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Παρατηρήσεις
Δημητρίου Φ. Ζηνόζη
Κατά το δικαστικό έτος 2005 δημοσιεύθηκαν συνολικά στο Εφετείο
Πατρών 1.218 αποφάσεις.
Από αυτές οι 428 ήταν απορριπτικές των εφέσεων και οι 442 έκαναν δεκτές
τις εφέσεις και εξαφάνισαν τις πρωτόδικες αποφάσεις. Με τις υπόλοιπες 348
αποφάσεις απορρίφθηκαν οι εφέσεις για τυπικούς λόγους (ερημοδικία κ.λ.π.).
Έτσι συνολικά οι αποφάσεις των ένδεκα Πρωτοδικείων του Εφετείου
Πατρών εξαφανίστηκαν σε ποσοστό 50,80%, ενώ επικυρώθηκαν σε
ποσοστό 49,20%.
Ο πιο κάτω πίνακας αναφέρεται στην εικόνα κάθε Πρωτοδικείου της
Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών.
Αποφάσεις Εφετείου Πατρών του έτους 2005
Πρωτοδικείο

Ποσοστό %
Δέχτηκαν την Απέρριψαν την
Σύνολο
εσφαλμένων
έφεση
έφεση
αποφάσεων
αποφάσεων

Πατρών

368

186

182

50,54%

Αγρινίου

106

71

35

66,98%

Αιγίου

69

35

34

50,72%

Αμαλιάδας

43

18

25

41,86%

Ζακύνθου

36

16

20

44,5%

Ηλείας

75

32

43

42,67%

Καλαβρύτων

18

10

8

55,56%

Κεφαλληνίας

42

12

30

28,58%

Λευκάδας

42

23

19

54,77%

Μεσολογγίου

71

39

32

54,92%

Συνολικά

870

442

428

50,80%
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Το συμπέρασμα είναι ότι και κατά το έτος 2005 είχαμε, σχετικά με τα
προηγούμενα έτη, το ίδιο ποσοστό εσφαλμένων αποφάσεων. Χρειάζεται
κάποια βελτίωση στο σύστημά μας.
Πάτρα, Αύγουστος 2006
Δημ. Ζηνόζης
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1. ÃÅÍÉÊÅÓ ÁÑ×ÅÓ
23/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Χατζηαντωνίου, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος,
Ευάγγελος Ματσούκης).
Εφημερίδες. Δημοσίευμα για γιατρό νοσοκομείου με δυσφημιστικά σχόλια. Καταδίκη
του δημοσιογράφου και του διευθυντή της εφημερίδας σε χρηματική αποζημίωση για
ηθική βλάβη και δημοσίευση περίληψης της απόφασης στην πρώτη σελίδα της ίδιας

……. οι λέξεις και οι φράσεις που
χρησιμοποίησε ο πρώτος εναγόμενος
ως τίτλο και υπότιτλο της πρώτης σελίδας του επίμαχου φύλλου της εφημερίδας, αποτυπωμένες με μεγάλα και
έγχρωμα τυπογραφικά στοιχεία (μπλε
και κόκκινα, αντίστοιχα) ώστε να έλκουν
την προσοχή των αναγνωστών, καθώς
και το πρώτο δημοσίευμα στην τρίτη
σελίδα, επίσης αποτυπωμένο με εντονότερα μαύρα τυπογραφικά στοιχεία, προς
έλξη της προσοχής των αναγνωστών,
είχαν σημείο αναφοράς και στόχο το
πρόσωπο του ενάγοντος και ήταν
πρόσφορες να βλάψουν και πράγματι
έβλαψαν την τιμή και την υπόληψη του
τελευταίου ως ατόμου και ως ιατρού. Ειδικότερα η φράση: «καρδιολόγοι μαϊμού
ρισκάρουν με τη ζωή ασθενών τους»,
στην πρώτη σελίδα που έχει τεθεί ως
τίτλος καθώς και η αναφορά στο κείμενο
του δημοσιεύματος στην τρίτη σελίδα
«δεν μπορούν καρδιολογίζοντες να
καλύπτουν κενά με ρίσκο τη ζωή κανενός, πολύ δε περισσότερο όταν στα
μάτια του κόσμου φαίνονται ως οι μεγάλοι καρδιολόγοι Σωτήρες» με το όλο
περιεχόμενό τους, αλλά και τη χρήση
των μειωτικών χαρακτηρισμών «καρδιολόγοι μαϊμού» «καρδιολογίζοντες» «με-

γάλοι καρδιολόγοι Σωτήρες» για την επιστημονική και επαγγελματική υπόσταση
των ιατρών που εκτός των παθολογικών
επιλαμβάνονται και καρδιολογικών
περιστατικών, τακτική που έχει εφαρμοσθεί από τον ενάγοντα, ο οποίος, όπως
προαναφέρθηκε, διαθέτει και τις δύο
ιατρικές αυτές ειδικότητες, αλλά και η
προσπάθεια που καταδεικνύεται στο
ίδιο κείμενο για τη μείωση της μέχρι
τότε προσφοράς και του έργου του
ενάγοντος με τον χαρακτηρισμό ότι
στα μάτια του κόσμου «φαίνονται ως οι
μεγάλοι καρδιολόγοι Σωτήρες», ενέχουν
κατά την αντικειμενική τους εκτίμηση το
στοιχείο της εξύβρισης, της λοιδορίας,
της καταφρόνησης και της σπίλωσης
του ενάγοντος, χρησιμοποιήθηκαν δε εν
γνώσει της υβριστικής τους αυτής σημασίας και με την πρόθεση της προσβολής
της τιμής και της υπόληψης του. Εξ
άλλου οι λέξεις και οι φράσεις αυτές, σε
συνδυασμό και με το υπόλοιπο περιεχόμενο του δημοσιεύματος, όπως αυτό
είναι διατυπωμένο, εμφανίζουν τον ενάγοντα μόνο ως ιατρό παθολόγο που επιλαμβάνεται καρδιολογικών νοσημάτων
παράνομα, επιπόλαια και επικίνδυνα,
ενώ ο τελευταίος έχει αποκτήσει, κατά
τα προεκτεθέντα και την ειδικότητα του
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καρδιολόγου (1983) και παρακολουθεί
και νοσηλεύει με επιτυχία καρδιολογικά
περιστατικά. Τη δεύτερη αυτή ειδικότητα
του ενάγοντος, γνωστή άλλωστε στους
κατοίκους της περιοχής Αιγιαλείας, τη
γνώριζε ο πρώτος εναγόμενος, όπως
τούτο προκύπτει και από τα δημοσιεύματα του ιδίου στα φύλλα της 5ης και
6ης-2-2003 της υπ’ όψιν εφημερίδας,
όπου αναφέρεται η ειδικότητα αυτή,
εν πάση δε περιπτώσει ο εναγόμενος
όφειλε, ενόψει της σοβαρότητας του
θέματος και της κοινωνικής και επαγγελματικής θέσεως του ενάγοντος, να
διασταυρώσει τη βασιμότητα των περιστατικών και να περιορισθεί στη δημοσίευση των ανταποκρινομένων στην
πραγματικότητα και μόνον, περαιτέρω
δε με το ίδιο ως άνω πρώτο δημοσίευμα
ο εναγόμενος δημοσιογράφος εξήλθε
κατά πολύ των ορίων της δριμείας και
οξείας, έστω, κριτικής, αφού μπορούσε,
όπως και όφειλε, να χρησιμοποιήσει
λέξεις και φράσεις ηπιότερες και ευπρεπέστερες προκειμένου να ασκήσει
το δημοσιογραφικό του καθήκον και
ενδια-φέρον για το ερευνώμενο ζήτημα
και όχι τις προαναφερθείσες, ιδιαιτέρως
δε μειωτικές για τον ενάγοντα και μη
αναγκαίες για την ενημέρωση του
αναγνωστικού κοινού της εφημερίδας.
Από την κατά τα ανωτέρω προσβολή
της προσωπικότητας του ενάγοντος, για

την οποία ευθύνεται αντικειμενικά και ο
δεύτερος εναγόμενος, ο ενάγων υπέστη
ηθική βλάβη, προς αποκατάσταση της
οποίας δικαιούται κατά νόμον (προαναφερόμενες διατάξεις) ανάλογη χρηματική ικανοποίηση, ανερχόμενη κατά
την κρίση του δικαστηρίου και ενόψει
ιδίως του είδους και της έκτασης της
προσβο-λής, των συνθηκών υπό τις
οποίες αυτή έγινε, της οικονομικής και
κοινωνικής καταστάσεως των μερών
και των δεδο-μένων της ανθρώπινης
εμπειρίας στο ποσό των 6.000 ευρώ,
το οποίο έπρεπε να επιδικασθεί στον
ενάγοντα για την ως άνω αιτία.
……. Και, ενόψει των όσων
κατά τα προεκτεθέντα αποδείχθηκαν
και έγιναν δεκτά, να γίνει εν μέρει δεκτή
η ένδικη αγωγή και να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να καταβάλουν στον
ενά-γοντα το ως άνω ποσό των 6.000
ευρώ, εις ολόκληρον ο καθένας και με
τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής (αρθρ. 926, 346 του ΑΚ), να
διαταχθεί η καταχώρηση περιλήψεως της
παρούσης στην ίδια ως άνω εφημερίδα
με την απειλή χρηματικής ποινής υπέρ
του ενάγοντος, όπως ορίζε-ται στο
διατακτικό και έγινε δεκτό πρωτο-δίκως,
κατά παραδοχήν του σχετικού αιτήματος
του ενάγοντος (αρθρ. μόνο § 6 ν. 1178/81
όπως αντικ. με αρθρ. 32§1 ν. 1941/91 και
αρθρ. μόνο §4 ν. 2243/94) κ.λ.π.

173/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος) .
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Δημήτρης Κονδύλης).
Απάτη. Οι εναγόμενοι διέπραξαν απάτη γιατί παρέστησαν ψευδώς και εν γνώσει
τους στους ενάγοντες ότι εγγραφόμενοι αυτοί στην επαγγελματική τους σχολή σε
τμήμα υπάλληλων γραφείου και λογιστών και ότι θα αποκτούσαν πτυχίο με την
ειδικότητα αυτή, ενώ ούτε φοίτησαν σε τέτοιο τμήμα ούτε έλαβαν τελικώς πτυχίο
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με την παραπάνω ειδικότητα, ο δε σκοπός των εναγομένων ήταν να αποκομίσουν
παράνομο περιουσιακό όφελος, από τα δίδακτρα που θα κατέβαλαν οι ενάγοντες για
τη φοίτησή τους, διέπραξαν απάτη. Δεν υπάρχει συνυπαιτιότητα των σπουδαστών
ούτε χωρεί άσκηση καταχρηστικής αγωγής. Εφετείο. Αίτημα επιδίκασης τόκων από
την επίδοση της αγωγής προβαλλόμενο το πρώτον ενώπιον του εφετείου. Είναι
απορριπτέο. Πότε χωρούν νεώτερα αιτήματα ενώπιον του εφετείου.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι εναγόμενοι
διατηρούν στον Πύργο από το έτος 1992
Ιδιωτική Τεχνική Σχολή η άδεια της
οποίας είναι στο όνομα της δεύτερης
εναγομένης. Οι ενάγοντες το έτος 1997
ήταν απόφοιτοι Γενικού Λυκείου. Στα
πλαίσια αναζήτησης επαγγελματικής
εξειδίκευσης προς την κατεύθυνση της
ειδικότητας του λογιστού πληροφορήθηκαν και δια μέσου διαφημιστικών
καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο και
ραδιόφωνο ότι η ιδιωτική σχολή των
εναγομένων είχε ανάλογο τμήμα εξειδίκευσης. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν τα
γραφεία της σχολής όπου οι εναγόμενοι
τους διαβεβαίωσαν ότι στη σχολή τους
λειτουργεί νόμιμα τμήμα κατάρτισης
«Υπαλλήλων Γραφείου - Λογιστών»
διετούς φοίτησης και μετά την αποφοίτηση τους θα ελάμβαναν κρατικό πτυχίο
από το Υπουργείο Παιδείας για την
πα-ραπάνω ειδικότητα. Οι ενάγοντες
πείσ-θηκαν από τις προαναφερόμενες
διαβε-βαιώσεις των εναγομένων και
εγράφη-σαν το διδακτικό έτος 1997 1998 στη σχολή καταβάλλοντος το ποσό
του 1.150.000 δραχμών για τα δίδακτρα
όλης της διάρκειας των σπουδών. Το
έτος 1999 αποφοίτησαν ευδοκίμως από
τη σχολή. Όταν όμως μερικούς μήνες
αργότερα τους παραδόθηκε το πτυχίο
τους διαπίστωσαν ότι ανέγραφε πως
απέκτησαν την επαγγελματική ειδικότητα του «Εμποροϋπαλλήλου». Οι εναγόμενοι ισχυρίζονται ότι ουδέποτε διαβεβαίωσαν τους ενάγοντες πως η σχολή

τους έδινε πτυχία με την παραπάνω
ειδικότητα των Υπαλλήλων Γραφείου
-Λογιστών αλλά αντίθετα τους είχαν
γνωρίσει ότι το πτυχίο που θα ελάμβαναν θα ενέγραφε ως ειδικότητα των
«Εμποροϋπαλλήλων». Ο ισχυρισμός
τους όμως αυτός δεν αποδείχθηκε.
Αντί-θετα αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι
όχι μόνο διαφήμιζαν ότι η σχολή τους
δια-θέτει τμήμα «Υπαλλήλων Γραφείου Λογιστών» αλλά τόσο προ της εγγραφής
των εναγόντων στη σχολή τους όσο και
σε όλη τη διετή διάρκεια των σπουδών
τους διαβεβαίωναν αυτούς ότι σπουδάζουν την παραπάνω ειδικότητα και θα
λάβουν αντίστοιχο κρατικό πτυχίο.
Όπως αποδεικνύεται ιδία από τα από
26.9.1997, 27.9.1997, 18.10.1997 και
31.10.1997 φύλλα της εκδιδόμενης στον
Πύργο Ηλείας ημερήσιας εφημερίδας
με τον τίτλο «Πατρίς» οι εναγόμενοι σε
σχετική διαφήμισή τους ανέφεραν ότι οι
«ιδιωτικές επαγγελματικές Σχολές Σ. δέχονται αιτήσεις εγγραφών στα τμήματα:
α) υπαλλήλων Γραφείων - Λογιστών β)
………». Πέραν τούτου και σε άλλα διαφημιστικά φυλλάδια ανέγραφαν ότι «λειτουργούν τμήματα υπαλλήλων Γραφείου
- Λογιστών». Επίσης στην «κάρτα σπουδαστή» που είχε χορηγηθεί στους ενάγοντες ανέγραφαν ότι «λειτουργούν τμήματα υπαλλήλων Γραφείου - Λογιστών».
Περαιτέρω στα “δελτία σπουδαστικού
εισιτηρίου” που είχαν χορηγήσει στους
ενάγοντες ανέγραφαν ότι είναι σπουδαστές του τμήματος «Λογιστών». Επίσης στους ελέγχους μαθημάτων του Α’
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Τριμήνου της Β’ Τάξης ανέγραφαν ότι
παρακολουθούσαν το Τμήμα «Λογιστών» ενώ στο από 25.2.1998 υπηρεσιακό σημείωμα βεβαίωναν ότι η εκ
των εναγόντων Κ.Κ. είχε γραφεί το έτος
1996 – 1997 στην Α’ τάξη του Τμήματος
«Υπαλλήλων Γραφείου». Οι εναγόμενοι
ισχυρίζονται ότι οι ενάγοντες γνώριζαν
ότι φοιτούν στο Τμήμα Εμποροϋπαλλήλων και προς απόδειξη της γνώσης
αυτής επικαλούνται και προσκομίζουν
: α) τα απουσιολόγια της τάξης που
φοιτούσαν οι ενάγοντες β) τις γραπτές
δοκιμασίες τριμήνων και πτυχιακές
εξετάσεις και γ) το αναρτημένο στον
πίνακα ανακοινώσεων πρόγραμμα
εξετάσεων. Στα παραπάνω επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα
πράγματι αναγράφεται ότι οι ενάγοντες
φοιτούν στο Τμήμα «Εμποροϋπαλλήλων». Όμως αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι συνέχισαν την παραπλάνηση των
εναγόντων ισχυριζόμενοι σ’ αυτούς πειστικά ότι για τυπικούς λόγους ανέγραφαν στα γραπτά τους το τμήμα «Εμποροϋπαλλήλων» ενώ το πτυχίο τους θα
ανέγραφε ως ειδικότητα Υπαλλήλων
Γραφείου - Λογιστών. Περαιτέρω όπως
προκύπτει ιδία από την υπ’ αριθμ.
11610/21.12.2000 βεβαίωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ν. Ηλείας, στο παραπάνω κρίσιμο χρονικό διάστημα στη σχολή των εναγομένων λειτουργούσαν μόνο οι ειδικότητες
«1) Εμποροϋπαλλήλων της ομάδας
ειδικοτήτων υπαλλήλων γραφείων και
εμπορικών καταστημάτων και 2) Κομμωτικής τέχνης και βαφής μαλλιών».
Επομένως η σχολή των εναγομένων δεν
είχε δικαίωμα να παρέχει επαγγελματική
εκπαίδευση στην ειδικότητα «υπαλλήλων γραφείου - λογιστών» και συνεπώς
να δίδει νόμιμο πτυχίο της ειδικότητας
αυτής. Ο ισχυρισμός των εναγομένων
ότι στην ειδικότητα των «εμπο-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ροϋπαλλήλων» περιλαμβάνεται και η
ειδικότητα των «Υπαλλήλων Γραφείου
Λογιστών» είναι αβάσιμος εφόσον
πρόκειται για διαφορετικές ειδικότητες
οι οποίες μάλιστα παρέχουν διαφορετικά
επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους των ειδικοτήτων αυτών. Κατ’
ακολουθίαν οι εναγόμενοι με όλες τις
παραπάνω πράξεις τους παρέστησαν
ψευδώς εν γνώσει τους στους ενάγοντες
ότι εγγραφόμενοι οι τελευταίοι στην
επαγγελματική τους σχολή θα φοιτούσαν σε τμήμα Υπαλλήλων Γραφείου
- Λογιστών και θα αποκτούσαν πτυχίο
με την ειδικότητα αυτή, ενώ ούτε αυτοί
φοί-τησαν σε τέτοιο τμήμα ούτε έλαβαν
τελικώς πτυχίο με την παραπάνω ειδικότητα, ο δε σκοπός τους (εναγομένων)
ήταν να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, από τα δίδακτρα που
θα κατέβαλαν οι ενάγοντες για τη φοίτησή τους.
.... Αυτό επιβεβαιώνεται από το
γεγονός ότι ουδείς των εναγόντων εργάστηκε, μετά την απόκτηση του πτυχίου
του, ως βοηθός λογιστή, όπως επιθυμούσε. Εξάλλου όσοι εκ των εναγόντων
εργάστηκαν ως υπάλληλοι γραφείου δεν
το οφείλουν στην εκπαίδευσή τους στη
σχολή των εναγομένων αλλά στις γενικές γραμματικές γνώσεις, που τους
πα-ρείχε το απολυτήριο Λυκείου. Επομένως ουδεμία ωφέλεια είχαν από τις παραπάνω σπουδές τους και την απόκτηση του πτυχίου της ειδικότητας «εμποροϋπαλλήλων». Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι από την παραπάνω αδικοπραξία
που τέλεσαν οι εναγόμενοι σε βάρος των
εναγόντων, οι τελευταίοι στενοχωρήθηκαν σφόδρα, εφόσον έλαβαν πτυχίο ειδικότητας, που δεν επιθυμούσαν και για
το οποίο σπούδαζαν δύο έτη, ενώ δεν
μπορούσαν να εργαστούν ως βοηθοί
λογιστών και συνεπώς υπέστησαν ηθική
βλάβη. Επομένως, λαμβανομένων κυρί-
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ως υπόψη των συνθηκών που τελέσθηκε η αδικοπραξία, όπως παραπάνω
περιγράφεται, του βαθμού πταίσματος
των εναγομένων, της έλλειψης οποιασδήποτε συνυπαιτιότητας των εναγόντων
και της κοινωνικής και οικονομικής
κατά-στασης των διαδίκων, πρέπει να

επιδι-κασθεί σε καθέναν ενάγοντα ως
χρηματι-κή του ικανοποίηση το ποσό των
1.200.000 δραχμών, το οποίο κρίνεται
εύλογο.
...Κατ’ ακολουθίαν όλων των
πα-ραπάνω η συνολική ζημία των εναγόντων ανέρχεται σε 2.750.000 δραχμές

249/2005
(Πρόεδρος: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κανελλόπουλος, Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος,
Αθανάσιος Ασημακόπουλος, Φώτης Λουμίτης).
Ηθική βλάβη για δυσφημιστική διάδοση γεγονότος που προσβάλλει την
προσωπικότητα. Συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Σχολιασμός σε τηλεοπτικό
σταθμό για συμπεριφορά του ενάγοντος. Αίρεται ο άδικος χαρακτήρας αν οι δηλώσεις
έγιναν από δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 914, 932
ΑΚ, 361, 362 και 363 ΠΚ συνάγεται, ότι
εκείνος του οποίου προσβάλλεται η προσωπικότητα με δυσφημιστική διάδοση
γεγονότος ή με λόγια που προσβάλλουν
την τιμή του, δικαιούται να ζητήσει την
καταδίκη του υπαιτίου στην καταβολή
χρηματικού ποσού προς ικανοποίηση
της ηθικής βλάβης που υπέστη από
την προσβολή. Περαιτέρω, η απόδοση
σε κάποιον πράξεων που η κοινωνία
απο-δοκιμάζει, γιατί ενέχουν απαξία,
εμπίπτει στο πλαίσιο της προστασίας της
κοινωνικής ατομικότητας και της προσωπικότητας των άρθρων 57-59 του ΑΚ,
τέτοιες δε πράξεις διαταρακτικές της κοινωνικής προσωπικότητας του ανθρώπου είναι και όσες περιέχουν ονειδισμό
ή αμφισβήτηση της προσωπικής ή
επαγγελματικής εντιμότητας του προσώπου, ακόμα και όταν αυτές απλώς τον
καθιστούν ύποπτο ότι μετέρχεται ανέντιμες μεθόδους, κατά την ενάσκηση

των επαγγελματικών καθηκόντων, ή άλλων εκφάνσεων της προσωπικότητάς
του. Ειδικότερα επί δυσφημήσεως τιμή
είναι το αγαθό όνομα, η εκτίμηση που
απολαμβάνει το άτομο στην κοινωνία με
βάση την ηθική αξία που έχει συνέπεια
την εκπλήρωση των ηθικών και νομικών
κανόνων, ενώ υπόληψη είναι το αγαθό
όνομα, η εκτίμηση που απολαμβάνει το
άτομο στην κοινωνία με βάση την κοινωνική του αξία, συνεπεία των ιδιοτήτων
και ικανοτήτων που έχει για την εκπλήρωση των ιδιαιτέρων κοινωνικών του
έργων ή του επαγγέλματος του (Σούρλας Ερμ. ΑΚ αρθρ. 57 - 60 αριθμ. 51,
52, ΑΠ 2109/1986 ΝοΒ 35.303, ΑΠ
1582/1998 ΠΧ ΜΘ’ 913). Εξάλλου,
από τις διατάξεις του άρθρου 367 παρ.
1 και 2 ΠΚ προκύπτει, ότι ο άδικος χαρακτήρας των πράξεων της εξυβρίσεως και
της απλής δυσφημήσεως αίρεται, εκτός
από άλλες περιπτώσεις, όταν η προσβλητική της τιμής ή της υπολήψεως του
άλλου εκδήλωση γίνεται από δικαιο-
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λογημένο ενδιαφέρον. Και στην περίπτωση όμως αυτή ο άδικος χαρακτήρας
της εξυβριστικής ή δυσφημιστικής εκδηλώσεως δεν αίρεται και συνεπώς παραμένει η παρανομία, ως συστατικό στοιχείο της αδικοπραξίας, όταν η ανωτέρω
εκδήλωση συνιστά συκοφαντική δυσφήμηση, ή από τον τρόπο και από τις περιστάσεις υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση αυτή προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή σκοπός που
κατευθύνεται ειδικά σε προσβολή της
τιμής άλλου με αμφισβήτηση της ηθικής
ή κοινωνικής αξίας του προσώπου του
(ΑΠ 166/2000 Ελλ Δνη 42.1639, Εφ. Αθ.
1117/1997 Ελλ Δνη 38.1599).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα:
Ο ενάγων είναι κληρικός, μέλος της
θρησκευτικής κοινότητας των Γνησίων
Ορθοδόξων Χριστιανών (Παλαιοημερολογιτών) και εγκαταβιοί στο Ιερό Ησυχαστήριο των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στη συνοικία Λαμπετίου Πύργου
Ηλείας, του οποίου είναι Καθηγούμενος.
Αυτός έχει χειροτονηθεί την 9.4.1994
από τον επίσκοπο Φυλής και Ωρωπού
Κ.Κ., ο οποίος με την 6/1971 απόφαση
του Εκκλησιαστικού Συνοδικού Δικαστηρίου είχε καθαιρεθεί και απέβαλε την
ιδιότητα του κληρικού. Η απόφαση αυτή
είχε κοινοποιηθεί και προς τον εναγόμενο Μητροπολίτη Ηλείας Γ. με το από
28.2.1990 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο οποίο
εκείνος χαρακτηρίζεται ως ψευδεπίσκοπος, μερίδος της παρασυναγωγής των
Παλαιοημερολογιτών. Έτσι ο ενάγων
δεν απέκτησε την ιδιότητα του θρησκευτικού λειτουργού της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, αφού η χειροτονία του
έγινε από λαϊκό μέλος αυτής.
...Με αφορμή την άσκηση της
ποινικής αυτής δίωξης την 26.11.1996
δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθ-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

μού του Πύργου «ΗΛΕΙΑ TV» ζήτησε τον
σχολιασμό της από τον εναγόμενο Μητροπολίτη και αυτός έκανε την ακόλουθη
δήλωση, η οποία μεταδόθηκε από τα
δελτία ειδήσεων «Με αυτές τις παράνομες και ανήθικες μεθόδους μπορεί να
είναι δάσκαλοι ή να έχουν σχέση με το
Θεό αυτοί οι άνθρωποι; Μπορούν να
στηρίξουν την κοινωνία όταν αρχίζουν
με τέτοιες απάτες; Οι άνθρωποι έχουνε
θέματα ψυχολογικά και πάνε στον Άγιο
Κυπριανό να τους σταυρώσει και να τους
ευλογεί ο ψευτόπαπας. Και έχουμε νεαρά παιδιά και νεαρά κορίτσια που πάνε
εκεί απλώς για να ικανοποιούν τα σεξουαλικά τους γεγονότα και πράγματα».
Ο εφεσίβλητος - εναγόμενος στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο προέβαλε την από το
άρθρο 367 ΠΚ ένσταση και ειδικότερα,
ότι οι δηλώσεις του έγιναν από δικαιολογημένο ενδιαφέρον προς ενημέρωση
και προστασία του πνευματικού του
ποιμνίου, ώστε να αποφύγει τυχόν
πα-ραπλανήσεις και να το συγκρατήσει
στους κόλπους της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και προς ενημέρωση των γονέων και δασκάλων για την
προστασία της νεολαίας από τον κίνδυνο της ακολασίας. Ειδικότερα: 1) Την
επέκταση του Ησυχαστηρίου καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας θεώρησε
ως παράνομη και ανήθικη πράξη με βάση τα γενικώς αποδεκτά στην κοινωνική
ζωή κριτήρια και όχι με τη νομική της
έννοια της απάτης, συνδέοντας αυτή
με την προηγούμενη συμπεριφορά του
Ι.Π., ο οποίος παρεχώρησε τον Ιερό Ναό
στην κοινότητα των Παλαιοημερολογιτών. 2) Ο χαρακτηρισμός του ενάγοντος
ως ψευτόπαπα έγινε, επειδή πίστευε ότι
η χειροτονία του από τον επίσκοπο K.Κ.
ήταν ανυπόστατη, αφού εκείνος είχε καθαιρεθεί. 3) Οι φράσεις «….. για να ικανοποιούν τα σεξουαλικά τους γεγονότα
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και πράγματα» δεν αναφέρονται στον
ενάγοντα, αλλά σε ψυχικώς πάσχοντα
πρόσωπα που επισκέπτονταν προσχηματικά το Ησυχαστήριο για να προσκυνήσουν, ενώ στην πραγματικότητα επεδίωκαν τη σεξουαλική τους συνεύρεση
όχι στο χώρο αυτό, ούτε εν γνώσει του
ενάγοντος, όπως είχε πληροφορηθεί
από τις αναφορές των ιερέων της Μητροπόλεως του. Από τα αποδεικτικά αυ-

τά μέσα και τους ισχυρισμούς του εναγομένου, κατά την κρίση του δικαστηρίου,
οι επίμαχες φράσεις των δηλώσεών του
έγιναν από δικαιολογημένο ενδιαφέρον
και στη συγκεκριμένη περίπτωση αίρεται
ο άδικος χαρακτήρας των εξυβριστικών
και δυσφημιστικών του δηλώσεων.
Ειδι-κότερα, ως Μητροπολίτης είχε το
δικαίω-μα.

262/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Πολύδωρος, Αγγελική Πανουτσοπούλου).
Πλάνη στην κατάρτιση συμβάσεως. Πλάνη υπάρχει και όταν κάποιος υπογράφει
έγγραφο νομίζοντας εσφαλμένα ότι περιλαμβάνει ορισμένο περιεχόμενο με ορισμένες
συνέπειες ενώ αυτό περιλαμβάνει περιεχόμενο διαφορετικό. Η πλάνη είναι ουσιώδης
αν αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία ώστε το πρόσωπο
που πλανήθηκε δεν θα την επιχειρούσε αν γνώριζε την πραγματική κατάσταση.
Τράπεζα επιτυγχάνει την υπογραφή ημέρα Κυριακή και σε υπαίθριο χώρο ιδιωτικού
συμφωνητικού με το οποίο εγγυάται σύζυγος υπέρ του συζύγου για χρέος του,
πιστεύοντας ότι υπογράφει συμφωνητικό με το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση
να παραχωρήσει δικαίωμα εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτου της.
Ακυρώνεται η σύμβαση γιατί αποδεικνύεται πλάνη.

Επειδή κατά τα αρθρ. 140, 141,
142, 154, 180 και 181 του Α.Κ., εάν
κατά την κατάρτιση της δικαιοπραξίας
ένεκα ουσιώδους πλάνης, η δήλωση δεν
συμφωνεί με τη βούληση του δηλούντος,
δικαιούται αυτός να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας. Κατά την έννοια
των ανωτέρω διατάξεων η πλάνη αυτή
κατά τη δήλωση βουλήσεως, δηλαδή η
διάσταση μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως συνεπεία εσφαλμένης από τον
δη-λούντα της γνώσεως που απαιτείται
για τον προσδιορισμό της βουλήσεως
πραγματικής καταστάσεως, υπάρχει
και όταν κάποιος υπογράφει έγγραφο
νομί-ζοντας εσφαλμένα ότι περιλαμβάνει
ορι-σμένο περιεχόμενο με ορισμένες

συνέ-πειες, ενώ τούτο περιλαμβάνει
περιε-χόμενο διαφορετικό, η πλάνη
δε είναι ου-σιώδης αν αναφέρεται σε
σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη
δικαιοπραξία ώστε το πρόσωπο που
πλανήθηκε δεν θα την επιχειρούσε αν
γνώριζε την πραγματική κατάσταση.
Για τον χαρακτηρισμό του σημείου ως
«σπουδαίου» θα ληφθεί υπόψη το
είδος της δικαιοπραξίας, το συμφέρον
που έχει ο δηλών σε σχέση με το σημείο
στο οποίο αναφέρεται η πε-πλανημένη
δήλωση του και η σπου-δαιότητα που
έχει το σημείο αυτό για τον σκοπό που
επιδιώκεται με την δικαιο-πραξία (βλ.
ΑΠ. 151/2002, ΝοΒ 50,1843, και Δνη
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2002,1059, 968/2001, ΝοΒ 50,1102
και Δνη 2003,144). Η πα-ραπλάνηση
του προβάλλοντος την πλά-νη από τον
αντισυμβαλλόμενό του δεν αποτελεί
προϋπόθεση της ακυρώσεως λόγω
πλάνης (βλ. ΑΠ. 266/2001, Δνη 2001,
1634). Κατά το αρθρ. 143 του Α.Κ. η
πλάνη που αναφέρεται αποκλειστικά
στα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως
δεν είναι ουσιώδης, εκτός και αν τα παραγωγικά αίτια ετέθησαν ως αίρεση ή αν
συζητήθηκαν πριν από την κατάρτιση
της δικαιοπραξίας και αποτέλεσαν βάση
ή προϋπόθεση αυτής κατά τη θέληση
των μερών, σύμφωνα με την καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, κατά τα
αρθρ. 200, 281 και 288 του Α.Κ., οπότε
η πλά-νη ως προς τα αίτια αυτά είναι
ουσιώδης και δικαιολογεί την ακύρωση
της δικαιο-πραξίας (βλ. ΑΠ (Ολ) 35/98,
ΝοΒ 47, και Δνη 98,1268, ΑΠ 526/1995,
ΝοΒ 44,985 και Δνη 96,1357).
...Aποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο σύζυγος της
ήδη εκκαλούσας Α.Δ. ήταν υπάλληλος
της εφεσίβλητης Τράπεζας και υπηρετούσε στο κατάστημα της Αμαλιάδας ως
υποδιευθυντής. Στο ίδιο κατάστημα Διευθυντής ήταν ο Δ.Κ., που εξετάσθηκε ως
μάρτυρας. Με βάση το από 19.1.2001
ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους -παροχής εγγυήσεων, εκδόθηκε με
αίτηση της εφεσίβλητης η 59/2001 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, δυνάμει
της οποίας υποχρεώθηκαν η εκκαλούσα, ο σύζυγος της και η μητέρα του τελευταίου Χ.Κ. να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος στην εφεσίβλητη το ποσό
των 282.500.000 δρχ. με τον νόμιμο τόκο από 1.4.2001. Ειδικότερα, το ιδιωτικό
συμφωνητικό που φέρει τον τίτλο «Ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους
- παροχής εγγυήσεων» και στο οποίο
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στηρίχθηκε η διαταγή πληρωμής, υπεγράφη μεταξύ της εφεσίβλητης Τράπεζας αφενός, εκπροσωπούμενης από
τους Δ.Κ. και Ι.Γ. και τους καθών η
δια-ταγή πληρωμής αφετέρου. Σε αυτό
ανα-φέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ο εκ των
κα-θών Α.Δ. δήλωσε ότι αναγνωρίζει
ότι οφείλει στην Τράπεζα το ποσό των
282.500.000 δρχ., το οποίο αφαίρεσε
από λογαριασμούς πελατών κ.λ.π και
ιδιοποιήθηκε κατά το χρονικό διά-στημα
από 1.1.1996 έως 10.1.2001 και υπόσχεται να το εξοφλήσει το αργότερο
μέχρι 31.3.2001, ενώ οι εκ τρίτου
συμ-βαλλόμενες σύζυγος (εκκαλούσα)
και μητέρα του ανωτέρω, δήλωσαν ότι
εγγυ-ώνται ανεπιφυλάκτως προς την
Τρά-πεζα ότι θα εξοφλήσουν το ποσό
αυτό παραιτούμενες των ευεργετημάτων
διαι-ρέσεως και διζήσεως και όλων
των δικαι-ωμάτων που απορρέουν
από τις διατά-ξεις των αρθρ. 853,
862, 863, 864, 866, 867 και 868 του
Α.Κ. και υπόσχονται ότι, ευθυνόμενες
αλληλεγγύως και εις ολό-κληρον,
προς εξασφάλιση της απαιτή-σεως
αυτής θα συναινέσουν στην εγγρα-φή
προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτων τους. Κατά της διαταγής πληρωμής η εκκαλούσα άσκησε ανακοπή
με την οποία ισχυρίσθηκε ότι η δήλωση
της κατά την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού είναι προϊόν πλάνης και
ως εκ τούτου ακυρωτέα, καθόσον νόμιζε
εσφαλμένα ότι αυτό είχε ως περιεχόμενο
την ανάληψη εκ μέρους της της υποχρεώσεως να παραχωρήσει το δικαίωμα εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης επί
ακινήτων της προς εξασφάλιση της ως
άνω απαιτήσεως της εφεσίβλητης κατά
του συζύγου της, η πλάνη της δε αυτή
μεταξύ δηλώσεως και βουλήσεως είναι
ουσιώδης, αφού αν γνώριζε την πραγματική κατάσταση, ότι δηλαδή απηύθυνε
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δήλωση προς σύναψη εγγυήσεως, δεν
θα την επιχειρούσε. Ο λόγος αυτός της
ανακοπής είναι βάσιμος.
...Τις πρωινές ώρες της 19.1.2001,
ημέρα Κυριακή, συναντήθηκαν αφενός
ο Δ/ντής του Καταστήματος της εφεσίβλητης στην Αμαλιάδα Δ.Κ., ως εκπρόσωπος της Τράπεζας και αφετέρου η
εκκαλούσα, ο σύζυγος της και η μητέρα
του, προκειμένου να υπογραφεί ιδιωτικό
συμφωνητικό αναφορικά με την απαίτηση της εφεσίβλητης. Η συνάντηση
έγινε σε προκαθορισμένο από τον Δ.Κ
και τον σύζυγο της εκκαλούσας υπαίθριο
χώρο, ο οποίος ήταν έξω από το ευρισκόμενο μεταξύ Ανδραβίδας και Λεχαινών εργοστάσιο τοματοπολτού με τον
διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΙΣ», παραπλεύρως της Π.Ε.Ο. Πύργου -Πατρών. Ο
εκπρόσωπος της εφεσίβλητης έφερε το
ιδιωτικό συμφωνητικό, που είχε συνταχθεί με επιμέλεια αρμοδίων οργάνων
της Τράπεζας τις προηγούμενες ημέρες,
επιβιβάσθηκε στο αυτοκίνητο του συζύγου της εκκαλούσας, στο πίσω κάθισμα
του οποίου ήταν η ίδια και η μητέρα του
συζύγου της και η εκκαλούσα το υπέγραψε χωρίς προηγουμένως να το αναγνώσει. Η εκκαλούσα γνώριζε ότι ο
σύ-ζυγος της είχε αποδεχθεί, όπως έχει
προαναφερ θεί, την οφειλή του ύψους
282.500.000 δρχ. και ότι αναγνώριζε την
υποχρέωσή του να την καταβάλει στην
Τράπεζα και η ίδια υπογράφοντας το
ιδιωτικό συμφωνητικό (του οποίου σημειωτέον δεν υπήρχε αντίγραφο) υπολάμβανε εσφαλμένα ότι παρείχε «εγγύηση» προς την Τράπεζα με ακίνητα
περι-ουσιακά της στοιχεία προς
εξασφάλιση της απαιτήσεως της
τελευταίας κατά του συζύγου της, ότι
δηλαδή αναλάμβανε την υποχρέωση να
χορηγήσει εμπράγ-ματη ασφάλεια υπέρ
της Τράπεζας και όχι ότι εγγυάται
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ατομικά ως αυτοφειλέ-της, παραιτούμενη
από όλες τις συνα-φείς ενστάσεις και
δικαιώματα των αρθρ. 853 επ. του Α.Κ.,
ότι θα εξοφλήσει η ίδια την οφειλή του
συζύγου της ευθυνόμενη αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον με αυ-τόν. Το
κατατιθέμενο από τον μάρτυρα της
εφεσίβλητης Δ.Κ. ότι πριν από την
υπογραφή του συμφωνητικού η πεθερά
της εκκαλούσας είχε αρχίσει να το διαβάζει και η τελευταία την προέτρεψε να το
υπογράψει χωρίς να συνεχίσει την ανάγνωση, δεν αποδεικνύει ότι η εκκαλούσα
γνώριζε το ακριβές περιεχόμενό του
ούτε βεβαίως ότι το υπέγραψε
γνωρίζοντας ότι αγνοεί το περιεχόμενο
του εν όλω ή εν μέρει και παρόλα αυτά
το υπέγραψε. Αντίθετα, ο τρόπος που
επελέγη για την υπογραφή του
συμφωνητικού συνεπι-κουρεί την
άποψη ότι η εκκαλούσα είχε εσφαλμένη
γνώση της πραγματικής καταστάσεως,
που την οδήγησε στον προσδιορισμό
της βουλήσεως της. Ειδικότερα, όπως
είχε λεχθεί, πριν (αλλά ούτε και μετά) την
υπογραφή το συμ-φωνητικό που
συνετάγη από όργανα της εφεσίβλητης
δεν είχε δοθεί στην εκκα-λούσα ούτε σε
σχέδιο ούτε σε αντίγρα-φο. Οι
οποιεσδήποτε συζητήσεις μέχρι να
καταλήξουν στη διατύπωση του περιεχομένου του γίνονταν ουσιαστικά
με-ταξύ εκπροσώπων της εφεσίβλητης
και του συζύγου της εκκαλούσας, ο
οποίος και μετέφερε την ίδια και τη
μητέρα του στον προκαθορισμένο από
αυτόν και τους εκπροσώπους της
εφεσίβλητης τόπο για να υπογράψουν
το συμφωνη-τικό. Η επιλογή του τόπου
καθεαυτή αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι
υπήρχαν λόγοι που δεν καθιστούσαν
απολύτως βέβαιο ότι η εκκαλούσα θα
υπέγραφε το συμφωνητικό κατά τον
τρόπο που είχε διατυπωθεί. Εάν όμως
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η τελευταία τε-λούσε εν γνώσει του
περιεχομένου του και συμφωνούσε με
αυτό, δεν συνέτρεχε λόγος να συναντηθεί
με τους εκπρ-οσώπους της Τράπεζας
σε απόμερο σχετικά υπαίθριο σημείο,
όπου ο έτερος των εκπροσώπων της
εφεσίβλητης που υπογράφει το
συμφωνητικό για λογα-ριασμό της Ι.Γ.
ανέμενε εντός του αυτο-κινήτου του, ενώ
ο μάρτυρας Κ. προ-σκόμισε το
συμφωνητικό για υπογραφή στο
αυτοκίνητο του συζύγου της εκκαλούσας και μετά την ολοκλήρωση των
υπογραφών το παρέλαβε και αποχώρησε. Ο ισχυρισμός του ότι ενήργησε με
αυτό τον τρόπο, διότι φοβόταν, δεν είναι
βάσιμος, και ουδεμία λογική εξήγηση
παρέχεται περί τούτου. Επιδίωξη του
εκπροσώπου της εφεσίβλητης ήταν «να
πάρω την υπογραφή, όπως μου είχαν
δώσει εντολή» και ο τρόπος ενεργείας
συνηγορεί υπέρ της απόψεως ότι η εκκαλούσα δεν γνώριζε το ακριβές περιεχόμενο του συμφωνητικού και όταν
υπέ-γραφε νόμιζε εσφαλμένα ότι είναι
δια-φορετικό από εκείνο που πράγματι
ήταν. Είναι ευνόητο ότι η συνάντηση για
την υπογραφή ενός τόσο κρίσιμου και
σοβα-ρού από απόψεως συνεπειών για
την εκκαλούσα συμφωνητικού θα
μπορού-σε να γίνει σε χρόνο και ιδίως
σε τόπο που θα της παρείχε την ευχέρεια
να έχει πλήρη ενημέρωση και γνώση
περί του ακριβούς περιεχομένου του και
των υπο-χρεώσεων που αναλάμβανε,
όπως θα ήταν το γραφείο κάποιου
νομικού παρα-στάτη. Το ενδεχόμενο
χρησιμοποιήσεως τέτοιου νομικού
συμβούλου εκ μέρους του συζύγου της
τις προηγούμενες ημέ-ρες ή και ακόμη
το ότι ο σύζυγος της πριν από την
υπογραφή του συμφωνητι-κού
τηλεφώνησε σε δικηγόρο και ρώ-τησε
αν το περιεχόμενο του εγγράφου
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ανταποκρίνεται σε όσα είχαν συμφωνήσει, όχι μόνο δεν αποδεικνύει ότι η εκκαλούσα γνώριζε ότι εγγυάτο προσωπικά
για την οφειλή του συζύγου της αλλά
αντιθέτως ενισχύει την άποψη ότι, ανεξαρτήτως του εάν ο σύζυγος της ήταν
ενήμερος περί αυτού, η ίδια νόμιζε
εσφαλμένα ότι με το συμφωνητικό αναλάμβανε την υποχρέωση να παράσχει
εμπράγματη ασφάλεια υπέρ της Τράπεζας για την εξασφάλιση της εν λόγω
απαιτήσεως, για τη γέννηση και έκταση
της οποίας όπως δεν αμφισβητείται και
κανείς δεν υπαινίσσεται το αντίθετο, η
ίδια δεν ευθυνόταν και ουδέν γνώριζε
πριν από την 6.1.2001. Άλλωστε, όπως
δεν αμφισβητείται, οι οικονομικές δυνατότητες της εκκαλούσας ήταν περιορισμένες. Έτσι, με δεδομένη την έλλειψη
περιουσιακών στοιχείων του συζύγου
της και των περιορισμένων οικονομικών
δυνατοτήτων της, η εις ολόκληρον ανάληψη εκ μέρους της της υποχρεώσεως
να εξοφλήσει την οφειλή του ύψους
282.500.000 δρχ. μέχρι 31.3.2001 το
αργότερο, ουσιαστικά είχε την έννοια ότι
επί ιδιαίτερα μακρό χρονικό διάστημα
αναλάμβανε ενοχική ευθύνη καταβολής
μιας απαίτησης, η οποία με τους τόκους
συνεχώς θα διογκούτο αντί να ελαττώνεται. Η βούληση της εκκαλούσας όμως
από την αρχή κατευθυνόταν στην παροχή «εγγύησης» με την ακίνητη περιουσία της μόνο και αυτό υπολάμβανε η ίδια
ότι ήταν και το περιεχόμενο του συμφωνητικού που υπέγραφε, όπως και ο
σύζυγος της είχε δηλώσει στους εκπροσώπους της εφεσίβλητης με την προαναφερθείσα από 8.1.2001 επιστολή του.
Τα περιστατικά που έχουν προεκτεθεί
δεν τίθενται σε αμφιβολία εκ του ότι μετά
παρέλευση τριών ημερών και συγκεκριμένα την 22.1.2001 η εκκαλούσα
(όπως και ο σύζυγος της και η μητέρα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

του τελευταίου) εμφανίσθηκε ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας αυτοπροσώπως και συνομολόγησε
την αίτηση της εφεσίβλητης Τράπεζας
(που έγινε δεκτή με την 37/2001 απόφαση του άνω Δικαστηρίου) με την οποία
αυτή ζητούσε τη συντηρητική κατάσχεση
όλης της κινητής περιουσίας της εκκαλούσας και ακόμη την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης επί όλης της
ακί-νητης περιουσίας της, αναφέροντας
εν-δεικτικά, όπως επισημαίνεται, τα
περι-γραφόμενα στην απόφαση ακίνητα,
μέχρι του ποσού των 282.500.000 δρχ.
Η εκκαλούσα, όπως έχει προαναφερθεί,
είχε αποδεχθεί την παροχή εμπράγματης ασφάλειας, ως τρίτη όμως, που δεν
ευθύνεται ενοχικά για την απαίτηση της
εφεσίβλητης κατά του συζύγου της και
ήταν λογικό κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων να συνομολογήσει τη σχετική αίτηση της Τράπεζας
χωρίς να ασχοληθεί, με το ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε υπογράψει προ
τριημέρου έχοντας ακόμη εσφαλμένη
κατά τα άνω γνώση περί του πραγματικού περιεχομένου του. Το ίδιο ισχύει και
για την επικαλούμενη από 11.1.2001
επιστολή που υπογράφουν η εκκαλούσα
και η μητέρα του συζύγου της. Η επιστολή αυτή υπεγράφη τις απογευματινές
ώρες της 11.1.2001 στην Πάτρα, στα
γραφεία της Δ/νσης Καταστημάτων Πελοποννήσου της εφεσίβλητης, όπου
με-τέβησαν η εκκαλούσα, ο σύζυγος της
και η μητέρα του για να συζητήσουν για
την υπόθεση του συζύγου της με
ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, δηλαδή
τον Περι-φερειακό Διευθυντή και Υποδ/
ντή Κατα-στημάτων Πελοποννήσου A.Σ.
και Δ.Σ. Η επιστολή είχε συνταχθεί από
υπη-ρεσιακά όργανα της Τράπεζας και
με αυτήν η εκκαλούσα και η μητέρα του
συ-ζύγου της δηλώνουν ότι γνωρίζουν
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την ιδιοποίηση του ποσού των
282.500.000 δρχ. από τον A.Δ. και
εγγυώνται ανεπι-φυλάκτως ότι θα
καταβάλουν το ποσό αυτό οι ίδιες
παραιτούμενες από τα ευεργετήματα της
διζήσεως κ.λ.π. και ότι προς εξασφάλιση
της απαιτήσεως αυτής της Τράπεζας θα
συναινέσουν στην υπέρ αυτής εγγραφή
προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτων
τους αντίστοιχου ποσού με το ως άνω
χρέος του Α.Δ. Της επιστολής αυτής είχε
προηγηθεί η ήδη μνημονευθείσα από
8.1.2001 ιδιόχειρη επιστολή του
τελευταίου προς την Τρά-πεζα, όπου
ζητεί την κατανόηση της Τράπεζας
«υποσχόμενος ενώπιον θεού ότι θα το
επιστρέψω (το έλλειμμα) που-λώντας
οικογενειακή περιουσία της γυναίκας
μου και της μητέρας μου αλλά και με
δικαστικές ενέργειες εναντίον του Γ.Γ. και
Γ.Θ. για την επιστροφή των χρη-μάτων»,
χωρίς να γίνεται λόγος για πα-ροχή
εγγυήσεως εκ μέρους άλλων προσώπων και ειδικότερα της εκκαλούσας.
Τα στελέχη της εφεσίβλητης Α.Σ και Δ.Σ.
κατέθεσαν (ο δεύτερος στην προαναφερθείσα ένορκη βεβαίωση και ο πρώτος στην 1170/2001 όμοια της ίδιας
συμ-βολαιογράφου, που είχε ληφθεί στα
πλαίσια άλλης δίκης) ότι κατά τη συνάντηση της 11.1.2001 η εκκαλούσα και η
μητέρα του συζύγου της δήλωσαν ότι
προτίθενται να εγγυηθούν για την εξασφάλιση της είσπραξης του υπεξαιρεθέντος ποσού προκειμένου «να σώσουν
τον Ανδρέα» και τότε ο Α.Σ. τις κάλεσε
να δηλώσουν και γραπτώς όσα προφορικώς υπόσχονταν, όπως και έγινε με
τη σύνταξη του σχετικού εγγράφου. Επιδίωξη βέβαια της εφεσίβλητης ήταν η
εξασφάλιση κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο της είσπραξης της απαιτήσεως της. Η πρόθεση όμως της εκκαλούσας ήταν να εγγυηθεί με τα περιου-
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σιακά της στοιχεία για το χρέος του
συζύ-γου της πιστεύοντας ότι έτσι θα
ελαφ-ρυνθεί η θέση του και όχι να
εγγυηθεί προσωπικά για την εξόφληση
του, που λόγω του ύψους του και των
μικρών οικονομικών δυνατοτήτων της
δεν μπο-ρούσε να καταβάλει όχι εντός
διμήνου που όριζε το ιδιωτικό
συμφωνητικό αλλά ούτε και μετά
παρέλευση μεγάλου χρονι-κού

διαστήματος, σε αυτό δε νόμιζε ότι
κατευθυνόταν η δήλωσή της κατά την
υπογραφή της προαναφερθείσας επιστολής και στη συνέχεια του ιδιωτικού
συμφωνητικού.
...Η επίδικη σύμβαση εγγυήσεως, επομένως, βάσει της οποίας εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής είναι ακυρώσιμη και ο πρώτος λόγος

333/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γεωργόπουλος, Όλυμπος Παρασκευάς).
Δικαιοπραξία. Άκυρη δήλωση βουλήσεως λόγω έλλειψης συνείδησης ή επειδή δεν
είχε τη χρήση του λογικού ένεκα πνευματικής νόσου (131 Α.Κ.). Έννοια των όρων.
Η ακυρότητα είναι απόλυτη και μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να
ζητήσει με αναγνωριστική αγωγή την αναγνώριση της ακυρότητας. Απόδειξη με
προδικαστική απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου. Δεν λαμβάνονται υπόψη ένορκες
βεβαιώσεις. Αναγνωριστική αγωγή. Δεν παραγράφεται εκτός αν έχει παραγραφεί η

Επειδή κατά το αρθρ. 131 του
ΑΚ, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή
του με τον Ν. 2447/96, η δήλωση της
βουλήσεως είναι άκυρη, αν κατά τον
χρόνο που έγινε το πρόσωπο δεν είχε
συνείδηση των πράξεών του ή δεν είχε
τη χρήση του λογικού ένεκα πνευματικής
νόσου. Κατά την έννοια της διατάξεως
αυτής η στέρηση της χρήσεως του λογικού πρέπει να οφείλεται σε πνευματική
ασθένεια, ενώ η έλλειψη της συνείδησης
των πράξεων κατά τον χρόνο της επιχειρήσεώς τους μπορεί να έχει προκληθεί
από οποιαδήποτε άλλη αιτία και υφίσταται όταν ο δηλών δεν είναι σε θέση
να διαγνώσει την ουσία και το περιεχόμενο της πράξεως που επιχειρεί, είναι
δε καταστάσεις που αποκλείουν την
έλ-λογη κρίση και απόφαση και ως εκ
τού-του δεν μπορούν να οδηγήσουν
σε δή-λωση βουλήσεως με έννομες

συνέπειες (βλ. ΑΠ 1019/2003, Δνη 2003,
1589, 1687/2002, Δνη 2003, 1594, 418/
96, Δνη 97,577, 1493/95, Δνη 97,1546).
Η ακυρότητα της κατά τα άνω δικαιοπραξίας είναι απόλυτη και οποιοσδήποτε
δικαιολογεί έννομο συμφέρον μπορεί
να ασκήσει αναγνωριστική αγωγή με
την οποία ζητεί την αναγνώριση της
ακυρό-τητας της δικαιοπραξίας (βλ. Εφ.
Αθ. 5405/2003, Δνη 2003, 1409, όπου
πλεί-ονες παραπομπές στη νομολογία
και θεωρία). Η αναγνωριστική αγωγή
δεν περιέχει αξίωση και δεν υπόκειται,
συνεπώς, καθεαυτή σε παραγραφή,
εκτός εάν έχει παραγραφεί η καταψηφιστική αγωγή την οποία παρασκευάζει
η άσκηση της αναγνωριστικής, οπότε
η τελευταία απορρίπτεται για έλλειψη
έν-νομου συμφέροντος (βλ. ΑΠ 324/
2002, Δνη 2003, 184). Εξάλλου, από
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τον συν-δυασμό των διατάξεων 226§2
(όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση
του με τov Ν. 2915/2001) και 270§2β του
ΚΠολΔ προκύπτει ότι στην τακτική διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, εφόσον εκδίδεται προδικαστική
απόφαση και η απόδειξη διεξάγεται
σύμφωνα με το αρθρ. 341 του ίδιου Κώδικα, δεν είναι παραδεκτά ως αποδεικτικά μέσα ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου
(βλ. ΑΠ 702/99, Δνη 2000, 367, 625/99.,
Δνη 2000, 67, 1470/98, Δνη 99,1314).
Στην προκειμένη υπόθεση, επομένως,
που έχουν εφαρμογή οι προαναφερθείσες διατάξεις και η απόδειξη διεξήχθη
μετά την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρθρ. 341 του ΚΠολΔ, η προσκομιζόμενη με επίκληση από την εκκαλούσα
8112/2004 ένορκη βεβαίωση του
συμβολαιογράφου Λευκάδας Σ.Α. αποτελεί ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο, το
οποίο κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα του
Δικαστηρίου δεν θα ληφθεί υπόψη.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι
είναι αδελφοί. Με το 6541/30-12-1977
συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Λευκάδας Α.Γ. που έχει μεταγραφεί νόμιμα,
η μητέρα των διαδίκων Κ.Δ. μεταβίβασε
αιτία δωρεάς στον εφεσίβλητο υιό της
Ι.Δ. ένα ελαιοστάσιο, εμβαδού πέντε
στρεμμάτων περίπου, που ευρίσκεται
στη θέση «Γράβαλα» της κτηματικής
περιφερείας της Κοινότητας Κατωμερίου
Μεγανησίου Λευκάδας, όπως αυτό περιγράφεται ειδικότερα στο συμβόλαιο. Η
μητέρα των διαδίκων διήγε τότε το 80°
έτος της ηλικίας της (είχε γεννηθεί το
1897) και διέμενε με τον σύζυγο της (και
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πατέρα των διαδίκων) Ε.Δ. και την εκκαλούσα θυγατέρα της στο Κατωμέρι Μεγανησίου Λευκάδας, ο δε εφεσίβλητος
είχε εγκατασταθεί στην Αυστραλία από
τη δεκαετία του 1960, όπου διέμενε
μονίμως με την οικογένεια του. Κατά
τον χρόνο συντάξεως του συμβολαίου
η δωρήτρια ευρισκόταν σε διαρκή στέρηση της χρήσης του λογικού εξ αιτίας
πνευματικής νόσου, διότι έπασχε από
γεροντική άνοια. Αυτό προκύπτει κυρίως
από τις καταθέσεις των μαρτύρων Σ.Π
και Β.Α., ηλικίας 67 και 68 ετών αντίστοιχα (κατά τον χρόνο που κατέθεσαν,
το έτος 2001), οι οποίοι είναι πρώτοι
εξάδελφοι των διαδίκων, γνώριζαν την
κατάσταση της μητέρας τους κατά τον
κρίσιμο χρόνο και δεν έχουν λόγο να
καταθέσουν αναληθή ή να αποκρύψουν
τα αληθή, για να ευνοήσουν κάποιον εκ
των δύο διαδίκων. Ειδικότερα, ο πρώτος
εξ αυτών, ο οποίος κατοικεί στο Βαθύ
Μεγανησίου, κατέθεσε ότι η πνευματική
κατάσταση της Κ.Δ. (που ήταν αγράμματη, όπως προκύπτει από το δωρητήριο
συμβόλαιο) άρχισε να χειροτερεύει ιδιαίτερα από το έτος 1970 και από το έτος
1974 αυτή εστερείτο εντελώς τη χρήση
του λογικού της.
...Με τα δεδομένα αυτά είναι
προφανές το έννομο συμφέρον της
ενάγουσας να ζητήσει την αναγνώριση
της ακυρότητας του δωρητηρίου συμβολαίου, εφόσον το ακύρως δωρηθέν
επίδικο ακίνητο είναι κληρονομιαίο και
η ενάγουσα μπορεί να ασκήσει το κληρονομικό της δικαίωμα επ’ αυτού και
κατά ποσοστό 5/8 εξ αδιαιρέτου (συμπεριλαμβανομένου και του μεριδίου του
πατέρα της κατά τα άνω).
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364/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Τσακανίκας, Σπήλιος Παπαθανασόπουλος,
Κωνσταντίνος Λέων, Γιώργος Λαμπρόπουλος, Γιώργος Κοσκινάς).
Διανομή ακινήτου. Αγωγή περί διανομής. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης του
δικαιώματος. Περιστατικά.

Κατά την έννοια του άρθρου 281
Α.Κ. για να είναι καταχρηστική η άσκηση
του δικαιώματος, δεν αρκεί μόνο η απλή
αδράνεια του δικαιούχου επί μεγάλο
χρονικό διάστημα ακόμη και αν δημιούργησε στον υπόχρεο την πεποίθηση ότι
το δικαίωμα δεν πρόκειται να ασκηθεί,
αλλά απαιτείται η συνδρομή και άλλων
περιστατικών, μεταξύ των οποίων και η
διαμόρφωση καταστάσεως αντιτιθέμενης στο δικαίωμα, η γνώση της καταστάσεως και η ανοχή αυτής από το δικαιούχο και ακόμη ότι η άρση της καταστάσεως που δημιουργήθηκε θα επιφέρει
αφόρητες συνέπειες για τον υπόχρεο
ΑΠ. 1875/1999 Ελ.Δ. 41.1317, ΑΠ.
1125/1999 Ελ.Δ. 41.379). Απαιτείται
δη-λαδή, για να χαρακτηρισθεί η άσκηση
του δικαιώματος καταχρηστική να έχει
δημιουργηθεί στον υπόχρεο, από τη
συμπεριφορά του δικαιούχου σε συνάρτηση και με εκείνη του υπόχρεου, και
μά-λιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο
δικαι-ούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το
δικαί-ωμά του. Απαιτείται ακόμη οι
πράξεις του δικαιούχου και η από αυτόν
δημιουρ-γηθείσα κατάσταση που
συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για τον
υπόχρεο επι-πτώσεις, να τελούν σε
αιτιώδη σχέση με την προηγούμενη
συμπεριφορά του δικαιούχου. Το ζήτημα
δε αν οι συνέπειες που συνεπάγεται η
άσκηση του δικαι-ώματος είναι επαχθείς
για τον υπόχρεο πρέπει να

αντιμετωπίζεται και σε συνάρ-τηση με
τις αντίστοιχες συνέπειες που μπορεί να
επέλθουν σε βάρος του δικαι-ούχου από
την παρακώλυση του δικαι-ώματός του
(ΑΠ. 321/2002 Ελ.Δ. 44.143, ΑΠ.879/
2002 Ελ.Δ. 44.1306). Τέλος η ένσταση
περί καταχρηστικής άσκησης του
δικαιώματος όπως προ-κύπτει από τα
άρθρα 247 επ. 785 επ., 1000 και 1113
Α.Κ, μπορεί να προβληθεί και κατά της
ασκήσεως του δικαιώματος περί
διανομής κοινού πράγματος, εφό-σον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της (ΑΠ.
473/2004 Ελ.Δ. 45.1619). Στην
κρινόμενη υπόθεση οι εναγόμενοι με τις
έγγραφες προτάσεις τους ενώπιον του
Πρωτοβάθμιου δικαστηρίου συνομολόγησαν τη συγκυριότητά τους με την
ενά-γουσα αδελφή τους κατά το
ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου η ενάγουσα,
2/6 και 3/6 εξ αδιαιρέτου καθένας από
τους ενα-γόμενους αντίστοιχα επί του
επιδίκου ακινήτου δηλαδή επί του 366
Β’ οικο-πέδου της πόλεως της Ζακύνθου,
ευρι-σκομένου στη συνοικία της
Μητροπό-λεως στη συμβολή των οδών
Δ. Ταβου-λάρη και Δεβιάζη το οποίο
συνορεύει με ιδιοκτησία Χ.Κ., με οδό
Ταβουλάρη, με ιδιοκτησία Χ.Μ. και με
οδό Δεβιάζη και επί του οποίου
οικοπέδου έχει ανεγερθεί τριώροφη
οικοδομή.
Περαιτέρω
όμως
ισχυρίσθηκαν ότι η ενάγουσα ασκεί καταχρηστικά το δικαίωμά της προς διανομή του κοινού ακινήτου και ζήτησαν την
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απόρριψη της αγωγής για το λόγο αυτό.
Ειδικότερα ισχυρίσθηκαν ότι το 1995
όλοι οι συγκύριοι συναποφάσισαν την
προσθήκη νέων ορόφων στην υπάρχουσα παλαιά (διώροφη) πατρική τους
οικία και γι αυτό εκδόθηκε στο όνομα
όλων των συγκυρίων - διαδίκων από τον
αρχιτέκτονα - μηχανικό Ν.Β. που ενέκρινε και η ενάγουσα, η 151/1996 οικοδομική άδεια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ζακύνθου, ο δε μηχανικός αναγκάσθηκε αρκετές φορές να τροποποιήσει τα σχέδια κατόπιν παρεμβάσεων της ενάγουσας. Ότι κατόπιν
συζη-τήσεων μεταξύ των διαδίκων
συγκυρίων η ενάγουσα συμφώνησε
αρχικά να λάβει το διαμέρισμα του
πρώτου ορόφου επί των οδών Δεβιάζη
και Ταβουλάρη προς την πλευρά της
Μητρόπολης Ζακύνθου, αργότερα όμως
άλλαζε γνώμη και ζήτη-σε να λάβει το
άλλο διαμέρισμα του ίδιου ορόφου προς
τον ακάλυπτο χώρο. Ότι τελικά οι
διάδικοι συμφώνησαν προφο-ρικά η
ενάγουσα να λάβει το Α2 διαμέρι-σμα
του Α’ ορόφου επιφάνειας 41,01 τ.μ.
προς τον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, ο πρώτος εναγόμενος να λάβει το
Β’ διαμέρισμα του ορόφου επιφάνειας
52,32 τ.μ. και το Α1 διαμέρισμα του Α’
ορόφου προς την πλευρά της Μητρόπολης επιφάνειας 31,62 τ.μ., ο δε δεύτερος εναγόμενος να λάβει το Ι1 και Ι2
δια-μερίσματα του ισογείου επιφάνειας
35,66 και 39,11 τ.μ. καθώς και το Γ’ διαμέρισμα του Γ’ ορόφου επιφάνειας 42,48
τ.μ. Ότι κατόπιν αιτήματος της ενάγουσας καταργήθηκε ο χώρος του ανελκυστήρα και κατασκευάσθηκε καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας το W.C.
της ιδιοκτησίας της ενάγουσας. Ότι αρχές του έτους 1997, και, ενώ είχε αρχίσει
η εξ ολοκλήρου ανακαίνιση της υπάρχουσας οικοδομής, η προσθήκη των
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νέων ορόφων και κάθε συγκύριος επιμελείτο τη διαμόρφωση των εσωτερικών
χώρων των ιδιοκτησιών του (επιλογή
πλακιδίων, ειδών υγιεινής, χρωματισμό),
η ενάγουσα ισχυριζόμενη ότι οι ιδιοκτησίες των εναγομένων είχαν καθ’ υπέρβαση της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας
μεγαλύτερη επιφάνεια στην πραγματικότητα από αυτή που αναφερόταν στην
οικοδομική άδεια, ζήτησε η ιδιοκτησία
της δηλαδή το Α2 διαμέρισμα του Α’
ορόφου να λάβει άλλα 9 τετραγωνικά
μέτρα σε βάρος της επιφάνειας του
παρακείμενου διαμερίσματος του πρώτου εναγομένου. Ότι συνεπεία των διαφωνιών της ενάγουσας ως προς την
επι-φάνεια του διαμερίσματος που
αναλο-γούσε στο εξ αδιαιρέτου μερίδιό
της στο κοινό οικόπεδο και στο τελικό
εμβαδόν της ανεγερθείσας κοινής
πολυώροφης οικοδομής διακόπησαν οι
οικοδομικές εργασίες μέχρι το 1999. Ότι
μετά από πολλές συζητήσεις μεταξύ των
διαδίκων και παρεμβάσεις συγγενών
τους προ-σώπων οι οικοδομικές
εργασίες ολοκλη-ρώθηκαν κατόπιν
κοινής συμφωνίας των διαδίκων αρχές
του έτους 2000, οπότε καθένας των
διαδίκων παρέλαβε τις πιο πάνω
ιδιοκτησίες του, εγκατα-στάθηκε σ’ αυτές
η ενάγουσα προέβη στη σύνδεση του
Α2 διαμερίσματος με τη ΔΕΗ και την
ύδρευση στο όνομα της. Ότι η ενάγουσα
μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών
εργασιών αρνείται να προβούν οι
διάδικοι στην κατάρτιση της
συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης
οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού
καθώς και στην καταβολή από αυτή
προς το δεύτερο εναγόμενο της από
38.114,17 ευρώ δαπάνης που της
αναλογεί στην ανέγερση της οικοδομής,
κατά τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα. Ότι
τον Αύγουστο του 2000 έκανε γνωστό

24

στους εναγόμενους ότι για να συναινέσει
στην κατάρτιση της σύστασης οριζοντίου
ιδιοκτησίας και κανονισμού πρέπει να
προστεθούν στο Α2 διαμέρισμα 9 τ. μ.
από το παρακείμενο διαμέρισμα του
πρώτου εναγομένου, αίτημα το οποίο,
κατά τους ισχυρισμούς των εναγομένων,
είναι αδύνατο να ικανοποιηθεί και στη
συνέχεια τους κοινοποίησε την κρινόμενη περί διανομής αγωγή. Ότι με βάση
την πιο πάνω συμπεριφορά της ενάγουσας κατά το διάστημα ανεγέρσεως
της οικοδομής και τη διαμορφωθείσα
κατάσταση η εκ μέρους της ενάγουσας
άσκηση της αγωγής διανομής υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν
η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη καθώς και
ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός
του δικαιώματος, αφού η ενάγουσα
εκμεταλλευόμενη την αδελφική τους
σχέση ανέμενε την ολοκλήρωση της
οικοδομής με δαπάνες του δεύτερου
εναγομένου, συμφώνησε αρχικά στη
μεταξύ τους διανομή των οριζοντίων
ιδιοκτησιών που διαμορφώθηκαν,
παρέλαβε ανεπιφύλακτα το Α2 διαμέρισμα, όπως είχαν συμφωνήσει, και
τελικά ισχυρίζεται με την κρινόμενη αγωγή ότι οι εναγόμενοι δεν συναινούν στην
εξώδικη διανομή με σκοπό να πουλήσει
στο δεύτερο εναγόμενο το αναλογούν
μερίδιό της επί της οικοδομής με τίμημα
υψηλότερο του πραγματικού. Τα παραπάνω όμως περιστατικά και αληθή υποτιθέμενα δεν συνιστούν, σύμφωνα με
όσα προαναφέρθηκαν στη μείζονα
σκέψη, καταχρηστική εκ μέρους της
ενάγουσας άσκηση του δικαιώματος
διανομής του κοινού ακινήτου των διαδίκων. Τούτο γιατί η ενάγουσα δεν αδράνησε να ασκήσει το προς διανομή δικαίωμά της επί μεγάλο χρονικό διάστημα
ώστε να δημιουργηθεί εύλογα στους
εναγομένους η πεποίθηση ότι δεν πρό-
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κειται να το ασκήσει, εφόσον κατά τα
προεκτεθέντα, η πολυώροφη οικοδομή
αποπερατώθηκε αρχές του έτους 2000
η δε ενάγουσα άσκησε την κρινόμενη
περί διανομής αγωγή το Νοέμβριο του
2001, καθόλο δε το χρονικό διάστημα
από το 1997 μέχρι το 2000 ελάμβαναν
χώρα κατά τους ισχυρισμούς των εναγομένων, συζητήσεις μεταξύ των διαδίκων
προκειμένου να λυθούν οι μεταξύ τους
διαφωνίες ως προς την επιφάνεια της
οριζόντιας ιδιοκτησίας που αντιστοιχούσε στο ποσοστό συγκυριότητας της
ενάγουσας επί του κοινού ακινήτου.
Ούτε η εκ μέρους της ενάγουσας άσκηση του δικαιώματός της προς διανομή
του κοινού ακινήτου, η ικανοποίηση του
οποίου μπορεί να ανατρέψει την, κατά
τους ισχυρισμούς των εναγομένων, άτυπη περί διανομής συμφωνίας τους, θα
δημιουργήσει επαχθείς για τους εναγομένους συνέπειες, τις οποίες εξάλλου
(δυσμενείς συνέπειες) οι ίδιοι (εναγόμενοι) δεν επικαλούνται, που να τελούν σε
αιτιώδη συνάφεια με την προηγούμενη
συμπεριφορά της ενάγουσας, ενόψει
του ότι η τελευταία (ενάγουσα) ζητεί τη
δικαστική διανομή με τη σύσταση
οριζόντιας ιδιοκτησίας ούτως ώστε κάθε
συγκύριος να λάβει αυτοτελή οριζόντια
ιδιοκτησία αναλογούσα στο εξ αδιαιρέτου μερίδιό του στο κοινό οικόπεδο και
στο εμβαδόν της ανεγερθείσης κοινής
πολυώροφης οικοδομής. Αντίθετα από
την παρακώλυση του δικαιώματος της
ενάγουσας προς δικαστική διανομή του
κοινού ακινήτου θα δημιουργηθούν
επαχθείς γι αυτή (ενάγουσα) συνέπειες,
εφόσον δεν είναι δυνατή η σύσταση
οροφοκτησίας με έκτακτη χρησικτησία
(ΑΠ. 602/2001 Ελ.Δ. 43153) και οι
διάδικοι χωρίς δικαστική διανομή θα
παραμένουν συγκύριοι της πολυώροφης οικοδομής. Τυχόν δε απαιτήσεις του
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δευτέρου εναγομένου σε βάρος της
ενάγουσας για επωφελείς δαπάνες που
αυτός έκανε στο κοινό ακίνητο, μπορεί
ο δεύτερος εναγόμενος μετά την απόρριψη από το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο
ως αόριστης της ένστασης του επισχέσεως του διανεμητέου για τις εν λόγω

δαπάνες (η εκκαλουμένη δεν πλήττεται
ως προς το κεφάλαιο αυτό) να τις διεκδικήσει δικαστικά. Επομένως, το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο έκρινε
νόμι-μη και δέχθηκε ως ουσιαστικά
βάσιμη την εκ του άρθρου 281 Α.Κ.
ένσταση των εναγομένων και στη

576/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Παπαιωάννου, Κωνσταντίνος Καράτσαλος).
Προσωπικότητα. Προσβολή της (57 Α.Κ.). Περιπτώσεις προσβολής. Προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 57 Α.Κ. Έγκλημα της εκούσιας απαγωγής (328.1 Π.Κ.).
Ενεργητικό υποκείμενο είναι οι έχοντες την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου γονείς
– επίτροποι. Αγωγή της μητέρας για προσβολή της προσωπικότητας. Επιδικάζεται
αποζημίωση για ηθική ικανοποίηση. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 57 του ΑΚ «όποιος προσβάλλεται παράνομα στην
προ-σωπικότητά του έχει δικαίωμα
να απαι-τήσει να αρθεί η προσβολή
και να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
Αξίωση αποζημιώσεως σύμφωνα με
τις διατά-ξεις για τις αδικοπραξίες δεν
αποκλείε-ται», κατά δε το άρθρο 59 του
ίδιου Κώδι-κα «στις περιπτώσεις των
άρθρων 57 και 58, το δικαστήριο με
την απόφαση του ύστερα από αίτηση
αυτού που έχει προσβληθεί και αφού
λάβει υπόψη το είδος της προσβολής,
μπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον
υπαίτιο να ικανοποιή-σει την ηθική
βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί».
Με τις διατάξεις αυτές προστατεύεται
το δικαίωμα της προσω-πικότητας, το
οποίο αποτελεί πλέγμα αγαθών, με τα
οποία ολοκληρώνεται η υπόσταση κάθε
ατόμου και προβάλλει έτσι η αξία αυτού
(Σημαντήρας, Γεν. Αρχ., έκδ. 1980, παρ.
31, αρ. 534, Εφ.Αθ 10504/1986, Ελ.Δ
28.1316). Εξαντλητική απαρίθμηση των

αγαθών που απαρτίζουν το περιεχόμενο
του δικαιώματος της προσωπικότητας
δεν είναι δυνατή. Γίνεται πάντως δεκτό,
ότι τα κυριότερα από τα αγαθά αυτά, που
εμπίπτουν στην προστασία του άρθρου
57 ΑΚ, είναι: α) τα σωματικά αγαθά (η
ζωή, η υγεία, η σωματική ακεραιότητα
κλπ), β) τα ψυχικά αγαθά (ψυχική υγεία,
συναισθηματικός κόσμος), γ) η τιμή κάθε
ανθρώπου η οποία αντικατοπτρίζεται
στην αντίληψη και την εκτίμηση που
έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν, δ) η ελευθερία
και ειδικότερα η ελευθερία για ανάπτυξη
της προσωπικότητας του ανθρώπου, ε)
η ατομική ζωή και η σφαίρα του απορρήτου, στ) η αναπαράσταση της εικόνας,
της φωνής και γενικώς της ζωής του
προσώπου, ζ) το άσυλο της κατοικίας
(Εφ.Αθ 12154/1990, Ε.Δ 32.1673,
Μπαλής, Γεν. Αρχ., παρ. 12, Γεωργιάδης - Σταθόπουλος, αρθρ. 57 αρ. 410, Σημαντήρας, ό.π.). Περαιτέρω, η θέση του ανθρώπου μέσα στην οικογένεια
δημιουργεί γι’ αυτόν ένα βασικό οικογε-
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νειακό δικαίωμα που είναι στοιχείο της
προσωπικότητάς του. Από αυτό απορρέουν ειδικότερες νομικές εξουσίες που
και αυτές μπορούν να χαρακτηρισθούν
οικογενειακά δικαιώματα. Έτσι, προσωπικά οικογενειακά δικαιώματα είναι
εκείνα βάσει των οποίων ο φορέας
τους δικαιούται από τη μια να αξιώνει
από μέλος της οικογένειάς του ορισμένη
συμ-περιφορά, όπως είναι το δικαίωμα
κάθε συζύγου για συμβίωση με τον άλλο
σύζυγο (ΑΚ 1386) ή το δικαίωμα των
γονέων να αποφασίζουν για θέματα που
αφορούν την επιμέλεια του προσώπου
ή την περιουσία του ανηλίκου τέκνου
αυτών (ΑΚ 1510) και από την άλλη, να
αξιώνει το σεβασμό τους από κάθε τρίτο,
δηλαδή να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε ήθελε παρεμβάλλει εμπόδια στην
ικανοποίησή τους, όπως είναι το δικαίωμα των γονέων να στραφούν εναντίον
του κρατούντος παρανόμως το ανήλικο
τέκνο αυτών. Η κατά τα άνω παρεχόμενη
προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας περιλαμβάνει θετικώς μεν τη
δυνατότητα του ατόμου να μετέρχεται
όλες τις εξουσίες που περικλείονται στο
άνω δικαίωμα και να απολαμβάνει όλων
των αγαθών που το δικαίωμα αυτό διασφαλίζει, αρνητικώς δε τη δυνατότητα του
ατόμου να αποκρούει κάθε παράνομη
προσβολή του εν λόγω δικαιώματος και
να αξιώνει υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις και αποζημίωση, καθώς και αποκατάσταση της ηθικής βλάβης με καταβολή
χρηματικής ικανοποιήσεως. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 57 και 59 ΑΚ, είναι: α) η
προσβολή των ανωτέρω δικαιωμάτων,
β) η προσβολή να είναι παράνομη και
τέτοια είναι αυτή που γίνεται χωρίς δικαίωμα ή κατ’ ενάσκηση μεν δικαιώματος,
το οποίο, όμως, από απόψεως έννομης
τάξεως, είναι μικρότερης σπουδαιότητας
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είτε ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν την άσκηση αυτού καταχρηστική
(ΑΚ 281) και γ) η προσβολή να είναι
υπαίτια, δηλαδή να οφείλεται σε δόλο ή
αμέλεια (βλ. ΑΠ 849/1985 ΝοΒ 34.836).
Εξάλλου, ενεργητικό υποκείμενο της
τελέσεως του εγκλήματος του άρθρου
328 παρ. 1 ΠΚ, (εκούσια επαγωγή) είναι
οι έχοντες την επιμέλεια του ανηλίκου
τέκνου γονείς – επίτροποι κ.λ.π. (Κονταξής, άρθρ. 328 ΠΚ, σελ. 1594-1599).
Τέλος, πρωτογενώς δικαιούχος της
απαιτήσεως για χρηματική ικανοποίηση
είναι ο φορέας του εννόμου αγαθού που
προσβάλλεται, ενώ κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί ανεξαρτήτως και αυτοτελώς από τους υπόλοιπους να εγείρει
ιδιαίτερη αγωγή και να ζητήσει το κατά
την κρίση του ποσό της χρηματικής ικανοποιήσεως (ΑΠ 1198/87, ΝοΒ 35.1449,
Ε.Αθ. 8200/1984, Αρμ. 39.215.
Αποδείχτηκαν τα παρακάτω περιστατικά: Από τις αρχές του έτους 1997
ο εναγόμενος, ηλικίας τότε 25 ετών,
συνήψε ερωτική σχέση με την ηλικίας
τότε 14 ετών Μ.Τ., θυγατέρα της ενάγουσας και παρά την αντίθεση των γονέων
της που ασκούσαν τη γονική μέριμνα
αυτής, την επιβίβαζε στο αυτοκίνητο του
και την οδηγούσε σε διάφορες ερημικές
τοποθεσίες με σκοπό την ακολασία και
ενεργούσε επ’ αυτής ασελγείς πράξεις
και ερχόταν και σε συνουσία μαζί της.
Αποτέλεσμα των σχέσεων αυτής με τον
εναγόμενο ήταν να απουσιάζει από το
σχολείο της πηγαίνοντας μαζί του κατά
τις ώρες των μαθημάτων της και έτσι
κατά τη σχολική εκείνη περίοδο σημείωσε 191 συνολικό απουσίες. Οι γονείς της
προσπαθούσαν να τη συνετίσουν και να
την απομακρύνουν από τον εναγόμενο,
αλλά χωρίς αποτέλεσμα και μάλιστα δημιουργήθηκε έκρυθμη κατάσταση στην
οικογένεια και η ανήλικη ήλθε σε σύγ-
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κρουση με τους γονείς της. Τελικώς οι
γονείς βλέποντας ότι η θυγατέρα τους
είχε γίνει πειθήνιο όργανο στα χέρια του
εναγομένου και είχε απορρίψει εντελώς
τους γονείς της, των οποίων μάλιστα
ήθελε και τον θάνατο όπως είχε σημειώσει στο σχετικό ημερολόγιό της που
προσκομίζεται, αναγκάστηκαν αφενός
να υποβάλουν μηνύσεις κατά του εναγομένου και αφετέρου η ενάγουσα πήρε τη
θυγατέρα της το έτος 1998 και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, προκειμένου να
απομακρυνθεί από τον εναγόμενο. Κατόπιν των ανωτέρω μηνύσεων ο εναγόμενος καταδικάστηκε δύο φορές για
εκούσια απαγωγή και για αποπλάνηση
της ανήλικης με τις υπ’ αρθ. 2041/1997
και 437/1999 αποφάσεις του Τριμελούς
Πλημ/κείου Αγρινίου και του επιβλήθηκε
συνολική ποινή φυλακίσεως 18 μηνών
στην πρώτη περίπτωση και 15 μηνών
στη δεύτερη περίπτωση. Από την ανωτέρω παράνομη και υπαίτια συμπεριφο-

ρά του εναγομένου προσβλήθηκε ευθέως το βασικό οικογενειακό δικαίωμα της
ενάγουσας να ασκεί τη γονική μέριμνα
της θυγατέρας της και να αποφασίζει για
το πρόσωπό της και έτσι προσέβαλε την
ενάγουσα στην προσωπικότητά της υπό
τη διττή έννοια που προαναφέρθηκε,
γνώριζε δε την αντίθεση των γονέων
της ανήλικης στις ενέργειές του, καθώς
και την περιέλευσή τους σε αδυναμία
να ασκήσουν τη γονική μέριμνα κατά το
μέρος που αφορούσε το πρόσωπο της
ανήλικης. Από την ως άνω προσβολή
της προσωπικότητάς της, η ενάγουσα
υπέστη ηθική βλάβη και δικαιούται
χρηματική ικανοποίηση, για την αποκατάσταση της οποίας κρίνεται εύλογο το
ποσό των 6.000 Ευρώ, λαμβανομένου,
κυρίως, υπόψη του είδους και της έντασης της προσβολής, της υπαιτιότητας
του εναγομένου και της κοινωνικής
και οικονομικής καταστάσεως των

620/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας).
(Δικηγόροι: Νίκος Μασούρας, Λάμπρος Κούτσικος).
Σωματείο. Άκυρες αποφάσεις της γενικής συνέλευση (101 Α.Κ.) Τα ίδια ισχύουν και
στους συνεταιρισμούς που οι αποφάσεις τους προσβάλλονται ενώπιον του Μον.
Πρωτοδικείου κατά την εκούσια διαδικασία. Γενικά. Συνέλευση για αρχαιρεσίες.
Προσβολή της αποφάσεως ως άκυρης.

Επειδή κατά το άρθρο 101 εδ. α’
του ΑΚ η απόφαση της γενικής συνελεύσεως σωματείου είναι άκυρη αν αντιβαίνει στο νόμο ή το καταστατικό. Είναι
αδιάφορος ο χαρακτήρας της διατάξεως
ως ενδοτικού ή αναγκαστικού δικαίου, η
δε ακυρότητα επέρχεται υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της υπάρξεως αιτιώδους συνάφειας μεταξύ προσβολής του
νόμου ή του καταστατικού και της απο-

φάσεως που ελήφθη κατά παράβαση
αυτών, το βάρος αποδείξεως της οποίας
φέρει ο αιτούμενος την ακύρωση (βλ. ΑΠ
1116/97, ΕΕΝ 1999,133, 567/93, Δνη
94,1367). Ειδικότερα, επί διενεργείας
αρχαιρεσιών η παράβαση θα πρέπει
να είναι τέτοια που να επηρεάζεται από
αυ-τήν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
Εάν το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο και
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χωρίς την παράβαση της διατάξεως,
τό-τε δεν γεννάται θέμα ακυρότητας
της αποφάσεως (βλ. τις αυτές ως άνω
παρα-πομπές, Γεωργιάδης, Γεν. Αρχ.
γ’ εκδ., σελ. .201, Βλαστός, γ’ εκδ.,
§251, Κρη-τικός, Δίκαιο Σωματείων
κλπ, σ :289). Τα ανωτέρω ισχύουν

και για τις αποφά-σεις των γενικών
συνελεύσεων συνεται-ρισμών, οι
οποίες προσβάλλονται ενώ-πιον του
μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας
του συνεταιρισμού κατά τη διαδι-κασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 13 §
§ 1 και 2 του Ν. 2810/2000).

784/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Βασιλείου, Ευάγγελος Ματσούκης, Διονύσιος
Κότσιφας).
Σωματείο. Ίδρυση νέου που προκαλεί σύγχυση στα μέλη. Τριτανακοπή του
προϋπάρχοντος σωματείου κατά της απόφασης που αναγνώρισε την ίδρυση νέου
σωματείου. Προϋποθέσεις παραδοχής της. Περιστατικά.

Αποδείχτηκαν τα παρακάτω περιστατικά: Το τριτανακόπτον σωματείο
με την επωνυμία «Σύλλογος παραγωγών - πωλητών λαϊκής αγοράς» και έδρα
την Αμαλιάδα, αναγνωρίστηκε ως Αγροτικός Σύλλογος με την 83/21-9-1984
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας και από τότε έχει
κατα-χωρηθεί στα βιβλία σωματείων του
Πρω-τοδικείου Αμαλιάδας. Σύμφωνα με
το άρθρο 2 του καταστατικού του σκοπός
του είναι η ανάπτυξη δεσμών και του
πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η διεκδίκηση, προαγωγή και
διασφάλιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών
του. Κατά το άρθρο 4 του καταστατικού
του μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει
κάθε άνδρας ή γυναίκα πάνω από 18
χρόνων που εμπορεύεται αγροκτηνοτροφικά προϊόντα στις λαϊκές αγορές
Αμαλιάδας και περιχώρων, τα οποία
όμως προϊόντα παράγονται με δική του
συμβολή ή συμβολή μελών της οικογενείας του. Ήδη με την τριτανακοπτόμενη
υπ’ αριθ. 207/2001 απόφαση του πρω-

τοβάθμιου Δικαστηρίου, ιδρύθηκε ως
Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση το
καθού η τριτανακοπή σωματείο με την
επωνυμία «Σύλλογος παραγωγών και
πωλητών λαϊκών αγορών Νομού Ηλείας
- Η Αφθονία», με έδρα τη Γαστούνη και
εγκρίθηκε το καταστατικό του, στη συνέχεια δε καταχωρίστηκε στα οικεία βιβλία
σωματείων του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του από
22-11-2001 καταστατικού του «γενικός
σκοπός του Αγροτικού Συλλόγου είναι η
διεκδίκηση, παραγωγή και διασφάλιση
των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών
του και η πώλησις των παραχθησομένων προϊόντων των εις τις λαϊκές αγορές
του Νομού Ηλείας», κατά δε το άρθρο 4
του καταστατικού του μέλη του συλλόγου
μπορούν να γίνουν άνδρες ή γυναίκες
που είναι ενήλικοι και ασκούν κατά κύριο
λόγο το αγροτικό επάγγελμα, συγκεκριμένα δε όσοι ασχολούνται σε οποιοδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας,
ιδιαίτερα ως γεωργοί στην αγροτική
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πα-ραγωγή, έστω και αν έχουν δεύτερη
απασχόληση ως εργάτες ή μικροεπαγγελματίες και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
Περαιτέρω ορίζεται ότι για να εγγραφεί
αγρότης ή συνταξιούχος του ΟΓΑ ως
μέ-λος στο σύλλογο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατοικεί μόνιμα ή να έχει
τη γεωργική του εκμετάλλευση στην περιφέρεια του συλλόγου, που σύμφωνα
με το άρθρο 2 του καταστατικού εκτείνεται σε όλη τη γεωγραφική περιοχή
του Νομού Ηλείας, αντίθετα προς τη
διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.
1361/1983, σύμφωνα με την οποία ο
Αγροτικός Σύλ-λογος περιφέρεια έχει τα
όρια ενός δή-μου ή μιας κοινότητας και
στην περί-πτωση που σε μια κοινότητα
δεν συγκεν-τρώνεται ο απαραίτητος για
την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου αριθμός
μελών, ο Αγροτικός Σύλλογος μπορεί να
έχει πε-ριφέρεια τα όρια μέχρι και τριών
γει-τονικών κοινοτήτων. Η τροποποίηση
της ανωτέρω διατάξεως με το άρθρο 51
του Ν. 2538/1997, το οποίο προβλέπει
δυνατότητα επεκτάσεως του συλλόγου
στην περιφέρεια ενός νομού, αφορά μόνο τους Αλιευτικούς Αγροτικούς Συλλόγους και όχι τους λοιπούς Συλλόγους.
Στην ίδρυση του σωματείου αυτού πρωτοστάτησαν μέλη του τριτανακόπτοντος
σωματείου, τα οποία διαφώνησαν με το
Δ.Σ. αυτού εξ αφορμής του ζητήματος
της διάθεσης θέσεων στο χώρο της λαϊκής αγοράς Αμαλιάδας. Από τη σύγκριση των παραπάνω στοιχείων αποδεικνύεται ότι υπάρχει ταυτότητα μεταξύ
των επωνυμιών των δύο αυτών σωματείων, η προσθήκη δε της λέξης «Η
Αφθονία» στο τέλος της επωνυμίας του
νεοπαγούς συλλόγου δεν αποτελεί στοιχείο ικανό να διακρίνει τους συλλόγους
αυτούς. Διακριτικό στοιχείο δεν αποτελεί
επίσης και η αναφερόμενη στην επω-
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νυμία του νεοπαγούς συλλόγου ευρύτερη περιφέρεια αυτού, δοθέντος ότι τα
μέλη του προέρχονται σχεδόν στο σύνολό τους από τις γειτονικές προς την Αμαλιάδα αγροτικές περιοχές, χώρο όπου
δραστηριοποιείτο ο προϋφιστάμενος
σύλλογος και όχι από την ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηλείας, στην πρωτεύουσα του οποίου, στον Πύργο, έχει
ιδρυθεί και λειτουργεί από ετών όμοιος
σύλλογος αγροτών και πωλητών λαϊκών
αγορών, με την επωνυμία «Σύλλογος
Επαγγελματιών Πωλητών Οπωρολαχανικών και συναφών ειδών Λαϊκών
Αγορών Ν. Ηλείας Η ΑΦΘΟΝΙΑ». Εξαιτίας της ταυτότητας των επωνυμιών των
ως άνω συλλόγων έχει δημιουργηθεί
σύγχυση και εντεύθεν πλάνη ως προς
την ταυτότητά τους, ιδιαίτερα στα υποψήφια μέλη τους και από την παράλληλη
λειτουργία τους στην ίδια περιφέρεια,
έχουν προκληθεί έριδες και επαγγελματικοί ανταγωνισμοί που βλάπτουν τα
συμφέροντα των μελών του τριτανακόπτοντος σωματείου, η ύπαρξη και λειτουργία του οποίου συγχέεται με το
καθού η τριτανακοπή σωματείο απέναντι στους τρίτους που συναλλάσσονται
με αυτό. Επομένως η από μέρους του
καθού η τριτανακοπή σωματείου άσκηση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι,
αντίκειται στην προκειμένη περίπτωση
στα κριτήρια του άρθρου 25 του Συντάγματος και του άρθρου 281 του ΑΚ, γιατί
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που
επι-βάλλονται από την καλή πίστη,
τα χρη-στά ήθη και τον κοινωνικό
και οικονομικό σκοπό του ανωτέρω
δικαιώματος και έτσι απαγορεύεται η
κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος αυτού
ίδρυση και αναγνώ-ριση του καθού η
τριτανακοπή σωμα-τείου.
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794/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Πλυτά – Καμμένου, Δημήτριος Στουραίτης).
Προσωπικότητα. Θίγεται με υποβολή ψευδούς μήνυσης. Επιδικάζεται αποζημίωση
για ηθική βλάβη. Περιστατικά.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Την 1.4.1988
ο πρώτος εναγόμενος προσέλαβε την
ενάγουσα ως πωλήτρια στο κατάστημα
δερμάτινων ειδών και υποδημάτων που
διατηρεί στο Αγρίνιο. Τον Ιανουάριο του
2002, λόγω ανακαίνισης του παραπάνω
καταστήματος, ο εν λόγω εναγόμενος
μετέθεσε την ενάγουσα στο υποκατάστημά του στο Αίγιο, όπου και η τελευταία πρόσφερε τις υπηρεσίες της. Κατά
τη διάρκεια της παραμονής της στο
Αί-γιο, ο πρώτος εναγόμενος κατέθεσε
κα-τά της ενάγουσας έγκληση για κλοπή
30.000 δραχμών, σχετικά με την οποία
εκδόθηκε το 22/2002 απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών
Αιγίου, το οποίο αποφάνθηκε να μη γίνει
κατηγορία για την παραπάνω πράξη και
ότι η έγκληση ήταν εντελώς ψευδής και
υποβλήθηκε από τον εγκαλούντα με δόλο. Μάλιστα για το λόγο αυτό επιβλήθηκαν εις βάρος του και τα δικαστικά έξοδα. Ενόψει των ανωτέρω, αποδείχθηκε
ότι ο πρώτος εναγόμενος διέδωσε αναληθείς ειδήσεις εις βάρος της ενάγουσας
εν γνώσει της αναλήθειάς τους, με σκοπό να επιτύχει την απόλυσή της από
την επιχείρηση του αζημίως. Η μήνυση
αυτή εξέθεσε αιτιωδώς και πραγματικά
σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το
μέλλον της ενάγουσας και ειδικότερα δη-

μιουργήθηκαν δυσμενείς παραστάσεις
σε εκείνους με τους οποίους αυτή (ενάγουσα) σχετίζεται κοινωνικά, οικονομικά
και επαγγελματικά. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι από την ως άνω εις βάρος της
αδικοπραξία του πρώτου εναγομένου,
η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη γιατί
εμφανίστηκε να διαπράττει κλοπή εις
βά-ρος του εργοδότη της, για την ικανοποίηση της οποίας, πρέπει να επιδικαστεί σ’ αυτήν το ποσό των 1.000.000
δραχμών ή 2.935 ευρώ, το οποίο το
Δικαστήριο κρίνει εύλογο μετά στάθμιση
κυρίως του βαθμού υπαιτιότητας του
πρώτου εναγομένου και της οικονομικής
και κοινωνικής καταστάσεως αυτού και
της ενάγουσας καθώς και των συνθηκών τελέσεως της αδικοπραξίας αυτής.
Άλλη ζημία εξ αιτίας της ως άνω αδικοπραξίας δεν αποδείχθηκε ότι υπέστη η
ενάγουσα. Ειδικότερα, δεν αποδείχθηκε
ότι ειδικά από την κατά τα άνω διάδοση
των εις βάρος της ψευδών ειδήσεων εκ
μέρους του πρώτου εναγομένου απώλεσε μισθούς εξ αιτίας της απολύσεως
της από τον εναγόμενο εργοδότη της.
Τους μισθούς άλλωστε αυτούς, εφόσον
επικαλεστεί και αποδείξει ακυρότητα της
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της
μπορεί να διεκδικήσει από το αρμόδιο
Δικαστήριο, κατά την διαδικασία των
εργατικών διαφορών.
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796/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θάνος Αμπατζής, Σπύρος Καραχάλιος).
Προσωπικότητα. Μόνη η ακυρότητα της καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης λόγω
ανυπαρξίας σπουδαίου λόγου δεν συνιστά προσβολή της προσωπικότητας. Εθνική
Τράπεζα. Σύμβαση εργασίας με το προσωπικό της. Η σύμβαση αυτή είναι ορισμένου
χρόνου και λύεται με τη συμπλήρωση του 62ου έτους του υπαλλήλου (άρθρο 33 του
Οργανισμού). Πότε μπορεί να λυθεί νωρίτερα. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Χωρεί
καταγγελία και χωρίς την πειθαρχική διαδικασία και χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου.
Περιστατικά που συνιστούν σπουδαίο λόγο για την απόλυση του υπαλλήλου.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 57 και 59 του Α.Κ.
προκύπτει ότι όποιος προσβάλλεται
παράνομα στην προσωπικότητά του
δι-καιούται να αξιώσει από τον υπαίτιο
χρη-ματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής
βλά-βης. Μόνη, όμως, η ακυρότητα της
καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης,
λόγω ανυπαρξίας σπουδαίου λόγου, δεν
συνιστά προσβολή της προσωπικότητας του εργαζόμενου, ώστε να δικαιούται
αυτός να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, αλλά τέτοια
απαίτηση γεννάται εάν η άκυρη καταγγελία συνοδεύεται και από ειδικές
συνθήκες και περιστάσεις που προσβάλλουν πράγματι την προσωπικότητα
του εργαζομένου (ΑΠ 806/90 ΕΕργΔ.
50, 687, ΑΠ 191/90). Στην προκειμένη
υπόθεση, ο ενάγων ζήτησε με την κρινόμενη αγωγή του, πλην των άλλων, να
υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει
σ’ αυτόν το ποσό των 3.000.000 δραχμών, ως χρηματική ικανοποίηση, λόγω
της ηθικής βλάβης, που υπέστη από την
παράνομη απόλυσή του. Το ως άνω,
όμως, αίτημα δεν είναι νόμιμο και πρέπει
να απορριφθεί, καθόσον, σύμφωνα με
τις νομικές σκέψεις που προαναφέρθηκαν, μόνη η ακυρότητα της καταγγελίας

της εργασιακής σύμβασης δεν συνιστά
προσβολή της προσωπικότητας του
ενάγοντος, δεν επικαλείται δε αυτός
άλ-λα πραγματικά περιστασιακά από
τα οποία να προκύπτει η εκ μέρους της
εναγομένης παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητάς του. Επίσης, το επικουρικό αίτημα του ενάγοντος
περί συμπλήρωσης της αποζημίωσης
απόλυσης, δεν είναι νόμιμο και πρέπει
να απορριφθεί, καθόσον η καταγγελία
της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, κατ’ άρθρο 672 του ΑΚ, γίνεται, αζημίως, και δεν εφαρμόζονται στη σύμβαση αυτή τα άρθρα 3 και 1 στ, ζ του Ν.
2112/1990 και 2 § 1 και 5 του Ν. 3198/
1955, τα οποία προϋποθέτουν σύμβαση
εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
(ΕΑ 2586/85 Ελ. Δ/νη 26, 528, Λαναράς
Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία,
εκδ. 2001, σελ. 281 και 285). Επομένως,
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την
εκκαλουμένη απόφαση, απέρριψε, ως
μη νόμιμα, τα προαναφερθέντα αιτήματα
της αγωγής, ορθά εφάρμοσε το νόμο και
πρέπει να απορριφθούν όσα αντίθετα
υποστηρίζει ο ενάγων - εκκαλών με την
υπό κρίση έφεση.
Κατά το όρθρο 33 του Οργανισμού προσωπικού της Εθνικής Τρά-
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πεζας της Ελλάδος, που έχει εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του
Ν. Δ. 2510/1953 και κυρώθηκε με το από
17/26-9-1953 Β.Δ. και έχει ισχύ νόμου,
προ-βλέπεται ότι η μεταξύ της Τράπεζας
και του προσωπικού της σύμβαση
εργασίας λύεται με τη συμπλήρωση του
62ου έτους της ηλικίας, αλλά και προ της
συμπλη-ρώσεως του παραπάνω ορίου,
με το θά-νατο του υπαλλήλου, με την
έγγραφη παραίτηση του υπαλλήλου,
με καταγ-γελία της σύμβασης εργασίας
από την Τράπεζα για σπουδαίο λόγο
και λόγω αδικαιολόγητης απουσίας
του υπαλλή-λου για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον ενός μηνός.
Από την παραπάνω κανονιστικού περιεχομένου διάταξη προκύπτει ότι
η σύμβαση εργασίας του προσωπικού
της Εθνικής Τράπεζας είναι ορισμένου
χρόνου και μπορεί να λυθεί προ του ορισμένου χρόνου λύσεως της για τους ως
άνω λόγους, μεταξύ των οποίων και με
καταγγελία για σπουδαίο λόγο κατά
την έννοια του άρθρου 672 του ΑΚ.
Το δικαίωμα δε αυτό της καταγγελίας
της σύμβασης γιο σπουδαίο λόγο δεν
έχει ως προϋπόθεση την προηγούμενη
τήρηση της προβλεπόμενης από τον ως
άνω Οργανισμό πειθαρχικής διαδικασίας και συνεπώς, ο εργοδότης δεν είναι
υποχρεωμένος να τηρήσει προηγουμένως την πειθαρχική διαδικασία (ΑΠ 987/
91 ΕΕργΔ 93, 665, ΑΠ 980/93, ΑΠ 1130/
91 ΕΕΔ 52, 293, Εφ. Θρ. 426/2000 Αρμ.
2001, 238, ΑΠ 1532/2000, Ελ. Δ/νη 42,
1310). Εξάλλου, η κίνηση, η εκκρεμότητα και το αποτέλεσμα της πειθαρχικής
διαδικασίας δεν αποκλείουν το δικαίωμα
του εργοδότη να καταγγείλει, κατ’ άρθρο
672 ΑΚ, για σπουδαίο λόγο, τη σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου, ούτε
μπο-ρεί να θεωρηθεί αυτή καθεαυτή
η κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας
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ως σιω-πηρή παραίτηση από ως άνω
δικαίωμα καταγγελίας (ΑΠ 1532/2000
Ελ. Δ/νη 42, 1310).
Σπουδαίος λόγος, που δικαιολογεί την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου αποτελεί κυρίως
η ουσιώδη παράβαση των συμβατικών
υποχρεώσεων, αλλά και άλλα περιστατικά, τα οποία, κατ’ αντικειμενική κρίση,
καθιστούν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μη ανεκτή για τον εργοδότη την περαιτέρω συνέχιση της σύμβασης, για την
εκτίμηση δε της συνδρομής τέτοιων περιστατικών λαμβάνονται υπόψη η καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη καθώς
και οι ιδιαίτερες περιστάσεις που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ο σπουδαίος λόγος δεν προϋποθέτει
αναγκαίως υπαιτιότητα στο πρόσωπο
εκείνου κατά του οποίου γίνεται η καταγγελία (Ολ. ΑΠ 10/95 ΕΕργΔ 1996, 374).
Έτσι, σπουδαίος λόγος συντρέχει όταν
από υπαίτιες ενέργειες και παραλείψεις
του μισθωτού κλονίστηκε η εμπιστοσύνη
του εργοδότη προς αυτόν και δεν είναι
δυνατόν, κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, να αξιωθεί από τον εργοδότη η
εξακολούθηση της εργασιακής σύμβασης μέχρι την καθορισμένη ημέρα λήξης
της. (ΕΑ 1269/1991 Αρμ. 91, 375). Ούτε
εξάλλου είναι αναγκαίο να προκαλείται
από τις ως άνω ενέργειες του μισθωτού
υλική ζημιά στον καταγγέλοντα εργοδότη
(ΑΠ 1031/1982, ΑΠ 913/86 ΕΕργΔ 46,
349, ΕΑ 4199/92 Ελ. Δ/νη 34, 375). Περαιτέρω, ούτε από τη διάταξη του άρθρου 672 του ΑΚ, ούτε από άλλη διάταξη
του νόμου επιβάλλεται η αναφορά στο
έγγραφο της καταγγελίας, που κοινοποιείται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, των πραγματικών περιστατικών,
που συνιστούν τον σπουδαίο λόγο, η
συνδρομή του οποίου είναι αναγκαία
για την εγκυρότητα της καταγγελίας της
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σύμ-βασης εργασίας ορισμένου χρόνου
(ΑΠ 438/1993 Ελ. Δ/νη 1995, 83).
...Σύμφωνα με το άρθρο 24 του
ισχύοντος Κανονισμού Εργασίας, που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του όρθρου 4 του Ν. Δ 2510/53 και κυρώθηκε
με το Β.Δ. από 17/26-9-53 και έχει ισχύ
νόμου: 1) απαγορεύεται στους υπαλλήλους της εναγομένης Τράπεζας να
ανα-λαμβάνουν υποχρεώσεις, είτε
απευ-θείας, είτε ως εγγυητές, τις οποίες
αδυ-νατούν να εκπληρώσουν από τα
εισοδή-ματα ή την περιουσία τους, 2)
……., 3) απαγορεύεται απολύτως στους
υπαλ-λήλους να εκδίδουν ακάλυπτες
επιταγές σε βάρος των λογαριασμών
τους. Σύμ-φωνα με το άρθρο 25 του
ιδίου Κανονι-σμού: 1) απαγορεύεται
στους υπαλλή-λους η με οποιοδήποτε
τρόπο ανάμιξή τους σε δοσοληψίες με
πελάτες της Τρά-πεζας με σκοπό την
οικονομική διευκό-λυνση, είτε αυτών
από μέρους των υπαλλήλων, είτε
των υπαλλήλων ή των οικείων τους
από μέρους των πελατών και 2) Οι
υπάλληλοι οφείλουν να κινούν ομαλά
και σύμφωνα με τα προβλεπό-μενα
το λογαριασμό μισθοδοσίας τους. Οι
παραβάσεις των ως άνω ουσιωδών
υποχρεώσεων των υπαλλήλων συνιστούν και πειθαρχικό παράπτωμα, κατ’
άρθρο 28 περ. στ’ και η’ του ίδιου Κανονισμού. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο
33 του ίδιου Κανονισμού Εργασίας η
εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδικαίως
με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της
ηλικίας του υπαλλήλου, αλλά και στις
περιοριστικώς αναφερόμενες σ’ αυτό
περιπτώσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η λύση με καταγγελία της
σύμβασης εργασίας, από την Τράπεζα,
για σπουδαίο λόγο. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα
από τον Αύγουστο του 1999 μέχρι και
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5-9-2000, ο ενάγων παρέβη, υπαίτια, τις
παραπάνω ουσιώδεις υποχρεώσεις του
έναντι της εναγομένης Τράπεζας, και ειδικότερα στο πλαίσιο οικονομικών δοσοληψιών του και προκειμένου να διευκολύνει τρίτους, κίνησε, αντικανονικά, τον
τρεχούμενο λογαριασμό μισθοδοσίας
του καθώς και τον τρεχούμενο κοινό
λογαριασμό, που διατηρούσε με τη
σύ-ζυγο του, στη εναγομένη Τράπεζα,
και εξέδωσε πληθώρα υψηλοπόσων
και ακαλύπτων επιταγών, συρόμενων
από τους λογαριασμούς αυτούς και δημιούργησε, κατ’ υποτροπή, υπέρμετρα
χρέη για τις οικονομικές του δυνατότητες,
δεδομένου ότι μοναδική πηγή εσόδων
του ήταν ο προαναφερόμενος μισθός
του, όπως και ο ίδιος ισχυρίζεται.
...Από το παραπάνω επεισόδιο
επλήγη η δημόσια εικόνα και το κύρος
της εναγομένης Τράπεζας. Περαιτέρω
αποδείχθηκε ότι όταν κατέστη γνωστή
στην εναγομένη Τράπεζα η έκδοση εκ
μέρους του ενάγοντος δώδεκα μόνο εκ
των παραπάνω ακαλύπτων επιταγών,
συνολικού ποσού 43.893.000 δραχμών,
σε βάρος των παραπάνω λογαριασμών
του, καθώς και το προαναφερθέν επεισόδιο, η εναγομένη κίνησε την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του ενάγοντος
και τον κάλεσε σε απολογία, για τα περιστατικά αυτά, ο δε ενάγων υπέβαλε σ’
αυτή την από 9-10-2000 έγγραφη απολογία του. Στη συνέχεια, όμως, μόλις η
εναγομένη Τράπεζα έλαβε γνώση και
των νεωτέρων στοιχείων σε βάρος του
ενάγοντος και ειδικότερα της επίδοσης
σ’ αυτόν του από 6-4-2001 κλητηρίου
θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για έκδοση ακάλυπτης
επιταγής, ποσού 5.000.000 δραχμών,
της έκδοσης από τον ενάγοντα και άλλων έξι ακαλύπτων επιταγών, συνολικού
ποσού 41.143.000 δραχμών, της απο-
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δοχής από τον ενάγοντα 16 συναλλαγματικών, συνολικού ποσού 1.591.000
δραχμών, οι οποίες δεν πληρώθηκαν
κατά τη λήξη τους και της έκδοσης σε
βάρος του ενάγοντος πέντε Διαταγών
Πληρωμής, για το συνολικό ποσό των
17.675.000 δραχμών, αυτή (εναγομένη
Τράπεζα), χωρίς να αναμείνει την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας
σε βάρος του ενάγοντος, προέβη, δια
των νομίμων εκπροσώπων της, σε
έκτακτη και πρόωρη καταγγελία της
σύμβασης εργασίας, που τη συνέδεε
με τον ενάγοντα, για σπουδαίο και
ειδικό-τερα επέδωσε στον ενάγοντα, στις
19-9-2001, την από 13-9-2001 έγγραφη
κα-ταγγελία της, για σπουδαίο λόγο,
συνι-στάμενο στην βαρύτατη και υπαίτια
εκ μέρους του παράβαση των συμβατικών
υποχρεώσεών του έναντι αυτής. Δεν ήταν
δε αναγκαίο, σύμφωνα με τις νομικές
σκέψεις που προαναφέρθηκαν, να εκθέσει
η εναγομένη στην ως άνω καταγγελία τα
συνιστώντα τον σπουδαίο λόγο ειδικότερα
πραγματικά περιστατικά, όπως αβάσιμα
ισχυρίζεται ο ενάγων.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι με
την έκδοση τόσο μεγάλου ποσού ακαλύπτων επιταγών, συρόμενων από τους
τρεχούμενους λογαριασμούς μισθοδοσίας της εργοδότριας του Τράπεζας,
ο ενάγων έβλαψε τη φήμη και την αξιο-

πιστία της εναγομένης Τράπεζας έναντι
των πελατών της. Με τις προεκτεθείσες
υπαίτιες ενέργειες του, ο ενάγων παρέβη
τις προβλεπόμενες στα άρθρα 24 και 25
του Κανονισμού Εργασίας ουσιώδεις
υποχρεώσεις του έναντι της εναγομένης
Τράπεζας καθώς και την υποχρέωση
πίστεως έναντι αυτής.
...Όλα τα παραπάνω αποδειχθέντα περιστατικά και οι ιδιαίτερες περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης,
εκτιμώμενα αντικειμενικά, κατά τα συναλλακτικά ήθη, την καλή πίστη, την ευθύτητα και την εμπιστοσύνη που απαιτούνται στις συναλλαγές, καθιστούν μη
ανεκτή τη συνέχιση της συμβατικής
δέσ-μευσης για την εναγομένη Τράπεζα
μέ-χρι το χρόνο της καθορισμένης λήξης
της επίδικης εργασιακής σχέσης και
συνιστούν πράγματι σπουδαίο λόγο, ο
οποίος παρείχε στην εναγομένη το διαπλαστικό δικαίωμα της έκτακτης και
πρόωρης καταγγελίας της ορισμένου
χρόνου εργασιακής σύμβασης του ενάγοντος, υπαλλήλου της, σύμφωνα με
το άρθρο 672 ΑΚ. Κατ’ ακολουθία των
ανωτέρω, η περιελθούσα στις 19-9-2001
στον ενάγοντα καταγγελία της επί-δικης
σύμβασης εργασίας του είναι έγκυ-ρη
και επέφερε έκτοτε τα αποτελέσματα
της, δηλαδή τη λύση της σύμβασης ερ-

846/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Σοφία Μέρμελα).
Κατάχρηση δικαιώματος. Ένσταση. Απαραίτητα στοιχεία για να είναι ορισμένη.
Εξόφληση. Ένσταση εξοφλήσεως. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατά-

ξεων των άρθρων 262, 269 ΚΠολΔ και
281 ΑΚ προκύπτει ότι, για την πληρό-
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τητα της ενστάσεως καταχρηστικής
ασκήσεως δικαιώματος και το παραδεκτό της από άποψη χρόνου υποβολής
της, πρέπει κατά την πρώτη συζήτηση
της υποθέσεως στον πρώτο βαθμό να
προβάλλονται τα περιστατικά που συγκροτούν την κατάχρηση δικαιώματος
από τον διάδικο κατά του οποίου ασκείται το δικαίωμα, συγχρόνως δε να γίνεται
επίκληση του γεγονότος ότι τα περιστατικά αυτά καθιστούν καταχρηστική την
άσκηση του δικαιώματος και να διατυπώνει αίτημα απόρριψης της αγωγής,
με την οποία ασκείται το δικαίωμα, για
την αιτία αυτή (ΑΠ 1253/2004 Ελλ Δνη
46.119, ΑΠ 1129/2002 Ελλ Δνη 45, 424,
ΑΠ 1106/1997, Ελλ Δνη 40.309). Στην
προκειμένη υπόθεση, η εναγομένη με
τις προτάσεις της στο πρωτοδικείο πρόβαλε την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος του ενάγοντος,
χωρίς να αναφέρει τα συγκεκριμένα
πραγματικά περιστατικά από τα οποία
προκύπτουν οι επικαλούμενες δυσβάστακτες γι’ αυτήν συνέπειες, όπως η
οικονομική της κατάσταση (περιουσία,
σύνολο ετησίων εισπράξεων, υποχρεώσεων κ.λ.π.) και ο βαθμός μέχρι τον
οποίο επηρεάζεται δυσμενώς η κατάσταση της αυτή από την ικανοποίηση
των αξιώσεων του ενάγοντος (βλ. σχετ.
και ΑΠ 1105/1991 Ελλ Δνη 33.1465) και
χωρίς να .διατυπώνει αίτημα απορρίψεως της αγωγής για την αιτία αυτή.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω εκτιθέμενα,
η ένσταση αυτή της εναγομένης πρέπει
να απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Η ένσταση εξοφλήσεως είναι αόριστη αν δεν μνημονεύεται ο τόπος, τρόπος και χρόνος της καταβολής και αν
πρόκειται περί τμηματικών καταβολών ο
χρόνος και το ποσό της κάθε κατα-βολής
εις τρόπον ώστε και το Δικαστήριο να
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μπορεί να προβεί σε ουσιαστική αξιολόγηση του περί καταβολής ισχυρισμού
και ο ενάγων να είναι σε θέση να απαντήσει σαφώς περί του εάν πράγματι
έγινε η σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο
επικαλούμενη καταβολή και αν αυτή
αφορά το επίδικο ή άλλο (προγενέστερο) χρέος του εναγομένου, προβάλλοντας στη δεύτερη αυτή περίπτωση
σχετική αντένσταση, στηριζόμενη στο
άρθρο 422 ΑΚ. Η κατά αόριστο όμως
τρόπο προβολή του ισχυρισμού «περί
εξοφλήσεως του επιδίκου χρέους», άνευ
άλλης εξειδικεύσεως, καθιστά αδύνατη
την άμυνα του ενάγοντος, μη γνωρίζοντας σε περιπτώσεις μάλιστα πολλών
συναλλαγών μετά του εναγομένου και
πολλών καταβολών με διαφόρους τρόπους και διαφορετικούς τόπους και
χρόνους, τα συγκεκριμένα στοιχεία της
υπό του εναγομένου επικαλουμένης
αορίστως καταβολής (Εφ ΑΘ 7344/2003
Ελλ Δνη 46.552, Εφ. Πατρ 1078/1997
Αχ Νομ 1998 αρ. 537). Εν προκειμένω,
όπως προκύπτει από το περιεχόμενο
των πρωτοδίκως υπό της εναγομένης
υποβληθεισών εγγράφων προτάσεων,
η τελευταία ισχυρίσθηκε ότι εξόφλησε τα
επίδικα χρέη, χωρίς ειδικότερη αναφορά
στο χρόνο και το ποσό της κάθε καταβολής. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο
περί εξοφλήσεως ισχυρισμός (ένσταση)
της εναγομένης είναι απορριπτέος ως
απαραδέκτως προβληθείς λόγω αοριστίας. Επομένως, το πρωτοβάθμιο
δι-καστήριο που απέρριψε την ως άνω
ένσταση εξοφλήσεως, ως αόριστη,
δεν έσφαλε ως προς την ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου, γι’ αυτό και ο σχετικός λόγος της εφέσεως της εναγομένης
με τον οποίο υποστηρίζει τα αντίθετα,
πρέπει να απορριφθεί αβάσιμος.
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953/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Αλεξοπούλου, Γεώργιος Μηλιόρδος, Θανάσης
Βγενόπουλος).
Παραγραφή από αδικοπραξία πενταετής. Διακοπή. Η παραγραφή δεν λαμβάνεται
υπόψη από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως χωρίς να προταθεί. Η ένσταση για
παραγραφή πρέπει να περιέχει αναγκαίως αίτημα απόρριψης της αγωγής. Παραδεκτά
προτείνεται και στο εφετείο αν τα γεγονότα που στηρίζουν την ένσταση προέκυψαν
μετά την έκδοση της εκκαλούμενης. Η παραγραφή δεν ενεργεί και υπέρ του εις
ολόκληρον υπόχρεου προς αποζημίωση (486 Α.Κ.). Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 261 του Α.Κ., η
παραγραφή διακόπτεται με την έγερση
της αγωγής για την αξίωση, η δε παραγραφή που διακόπηκε με αυτό τον
τρό-πο, αρχίζει πάλι από την τελευταία
δια-δικαστική πράξη των διαδίκων ή του
Δικαστηρίου. Από την τελευταία αυτή
διάταξη προκύπτει ότι η παραγραφή
μπορεί να συμπληρωθεί και με την πάροδο του χρόνου, που ισχύει γι’ αυτή,
χωρίς να μεσολαβήσει κάποια άλλη
δια-δικαστική πράξη ή άλλος λόγος διακοπής πριν να περατωθεί τελεσίδικα η
δίκη. Εάν δηλαδή η αξίωση βρίσκεται
ήδη σε επιδικία, η παραγραφή στην
οποία αυτή υπόκειται μπορεί να συμπληρωθεί κατά την διάρκεια της επιδικίας, αν αδρανούν οι διάδικοι. (ΑΠ 1610/
2003 Ελ Δ/νη 45,793, Εφ Θεσ. 2855/
2004 ΔΕΕ 2004, 1278). Εξάλλου, όταν
τα πραγματικά περιστατικά που στηρίζουν την ένσταση παραγραφής προέκυψαν μετά την έκδοση της εκκαλουμένης απόφασης ή την κατάθεση της
έφεσης, ο εφεσίβλητος ή εκκαλών
ενα-γόμενος, μπορεί να προτείνει την
ένστα-ση παραγραφής, με τις προτάσεις
(Ε.Πειρ. 147/1998, Πειρ. Νομ. 1998,86).
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 277 του
Α.Κ., το Δικαστήριο δεν λαμβάνει αυτε-

παγγέλτως υπόψη την παραγραφή, που
δεν έχει προταθεί. Από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 937, 261,
270 § 1 και 277 του Α.Κ. συνάγεται ότι,
όπως ο ισχυρισμός για παραγραφή της
αξίωσης αποτελεί ένσταση του απ’ αυτή
υπόχρεου, έτσι και ο ισχυρισμός για διακοπή της παραγραφής αποτελεί αντένσταση κατά της παραπάνω ενστάσεως,
προτεινόμενη από τον δικαιούχο της
αξίωσης, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο ισχυρισμός ο οποίος περιέχεται στην ένσταση αυτή και δεν λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη, έχει τα
στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο
για το πιο πάνω επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της παρακώλυσης, γέννησης ή
άσκησης ή κατάλυσης μεταγενέστερα
του επιδίκου δικαιώματος. Για την
πληρότητα της αντένστασης διακοπής
της παραγραφής, πρέπει, εκτός από
την έκθεση των γεγονότων, να περιέχει
ανα-γκαίως και αίτημα για απόρριψη της
ένστασης παραγραφής, λόγω διακοπής
ή μη συμπλήρωσης της (ΑΠ 18/1998
Ελλ Δ/νη 98,590, ΑΠ 489/94 Ελ. Δικ/νη
95.193, Ε Θεσ. 2855/2004 ΔΕΕ 2004,
1278, ΕΑ 5660/98 ΝοΒ 47,790). Στην
προκειμένη περίπτωση, ο εκκαλών-εναγόμενος Χ.Μ. πρότεινε με τις υποβλη-
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θείσες στο Δικαστήριο αυτό προτάσεις
του, την ένσταση της πενταετούς παραγραφής της ένδικης αξίωσης του ενάγοντος-εφεσιβλήτου Σ.Μ., ισχυριζόμενος
ότι από την κατάθεση της υπό κρίση έφεσης του μέχρι τον χρόνο που επιδόθηκε
σ’ αυτόν, με επιμέλεια του εφεσίβλητου,
αντίγραφο αυτής με κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή
της παρούσας δικάσιμο, μεσολάβησε
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας. Η ένσταση αυτή προτείνεται
παραδεκτά, κατ’ αρθρ. 527 παρ. 2 και 3
και 269 παρ. 2 εδ. δ’ του Κ.Πολ.Δ., με τις
προτάσεις στο παρόν Δικαστήριο, που
δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των
διαφορών για ζημιές από αυτο-κίνητα,
αφού τα πραγματικά περιστατικά που
στηρίζουν αυτή (ένσταση) προέ-κυψαν
μετά την έκδοση της εκκαλου-μένης
απόφασης και την κατάθεση της ως άνω
έφεσης και αποδεικνύονται εγ-γράφως.
Είναι νόμιμη και στηρίζεται στη διάταξη
του άρθρου 937 παρ. 1 του Α.Κ. Από
όλα τα έγγραφα που προσκόμισαν στο
Δικαστήριο αυτό οι διάδικοι Σ.Μ. και
Χ.Μ., αποδείχθηκαν τα εξής, σε σχέση
με την προαναφερθείσα ένσταση παραγραφής: Η από 12-9-98 υπό κρίση έφεση του εναγομένου Χ.M. κατατέθηκε
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο στις 239-1998, όπως προκύπτει από την υπ’
αρ. 78/98 πράξη κατάθεσης του γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, που είναι
καταχωρημένη κάτω απ’ αυτή. Αντίγραφο της ως άνω έφεσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση αυτής για την αναφερόμενη στην
αρχή της παρούσας δικάσιμο, επιδόθηκε, με επιμέλεια του εφεσίβλητου -
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ενάγοντος Σ.Μ. στον εκκαλούντα Χ.Μ.,
στις 19-2-2004, όπως προκύπτει από
την επισημείωση του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πύργου Ηλείας
Μ.Δ., επί του αντιγράφου της ως άνω
έφεσης, που προσκομίζει και επικαλείται
ο εκκαλών Χ.Μ. Επομένως, κατά τον
χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση έφεσης
(23-9-1998) διακόπηκε η προβλεπομένη
από το άρθρο 937 του Α.Κ. πενταετής
παραγραφή της ένδικης αξίωσης του
ενάγοντος, η οποία είχε αρχίσει να τρέχει
εκ νέου από την έκδοση της εκκαλουμένης απόφασης και από τις 24-9-1998
άρχισε να τρέχει νέα ισόχρονη (πενταετής), παραγραφή, η οποία συμπληρώθηκε στις (24-9-2003), ήτοι προ της
επί-δοσης στον εκκαλούντα Χ.Μ. της
κλήσης προς συζήτηση της υπό κρίση
εφέσεώς του (19-2-2004). Επομένως,
αφού ο εφεσίβλητος-ενάγων δεν
προβάλει αντένσταση διακοπής της ως
άνω πα-ραγραφής για κάποιο από τους
προ-βλεπόμενους από το νόμο λόγους,
η ένδικη αξίωση του ενάγοντος Σ.Μ. σε
βάρος του δεύτερου εναγομένου Χ.Μ.
υπέκυψε στην πενταετή παραγραφή του
άρθρου 937 του Α.Κ., εν επιδικία. Κατά
συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη, η σχετική ένσταση παραγραφής του εκκαλούντος-δεύτερου
εναγομένου Χ.Μ. και να απορριφθεί,
ως παραγεγραμμένη, η αγωγή του Σ.Μ
ως προς τον δεύτερο εναγόμενο Χ.Μ.
Πρέ-πει να σημειωθεί ότι η ένσταση
παρα-γραφής ενεργεί υποκειμενικά και
δεν ενεργεί και υπέρ του εις ολόκληρο
υπό-χρεου προς αποζημίωση πρώτου
ενα-γομένου (αρθρ. 486 Α.Κ.).
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1003/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Κακογιάννης, Γεώργιος Λαμπρόπουλος).
Πλειστηριασμός. Ολοκληρώνεται με την κατακύρωση (199 Α.Κ.). Η κατακύρωση
μπορεί να μετατεθεί χρονικά σε μεταγενέστερο της εγκρίσεως των πρακτικών της
δημοπρασίας στάδιο που γίνεται με δήλωση απευθυντέα στον υπερθεματιστή (167
Α.Κ.) που δεσμεύεται από την προσφορά του. Ποινική ρήτρα για μη ολοκλήρωση ή
μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής. Η κατάπτωση της ποινής τότε επέρχεται
και αν ακόμα ο δανειστής δεν έχει υποστεί καμμία ζημία. Καταβολή χρηματικού
ποσού ως εγγύηση για την κατάρτιση της σύμβασης που καταπίπτει σε βάρος του
συμμετέχοντα και υπέρ του διοργανωτή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης σε
περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του συμμετέχοντος όπως στην περίπτωση
μη σύμπραξης για την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό αποτελεί μη γνήσια ποινική
ρήτρα, η οποία είναι έγκυρη κατά το άρθρο 361 Α.Κ. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 199
του Α.Κ. προβλέπεται κατάρτιση συμβάσεως πωλήσεως με πλειστηριασμό (συναγωνισμό, δημοπρασία πλειοδοτική ή
μειοδοτική) στην οποία ο πωλητής (πλειστηριάζων) απευθύνει διακήρυξη προς
το κοινό ότι εκθέτει προς πώληση συγκεκριμένο πράγμα με δημοπρασία πλειοδοτική υπό ορισμένους όρους. Όπως
προκύπτει από την ως άνω διάταξη η
σύμβαση του πλειστηριασμού ολοκληρώνεται με την κατακύρωση. Αυτό σημαίνει ότι η κατακύρωση αποτελεί την
αποδοχή της προτάσεως προς σύναψη
συμβάσεως με την προσφορά που γίνεται από τον πλειοδότη (Μπαλής Γεν,
Αρχ. § 84) η δε κατακύρωση είναι δυνατόν, εφ’ όσον ορίζεται στη διακήρυξη,
να μετατεθεί χρονικώς σε μεταγενέστερο
της εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας στάδιο, το οποίο σημαίνει ότι η
κατακύρωση γίνεται με δήλωση απευθυντέα στον υπερθεματιστή κατ’ άρθρο
167 Α.Κ. ο οποίος δεσμεύεται από την
προσφορά του (Α.Π. 806/1973 Ολ. ΝοΒ
23.320, Α.Π. 231/1973 NoB 21.706,

Γεωργιάδη- Σταθόπουλου 199 Α Καρ.
3,4).Κατά τα άρθρα 404 και 405 § 1
του Α.Κ. ο οφειλέτης μπορεί να υποσχεθεί στο δανειστή, ως ποινή, χρηματικό
ποσό, για την περίπτωση που δεν θα
εκπληρώσει ή δεν θα εκπληρώσει προσηκόντως την παροχή, η ποινή δε αυτή
καταπίπτει αν ο οφειλέτης αδυνατεί
υπαίτια να εκπληρώσει την παροχή ή
αν περιέλθει σε υπερημερία. Κατά την §
2 του ως άνω άρθρου η κατάπτωση της
ποινής επέρχεται και αν ακόμη ο δανειστής δεν έχει υποστεί καμία ζημία. Από
το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων
συνάγεται ότι η καταβολή ορισμένου ποσού ως εγγύηση εκ μέρους του συμμετέχοντος σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για
την κατάρτιση συμβάσεως, το οποίο
(ποσό) καταπίπτει σε βάρος του συμμετέχοντος και υπέρ του διοργανωτή, σύμφωνα με τους όρους της προκηρύξεως,
σε περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεων του συμμετέχοντος, όπως σε
περίπτωση μη συμπράξεως του στην
υπογραφή της συμβάσεως, αποτελεί μη
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γνήσια ποινική ρήτρα, η οποία δεν ρυθμίζεται ειδικά από τον Α.Κ. και η οποία
είναι έγκυρη σύμφωνα με την αρχή της
ελευθερίας των συμβάσεων (Α.Κ. 361)
και στην οποία δεν υπάρχει κύρια ενοχική υποχρέωση, την προσήκουσα εκπλήρωση της οποίας δήθεν εξασφαλίζει
η συμφωνία περί ποινικής ρήτρας. Όμως
και στην περίπτωση αυτή εφαρ-μόζεται
το άρθρο 405 Α.Κ. Από τις ανω-τέρω
διατάξεις συνάγεται ότι σε περί-πτωση
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
πώληση ακινήτου, ο όρος της προκηρύξεως, τον οποίο αποδέχονται οι
συμμετέχοντες σ’ αυτόν με μόνη τη συμμετοχή τους, δεν εξασφαλίζει την εκπλήρωση κύριας ενοχικής υποχρεώσεως,
αλλά αναφέρεται στην κάλυψη της ζημίας από τη ματαίωση της πωλήσεως με
κατάπτωση του ποσού της εγγυήσε-ως
(σχ. Α.Π. 1433/1988 Ελ. Δνη 40.632, βλ.
και Γεωργιάδη, Γενικό ενοχικό δίκαιο,
2000 σελ. 211 επ.). Εξάλλου, κατά τα
άρθρα 341 § 1 και 342 Α.Κ. ο οφειλέτης
καθίσταται υπερήμερος με μόνη την
παρέλευση της συμφωνηθείσας ημέρας
προς εκπλήρωση της παροχής τους,
εκτός αν η καθυστέρηση της παροχής
οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν
υπέχει ευθύνη. Επομένως, ο οφειλέτης
ο οποίος ζητεί με την αγωγή του την επιστροφή της μη καταπεσούσας ποινικής
ρήτρας, προς απαλλαγή του από τις
συνέπειες της υπερημερίας πρέπει να
επικαλεστεί και να αποδείξει, ότι η εμφανισθείσα καθυστέρηση στην εκπλήρωση
της παροχής του δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού, αλλά σε ανώτερη βία,
δηλ. σε τυχερό γεγονός που δεν μπορεί
να προβλεφθεί και να αποτραπεί ούτε
με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης
ή σε άλλο γεγονός για το οποίο δεν
υπέχει ευθύνη (Α.Π. 762/2000 Ελ. Δνη
42. 153).
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Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η εναγομένη
εταιρεία προκήρυξε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την 23.11.2001, με σκοπό την
πώληση, μεταξύ άλλων, ενός οικοπέδου
της, εκτάσεως 6.917,68 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Αλισσός» του δημοτικού διαμερίσματος Αλισσού του Δήμου
Δύμης Αχαΐας και επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου, σύμφωνα με τους όρους
της από 22.10.2001 έγγραφης προκηρύξεως. Στον εν λόγω διαγωνισμό συμμετείχε η ενάγουσα, στην οποία κατακυρώθηκε το ακίνητο αντί τιμήματος 180.484,25
ευρώ, δυνάμει του από 23.1.2002 σχετικού πρακτικού της επιτροπής που
διε-νήργησε το διαγωνισμό και της υπ’
αριθμ. 475/16/7.12.2001 αποφάσεως
του διοικητικού συμβουλίου της εναγομένης, γεγονός το οποίο γνωστοποιήθηκε στην ενάγουσα με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 514/107/18.1.2002 σχετική επιστολή της εναγομένης, με την οποία κλήθηκε η ενάγουσα να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υπογραφή του
συμβολαίου πωλήσεως του άνω ακινήτου. Σύμφωνα με τον 14° όρο της άνω
προκηρύξεως, μετά την κατακύρωση και
την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, που τάχθηκε στον πλειοδότη για
την υπογραφή της συμβάσεως η εναγομένη δικαιούτο είτε να εμμείνει στην
υπογραφή της συμβάσεως είτε να υπαναχωρήσει, ματαιώνοντας την πώληση,
ενώ, σύμφωνα με τον 16° όρο της προκηρύξεως, σε περίπτωση ματαιώσεως
του διαγωνισμού από την εναγομένη, η
εγγύηση θα επιστρέφετο άτοκη και σε
περίπτωση μη πραγματοποιήσεως της
αγοραπωλησίας από παράλειψη ή υπαιτιότητα του καταθέτη της εγγυήσεως,
αυτή θα κατέπιπτε υπέρ της εναγομένης.
Η ενάγουσα με το από 11.3.2002 έγγρα-
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φό της αποδέχεται την κατακύρωση και
συμφωνεί να συμπράξει στη διαδικασία
σύνταξης και υπογραφής του συμβολαίου. Επειδή όμως εβράδυνε να ανταποκριθεί στην απαιτούμενη κατά νόμο
σύμπραξη για την κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαίου πώλησης του
πλειστηριασθέντος ακινήτου της απηύθυνε η εναγομένη την από 29.3.2002
εξώδικη πρόσκληση και δήλωση, που
της επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 2949Γ/
16.5.2002 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών Α.Κ., με την οποία τάσσει σ’ αυτή
πενθήμερη προθεσμία για τη σύμπραξη
της στην προετοιμασία του άνω συμβολαίου, άλλως εδήλωσε ότι αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία αυτή, θα υπαναχωρήσει και θα ματαιωθεί η μεταβίβαση
προς αυτήν λόγω πωλήσεως. Συγχρόνως δε εδήλωσε ότι με την πάροδο της
ως άνω τελευταίας προθεσμίας και την
υπαναχώρηση της, θεωρεί ότι κατέπεσε
υπέρ της η εγγύηση αξίας 9.024,20
ευρώ η οποία καταβλήθηκε από την ενάγουσα. Στη συνέχεια η εναγομένη με την
υπ’ αριθμ. 2331/913/23.5.2003 εξώδικη
δήλωσή της που επιδόθηκε στην
ενάγουσα στις 24.5.2002 της δήλωσε
ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση πωλήσεως, η οποία ματαιώνεται με αποκλειστική υπαιτιότητά της και όχι θεωρεί ως
καταπεσούσα υπέρ της ιδίας την ως
άνω εγγύηση, αρνούμενη να αποδώσει
το ποσό αυτό. Η ενάγουσα ισχυρίζεται
ότι στις 14.3.2002 ο Γ.Σ., μέτοχος και
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της,
παραιτήθηκε από τη θέση μέλους του
Δ.Σ. και έκτοτε στερείται διοικήσεως.
Αυτό επιβεβαιώνεται από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από την ενάγουσα από 2.4.2002 εξώδικη δήλωση
του ως άνω παραιτηθέντος μέλους,
που επιδόθηκε στο N.Ν στις 4.4.2002
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με την οποία αυτός διαμαρτύρεται προς
τους μετόχους και πρώην μέλη του Δ.Σ.
της ενάγουσας Ν.Ν. και Δ.Α., ότι εξακολουθούν να λειτουργούν ως διοικούντες
την εταιρεία, μολονότι αυτή στερείται
νομίμου διοικήσεως, μετά την παραίτηση του. Η παραίτηση του ως άνω μετόχου, όπως προαναφέρθηκε, έλαβε χώρα
στις 14.3.2002 η δε πρόσκληση από την
εναγομένη για την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου του πλειστηριασθέντος ακινήτου, είχε γίνει στις
18.1.2002. Η ενάγουσα σε απάντηση
δεν προέβαλε άλλη δυσχέρεια αλλά
μό-νο δικαιολογίες που αφορούσαν τη
δυ-σκολία της να καταβάλει στο μισθωτή
του ακινήτου την αποζημίωση από 22
μισθώματα που την εβάρυνε. Η αδυναμία της ενάγουσας να συμπράξει στην
κατάρτιση της συμβάσεως πωλήσεως
οφείλεται αντικειμενικά σε υπαιτιότητα
των οργάνων της. Άλλωστε από την
υπ’ αριθμ. 1892/2002 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών με
την οποία ορίστηκε προσωρινή διοίκηση, προκύπτει ότι οι έριδες που οδήγησαν στην παραίτηση του Γ.Σ., μετόχου
και μέλους του Διοικητικού της συμβουλίου δεν οφείλονται σε λόγους τυχαίους
ή ανώτερης βίας αλλά σε διενέξεις και
καταγγελία του παραιτηθέντος για κακή
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η
εκκαλουμενη απόφαση που έκανε δεκτή
την αγωγή της ενάγουσας - εφεσίβλητης
δεχόμενη ότι η αδυναμία της να συμπράξει στην κατάρτισης της συμβάσεως πωλήσεως δεν οφείλεται αντικειμενικά σε
υπαιτιότητα των οργάνων της, έσφαλε.
Πρέπει συνεπώς, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναπτύχθηκαν στο σκεπτικό
της παρούσας, να γίνουν δεκτοί ως βάσιμοι και από ουσιαστικής απόψεως οι
προβαλλόμενοι λόγοι της υπό κρίση
εφέσεως περί κακής εκτιμήσεως των
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αποδείξεων και να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση. Ακολούθως, πρέπει
να γίνει δεκτή η υπό κρίση έφεση ως
βά-σιμη κατ’ ουσίαν και αφού κρατηθεί

η υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό και
ερευνηθεί κατ’ ουσίαν, κατ’ άρθρο 535 §
1 του Κ.Πολ.Δ. να απορριφθεί η αγωγή
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

1034/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης, Δημήτριος Γιαννακός, Γεώργιος
Καραμέρος).
Αισχροκερδής σύμβαση. Στοιχεία απαραίτητα για τον χαρακτηρισμό της σύμβασης
ως αισχροκερδούς. Μίσθωση πολυετής ακινήτου από εταιρεία πετρελαιοειδών και
υπομίσθωση στην εκμισθώτρια για πρατήριο βενζίνης με τον αποκλειστικό όρο
αποκλειστικής προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και ορυκτελαίων από την
TEXACO με τιμές που θα καθορίζει αυτή.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 178, 179, 180 Α.Κ.
συνάγεται ότι για το χαρακτηρισμό της
δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς και κατά συνέπεια ως άκυρης, λόγω αντιθέσεως της προς τα χρηστά ήθη, απαιτείται αθροιστικά η συνδρομή και των
τριών στοιχείων της ΑΚ 179, δηλαδή: α)
φανερή δυσαναλογία μεταξύ παροχής
και αντιπαροχής, β) ανάγκη, κουφότητα
ή απειρία του ενός των συμβαλλομένων
και γ) εκμετάλλευση της γνωστής σ’ αυτόν ανάγκης κουφότητας ή απειρίας του
συμβαλλομένου τούτου από τον αντισυμβαλλόμενο. Αν λείπει ένα από αυτά
τα στοιχεία δεν μπορεί να γίνει λόγος
περί ακυρότητας της δικαιοπραξίας ως
αισχροκερδούς, χωρίς να αποκλείεται
και στην περίπτωση αυτή ακυρότητα
της δικαιοπραξίας λόγω αντιθέσεώς
της προς τα χρηστά ήθη κατά τη γενική
διάταξη του άρθρου 178 αν συντρέχουν
στοιχεία που να προσδίδουν σ’ αυτήν
ανήθικο χαρακτήρα (ΑΠ. 684/2002
Ελλ.Δ. 44.731, ΑΠ. 529/2001 ΕλΔ.
42.1569, ΑΠ. 1522/2000 ΕλΔ. 42.1291,

ΑΠ. 1121/2000 Ελ.Δ. 41.1633).
Αποδεικνύονται τα παρακάτω
πραγματικά περιστατικά: Με το 883/
26.7.1996 μισθωτήριο συμβόλαιο του
συμβολαιογράφου Αθηνών Η.Κ., που
νόμιμα μεταγράφηκε, κατ’ άρθρο 618
ΑΚ., και θεωρήθηκε από τον αρμόδιο
Οικονομικό Έφορο μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύνταξη του κατ’ άρθρο 77
παρ. 1 Ν. 2238/1999, η ενάγουσα ήδη
εκκαλούσα εκμίσθωσε στην ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΞΑΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ», η οποία μετονομάσθηκε
σε «ASTRON OIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» και μετέπειτα
συγ-χωνεύθηκε δια απορροφήσεως από
την εναγομένη, τμήμα ενός ακινήτου της,
δη-λαδή οικοπέδου ευρισκομένου στο
Ρίο Πατρών εμβαδού 2.827,35 τ.μ.,
μετά του επ’ αυτού ισογείου κτίσματος
45,13 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται
ως πρατήριο υγρών καυσίμων, για
χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ετών
δηλαδή από 26.7.1996 έως 25.7.2011,
προκειμένου η μισθώτρια εταιρεία να
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χρησιμοποιήσει το μίσθιο ως κατάστημα
-σταθμό εξυπη-ρέτησης αυτοκινήτων με
πρατήριο πώ-λησης υγρών καυσίμων,
ως κατάστημα πώλησης ανταλλακτικών
αυτοκινήτων καθώς και κάθε άλλου
είδους - συνα-φούς ή μη με τροχοφόρα
- άλλων παρα-γώγων πετρελαίου, τα
οποία αυτή εμπο-ρεύετο. Ως μηνιαίο
μίσθωμα, για όλη τη χρονική διάρκεια
της δεκαπενταετούς αυτής μίσθωσης
ορίσθηκε το ποσό των 150.000 δραχμών
(440,21 ευρώ) και συνολικά το ποσό των
27.000.000 δραχμών (79,236,98 ευρώ),
πλέον του ημίσεως τέλους χαρτοσήμου
από 486.000 δραχμές (1.426,27 ευρώ).
Το σύνολο των μισθωμάτων μετά του
ανα-λογούντος τέλους χαρτοσήμου από
27.486.00.0 δραχμές (80.663,24 ευρώ)
καταβλήθηκε από τη μισθώτρια στην
ενάγουσα - εκμισθώτρια την ημέρα της
κατάρτισης της μίσθωσης. Στο μίσθιο
-πρατήριο υγρών καυσίμων κατά το
χρόνο κατάρτισης του πιο πάνω μισθωτηρίου συμβολαίου υπήρχαν τα παρακάτω κινητά πράγματα και είδη εξοπλισμού, τα οποία ανήκαν κατά κυριότητα
στην εναγομένη μισθώτρια εταιρεία,
κατασκευασθέντα αποκλειστικά με δαπάνη της και μη αποτελέσαντα αντικείμενο της μισθώσεως, δηλαδή: 1) ένα σήμα “ΑΣΤΕΡΙ”, 2) ….. κ.λ.π. τα οποία δεν
αποτέλεσαν αντικείμενο της μίσθωσης
αυτής. Σύμφωνα με τον όγδοο όρο του
πιο πάνω μισθωτηρίου συμβολαίου η
μισθώτρια εταιρεία είχε δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους ή όλου του μισθίου ακινήτου για την εξυπηρέτηση των σκοπών
της μίσθωσης καθώς και σύμφωνα με
τον δέκατο όρο είχε δικαίωμα αναρτήσεως των σημάτων, διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών της. Παράλληλα
την ίδια ημέρα, με το από 26.7.1996
ιδιωτικό συμφωνητικό, καταρτίσθηκε
με-ταξύ της ενάγουσας και της ως
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άνω μι-σθώτριας εταιρείας “ΤΕΧΑCΟ”
σύμβαση εμπορικής συνεργασίας (στο
ιδιωτικό συμφωνητικό αναφέρεται ο όρος
«συναλλαγής») με παρεπόμενη υπομίσθωση δυνάμει της οποίας η τελευταία
(μισθώτρια εταιρεία «TEXACO») ανέθεσε στην ενάγουσα την εκμετάλλευση
του ανωτέρω μισθίου - πρατηρίου, το
οποίο είναι διαμορφωμένο σε πρατήριο
διάθεσης υγρών καυσίμων με αίθουσα
πωλήσεων καταστήματος ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ, πλυντηρίου, λιπαντηρίου άλλων
βοηθητικών χώρων και πλατφόρμας, με
τα πιο πάνω κινητά πράγματα κυριότητας της TEXACO, για δέκα πέντε έτη
και συγκεκριμένα από 1.8.1996 μέχρι
31.7.2011. Επίσης με το ίδιο ιδιωτικό
συμφωνητικό και προς καλύτερη ευόδωση της ως άνω σύμβασης εμπορικής
συνεργασίας, η μισθώτρια εταιρεία
TEXACO αφενός υπεκμίσθωσε στην
ενάγουσα το ανωτέρω μίσθιο - πρατήριο
αντί μηνιαίου υπομισθώματος από
30.000 δραχμές (8.804 ευρώ) με τον
όρο της αποκλειστικής προμήθειας
των υγρών καυσίμων λιπαντικών και
ορυ-κτελαίων από την TEXACO, αντί
τιμών αγοράς καθοριζομένων από
την τελευ-ταία (TEXACO), αφετέρου
εκμίσθωσε σ’ αυτή (ενάγουσα) τα
ευρισκόμενα στο πρατήριο κινητά,
μηχανήματα, είδη εξο-πλισμού με τις
αντλίες και το στέγαστρο αντί μηνιαίου
μισθώματος από 20.000 δραχμές (58,69
ευρώ), αναπροσαρμο-ζόμενου ετησίως
κατά 75% του ποσο-στού αύξησης του
τιμαρίθμου του προη-γούμενου έτους,
για χρονικό διάστημα δέκα πέντε ετών
και συγκεκριμένα από 1.8.1996 έως
31.7.2011. Ρητά συνομο-λογήθηκε
ότι η υπομίσθωση του ακινή-του και
η μίσθωση των κινητών θεω-ρούνται
ως παρεπόμενες της κύριας σύμβασης
εμπορικής συναλλαγής, που αποτελεί
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προϋπόθεση αυτών, ώστε η λύση ή
λήξη της κύριας σύμβασης εμπο-ρικής
συναλλαγής θα επάγεται αυτοδί-καια
και τη λύση ή λήξη των πιο πάνω
(υπομισθώσεων, έστω και πριν από
το συμβατικό χρόνο λήξης τους. Ρητά
επί-σης συμφωνήθηκε ότι κατά πάσα
περί-πτωση η εν λόγω παραχώρηση
εκμετάλλευσης του πρατηρίου από την
ενάγουσα θα ισχύει για όσο χρόνο θα
ισχύει η εκμίσθωση του ακινήτου προς
την εταιρεία TEXACO με το νόμιμα,
μεταγεγραμμένο 883/26.7.1996 μισθωτήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου
Αθηνών Η.Κ., έτσι ώστε με τη λήξη
της εκμίσθωσης του ακινήτου προς
την TEXACO θα λήγει άνευ άλλου τινός
και η πιο πάνω παραχώρηση εκμετάλλευσης της επιχείρησης - πρατηρίου
στην ενάγουσα καθώς και η πιο πάνω
υπομίσθωση του πρατηρίου από την
ενάγουσα. Δηλαδή από τη διάρκεια της
πιο πάνω σύμβασης εμπορικής συναλλαγής, ως κύριας σύμβασης, εξαρτήθηκαν η διάρκεια της παραπάνω υπομίσθωσης του πρατηρίου και της μίσθωσης των κινητών και όλες οι συμβάσεις
αυτές εξαρτήθηκαν από τη διάρκεια της
σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου με
το 883/1996 μισθωτήριο συμβόλαιο.
Επίσης ρητά συμφωνήθηκε ότι η υπομισθώτρια - ενάγουσα θα δικαιούται να
εκμεταλλεύεται το μίσθιο είτε ατομικώς
είτε να συστήνει οποιασδήποτε νομικής
μορφής εταιρεία, προσλαμβάνοντας
προς τούτο φυσικά πρόσωπα της επιλογής της, είτε να υπεκμισθώνει περαιτέρω
μέρος αυτού ή το σύνολο του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
αφού ειδοποιήσει προς τούτο εγγράφως
την TEXACO εντός τριάντα ημερών
(άρθρο 14.15 του από 26.7.1996 ιδιωτικού συμφωνητικού εμπορικής συναλλαγής με παρεπόμενη υπομίσθωση).
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Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι κατά το χρόνο κατάρτισης της επίδικης σύμβασης
μίσθωσης. ακινήτου τόσο η ενάγουσα
όσο και ο υιός της Κ.Σ., βρίσκονταν σε
σοβαρή και πραγματική ανάγκη οικονομικής φύσεως, με την έννοια ότι καθίστατο άμεση, επιτακτική και ανεπίδεκτη
αναβολής η ανεύρεση χρημάτων προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος που
απειλούσε την περιουσία, την ελευθερία
και την επαγγελματική τους φήμη. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι στις 3.6.1996
εκδόθηκε σε βάρος της εδρεύουσας στο
Ρίο Πατρών, ομόρρυθμης εταιρείας με
την επωνυμία “Ε. Σ. και ΣΙΑ Ο.Ε.” της
οποίας η ενάγουσα ήταν ομόρρυθμο μέλος σε ποσοστό 55%, η 208/95/3.6.1996
καταλογιστική πράξη του Διευ-θυντή
ΕΥΤΕ Δυτικής Ελλάδας, δυνάμει της
οποίας ο υιός της ενάγουσας, Κ.Σ.,
υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή της ως άνω
ομόρρυθμης εταιρείας, κατηγορήθηκε
για λαθραία διακίνηση πετρελαίων και
καταλογίσθηκαν σε βάρος του με την
προαναφερόμενη ιδιότητα του - αφενός
πολλαπλό τέλος ποσού 47.597.26,0
δραχμών (139.675,01 ευρώ), πλέον Τ.Χ.
- ΟΓΑ 2,4% δηλαδή 1.142.260 δραχμές
(3.352,19 ευρώ) και αφετέρου διαφυγόντες δασμοί ποσού 23.797.130 δραχμών (69.837,51 ευρώ) δηλαδή συνολικά
ποσό 72.533.652 δραχμών (212.865
ευρώ). Σύμφωνα δε με τα άρθρα 107,
108, 109 του ν. 1165/1918 «περί τελωνειακού Κώδικα» όπως ισχύει, αστικά και
αλληλέγγυα συνυπεύθυνη για την καταβολή των επιβληθέντων πολλαπλών
τελών και δασμών, κηρύχθηκε με την
ίδια ως άνω πράξη και η ανωτέρω ομόρρυθμη εταιρεία. Δεν αποδείχθηκε όμως
ότι η εναγομένη δια των νομίμων εκπροσώπων της γνώριζε την πιο πάνω ανάγκη της ενάγουσας και ότι την εκμεταλ-
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λεύθηκε επωφελούμενη απ’ αυτή και με
τον κατάλληλο χειρισμό πέτυχε προφανώς μειωμένη αντιπαροχή (μίσθωμα) σε
σχέση με την παροχή (μισθωτική αξία
του επιδίκου μισθίου - ακινήτου).
...Εκτός όμως του ότι κατά το
χρόνο καταρτίσεως της επίδικης μίσθωσης δεν συνέτρεχε το αντικειμενικό στοιχείο της προφανούς δυσαναλογίας παροχής και αντιπαροχής δεν συνέτρεχε
κατά τον ίδιο χρόνο ούτε το υποκειμενικό
στοιχείο της από τους νομίμους εκπροσώπους της αρχικής μισθώτριας
TEXACO της γνώσεως της υπάρξεως
στο πρόσωπο της ενάγουσας της προαναφερόμενης εκτάκτου οικονομικής
ανάγκης. Κάτι τέτοιο δεν συνάγεται από
το γεγονός ότι στο από 26.7.1996 ιδιωτικό συμφωνητικό της σύμβασης εμπορικής συναλλαγής (συνεργασία) περιελήφθη στο άρθρο 12 αυτού και υπό τον
τίτλο «αγορανομικές ευθύνες» μεταξύ
των λοιπών όρων, και ότι «κάθε παράβαση αγορανομικής διατάξεως από
τον πρατηριούχο, όπως νοθεία υγρών
καυ-σίμων κ.λ.π που θα βεβαιωθεί από
καταδικαστική σε βάρος του απόφαση
οποιουδήποτε δικαστηρίου οιουδήποτε
βαθμού δικαιοδοσίας, ή διαδικασίας ή
εφόσον επιβληθεί στον πρατηριούχο
από τον αρμόδιο Υπουργό ή άλλη
Αρχή πρόστιμο, - διοικητική ποινή για
τους πιο πάνω λόγους, δίνει το δικαίωμα
στην TEXACO άμεσης καταγγελίας
της συμ-βάσεως, αζημίως. Αντίθετα
από τον τε-θέντα αυτό όρο συνάγεται
ότι η TEXACO δεν γνώριζε κατά το
χρόνο συνομολο-γήσεως της ως άνω
συμβάσεως την ανωτέρω οικονομική
ανάγκη της εκκα-λούσας και το λόγο

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

αυτής γιατί διαφο-ρετικά δεν θα
διακινδύνευε τη φήμη της, αναθέτοντας
σε παραβάτη τη διακίνηση υγρών
καυσίμων της. Ούτε βεβαίως κρί-νεται
πειστική η κατάθεση του μάρτυρα γιου
της εκκαλούσας Κ.Σ.,, που εξετά-σθηκε
στο ακροατήριο του πρωτο-βάθμιου
Δικαστηρίου με επιμέλειά της, ότι η TEXACO γνώριζε την οικονομική ανάγκη της
μητέρας του και την εκμεταλ-λεύθηκε,
διότι αντιφάσκει με το αναμφι-σβήτητο
γεγονός ότι ο ίδιος, καίτοι βρι-σκόταν
στην ίδια, ίσως και δυσχερέστε-ρη, με
την εκκαλούσα οικονομική κατά-σταση,
συμβλήθηκε μαζί με τον αδελ-φό του
την ίδια ημέρα με τα προαναφερ-θέντα
μισθωτήρια συμβόλαια, χωρίς να
ισχυρίζεται εκμετάλλευση και της δικής
του ανάγκης από την TEXACO. Επομένως, εφόσον δεν συντρέχουν δύο (προφανώς δυσαναλογία και εκμετάλλευση
της ανάγκης) εκ των τριών στοιχείων
που αθροιστικά απαιτούνται για να
θεω-ρηθεί μια δικαιοπραξία ως αισχροκερ-δής και ακολούθως άκυρη, η επίδικη
σύμβαση μίσθωσης δεν είναι άκυρη κατά την έννοια του άρθρου 179 Α.Κ. Αλλά
ούτε κατά την έννοια της διάταξης του
άρθρου 178 Α.Κ είναι άκυρη η ανωτέρω
μίσθωση, καθόσον αυτή δεν τελέσθηκε
υπό περιστάσεις που προσδίδουν σ’
αυτή ανήθικο χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη.
Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που απέρριψε την αγωγή ως ου-σιαστικά αβάσιμη σωστά ερμήνευσε και
εφήρ-μοσε το νόμο καθώς και εκτίμησε
τις αποδείξεις και πρέπει συνεπώς να
απορ-ριφθούν, ως αβάσιμοι, οι σχετικοί

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

45

1051/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Σπυρίδων Ραζής).
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραγραφή πενταετής και διετής για την
ασφαλιστική εταιρεία. Επίδοση σε άλλη διεύθυνση από την πραγματική δεν επιφέρει
διακοπή της παραγραφής. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 937
παρ. 1 Α.Κ. η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο παθών έμαθε τη ζημία και τον
υπό-χρεο σε αποζημίωση. Σε κάθε όμως
περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται
μετά την πάροδο είκοσι ετών από την
πράξη. Στην περίπτωση δε των αξιώσεων του ζημιωθέντος τρίτου κατά της
ασφαλιστικής εταιρείας, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.
489/1976, η παραγραφή αυτή είναι διετής, αρχομένη από την ημέρα του ατυχήματος, με την επιφύλαξη των περί αναστολής και διακοπής διατάξεων (βλ. Εφ.
Αθ. 6061/2003 Ελλ. Δ/νη 45, 587). Τρέχει δε από τότε ο χρόνος της παραγραφής για όλες τις ζημίες επελθούσες και
μέλλουσες, εκτός από εκείνες των οποίων δεν είναι δυνατή η πρόβλεψή τους
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων
(Ολ. Α.Π. 38/1996). Την παραγραφή
διακόπτει, κατά το άρθρο 261 του Α.Κ.
η έγερση της αγωγής και η παραγραφή
που διακόπηκε με τον τρόπο αυτό αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Η ακυρότητα, εξάλλου, κάθε
διαδικαστικής πράξης άρα και της επίδοσης της αγωγής όπως προκύπτει από
τις διατάξεις των άρθρων 159 και 160
του ΚΠολΔ δεν επέρχεται αυτοδικαίως,
αλλά πρέπει να απαγγέλλεται από το
δικαστήριο κατά πρόταση του διαδίκου,

εκτός αν ο νόμος παρέχει στο δικαστήριο
την εξουσία να εξετάσει αυτεπαγγέλτως
αν τηρήθηκε η διάταξη κατά παράβαση
της οποίας διενεργήθηκε η διαδικαστική
πράξη. Η ελαττωματική επίδοση είναι
ισχυρά μέχρις ότου ακυρωθεί δικαστικώς, καθίσταται δε απρόσβλητος αν δεν
προσβληθεί κατά την πρώτη, ύστερα απ’
αυτή, διαδικαστική πράξη, η οποία, προκειμένου περί επίδοσης της αγωγής,
εί-ναι η συζήτηση αυτής (βλ. Α.Π.
954/2003 Ελλ. Δ/νη 45, 1670).Όπως προκύπτει από τα άρθρα
122 και επ. ΚΠολΔ, συνδυαζόμενα και
με τα άρθρα 159, 215 και 221 του ίδιου
Κώδικα, στην περίπτωση που η επίδοση
μιας διαδικαστικής πράξεως ενεργείται
απλώς προς γνωστοποίησή της, η δε
επίδοση αυτή γίνεται με τρόπο αντιτιθέμενο προς τις πιο πάνω διατάξεις, επέρχεται ακυρότητα της πρώτης (γνωστοποιήσεως) που επιχειρείται με τη δεύτερη (επίδοση), αλλά μόνο αν προκαλείται
δικονομική βλάβη σ’ εκείνον προς τον
οποίο γίνεται η επίδοση. Αν όμως το
ουσιαστικό δίκαιο απαιτεί την επίδοση,
όχι ως απλή γνωστοποίηση αλλά ως
πανηγυρική διατύπωση που και μόνη
της επιφέρει ορισμένο αποτέλεσμα,
όπως ακριβώς και η μνημονευόμενη
στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 261
Α.Κ. τότε η ακυρότητα της επιδόσεως
δεν εξαρτάται από τη συνδρομή δικονομικής βλάβης (βλ. Κεραμέας - Κονδύλης

46

Νίκας, Ερμ. Κ.Πολ.Δ. Τόμος Α’, Εισαγ.
στα άρθρα 122-143, σελ. 279, Εφ.
Πειραιώς 745/1986 Ελλ. Δ/νη 28, 348.
Αποδείχθηκαν τα παρακάτω
πραγματικά περιστατικά: Η επίδοση της
ένδικης αγωγής στον πρώτο των εναγομένων Α.Κ., έλαβε χώρα στις 27-6-2002
απ’ τον Δικαστικό Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Σ.Π. Στην απ’ αριθμ.
1040Γ’/27-6-2002 προσκομιζόμενη
και επικαλούμενη απ’ τον ενάγοντα
ήδη εκκαλούντα έκθεση επίδοσης του
εν λόγω Επιμελητή βεβαιώνεται «ότι
αυτός πήγε για να επιδώσει προς τον
Α.Κ., κάτοικο Αθήνας, οδός Τριπόλεως
αριθμ. 28, Κολωνός» ακριβές αντίγραφο
της παραπάνω αγωγής και «αφού
δεν βρή-κε τον ίδιο στην πιο πάνω
διεύθυνση αλ-λά τον σύνοικο με αυτόν
συγγενή του A.Κ., που αρνήθηκε να
παραλάβει το πιο πάνω δικόγραφο γι’
αυτό το θυροκόλλη-σε παρουσία της
μάρτυρος Α.Α. κατοί-κου Αθήνας».
Η κατοικία αυτή αναγρά-φονταν ως
κατοικία του στο επιδοτέο έγ-γραφο.
Απ’ τη βεβαίωση αυτή δεν προ-κύπτει
εάν ερεύνησε ο Επιμελητής εάν ήταν
πράγματι αυτή η κατοικία του πρώ-του
εναγομένου υπό την έννοια του άρθρου 128 παρ. 2 ΚΠολΔ. Αποδείχθηκε
δε ότι αυτή δεν ήταν η κατοικία του (α’
ενα-γομένου), και δη το σπίτι στο οποίο
ήταν προορισμένο για διημέρευση ή
διανυ-κτέρευσή του και ότι η κατοικία
του με την έννοια αυτή βρίσκονταν στην
οδό Τριπόλεως 34 στον Κολωνό. Για το
ότι αυτή ήταν η κατοικία του στην οποία
διέμενε και όχι η Τριπόλεως 28, όπου
επιδόθηκε η αγωγή, αποδεικνύεται απ’
τη σαφή και μετά λόγου γνώσεως ένορκη κατάθεση του μάρτυρα των εναγομένων ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου, που ενισχύεται και από τα εξής
έγγραφα που προσκομίζουν και επικα-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

λούνται οι εφεσίβλητοι: 1) Αποδείξεις
πληρωμής ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ εκ μέρους
του α’ εναγομένου των ετών 1999, 2000,
2001, 2002 και 2003, όπου η αναγραφομένη διεύθυνση κατοικίας του είναι Τριπόλεως 34, Κολωνός. 2) Συγκεντρωτικές καταστάσεις κοινοχρήστων της
Πολυκατοικίας Τριπόλεως 34 στο
χρονι-κό διάστημα από Απρίλιο 2002
έως 25-2-2003 αλλά και προηγούμενα
(1993) στις οποίες περιλαμβάνεται και το
όνομα του α’ εναγομένου ως υπόχρεου
ενοίκου αυτής και 3) Συγκεντρωτικές
καταστά-σεις δαπανών και επιμερισμού
της πο-λυκατοικίας της οδού Τριπόλεως
28 των μηνών Μαΐου - Ιουνίου 2002,
Ιουλίου - Αυγούστου 2002 και Μαρτίου
2003 απ’ τις οποίες προκύπτει, ότι ο
α’ εναγόμε-νος δεν περιλαμβάνεται
στους υπό-χρεους καταβολής αυτών.
Τα παραπά-νω δεν αναιρούνται από
κανένα άλλο απ’ τα λοιπά αποδεικτικά
μέσα.
Συνεπώς η επίδοση αυτή της
αγωγής στον πρώτο εναγόμενο, αφού
δεν έγινε στην κατοικία του, όπως
απαι-τεί ο νόμος (αρθρ. 128 παρ. 1 και
2 ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα στη μείζονα
νομική σκέψη αναφέρθηκαν, είναι άκυρη
και δεν επέφερε τις κατ’ αρθρ. 261 Α.Κ.
ουσιαστικές συνέπειες της επίδοσης της
αγωγής και δη τη διακοπή της πενταετούς παραγραφής των ενδίκων αξιώσεων σε βάρος του α’ εναγομένου και
χωρίς τη συνδρομή δικονομικής βλάβης
του (α’ εναγομένου), κατά το βάσιμο
σχετικό ισχυρισμό του, που παραδεκτά
προέβαλε κατά την πρώτη συζήτηση της
αγωγής ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου με τις έγγραφες προτάσεις του
και με δήλωση του πληρεξουσίου του
που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με
την εκκαλουμένη πρακτικά του πρωτόδικου δικαστηρίου, ο οποίος πρέπει να
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γίνει δεκτός και να κηρυχθεί η εν λόγω
ακυρότητα από το δικαστήριο. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν
βάσιμη και η ένσταση πενταετούς παραγραφής κατ’ αρθρ. 937 παρ. 1 Α.Κ., που
προέβαλε ο πρώτος εναγόμενος πρωτόδικα ως προς τις ένδικες εξ αδικοπραξίας
αξιώσεις του ενάγοντος εναντίον του,
καθόσον από τις 28-6-1997, που κατά
τ’ αναφερόμενα στην αγωγή έλαβε χώρα
το ένδικο ατύχημα και έλαβε γνώση των
ενδίκων ζημιών και του προς αποζημίωση υπόχρεου και μέχρι την πρώτη
συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο
του πρωτόδικου δικαστηρίου (18-32003), είχε παρέλθει χρονικό διάστημα
πλέον της πενταετίας και ν’ απορριφθεί
ως προς αυτόν (α’ εναγόμενο) η αγωγή
ως παραγεγραμμένη.
Περαιτέρω απ’ τα ίδια παραπάνω
αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι η
ένδικη αγωγή επιδόθηκε στην δευτέρα
εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία στις 27-

6-2002 (βλ. προσκομιζόμενη και επικαλούμενη απ’ τον ενάγοντα ήδη εκκαλούντα υπ’ αριθμ. 1037Γ/27-6-2002 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Σ.Π.) και
συνεπώς από τις 28-6-1997 που κατά τ’
αναφερόμενα στην αγωγή έλαβε χώρα
το ένδικο ατύχημα και μέχρι την εν λόγω
επίδοση της (27-6-2002), παρήλθε χρονικό διάστημα πλέον της διετίας και
έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με όσα
στη μείζονα νομική σκέψη αναφέρθηκαν,
οι ένδικες αξιώσεις και σε βάρος της β’
εναγομένης κατά το βάσιμο ισχυρισμό,
που προέβαλε με τις πρωτόδικες έγγραφες προτάσεις της και με δήλωση του
πληρεξουσίου της που καταχωρήθηκε
στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη
πρακτικά του πρωτόδικου δικαστηρίου,
ο οποίος πρέπει να γίνει δεκτός και ν’
απορριφθεί ως προς αυτήν η αγωγή ως

1130/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Πάνος Παπαχρήστου).
Νομικό Πρόσωπο. Ευθύνη του για τις δικές του υποχρεώσεις χωρίς ευθύνη των μελών
του και το αντίθετο. Εξαίρεση μόνο σε περίπτωση κατάχρησης από τον εταίρο της
νομικής προσωπικότητας της εταιρείας. Ε.Π.Ε. Εθύνη των εταίρων. Περιστατικά.

Βασική αρχή του δικαίου των
νο-μικών προσώπων αποτελεί η αρχή
της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου
απέναντι στα μέλη του. Το δίκαιο των
νο-μικών προσώπων βασίζεται ακριβώς
στην αναγνώριση της χωριστής, έναντι
των μελών του, προσωπικότητας του νομικού προσώπου. Έτσι, το νομικό πρόσωπο αποτελεί χωριστό υποκείμενο δικαίου, υπάρχει και δρα ανεξάρτητα από
την ταυτότητα και δράση των μελών του,

έχει ικανότητα δικαίου (άρθρο 62 Α.Κ),
ικανότητα για δικαιοπραξία και αδικοπραξία (άρθρα 70, 71 Α.Κ), ικανότητα
διαδίκου (άρθρο 62 εδ. 1 Κ.Πολ.Δικ.) και
ικανότητα παράστασης στο δικαστήριο
(άρθρο 63 παρ. 1 εδ. 2 Κ.Πολ.Δικ.).
Ουσιώδους σημασίας συνέπεια της
αναγνώρισης της χωριστής προσωπικότητας του νομικού προσώπου, είναι
η περιουσιακή του αυτοτέλεια απέναντι
στα μέλη του. Επειδή ακριβώς το νομικό
πρόσωπο αποτελεί χωριστό υποκείμενο
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δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως
το φυσικό πρόσωπο, είναι και ο αποκλειστικός φορέας των δικών του υποχρεώσεων και των δικών του δικαιωμάτων.
Τα μέλη του νομικού προσώπου δεν
ευ-θύνονται για τις υποχρεώσεις του
και, αντίστροφα, το νομικό πρόσωπο
δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις των
με-λών του. Γίνεται ωστόσο δεκτό ότι η
αρχή αυτή του χωρισμού μεταξύ του
νομικού προσώπου και των μελών του
δεν είναι άκαμπτη, αλλά υπόκειται σε
εξαιρέσεις. Πρόκειται για τις λεγόμενες
περιπτώσεις άρσης της αυτοτέλειας του
νομικού προσώπου, όπου, κατ’ εφαρμογή ειδικού κανόνα δικαίου, παρακάμπτεται η χωριστή προσωπικότητα του νομικού προσώπου, όπως μέχρι πρότερον
στην περίπτωση της ευθύνης του μοναδικού εταίρου Ε.Π.Ε. για χρέη της
τε-λευταίας, λόγω αφερεγγυότητάς της
(άρ-θρο 44 παρ. 2 Ν. 3190/1955). Ήδη,
όμως, η ανωτέρω διάταξη καταργήθηκε
με το άρθρο 43α παρ. 6 του Π.δ/τος
279/1993, βάσει του οποίου άρθρου
(παρ. 1) παρέχεται και η δυνατότητα σύστασης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Μετά την κατάργηση του ως άνω άρθρου η αυτοτέλεια
του ως άνω νομικού προσώπου κάμπτεται μόνο σε περίπτωση κατάχρησης
από τον εταίρο της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας (άρθρα 281, 288
Α.Κ.).
Τέτοια κατάχρηση θεωρείται ότι
υπάρχει όταν ο εταίρος χρησιμοποιούν
το νομικό πρόσωπο της εταιρείας ως
προκάλυμμα για να ασκεί δραστηριότητα, με την οποία καταστρατηγείται
ο νόμος ή αποφεύγεται η εκπλήρωση
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υποχρεώσεων, ή προκαλείται δόλια
ζημία σε τρίτους, χωρίς να καθίσταται
υπεύθυνος γι’ αυτή την δραστηριότητά
του. Αν λοιπόν διαπιστωθεί κατάχρηση
της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας, μπορεί να επέλθει η άρση της
νομικής της προσωπικότητας και να
ταυτιστεί το νομικό πρόσωπο της εταιρείας με το πρόσωπο του εταίρου της,
σε τρόπο ώστε για τα εταιρικά χρέη να
ευθύνεται προσωπικά και απεριόριστα
ο εταίρος (βλ. Εμπορικές εταιρείες Νικ.
Ρόκκα σελ. 383 -386, Νισυραίο σε Περάκη, το Δίκαιο της ΕΠΕ σελ. 77 επ., όπου
και οι εκεί παραπομπές). Επομένως, το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που απέρριψε την αγωγή ως προς το δεύτερο εναγόμενο ελλείψει παθητικής νομιμοποιήσεως, δεν έσφαλε ως προς την ερμηνεία
και εφαρμογή του νόμου, αφού, όπως
προαναφέρθηκε, καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν. 3190/
1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης» που προέβλεπε απεριόριστη ευθύνη του εταίρου τέτοιας εταιρείας σε
πε-ρίπτωση αφερεγγυότητάς της, ενώ
δεν γίνεται σ’ αυτή (αγωγή) επίκληση
περι-στατικών περί καταχρηστικότητας
από τον ως άνω εναγόμενο της
νομικής προ-σωπικότητας της πρώτης
εναγομένης εταιρείας, σε τρόπο ώστε να
αρθεί αυτή (νομική προσωπικότητα) και
να ευθύνε-ται και εκείνος (εναγόμενος)
για τα εται-ρικά της χρέη προσωπικά και
απεριό-ριστα. Κατόπιν τούτου, πρέπει
να απορ-ριφθεί ο σχετικός λόγος
της έφεσης, κα-θώς και η έφεση, ως
αβάσιμη κατ’ ουσίαν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
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1191/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγητής: Γρηγόριος Κουτσοκώστας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κονδύλης, Ηλίας Λάρδας, Γεώργιος Βλαχαντώνης).
Προσωπικότητα. Προσβολή με δημοσίευμα στον τύπο. Ο ιδιοκτήτης του εντύπου
ευθύνεται χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα.

Με τις διατάξεις των άρθρων 57
έως 59 του ΑΚ, παρέχεται το δικαίωμα
της απόκρουσης κάθε προσβολής της
προσωπικότητας, δηλαδή των αγαθών
που συνδέονται αναπόσπαστα με το
πρόσωπο και συγκροτούν τη σωματική,
την ψυχική και την κοινωνική ατομικότητα του ανθρώπου. Τα αγαθά αυτά δεν
αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα, αλλά
επιμέρους εκδηλώσεις - εκφάνσεις του
ενιαίου δικαιώματος επί της ίδιας προσωπικότητας, έτσι ώστε η προσβολή
οποιασδήποτε έκφανσης αυτής να σημαίνει και προσβολή του ενιαίου αυτού
δικαιώματος (ΕφΑθ 1371/2003 ΕλλΔ/νη
44.1375, ΕφΘεσ 3265/2001 ΑρχΝ ΝΒ’
638, ΕφΘεσ 1625/2003 Αρμ ΝΖ’ 1582).
Στις εκδηλώσεις της προσωπικότητας,
με την προαναφερόμενη έννοια, περιλαμβάνεται και η τιμή και η υπόληψη
του ατόμου (ΕφΑθ 6720/2000 ΕλλΔ/νη
43.1495, ΕφΑθ 5715/1999 ΝοΒ 49.848,
ΕφΑθ. 7347/1998 ΝοΒ 48.642, ΕφΘεσ
1625/2003 ό.π, ΕφΘεσ. 3242/1999
ΑρχΝ ΝΒ’ 194), δηλαδή η ηθική αξία
που έχει πηγή την ατομικότητα και
αντικατοπτρίζεται στην εκτίμηση των
άλλων ατόμων του κοινωνικού συνόλου
(ΕφΑθ 6720/2000 ό.π, ΕφΑθ 6277/1999
ΕλλΔ/νη 41.1431, ΕφΑθ 5715/1999
ό.π, ΕφΑθ 1688/1998 ΕλλΔ/νη 39.667,
ΕφΑθ 12154/1990 ΕλλΔ/νη 32.1673,
Γεωργιάδης - Σταθόπουλος: Αστ. Κωδ.
Γεν. Αρχ. αρθρ. 57 II 3γ αρ.6 σελ. 100).
Προσβολή της προσωπικότητας, κατά

την έννοια των διατάξεων του άρθρου
57 του ΑΚ, υπάρχει σε κάθε περίπτωση
μειωτικής επέμβασης στη σφαίρα αυτής
από τρίτο, δηλαδή σε οποιοδήποτε από
τα αγαθά που τη συνθέτουν και που
συνιστούν προσδιοριστικά στοιχεία της
ταυτότητας του ατόμου, με την οποία
(επέμβαση) διαταράσσεται η κατάσταση
σε μια ή περισσότερες εκδηλώσεις της
σωματικής ή ψυχικής, πνευματικής και
κοινωνικής ατομικότητας του βλαπτομένου κατά το χρόνο της προσβολής (ΑΠ
1252/2003 ΕλλΔ/νη 46.486, ΑΠ 1599/
2000 ΕλλΔ/νη 42.1345, ΑΠ 1508/1998
ΝοΒ 38.63). Η προσβολή είναι παράνομη, όταν η επέμβαση στην προσωπικότητα του άλλου, δεν είναι επιτρεπτή από
το δίκαιο ή γίνεται κατ’ ενάσκηση δικαιώματος, το οποίο, όμως, είναι, από άποψη έννομης τάξης, μικρότερης σπουδαιότητας ή ασκείται καταχρηστικά (ΑΠ
1252/2003 ό.π., ΑΠ 1599/2000 ό.π.).
Στην περίπτωση που θίγεται η προσωπικότητα με την προσβολή της τιμής και
της υπόληψης του ατόμου, η προσβολή
είναι παράνομη, αφού οι προαναφερόμενες διατάξεις σε συνδυασμό με εκείνες
των άρθρων 361 και 363 του ΠΚ, ρητά
απαγορεύουν την προσβολή της, εκτός
αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχει γενικός ή ειδικός λόγος, ο οποίος
προτείνεται και αποδεικνύεται από τον
εναγόμενο και ο οποίος αίρει τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής (ΕφΑθ
5715/1999 ό.π, ΕφΑθ 665/1996 ΕλλΔ/
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νη 38.925, Πατεράκης: Η χρηματική ικανοποίηση κλπ (1995) σελ. 139 επ.). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων
57, 59, 914 και 932 του ΑΚ, προκύπτει
ότι στην περίπτωση της παράνομης
προσβολής της προσωπικότητας, εκείνος που έχει προσβληθεί δικαιούται να
αξιώσει και την ικανοποίηση της ηθικής
του βλάβης, που συνίσταται στην ανακούφιση του παθόντος από τη λύπη, τη
στενοχώρια και γενικά τον ψυχικό πόνο
που αισθάνεται λόγω της παράνομης
προσβολής της προσωπικότητας, εφόσον όμως η προσβολή είναι σημαντική
και υπάρχει και πταίσμα του προσβολέα
(ΑΠ 1252/2003 ό.π, ΑΠ 1599/2000 ό.π,
ΑΠ 1991/1991 ΝοΒ 39.78, ΑΠ 1508/
1988 ό.π, ΕφΑθ 1371/2003 ό.π, ΕφΑθ
4351/2002 ΕλλΔ/νη 44.198, ΕφΑθ 5715/
1999 ό.π, ΕφΑθ 5783/1997 ΕλλΔ/νη
39.668). Για την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποίησης συνεκτιμώνται ιδίως η
έκφανση της προσωπικότητας που έχει
προσβληθεί, το είδος και η βαρύτητα της
προσβολής, η υπαιτιότητα και ο βαθ-μός
της, ο τόπος, ο χρόνος και η διάρκεια
της προσβολής, το επάγγελμα, η περιουσιακή κατάσταση και οι συνθήκες της
ζωής των μερών, η τυχόν δημοσιότητα
της προσβολής και όλες οι λοιπές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η προσβολή (ΕφΑθ 5715/1999 ό.π., ΕφΑθ
5356/1996 ΝοΒ 44.803, ΕφΑθ 3346/
1996 ΕλλΔνη 39.665, ΕφΑθ 6805/1987
ΕλλΔνη 31.1458). Περαιτέρω, κατά τη
διάταξη της πρώτης παραγράφου του
άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981, ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε
πλήρη αποζημίωση για την παράνομη
περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, οι
οποίες προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα που θίγει την τιμή ή την υπόληψη
κάθε ατόμου, έστω και αν κατά το άρθρο
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914 του ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το
άρθρο 919 του ΑΚ πρόθεση και η κατά
το άρθρο 920 του ΑΚ γνώση ή υπαίτια
άγνοια, συντρέχει στο συντάκτη του δημοσιεύματος ή, αν είναι άγνωστος, στον
εκδότη ή το διευθυντή σύνταξης του
εντύπου. Εξάλλου, κατά τη διάταξη της
δεύτερης παραγράφου του ίδιου άρθρου, η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εκείνου που αδικήθηκε από
κάποια από τις προβλεπόμενες στην
προηγούμενη παράγραφο πράξεις ορίζεται σε 10.000.000 δραχμές (29.347,03
ευρώ) για τις ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και για τα
περιοδικά που κυκλοφορούν διαμέ-σου
των πρακτορείων εφημερίδων, και σε
2.000.000 δραχμές (5.869,41 ευρώ)
για τις άλλες εφημερίδες ή περιοδικά,
εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα μικρότερο ποσό. Με τις διατάξεις αυτές,
οι οποίες αφορούν την ευθύνη του ιδιοκτήτη εφημερίδας ή εντύπου και όχι των
υπόλοιπων συντελεστών του επιλήψιμου δημοσιεύματος (εκδότη, διευθυντή,
διευθυντή σύνταξης) καθιερώνεται
αντι-κειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη για
πλή-ρη αποζημίωση και για χρηματική
ικανο-ποίηση λόγω ηθικής βλάβης του
θιγο-μένου με την έννοια ότι, για τη
θεμελίωση των σχετικών αξιώσεων,
δεν απαιτείται να συντρέχει υπαιτιότητα
αυτού (ιδιο-κτήτη), αλλά απαιτείται και
αρκεί να συν-τρέχει υπαιτιότητα του
συντάκτη του δη-μοσιεύματος και αν
αυτός είναι άγνω-στος (απαιτείται και
αρκεί) να συντρέχει υπαιτιότητα του
εκδότη ή του διευθυντή σύνταξης. Η
αστική ευθύνη των προσώ-πων αυτών,
δηλαδή του συντάκτη του επιλήψιμου
δημοσιεύματος, του εκδότη, του
διευθυντή και του διευθυντή σύντα-ξης,
για τα οποία δεν ισχύει το προαναφερόμενο ελάχιστο όριο χρηματικής
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ικα-νοποίησης, είναι αυτοτελής και
κρίνεται κατά τις γενικές διατάξεις των
άρθρων 57 - 59, 919, 920 και 932 του
ΑΚ (ΑΠ 59/1997 ΝοΒ 45.856, ΕφΑθ
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2768/2003 ΕλλΔνη 46.247, ΕφΑθ 624/
1999 ΕλλΔνη 40.1198, ΕφΑθ 5783/1997
ΕλλΔνη 39.667, ΕφΘεσ 208/2000 Αρμ
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2. åíï÷éêï äéêáéï
14/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Κων/να Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Χαρώνης, Δημήτριος Γκουβίτσας).
Επιταγή τραπεζική. Παράδοσή της από τον οφειλέτη προς τον δανειστή. Αποσβήνεται
η πρώτη οφειλή μόνον αν εξοφληθεί η επιταγή, γιατί η επιταγή δίδεται χάριν καταβολής
και όχι αντί καταβολής (Α.Κ. 421). Κομιστής επιταγής. Στρέφεται με αγωγή κατά του
εκδότη, των οπισθογράφων και λοιπών υπόχρεων μόνο αν εμφανισθεί εμπρόθεσμα.
Η αγωγή παραγράφεται σε έξη μήνες από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση.
Λήξη της εξάμηνης προθεσμίας. Χωρεί η αγωγή από την πώληση που ήταν η αιτία
για την έκδοση των επιταγών. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
421 του ΑΚ, αν ο οφειλέτης για να
ικανο-ποιήσει το δανειστή αναλάβει
απέναντί του νέα υποχρέωση, αυτή
δεν θεωρείται ότι έγινε αντί καταβολής,
εκτός αν προ-κύπτει σαφώς το αντίθετο.
Από τον ερ-μηνευτικό της βουλήσεως
των μερών κανόνα που θεσπίζεται
με τη διάταξη αυ-τή, συνάγεται ότι η
ανάληψη νέας υπο-χρεώσεως από
τον οφειλέτη, όπως είναι και η έκδοση
επιταγής, προς ικανοποί-ηση του
δανειστή, δεν επιφέρει, πριν από την
είσπραξη αυτής, την εξόφληση του
χρέους, διότι θεωρείται ότι έγινε χά-ριν
καταβολής και όχι αντί καταβολής, εκτός
αν συμφωνήθηκε ή προκύπτει από τις
περιστάσεις σαφώς το αντίθετο, δηλαδή
ότι έγινε για την απόσβεση της αρχικής
οφειλής, με τη σύσταση νέας. Μόνη η
παράδοση της τραπεζικής επι-ταγής,
η οποία αποτελεί όργανο και όχι μέσο
πληρωμής, δεν συνιστά καταβολή κατά
την έννοια του άρθρου 416 ΑΚ, ούτε
σε περίπτωση αμφιβολίας θεω-ρείται
δόση ή υπόσχεση αντί καταβολής κατά
τα άρθρα 419 και 421 ΑΚ, αλλά γίνεται
χάριν καταβολής. Ο οφειλέτης με την

έκδοση της επιταγής ή την ανάληψη
υποχρεώσεως από αυτή υπόσχεται στο
δανειστή του (λήπτη) ότι θα εκπληρώσει
την αρχική (βασική) του υποχρέωση με
την εκπλήρωση νέας. Με τη γένεση
δηλαδή της ενοχής από την επιταγή δημιουργείται μόνο ένας εναλλακτικός τρόπος πληρωμής και για το λόγο αυτό δεν
επέρχεται απόσβεση της αρχικής υποχρεώσεως παρά μόνο με την πραγματική πληρωμή (είσπραξη) της επιταγής
(ΑΠ 1739/2002 Ελλ. Δνη 44, 1616, ΑΠ
883/2000 Ελλ. Δνη 42, 403). Από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
40, 44 και 52 ν. 5960/1993 «περί επιταγής», συνάγεται ότι ο κομιστής επιταγής
μπορεί να ασκήσει αναγωγή κατά των
οπισθογράφων, του εκδότη και των άλλων υπόχρεων, ευθυνόμενων έναντι αυτού αλληλεγγύως, μόνο εάν η επιταγή
εμφανισθεί εγκαίρως και δεν πληρωθεί
και εάν η άρνηση της πληρωμής βεβαιώνεται α) είτε με δημόσιο έγγραφο,
β) είτε με δήλωση του πληρωτή, που
χρο-νολογείται και γράφεται επί της
επιταγής, γ) είτε με χρονολογημένη
δήλωση γρα-φείου συμψηφισμού. Οι εξ
αναγωγής αγωγές του κομιστή κατά των
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οπι-σθογράφων κατά του εκδότη και των
άλλων υπόχρεων παραγράφονται μετά
έξι (6) μήνες από της λήψεως της προθεσμίας προς εμφάνιση. Μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της νέας
αυτής υποχρέωσης που ανέλαβε ο
οφει-λέτης με επιταγή, δεν είναι δυνατή
η δικαστική επιδίωξη της απαίτησης του
πωλητή - δανειστή από τη σύμβαση πωλήσεως αναφορικά με το τίμημα (ΑΠ
658/1991 Ελλ. Δνη 33, 338).
Οι επιταγές αυτές εμφανίστηκαν
νόμιμα και εμπρόθεσμα από την ενάγουσα στην ανωτέρω πληρώτρια Τράπεζα, αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω έλλειψης διαθεσίμων κεφαλαίων, σύμφωνα
με τις έγγραφες βεβαιώσεις της πληρώ-

τριας Τράπεζας στα σώματα των ανωτέρω επιταγών. Από της λήξεως της προθεσμίας προς εμφάνιση αυτών, παρήλθε το εξάμηνο, προς εμφάνιση αυτών,
εντός του οποίου ο κομιστής μπορούσε
να ασκήσει αναγωγή κατά των οπισθογράφων, του εκδότη και των άλλων
υπόχρεων, αφού η τελευταία επιταγή
είχε ημερομηνία εκδόσεως 10.10.1996
και η κρινόμενη αγωγή ασκήθηκε στις
29.5.1997 (βλ. τις με αριθμό 464 και 465/
29.5.97 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο
Αμαλιάδας Μ.Π.) και έτσι έγινε δυνατή
η δικαστική επιδίωξη της απαιτήσεως
της ενάγουσας από την ένδικη σύμβαση

28/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Κων/να Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Δημήτριος Δημακόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Βλάβη του σώματος ή της υγείας προσώπου. Αποζημίωση. Τι
περιλαμβάνει. Ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν από τον εργοδότη στο
ΙΚΑ για τον παθόντα λόγω μη προσέλευσης στην εργασία εξ αιτίας του τραυματισμού
του. Είναι ζημιά που διεκδικείται από τον υπαίτιο του τραυματισμού.

Κατά το άρθρο 929 ΑΚ σε
περίπτωση βλάβης του σώματος ή
της υγείας προσώπου η αποζημίωση
περιλαμβάνει, εκτός από τα νοσήλια και
τη ζημία που έχει ήδη επέλθει, ο,τιδήποτε ο παθών θα στερείται στο μέλλον ή
θα ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του. Κατά την έννοια
της διατάξεως αυτής ζημία που επήλθε
αποτελεί και η διακοπή του μισθού από
τον εργοδότη λόγω ανικανότητας προσφοράς εργασίας, η απώλεια διαφόρων
επιδομάτων αδείας, δώρων κ.λ.π. Με
την προσωρινή διακοπή εργασίας λόγω
ανικανότητας γι’ αυτή εξαιτίας του τραυ-

ματισμού ο εργοδότης, σύμφωνα με την
ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών που
τον βαρύνουν. Όμως οι εισφορές αυτές
δεν παύουν να αποτελούν όφελος για
τον εργαζόμενο η απόλαυση του οποίου
χάνεται για τον παραπάνω λόγο. Έτσι ο
εργαζόμενος για να απολαύσει το όφελος των εισφορών αυτών θα πρέπει είτε
να τις καταβάλει ο ίδιος με δικά του χρήματα, είτε να απασχοληθεί μεταγενέστερα για ίσο χρόνο. Συνακόλουθα, οι
εισφορές αυτές με την παραπάνω μορφή αποτελούν ζημία για τον εργαζόμενο,
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ο οποίος δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση από τον υπόχρεο. Εν όψει αυτών,
η αποζημίωση του παθόντος για τη
στέ-ρηση των εισοδημάτων του εξαιτίας
της ανικανότητας του για παροχή της
ερ-γασίας περιλαμβάνει το σύνολο των
ακαθαρίστων (μικτών) αποδοχών του,
τις οποίες θα ελάμβανε αν δεν τραυματιζόταν, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών κρατήσεις που ο
ερ-γοδότης πρέπει να παρακρατεί από
τις αποδοχές του μισθωτού (ΑΠ 1056/
2000 Ελ.Δνη 42.387).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 298 και 929 Α.Κ. προκύπτει, ότι σε περίπτωση βλάβης της
υγείας ή του σώματος προσώπου αποζημιώνεται όχι μόνο η επελθούσα ζημία,
αλλά και η μελλοντική, η οποία νοείται
εκείνη την οποία ο προσβαλλόμενος
υφίσταται κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων. Τέτοια μελλοντική ζημία
μπορεί να υποστεί ο υφιστάμενος βλάβη
του σώματος ή της υγείας του όταν κατά
το χρόνο κατά τον οποίο αυτή επέρχεται
ναι μεν δεν απασχολείται επαγγελματικά
και συνεπώς δεν υφίσταται από την άποψη αυτή περιουσιακή ζημία, όμως προβάλλεται και αποδεικνύεται ότι στο μέλλον, ενόσω διαρκεί η ανικανότητα προς
εργασία, κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων, θα υποστεί περιουσιακή
ζημία από επαγγελματική απασχόληση,
την οποία είχε διακόψει και θα συνέχιζε
αλλά δεν μπορεί να πράξει αυτό, λόγω
της ανικανότητας προς εργασία από τη
βλάβη του σώματος (ΑΠ 1527/2001 Ελ.
Δνη 44.1561, Α.Π. 549/2002 Ελ. Δνη
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43.1615). Η ενάγουσα εξ αιτίας της
σύγκρουσης υπέστη σωματικές βλάβες.
Ειδικότερα έπαθε ανοικτό κάταγμα κνήμης κ.λ.π.
Η ενάγουσα από το έτος 1990
έως το μήνα Νοέμβριο του έτους 1998
εργαζόταν ως υπάλληλος Super Market
(πωλήτρια) στην επιχείρηση της «N.Π.
Ε.Ε.» στο κατάστημα επί της οδού
Κορίνθου αρ. 78. Εν όψει του τοκετού
είχε διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα της και προγραμμάτιζε να
επαναρχίσει την εργασία της στην ίδια
επιχείρηση (βλ. και υπ’ αριθμ. 3010/
24.9.2002 ένορκη βεβαίωση N.Π. και
από 2.9.2001 βεβαίωση της εταιρείας
«Ν.Π. Ε.Ε.»). Αυτή αν δεν τραυματιζόταν
θα εργαζόταν ως πωλήτρια στο Super
Market της ως άνω εταιρείας με πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το χρονικό διάστημα από Μάρτιο του 2001 έως και Οκτώβριο του 2001
με μηνιαίες αποδοχές συνολικά 200.000
δραχμών και θα κέρδιζε συνολικά το
ποσό του 1.600.000 (8 μήνες Χ 200.000
δρχ.) δραχμών. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφασή
του δέχτηκε ότι δεν προσδοκάται με πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων ότι η ενάγουσα θα συνέχιζε
την εργασία της. Έτσι όμως εσφαλμένα
εκτίμησε ως προς το κεφάλαιο αυτό τις
προσκομισθείσες αποδείξεις και πρέπει
να γίνει κατ’ ουσίαν δεκτός ο σχετικός
(2,5, ως προς το δεύτερο μέρος) λόγος
της κρινομένης εφέσεως, όσον αφορά
το ανωτέρω κεφάλαιο.
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36/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Τσακνής, Γιώργος Κωστακόπουλος).
Αναπηρία ή παραμόρφωση του παθόντος. Επιδίκαση αποζημίωσης (931 Α.Κ.).
Προϋποθέσεις επιδίκασης. Επιδίκαση αποζημίωσης σε αθλητή (καλαθοσφαιριστή) για
ανικανότητα προς απασχόληση (επαγγελματική) με το άθλημα αυτό. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
931 Α.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 8 Ν. 1329/1983, η αναπηρία ή
παραμόρφωση που προξενήθηκε στον
παθόντα, εφόσον αυτή κατά κανόνα
υπολογίζεται κατά τα διδάγματα της
επιστήμης ότι θα είναι διαρκής, ή προσωρινή μεν, αλλά σε βαθμό τέτοιο που
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας
ευνοϊκής ευκαιρίας, λαμβάνεται υπόψη
κατά την επιδίκαση της αποζημιώσεως,
αν επιδρά στο μέλλον του. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με εκείνες
των άρθρων 298, 299, 914, 929 και
932 Α.Κ., προκύπτει ότι η αναπηρία ή
παρα-μόρφωση που προξενείται στον
πα-θόντα από τη βλάβη του σώματος ή
της υγείας του που υπέστη από αδικοπραξία, εκτός από την επίδραση που
μπορεί ν’ ασκήσει τόσο στο ύψος των
οποιωνδήποτε δαπανών για νοσηλεία
ή χρηματικών ποσών που θα στερείται
ο παθών στο μέλλον ή θα ξοδεύει
επι-πλέον εξ αιτίας της αυξήσεως των
δα-πανών σε περίπτωση βλάβης του
σώ-ματος ή της υγείας του, ήτοι της κατ’
άρ-θρο 929 Α.Κ. αποζημιώσεως, όσο
και στο ύψος της χρηματικής ικανοποιήσεως που θα επιδικαστεί για την ηθική
βλάβη, μπορεί να θεμελιωθεί και αυτοτελής διαφορετική και πέρα από εκείνη
του άρθρου 929 Α.Κ. αξίωση προς
απο-ζημίωση, αν επιδρά στο μέλλον

του παθόντος. Η πρόσθετη αυτή, κατ’
άρθρο 931 Α.Κ. αποζημίωση, λόγω της
ανα-πηρίας ή παραμορφώσεως του
πα-θόντος επιδικάζεται, αν η αναπηρία
ή παραμόρφωση, ως μόνιμες, κυρίως,
καταστάσεις, επηρεάζουν δυσμενώς την
επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική του εξέλιξη (ΑΠ. 100/2001 Ελλ.Δνη
42.672, ΑΠ. 1073/2001 ΝοΒ 50.1835,
ΑΠ. 1599/2002 ΝοΒ 51.1206). Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, η βλάβη που
υπέστη ο ενάγων στο παράμεσο δάκτυλο της δεξιάς χειρός του, η οποία είναι
μόνιμη, καθόσον παρέμεινε συνεπεία
αυτής μειωμένο το εύρος κίνησης της
άπω Φ.Φ. άρθρωσης του εν λόγω δακτύλου, που εμποδίζει το σχηματισμό
γροθιάς και τη δύναμη δραγμού της (ΔΕ)
άκρας χειρός, αναμφιβόλως επηρεάζει
δυσμενώς το οικονομικό μέλλον του, καθώς και την επαγγελματική του εξέλιξη,
αφού λόγω της μόνιμης αυτής αναπηρίας δεν μπορεί πλέον να ασχοληθεί
επαγγελματικά με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, που είναι προσοδοφόρο
επάγγελμα, και είχε τέτοια δυνατότητα
λόγω του αναγνωριζομένου και γνωστού
ταλέντου του και του νεαρού της ηλικίας
του (19 ετών). Συνεπώς, το σχετικό κονδύλιο της αγωγής, που είναι απολύτως
ορισμένο, αφού περιέχει περιστατικά,
πέραν από εκείνα που απαιτούνται για
τη θεμελίωση αξιώσεων με βάση τα άρθ-

56

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ρα 929 και 932 Α.Κ., τα οποία συνθέτουν
την έννοια της αναπηρίας στο μέλλον
του παθόντος, πρέπει να γίνει εν μέρει
δεκτό για το ποσό των 10.000.000 δραχ-

μών, δοθέντος ότι αυτή (αναπηρία) δεν
καλύπτεται εντελώς από τις επιδικασθείσες παροχές με βάση τις παραπάνω διατάξεις.

52/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Σκιαδαρέση, Δήμητρα Κουνινιώτη - Χρυσάνθου).
Πλοίο. Παραχώρησή του χωρίς πλήρωμα (“γυμνού”). Είναι μίσθωση πράγματος. Μη
παράδοση του πράγματος στον μισθωτή. Δικαιώματά του. Υπαίτια πράξη ζημιογόνος
ή παράλειψη με την οποία παραβιάζεται μία σύμβαση, εκτός από την αγωγή από τη
σύμβαση μπορεί να επιστηρίξει και αγωγή από αδικοπραξία όταν είναι παράνομη
ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση γιατί αντίκειται στο γενικό καθήκον να μην
ζημιώνει κανείς τον άλλον υπαιτίως. Περιστατικά.

Επειδή η παραχώρηση με αντάλλαγμα πλοίου “γυμνού” (άνευ πληρώματος) φέρει τον χαρακτήρα της μισθώσεως πράγματος (βλ. Εφ.Πειρ. 273/99,
ΕΕμπ.Δ 2000, 117). Εξάλλου, από τον
συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ.
574, 575 και 584 του ΑΚ προκύπτει ότι
ο μισθωτής, αν δεν του παραδόθηκε η
χρήση του μισθίου ή παρεμποδίσθηκε
στη χρήση αυτού, δικαιούται να απαιτήσει σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις την
εκτέλεση της συμβάσεως ή αποζημίωση
για τη μη εκπλήρωση. Γενικές διατάξεις
στις οποίες γίνεται η παραπάνω παραπομπή είναι αυτές που αφορούν κάθε
ενοχή (αρθρ. 335 επ. του ΑΚ), καθώς
και εκείνες που αφορούν κάθε αμφοτεροβαρή σύμβαση (αρθρ. 374 επ. του
ίδιου κώδικα), ενώ ειδικές είναι έναντι
αυ-τών όσες ρυθμίζουν αποκλειστικά τη
μίσθωση πράγματος (βλ. ΑΠ 32/2001,
Δνη 2001, 933, 465/94, Δνη 94, 1339,
ΕφΑΘ. 3906/2002, Δνη 2003, 223,
Κατράς, σχόλιο υπό την ΑΠ 913/96, Δνη
97,104). Η αποζημίωση είναι σύμφωνα

με τις διατάξεις των αρθρ. 297 - 298
του ΑΚ το θετικό διαφέρον ή διαφέρον
εκ-πληρώσεως, που περιλαμβάνει την
ζη-μία του δανειστή από τη μη εκπλήρωση, δηλαδή τι θα είχε ο δανειστής αν εκπληρωνόταν η σύμβαση (βλ. ΑΠ 1561/
97, Δνη 98, 857, Εφ.ΑΘ. 3906/2002,
ο.π., 522/2002, Δνη 2002, 1717, Γεωργιάδης - Σταθόπουλος, υπ’ αρθρ. 382
αρ. 10 και 297 - 298 αρ. 33). Περαιτέρω,
από το αρθρ. 914 του ΑΚ συνάγεται ότι
η υπαίτια και ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται μία
σύμβαση, μπορεί, εκτός από την αγωγή
εκ της συμβάσεως, να επιστηρίξει και
αγωγή από αδικοπραξία, όταν είναι παράνομη ανεξάρτητα από τη συμβατική
σχέση, διότι αντίκειται στο γενικό καθήκον να μην ζημιώνει κανείς τον άλλον
υπαιτίως (βλ. ΑΠ 1145/2003, Δνη 2004,
457, 1801/2001, Δνη 2002, 1350, 555/
99, Δνη 2000, 87, ΕφΑΘ. 3534/2003,
Δνη 2004, 584). Κατά συνέπεια, όταν το
πταίσμα που επέφερε την ζημία ταυτίζεται κατά το πραγματικό αυτού περιεχό-
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μενο προς την παραβίαση της συμβάσεως και τη δημιουργία της παρανομίας
δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή οι
δια-τάξεις περί αδικοπραξίας (βλ. ΑΠ
212/2000, Δνη 2000, 755).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Η εκκαλούσα
εταιρεία έχει έδρα την Λευκάδα και το
αντικείμενο των εργασιών της περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ενασχολήσεων,
όπως την παροχή μεσολαβητικών
υπη-ρεσιών και διενέργεια μεσιτικών
εργα-σιών πάσης φύσεως σχετικά με
τουριστι-κές επιχειρήσεις, την έκδοση
εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού
για κάθε είδους μεταφορικό μέσο, την
ενοικίαση δωματίων, λεωφορείων,
οχημάτων, τις αγοραπωλησίες,
μισθώσεις, επισκευές και συντηρήσεις
σκαφών αναψυχής πάσης φύσεως,
την οργάνωση ομα-δικών ταξιδιών
στο εσωτερικό ή εξωτε-ρικό κ.ά. Στα
πλαίσια αυτών των δραστη-ριοτήτων
της συνεβλήθη περί τα μέσα Μαΐου του
2001 δια των νομίμων εκπρο-σώπων
της με τους εφεσίβλητους και ανέλαβε
την υποχρέωση να παραχω-ρήσει
σε αυτούς και σε ένα ακόμη άτομο
που δεν είναι διάδικος, έναντι ανταλλάγματος, ένα ιστιοφόρο πλοίο μήκους
44,4 ποδών, χωρητικότητας 9 ατόμων,
τύπου ATLANTIC 44, κατάλληλο για
θαλασσοπλοΐα, χωρίς πλοίαρχο και
πλήρωμα, για το χρονικό διάστημα
από 4 έως 11 Αυγούστου του 2001 αντί
συμφωνηθέντος συνολικού ναύλου
900.000 δρχ. Έναντι του συμφωνηθέντος ναύλου οι εφεσίβλητοι δια του
πρώτου εξ αυτών κατέβαλαν την 1-62001 ως προκαταβολή το ποσό των
300.000 δρχ., ενώ το υπόλοιπο τίμημα
θα εξοφλείτο πριν από την επιβίβαση
κατά την παράδοση του πλοίου που θα
γινόταν την 4 Αυγούστου 2001 και ώρα
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17:00 στο λιμένα Νικιάνα της Λευκάδας.
Ας σημειωθεί από τούδε ότι η εκκαλούσα
δεν αμφισβήτησε πρωτοδίκως τη
μίσθωση με τους όρους που έχουν
προαναφερθεί και ιδίως ότι συμβαλλόμενοι ήταν αφενός μεν η ίδια ως
εκμισθώτρια και αφετέρου οι εφεσίβλητοι
ως μισθωτές. Ισχυρίσθηκε μόνο ότι δεν
ήταν αυτή ιδιοκτήτρια του σκάφους,
αλλά πράκτορας και ως εκ τούτου οι
μισθωτές θα έπρεπε να στραφούν κατά
του ιδιο-κτήτη. Είναι όμως άνευ έννομης
επιρ-ροής το γεγονός ότι η εκκαλούσα
δεν ήταν ιδιοκτήτρια του σκάφους, αφού
για τη συγκεκριμένη υπόθεση κρίσιμο
περι-στατικό αποτελεί η ιδιότητα του
εκμι-σθωτή στο πρόσωπο του οποίου
αντα-νακλώνται τα δικαιώματα και
οι υποχ-ρεώσεις από τη σύμβαση
μισθώσεως και όχι του ιδιοκτήτη. Κατά
συνέπεια, οι πρώτος και τρίτος λόγοι της
εφέσεως με τους οποίους η εκκαλούσα
ισχυρίζεται ότι εσφαλμένα το πρωτόδικο
Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι εφεσίβλητοι
νομιμο-ποιούνται παθητικά να στραφούν
κατ’ αυτής, που απλώς μεσολάβησε για
τη σύναψη της σχετικής μισθώσεως και
ακόμη ότι η σύμβαση συνήφθη με τον
πρώτο των εφεσίβλητων ατομικά, δεν
είναι βάσιμοι.
...Εξαιτίας της μη εκπλήρωσης
της συμβάσεως εκ μέρους της εκκαλούσας, η οποία δεν παρέδωσε τη χρήση
του σκάφους στους μισθωτές, οι τελευταίοι ζημιώθηκαν κατά το ποσό της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκαν για
τη μετάβασή τους από την Αθήνα στη
Λευ-κάδα και αντιστρόφως, δοθέντος ότι
αυτή απέβη άκαρπη και στην οποία δεν
θα υποβάλλονταν αν η εκκαλούσα δεν
τους είχε διαβεβαιώσει πριν αναχωρήσουν από την Αθήνα ότι τελικά ήταν σε
θέση να τους παραχωρήσει τη χρήση
άλλου ανάλογης χωρητικότητας και
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κατάστασης πλοίου κατά το συμφωνημένο χρόνο. Η δαπάνη της μετάβασης
ανήλθε σε 25.000 δρχ. για κάθε αυτοκίνητο και ακόμη στο ποσό των 3.000
δρχ. για το πορθμείο του Ρίου - Αντιρρίου. Συνολικά δαπάνησαν για την αιτία
αυτή 84.000 δρχ. (25.000 Χ 3 + 3.000 Χ
3) ή 9.333 δρχ. ο καθένας (84.000 : 9) ή
27,30 ΕΥΡΩ. Η εκκαλουμένη απόφαση,
επομένως, που επιδίκασε το ποσό αυτό
ορθώς εκτίμησε τις αποδείξεις και ο τέταρτος λόγος της εφέσεως με τον οποίο
η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η δαπάνη
αυτή βαρύνει σε κάθε περίπτωση τους
μισθωτές και θα υποβάλλονταν σε αυτήν
ανεξαρτήτως της εκπληρώσεως της
συμβάσεως εκ μέρους της δεν είναι βάσιμος. Εξάλλου, σύμφωνα με όσα έχουν
προαναφερθεί, η συμπεριφορά των αρμοδίων οργάνων της εκκαλούσας στην
ένδικη υπόθεση δεν μπορεί να θεμελιώσει ευθύνη αυτής από αδικοπραξία,
διότι αφεαυτής λαμβανομένη υπόψη,

χωρίς δηλαδή τη συμβατική σχέση, δεν
είναι παράνομη και δεν αποτελεί συγχρόνως και αδικοπραξία, αφού το πταίσμα που προκάλεσε την ζημία ταυτίζεται
κατά τα άνω με την αθέτηση της συμβάσεως, χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν
είναι παράνομη η συμπεριφορά της
εκκαλούσας. Η εκκαλουμένη απόφαση,
επομένως, που έκρινε ότι η αδυναμία
της εκκαλούσας να παραχωρήσει στους
εφεσίβλητους τη χρήση του πλοίου συνιστά αδικοπραξία κατά την έννοια του
αρθρ. 914 του ΑΚ, διότι από αμέλεια
της παραβιάσθηκε η σύμβαση και ως
εκ τούτου το γενικό καθήκον της μη προκλήσεως σε άλλον ζημίας υπαιτίως και
συνακόλουθα επιδίκασε για χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το
ποσό των 500 ΕΥΡΩ στον καθένα,
εσ-φαλμένα εφάρμοσε τον νόμο και
εκτί-μησε τις αποδείξεις και οι σχετικοί
δύο τελευταίοι λόγοι της εφέσεως είναι

54/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Στουραίτης, Δημήτριος Τσιμπούκης).
Δάνειο. Έννοια. Απαραίτητο στοιχείο της σύμβασης δανείου είναι η παράδοσης και
μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. Πότε αποδίδεται το δάνειο. Έγγραφο
για σύναψη δανείου. Χαρτοσημαίνεται με τέλος χαρτοσήμου 3% επί της αξίας του
δανείου. Αν δεν συναφθεί έγγραφο, δεν οφείλεται το χαρτόσημο.

Από τη διάταξη του άρθρου 806
του Α Κ, προκύπτει ότι δάνειο είναι η
σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (δανειστής) μεταβιβάζει στον
άλλο συμβαλλόμενο (οφειλέτη) αντικαταστατά πράγματα κατά κυριότητα, ο δε
οφειλέτης υποχρεούται να επιστρέψει
πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας. Αναγκαίο στοιχείο του δανείου

είναι, εκτός του να υπάρχει καταρτισμένη
σύμβαση κατά τους όρους των άρθρων
185 – 195 του Α Κ, η παράδοση και η
μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. Έγγραφος τύπος δεν απαιτείται.
Αντικείμενο του δανείου είναι μόνο
πράγματα αντικαταστατά, κυρίως σε
χρήματα. Εξάλλου, ο χαρακτήρας του
δανείου δεν αλλοιώνεται με τη συνομολόγηση ρητρών προς εξασφάλιση
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της επιστροφής του κεφαλαίου και των
τόκων. Περαιτέρω από τη διάταξη του
άρθρου 807 του Α.Κ. προκύπτει ότι αν
δεν ορίστηκε χρόνος αποδόσεως του
δανείου, τότε αυτό αποδίδεται σε χρόνο
που συνάγεται από τις περιστάσεις και
μόνο αν δεν συνάγεται ο χρόνος αποδόσεώς του ούτε από τις περιστάσεις τούτο
αποδίδεται μετά ένα μήνα από την
καταγγελία του δανειστή ή του οφειλέτη.
Ως καταγγελία στην περίπτωση αυτή
νοείται η μονομερής άτυπη δικαιοπραξία, γίνεται δε με ειδοποίηση καθ’
οιονδήποτε τρόπο, δηλαδή όχληση, μετά
παρέλευση ενός μήνα (βλ. Γεωργι-άδη
- Σταθόπουλο, Ειδικό Ενοχικό, υπ’
άρθρα 806 και 807, σελ. 232, 234 και
236). Τέλος, από τα άρθρα 13 παρ. 1
και 15 παρ. 1 του Κώδικα Τελών χαρτοσήμου προκύπτει ότι τα πάσης φύσεως
δάνεια που συνάπτονται μεταξύ οποι-

ωνδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία,
εφόσον καταρτίζονται εγγράφως και μάλιστα είτε με δημόσιο είτε με ιδιωτικό με
οποιοδήποτε τύπο συνταγμένο έγγραφο
υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου
3% επί της αξίας του δανείου. Επίσης ο
ισχυρισμός του εναγομένου, που αποτελεί τον τρίτο λόγο της εφέσεως, ότι το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο σιωπηρά
απέρριψε τον ισχυρισμό του ότι είναι
άκυρη η σύμβαση του δανείου, αφού δεν
καταβλήθηκε το προβλεπόμενο χαρτόσημο, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις
που προεκτέθηκαν, αφού δεν απαιτείται
έγγραφος τύπος για την κατάρτιση του
δανείου και μόνο επί συντάξεως εγγράφου καταβάλλεται χαρτόσημο για το
δάνειο αυτό.

89/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μακρυστάθης, Βασίλειος Ασπρούλιας).
Αδικοπραξία. Πενταετής παραγραφή που άρχιζε από τότε που είναι δυνατή η δικαστική
επιδίωξη της και έλαβε γνώση ο παθών των πρώτων επιζήμιων συνεπειών και του
υπόχρεου προς αποζημίωση. Αν ασκηθεί αγωγή μόνο για μέρος της αξίωσης η
παραγραφή αναφέρεται μόνο στο μέρος αυτό. Για άλλες αξιώσεις ισχύει η εικοσαετής
παραγραφή (268 Α.Κ.) αλλά εφόσον η αξίωση δεν έχει υποκύψει στην μέχρι της
τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια παραγραφή. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των άρθρων
247, 251, 298, 914 και 937 Α.Κ.,
συνάγεται ότι σε περίπτωση αδικοπραξίας, αφότου εκδηλώθηκε το ζημιογόνο
γεγονός, γεννάται υπέρ του ζημιωθέντος
αξίωση αποζημιώσεως για την όλη
ζημία, θετική και αποθετική, παρούσα
ή μέλλουσα, αν είναι προβλεπτή κατά
τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και
εφό-σον η δικαστική της επιδίωξη είναι

δυνα-τή, η δε παραγραφή της αξιώσεως
αυτής είναι πενταετής και αρχίζει να
τρέχει για όλες τις ζημίες ενιαίως, από
τότε που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση των
πρώτων επιζήμιων συνεπειών και του
υπόχρεου προς αποζημίωση. Εξ άλλου,
από τις συνδυασμένες διατάξεις των
άρθρων 261 εδ. α’ Α.Κ. και 221 παρ. 1
Κ.Πολ.Δικ., προκύπτει ότι σε περίπτωση
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ασκήσεως αγωγής για μέρος μόνο της
αξιώσεως για αποζημίωση, η επίδοση
της αγωγής διακόπτει την παραγραφή
μόνο για το μέρος αυτό, ως προς το
οποίο δημιουργείται αντιστοίχως εκκρεμοδικία. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 268 εδ. α’ Α.Κ., κατά
την οποία «κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με
δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται μετά είκοσι χρόνια, και αν ακόμη
η αξίωση καθαυτή υπαγόταν σε συντομότερη παραγραφή», εάν βεβαιωθεί με
τελεσίδικη δικαστική απόφαση η ύπαρξη
αξιώσεως για θετική και αποθετική ζημία
από αδικοπραξία, η οποία υπόκειται κατ’
αρχήν στην πενταετή παραγραφή του
άρθρου 937 παρ. 1 Α.Κ., από την τελεσιδικία αρχίζει εικοσαετής παραγραφή
και ως προς το μέρος της όλης αξιώσεως για αποκατάσταση της αποθετικής
ζημίας, η οποία ανάγεται σε χρόνο
μεταγενέστερο εκείνου, για τον οποίο
επιδικάσθηκε αποζημίωση. Κι’ αυτό γιατί
και το μέρος αυτό της αξιώσεως, καίτοι
δεν περιέχεται ειδική αναγνωριστική
διάταξη στην απόφαση, θεωρείται ότι
έχει βεβαιωθεί με δύναμη δεδικασμένου
(άρθρο 331 Κ.Πολ.Δικ.) με την παρεμπίπτουσα δικαστική κρίση, ή ήταν
ανα-γκαία για την ύπαρξη δικαιώματος
απο-ζημιώσεως του παθόντος γενικά,
για κάθε ζημία από την αδικοπραξία. Η
νέα όμως αυτή (εικοσαετής) παραγραφή
προϋποθέτει αναγκαίως, κατά την
έννοια του άρθρου 268 Α.Κ., την ύπαρξη
αξιώσεως, που δεν έχει ήδη υποκύψει
στην μέχρι της τελεσιδικίας ισχύουσα
βραχυχρόνια παραγραφή (Ολ.ΑΠ. 24/
2003 Ελ.Δνη 44.1262, ΑΠ. 117/2004
Ελλ.Δνη 45.1501).
Στην προκειμένη υπόθεση, με
την 623/1997 οριστική απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών που
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εκδόθηκε επί της από 13.8.1996 αγωγής
του εφεσίβλητου - ενάγοντος κατά των
Κ.Κ., εκκαλούντος A.Ζ και ασφαλιστικής
εταιρείας «METROLIFE ΑΕΓΑ» και η
οποία έγινε τελεσίδικη με την έκδοση
της 866/1998 αποφάσεως του Εφετείου
Πατρών, με την οποία απερρίφθησαν οι
ασκηθείσες κατά της ανωτέρω αποφάσεως αντίθετες εφέσεις, επιδικάστηκαν
στον ενάγοντα τα αναφερόμενα στην
απόφαση αυτή ποσά ως αποζημίωση
για δαπάνη νοσηλίων και για διαφυγόντα
εισοδήματα κατά το χρονικό διάστημα
από 29.12.1995 έως 31.7.1998 λόγω
τραυματισμού του, το οποίο προκάλεσε
υπαιτίως ο πρώτος εναγόμενος κατά την
οδήγηση του ΡΝΙ 5278 Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας του δευτέρου εναγομένου - εκκαλούντος και ασφαλισμένου
στην τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία. Ακολούθως ο ενάγων με τη μεταγενέστερη από 28.2.1999 αγωγή κατά
των αυτών εναγομένων, ζήτησε και επιδικάστηκε με την 1021/1999 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
η οποία επικυρώθηκε με την 696/2001
απόφαση του Εφετείου Πατρών, αποζημίωση για νοσήλια και διαφυγόντα κέρδη
κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.1999
έως 31.7.2000. Με την ένδικη αγωγή ο
ενάγων ζητεί την επιδίκαση αποζημιώσεως από την ίδια αδικοπραξία και ειδικότερα για δαπάνη νοσηλίων και για
διαφυγόντα εισοδήματα κατά το χρονικό
διάστημα από 1.8.2000 έως 31.7.2002.
Με τα δεδομένα αυτά οι επίδικες αξιώσεις του ενάγοντος έχουν υπαχθεί στην
εικοσαετή παραγραφή του άρθρου
268 Α.Κ. και δεν έχουν παραγραφεί,
αφού από τον χρόνο του ατυχήματος
(29.12.1995) και μέχρι την 17.9.1998
που δημοσιεύθηκε η 866/1998 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η εκδοθείσα,
όπως προαναφέρθηκε, επί της ανωτέρω
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από 13.8.1996 αγωγής, δεν είχε συμπληρωθεί η υπό του άρθρου 937 παρ.
1 Α.Κ. προβλεπομένη πενταετής παραγραφή και επομένως, σύμφωνα με
εκεί-να που έχουν προαναφερθεί, έχει
επέλ-θει επιμήκυνση της πενταετούς
παρα-γραφής σε εικοσαετία, αρχομένη
από την τελεσιδικία. Συνεπώς, το

πρωτοβά-θμιο δικαστήριο που με την
εκκαλου-μένη απόφαση απέρριψε
την περί πα-ραγραφής ένσταση των
εναγομένων δεν έσφαλε και πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος ο σχετικός
πρώτος λόγος της εφέσεως.

141/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Νικολόπουλος, Ανδρέας Ζήκος).
Σύμβαση έργου. Καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη. Η σύμβαση λύεται για
το μέλλον (ex nunc) και ο εργοδότης δικαιούται να λάβει αποζημίωση για κακοτεχνίες
κ.λ.π. (688-690 Α.Κ.) που έγιναν στο έργο που εκτελέστηκε. Περιστατικά αποζημίωσης
γιατί από αμέλεια του πολιτικού μηχανικού που επέβλεπε το έργο κατεδαφίστηκε τμήμα
των εξωστών αν και εκ των υστέρων η αρμόδια Αρχή έκρινε ότι η αρχική κατασκευή
ήταν νόμιμη. Τρόπος υπολογισμού της ζημίας. Δεν επιδικάζεται όμως αποζημίωσης
για ηθική βλάβη γιατί η ελαττωματική κατασκευή του έργου δεν θεμελιώνει από μόνη
της αδικοπραξία.

Αν ο εργοδότης επιλέξει την
καταγγελία του αρθρ. 700 ΑΚ α) οφείλει
να καταβάλει στον εργολάβο τη συμφωνηθείσα αμοιβή, εκπίπτοντας από αυτή,
τη δαπάνη που εξοικονόμησε ο τελευταίος από τη ματαίωση της συμβάσεως
και ο,τιδήποτε άλλο ωφελήθηκε αυτός
από άλλη εργασία του ή παρέλειψε με
δόλο να ωφεληθεί και β) δεν δικαιούται
να ζητήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση της συμβάσεως (ολικά ή μερικά),
αφού η λύση της συμβάσεως επέρχεται
εξαιτίας της καταγγελίας του (ΟΛ ΑΠ
717/78 ΝοΒ 27-540). Δικαιούται όμως ο
εργοδότης να απαιτήσει αποζημίωση για
ζημίες που προκλήθηκαν σ’ αυτόν μέχρι
την καταγγελία. Πράγματι, εφόσον με
την καταγγελία η σύμβαση λύεται για το
μέλλον (ex nunc), διασώζει ο εργοδότης
και μετά την καταγγελία τα δικαιώματα

του που απορρέουν από τα αρθρ. 688690 ΑΚ, καθόσον αφορά το τμήμα του
έργου που εκτελέσθηκε μέχρι την καταγγελία. Συνεπώς, διασώζει αυτός και το
δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση,
λόγω ελλείψεων του τμήματος του
έργου που εκτελέσθηκε οφειλομένων
σε υπαι-τιότητα του εργολάβου (Εφ.
Αθ. 5564/1989 Δνη 32 207, Εφ. Αθ.
418/1986 Δνη 29-1198).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Τον
Νοέμβριο του 1998 οι ενάγουσες ανέθεσαν στον εναγόμενο πολιτικό μηχανικό,
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αναθεώρηση της 720/94
οικοδομικής άδειας μιας διώροφης οικοδομής, που επρόκειτο να ανεγερθεί σε
οικόπεδο ιδιοκτησίας τους, στο Νέο
Σούλι Πατρών, και εν συνεχεία να αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών ανέγερσης της οικοδομής. Εις εκτέλεση της
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άνω συμβάσεως ο εναγόμενος πέτυχε
να εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση
Χ.Ο.Π. Αχαΐας η υπ’ αριθμ. 14.872/99
αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας
ανεγέρσεως της οικοδομής, αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο
πάνω από το ισόγειο ορόφους, συνολικού εμβαδού 339,87 τ.μ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανέγερσης, ύστερα
από καταγγελία του Δ.Λ., ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου, για κατασκευή μεγαλύτερων εξωστών από τους επιτρεπομένους, διενεργήθηκε αυτοψία στην οικοδομή των εναγουσών από υπάλληλο
της ανωτέρω Διεύθυνσης Χ.Ο.Π. Ο
άνω υπάλληλος είπε στις ενάγουσες
ότι έπρεπε να μειωθούν οι εξώστες.
Οι ενά-γουσες ενημέρωσαν σχετικά
τον εναγόμενο και ο τελευταίος, από
αμέλειά του, χωρίς έλεγχο των κείμενων
πολεο-δομικών διατάξεων και χωρίς να
ανα-μένει την έγγραφη απάντηση της
Διεύθυνσης Χ.Ο.Π. επί της παραπάνω
καταγγελίας, μίκρυνε τους εξώστες κατά
6,52 τ.μ. ανά όροφο και συνολικά κατά
19,56 τ.μ. Η απάντηση της Διεύθυνσης
Χ.Ο.Π. ήλθε αργότερα με το 3170/00
έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο οι εξώστες της οικοδομής, όπως προβλέπονταν στην 14872/99 αναθεωρηθείσα
οικοδομική άδεια, ήταν σύμφωνοι με τις
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Κατόπιν τούτου, οι ενάγουσες κατήγγειλαν
περί τα μέσα Νοεμβρίου 2000 τη σύμβαση και ανέθεσαν στον πολιτικό μηχανικό Α.Τ. την ενημέρωση του φακέλου
της οικοδομικής άδειας, καταβάλλοντας
σ’ αυτόν ως αμοιβή του, ποσό 366.332
δραχμών. Το αιτούμενο με την αγωγή
κεφάλαιο της χρηματικής ικανοποίησης
λόγω ηθικής βλάβης των εναγουσών
είναι νομικά αβάσιμο, γιατί δεν υπάρχει
αδικοπραξία κατ’ αρθρ. 914 ΑΚ, αφού η
αποδιδόμενη με την αγωγή στον εναγό-
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μενο ελαττωματική κατασκευή του έργου
δεν θεμελιώνει από μόνη της αδικοπραξία και δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς
τη σύμβαση, στα πλαίσια της οποίας
αποκλειστικά ο εναγόμενος ενήργησε
(ΑΠ 1210/01 ΝοΒ 50-1270). Περαιτέρω
αποδείχθηκε ότι η εμπορική αξία της
νεόδμητης οικοδομής των εναγουσών
κατά τον κρίσιμο χρόνο ανερχόταν σε
67.974.000 (339,87 τ.μ. προς 200.000
δραχμ.) δραχμές. Εξαιτίας των άνω ελλείψεων του τμήματος του έργου που
εκτελέσθηκε, οφειλομένων σε υπαιτιότητα του εναγομένου, η εμπορική αξία
της οικοδομής μειώθηκε κατά ποσοστό
2%, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των
3.991,20 ευρώ. Για το ορισμένο του άνω
κονδυλίου μείωσης της αξίας της οικοδομής δεν απαιτείτο και η αναγραφή της
αξίας κάθε ορόφου και διαμερίσματος
χωριστά, όπως εσφαλμένα διατείνεται
ο εκκαλών εναγόμενος. Εξάλλου, στο
δικόγραφο της αγωγής διαλαμβάνεται
ότι η πρώτη ενάγουσα είναι κυρία του
ισογείου και η δεύτερη ενάγουσα του
ανωγείου ορόφου της οικοδομής και όσα
αντίθετα υποστηρίζει ο εκκαλών εναγόμενος με τον πρώτο λόγο της εφέσεώς
του είναι αβάσιμα και απορριπτέα.
Τέλος, η προβολή από τον εναγόμενο
για πρώτη φορά στην κατ’ έφεση δίκη
με τους δεύτερο και τρίτο λόγους της
εφέσεως του της ερειδόμενης στο αρθρ.
692 ΑΚ ενστάσεως της ανεπιφύλακτης
παραλαβής του έργου ως προς τις
παραπάνω ελλείψεις είναι παραδεκτή,
γιατί ο ισχυρισμός αυτός συντελεί σε
υπεράσπιση κατά της κατ’ αυτού αντίθετης εφέσεως των εναγουσών (ΚΠολΔ
527, AD HOC ΑΠ 1527/98 Δνη 40-123).
Πλην όμως, ο άνω ισχυρισμός είναι
αβάσιμος κατ’ ουσίαν, αφού, έως την
καταγγελία της συμβάσεως, δεν αποδείχθηκε πραγματική παράδοση του
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έργου στις ενάγουσες.

180/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φοίβος Ράγκος, Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου Ν.Σ.Κ.).
Μίσθωση. ευθύνη μισθωτή για φθορές στο μίσθιο εκτός από εκείνες που προκλήθηκαν
από τη συνήθη χρήση. Σχετική αγωγή. Δεν απαιτείται υπαιτιότητα του μισθωτή για τις
ζημιές. Μισθώσεις του ελληνικού δημοσίου. Ευθύνη για τις φθορές. Έννοια σχετικής
διάταξης το ν. 1540/1938. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 592, 594, 599 και 330
Α.Κ. προκύπτει ότι, ο μισθωτής κατά τη
διάρκεια της μισθώσεως υποχρεούται να
χρησιμοποιεί το μίσθιο πράγμα με επιμέλεια και κατά τους όρους της συμβάσεως, ώστε κατά τη λήξη της να είναι
σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωσή
του να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, δηλαδή στην
κατάσταση που θα πρέπει να ευρίσκεται
μετά από τη γενόμενη χρήση κατά τη
διάρκεια της μισθώσεως και συνεπώς
χωρίς φθορές, πλην εκείνων που προκλήθηκαν από τη σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, συνήθη
χρήση αυτού. Για κάθε φθορά πέρα από
εκείνη που οφείλεται στη συνήθη χρήση,
ο εκμισθωτής έχει αξίωση αποζημιώσεως, κατά του μισθωτή, που απορρέει
από τη σύμβαση μισθώσεως και καλύπτει κάθε ζημία θετική ή αποθετική (ΑΠ.
559/1996 Ελ.Δ.38.107, ΑΠ. 1597/1995
Ελ.Δ. 38.1120). Προς θεμελίωση της
αγωγής απαιτείται η ύπαρξη σύμβασης
μίσθωσης, οι επενεχθείσες στο μίσθιο
φθορές και το ποσό της ζημιάς, όχι
όμως και η υπαιτιότητα του μισθωτή.
Αντιθέ-τως ο μισθωτής προς κατάλυση
της αγωγής δικαιούται να προτείνει
κατ’ ένσταση ότι οι φθορές του μισθίου

οφεί-λονται σε γεγονός για το οποίο δεν
υπέ-χει ευθύνη ή σε ανώτερη βία (Εφ.Αθ
1139/2000 Ελ.Δ. 43.226). Ο εκμισθωτής
επίσης δεν μπορεί να ζητήσει την αποκατάσταση ζημιών σε τέτοιο βαθμό που
η εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών
να επαναφέρει το μίσθιο στην αρχική
(πριν από τη μίσθωσή του) κατάσταση
ή να βελτιώνει την κατάσταση αυτή (Εφ.
Αθ. 3237/1990 ΕΔΠ 1990.157). Τέλος
κατά τα άρθρα 27 και 28 του δ/τος της
19.11.1932 «περί στεγάσεως δημοσίων
υπηρεσιών» όπως αντικατεστάθησαν με
τα άρθρα 24 α.ν. 1540/1938, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 53 Εισ. Ν.
Α.Κ. «το Δημόσιον εις ουδεμίαν αποζημίωσιν υπέρ του εκμισθωτού υπόκειται δια τας εκ της συνήθους χρήσεως
ή κακής του κτιρίου κατασκευής ή
εκ τυ-χαίου γεγονότος επιγενομένας
βλάβας εν τω μισθίω». Η έννοια της
συνήθους χρήσεως επί μισθώσεως
του Δημοσίου είναι ευρύτερα αυτής επί
των κοινών μισθώσεων (ΑΠ. 140/1984
ΝοΒ 1985.247).
….. Οι φθορές που προκλήθηκαν
από τα λάδια και τα οξέα στο δάπεδο
του Α’ μηχανουργείου για την ανακατασκευή των οποίων απαιτείται, όπως
προαναφέρθηκε, το ποσό των 2.834,04
ευρώ, είναι φθορές πέραν της συνήθους
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χρήσης και δεν δικαιολογούνται από την
επιβαρυμένη χρήση του μισθίου ως
μηχανουργείο, εφόσον οι φθορές αυτές
είναι τέτοιας έκτασης που ισοδυναμούν
με καταστροφή του δαπέδου (βλ. Χ.
Παπαδάκη «Αγωγές Απόδοσης Μισθίου» παρ. 1819). Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο δέχθηκε
ότι οι φθορές στο δάπεδο του Α’ μηχανουργείου δεν είναι πέραν της συνήθους

χρήσης και δεν επιδίκασε στον ενάγοντα
το ποσό των 2.834,04 ευρώ, που απαιτείται για την αποκατάσταση αυτών,
έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου καθώς και ως προς την
εκτίμηση των αποδείξεων και πρέπει να
γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος ο
λόγος αυτός της έφεσης.

182/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ανδριόπουλος, Παναγιώτης Τσαβλάς).
Αδικοπραξία. Πρόστηση. Συνθήκες ευθύνης του προστήσαντος. Για την εξάρτηση
μεταξύ προστήσαντος και προστηθέντος δεν απαιτείται η παροχή δεσμευτικών
οδηγιών που αφορά το χρόνο, τόπο και χρόνο παροχής εργασίας αλλά αρκεί η παροχή
γενικών οδηγιών ή μιας γενικής εποπτείας. Η εκπροσώπηση των συμφερόντων του
προστήσαντος δεν απαιτείται να είναι εμφανής στους τρίτους. Η πρόστηση μπορεί
να στηρίζεται σε σύμβαση εργασίας, έργου, εντολής ή οποιαδήποτε άλλη βιοτική
σχέση, ανεξάρτητα αν η σχέση αυτή είναι νόμιμη ή παράνομη. Επιρρίπτονται στον
προστήσαντα όλοι οι τυπικοί κίνδυνοι που συνδέονται οργανικά με τη δραστηριότητα
την οποία ανέθεσε στον προστηθέντα και αν ακόμα προήλθαν από κατάχρηση των
καθηκόντων του προστηθέντα ή παράβαση των διαταγών και οδηγιών που του
δόθηκαν. Αμοιβαία κεφάλαια. Η εταιρεία διαχείρισης ευθύνεται κατά τις διατάξεις
περί πρόστησης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου επενδυτή όταν η ζημία προήλθε από
καταχρηστική συμπεριφορά του αντιπροσώπου που εισέπραξε χρήματα ως αντίτιμο
συμμετοχής σε αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς να τα αποδώσει στο θεματο-φύλακα ή στην
εταιρεία διαχείρισης. Περιστατικά.

Με την από 1-3-2000 αγωγή ο
ενάγων ήδη εφεσίβλητος ισχυρίσθηκε
ότι ο πρώτος εναγόμενος Ν.Α., προστηθείς της δεύτερης εναγομένης εταιρείας
με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής
ΑΕ» καθώς και της τρίτης εναγομένης
εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων», του υπεξαίρεσε το
ποσό του 1.500.000 δραχμών (4.402,05
ευρώ) κατά τα ειδικότερα στην αγωγή

αναφερόμενα. Ζήτησε δε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν
εις ολόκληρο ο καθένας το πιο πάνω ποσό προς αποκατάσταση της ζημίας που
ο ενάγων υπέστη από τη σε βάρος του
αδικοπραξία, με το νόμιμο τόκο και με
προσωπική κράτηση του πρώτου εναγομένου. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η εκκαλουμένη 110/2001 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου,
με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή ως και
κατ’ ουσία βάσιμη. Κατά της από-φασης
αυτής παραπονούνται η δεύτερη και
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τρίτη παραπάνω εναγόμενες εται-ρείες
για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρ-μογή
του νόμου καθώς και κακή εκτίμη-ση των
αποδείξεων και ζητούν την εξα-φάνιση
ως προς αυτές της εκκαλουμέ-νης ώστε
να απορριφθεί η αγωγή κατά το μέρος
που στρέφεται εναντίον τους.
Κατά τη διάταξη του όρθρου 914
ΑΚ όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα
και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Αδικοπραξία, κατά την έννοια
της παραπάνω διάταξης, αποτελεί και
η παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων,
που περιήλθαν οπωσδήποτε στην
κατοχή του δράστη (ΑΠ 901/2000 ΕλΔ
2001, 136). Επίσης κατά τη διάταξη
του άρθ-ρου 922 ΑΚ, ο κύριος ή ο
προστήσας κάποιον άλλον σε μία
υπηρεσία ευθύ-νεται για τη ζημιά, που
ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε
σε τρίτο παρά-νομα κατά την υπηρεσία
του. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει
ότι πρόστηση είναι η τοποθέτηση,
διορισμός, χρησιμο-ποίηση από κάποιο
πρόσωπο, τον προστήσαντα, ενός
άλλου προσώπου, του προστηθέντος,
σε θέση ή απασχό-ληση (διαρκή ή
μεμονωμένη εργασία) αποβλέπουσα
στη διεκπεραίωση υπο-θέσεως και
γενικότερα στην εξυπη-ρέτηση των
επαγγελματικών, οικονο-μικών ή άλλων
συμφερόντων του πρώ-του, κάτω, από
τις οδηγίες και τις εντολές τούτου ως
προς τον τρόπο εκπληρώ-σεως των
καθηκόντων του. Δικαιολο-γητικός
λόγος της καθιέρωσης της ευθύ-νης εξ
αλλότριων πράξεων είναι η ωφέ-λεια
την οποία ο προστήσας αποκομίζει
από την ανάμειξη του ενδιάμεσου προσώπου, το οποίο εντάσσει στο πεδίο της
δραστηριότητος του (επαγγελματικής,
επιχειρηματικής κλπ). Η ανάπτυξη από
τον προστηθέντα πρωτοβουλίας και
δικής του σφαίρας δράσης μέσα στα
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πλαίσια του πεδίου δράσης του προστήσαντος δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού
της ευθύνης του τελευταίου. Για την εξάρτηση μεταξύ προστήσαντος και προστηθέντος δεν απαιτείται η παροχή δεσμευτικών οδηγιών όσον αφορά το χρόνο,
τόπο και τρόπο παροχής της εργασίας,
αλλά αρκεί η παροχή γενικών οδηγιών ή
μιας γενικής εποπτείας (ΑΠ 1270/1989
ΕλΔ 32. 765). Η εκπροσώπηση από τον
προστηθέντα των συμφερόντων του
προστήσαντος δεν απαιτείται να είναι
εμφανής στους τρίτους, η δε σχέση
πρόστησης έχει τέτοια ευρύτητα, ώστε
να καλύπτει κάθε εκούσια χρησιμοποίηση υπό τινος των ετέρων προσώπων
και δύναται να στηρίζεται σε σύμβαση
εργασίας, έργου, εντολής ή οποιαδήποτε άλλη βιοτική σχέση, ενώ είναι αδιάφορο εάν η ανωτέρω σχέση στην οποία
βασίζεται η πρόστηση είναι νόμιμη ή
παράνομη, εάν ο προστηθείς αμείβεται
ή όχι ή αν η σχέση πρόστησης είναι
διαρκής ή ευκαιριακή, εν όψει τέλεσης
συγκεκριμένης πράξης (ΕφΝαυπλ.
456/2002 ΕΕργΔ 2003. 480). Έτσι δεν
έχει σημασία ο τρόπος πρόσληψης του
προστηθέντος, ούτε αν η πρόσληψή του
έγινε από άλλον και όχι από τον προστήσαντα, αρκεί ότι ο προστηθείς ενεργούσε
υπό τις οδηγίες και εντολές του τελευταίου ως προς τον τρόπο εκπληρώσεως
των καθηκόντων του. Απαιτείται ακόμη
πταίσμα του προστηθέντος και η πράξη
του να βρίσκεται σε αιτιώδη σχέση με
την εκτέλεση της υπηρεσίας που ανέλαβε (ΑΠ 411/2002 ΕλΔ 2002. 1615). Ο
προστήσας ευθύνεται εφόσον η πράξη
του προστηθέντος δεν είναι άσχετη ή
ξένη, αλλά ευρίσκεται σε εσωτερική
συνάφεια με την εκτέλεση της ανατεθείσας σ’ αυτόν υπηρεσίας, υπό την έννοια
ότι η επιβλαβής ενέργεια δεν ήταν
δυνατόν να υπάρξει άνευ της προστή-
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σεως ή ότι η τελευταία υπήρξε το αναγκαίο μέσο για την επιχείρηση της ζημιογόνου πράξεως. Επιρρίπτονται δηλαδή
στον προστήσαντα όλοι οι τυπικοί κίνδυνοι οι συνδεόμενοι οργανικά με τη δραστηριότητα, την οποία ανέθεσε στον
προστηθέντα και αν ακόμη προήλθαν
από κατάχρηση των καθηκόντων του
προστηθέντος ή παράβαση των διαταγών και οδηγιών που του δόθηκαν (ΑΠ
957/2003 Ελ.Δ 2003, 177, ΑΠ 967/2001
ΕλΔ 2003. 186). Αντίθετα δεν ευθύνεται
ο προστήσας όταν η παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του προστηθέντος
οφείλεται σε προσωπικούς λόγους του
δράστη, άσχετους με την υπηρεσία που
του έχει ανατεθεί, αφού η ύπαρξη των
λόγων αυτών διακόπτει την αιτιώδη
συνάφεια ανάμεσα στη βλαπτική πράξη
του προστηθέντος κατά την άσκηση ή
κατάχρηση της υπηρεσίας του (ΑΠ 957/
2003 ο.π). Επίσης από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 4
και 28 του ν. 1969/91 προκύπτει, ότι
στην περίπτωση διάθεσης μεριδίων
αμοιβαίου κεφαλαίου με αντιπρόσωπο,
η εταιρεία διαχείρισης ευθύνεται κατά
τις διατάξεις περί πρόστησης αντικειμενικώς έναντι του ζημιωθέντος τρίτου
επενδυτού, όταν η ζημιά προήλθε από
καταχρηστική συμπεριφορά του αντιπροσώπου, ο οποίος εισέπραξε χρηματικό ποσό, ως αντίτιμο συμμετοχής σε
αμοιβαίο κεφάλαιο, χωρίς ποτέ να
απο-δώσει αυτό στο θεματοφύλακα ή
στην εταιρεία διαχείρισης. (Εφ. Πατρ.
219/2003 ΔΕΕ 2003. 1348).
Αποδεικνύονται τα παρακάτω
πραγματικά περιστατικά : Η τρίτη εναγομένη ήδη δεύτερη εκκαλούσα, εταιρεία
διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου με
την ονομασία «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ» για τη
διάθεση μεριδίων του αμοιβαίου αυτού
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κεφαλαίου, είχε προστήσει ως αντιπρόσωπό της στο υποκατάστημα της στο
Αίγιο τον πρώτο εναγόμενο Ν.Α. (ο
οποίος δεν είναι διάδικος στην παρούσα
δίκη). Ο Ν.Α. ήταν από το 1986 διευθυντής του υποκαταστήματος του ομίλου
των εταιρειών «INTERAMERICAN»
στο Αίγιο η δε τρίτη εναγομένη εταιρεία
«INTERTRUST» τον είχε εφοδιάσει
με έντυπα αιτήσεων αγοράς μεριδίων,
τα οποία συμπλήρωναν οι υποψήφιοι
επενδυτές. Τα έντυπα αυτά περιείχαν
τους τρόπους καταβολής του αντιτίμου
για την απόκτηση μεριδίων, ενώ αυτός
δεν είχε δικαίωμα να εισπράξει χρήματα
από ενδιαφερόμενους επενδυτές. Ειδικότερα, στις έντυπες αυτές αιτήσεις
προ-εβλέπετο ως τρόπο καταβολής
της αγο-ράς του μεριδίου : α) κατάθεση
στο λογα-ριασμό του αντίστοιχου
αμοιβαίου κεφα-λαίου, β) επιταγή σε
διαταγή «INTERTRUST ΑΕΔΑΚ» και γ)
ανταλ-λαγή αξιόγραφων απ’ ευθείας με
«INTERTRUST ΑΕΔΑΚ» ενώ με μικρά
γράμματα αναγραφόταν : «δεν επιτρέπεται η παράδοση μετρητών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.... η
εταιρεία δεν αναγνωρίζει και δεν θα κάνει
δεκτή αίτηση για την οποία δεν έχουν
τηρηθεί οι παραπάνω διατυπώσεις».
Τέλος Αυγούστου 1999 ο ενάγων ήδη
εφεσίβλητος, προτιθέμενος να επενδύσει σε μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου της
«INTERAMERICAN» με την ονομασία
«ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ» επισκέφθηκε τον
πρώτο εναγόμενο Ν.Α., αντιπρόσωπο
της τρίτης εναγομένης ήδη δεύτερης
εκκαλούσας «INTERTRUST ΑΕΔΑΚ»
στη διάθεση του αμοιβαίου αυτού κεφαλαίου. Ο Ν.Α. τον διαβεβαίωσε για τα
πλεονεκτήματα της επένδυσης αυτής και
ότι ήταν εξουσιοδοτημένος ως συνεργάτης του ομίλου των εταιρειών INTER-
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AMERICAN να εισπράττει χρήματα από
τους υποψήφιους επενδυτές και να τα
τοποθετεί στα πλαίσια του ανωτέρω
επενδυτικού προγράμματος. Επίσης
τον παρότρυνε να καταθέσει τα χρήματα
που ήθελε να επενδύσει σε τραπεζικό
λογαριασμό του ίδιου σε υποκατάστημα
της Εθνικής Τράπεζας στο Αίγιο, προκειμένου να αποφύγουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για να εκμεταλλευτεί
ο ενάγων το συντομότερο δυνατό
την υψηλή και ασφαλή απόδοση του
συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος, διαβεβαιώνοντας τον ότι σε
σύντομο χρονικό διάστημα θα του παραδώσει τους αντίστοιχους επενδυτικούς
τίτλους. Με αυτό τον τρόπο ο ενάγων
ήδη εφεσίβλητος πείσθηκε στις ψευδείς
διαβεβαιώσεις του πρώτου εναγομένου,
Ν.Α., με τον οποίο συνδεόταν με μακροχρόνια φιλία, και κατέθεσε στις 2-9-1999
στον 30494942433 ΑΒ τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Α. στο υποκατάστημα της
Εθνικής Τράπεζας στο Αίγιο το ποσό του
1.500.000 δραχμών (4.402,05 ευρώ),
χωρίς, όμως, να συμπληρώσει και
υπογράψει τη σχετική έντυπη μηχανογραφημένη αίτηση συμμετοχής της
δεύ-τερης εκκαλούσας ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ
ΑΕΔΑΚ. Λίγες ημέρες αργότερα ο ενάγων πληροφορήθηκε, ότι η δεύτερη
εναγομένη ήδη πρώτη εκκαλούσα, στην
οποία ο Ν.Α. παρείχε τις υπηρεσίες του
και ως ασφαλιστικός σύμβουλος και
συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων,
έλυσε τη συνεργασία της μ’ αυτόν εξ
αιτίας οικονομικών της διαφορών και
συγκεκριμένα επειδή αυτός δεν απέδωσε χρηματικά ποσά ύψους πολλών
εκατομμυρίων που αφορούσαν την
αγο-ρά αμοιβαίων κεφαλαίων. Ακόμη ο
ενά-γων πληροφορήθηκε από την τρίτη
ενα-γομένη ήδη δεύτερη εκκαλούσα
εταιρεία «ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ ΑΕΔΑΚ» ότι ο
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Ν.Α. δεν είχε υποβάλει αίτηση προς
αυτή για αγο-ρά μεριδίων του αμοιβαίου
κεφαλαίου στο όνομα του ενάγοντος και
ότι το ποσό του 1.500.000 δραχμών
(4.402,05 ευρώ) δεν διοχετεύθηκε στην
επένδυση του αμοιβαίου της κεφαλαίου,
αλλά το υπεξαίρεσε ο Ν.Α. Αρνήθηκε δε
η δεύτερη εκκαλούσα «ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ
ΑΕΔΑΚ» οποιαδήποτε υποχρέωσή της
για την παράδοση αγορασθέντων τίτλων
ή την επιστροφή χρημάτων, ισχυριζόμενη, ότι ο εν λόγω διευθυντής δεν είχε
εξουσία να εισπράττει χρήματα για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και
ότι το ως άνω ποσό το εισέπραξε κατά
παράβαση των διαταγών της. Όντως,
ο Ν.Α. δεν είχε εξουσία να εισπράττει
χρή-ματα για την αγορά των παραπάνω
τίτλων, καθόσον αυτά έπρεπε να κατατίθενται σε λογαριασμό της εταιρείας διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου, ή να
εκδίδεται ισόποση επιταγή σε διαταγή
της. Τούτο, όμως, δεν απαλλάσσει την
τρίτη εναγομένη ήδη δεύτερη εκκαλούσα
«ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ ΑΕΔΑΚ» από την ευθύνη για τη σε βάρος του ενάγοντος ήδη
εφεσίβλητου αδικοπραξία του προστηθέντος αντιπροσώπου της (άρθρα 914
ΑΚ, 375 ΠΚ), καθόσον αυτός ενήργησε,
επ’ ευκαιρία, της ιδιότητας του ως αντιπρόσωπος στη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και αντίθετα προς τις
εντολές της, ως προς τον τρόπο καταβολής της αξίας αγοράς των μεριδίων και
της γενικότερης διαδικασίας με τη
συμπλήρωση και υπογραφή από τον
υποψήφιο επενδυτή έντυπης αίτησης
αγοράς μεριδίων, που ήταν γνωστά σ’
αυτόν και τα απέκρυψε. Μεταξύ δε της
απατηλής συμπεριφοράς του πιο πάνω
προστηθέντος και του υπεξαιρεθέντος
χρηματικού ποσού του 1.500:000 δραχμών (4.402,05 ευρώ) υπάρχει εσωτερική
συνάφεια, αφού η υπεξαίρεση δεν θα
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μπορούσε να γίνει χωρίς την ιδιότητα του
ως άνω προστηθέντος αντιπροσώπου
στη διάθεση των μεριδίων του αμοιβαίου
κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η ιδιότητα
του Ν.Α. ως ασφαλιστικού συμβούλου
και η εκ μέρους αυτού ανάπτυξη πρωτοβουλίας ως προς την ανεύρεση των
υποψήφιων επενδυτών δεν αναιρεί τη
σχέση πρόστησης αυτού με την εταιρεία
«ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ ΑΕΔΑΚ», εφόσον, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη, για την εξάρτηση μεταξύ
προστήσαντος και προστηθέντος δεν
απαιτείται η παροχή δεσμευτικών οδηγιών όσον αφορά το χρόνο, τόπο και
τρόπο παροχής της εργασίας αλλά αρκεί
η παροχή γενικών οδηγιών ή μιας γενικής εποπτείας. Αντίθετα μεταξύ του προαναφερομένου Ν.Α. και της δεύτερης
εναγομένης ήδη πρώτης εκκαλούσας
εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής ΑΕ» δεν υπήρχε σχέση πρόστησης εξ αιτίας της ιδιότητας του πρώτου ως διευθυντή του υποκαταστήματος
Αιγίου της πρώτης εκκαλούσας καθόσον
η δραστηριότητα του Ν.Α. στη διάθεση
των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν εντάσσεται στο πεδίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της πρώτης εκκαλούσας,
που είναι συμβάσεις ασφάλισης ζωής,
αλλά της δεύτερης εκκαλούσας «ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ ΑΕΔΑΚ», που είχε τη διαχείριση
του αμοιβαίου κεφαλαίου, ούτε δημιουργείται τέτοια σχέση (πρόστησης) από το

γεγονός ότι αμφότερες οι εκκαλούσες
είναι θυγατρικές του ομίλου εταιρειών
της «INTERAMERICAN». Περαιτέρω
δεν δικαιολογείται στη συγκεκριμένη
περίπτωση αποκλεισμός ή μείωση του
ποσού της αποζημιώσεως, του ενάγοντος ήδη εφεσίβλητου, κατ’ εφαρμογή
της διατάξεως του άρθρου 300 ΑΚ,
καθόσον δεν μπορεί να αποδοθεί
οποιαδήποτε αμέλεια στο πρόσωπο του
ενάγοντος για την κατάθεση του ποσού
του 1.500.000 δραχμών (4.402,05
ευρώ) σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Α. με συνέπεια την παροχή σ’ αυτόν (Ν.Α.) της δυνατότητας να
υπεξαιρέσει το εν λόγω ποσό, ενόψει της
γενικότερης δόλιας συμπεριφοράς του
προστηθέντος της δεύτερης εκκαλούσας
και των απατηλών διαβεβαιώσεων
αυτού ότι τα χρήματα θα αποσταλούν
στην τελευταία για την αγορά μεριδίων
αμοιβαίου κεφαλαίου. Επομένως, το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο, ως
προς τη δεύτερη εναγομένη -πρώτη
εκκαλούσα δέχθηκε την αγωγή κατ’
ουσία και υποχρέωσε αυτή να καταβάλει
την ίδια αποζημίωση στον ενάγοντα εφεσίβλητο ως προστήσασα και αυτή
(πρώτη εκκαλούσα) το N.Α. έσφαλε ως
προς την ερμηνεία και εφαρμογή του
νόμου και την εκτίμηση των αποδείξεων
και πρέπει, κατά παραδοχή του σχετικού
λόγου της έφεσης, να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη ως προς τη διάταξή της
αυτή.

185/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μάκης Αβραμίδης, Φαίδωνας Κουλούρης).
Μίσθωση. Πραγματικό ελάττωμα του μισθίου είναι αυτό που εμποδίζει τη συμφωνημένη
χρήση του μισθίου. Έννοια.
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Ο εκκαλών παρέλαβε από τον
εφεσίβλητο τα απαραίτητα έγγραφα
(άδεια οικοδομής, τοπογραφικά διαγράμματα κ.λ.π.) για να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες προς έκδοση
άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στο
μίσθιο από τον αρχιτέκτονα μηχανικό
Κ.Β. για λογαριασμό του μισθωτή, διαπιστώθηκε ότι «το περίγραμμα της κάτοψης του κατασκευασμένου κτιρίου ήταν
διαφορετικό από το περίγραμμα του κτιρίου το οποίο φαινόταν στο εγκεκριμένο
σχέδιο που συνόδευε την οικοδομική
άδεια» ήτοι την 1545/1981 οικοδομική
άδεια της Πολεοδομίας Πατρών και ότι
«η θέση του κτιρίου εντός του οικοπέδου
είναι διαφορετική από αυτή που φαίνεται
στην εγκεκριμένη από το Πολεοδομικό
γραφείο μελέτη» (βλ. την από 10-1-2002
τεχνική έκθεση του ως άνω μηχανικού).
Βέβαια, οι διαφορές αυτές από μόνες
τους δε συνιστούν πραγματικό ελάττωμα
του μισθίου, εφόσον δεν προέκυψε παρεμπόδιση της χρήσης του από τον
μισθωτή και συγκεκριμένα άρνηση
του Δήμου Πατρέων να χορηγήσει
άδεια λειτουργίας του καταστήματος,
γεγονός που θα συνιστούσε πραγματικό
ελάτ-τωμα αυτού. Μάλιστα, ο εκκαλών
μισθω-τής δεν υπέβαλε αίτηση στο Δήμο
Πα-τρέων για έκδοση άδειας λειτουργίας
του καταστήματος, ώστε να διαπιστωθεί
αν οι παραπάνω αλλαγές στη θέση
και την κάτοψη του μισθίου επί του
οικοπέδου αποτελούσαν κώλυμα για
την έκδοσή της (βλ. υπ’ αριθμ. 15412/5-

6-2002 έγγραφο Δήμου Πατρέων, Δ/ση
Εσόδων). Και τούτο διότι για την ύπαρξη
πραγματικού ελαττώματος πρέπει να
υπάρχει πραγματική παρεμπόδιση της
συμφωνημένης χρήσης του μισθίου,
ενώ αν η χρήση δεν εμποδίζεται παρά
την έλλειψη των νομίμων προϋποθέσεων δεν υπάρχει ελάττωμα (ΑΠ 912/2000
Ελ. Δνη 42. 142). Εξάλλου, παρά τις ως
άνω διαφορές του μισθίου, ο εφεσίβλητος (ενάγων) δεν εμποδίστηκε στη νομιμοποίηση ενός παράνομα κατασκευασθέντος τμήματός του (βλ. την 195/
19-2-2002 άδειας οικοδομής - νομιμοποίησης της διεύθυνσης Χωροταξίας
Οι-κισμού και Περιβάλλοντος της
Νομαρ-χίας Αχαΐας, όπου το μίσθιο
απεικονί-ζεται στην πραγματική του
θέση εντός του οικοπέδου). Περαιτέρω,
ο εναγόμε-νος αν και από την έναρξη της
μισθώ-σεως παρέλαβε το μίσθιο νια τη
λειτουρ-γία σ’ αυτό της επιχείρησής του,
το οποίο ήλεγξε και το βρήκε κατάλληλο
για τη χρήση που συμφωνήθηκε, δεν
κατέ-βαλε, όπως είχε υποχρέωση, στον
εφε-σίβλητο (ενάγοντα εκμισθωτή) τα
μισθώ-ματα των μηνών Φεβρουαρίου
και Μαρτίου 2002. Ενόψει των ανωτέρω
η γενόμενη καταγγελία από τον εκκαλούντα μισθωτή της ένδικης μίσθωσης,
για ύπαρξη ελαττωμάτων που παρεμπόδιζαν τη χρήση του, δεν είναι σύννομη,
αφού τέτοια παρεμπόδιση δεν αποδείχθηκε ότι έλαβε χώρα και συνακολούθως η ανταγωγή του που έχει ως βάση
την καταγγελία αυτή είναι αβάσιμη.

202/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπήλιος Πουλακίδας, Ευάγγελος Ματσούκης, Κυριακή
Αθανασιάδη).
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Μίσθωση. Καταβολή “αέρα” 8.000.000 δρχ. Μετά ταύτα καθυστέρηση καταβολής του
μισθώματος με την δικαιολογία ότι το μίσθιο είχε βλάβες και δεν μπόρεσε ο μισθωτής να
ασκήσει την επιχείρησή του. Αγωγή εξώσεως για καθυστέρηση μισθωμάτων. Η αγωγή
δεν ασκείται καταχρηστικά ούτε χωρεί συμψηφισμός του “αέρα” με τα οφειλόμενα
μισθώματα. Εργασίες επισκευής μισθίου χωρίς άδεια της Πολεοδομίας και της
αρχαιολογικής υπηρεσίας. Συνιστά αδικοπραξία και υπάρχει ευθύνη για καταβολή
ηθικής ικανοποίησης.

Ο εναγόμενος πρόβαλε πρωτοδίκως την ένσταση του άρθρου 281 ΑΚ,
η οποία απορρίφθηκε με την εκκαλούμενη απόφαση και επαναφέρεται με λόγο έφεσης, συνιστάμενη στο ότι η άσκηση του δικαιώματος εκ μέρους των εναγόντων να ζητήσουν την καταβολή των
μισθωμάτων και αποζημίωση χρήσης,
υπερβαίνουν τα όρια που επιβάλλουν
η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, καθώς
και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός
του δικαιώματος, καθόσον αυτός (εναγόμενος), λόγω της ερειπωμένης κατάστασης του κτιρίου, δεν μπόρεσε να ασκήσει
στο μίσθιο ακίνητο την εμπορική του
δραστηριότητα για την οποία αυτό εκμισθώθηκε, και πέραν τούτου καταβλήθηκε στους ενάγοντες, όπως προαναφέρθηκε, ως «αέρας» το ποσό των
8.000.000 δραχμών. Η ένσταση αυτή,
είναι απορριπτέα, ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν, καθόσον τα πραγματικά περιστατικά που τη θεμελιώνουν δεν μπορούν
να υπαχθούν στον ανωτέρω κανόνα δικαίου, δοθέντος ότι ο εναγόμενος τελούσε σε πλήρη γνώση της καταστάσεως
του μισθίου και δέχθηκε τη σύναψη
της επίμαχης μισθώσεως με την υποχρέωση του μάλιστα να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες βελτιώσεις και επισκευές
με δαπάνες δικές του, το δε ως άνω ποσό καταβλήθηκε για την υπεραξία του
μισθίου (εμπορικότητα, φήμη κ.λ.π.)
και δεν μπορεί να θεμελιώσει από μόνο
του τέτοια κατάχρηση. Ούτε μπορεί το
ανω-τέρω ποσό να συμψηφιστεί με την

απαίτηση των εναγόντων, καθόσον δεν
συνιστά ανταπαίτηση του εναγομένου,
αφού αυτό καταβλήθηκε για την ανωτέρω αιτία, σε εκτέλεση αναληφθείσας
συμβατικής υποχρεώσεως, και συνεπώς η σχετική ένσταση του τελευταίου,
που στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου
404 ΑΚ, η οποία υποβλήθηκε πρωτοδίκως και έγινε δεκτή, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν, καθόσον
πλήττεται ως προς το σημείο τούτο η εκκαλούμενη απόφαση με λόγο έφεσης των
εναγόντων. Περαιτέρω, απο-δείχτηκε ότι
ο εναγόμενος, κατά την εκτέ-λεση των
οικοδομικών εργασιών ανακαι-νίσεως
του κτιρίου και μάλιστα δίχως την άδεια
της Πολεοδομίας και της Αρχαιο-λογικής
Υπηρεσίας, όπως είχε τη σχε-τική
υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, προέβη α) σε διάνοιξη φρέατος
ενός (1) μέτρου στο ισόγειο του μισθίου
και κατά τη διάνοιξη αυτού εθραύθησαν
οι σωλήνες του αποχετευτικού αγωγού
και β) σε αφαίρεση μέρους των συνδετήρων ξύλινων ζευκτών της στέγης, μ’
αποτέλεσμα τη μείωση της στατικής
επάρκειας του κτιρίου. Οι ενέργειες αυτές του εναγομένου ενέχουν και αδικοπραξία, γιατί έγιναν υπαίτια και είναι
παράνομες από μόνες τους, ανεξάρτητα
από τη συμβατική σχέση (Ολ. ΑΠ 967/
1973 ΝοΒ 22.505). Γι’ αυτό, πρέπει να
επιδικαστεί σε καθένα από τους ενάγοντες, ως χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης τους, που υπέστησαν
από την αδικοπραξία αυτή, το ποσό των
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100.000 δραχμών, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη για τον προσδιορισμό της,
των παραπάνω φθορών του μισθίου,
της υπαιτιότητος του εναγομένου, καθώς

και της περιουσιακής και κοινωνικής
καταστάσεως και θέσης των διαδίκων.

215/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Ανδρονόπουλος, Ντίνος Βγενόπουλος).
Αδικοπραξία. Παραβίαση σύμβασης. Μπορεί να συνιστά και αδικοπραξία αν και χωρίς
τη συμβατική σχέση υφίσταται παράνομη διαγωγή αντίθετη προς το γενικό καθήκον
που επιβάλλει το άρθρο 914 Α.Κ. Ετσι, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει αποζημίωση
από τον πωλητή αν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας για την περαιτέρω θετική και
αποθετική ζημία του σε περίπτωση πώλησης πράγματος που δεν έχει τη συμφωνημένη
ιδιότητα. Προϋποθέσεις αδικοπραξίας. Πώληση σκυροδέματος άλλης κατηγορίας από
εκείνη που συμφωνήθηκε. Αδικοπραξία και υποχρέωση προς αποζημίωση.

Επειδή, όταν μια σύμβαση παραβιάζεται με υπαίτια ζημιογόνα πράξη ή
παράλειψη, τότε ο ζημιωθείς συμβαλλόμενος μπορεί εκτός της αξιώσεως από
τη σύμβαση, να στηρίξει αξίωση και από
αδικοπραξία, αν και χωρίς τη συμβατική
σχέση να γινόταν θα ήταν παράνομη ως
αντίθετη στο γενικό καθήκον που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 914 Α.Κ.,
σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει να
ζημιώνεται άλλος, χωρίς να απαιτείται
κάποιο άλλο στοιχείο (Ολ. ΑΠ. 967/1973
ΝοΒ 22.505). Έτσι, ο αγοραστής μπορεί
να ζητήσει αποζημίωση από τον πωλητή
αν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας
(άρθρα 914 επ. Α.Κ) για την περαιτέρω
θετική και αποθετική ζημία του, σε περίπτωση πωλήσεως πράγματος που
δεν έχει τη συμφωνημένη ιδιότητα (βλ.
Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Αστ. Κώδικα
III Ειδ. Ενοχ. σελ. 136-137 αριθ. 35-38,
Σπηλιόπουλου Ερμ. Α.Κ. σελ. 533-562
αριθ. 63,64 και 71). Εξάλλου, αν εκείνος
που ζημιώθηκε έχει δύο αξιώσεις, ήτοι
από σύμβαση και αδικοπραξία, κατ’

εκ-λογή μπορεί να ασκήσει τη μία απ’
αυ-τές, αλλά να ικανοποιηθεί μια φορά,
αφού η ικανοποίηση της μιας καθιστά
την άλλη χωρίς αντικείμενο (ΑΠ. 660/
1971 ΝοΒ 20.215, ΑΠ. 444/1971 ΝοΒ
19.140, ΑΠ. 718/1970 ΝοΒ 19.303). Περαιτέρω, κατά την έννοια της διατάξεως
του άρθρου 914 Α.Κ., για την ύπαρξη
της αδικοπραξίας και την απ’ αυτήν υποχρέωση του δράστη για αποζημίωση του
παθόντος, απαιτούνται οι εξής όροι: α)
ύπαρξη ζημίας σε κάποιον, β) η ζημία
αυτή να έχει προξενηθεί παράνομα, γ)
ο ζημιώσας να βρίσκεται σε υπαιτιότητα,
δ) η παράνομη συμπεριφορά του υπαιτίου να οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή
του και ε) να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια
μεταξύ της ζημιογόνου πράξης ή παράλειψης και της επελθούσας ζημίας
(Ολ.ΑΠ. 21/1988 Ελλ,Δικ. 30.1150, ΑΠ.
719/1988 Ελλ.Δικ. 30.764). Η ανωτέρω
υποχρέωση για αποζημίωση από αδικοπραξία υφίσταται και στην περίπτωση
κατά την οποία, ο παρά το νόμο ζημιώσας άλλον υπόκειται σε ποινικές κυρώ-
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σεις για την παρ’ αυτού τελεσθείσα ζημιογόνο πράξη ή παράλειψη, υπό την
προϋπόθεση ότι η κατ’ αυτόν τον τρόπο
παραβιασθείσα διάταξη έχει τεθεί για
προστασία όχι μόνο του γενικού, αλλά
και του ατομικού συμφέροντος, όπως
είναι η αξιόποινη πράξη της απάτης
(άρθρο 386 Π.Κ), γιατί το μεν παραβιάζεται το άρθρο αυτό, το δε προσβάλλεται
το επί της περιουσίας δικαίωμα του
βλαβέντος (Καυκά υπ’ άρθρο 914 παρ.
5, ΕΑ. 3467/1989 ΝοΒ 37.1246, όπου
και οι εκεί παραπομπές). Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 111
παρ. 2, 118 εδ. 4 και 216 παρ. 1 Κ. Πολ.
Δικ., το δικόγραφο της αγωγής πρέπει
να περιέχει, εκτός των άλλων, και σαφή
έκθεση των γεγονότων, που θεμελιώνουν, κατά το νόμο, την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου. Έτσι, καθιερώνεται, ως ουσιώδες και απαραίτητο
στοιχείο της αγωγής, η ευκρινής, πλήρης
και χωρίς αντιφάσεις έκθεση όλων των
πραγματικών περιστατικών, που είναι
αναγκαία, κατά το νόμο, για τη συγκρότηση του με την αγωγή αξιουμένου
δι-καιώματος. Όταν στο δικόγραφο της
αγωγής περιέχονται όλα τα παραπάνω
περιστατικά, δεν γεννιέται ζήτημα αοριστίας αυτής και η άσκησή της είναι
νομό-τυπη (ΑΠ. 483/1981 ΝοΒ 30.50,
ΑΠ. 915/1980 ΝοΒ 29.296).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του υπ’
αριθμ. 9496/21.12.1994 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμ/φου Ζακύνθου
Ζ.Β. που μεταγράφηκε νόμιμα, περιήλθε
στην κυριότητα του ενάγοντος ένα ακίνητο, εκτάσεως 2.095,46 τ. μ., που βρίσκεται στη θέση «Ακρωτήρι» της Κοινότητας Μπόχαλη Ζακύνθου. Επί του ως
άνω ακινήτου του, αποφάσισε να ανεγείρει οικοδομή, αποτελούμενη από ισόγειο
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κατάστημα, εμβαδού 119,50 τ.μ. και από
ένα διαμέρισμα για κατοικία πάνω από
το κατάστημα, εμβαδού επίσης 119,50
τ.μ. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η υπ’
αριθ. 359/22.7.1996 άδεια οικοδομής της
Πολεοδομίας Ζακύνθου. Η εναγο-μένη
εταιρεία, με την επωνυμία “ABEE Τ. Α.Ε”
διατηρεί, στον Κ. της πόλης Ζα-κύνθου,
εργοστάσιο έτοιμου σκυροδέ-ματος.
Το μήνα Νοέμβριο του έτους 1996,
ο ενάγων συμφώνησε με το νό-μιμο
εκπρόσωπο της ανωτέρω εναγο-μένης
εταιρείας να πωλήσει σ’ αυτόν τμηματικά
όση ποσότητα τέτοιου σκυρο-δέματος
θα χρειαζόταν για την κατα-σκευή της
παραπάνω οικοδομής του. Με βάση τη
συμφωνία αυτή, ο ενάγων από τον ως
άνω μήνα μέχρι και το μήνα Απρίλιο του
έτους 1997, παρήγγειλε για τις ανάγκες
της οικοδομής του τις παρα-κάτω
ποσότητες έτοιμου σκυροδέματος: 1)
336,5κ.μ., ποιότητας Β300, 2) 7 κ.μ.,
ποιότητας Β225 και 3) 3 κ.μ., ποιότητας
Β 160. Όμως μετά την παράδοση και
την ρήψη των ποσοτήτων αυτών στην
ανωτέρω οικοδομή, διαπιστώθηκαν τα
εξής: α) Ότι η ποιότητα σκυροδέματος,
που ρίχτηκε για τη θεμελίωση της εν
λόγω οικοδομής, δεν κατατασσόταν σε
καμία κατηγορία, καθόσον ήταν χαμηλότερη ακόμη και από τα ελάχιστα όρια
που ορίζει ο Ελληνικός Κανονισμός
Σκυ-ροδέματος για τις κατασκευές οπλισμένου τέτοιου υλικού (σκυροδέματος),
η οποία (κατηγορία) είναι C 12/15, όπως
τούτο προκύπτει από το υπ’ αριθ. 11970/
4.4.1997 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Και
β) ότι η ποιότητα σκυροδέματος, που
χρησιμοποιήθηκε στα τοιχεία του υπογείου και στην πλάκα οροφής του υπογείου, ήταν Β225. Η διαπίστωση αυτή
έγινε από αρμόδια όργανα της Διευθύνσεως Περιφερειακού Εργαστηρίου
της 8ης Π.Υ.Δ.Ε. με τη λήψη δοκιμίων
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από τα παραπάνω μέρη του φέροντος
οργανισμού της οικοδομής. Ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εναγομένης εταιρείας,
κατά το χρόνο της παραδόσεως κάθε
ποσότητας έτοιμου σκυροδέματος,
γνώριζε την έλλειψη της συμφωνημένης
ιδιότητας και δολίως την απέκρυψε,
προκειμένου να επιτευχθεί η πώληση,
γιατί η παραγγελθείσα από τον ενάγοντα
ποιότητα σκυροδέματος Β300 έπρεπε
να παραχθεί από αδρανή υλικά εκτός
της περιοχής Ζακύνθου, καθόσον τα
υπάρχοντα σ’ αυτή (περιοχή) τέτοια
υλικά, λόγω της φύσης τους, ως ασβεστολιθικά πετρώματα λευκού χρώματος,
είναι μειωμένης αντοχής και δεν μπορούν να αποδώσουν την ανωτέρω ποιότητα (Β300) με οποιαδήποτε ποσότητα
τσιμέντου και αν αναμειχθούν αυτά. Τα
αποτελέσματα της δειγματοληψίας, δεν
επηρεάσθηκαν από το γεγονός ότι τα
δοκίμια ελήφθησαν με αποκοπή και όχι
κατά την παράδοση του σκυροδέματος
με ειδικές μήτρες, λαμβανομένου υπόψη
και της χαμηλής ποιότητας των παραδοθεισών ποσοτήτων του, ιδίως της θεμελιώσεως της οικοδομής. Η ανωτέρω
υπαίτια και απατηλή συμπεριφορά του
νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης,
είχε ως αποτέλεσμα τον επηρεασμό της
στατικής αντοχής του κτιρίου σε βαθμό
που αυτό να είναι επικίνδυνο. Έτσι, το
ως άνω κτίριο παρουσιάζει την ανάγκη
των παρακάτω επεμβάσεων: 1) την
ανάγκη υποστήριξης έναντι κάμψης
των επί μέρους πλακών γενικής
κοιτόστρω-σης θεμελίωσης, καθώς
και των κρυ-φοδοκών. Για τις εργασίες
αυτές, ο ενά-γων θα χρειαστεί να
δαπανήσει τα παρα-κάτω ποσά: 1) για
αμοιβή μελέτης - επί-βλεψης, το ποσό
των 2.000.000 δραχ-μών, 2) για ίδρυση
ισχυρής μεταθετής υποστήλωσης με
χρήση κιβωτίου αντί-δρασης (γρύλλος)
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σε οκτώ (8) διαφο-ρετικές θέσεις
της στάθμης οροφής υπο-γείου, το
ποσό των 525.000 δραχμών, 3) για
επιμελημένη σταδιακή καθαίρεση και
αποκομιδή φερόντων στοιχείων, το
ποσό των 500.000 δραχμών, 4) για αποσπασματικές περιμετρικές χωματουργικές εργασίες 70 κ. μ. χωρίς μηχανικά
μέσα και αποκομιδή προϊόντων εκσκαφής στο όριο της οικοδομής, το ποσό
των 280.000 δραχμών, 5) για επιμελημένη αποσπασματική καθαίρεση
επικαλύψεως γενικής κοιτόστρωσης
εσωτερικά και εξωτερικά κατά την περίμετρο της σε βάθος 10-20cm, καθώς
επίσης και κάθε στύλο (κολώνα) Im
περίπου από τη βάση σε βάθος 2-5cm
μέχρι αποκάλυψης του υπάρχοντος
οπλισμού, το ποσό των 1.120.000
δραχμών, 6) για προετοιμασία της νέας
μετά την καθαίρεση επιφάνειας (διεπιφάνεια) του σκυροδέματος, το ποσό των
220.000 δραχμών, 7) για την προμήθεια
- συναρμολόγηση - συγκόλληση με τον
υπάρχοντα οπλισμό και τοποθέτηση
οπλισμού βάρους 5.000 Κρ περίπου με
τις ανάλογες αγκυρώσεις - διατρήσεις,
το ποσό του 1.650.000 δραχμών, 8) για
τοποθέτηση (διεισδυτικά αγκύρια) βλήτρων 4Φ12/m2 με σφράγιση συνθετικής
ρητίνης, το ποσό των 200.000 δραχμών,
9) για εκτόξευση σκυροδέματος (600
Κρ τσιμέντο/m3) στην πλάκα γενικής
κοιτό-στρωσης σε τρεις στρώσεις,
πάχους 8cm, και σε μία στρώση στους
στύλους, συνολικής επιφάνειας 200m2,
το ποσό των 3.600.000 δραχμών και
10) για εφαρμογή τσιμεντενέσεων στην
πλάκα γενικής κοιτόστρωσης, το ποσό
των 3.264.000 δραχμών και συνολικά
το ποσό των 13.359.000 δραχμών. Επίσης, ο ενάγων, συνεπεία της προαναφερόμενης υπαίτιας και παράνομης
συμπεριφοράς του νομίμου εκπροσώ-
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που της εναγομένης, δαπάνησε τα εξής
ποσά: 1) το ποσό των 169.200 δραχμών, που κατέβαλε στον πραγματογνώμονα, που όρισε το Τ.Ε.Ε., κατόπιν
αιτήσεώς του, προς διαπίστωση της
κατάστασης της οικοδομής του από τη
χρησιμοποίηση σκυροδέματος μειωμένης αντοχής και 2) το ποσό των 170.000
δραχμών, που κατέβαλε στη Διεύθυνση
Περιφερειακού Εργαστηρίου της 8 ης
Π.Υ.Δ.Ε. Πάτρας για τον έλεγχο των
ληφθέντων από την οικοδομή δοκιμίων
και συνολικά το ποσό των 339.200
δραχμών. Ο ενάγων είναι έγγαμος με
δύο παιδιά και κατοικεί στην Αργυρούπολη Αττικής, διαμένοντας σε μισθωμένο διαμέρισμα, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μεταβαίνει με την οικογένειά
του στη Ζάκυνθο. Δεν αποδείχτηκε δε
ότι αυτός από το θέρος του έτους 1997
είχε πρόθεση να εγκατασταθεί μονίμως
στο ως άνω νησί και ως εκ τούτου δεν
υπέστη ζημία από την καθυστερημένη
παράδοση του διαμερίσματος της οικοδομής και από τη μη χρησιμοποίησή του
επί δέκα εννέα (19) μήνες, αντιστοιχούσα στην καταβαλλόμενη στην Αθήνα
δαπάνη ενοικίου και κοινοχρήστων.
Συνεπώς, το σχετικό κονδύλιο της αγωγής, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο
κατ’ ουσίαν, αφού δεν ζητείται αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος από τη μη
εκμίσθωση του ως άνω διαμερίσματος.
Περαιτέρω, ο ενάγων υποστηρίζει ότι
από τη μη έγκυρη παράδοση του καταστήματος, αυτός απώλεσε το ποσό
των 22.800.000 δραχμών (19 μήνες χ

1.200.000 δρχ.), το οποίο με πιθανότητα
και κατά τη συνηθισμένη πορεία των
πραγμάτων θα αποκόμιζε από τη
λει-τουργία επιχειρήσεως εστιατορίου
στο ως άνω κατάστημα. Όμως, όπως
απο-δείχτηκε, οι επιχειρήσεις αυτές
λειτουρ-γούν μόνο κατά τους θερινούς
μήνες, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες
είναι κλειστές, ή σε κάθε περίπτωση
υπολειτουργούν και δεν έχουν κέρδη,
γιατί η πελατειακή τους κίνηση είναι
κυρί-ως τουριστική. Κατά το επίδικο
χρονικό διάστημα ασκούσε κι’ αυτός
(ενάγων) τέτοια επιχείρηση κατά τους
θερινούς μήνες μαζί με τα αδέλφια του
στην περιο-χή Ακρωτηρίου Ζακύνθου.
Τα κέρδη του δε από την ίδια επιχείρηση
που θα λειτουργούσε στο ως άνω δικό
του κατά-στημα, δεν αποδείχτηκε ότι
θα ήταν με-γαλύτερα από τα κέρδη
που αποκόμισε από την παραπάνω
συνεταιρική επιχεί-ρηση. Επομένως,
το ανωτέρω κονδύλιο της αγωγής,
είναι απορριπτέο ως αβά-σιμο. Με
βάση αυτά, η συνολική ζημία του
ενάγοντος ανέρχεται στο ποσό των
13.698.200 δραχμών (13.359.000 δρχ.
+ 339.200δρχ.)….
Τέλος, πρέπει να επιδικαστεί στον
ενάγοντα, ως χρηματική ικανοποίη-ση,
λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη από
την ως άνω αδικοπραξία, το ποσό του
1.000.000 δραχμών, λαμβανομένων
ιδιαίτερα υπόψη για τον προσδιορισμό
της του είδους της αδικοπραξίας, της
υπαιτιότητας του νομίμου εκπροσώπου
της εναγομένης, του ύψους της ζημίας,

223/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Μεταξάς, Παναγιώτης Γληγόρης).
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Αγωγή αόριστη. Απόρριψή της για την αοριστία. Έγερση νέας. Οφείλονται τόκοι από
την κοινοποίηση της πρώτης (αόριστης) αγωγής.

Η απόρριψη της αγωγής ως αόριστης καταλύει αναδρομικά την επίδοση
της αγωγής ως διαδικαστικής πράξεως,
ώστε να μην οφείλονται τόκοι κατά το
άρθρο 346 Α.Κ., αλλά όχι και κατά το
μέρος που συνιστά απλή όχληση και
συνεπώς δεν συνεπάγεται άρση αναδρομική ή μη των κατά το άρθρο 345
Α.Κ. εννόμων συνεπειών της υπερημερίας του εναγομένου οφειλέτη η οποία
έχει ήδη, μετά την όχληση, ως όρο της,
τυχόν επέλθει (ΑΠ. 23/2004 Ελ.Δνη
45.715, ΑΠ. 488/2002 Ελ.Δνη 44.502,
ΑΠ. 105/2001 Ελ.Δνη 42.744, ΑΠ.679/
1999 Ελ.Δνη 41.448, Εφ.Πειρ. 532/1997
Ελ. Δνη 39.598). Στην προκειμένη περίπτωση η από 12.10.1994 και με αύξ. αρ.
κατ. 41/1994 αγωγή των εναγόντων και
ήδη εκκαλούντων, η οποία στηρίζεται
στην ίδια πραγματική και νομική αιτία με
την ένδικη αγωγή είχε απορριφθεί τελεσιδίκως ως αόριστη με την υπ’ αριθμ.
529/1997 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου. Στη συνέχεια η υπ’ αριθμ. 47/
2001 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου αφού εξαφάνισε την εκκαλουμένη
υπ’ αριθμ. 140/1999 απόφαση του
Μο-νομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
επε-δίκασε κεφάλαιο ποσού 1.338.634
δραχμών με το νόμιμο τόκο από της
επι-δόσεως της ένδικης από 29.10.1997
αγωγής μέχρι την εξόφληση. Οι τόκοι,
που αποτελούν «παρεπόμενη», εν ανα-

φορά με την κύρια απαίτηση αξίωση
και δεν είναι επιτρεπτή η επιδίκασή
τους, χωρίς σχετική αίτηση, αποτελούν
χωρι-στό κεφάλαιο και είναι ζήτημα εκτιμήσεως του δικογράφου της εφέσεως,
αν με αυτή προσβάλλονται και οι τόκοι.
Και ναι μεν το κεφάλαιο των τόκων συνέχεται αναγκαστικά με το κεφάλαιο για
την κύρια απαίτηση, η έννοια όμως του
«αναγκαστικά συνεχόμενου κεφαλαίου»
(που προβλέπεται μόνο επί πρόσθετων
λόγων εφέσεως - αρθρ. 520 παρ. 2 και
αντεφέσεως - αρθρ. 523), δεν αφορά,
κατά το άρθρο 522 του Κ.Πολ.Δικ., και
το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως (ΑΠ. 132/2004 Ελ.Δνη 45.775).
Κατά συνέπεια εκ του γεγονότος ότι δεν
υπάρχει καμιά απολύτως αναφορά επί
του αιτήματος των τόκων από την επίδοση της προηγούμενης από 12.10.1994
αγωγής η οποία έχει απορριφθεί τελεσιδίκως ως αόριστη, τόσο στο σκεπτικό, όσο και το διατακτικό, συνάγεται
ότι παραλήφθηκε να δικαστεί το αίτημα
αυτό (αρθρ. 106 Κ.Πολ.Δικ.). Επομένως
ως προς το κεφάλαιο (ποσό 1.338.634
δραχμών εκπεφρασμένο σε Ευρώ) που
επιδικάστηκε με την ως άνω απόφαση
πρέπει να επιδικαστούν τόκοι από την
επίδοση της από 12.10.1994 αγωγής
μέχρι την επίδοση της από 29.10.1997
αγωγής.

232/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Μαμαλούκας, Νικόλαος Μασούρας).
Αποζημίωση για σωματικές βλάβες από εργολάβο που εκτελούσε έργα σε οδό και
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δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα (σήμανση) για να προφυλάσσονται οι τρίτοι.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Στις 2 Νοεμβρίου 2000 και ώρα 00.30', ενώ το υπ’
αρ. κυκλ. ΥΜΗ - 7664 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,
κυριότητας του ενάγοντος, που οδηγούσε ο ίδιος, εκινείτο στην επαρχιακή
παραλιακή οδό Λευκάδας - Βασιλικής
με κατεύθυνση προς το λιμάνι Λυγιάς
Λευ-κάδας, επέπεσε σε μία τάφρο, που
υπήρχε στο οδόστρωμα της ως άνω
οδού, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να
υποστεί πολλαπλές φθορές και ο ενάγων να τραυματισθεί. Η ως άνω τάφρος,
η οποία είχε επιφάνεια 3 μέτρων περίπου και βάθος 1 μέτρου και ήταν πλήρης
ομβρίων υδάτων, είχε διανοιγεί από το
εργατοτεχνικό προσωπικό της εναγομένης ανώνυμης εταιρείας, η οποία
είχε αναλάβει, ως ανάδοχος εταιρεία, την
εκτέλεση έργων αποχέτευσης επί της ως
άνω παραλιακής οδού και ειδικότερα
την εκσκαφή και υπόγεια τοποθέτηση
αποχετευτικών αγωγών. Κατά το χρόνο
του επιδίκου ατυχήματος, δεν υπήρχε
καμμία σήμανση επί της οδού, που να
προειδοποιεί για την εκτέλεση έργων και
την ύπαρξη τάφρου επ’ αυτής. Για την
έλλειψη της απαιτούμενης από το νόμο
σήμανσης της οδού, κατά τον ως άνω
χρόνο, καταθέτει, ενόρκως ενώπιον του
πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, ο μάρτυρας
του ενάγοντος Σ.Γ., ο οποίος ήταν παρών κατά το επίδικο ατύχημα. Επίσης η
έλλειψη της απαιτούμενης σήμανσης της
οδού, κατά τον ως άνω χρόνο, μνημονεύεται και στο βιβλίο αδικημάτων και
συμβάντων του Αστυνομικού τμήματος
Λευκάδας της 2-11-2000. Με τα δεδομένα αυτά, το επίδικο αυτοκινητικό ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα των προστηθέντων υπευθύνων
μηχανικών και εργατοτεχνιτών της ενα-

γομένης εργολάβου εταιρείας, καθόσον
από αμέλειά τους, δηλαδή από έλλειψη
της προσοχής που όφειλαν και μπορούσαν να καταβάλουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, μολονότι η εναγομένη
εργολάβος εταιρεία εκτελούσε έργα στην
παραλιακή οδό Λυγιάς -Βασιλικής και
είχε διανοίξει τάφρο επ’ αυτής, δεν είχαν
προβεί, για λογαριασμό της εναγομένης,
όπως όφειλαν, στην απαιτούμενη από
το νόμο σήμανση της οδού για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων
επ’ αυτής και ειδικότερα δεν είχαν τοποθετήσει σε κατάλληλες θέσεις σχετικές
πινακίδες σήμανσης (κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές), ούτε είχαν
επι-σημάνει τα όρια των εκτελουμένων
έργων επί του οδοστρώματος και της
τάφρου, με την τοποθέτηση συνεχόμενων ή διακεκομμένων εμποδίων, που να
έχουν εναλλασσόμενες λωρίδες ερυθρού και λευκού χρώματος, κατά τη διάρκεια δε της νύκτας με την τοποθέτηση
αντανακλαστικών στοιχείων και σταθερών φώτων ερυθρού χρώματος ή φώτων, που αναβοσβήνουν, χρώματος
βαθύ κίτρινου, κατά τα οριζόμενα στα
άρθρα 9 και 10 του Κ.O.K., με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο του ενάγοντος να
επιπέσει στην τάφρο του οδοστρώματος
και να υποστεί φθορές, ο δε ενάγων να
τραυματισθεί. Στοιχεία που να θεμελιώνουν οποιαδήποτε συνυπαιτιότητα
του ενάγοντος στην πρόκληση του επίδικου ατυχήματος δεν αποδείχθηκαν,
καθόσον ο ενάγων οδηγούσε το όχημά
του επί της ως άνω παραλιακής οδού με
σύνεση και προσοχή και οποια-δήποτε
επιμέλεια και αν κατέβαλε, ως μέσος
συνετός οδηγός, δεν θα ήταν δυ-νατόν,
ενόψει και της νυκτερινής ώρας και του
ανεπαρκούς φωτισμού της οδού, να
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αντιληφθεί, την ύπαρξη τάφρου επί
του οδοστρώματος της οδού, η οποία
μάλιστα ήταν πλήρης ομβρίων υδάτων.
Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί, ως

ουσιαστικά αβάσιμη, η στηριζόμενη
στο άρθρο 300 του Α.Κ. ένσταση της
εναγομένης.

241/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης, Σπυρίδων Πιτσινής, Ειρήνη Ρουσάκου,
Αλκιβιάδης Αναγνωστόπουλος).
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Έννοια. Δεν υφίσταται στην περίπτωση που η
περιουσιακή μετακίνηση που πραγματοποιείται από την περιουσία του ζημιωθέντος
στην περιουσία του πλουτίσαντος με την παρεμβολή τρίτου προσώπου που ενεργεί
για δικό του λογαριασμό. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 904 παρ 1 εδ α’
ΑΚ, όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς
νόμιμη αιτία από την περιουσία άλλου
ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να
αποδώσει την ωφέλεια. Κατά την έννοια
της διάταξης αυτής βασική προϋπόθεση
της απαίτησης από αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι η ύπαρξη άμεσης περιουσιακής μετακίνησης μεταξύ του πλουτισμού
του λήπτη και της ζημίας άλλου, δηλαδή
για να στηριχθεί αγωγή από αδικαιολόγητο πλουτισμό πρέπει να υφίσταται
άμεση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της
παροχής ή της ζημίας του ενάγοντος
και του πλουτισμού του εναγομένου,
η οποία δεν υφίσταται στην περίπτωση
που παρεμβάλλεται και άλλη τρίτη περιουσία, υπό την έννοια ότι η περιουσιακή
μετακίνηση πρέπει να πραγματοποιείται
από την περιουσία του ζημιωθέντος
στην περιουσία του πλουτίσαντος χωρίς
την παρεμβολή τρίτου προσώπου που
να ενεργεί για δικό του λογαριασμό. Έτσι
δεν υφίσταται τέτοια αιτιώδης συνάφεια
και επομένως αδικαιολόγητος πλουτισμός του εναγομένου, επί παροχής

γε-νομένης από τον ενάγοντα σε
εκτέλεση σύμβασης αυτού με τρίτο,
που ενήργησε για λογαριασμό του.
Από αυτά παρέ-πεται ότι, αν χρηματική
παροχή του ενά-γοντος, που έγινε σε
εκτέλεση σύμβα-σης μεταξύ αυτού
και τρίτου ενεργή-σαντος για δικό του
λογαριασμό, προκά-λεσε απόσβεση
οφειλής του τρίτου προς το λήπτη της
παροχής εναγόμενο, δικαι-ούχος να
αναζητήσει τον πλουτισμό είναι μεν
ο ενάγων που κατέβαλε ξένο χρέος
χωρίς ο ίδιος να οφείλει στον εναγόμενο λήπτη, πλην αδικαιολόγητα
πλουτίσας και υπόχρεος σε απόδοση
του πλουτι-σμού είναι ο πραγματικός
οφειλέτης τρίτος που απαλλάχθηκε από
το χρέος του και όχι ο εναγόμενος που
εισέπραξε την απαίτηση, την οποία είχε
και απο-σβέσθηκε με την είσπραξη (ΑΠ
898/2003 ΕλΔ 45. 170, ΑΠ 1515/2001
ΕΕμπΔ 2002. 386).
Με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα ήδη τρίτη εφεσίβλητη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία
«ΓΚΟΤΑΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» στη θέση της
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οποίας υπεισήλθε λόγω συγχωνεύσεως
ως καθολική διάδοχος η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία
«COMMERCIAL VALUE Α.Α.Ε.»
ισχυρίσθηκε ότι ο τέταρτος εναγόμενος
ήδη εκκαλών Η.Τ. με την από 16-1-1992
αγωγή του ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών ζήτησε να
υποχρεωθούν ο πρώτος, δεύτερος και
τρίτη των εναγο-μένων ήδη πρώτος,
δεύτερος και τε-τάρτη των εφεσίβλητων,
με την ιδιότητα τους ως οδηγός,
ιδιοκτήτης του ζημιο-γόνου οχήματος και
ασφαλιστική εται-ρεία που κάλυπτε την
έναντι τρίτων αστι-κή ευθύνη του
ζημιογόνου Χ - 0497 Δ.ΧΕ αυτοκινήτου
(ταξί) να του καταβάλουν εις ολόκληρο
ο καθένας το ποσό των 7.032.980
δραχμών (20.639,71 ευρώ), προς
αποκατάσταση της ζημιάς που αυτός
έπαθε κατά το αυτοκινητικό ατύχημα
που έλαβε χώρα στην Πάτρα στις 11-21991 και οφειλόταν σε υπαιτιότητα του
οδηγού του πρώτου εναγομένου ήδη
πρώτου εφεσίβλητου. Ότι η τρίτη
εναγομένη ασφαλιστική εται-ρεία «IMPERIO ΑΕ» ήδη τέταρτη εφε-σίβλητη με
την από 23-3-1992 προσεπί-κληση σε
κύρια παρέμβαση προσεπικά-λεσε στην
ανοιγείσα με την αγωγή απο-ζημίωσης
δίκη την ενάγουσα ασφαλι-στική εταιρεία
ήδη τρίτη εφεσίβλητη «ΓΚΟΤΑΕΡ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε» ήδη «COMMERCIAL
VALUE Α.Α.Ε», ισχυριζόμενη ότι το
ζημιογόνο αυτοκίνητο ήταν, κατά το
χρόνο του ατυχήματος, ασφαλισμένο σ’
αυτή και ζήτησε να παρέμβει στη σχετική
δίκη. Ότι επίσης ο πρώτος και δεύτερος
των εναγομένων ήδη πρώτος και
δεύτερος των εφεσίβλητων άσκησαν
ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου (Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών) την από
1-4-1992 ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση με
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την οποία προσεπικάλεσαν στην ίδια
δίκη επίσης την ενάγουσα ασφαλιστική
εταιρεία, ως δικονομική εγγυήτρια, ισχυριζόμενοι ότι αυτή είχε, κατά το χρόνο
του ατυχήματος ασφαλίσει το ζημιογόνο
όχημα, σωρεύοντας εναντίον της και
παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης
για το ίδιο ατύχημα. Ότι με την 1023/
1995 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, αφού
συνεκδικάσθηκαν οι πιο πάνω αγωγή
αποζημίωσης και προσεπικλήσεις με
την ενωμένη (παρεμπίπτουσα) αγωγή:
α) απορρίφθηκε η κύρια αγωγή αποζημίωσης ως προς την τρίτη εναγομένη
ήδη τετάρτη εφεσίβλητη ασφαλιστική
εταιρεία «IMPERIO», επειδή κρίθηκε ότι
το ζημιογόνο όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο σ’ αυτή κατά το χρόνο του ατυχήματος, καθώς και η προσεπίκληση αυτής, β) έγινε μερικά δεκτή η κύρια αγωγή
αποζημίωσης ως προς τους πρώτο και
δεύτερο των εναγομένων, οδηγό και
ιδιοκτήτη του ζημιογόνου αυτοκινήτου,
ήδη πρώτο και δεύτερο των εφεσίβλητων και υποχρεώθηκαν αυτοί να καταβάλουν εις ολόκληρο ο καθένας με προσωρινά εκτελεστή απόφαση στον τέταρτο
εναγόμενο (παθόντα) Η.Τ. ήδη εκκαλούντα 3.622.980 δραχμές (10.632,37
ευρώ) νομιμότοκα από την επίδοση της
αγωγής, προς αποκατάσταση της ζημιάς
του από το αυτοκινητικό ατύχημα και γ)
έγινε δεκτή η από 1-4-1992 προσεπίκληση με την σωρευόμενη σ’ αυτή
αγωγή (παρεμπίπτουσα) αποζημίωσης
των πρώτου και δεύτερου των εναγομένων, οδηγού και ιδιοκτήτη του ζημιογόνου οχήματος, ήδη πρώτου και δεύτερου των εφεσίβλητων και υποχρεώθηκε
η προσεπικαλούμενη και ήδη ενάγουσα
(τρίτη εφεσίβλητη) ασφαλιστική εταιρεία
«ΓΚΟΤΑΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» να καταβάλει,
ως έχουσα ασφαλίσει το ζημιογόνο
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όχημα κατά το χρόνο του ατυχήματος,
στους πρώτο και δεύτερο των εναγομένων ήδη πρώτο και δεύτερο των εφεσίβλητων το πιο πάνω ποσό που οι
τελευταίοι υποχρεούνταν να καταβάλουν
στο ζημιωθέντα Η.Τ., ήδη τέταρτο
εναγόμενο - εκκαλούντα. Ότι αυτή (ενάγουσα ήδη τρίτη εφεσίβλητη) με τις από
18-9-1995 και 29-9-1995 εξοφλητικές
αποδείξεις σε εκτέλεση της προαναφερόμενης διάταξης της 1023/1995
οριστικής απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών και με την επιφύλαξη παράλληλα της ασκήσεως ενδίκου
μέσου κατ’ αυτής, κατέβαλε στον παθόντα Η.Τ., τέταρτο εναγόμενο ήδη
εκκα-λούντα, το συνολικό ποσό των
7.282.907 δραχμών (21.373,17 ευρώ)
για κεφάλαιο και τόκους, μετά την παρακράτηση του ποσού των 914,982
δραχμών (2.685,20 ευρώ) για φόρο
τοκοσήμου. Ότι κατά της 1023/1995
οριστικής απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών η ήδη ενάγουσα
-τρίτη εφεσίβλητη άσκησε την από 292-1996 έφεση της ισχυριζόμενη ότι η
έναντι τρίτων αστική ευθύνη από το ζημιογόνο όχημα δεν ήταν, κατά το χρόνο
του ατυχήματος, καλυμμένη με ασφαλιστική σύμβαση από την ίδια αλλά από
την τρίτη εναγομένη ήδη τετάρτη εφεσίβλητη ασφαλιστική εταιρεία «IMPERIO»,
η οποία ήταν και υπόχρεη προς αποζημίωση. Ότι επί της εφέσεως αυτής εκδόθηκε η 563/1998 απόφαση του Εφετείου
Πατρών, η οποία αφού δέχθηκε με δύναμη δεδικασμένου ότι η τότε εκκαλούσα
ασφαλιστική εταιρεία «ΓΚΟΤΑΕΡ
ΕΛΛΑΣ ΑΕ» ήδη ενάγουσα - τρίτη εφεσίβλητη δεν είχε κατά το χρόνο του ατυχήματος (11-2-91) ασφαλίσει το ζημιογόνο
όχημα για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη και ότι αυτό ήταν ασφαλισμένο στην
τρίτη εναγομένη με την κύρια αγωγή
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ασφαλιστική εταιρεία «IMPERIO» ήδη
τετάρτη εφεσίβλητη, εξαφάνισε, εκτός
των άλλων, την πιο πάνω πρωτόδικη
απόφαση (1023/1995) ως προς τις
διατάξεις που αφορούσαν την ήδη ενάγουσα - τρίτη εφεσίβλητη και απέρριψε
την από 1-4-1992 προσεπίκληση και
παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης
του πρώτου και δεύτερου των εναγομένων ήδη πρώτου και δεύτερου των
εφεσίβλητων κατ’ αυτής (ενάγουσας ήδη
τρίτης εφεσίβλητης). Ότι μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης οι εναγόμενοι κατέστησαν αδικαιολόγητα
πλουσιότεροι σε βάρος της περιουσίας
της χωρίς νόμιμη αιτία και ειδικότερα οι
πρώτος, δεύτερος και τρίτη των εναγομένων ως οδηγός, ιδιοκτήτης και ως
έχουσα ασφαλίσει το ζημιογόνο αυτοκίνητο, εφόσον αυτοί ήσαν προς αποζημίωση του ζημιωθέντος από το ατύχημα,
ο δε τέταρτος των εναγομένων (ήδη
εκκαλών) επειδή αυτός εισέπραξε το
πο-σό των 7.282.907 δραχμών
(21.373,17 ευρώ) σε εκτέλεση της
πρωτόδικης από-φασης μετά την
εξαφάνιση της οποίας ως προς αυτή
έπαυσε η αιτία πληρω-μής. Ζήτησε δε
να υποχρεωθούν οι ενα-γόμενοι να της
καταβάλουν εις ολόκληρο ο καθένας το
ποσό των 16.692.514 δραχμών
(48.987,57 ευρώ) σύμφωνα με τις
διατάξεις
του
αδικαιολόγητου
πλουτισμού, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής. Το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφασή
του απέρριψε ως μη νόμιμη την αγωγή
ως προς τους πρώτο, δεύτερο και τρίτη
των εναγομένων (με την έφεση δεν διώκεται η διόρθωση της απόφασης κατά
τη διάταξη αυτή) και δέχθηκε ως νόμιμη
και ουσιαστικά βάσιμη (μερικά) την αγωγή για το ποσό των 7.282.907 δραχμών
(21.373,17 ευρώ) ως προς τον τέταρτο
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εναγόμενο - εκκαλούντα Η.Τ. Έκρινε δε
ότι αυτός (τέταρτος εναγόμενος - εκκαλών) έχοντας εισπράξει το πιο πάνω
πο-σό από την ενάγουσα ασφαλιστική
εται-ρεία, για την οποία κρίθηκε
τελεσίδικα με την 563/1998 απόφαση
του Εφετείου Πατρών, ότι δεν ήταν
υπόχρεη προς καταβολή αποζημίωσης,
επειδή δεν είχε ασφαλίσει το ζημιογόνο
αυτοκίνητο, κατά το χρόνο του
ατυχήματος, είναι ο μόνος που έχει
αποκομίσει αδικαιολό-γητα πλουτισμό
αμέσως από την πε-ριουσία της μη
υπόχρεης
προς
αποζημί-ωση
ενάγουσας. Η ενάγουσα όμως
ασφαλιστική εταιρεία κατέβαλε στον παθόντα Η.Τ., τέταρτο εναγόμενο ήδη
εκκαλούντα, το πιο πάνω ποσό, με βάση
την 1023/1995 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την
οποία κρίθηκε υπόχρεη προς αποζημίωση των πρώτου και δεύτερου των εναγομένων (ήδη πρώτου και δεύτερου των
εφεσίβλητων) ως δικονομική εγγυήτρια
αυτών από σύμβαση ασφάλισης του
ζημιογόνου αυτοκινήτου. Μετά την έκδοση της 563/1998 απόφασης του Εφετείου Πατρών και την εξαφάνιση της πιο
πάνω πρωτόδικης απόφασης ως προς
τις διατάξεις που αφορούσαν την ήδη
ενάγουσα - τρίτη εφεσίβλητη ασφαλιστική εταιρεία και συγκεκριμένα την
υποχρέωση της να αποζημιώσει ως
δικονομική εγγυήτρια τους Δ.Κ. και Χ.Σ
δικαιούται αυτή να αναζητήσει, σύμφωνα
με όσα προαναφέρθηκαν στη μείζονα
σκέψη, κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού εφόσον έληξε η αιτία

πληρωμής το ποσό που κατέβαλε ως
ξένο χρέος χωρίς η ίδια να οφείλει στον
λήπτη, εν προκειμένω στον παθόντα
Η.Τ τέταρτο εναγόμενο ήδη εκκαλούντα.
Αδικαιολόγητα όμως πλουτίσας (χωρίς
νόμιμη αιτία) και υπόχρεος σε απόδοση
του πλουτισμού είναι ο πραγματικός
οφειλέτης τρίτος που απαλλάχθηκε από
το χρέος και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι πρώτος, δεύτερος και τρίτη
εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία και όχι
ο τέταρτος εναγόμενος ήδη εκκαλών
που εισέπραξε, ως παθών κατά το τροχαίο ατύχημα, την απαίτηση την οποία
είχε και αποσβέσθηκε με την είσπραξη
(πρβλ ΑΠ 568/2002 ΕΕμπΔ 2002. 842).
Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή
του δέχθηκε ως νόμιμη και κατ’ ουσία
βάσιμη μερικά την αγωγή ως προς τον
τέταρτο εναγόμενο - ήδη εκκαλούντα με
το προαναφερθέν σκεπτικό ότι δηλαδή
αυτός κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερος εσφαλμένα ερμήνευσε και εφήρμοσε το νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο
904 παρ 1 εδ α’ ΑΚ. Γι’ αυτό, κατά ουσιαστική παραδοχή του σχετικού λόγου της
έφεσης, πρέπει η κρινόμενη έφεση να
γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη ως
προς την τρίτη εφεσίβλητη («ΓΚΟΤΑΕΡ
ΕΛΛΑΣ ΑΕ» ήδη «COMMERCIAL
VALUE AAE»), να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη ως προς τις διατάξεις της που
αφορούν τον εκκαλούντα Η.Τ. και, αφού
κρατηθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο
αυτό, να δικασθεί η από 31-10-1999
αγωγή (άρθρο 535 ΚΠολΔ) και να απορ-
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(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κώστας Γαλάνης, Ελένη Ασημακοπούλου).
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Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Αγωγή αχρεωστήτου. Απαραίτητα στοιχεία της για να
είναι ορισμένη.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 904 παρ. 1 εδ. α ΑΚ για τη γέννηση
των αξιώσεων του αδικαιολόγητου
πλουτισμού ανεξάρτητα από την ειδικότερη μορφή τους και ανεξάρτητα αν
πηγάζουν από ή χωρίς παροχή, πρέπει
να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 1) περιουσιακή μετακίνηση, 2)
συγκεκριμένη αιτία για την οποία έγινε
η μετακίνηση και 3) ανυπαρξία ή ελάττωμα της αιτίας αυτής, που καθιστά τη
διατήρηση του πλουτισμού αδικαιολόγητη. Συνεπώς οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται ως αναγκαία
στοιχεία κατ’ άρθρο 216 Κ.Πολ.Δ., για
τη θεμελίωση αγωγής περί αποδόσεως
του πλουτισμού. Ειδικότερα, στην περίπτωση ασκήσεως αγωγής αχρεωστήτου
(αρθρ. 904 παρ. 1 εδ. β’ ΑΚ) για να είναι
αυτή ορισμένη και για τη θεμελίωση της
απαίτησης για απόδοση του πλουτισμού
πρέπει να ισχυρισθεί ο ενάγων 1) ότι
έγινε εκούσια παροχή από αυτόν προς
τον λήπτη. Η παροχή νοείται με την
ευρεία έννοια δηλαδή περιλαμβάνει κάθε
αντικείμενο με το οποίο βελτιώνεται η
περιουσιακή κατάσταση του τελευταίου
2) ότι η παροχή έγινε με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεώς του προς τον
λήπτη, την οποία νόμιζε ότι υπάρχει και
3) ότι η υποχρέωση αυτή, προς απόσβεση της οποίας έγινε η παροχή, να είναι
ανύπαρκτη (βλ. σχ. ΑΠ 1440/2000 Δνη
42, 730, ΑΠ 673/99 Δνη 41, 436, ΑΠ
164/90 Δνη 37, 1358, Ματθίας Δνη 31,
497, Καυκάς Ενοχικό Δίκαιο στα άρθρα
904 επ.)· Στην παρούσα υπόθεση ο ενά-

γων εκθέτει ειδικότερα στην αγωγή ότι
είναι συγκύριος με τη μητέρα του ενός
ακινήτου, το οποίο εκμίσθωσαν στην
εναγομένη, προκειμένου να ασκήσει σ’
αυτό εμπορική δραστηριότητα. Ότι με
τη μισθωτική σύμβαση είχε απαγορευθεί
στην τελευταία κάθε τροποποίηση του
μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση
των εκμισθωτών. Ότι η εναγομένη κατά
παράβαση του παραπάνω όρου κατασκεύασε κτίσμα στο μίσθιο ακίνητο και
μετέτρεψε τη συμφωνημένη χρήση
αυ-τού, για τις ενέργειες της δε αυτές
επανει-λημμένα διαμαρτυρήθηκε. Ότι
«μετά από πιέσεις και ψυχολογικούς
κατα-ναγκασμούς και λοιπές ενέργειες
της εναγομένης και του συζύγου της»,
τον παραπλάνησαν και του απέσπασε η
τελευταία το ποσόν των 2.500.000 δρχ.
Ότι αχρεωστήτως κατέβαλε το ποσόν
τούτο και έτσι η εναγομένη κατέστη
πλουσιότερη σε βάρος του, χωρίς να
υπάρχει νόμιμη αιτία και ζητάει να
υποχ-ρεωθεί στην απόδοση του. Η
αγωγή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στη νομι-κή σκέψη που προηγήθηκε,
είναι αόρι-στη και πρέπει να απορριφθεί
ως απα-ράδεκτη (ΑΠ 1210/95 Δνη 97,
1782, αρθρ. 216 Κ.Πολ.Δ.), καθ’ όσον ο
ενά-γων δεν εκθέτει σ’ αυτήν την αιτία
της περιουσιακής του μετακίνησης και
ειδικότερα ότι η παραπάνω καταβολή,
έγινε για την εκπλήρωση υποχρεώσεως
του προς την εναγομένη, την οποία
νόμι-ζε ότι υπήρχε και με σκοπό την
απόσβε-ση της, η οποία όμως ήταν
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256/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου – Τσιμπούκη, Σπύρος Σωχωρίτης).
Καταδολίευση δανειστών (939 Α.Κ.). Προϋποθέσεις για την άσκηση της σχετικής
αγωγής προς διάρρηξη της μεταβιβαστικής σύμβασης. Γονική παροχή. Προσβάλλεται
ως καταδολιευτική σύμβαση. Η μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής αποτελεί
απαλλοτρίωση από χαριστική αιτία και προσβάλλεται.

Από τις διατάξεις των άρθρων
939 - 945 Α.Κ. προκύπτει, ότι ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει τη διάρρηξη
κάθε απαλλοτρίωσης περιουσίας του
οφειλέτη του, που έγινε απ’ αυτόν προς
βλάβη των συμφερόντων του, προϋποθέσεις δε της προστασίας αυτής του δανειστή είναι οι εξής: α) ο ενάγων να είναι
δανειστής του απαλλοτριώσαντος, κατά
το χρόνο της απαλλοτρίωσης, να έχει
δηλαδή απαίτηση σε βάρος του, έστω
και αν αυτή δεν είναι ακόμη ληξιπρόθεσμη ή εξαρτάται από αναβλητική αίρεση
ή προθεσμία, β) Η απαλλοτρίωση από
τον οφειλέτη να έγινε με πρόθεση, όπως,
με τον τρόπο αυτόν, βλάψει τα συμφέροντα του δανειστή, δηλαδή με σκοπό
να ματαιωθεί η ικανοποίηση της υπάρχουσας απαίτησης του δανειστή. Θεωρείται δε ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση
όταν, με την απαλλοτρίωση, ο οφειλέτης
γνωρίζει ότι η υπόλοιπη περιουσία του
δεν επαρκεί για την ικανοποίηση του δανειστή (ΑΠ. 1189/2003 Ελλ.Δνη 45.460,
ΑΠ. 858/2002 Ελλ,Δνη 44.1326). γ)
Με την απαλλοτρίωση να επέρχεται
αντικει-μενική βλάβη του δανειστή, ήτοι
αντικει-μενική αδυναμία αυτού προς
ικανοποίη-ση της απαίτησής του από
την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη.
Απαιτείται δηλα-δή αφερεγγυότητα
του οφειλέτη κατά το χρόνο άσκησης
της σχετικής αγωγής που είναι και ο

κρίσιμος χρόνος προς προσδιορισμό
της βλάβης του δανειστή (ΑΠ. 88/1998
Ελλ. Δνη 39.843). Ως υπό-λοιπη, μετά
την απαλλοτρίωση, περιου-σία του
οφειλέτη, νοείται η εμφανής περι-ουσία
και όχι η κρυφή, η οποία είναι ανύπαρκτη για τον δανειστή, αφού δεν μπορεί να επιληφθεί αυτής με αναγκαστική
εκτέλεση (ΑΠ. 148/1968 ΝοΒ 16.619,
Εφ. Πατρ. 576/1999 Αρμ. 55.326,
Δεληγιάννης -Κορνηλάκης: Ενοχ. Δ. III,
1992, σελ. 381). δ) Γνώση του τρίτου
προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση από
τον οφειλέτη, ότι ο μεταβιβάσας προέβη
στην απαλλοτρίωση με σκοπό να βλάψει
τους δανειστές του. Η γνώση αυτή του
τρίτου τεκμαίρεται για ένα έτος από τότε
που έγινε η απαλλοτρίωση, εφόσον ο
αποκτών τρίτος είναι σύζυγος ή συγγενής του οφειλέτη κατ’ ευθεία γραμμή
ή εκ πλαγίου εξ αίματος μέχρι και του
τρί-του βαθμού, εξ αγχιστείας δε μέχρι
του δευτέρου βαθμού. Η γνώση αυτή
του τρίτου δεν απαιτείται, σύμφωνα με
το άρθρο 942 Α.Κ., αν η απαλλοτρίωση
έγινε από χαριστική αιτία, αν όμως ο
τρί-τος που απέκτησε από χαριστική
αιτία ήταν καλόπιστος, ευθύνεται μόνο
κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου
πλου-τισμού (ΑΠ. 858/2002, ό.π., ΑΠ.
622/1980 ΝοΒ 28.1981).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων έχει
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κατά του πρώτου εναγομένου απαίτηση
ύψους 2.000.000.000 δραχμών, πλέον
τόκων και εξόδων. Η απαίτηση αυτή
προέρχεται από αθέτηση συμβάσεως
παρακαταθήκης, η οποία είχε συναφθεί
τον Απρίλιο του έτους 1994 μεταξύ του
ενάγοντος και του πρώτου εναγομένου.
Για την εν λόγω απαίτηση εκδόθηκαν: 1)
η 192/1997 απόφαση του Μονομε-λούς
Πρωτοδικείου Αγρινίου που δίκασε επί
της από 26.8.1994 αγωγής του ενάγοντος, η οποία, αφού δέχθηκε ως ουσιαστικά βάσιμη την αγωγή, υποχρέωσε
τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 2.500.000 δραχμών
(από το οποίο ποσό ο εναγόμενος
κατέ-βαλε στον ενάγοντα στις 4.7.1997
500.000 δρχ.), με το νόμιμο τόκο από
την επίδοση της αγωγής (1.10.1994) και
2) μετά από έφεση η 435/1999 απόφαση
του Εφετείου Πατρών που απέρριψε την
έφεση του πρώτου ενάγοντος και ειδικότερα για να ματαιωθεί η ικανοποίηση της
απαίτησης του τελευταίου, καθόσον ο
πρώτος εναγόμενος δεν έχει άλλα εμφανή περιουσιακά στοιχεία, τα οποία να
επαρκούν για την ικανοποίηση της αξίωσης του ενάγοντος. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η δεύτερη εναγομένη δεν απαιτείτο να γνώριζε ότι ο συνεναγόμενος
πατέρας της με τις ως άνω προς αυτή

παροχές απαλλοτρίωνε την περιουσία
του προς βλάβη του ενάγοντος, γιατί η
μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής αποτελεί απαλλοτρίωση από χαριστική αιτία
(Εφ. Πατρ. 398/2000 Αχ.Νομ. 2001 αριθ.
111). Ο ισχυρισμός των εναγομένων,
ότι η προσβαλλομένη δικαιοπραξία της
γονικής παροχής δεν αποτελεί απαλλοτρίωση, γιατί έγινε για λόγους ηθικούς
σε εκτέλεση πατρικής υποχρεώσεως
του πρώτου προς αποκατάσταση της
δεύτε-ρης θυγατέρας του, πρέπει να
απορρι-φθεί ως αβάσιμος, καθόσον
ως απαλλο-τρίωση, κατά την έννοια
των διατάξεων των άρθρων 939, 941
και 943 Α.Κ., πρέ-πει να θεωρηθεί και
η, λόγω γονικής πα-ροχής (κατ’ άρθρο
1509 Α.Κ), γενομένη, διότι το γεγονός
ότι η απαλλοτρίωση (διάθεση) αυτή
γίνεται προς εκπλήρωση σχετικής
ηθικής υποχρεώσεως του γο-νέα προς
το τέκνο δεν μπορεί να δικαιο-λογήσει
ούτε τη βλάβη των δανειστών, ούτε
την προτίμηση εκπληρώσεως από τον
οφειλέτη των ηθικών του υποχρεώσεων του έναντι των νομικών (ΑΠ.
818/1998 Ελλ.Δνη 40.123, Εφ,ΑΘ.
7239/2003 Ελλ.Δνη 45.877, Εφ.Αθ.
2742/2003 Ελλ,Δνη 45.242, Εφ.Πειρ.
433/1994 Ελλ.Δνη 36.687, Δεληγιάννης

257/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Νικάκης, Κωνσταντίνος Φίλος).
Πρόστηση. Απαραίτητο στοιχείο της ευθύνης του προστήσαντος από αδικοπραξία του προστηθέντος
είναι ο τελευταίος να τελεί υπό τις οδηγίες του προστήσαντος ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των
καθηκόντων του, υποχρεούμενος σε συμμόρφωση. Ο εργολάβος δεν θεωρείται κατ’ αρχήν ως
προστηθείς από τον εργοδότη εκτός αν αυτός (ο εργοδότης) με την εργολαβική σύμβαση διεφύλαξε
για τον εαυτό του τη διεύθυνση και επίβλεψη εκτέλεσης του έργου. Στοιχεία σχετικής αγωγής. Αν όμως
ο εργοδότης ως συνυπόχρεος κατέβαλε σε τρίτον ολόκληρη την αποζημίωση, δεν είναι απαραίτητο
διεκδικώντας αναγωγικά από τον υπαίτιο εργολάβο (προστηθέντα) να διαλάβει στο δικόγραφο της
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Τo άρθρο 922 του Α.Κ. ορίζει
ότι ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον
άλλον σε μια υπηρεσία ευθύνεται για τη
ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς
προξέ-νησε σε τρίτον παράνομα κατά
την υπη-ρεσία του. Από τη διάταξη
αυτή προ-κύπτει ότι για να ιδρυθεί
ευθύνη του προ-στήσαντος από
αδικοπραξία του προ-στηθέντος είναι
ανάγκη ο τελευταίος να τελεί υπό τις
εντολές και οδηγίες του προστήσαντος
ως προς τον τρόπο εκ-πληρώσεως των
καθηκόντων του, υπο-χρεούμενος σε
συμμόρφωση. Εξάλλου από τα άρθρα
681, 688 - 691 και 698 Α.Κ. προκύπτει
ότι ο εργολάβος που με την εργολαβική
σύμβαση συνδέεται ενο-χικώς με τον
εργοδότη, δεν θεωρείται κατ’ αρχήν ως
προστηθείς από αυτόν (εργοδότη) αφού
δεν ευρίσκεται σε σχέ-ση υπηρεσιακής
εξαρτήσεως και επο-μένως ο εργοδότης
δεν ευθύνεται για τη ζημιά σε τρίτον που
έγινε από τον εργο-λάβο, εκτός εάν
αυτός (εργοδότης) με την εργολαβική
σύμβαση διαφύλαξε για τον εαυτό του τη
διεύθυνση και επίβλεψη εκτελέσεως του
έργου, με παροχή δεσ-μευτικών για τον
εργολάβο εντολών και οδηγιών, οπότε
ο τελευταίος (εργο-λάβος) θεωρείται
τότε προστηθείς από τον εργοδότη
(ΑΠ. 2101/1986 ΝοΒ 1987,1239,
ΑΠ. 609/1988 Ελ.Δνη 1989,303,
ΑΠ. 464/2000 Ελ.Δνη 2000,1576 ).
Επομένως ο ζημιωθείς από πταίσμα
του εργολάβου τρίτος ή οι κληρονόμοι
αυτού σε περίπτωση θανά-του του για
να εναγάγουν εκτός από τον υπαίτιο
εργολάβο και τον εργοδότη αυ-τού ως
προστήσαντα τούτον, διεκδικώ-ντας
αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, πρέπει στο
δικόγραφο της αγωγής για να είναι αυτή
νόμιμη και ορισμένη και ως προς τον
συνεναγόμενο προστήσαντα εργοδότη
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να ισχυριστούν ότι ο τελευταίος (εργοδότης) είχε διαφυλάξει με την εργολαβική
σύμβαση για τον εαυτό του τη διεύθυνση
και επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου,
παρέχοντας στον υπαίτιο εργολάβο
δεσμευτικές γι’ αυτόν εντολές και οδηγίες. Κάτι ανάλογο όμως δεν είναι απαραίτητο να διαλάβει στην αγωγή του για
το ορισμένο αυτής ο εργοδότης που ως
συνυπόχρεος προστήσας κατέβαλε
στον ζημιωθέντα τρίτο ολόκληρη την
αποζημίωση, διεκδικώντας αυτήν αναγωγικά από τον υπαίτιο εργολάβο (προστηθέντα) με βάση την εσωτερική τους
σχέση. Ως εκ τούτου είναι αβάσιμος ο
λόγος εφέσεως που προσάπτει στην εκκαλουμένη το σφάλμα ότι έκρινε ορισμένη την αγωγή εξ αναγωγής των εφεσίβλητων κατά του εκκαλούντος εργολάβου (προστηθέντος), διεκδικώντας από
αυτόν, με βάση την εσωτερική σχέση,
την αποζημίωση που κατέβαλαν ως
εργοδότες προστήσαντες στους ζημιωθέντες τρίτους από την αδικοπραξία
εκείνου (εκκαλούντος), ενώ έπρεπε να
την απορρίψει ως αόριστη, επειδή δήθεν
στο δικόγραφο οι εφεσίβλητοι δεν εξειδικεύουν την ιδιότητα αυτών ως προστησάντων. Άλλωστε η ιδιότητα των εφεσίβλητων και ιδία της πρώτης τούτων
ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας ως
προστήσασας τον εκκαλούντα εργολάβο
κρίθηκε τελεσιδίκως με την 927/2001
οριστική απόφαση του Δικαστηρίου
τούτου που δίκασε την κύρια αγωγή
αποζημιώσεως των ζημιωθέντων τρίτων
κατά των διαδίκων της παρούσης υποθέσεως, κάνοντας αυτήν (αγωγή) εν
μέρει δεκτή κατ’ ουσίαν.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η
πρώτη των εφεσίβλητων ομόρρυθμη
εμπορική εταιρεία, της οποίας οι λοιποί
είναι ομόρρυθμα μέλη της, την 1 Δεκεμβρίου 1995, ενεργώντας δια του νομίμου
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εκπροσώπου της Δ.Ν., ανέθεσε στον
εκκαλούντα, εργολάβο οικοδομών, την
κατασκευή σε οικόπεδό της, που βρίσκεται στο Αγρίνιο επί της οδού Ηλία
Ηλι-ού, του εξοπλισμένου σκυροδέματος
σκελετού πολυόροφης οικοδομής, και
ειδικότερα την κατασκευή των ξυλοτύπων, την τοποθέτηση των οπλισμών
(σιδήρων), τη ρήψη του σκυροδέματος
και το ξεκαλούπωμα των ξυλοτύπων,
συνταχθέντος μεταξύ των συμβληθέντων ιδιωτικού συμφωνητικού με ημερομηνία 1.12.1995 που φέρει τις υπογραφές τους. Στην εργολαβική σύμβαση,
εκτός των άλλων, περιέχονται και οι εξής
δύο όροι (ρήτρες): 1) ότι η εργοδότρια
του έργου ομόρρυθμη εταιρεία διαφυλάσσει για τον εαυτό της τη διεύθυνση
και επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου,
ασκώντας το δικαίωμα τούτο με τα
ομόρρυθμα μέλη της Δ.Ν και Α.Π, πολιτικούς μηχανικούς και 2) ότι «δια παν
επισυμβαινόμενο ατύχημα κατά την
εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών θα
ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο εργολάβος Β.Μ. (εκκαλών). Την 26 Μαΐου
1997 και περί ώρα 10.00 ο Κ.Λ., που
είχε προσλάβει ως οικοδόμο ο εκκαλών,
απασχολούμενος στο συγκεκριμένο
οικοδομικό έργο, κατέπεσε από ύψος
4,5 μέτρων στο δάπεδο του υπογείου
της οικοδομής, τραυματισθείς θανάσιμα.
Ακολούθως οι συγγενείς του θανόντος
(σύζυγος, τέκνα, αδέλφια και πεθερά)
άσκησαν κατά των διαδίκων της παρούσης υποθέσεως (εκκαλούντος ως
υπαίτιου της αδικοπραξίας, της πρώτης
εφεσίβλητης εταιρείας, εργοδότριας του
έργου, ως προστήσασας εκείνον και των
λοιπών εφεσίβλητων ως ομορρύθμων
εταίρων της) αγωγή αποζημιώσεως για
χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής
οδύνης. Στα πρόσωπα αυτά επιδικάστηκε τελεσιδίκως με την 927/2001
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ορι-στική απόφαση του δικαστηρίου
τούτου ως αποζημίωση για την ως άνω
αιτία το συνολικό ποσό των 34.980.000
δρχ. με το νόμιμο τόκο από 1.2.1999 και
800.000 δρχ. για δικαστικά έξοδα, ενώ
με την ίδια απόφαση στην καταβολή της
αποζημίωσης αυτής υποχρεώθηκαν, εις
ολόκληρο ο καθένας, ο εκκαλών εργολάβος ως υπαίτιος της αδικοπραξίας, η
πρώτη εφεσίβλητη εταιρεία ως προστήσασα αυτόν (εκκαλούντα) και οι λοιποί
εφεσίβλητοι ως ομόρρυθμα μέλη της.
Η αποζημίωση μαζί με τους τόκους
και τα έξοδα, ανερχόμενη συνολικά σε
37.400.000 δρχ., καταβλήθηκε στους δικαιούχους, οι οποίοι πέραν αυτής εισέπραξαν αχρεωστήτως και το ποσό των
5.250.000 δρχ. Ειδικότερα, αυτοί εισέπραξαν: 1) από τον εκκαλούντα την 15
Μαΐου 2000 το ποσό των 5.250.000 δρχ.
και 2) από τους εφεσίβλητους μέχρι και
την 4 Φεβρουαρίου 2002 το ποσό των
37.400.000 δρχ., επειδή προφανώς αυτοί (εφεσίβλητοι) αγνοούσαν την προγενέστερη καταβολή του εκκαλούντος
συνοφειλέτη τους. Όμως η μερική αυτή
καταβολή εκ μέρους του εκκαλούντος
συνοφειλέτη ως γεγονός που ενεργεί
αντικειμενικώς για όλους τους συνοφειλέτες (ΑΚ 483) συνεπάγεται αντίστοιχη
κατά το καταβληθέν ποσό απαλλαγή και
των εφεσίβλητων από την υποχρέωση
τους έναντι των δικαιούχων της αποζημίωσης. Επομένως για το αχρεωστήτως
καταβληθέν από τους εφεσίβλητους ποσό των 5.250.000 δρχ. κατά το οποίο οι
εισπράξαντες τούτο κατέστησαν αδικαιολογήτως πλουσιώτεροι έναντι των εφεσίβλητων και όχι έναντι του εκκαλούντος,
ο οποίος κατά το χρόνο της δικής του
καταβολής υπείχε υποχρέωση προς
τούτο ως συνοφειλέτης, δεν δικαιούνται
να διεκδικήσουν αυτό από τον εκκαλούντα, διότι το δικαίωμα της αναγωγής
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των εφεσίβλητων κατά του εκκαλούντος
εκτείνεται μόνο στην αποζημίωση που
αυτοί ως συνοφειλέτες κατέβαλαν στον
ζημιωθέντα τρίτο και όχι και στην αχρεώστητη για οποιονδήποτε λόγο παροχή
τους προς αυτόν (ζημιωθέντα). Ως εκ
τούτου με βάση την απαλλακτική ρήτρα
που έχει περιληφθεί στην εργολαβική
σύμβαση οι εφεσίβλητοι έχουν δικαίωμα

αναγωγής κατά του εκκαλούντος μόνο
για το ποσό των 32.150.000 δρχ. ή
94.350,70 Ευρώ και όχι για ολόκληρο
το καταβληθέν από αυτούς ποσό των
37.400.000 δρχ., όπως εσφαλμένα
δέχτηκε η εκκαλουμένη απόφαση, κάνοντας εξ ολοκλήρου δεκτή κατ’ ουσίαν
την αγωγή εξ αναγωγής τούτων (εφε-

273/2005
(Πρόεδρος:Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόροι: Στέλιος Μπιτσώρης, Ελευθερία Μπαστάνη).
Μίσθωση. Υπαρξη ελαττώματος ή εμφάνισή του κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Ο
μισθωτής δικαιούται να μειώσει το μίσθωμα ή να μην το καταβάλει ή να καταγγείλει
τη μίσθωση. Τα ίδια ισχύουν και στις εμπορικές μισθώσεις. Κίνδυνος για την υγεία
από τη χρήση του μισθίου (κατοικίας ή καταστήματος). Δικαιούται να καταγγείλει τη
μίσθωση έστω και αν εγνώριζε τον κίνδυνο ή παραιτήθηκε από τα σχετικά δικαιώματά
του. Καταγγελία της μίσθωσης καταστήματος για ύπαρξη οσμής από αποχέτευση.
Καταγγελία από τον μισθωτή. Λύεται η μίσθωση από την ημέρα της καταγγελίας. Αν
οφείλονται μισθώματα για χρόνο μέχρι την καταγγελία, τότε συμψηφίζεται με αυτά η
“εγγύηση” που είχε καταβληθεί κατά τη ημέρα της μίσθωσης.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 574, 575, 576 και 585
του Α.Κ. που κατά τη διάταξη του άρθρου
44 του Π.Δ. 34/1995 έχουν εφαρμογή
και στις εμπορικές μισθώσεις σαφώς
προκύπτει ότι με τη σύμβαση της μισθώσεως 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. Αν όμως κατά
το χρόνο παραδόσεως στο μισθωτή του
μισθίου, έχει ελάττωμα που εμποδίζει
μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση

ή αν κατά τη διάρκεια της μισθώσεως
εμφανίστηκε τέτοιο ελάττωμα, τότε ο
μισ-θωτής έχει δικαίωμα μειώσεως ή μη
καταβολής του μισθώματος, ακόμη δε
και καταγγελίας της συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 585 του Α.Κ., εφόσον
εξαιτίας του ελαττώματος αφαιρείται η
δυνατότητα της ελεύθερης ή ανενόχλητης χρήσεως του μισθίου κατά τους
όρους της συμβάσεως με αποτέλεσμα
να καθίσταται χωρίς περιεχόμενο το δικαίωμα του προς χρήση και έτσι αναιρείται η γενόμενη παράδοση αυτής (ΑΠ
427/1997 Ελλ.Δνη 38,1813). Εξάλλου,
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από τη διάταξη του άρθρου 588 του Α.Κ.
προκύπτει ότι στη μίσθωση κατοικίας,
αν η χρήση του μισθίου συνεπάγεται
σπουδαίο κίνδυνο για την υγεία του
μισθωτή, αυτός έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση χωρίς να τάξει προθεσμία, και αν ακόμη κατά τη σύναψη
της μισθώσεως ή την παράδοση του
μισθίου γνώριζε τις επικίνδυνες συνθή-

κες ή παραιτήθηκε από τα σχετικά
δικαι-ώματά του (ΕΑ 2140/1977 ΝοΒ
25,1203). Εξάλλου, κατά την ευρύτερη
έννοια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού κατοικία είναι όχι μόνο ο χώρος της
μόνιμης εγκαταστάσεως του μισθωτή,
αλλά και ο τόπος διαμονής, όπως καταστήματα, γραφεία - εργοστάσια κ.α. (βλ.
Καυκάς, άρθρο 588, σελ. 295).

390/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Κακογιάννης, Σωτήριος Πολύδωρος).
Σύμβαση έργου. Καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη. Υποχρεούται αυτός
να καταβάλει στον εργολάβο τη συμφωνημένη αμοιβή του. Τι αφαιρείται από αυτήν.
Άλλη αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης δεν δικαιούται ο εργολάβος.
Ελαττώματα του έργου μέχρι την καταγγελία. Ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει
αποζημίωση για τα ελαττώματα του έργου. Ελαττώματα του έργου. Δικαιώματα
του εργοδότη. Αρνητική αγωγή. Απαραίτητα στοιχεία για την θεμελίωσή της.

Αν ο εργοδότης καταγγείλει τη
σύμβαση κατ’ άρθρο 700 ΑΚ, οφείλει να
καταβάλει στον εργολάβο τη συμφωνημένη αμοιβή, δηλαδή εκείνη που θα
κατέβαλε σ’ αυτόν αν δεν μεσολαβούσε
η καταγγελία και είχε περατωθεί το έργο,
διότι πρόκειται περί της αρχικής συμβατικής, αξιώσεως και όχι περί αξιώσεως
αποζημιώσεως (Ολ ΑΠ 717/1978 ΝοΒ
27. 540). Αφαιρείται όμως απ’ αυτήν η
δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη ματαίωση της σύμβασης, καθώς και οτιδήποτε άλλο ωφελήθηκε ο εργολάβος από
άλλη εργασία του ή παρέλειψε με δόλο
να ωφεληθεί (ΑΠ 1500/1992 Ελ. Δ 35.
432), εφόσον ο εργοδότης ισχυρισθεί και
αποδείξει τη σχετική περί εκπτώσεως,
λόγω εξοικονομήσεως δαπανών ένσταση (ΑΠ 301/1985 ΝοΒ 34. 73) και δεν
δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τη
μη εκπλήρωση της συμβάσεως, αφού η

λύση της σύμβασης επέρχεται εξ αιτίας
της καταγγελίας (Εφ. Αθ. 5564/1989
Ελ. Δ. 32. 207, Εφ. Αθ. 418/1986 Ελ.
Δ. 29. 1198).
Ο εργοδότης όμως διασώζει και
μετά την καταγγελία τα δικαιώματά του
από τα άρθρα 688 έως 690 ΑΚ, όσον
αφορά το μέχρι της καταγγελίας εκτελεσθέν τμήμα του έργου, εφόσον η εργολαβική σύμβαση ισχύει μέχρι τη χρονολογία της καταγγελίας, επομένως και το
δικαίωμά του να ζητήσει αποζημίωση για
ελαττώματα οφειλόμενα σε υπαιτιότητα
του εργολάβου (ΑΠ 696/82 ΝοΒ 31.
659, Εφ. Πειρ. 518/1996 Ελ. Δ. 39. 673
Εφ. Αθ. 418/1986 Ελ. Δ. 29. 1198 Εφ.
Αθ. 9281/1982 Ελ. Δ 24. 664), ο οποίος
(εργολάβος) οφείλει να επικαλεσθεί έλλειψη υπαιτιότητας για να απαλλαγεί
(ΑΠ 156/01 Ελ. Δ 2001, Εφ. Πειρ. 328/00
Ελ.Δ. 2001, 1680). Τέλος από το συνδυ-
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ασμό των διατάξεων των άρθρων 688 690 ΑΚ, οι οποίες καθορίζουν την ευθύνη
εργολάβου ανάλογα με τη φύση των
ελαττωμάτων και ελλείψεων που φέρει
το έργο το οποίο εκτελέστηκε απ’ αυτόν,
προκύπτει ότι ο εργοδότης δικαιούται να
απαιτήσει: α) σε περίπτωση επουσιωδών ελαττωμάτων είτε τη διόρθωση αυτών είτε την ανάλογη μείωση της αμοιβής (άρθρου 688), β) σε περίπτωση
ουσιωδών ελαττωμάτων τα οποία καθιστούν το έργο άχρηστο ή ελλείψεως των
συνομολογηθεισών ιδιοτήτων, είτε τη
διόρθωση είτε την ανάλογη μείωση της
αμοιβής, είτε αντί αυτών την αναστροφή
της συμβάσεως, γ) σε περίπτωση που
οι ελλείψεις του έργου ανάγονται τόσο
σε ουσιώδη ή σε επουσιώδη ελαττώματα όσο και σε συμφωνημένες ιδιότητες
οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, ο εργοδότης δικαιούται αντί αναστροφής ή μείωσης της αμοιβής να
απαιτήσει αποζημίωση για κάθε ζημία
η οποία προήλθε από το γεγονός ότι ο
εργολάβος υπαίτια δεν ανταποκρίθηκε
στις από τη σύμβαση υποχρεώσεις του
να κατασκευάσει έργο που να φέρει τις
συμφωνημένες ιδιότητες χωρίς ελαττώματα.
Διαγράφεται δηλαδή από τα άρθρα αυτά διαζευκτική συρροή περισσοτέρων δικαιωμάτων του εργοδότη, ο
οποίος έτσι έχει το εκλεκτικό δικαίωμα
να ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω παρεχόμενα σε αυτόν δικαιώματα,
αλλά όταν κάνει την επιλογή του, ασκώντας το ένα από αυτά δεν μπορεί να παραιτηθεί από αυτό και να ασκήσει το
άλλο. Τούτο γιατί σύμφωνα με τον κανόνα του άρθρου 306 Α.Κ., ο οποίος εφαρμόζεται και επί διαζευκτικής συρροής
δικαιωμάτων, η ως άνω επιλογή, που
μπορεί να γίνει με άτυπη, μονομερή
απευθυντέα δήλωση προς τον εργολά-
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βο, είναι αμετάκλητη και αναλίσκεται με
τη δήλωση του εργοδότη ότι ασκεί ένα
από τα πιο πάνω δικαιώματα (Εφ. Αθ.
5281/2002 Ελ. Δ 2003.860).
Η καθιερούμενη με τον ΚπολΔ
αρνητική αναγνωριστική αγωγή (άρθρο
70 ΚΠολΔ), η οποία είναι η αντίστροφη
όψη της θετικής αναγνωριστικής
αγωγής, υπό την έννοια ότι έχουν αντιστραφεί οι θέσεις (ρόλοι) του ενάγοντος
και εναγομένου (ΑΠ 385/99 ΕΔ 40. 1514
ΑΠ 1458/1997 Δ 29, 119 Εφ. Αθ. 2393/
1988 ΝοΒ 36, 758, Εφ. Αθ. 9407/1987
Ελ. Δ 31, 557) ασκείται από το διάδικο
εκείνο, ο οποίος θα ενομιμοποιείτο παθητικώς εάν είχε ασκηθεί κατ’ αυτού θετική αναγνωριστική αγωγή. Με την αγωγή
αυτή και την αντίστοιχη απόφαση αποτρέπεται βλάβη του οφειλέτη με την έννοια ότι αίρεται ο κίνδυνος φαλκίδευσης
της περιουσίας του.
Για τη θεμελίωση της αρνητικής
αναγνωριστικής αγωγής αρκεί μόνο η
αντιτασσόμενη από τον ενάγοντα κατά
του προβαλλόμενου δικαιώματος του
εναγομένου γενική άρνηση και δεν είναι
υποχρεωμένος ο ενάγων να επικαλεσθεί
και αποδείξει την αναλήθεια των πραγματικών περιστατικών που στηρίζουν
το προβαλλόμενο από τον εναγόμενο
δι-καίωμα, τα οποία αυτός οφείλει να
προ-τείνει και αποδείξει (ΑΠ 385/1999,
ΑΠ 1458/1997 ό π).
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 522, 524, 525 και 536 ΚΠολΔ
προκύπτει ότι με την άσκηση της εφέσεως μεταβιβάζεται η υπόθεση κατά τα
όρια που διαγράφονται με την έφεση
και τους τυχόν πρόσθετους λόγους,
στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το
οποίο επι-λαμβάνεται της διαφοράς και
εξετάζει την ορθή εφαρμογή του νόμου.
Επομένως, το Εφετείο, έχει ως προς την
αγωγή αυτή ως και το πρωτοβάθμιο
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δικαστήριο εξου-σία και μπορεί και
χωρίς την υποβολή ειδικού παραπόνου
να εξετάσει αυτε-παγγέλτως το νόμιμο,
ορισμένο ή παρα-δεκτό αυτής με βάση
τα εκτιθέμενα σ’ αυτήν περιστατικά και

να την απορρίψει αν αυτή δεν είναι
ορισμένη, νόμιμη, αρκεί ο εκκαλών να
ζητεί τη απόρριψή της (ΑΠ 1216/99 Ελ.
Δ 39, 573, ΑΠ 389/99 ΝοΒ 43. 251).

394/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος).
Σύμβαση έργου. Υπερημερία εργολάβου. Προθεσμία του εργοδότη προς τον εργολάβο
για την εκτέλεση του έργου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο εργοδότης
δικαιούται είτε να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση είτε να υπαναχωρήσει.
Αν επιλέξει την υπαναχώρηση δεν δικαιούται μετά να ζητήσει αποζημίωση για τη μη
εκπλήρωση της σύμβασης. Συνέπειες της υπαναχώρησης. Δικαίωμα διεκδίκησης
εύλογης αποζημίωσης του εργοδότη. Στοιχεία της αγωγής για τον καθορισμό της
αποζημίωσης αυτής. Έφεση. Απόρριψη της αγωγής ως ουσία αβάσιμη. Το Εφετείο
έχει την εξουσία να απορρίψει την αγωγή ως μη νόμιμη αφού μία τέτοια απόφαση είναι
επωφελέστερη για τον εκκαλούντα. Συνέχιση εργασιών από τον εργολάβο παρά την
υπαναχώρηση. Η αμοιβή του μπορεί αν διεκδικηθεί μόνο με αγωγή αδικαιολόγητου
πλουτισμού και όχι με βάση τη σύμβαση αφού αυτή λύθηκε με την υπαναχώρηση.
Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 686, 383, 387, 389
παρ. 2 Α.Κ. προκύπτει ότι αν ο εργολάβος περιέλθει σε υπερημερία σχετικά με
την εκτέλεση του έργου, ο εργοδότης
αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία για
την εκπλήρωση της παροχής, που έταξε
στον εργολάβο ή στις περιπτώσεις του
άρθρου 385 Α.Κ. και χωρίς να τάξει την
προθεσμία αυτή, έχει το δικαίωμα να
απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Αν επιλέξει και ασκήσει το δεύτερο
δικαίωμα δεν μπορεί μετά να ζητήσει
πλήρη αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Η έγκυρη υπαναχώρηση έχει ως συνέπεια την άμεση
διά-λυση της σύμβασης με ενέργεια
απο-κλειστικά ενοχική και αναδρομική,

που σημαίνει ότι αποσβήνονται όλες οι
εκατέ-ρωθεν αξιώσεις των μερών.
Παράλληλα γεννιέται σύμφωνα με τις
διατάξεις
του
αδικαιολόγητου
πλουτισμού, αμοιβαία υποχρέωση
επιστροφής των παροχών, που είχαν
τυχόν εκτελεσθεί. Έτσι από την
υπαναχώρηση δεν έχει πλέον κανέ-νας
από τους συμβαλλόμενους καμία
αξίωση εναντίον του άλλου για εκπλήρωση. Ο εργοδότης ειδικότερα δεν έχει,
αφού υπαναχώρησε, δικαίωμα για
πλήρη αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης. Ο εργολάβος υποχρεούται να επιστρέψει το μέρος ή το
σύνολο της αμοιβής που έλαβε. Περαιτέρω εφόσον ο εργοδότης επιλέξει την
υπαναχώρηση δικαιούται επιπλέον να
ζητήσει εύλογη αποζημίωση. Για τον
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προσδιορισμό του ποσού της αποζημίωσης, την οποία το δικαστήριο στην
παραπάνω περίπτωση επιδικάζει κατά
την εύλογη κρίση του, λαμβάνονται υπόψιν το πταίσμα του υπερήμερου εργολάβου και η βαρύτητά του, το ενδεχόμενο πταίσμα του εργοδότη που υπαναχώρησε και η βαρύτητά του, η περιουσιακή κατάσταση των μερών και η ζημία
η οποία προκλήθηκε πραγματικά στον
εργοδότη από τη ματαίωση της σύμβασης, από την οποία, όπως και αν έχει το
πράγμα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη.
Για τον τελευταίο αυτό λόγο, ότι η αποζημίωση που επιδικάζεται κατά την εύλογη
κρίση του δικαστηρίου, δεν μπορεί να
ξεπερνά το ποσόν της ζημίας του εργοδότη από τη ματαίωση της συμβάσεως,
στην αγωγή του, με την οποία ζητάει την
επιδίκαση της αποζημίωσης αυτής, ο
εργοδότης πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα τη ζημία. Η ζημία αυτή συνίσταται στη διαφορά της περιουσιακής κατάστασης του εργοδότη, ανάμεσα σε
εκεί-νη που θα υπήρχε αν είχε εκτελεσθεί
το έργο και είχε καταβάλει στον εργολάβο
την αμοιβή που συμφωνήθηκε και σε
εκείνη που θα υπάρχει αν, μετά την,
κατά τη διάταξη του άρθρου 389 παρ. 2
Α.Κ., απόσβεση των υποχρεώσεων από
τη σύμβαση, που διαλύθηκε αναδρομικά,
με την υπαναχώρηση και την αμοιβαία
απόδοση των παροχών κατασκευάσει
το ίδιο έργο με σύμβαση, που θα συνάψει με νέο εργολάβο (βλ. σχ. Ολ. ΑΠ.
586/1975 ΝοΒ 23,41, ΑΠ. 337/1982
ΕΕΝ 1983 171, ΑΠ. 1093/1973 ΝοΒ
22,776, ΕφΑΘ. 3944/1986 Δνη 27,972,
Εφ.ΑΘ. 6731/1988 Δνη 40,1193 Γ.
Μπαλή: Ενοχικό Δίκαιο έκδ. Β’ παρ. 88,
85, 23, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Α.Κ.
στο άρθρο 686). Περαιτέρω κατ’ άρθρο
522 Κ.Πολ.Δικ., λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως η
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υπόθεση μεταβιβάζεται στα όρια που
κα-θορίζονται από αυτήν στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το οποίο έχει σε
σχέ-ση με την αγωγή την ίδια εξουσία
που είχε και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
και μπορεί, έστω και αν δεν υποβάλλεται
ειδικό παράπονο, να εξετάσει αυτεπάγγελτα αν η αγωγή είναι νόμιμη ή αόριστη
αρκεί να ζητάει την απόρριψη της ο εκκαλών και να μην εκδοθεί γι’ αυτόν επιβλαβέστερη απόφαση, χωρίς την άσκηση έφεσης ή αντέφεσης από τον εφεσίβλητο. Τέλος επί εφέσεως του ενάγοντος, που παραπονείται για την
απόρ-ριψη της αγωγής ως κατ’ ουσίαν
αβάσι-μης, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο
έχει την εξουσία να την απορρίψει ως
μη νόμιμη, αφού μια τέτοια απόφαση
είναι επωφελέστερη για τον εκκαλούντα
από την εκκαλουμένη, την οποία στην
περί-πτωση αυτή εξαφανίζει, καθ’ όσον
δεν αρκεί απλή αντικατάσταση της
απορρι-πτικής αιτιολογίας (βλ. σχ. ΑΠ.
8/1987 Δνη 29,112, ΕφΑΘ. 2960/1988
Δνη 30,820, ΕφΑΘ. 3944/1986 Δνη
27,972, ΕφΘεσ. 777/1990 Αρμ. 90,591
Σαμουήλ: Η έφεση Δ’ έκδοση παρ. 854
επ). Στην παρούσα υπόθεση ο ενάγων
με την πρώτη αγωγή εκθέτει ειδικότερα,
κατ’ εκτίμηση του δικογράφου αυτής, ότι
μεταξύ αυτού και του εναγομένου καταρτίσθηκε σύμβαση έργου, με βάση την
οποία ανέλαβε ο τελευταίος την υποχρέωση, ως εργολάβος, να κατασκευάσει
και τοποθετήσει τα αλουμίνια σε τριώροφη οικοδομή του, ο ίδιος δε ανέλαβε την
υποχρέωση, ως εργοδότης, να καταβάλει την αμοιβή του, που συμφωνήθηκε στο ποσόν των 7.414.000 δρχ.,
ορίσθηκε δε και ο χρόνος παράδοσης
του έργου. Ότι προκατέβαλε στον εναγόμενο την αμοιβή του, ο οποίος όμως δεν
εκπλήρωσε τη συμβατική του υποχρέωση, παράδοσης του έργου κατά το
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συμφωνημένο χρόνο, από υπαιτιότητα
του. Ότι επανειλημμένα όχλησε τον
εναγόμενο για την εκτέλεση του έργου,
δεν του έταξε δε προθεσμία προς τούτο,
αφού από την όλη του στάση αυτό το
μέτρο θα ήταν άσκοπο και ακολούθως
υπαναχώρησε από τη σύμβαση. Με
βάση τα περιστατικά αυτά ζήτησε να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει το ποσόν των 5.100.000 δρχ., που
αντιπροσωπεύει τη ζημία την οποία
υπέ-στη ο ενάγων από τη μη εκπλήρωση
της ένδικης σύμβασης και ειδικότερα
διαφυ-γόντα κέρδη, τα οποία με βάσιμη
πιθα-νότητα και κατά τη συνήθη πορεία
των πραγμάτων θα αποκόμιζε από την
εκμίσθωση του παραπάνω ακινήτου σε
τρίτους. Η αγωγή σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στη νομική σκέψη που
προηγήθηκε, δεν είναι νόμιμη και πρέπει
να απορριφθεί. Καθ’ όσον όταν ο εργοδότης υπαναχωρήσει από την εργολαβική σύμβαση λόγω υπερημερίας του
εργολάβου ως προς την εκπλήρωση
των συμβατικών του υποχρεώσεων,
δι-καιούται να ζητήσει εύλογη
αποζημίωση, όπως ειδικότερα στην ίδια
νομική σκέψη αναλύεται η έννοια αυτής
και όχι πλήρη αποζημίωση λόγω μη
εκτέλεσης της σύμβασης. Το αιτούμενο
όμως παραπά-νω ποσόν αποζημιώσεως
δεν αντιπρο-σωπεύει ζημία του
ενάγοντος από την υπαναχώρηση, αλλά
τη ζημία, την οποία θα είχε υποστεί, αν
δεν είχε υπαναχω-ρήσει από τη
σύμβαση δηλαδή ζημία από τη ματαίωση
αυτής. Επομένως το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, που δέχθηκε την πρώτη
από 26.9.2000 αγωγή ως νόμιμη και την
απέρριψε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη,
έσφαλε και πρέπει σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στη νομική σκέψη που
προηγήθηκε, κατά παραδοχή της
εφέσεως και χωρίς ειδικό προς τούτο
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παράπονο, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, κατά το μέρος που αφορά
την παραπάνω αγωγή και αφού κρατηθεί η υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου
τούτου για ουσιαστική εκδίκαση (αρθρ.
535 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.), να απορριφθεί
η από 26.9.2000 αγωγή του ενάγοντος
Ι.Φ ως μη νόμιμη. Περαιτέρω ως προς
τη δεύτερη, από 17.10.2000 αγωγή του
ενάγοντος Α.Σ., από την ανώμοτη κατάθεση του προαναφερομένου διαδίκου
Ι.Φ., που εξετάσθηκε στο ακροατήριο
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και
περιέχεται στα 5/2003 πρακτικά συνεδριάσεως αυτού (οι διάδικοι δεν εξέτασαν μάρτυρες), την 8207/2004 ένορκη
βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Μεσολογγίου Α.Κ. που λήφθηκε
νομότυπα και εμπρόθεσμα κατ’ άρθρο
270 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ., μετά την έκδοση
της εκκαλουμένης απόφασης και πριν
από τη συζήτηση της έφεσης (αρθρ. 529
Κ,Πολ.Δικ, ΑΠ. 1435/1991 Δνη 34,58,
ΑΠ 221/1993 NoB 94,400) σε συνδυασμό και με το περιεχόμενο των εγγράφων, τα οποία προσκομίζουν νόμιμα και
επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν
τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Μεταξύ των διαδίκων καταρτίσθηκε στο
Μεσολόγγι τον Ιανουάριο του 1998 σύμβαση έργου, με βάση την οποία ανέλαβε
την υποχρέωση ο ενάγων Α. Σ., ως
εργολάβος, να προβεί στις ακόλουθες
κατασκευές αλουμινίων, στην τριώροφη
οικοδομή του εναγόμενου - εργοδότη
Ι.Φ. και ο τελευταίος να καταβάλει την
αμοιβή του, που συμφωνήθηκε με το
Φ.Π.Α. στο ποσόν των 9.810.520 δρχ.
Ειδικότερα ο ενάγων θα κατασκεύαζε 14
δίφυλλες μπαλκονόπορτες, κ.λ.π. Χρόνος παράδοσης του έργου ορίσθηκε ο
Ιανουάριος του 1999. Ο ενάγων εργολάβος άρχισε εγκαίρως την εκτέλεση του
έργου, ο δε εναγόμενος του προκατέβα-
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λε το ποσόν των 4.000.000 δρχ., κατά
το τέλος Ιουλίου 1998 του κατέβαλε το
ποσόν των 2.000.000 δρχ., όπως είχαν
συμφωνήσει και το Φεβρουάριο του
1999 του κατέβαλε ακόμη το ποσόν του
1.500.000 δρχ. και συνολικά το ποσόν
των 7.5000.000 δρχ. Το Αύγουστο του
1998 καταρτίσθηκε νέα σύμβαση έργου
μεταξύ των διαδίκων, που αφορούσε την
κατασκευή των ακολούθων πρόσθετων
εργασιών στην ίδια παραπάνω οικοδομή. Ειδικότερα συμφωνήθηκε να κατασκευάσει ο ενάγων την πόρτα της κυρίας
εισόδου, κ.λ.π. Η αμοιβή του ενάγοντος
για τις πρόσθετες αυτές εργασίες, συμφωνήθηκε στο ποσόν του 1.700.000
δρχ. με το Φ.Π.Α.
Το έργο δεν ολοκληρώθηκε στο
συμφωνημένο χρόνο, καθόσον ο ενάγων - εργολάβος καθυστέρησε την εκτέλεσή του. Έτσι μέχρι τον Ιούνιο του 2000
είχε κατασκευάσει το μεγαλύτερο μέρος
των προαναφερομένων εργασιών και
δεν είχε τοποθετήσει έξι τοξωτά παράθυρα και τις σίτες, η αξία των οποίων
(ανεκτέλεστων εργασιών) ανέρχεται στο
ποσόν του 1.534.000 δρχ. (βλ. και την
629/10.7.2000 απόδειξη παροχής υπηρεσιών του ενάγοντος). Ο εναγόμενος
εργοδότης για το λόγο ότι ο τελευταίος
καθυστερούσε την εκτέλεση του έργου,
προέβη σε έγγραφη υπαναχώρηση της
συμβάσεως, που επέδωσε στον ίδιο την
3.7.2000 (βλ. την 7924/3.7.2000 έκθεση
επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή
Σ.Σ), αφού προηγουμένως τον είχε κατ’
επανάληψη οχλήσει για την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του
έργου. Με την υπαναχώρηση η εργολαβική σύμβαση θεωρείται εξυπαρχής καταργηθείσα και αποσβήνονται extunc οι
υποχρεώσεις αμφοτέρων των μερών
προς παροχή. Επιπλέον οι διάδικοι
έχουν υποχρέωση να αποδώσουν τις
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ληφθείσες παροχές κατά τις διατάξεις
του αδικαιολόγητου πλουτισμού (αρθρ.
389 παρ. 2, 387 παρ. 2). Έτσι ο εναγόμενος εργοδότης έχει υποχρέωση να
αποδώσει στον ενάγοντα το υπόλοιπον
της αμοιβής του για το έργο που εκτέλεσε μέχρι την υπαναχώρηση, ως ωφέλεια
του κατ’ άρθρο 904 Α.Κ., που ανέρχεται
στο ποσόν των 2.476.520 δρχ. ή 7.268
ευρώ (συνολική αμοιβή για τις δύο
συμ-βάσεις έργου 11.510.520 δρχ.
- 7.500.000 δρχ., που κατέβαλε ο εργοδότης - 1.534.000 δρχ. αξία ανεκτέλεστου έργου). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι
ο ενάγων - εργολάβος μετά την υπαναχώρηση συνέχισε την εκτέλεση των εργασιών του συμφωνημένου παραπάνω
έργου, το οποίο και ολοκλήρωσε, παρά
τις αντιρρήσεις του εργοδότη. Με την
αγωγή ζητάει, να υποχρεωθεί ο τελευταίος να του καταβάλει την αμοιβή του
και για τις προαναφερόμενες εργασίες,
που εκτέλεσε μετά την υπαναχώρηση.
Πλην όμως κατά το κεφάλαιο τούτο
η αγωγή δεν είναι νόμιμη και πρέπει
να απορριφθεί καθ’ όσον ο ενάγων
στηρίζει τη σχετική του αξίωση στην
εργολαβική σύμβαση, η οποία όμως
θεωρείται εξυ-παρχής καταργηθείσα
με την υπαναχώ-ρηση του εργοδότη. Η
ίδια αξίωση αυτοτελώς στηρίζεται στον
αδικαιολόγη-το πλουτισμό, στοιχεία του
οποίου όμως δεν επικαλείται ο ενάγων
στην αγωγή του. Με βάση τα δεδομένα
αυτά η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή,
ως κατά ένα μέρος ουσιαστικά βάσιμη
και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να
καταβάλει στον ενά-γοντα το ποσόν των
7.268 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την
επομένη της επιδό-σεως της αγωγής.
Συνεπώς το πρωτο-βάθμιο δικαστήριο,
που δέχθηκε την αγωγή, ως νόμιμη και
ουσιαστικά βάσι-μη και υποχρέωσε τον
εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα
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το ποσόν των 11.377,73 ευρώ, ενώ
έπρεπε να τον υποχρεώσει να καταβάλει
το ποσόν των 7.268 ευρώ, έσφαλε ως

προς την εφαρμογή του νόμου και
την εκτίμηση των αποδείξεων και σ’

400/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κυριακή Αθανασιάδη, Γιώργος Λαμπρόπουλος).
Σύμβαση έργου. Δικαιώματα εργοδότη κατά του εργολάβου για την κατασκευή
ελαττωματικού έργου ή χωρίς τις συμφωνημένες ιδιότητες. Τα δικαιώματα αυτά
(διόρθωση των ελαττωμάτων, μείωση της αμοιβής, αναστροφής ή μείωσης της
αμοιβής) μπορούν να ασκηθούν και επικουρικά. Παραγραφή δικαιωμάτων του
εργοδότη (δεκαετία ή έξι μηνών). Μπορεί ο εργοδότης να ασκήσει τα δικαιώματά του
αυτά και μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτών με ένσταση εφόσον όμως μέσα
στο χρόνο της παραγραφής ειδοποίησε σχετικώς τον εργολάβο. Η ειδοποίηση αυτή
μπορεί να είναι άτυπη και μπορεί να γίνει και προφορικά. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 688 - 690 του Α.Κ.,
οι οποίες καθορίζουν την ευθύνη του
εργολάβου ανάλογα με τη φύση των
ελαττωμάτων και ελλείψεων που φέρει
το έργο που εκτελέστηκε από αυτόν,
προκύπτει ότι ο εργοδότης δικαιούται να
απαιτήσει: α) σε περίπτωση επουσιωδών ελαττωμάτων είτε τη διόρθωση
αυ-τών είτε την ανάλογη μείωση της
αμοι-βής (άρθρο 688), β) σε περίπτωση
ου-σιωδών ελαττωμάτων τα οποία καθιστούν το έργο άχρηστο ή ελλείψεως των
συνομολογηθεισών ιδιοτήτων, είτε τη
διόρθωση αυτών είτε την ανάλογη μείωση της αμοιβής είτε αντί αυτών την αναστροφή της συμβάσεως (άρθρο 689) και
γ) σε περίπτωση που οι ελλείψεις του
έργου οι οποίες ανάγονται τόσο σε ουσιώδη όσο και σε επουσιώδη ελαττώματα, καθώς και σε συμφωνημένες ιδιότητες, οφείλονται σε υπαιτιότητα του
εργολάβου, δικαιούται ο εργοδότης αντί
αναστροφής ή μειώσεως της αμοιβής να

απαιτήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά
που προήλθε από το γεγονός ότι ο εργολάβος υπαιτίως δεν ανταποκρίθηκε στις
από τη σύμβαση υποχρεώσεις του να
κατασκευάσει έργο που να φέρει τις
συμ-φωνημένες ιδιότητες και να μην έχει
ελαττώματα (άρθρο 690). Διαγράφεται
δηλαδή από τα άρθρα αυτά διαζευκτική
συρροή περισσότερων δικαιωμάτων
υπέρ του εργοδότη, η θέσπιση δε αυτή
περισσότερων δικαιωμάτων έγινε με
σκοπό να υπάρξει πληρέστερη προστασία του εργοδότη από τις συνέπειες της
πλημμελούς εκτελέσεως του έργου και
να επανέλθει με την ικανοποίηση του η
διαταραχθείσα ισορροπία των εκατέρωθεν παροχών (αμοιβής και εκτελεσθέντος έργου). Έτσι ο εργοδότης έχει το
εκλεκτικό δικαίωμα να ασκήσει οποιοδήποτε από τα παρεχόμενα σ’ αυτόν για
κάθε περίπτωση δικαιώματα, αλλά όταν
κάνει την επιλογή του ασκώντας το ένα
από αυτά, δεν μπορεί να παραιτηθεί από
αυτό και να ασκήσει το άλλο (βλ. Εφ.Αθ.
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5281/2002 Ελ.Δνη 44.861, Εφ,Πειρ.328/
2000 Ελ.Δνη 42.1681, Εφ.Αθ. 2046/
1983, Αρμ. ΛΗ’ σελ. 291). Δικαιούται
όμως να ασκήσει συγχρόνως περισσότερα από ένα από τα ανωτέρω δικαιώματα που προβλέπονται για κάθε περίπτωση, με τη μορφή όμως της επικουρικότητας οπότε αν το κυρίως ασκούμενο
δικαίωμα δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί για διάφορους λόγους (πραγματικούς ή νομικούς), να εξετάζεται το επικουρικώς ασκούμενο δικαίωμα, αφενός
γιατί και σ’ αυτήν την περίπτωση ένα
μόνο δικαίωμα ασκείται κάθε φορά
και αφετέρου γιατί αν η εξέταση του
επικου-ρικώς ασκούμενου δικαιώματος
ήταν ανεπίτρεπτη, ο εργοδότης θα έμενε
απροστάτευτος και θα διατηρείτο η ανισορροπία των εκατέρωθεν παροχών,
αφού θα υποχρεωνόταν να καταβάλει
πλήρη την αμοιβή και θα παραλάμβανε
ελαττωματικό έργο. Αν δηλαδή στην
πε-ρίπτωση υπάρξεως ουσιωδών
ελαττω-μάτων ασκήσει κυρίως το
δικαίωμα ανα-στροφής της συμβάσεως
και επικουρι-κώς αυτό της μείωσης της
αμοιβής και για οποιοδήποτε λόγο
το κυρίως ασκού-μενο δικαίωμα δεν
είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, παρά
την ύπαρξη ουσιω-δών ελαττωμάτων,
θα εξεταστεί το δικαί-ωμα μείωσης της
αμοιβής. Έρεισμα στην άποψη αυτή
παρέχει και η διάταξη του άρθρου 549§2
του Α.Κ., η οποία διά-ταξη εφαρμόζεται
και επί μισθώσεως έργου κατά το άρθρο
689§2 του ίδιου Κώδικα και σύμφωνα με
την οποία ο αγοραστής έχει δικαίωμα
μόνο σε μείω-ση του τμήματος αν το
πράγμα μεταποι-ήθηκε ή εκποιήθηκε
εξολοκλήρου ή κατά μεγάλο μέρος
από τον αγοραστή, δηλα-δή επί
συμβάσεως έργου αν το έργο ενσωματώθηκε σε πράγμα του αγοραστή
ή καταναλώθηκε ή εκποιήθηκε μαζί με
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το πράγμα. Η ανωτέρω διάταξη περί
αποκλεισμού της αναστροφής εφαρμόζεται κατά την ορθή έννοια της και σε
κάθε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία
αποδόσεως στον εργολάβο του εκτελεσθέντος ελαττωματικού έργου, όπως
επί εκπονηθείσης από μηχανικό ελαττωματικής μελέτης, ή ελαττωματικού
ελαιοχρωματισμού της οικοδομής του
εργοδότη ή ελαττωματικής επισκευής
του αυτοκινήτου του (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη Ερνομ. Α.Κ. στο άρθρο 549 σημ. 7).
Περαιτέρω από το συνδυασμό των
δια-τάξεων των άρθρων 693 και 558
του Α.Κ. προκύπτει ότι οι αξιώσεις του
εργο-δότη εξαιτίας ελλείψεων του έργου
πα-ραγράφονται όταν περάσουν δέκα
χρό-νια από τότε που έγινε η παραλαβή
του, αν πρόκειται για οικοδομήματα ή για
άλλες ακίνητες εγκαταστάσεις, αλλιώς
παραγράφονται σε έξη μήνες, ο δε εργοδότης δικαιούται και μετά τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής να
ασκήσει με ένσταση τα δικαιώματά του
από το ελάττωμα ή την έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας του έργου, εφόσον
ειδοποίησε γι’ αυτά τον εργολάβο μέσα
στον χρόνο της παραγραφής. Η ανωτέρω ειδοποίηση δεν υπόκειται σε τύπο
και μπορεί να είναι και προφορική, πρέπει όμως να είναι ειδική, δηλαδή να αναφέρει τα ελαττώματα ή τις ελλείψεις συμφωνημένης ιδιότητας του έργου και να
συνάγεται από αυτήν έστω και συμπερασματικά ότι ο εργοδότης επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώματα του,
χωρίς να χρειάζεται να καθοριστεί ποιο
συγκεκριμένο δικαίωμα προτίθεται να
ασκήσει (βλ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλο
Αστικός Κώδικας στο άρθρο 558 όπου
και παραπομπές).
Αποδείχτηκαν τα παρακάτω περιστατικά: Την 23.9.1999 καταρτίστηκε
μεταξύ των διαδίκων μικτή σύμβαση,
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ήτοι σύμβαση κατασκευής και πωλήσεως λογισμικού (Software), δυνάμει
της οποίας η ενάγουσα ανέλαβε να
κατα-σκευάσει και να πουλήσει στην
εναγο-μένη ένα ολοκληρωμένο σύστημα
ηλε-κτρονικού εμπορίου στο διαδίκτυο
(internet) για την άσκηση από μέρους
της εναγομένης εμπορίας ψηφιακών
δίσκων (CD) μέσω του διαδικτύου, αντί
συνολικής αμοιβής 3.000.000 δραχμών
με επιπλέον Φ.Π.Α. 18%. Συγκεκριμένα
το σύστημα λογισμικού θα περιλάμβανε
τα ακόλουθα τέσσερα υποσυστήματα:
α) …… κ.λ.π.
Η παράδοση του έργου έτοιμου
για λειτουργία συμφωνήθηκε να γίνει
μέχρι την 31.12.1999. Οι ανωτέρω επιμέρους συμφωνίες των διαδίκων περιλήφθηκαν στο από 23.9.1999 ιδιωτικό
συμφωνητικό που υπέγραψαν οι νόμιμοι
εκπρόσωποί τους και στα επισυναπτόμενα σ’ αυτό παραρτήματα, τα οποία
αποτέλεσαν αναπόσπαστο τμήμα του
συμφωνητικού. Έναντι της ανωτέρω
αμοιβής η εναγομένη κατέβαλε στην
ενάγουσα κατά την κατάρτιση της συμβάσεως το ποσό των 300.000 δραχμών
και έκτοτε δεν κατέβαλε άλλη αμοιβή. Το
έργο παραδόθηκε στην εναγομένη με
μεγάλη καθυστέρηση και συγκεκριμένα
παραδόθηκε στις αρχές Ιουλίου του
έτους 2000 και επιπλέον είχε ουσιώδη
ελαττώματα και εστερείτο συμφωνημένων ιδιοτήτων. Ειδικότερα ενώ είχε
κ.λ.π.
Λόγω των προαναφερθεισών ελλείψεων του έργου, αυτό δεν λειτούργησε εν προκειμένω και δεν έγινε ούτε μία
παραγγελία μέσω αυτού, όπως σαφώς
καταθέτει ο μάρτυρας της εναγομένης,
ενώ και ο μάρτυρας της ενάγουσας παραδέχεται την ανυπαρξία παραγγελιών.
Οι ανωτέρω ελλείψεις γνωστοποιήθηκαν
προφορικά στην ενάγουσα από μέρους
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της εναγομένης μέχρι τον Νοέμβριο του
έτους 2000 (βλ. κυρίως την κατάθεση
του μάρτυρα της εναγομένης προς το
τέλος) και επίσης γνωστοποιήθηκε και
η προοπτική παύσεως της μεταξύ τους
συνεργασίας χωρίς να καταβληθεί το
υπόλοιπο της συμφωνημένης για το
έργο αμοιβής. Στη συνέχεια ο διευθύνων
σύμβουλος της εναγομένης Ν.Μ. με
επιστολή που απέστειλε στην ενάγουσα
την 29.11.2000 γνωστοποίησε και
γραπτώς την απόφαση της εναγομένης
να παύσει τη συνεργασία με την
ενάγουσα, χωρίς να χρησιμοποιήσει
κα-μία από τις υπηρεσίες της, καθώς και
την πρόθεσή της να μην καταβάλει άλλη
αμοιβή ούτε να διεκδικήσει την καταβληθείσα των 300.000 δραχμών. Ακολούθως η ενάγουσα με την από 26.1.2001
επιστολή της προς την εναγομένη
δια-μαρτυρήθηκε μεταξύ άλλων και
για την άρνηση της να πληρώσει τη
συμφω-νηθείσα αμοιβή εξοφλώντας το
σχετικό τιμολόγιο (αριθ. 17/13.7.2000)
και ζητούσε την εξόφληση του εντός 10
ημερών αλλιώς θα αναθέσει την είσπραξη του στο νομικό της τμήμα. Ενόψει της
δηλωθείσης ως άνω προθέσεως της
ενάγουσας να διεκδικήσει δικαστικώς
την υπόλοιπη αμοιβή της, η εναγομένη
ζήτησε την 28.1.2001 από τον τεχνικό
της σύμβουλο Χ.Α. να αναφέρει και
γραπτώς σε σχετική τεχνική έκθεση τις
ελλείψεις που είχε ο ίδιος διαπιστώσει
στο έργο μετά την παράδοσή του, αυτός
δε συνέταξε την προσκομιζόμενη με
επίκληση από την εναγομένη τεχνική
έκθεση. Από τα παραπάνω προκύπτει
ότι η εναγομένη πριν συμπληρωθεί
εξάμηνο από την παράδοση του έργου
είχε ειδοποιήσει την ενάγουσα για τις
ανωτέρω ελλείψεις αυτού (ελλείψεις
συμφωνημένων ιδιοτήτων και ουσιώδη
ελαττώματα) καθώς και για την πρόθεσή
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της να μην καταβάλλει άλλη αμοιβή λόγω των ελλείψεων. Επομένως νομίμως
(αρθ. 689, 558 του Α.Κ) κατά τη συζήτηση της αγωγής για καταβολή της αμοιβής, ασκεί κατ’ ένσταση τα εκ των ελλείψεων δικαιώματα της και νομίμως κατά
την προεκτεθείσα σκέψη ασκεί συγχρόνως κυρίως το δικαίωμα αναστροφής
της συμβάσεως και επικουρικώς το δικαίωμα μειώσεως της αμοιβής στο ποσό
των 300.000 δραχμών που έχει καταβληθεί. Επειδή όμως για λόγους πρα-

γματικούς το κυρίως ασκούμενο δικαίωμα αναστροφής της συμβάσεως, αν και
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εν
προκειμένω, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, αφού δεν είναι πραγματικώς
δυνατό να αποδοθεί το εκτελεσθέν έργο
που συνίσταται σε παρασχεθείσα υπηρεσία - εργασία, νομίμως εξετάζεται το
επικουρικώς ασκούμενο δικαίωμα μειώσεως της αμοιβής. Επί του θέματος αυτού αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: α) λόγω

414/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Νιάρος, Δημήτρης Συμεωνίδης).
Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης (479 Α.Κ.) Προϋποθέσεις για την εφαρμογή
της διάταξης για να δημιουργηθεί ευθύνη του αποκτώντος την περιουσία. Εισφορά
σε εταιρεία που ιδρύεται για πρώτη φορά. Δεν απαιτείται γνώση του αποκτώντος.
Κλήση για λήψη ένορκης βεβαίωσης. Στη διήμερη προθεσμία υπολογίζεται και το
Σάββατο. Αν η εταιρεία που μεταβιβάστηκε η περιουσία του οφειλέτη (ο οποίος μετέχει
στην ίδρυσή της) είναι αφανής, εταιρία τότε επέρχεται ουσιαστική μεταβίβαση της
περιουσίας στον εμφανή εταίρο αφού η αφανής εταιρία δεν έχει νομική προσωπικότητα
και περιουσία. Περιστατικά.

Από το άρθρο 479 εδ. 1 περ. α’
ΑΚ συνάγονται τα εξής: Για τη δημιουργία, κατόπιν συμβατικής μεταβιβάσεως
περιουσίας, σωρευτικής εκ του νόμου
αναδοχής του αποκτώντος, έναντι των
δανειστών του μεταβιβάζοντος, των αντίστοιχων χρεών, που ανήκουν στην περιουσία, έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων, απαιτείται να περιλαμβάνει η μεταβίβαση ένα προς ένα όλα τα
στοιχεία που συνιστούν το ενεργητικό
της περιουσίας, έστω και αν εξαιρέθηκαν
από αυτήν αντικείμενα ασήμαντης αξίας.
Επί δε μεταβιβάσεως μεμονωμένων
αντικειμένων, πρέπει αυτά να αποτελούν όλο το ενεργητικό της περιουσίας

ή το σημαντικότερο ποσοστό αυτής.
Επι-πλέον πρέπει να τελούσε εν γνώσει
ο αποκτών ότι του μεταβιβάστηκε η όλη
περιουσία ως σύνολο ή το σημαντικότερο ποσοστό αυτής, η οποία γνώση θεωρείται ότι υπάρχει και όταν, ενόψει των
συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η μεταβίβαση, γνώριζε αυτός την εν γένει περιουσιακή κατάσταση του μεταβιβάζοντος και
μπορούσε να αντιληφθεί ότι η περιουσία
που του μεταβιβάστηκε αποτελούσε το
σύνολο αυτής ή το σημαντικότερο ποσοστό αυτής. Η τήρηση τύπου για τη
σύμβαση μεταβιβάσεως, που μάλιστα
είναι υποσχετική, δεν ενδιαφέρει, σε
περίπτωση δε που τα μεταβιβαζόμενα
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στοιχεία της περιουσίας είναι κινητά
πράγματα, για το κύρος της μεταβιβάσεως καθενός από αυτά αρκεί κατά το
άρθρο 1034 ΑΚ, η παράδοσή του, κατά
νομή, από τον μεταβιβάζοντα στον
απο-κτώντα. Για να επέλθει η ως άνω
ανα-δοχή χρέους δεν απαιτείται γνώση
του αποκτώντος ότι κατά το χρόνο της
κτή-σεως στην αποκτώμενη περιουσία
ανή-καν χρέη ή και ποια ήταν αυτά. Ο
ισχυ-ρισμός, ότι η αξία των στοιχείων της
πε-ριουσίας που μεταβιβάστηκε έχει ορισμένο ύψος και τούτο είναι ασήμαντο,
με συνέπεια να είναι αντιστοίχως ασήμαντη και η ευθύνη από την αναδοχή,
στοιχειοθετεί ένσταση και γι’ αυτό πρέπει
να προβάλλεται και να αποδεικνύεται
από τον αποκτώντα (ΑΠ 829/2003
Ελλ. Δνη 45. 168). Εξάλλου, η ανωτέρω
γνώση του αποκτώντος την επιχείρηση
δεν απαιτείται να συντρέχει, όταν η μεταβίβαση γίνεται με τη μορφή εισφοράς σε
εταιρεία που ιδρύεται για πρώτη φορά
(Κρητικός, στον Α Κ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, αρθρ. 479 αρ. 16, Εφ.Αθ. 77/
1977 ΝοΒ 25. 216).
…Για το ότι στη διήμερη προθεσμία κλήτευσης για λήψη ένορκης
βε-βαίωσης υπολογίζεται το Σάββατο
βλ. ΑΠ 686/2003 Ελλ. Δνη 45.1613).
Η Ε.Χ. και o σύζυγος της, ενόψει
των ανωτέρων προβλημάτων (χρεών
προς τρίτους) και προς οικονομική ανόρθωση της επιχείρησης, άρχισαν από το
καλοκαίρι του 1999 να αναζητούν τρίτο
πρόσωπο για να συνεταιρισθούν, το
οποίο θα εισέφερε νέα κεφάλαια στην
επιχείρηση, είχαν δε έλθει προς τούτο
σε επαφές με τους Α. και Δ., με τους
οποίους όμως δεν ήλθαν σε συμφωνία.
Τελικώς, οι ανωτέρω προέβησαν κατά
μήνα Νοέμβριο του 1999 σε άτυπη
συμφωνία με τον εναγόμενο να συστήσουν μεταξύ τους αφανή εταιρεία προς
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από κοινού εκμετάλλευση της επιχείρησής τους, στην οποία αυτοί θα εισέφεραν
τα υπάρχοντα εμπορεύματα και πάγια,
τη φήμη - πελατεία της παλαιάς επιχείρησης, καθώς και την τεχνογνωσία τους
στο αντικείμενο και ο εναγόμενος θα εισέφερε κεφάλαιο 8.500.000 δραχμών,
ενώ για να μην υπάρχουν προβλήματα
με τους δανειστές από την μέχρι τότε
ατομική επιχείρηση της Ε.Χ., μοναδικός
εμφανής εταίρος θα ήταν ο εναγόμενος,
ο οποίος θα λειτουργούσε εφεξής την
επιχείρηση μόνο στο όνομά του και οι
παλαιοί ιδιοκτήτες θα συμμετείχαν στην
εταιρεία ως αφανείς εταίροι, με ποσοστό
συμμετοχής τους σε αυτή 50%. Με την
άτυπη αυτή εισφορά της επίδικης επιχείρησης ως οργανωμένου συνόλου κινητών πραγμάτων και άϋλων περιουσιακών αγαθών υπό ενιαίο φορέα, στην
ανωτέρω εκ νέου συσταθείσα εταιρεία
της ένδικης επιχείρησης από τους πρώην ιδιοκτήτες της, επήλθε ουσιαστικά
μεταβίβασή της στο πρόσωπο του εναγομένου, αφού αυτός ως μοναδικός
εμφανής εταίρος ήταν πλέον έναντι των
τρίτων ο μοναδικός ιδιοκτήτης αυτής,
ενώ η αφανής εταιρεία, μη έχουσα αυτοτελή νομική προσωπικότητα και περιουσία, λειτουργούσε μόνο στις μεταξύ
των συμβαλλομένων μερών σχέσεις.
Σημει-ωτέον, ότι περί της σύστασης
μεταξύ του εναγομένου και του ζεύγους
Κ. αφανούς εταιρεία, για την από κοινού
εκμε-τάλλευση της ένδικης επιχείρησης
αυ-τών, έκριναν και οι εκδοθείσες στα
πλαί-σια αντιδικιών μεταξύ των διαδίκων
από τη λειτουργία της εταιρείας αυτής
1851/2000 και 2090/2000 αποφάσεις
ασφαλι-στικών μέτρων, καθώς και η
42/2001 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικεί-ου Πατρών, με την οποία
διορίσθηκε ορι-στικώς εκκαθαριστής
αυτής, λόγω επελ-θούσας τελικώς
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λύσης και εκκαθάρισής της. Περαιτέρω,
αποδείχθηκε, ότι ο ενα-γόμενος με βάση
την παραπάνω μεταξύ τους συμφωνία
και την επελθούσα μετα-βίβαση
συνέχισε την ίδια ανωτέρω επι-χείρηση
της αρχικής οφειλέτριας της ενάγουσας και δεν δημιούργησε εξ αρχής
καινούργια επιχείρηση, ανεξάρτητη από
την παλαιά, όπως αυτός αβάσιμα ισχυρίζεται, πράγμα που εξάλλου και ο ίδιος
δήλωσε, εμμέσως, στην ενάγουσα αμέσως μετά την απόκτηση της επιχείρησης, ενημερώνοντάς την ότι επί πλέον
θα συναλλασσόταν μόνο με τον ίδιο και
όχι με την προηγούμενη ιδιοκτήτρια.
Εξάλλου, το ότι δεν υπήρξε εξαρχής
δη-μιουργία νέας επιχείρησης από τον
εναγόμενο, αλλά συνέχιση της παλαιάς,
αποδεικνύεται από το ότι αυτή είχε το ίδιο
αντικείμενο εμπορίας, χωρίς μάλιστα ο
εναγόμενος να έχει καμία προηγούμενη εμπειρία σχετικά με αυτό, χρησιμοποιείτο δε προς τούτο το ίδιο μίσθιο κατάστημα, επί της οδού Μαιζώνος 30, με
τον ίδιο διακριτικό τίτλο στην είσοδο του,
ήτοι «MEGA PET CENTER», που όμως
ήταν ήδη αναγνωρίσιμος από την έως
τότε πελατεία της παλαιάς επιχείρησης,
κατά τρόπο ώστε να δημιουργείται η
εντύπωση στους τρίτους ότι συνεχιζόταν
η ίδια επιχείρηση χωρίς διακοπή της λειτουργίας της, ενώ ενισχύεται και από
το ότι παρέμειναν στην φερόμενη καινούργια επιχείρηση του εναγομένου, οι
ανωτέρω πρώην ιδιοκτήτες της, οι οποίοι εμφανίζονταν εικονικά ως υπάλληλοι
αυτής, πράγμα όμως που κατά τα
διδάγματα της κοινής πείρας, δεν θα
μπορούσε να συμβαίνει υπό την εκδοχή
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του εναγομένου. Επίσης, από το ότι ο
τελευταίος πραγματοποίησε κατά τον
χρόνο της μεταβίβασης της επιχείρησης
στο όνομα του αγορές καινούργιων
εμπορευμάτων, δεν συνάγεται αναγκαίως ότι η παλαιά επιχείρηση δεν διέθετε
κατά το χρόνο της μεταβίβασης καθόλου
εμπορεύματα, κατά τρόπο ώστε δεν
υπήρχε για τον εναγόμενο κανένα προφανές οικονομικό όφελος από μία τέτοια
αγορά και ότι δεν προέβη σε αυτή, όπως
αβάσιμα διατείνεται ο ίδιος. Αντίθετα,
αφού η λειτουργία της επιχείρησης και
οι συναλλαγές της συνεχίζονταν, ήταν
αναμενόμενο να υπάρχει εισροή και
νέων εμπορευμάτων, τα οποία λόγω της
νέας μορφής υπό την οποία λειτουργούσε πλέον η επιχείρηση, γίνονταν αναγκαστικά στο όνομα του εναγομένου και
μόνο. Περαιτέρω αποδείχθηκε, ότι η πιο
πάνω επιχείρηση ήταν το βασικότερο
περιουσιακό στοιχείο της οφειλέτιδας
της ενάγουσας, Ε.Χ., κατά τρόπο ώστε
με την εκ μέρους της εκποίηση αυτής δεν
υπήρχε άλλη αξιόχρεη περιουσία της,
προς ικανοποίηση των δανειστών της,
ο δε εναγόμενος τελούσε σε γνώση ότι
του μεταβιβαζόταν με τη σύσταση της ως
άνω εταιρείας, ολόκληρη η επιχείρη-ση
ως τέτοια και ότι η δικαιοπάροχος του
πέραν αυτής δεν διέθετε άλλα περιουσιακό στοιχεία, αναδεχόμενος ως εκ
τούτου τις υποχρεώσεις της που είχαν
γεννηθεί κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, στα πλαίσια της δραστηριότητάς
της, μεταξύ των οποίων και αυτή της
ενάγουσας, σωρευτικά και αλληλεγγύως
με την δικαιοπάροχο του Ε.Χ., για τις
οποίες ευθυνόταν πλέον και ατομικά.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

99

416/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χάρης Μπουγιούκος, Θανάσης Βγενόπουλος).
Σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση μισθώσεως έργου. Έννοια.
Περιστατικά που αποδεικνύουν σύμβαση μίσθωσης έργου.

Από τις διατάξεις των άρθρων
648, 652, 681 Α Κ και 6 του ν. 765/1943,
ο οποίος κυρώθηκε με την 326/1946
πράξη του Υπουργικού. Συμβουλίου και
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 Εισ
Ν ΑΚ, προκύπτει, ότι σύμβαση παροχής
εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν,
κατά τους όρους της σχετικής συμφωνίας των μερών, οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην εργασία που συμφωνήθηκε να παρέχει ο μισθωτός, χωρίς
πε-ραιτέρω ευθύνη του για την επίτευξη
μ’ αυτήν ορισμένου αποτελέσματος, οι
οδηγίες δε που παρέχονται από τον
εργοδότη ως προς τον τρόπο, τόπο και
χρόνο παροχής της εργασίας είναι δεσμευτικές για τον μισθωτό, ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να τις ακολουθεί και να
δέχεται την άσκηση ελέγχου προς διαπίστωση της συμμορφώσεώς του προς
αυτές και της επιμελούς και συμφώνου
προς τις οδηγίες εκτελέσεως της εργασίας που του έχει ανατεθεί (ΑΠ 473/1994
ΔΕΝ 1995, 270, ΑΠ 668/1991 Ε Εργ Δ
1993, 646). Εξάλλου, η σύμβαση μισθώσεως έργου αποσκοπεί στην επίτευξη
ενός τελικού αποτελέσματος, του οποίου
η πραγμάτωση, έναντι μιας πάγιας συμφωνημένης αμοιβής, επιφέρει την αυτόματη λύση της συμβάσεως και υπάρχει
όταν τα μέρη, καθ’ όλο το χρόνο που
απαιτήθηκε για την αποπεράτωση του
έργου, απέβλεψαν όχι στην παροχή της
εργασίας καθ’ εαυτήν, αλλά στο έργο
που εκτελέστηκε, για την καλή εκτέλεση

του οποίου ο εργολάβος έχει την ευθύνη
και φέρει τον κίνδυνο μέχρι την παράδοση του (ΑΠ 1475/1984 ΝοΒ 33.1005,
Εφ. Θεσ. 3150/1997 Ε Εργ Δ 1998, 700).
Δοθέντος δε ότι ο όρος «εξαρτημένη
εργασία» αποτελεί νομική έννοια, στο
Δι-καστήριο απόκειται να αποφανθεί, με
βάση το σύνολο των πραγματικών περιστατικών υπό τα οποία λειτούργησε η
σχέση, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει εξαρτημένη εργασία, χωρίς να δεσμεύεται,
από το χαρακτηρισμό που έδωσαν σ’
αυτήν οι διάδικοι (ΑΠ 1291/2001 Ελλ.
Δνη 43.128, ΑΠ 1472/2000 Ελλ Δνη
42.737, Εφ. Αθ. 848/2003 Ελλ Δνη
42.1655, Εφ. Θεσ. 698/2002 Αρμ.
57.54).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα
περι-στατικά: Η εναγόμενη εταιρεία με
την επωνυμία «TRAVEL CO Ε.Π.Ε.», η
οποία διατηρεί τουριστική επιχείρηση με
έδρα την Κέρκυρα, έχει υποκατάστημα
στον Λαγανά Ζακύνθου, το οποίο λειτουργεί ως γραφείο γενικού τουρισμού
με δραστηριότητα την εξυπηρέτηση αλλοδαπών τουριστών, όπως τη μεταφορά
τους ή τη διενέργεια εκδρομών με τα τουριστικά λεωφορεία που χρησιμοποιεί.
Οι εργασίες της είναι κυρίως εποχιακές
και για το λόγο αυτό το προσωπικό της
προσλαμβάνεται κυρίως με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου. Κατά την τουριστική
περίοδο 1999 (ήτοι από 1.5.1999 έως
31.10.1999) δυνάμει προφορικής
συμβάσεως ορισμένου χρόνου μεταξύ
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των διαδίκων, ο ενάγων, έχοντας εμπειρία γύρω από την τουριστική κίνηση του
νησιού, αφού είχε στο παρελθόν δικό του
τουριστικό γραφείο στη Ζάκυνθο, απασχολήθηκε στην επιχείρηση της εναγομένης ως υπεύθυνος προγραμματισμού
και συντονισμού της κινήσεως των
του-ριστικών λεωφορείων αυτής έναντι
κα-θαρών αποδοχών 450.000 δραχμών
μηνιαίως. Κατά την απασχόληση του
αυτή ο ενάγων είχε την υποχρέωση, υπό
τις γενικές οδηγίες της εργοδότριας εταιρείας, να προγραμματίζει κάθε βράδυ
την κίνηση των λεωφορείων της επόμενης ημέρας, χωρίς ωστόσο να έχει
συγ-κεκριμένο ωράριο εργασίας και να
πα-ρευρίσκεται στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου κατά την ημέρα αφίξεως και αναχωρήσεως των πελατών της εταιρείας,
ώστε να συντονίζει την κίνηση των
λεωφορείων. Σπανίως δε απασχολήθηκε ως οδηγός λεωφορείου, αντικαθιστώντας προσωρινά κάποιον άλλον
οδηγό. Με το ίδιο αντικείμενο και όρους
συνεργασίας ο ενάγων απασχολήθηκε
στην επιχείρηση της εναγομένης και την
αμέσως επόμενη τουριστική περίοδο
του 2000. Από τα στοιχεία της έλλειψης
συγκεκριμένου ωραρίου εργασίας του
ενάγοντος και της εκτέλεσης αυτής υπό
τις γενικές μόνο κατευθυντήριες οδηγίες
της εναγομένης και βάσει της εμπειρίας
του ιδίου, σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι η αμοιβή του (450.000 δρχ. μηνιαίως)
ήταν πολύ μεγαλύτερη από τον βασικό
μισθό των οδηγών τουριστικών

λεωφορείων της ιδίας με αυτόν
προσω-πικής κατάστασης (έγγαμος με
δύο τέκνα), όπως καθορίζεται από τις
οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας
των ετών 1999 και 2000 (283.183
δρχ. και 293-094 δρχ., αντίστοιχα),
καθώς και ότι για την αμοιβή του αυτή
ο ενάγων παρέ-διδε στην εναγομένη
αποδείξεις παρο-χής υπηρεσιών (βλ.
ιδιαίτερα το 602/28.11.1999 τιμολόγιο
παροχής υπηρε-σιών «ΡΟΤΑΜΙΤΙΣ
TOURS - Γραφείο Γενικού Τουρισμού»
και τις 85/5.7.2000, 159/8.8.2000 και
216/5.9.2000 αποδεί-ξεις πληρωμής
που φέρουν την υπογρα-φή του
ενάγοντος), αποδεικνύεται ότι με τη
μεταξύ τους σύμβαση οι διάδικοι απέβλεπαν στην επίτευξη συγκεκριμένου
αποτελέσματος, ήτοι του έναντι αμοιβής
έργου συντονισμού και προγραμματισμού, κατά τις ανωτέρω τουριστικές περιόδους, της κίνησης των λεωφορείων
της εναγομένης από τον ενάγοντα, ο
οποίος διέθετε σχετική πείρα και ότι συνεπώς η ανωτέρω σύμβασή τους είχε
τον χαρακτήρα της συμβάσεως έργου
και όχι της συμβάσεως εξαρτημένης
εργασίας, της οποίας κύριο γνώρισμα,
όπως αναφέρθηκε στη μείζονα νομική
σκέψη, είναι η προσωπική εξάρτηση του
εργαζομένου σχετικά με τον τόπο, τον
χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας του. Συνεπώς, οι επίδικες αξιώσεις
του ενάγοντος για τα προαναφερόμενα
έτη είναι αβάσιμες και πρέπει να απορ-

419/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελευθερία Μπαστάνη, Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Τάκης
Διονυσόπουλος, Εμμανουήλ Κοπακάκης).
Αναπηρία ή παραμόρφωση. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου
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931 Α.Κ. Περιστατικά. Νοσήλια από βλάβη του σώματος. Οφείλονται στον παθόντα
έστω και αν πληρώθηκαν από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΙΚΑ) ή ταμείο
ασφαλίσεως ή από ασφαλιστική εταιρεία δυνάμει συμβάσεως ιδιωτικής ασφάλισης.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 931
Α.Κ., όπως αντικ. από το άρθρ. 8 ν.
1329/1983 η αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα
λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την
επιδίκαση της αποζημίωσης, αν επιδρά
στο μέλλον του. Από τη διάταξη αυτή παρέχεται αυτοτελής αξίωση αποζημίωσης
στον παθόντα από αδικοπραξία. Για την
πληρότητα του δικογράφου της αγωγής
με την οποία επιδιώκεται αποζημίωση
βάσει της Α.Κ. 931 πρέπει να αναφέρεται
σ’ αυτή κατά τρόπο σαφή και ορισμένο η
ζημία την οποία έπαθε ο ενάγων, πέρα
απ’ αυτή που ζήτησε ή πρόκειται να υποστεί στο μέλλον. Ιδιαίτερα πρέπει να
αναφέρονται ότι η αποζημίωση που επιδιώκεται είναι συνέπεια όχι απλώς της
ανικανότητας για εργασία και απόκτηση
από αυτή εισοδημάτων, εφόσον η αποκατάσταση της ζημίας αυτής επιδιώκεται
μέσω της αξιώσεως αποζημιώσεως από
την Α.Κ. 929, αλλά ειδικά η συνέπεια της
αναπηρίας ή παραμόρφωσης. Συνεπώς
εάν στο δικόγραφο της αγωγής δεν αναφέρεται με την επιβαλλόμενη στη συγκεκριμένη περίπτωση επάρκεια ποια και
πόση είναι η ζημία που παθαίνει αυτός
στον οποίο προξενήθηκε η σωματική κάκωση, η αγωγή ως προς το κονδύλιο
αυτό είναι αόριστη και απορριπτέα (ΑΠ.
839/1993 Ελλ. Δνη 1995, 134, Εφ.Αθ.
560/1997, Κρητικός Αποζημίωση παρ.
318 επ.). Περαιτέρω κατά τη διάταξη του
άρθρου 929 Α.Κ. σε περίπτωση βλάβης
του σώματος ή της υγείας προσώπου
η αποζημίωση περιλαμβάνει εκτός των
άλλων και τα νοσήλια. Τη ζημία αυτή,
δηλαδή την αξίωση καταβολής νοση-

λίων, νομιμοποιείται να ζητήσει ο ίδιος
ο παθών έστω και αν αυτά (νοσήλια)
καταβλήθηκαν από οργανισμό κοινωνικής ασφαλίσεως ή από ταμείο ασφαλίσεως ή από ασφαλιστική εταιρεία,
δυνάμει συμβάσεως ιδιωτικής ασφαλίσεως, πλην του ΙΚΑ για το οποίο ισχύει
η αυτόματη υποκατάσταση του βάσει
του αρθρ. 18 ν. 1654/1986 (Κρητικός
ό.π. παρ. 247). Στην προκείμενη περίπτωση με την κρινόμενη αγωγή οι
ενά-γοντες εκθέτουν ότι την 18.4.1999
συγ-κρούσθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της
πρώτης ενάγουσας, το οποίο οδηγούσε
ο δεύτερος εναγόμενος με το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πρώτος εναγόμενος, ιδιοκτησίας της δευτέρας τούτων. Ότι από τη σύγκρουση, που έγινε
από υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου, όπως με λεπτομέρεια εκτίθεται
σ’ αυτή, η πρώτη ενάγουσα, κυρία του
αυτοκινήτου, ζημιώθηκε το συνολικό
ποσό των 3.239.001 δραχμών. Ότι ο
δεύτερος ενάγων, ο οποίος τραυματίσθηκε και στη συνέχεια υπέστη οξύ
έμ-φραγμα του μυοκαρδίου, ζημιώθηκε
συνολικά το ποσό των 96.268.645
δραχμών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται
το ποσό των 5.770.645 δρχ. που κατέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο, ως ασφαλιστικός του φορέας, για τα νοσήλειά του
στο νοσοκομείο καθώς και το ποσό των
50.000.000 δραχμών βάσει της διάταξης
του αρθρ. 931 Α.Κ., εφόσον κατέστη
ανάπηρος σε ποσοστό 67% και δεν θα
μπορεί πλέον να ασκεί τις έντονες κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητές του,
ενώ υπηρεσιακά, ως Διευθυντής του
Κέντρου Υγείας Θέρμου Τριχωνίδας, δεν
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θα μπορεί να εξελιχθεί και να καταλάβει
ανώτερη θέση. Με βάση αυτό το ιστορικό ζήτησαν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον έκαστος, να τους
καταβάλουν τα παραπάνω χρηματικά
ποσά. Η αγωγή αυτή ως προς το κονδύλιο των 50.000.000 δραχμών για απο-

ζημίωση βάσει της Α.Κ. 931 είναι αόριστη και απορριπτέα, εφόσον, σύμφωνα
με την πρώτη νομική σκέψη, δεν αναφέρει κατά τρόπο σαφή και ορισμένο για
ποιους λόγους η αναπηρία του επέδρασε στο οικονομικό μέλλον σε σχέση με
την υπηρεσιακή του εξέλιξη.

452/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Ατσαλάκης, Ιωάννης Σταράμος).
Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Πολ. Πρωτοδικείου είναι απαράδεκτες και
ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα όταν έχουν διαταχθεί αποδείξεις που διεξάγονται
σύμφωνα με το άρθρο 341 Κ.Πολ.Δ. Πώληση εικονική. Περιστατικά και στοιχεία που
αποδεικνύουν την εικονικότητα της σύμβασης.

Επειδή από τον συνδυασμό των
διατάξεων των αρθρ. 226 παρ. 2 (όπως
ίσχυε πριν από την τροποποίησή του
με τον Ν. 2915/2001) και 270§2β του
ΚΠολΔ προκύπτει ότι στην τακτική διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, εφόσον εκδίδεται προδικαστική
απόφαση και η απόδειξη διεξάγεται σύμφωνα με το αρθρ. 341 του ίδιου κώδικα,
δεν είναι παραδεκτά ως αποδεικτικά μέσα, ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου
(βλ. ΑΠ 702/99, Δνη 2000, 367, 625/99,
Δνη 2000, 67, 1470/98, Δνη 99,1314).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Προς κάλυψη
των στεγαστικών αναγκών του Χ.Λ. και
της οικογενείας του, που αποτελείτο από
την σύζυγό του Θ. και τον θετό υιό τους
Β. (αρχικούς ενάγοντες), μεταβιβάσθηκε
κατά κυριότητα με το 268/75 παραχωρητήριο της Δ/νσεως Κοινωνικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας, που έχει μεταγραφεί νόμιμα, ένα ακίνητο εμβαδού 375
τ.μ. μετά του επ’ αυτού οικίσκου, που

ευρίσκεται στο 15 Ο.Τ. του οικισμού Αιτωλικού, όπως περιγράφεται ειδικότερα
στην απόφαση παραχωρήσεως, αντί
τιμήματος 153.300 δρχ., προς εξασφάλιση του οποίου ενεγράφη υποθήκη
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Χ.Λ.,
που διέμενε με τη σύζυγό του στην παραχωρηθείσα οικία, ενώ ο υιός του Β.
κατοικούσε με την οικογένειά του από
το έτος 1971 περίπου στην Αθήνα, απεβίωσε τον Απρίλιο του 1994 και άφησε
μόνους κληρονόμους, τους προαναφερθέντες σύζυγο και τέκνο (αρχικούς
ενάγοντες). Η εναγομένη Ε.Κ. είναι ανεψιά του αποβιώσαντος Χ.Λ. (θυγατέρα
του αδελφού του Σ.). Λίγους μήνες μετά
τον θάνατο του Χ.Λ. η εναγομένη πληροφόρησε τη σύζυγο του αποβιώσαντος
Θ., που εξακολουθούσε να κατοικεί στην
οικία του κατά τα άνω παραχωρηθέντος
ακινήτου (και την οποία ενόσω ακόμη
ζούσε ο σύζυγος της είχε επεκτείνει κατά
δύο ακόμη δωμάτια), ότι ο αποβιώσας
θείος της είχε μεταβιβάσει σε αυτήν το
ακίνητο λόγω πωλήσεως και της
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πρότεινε να της το εκμισθώσει, της εγχείρισε δε για υπογραφή και σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως, που η
ίδια είχε υπογράψει και πρόβλεπε ότι η
μίσθωση θα ήταν δεκαετούς διαρκείας,
δηλαδή από 1-6-1994 μέχρι 1-6-2004
και το μίσθωμα 5000 δρχ. το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά ποσοστό 5%
ετησίως. Η σύζυγος του αποβιώσαντος,
που τότε πληροφορήθηκε το πρώτον τη
μεταβίβαση, αρνήθηκε να συμπράξει
στην προτεινόμενη μίσθωση και δεν
υπέγραψε το συμφωνητικό. Στη συνέχεια η εναγομένη επέδωσε την από
28-7-94 εξώδικη δήλωση, που
επιγράφεται «καταγγελία συμβάσεως
χρησιδανεί-ου», στην οποία αναφέρεται
ότι με το 24094/91 συμβόλαιο του
συμβολαιογρά-φου Αιτωλικού Γ.Ζ. το
επίδικο ακίνητο είχε μεταβιβασθεί σε
αυτήν κατά κυριό-τητα λόγω πωλήσεως
από τον σύζυγο της ενάγουσας, ότι μετά
τη μεταβίβαση συνήψαν άτυπη σύμβαση
χρησιδανείου αόριστου χρόνου, δυνάμει
της οποίας παραχώρησε στον πωλητή
και τη σύζυ-γο του (ενάγουσα) τη χρήση
του ακινή-του προκειμένου να διαμένουν
σε αυτό και με την εξώδικη δήλωση
κατήγγειλε τη σύμβαση χρησιδανείου
και ζητούσε να της αποδώσει τη χρήση
την 31-1-1995. Στην εξώδικη απάντηση
η ενά-γουσα ισχυρίσθηκε ότι αγνοούσε
την επικαλούμενη πώληση του ακινήτου,
όπου διέμενε, αφού ουδείς ούτε ο σύζυγος της είχε αναφέρει ποτέ περί αυτού,
ότι ουδεμία σύμβαση χρησιδανείου είχε
συναφθεί με την εναγομένη και ότι θα
προσβάλει ως άκυρη την πώληση του
επιδίκου. Κατόπιν αυτών η μεν εναγομένη άσκησε την από 7-11-94 αγωγή
(επεδόθη στην ενάγουσα την 24-11-94)
με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί
η κυριότητά της επί του επιδίκου και να
υποχρεωθεί η ενάγουσα να της το απο-
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δώσει, η τελευταία δε με τον υιό της Β.Λ.
άσκησαν την ήδη ένδικη αγωγή περί
αναγνωρίσεως της ακυρότητας του πωλητηρίου συμβολαίου ως εικονικού. Με
την 46/98 απόφαση του πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου η πρώτη αγωγή έγινε δεκτή, η ενάγουσα δε άσκησε έφεση και
με την 767/2000 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού ανεβλήθη η συζήτηση επί
της εφέσεως μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση επί της δεύτερης αγωγής (περί αναγνωρίσεως της ακυρότητας του
πωλητηρίου συμβολαίου). Όπως προκύπτει από το 24094/91 πωλητήριο
συμ-βόλαιο του άνω συμβολαιογράφου,
που έχει μεταγραφεί νόμιμα, ο σύζυγος
και πατέρας των αρχικών εναγόντων Λ.
με-ταβίβασε λόγω πωλήσεως στην
εναγο-μένη ανεψιά του το επίδικο
ακίνητο αντί τιμήματος 4.475.295 δρχ.
Στο συμβό-λαιο αναφέρεται ότι, όπως
δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, το τίμημα
κατέβαλε η αγοράστρια και το έλαβε ο
πωλητής σε μετρητά εκτός του γραφείου
του συμβο-λαιογράφου (επίσης, όπως
αναφέρεται, κατά τη σύνταξη και
υπογραφή του συμ-βολαίου παρέστησαν
οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου Γ.Σ. και Α.Γ., οι οποίοι και
το συνυπογράφουν). Και οι δύο
συμβαλλόμενοι όμως γνώριζαν ότι η
πώληση δεν έγινε σοβαρά και ότι οι
δηλώσεις τους, όπως διατυπώνονται
στο συμβόλαιο, δεν αποδίδουν την αληθή βούλησή τους. Ειδικότερα, όπως
ελέ-χθη, ο Χ.Λ. και η σύζυγος του Θ.
είχαν υιοθετήσει τον Β.Λ., ο οποίος πριν
ακό-μη νυμφευθεί τη σύζυγο του Π.,
δηλαδή πριν ακόμη από το έτος 1971,
διέμενε μόνιμα στην Αθήνα, όπου
εξακολούθησε να κατοικεί μέχρι που
απεβίωσε την 15-2-2003 κατά τα άνω.
Εξαιτίας αυτής της χωριστής διαμονής
γονέων και τέκνου και επιπροσθέτως ότι
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το τελευταίο συνή-ψε γάμο χωρίς τη
θέληση τους, ιδίως της μητέρας του Θ.,
υπήρχε διαφωνία μετα-ξύ των γονέων
ως προς την τύχη του επίδικου ακινήτου,
που ήταν το μοναδικό περιουσιακό
στοιχείο, αφού ο μεν, Χ.Λ. επιθυμούσε
να μείνει στον εγγονό του, που έφερε το
όνομα του (τέκνο του θετού υιού τους,
ενώ η σύζυγος του Θ. επιθυ-μούσε να
μεταβιβασθεί σε δικό της συγ-γενικό
πρόσωπο («στο δικό της σόϊ»).
Προκειμένου να αποφευχθεί το τελευταίο, χωρίς παράλληλα να διαταραχθεί
η οικογενειακή γαλήνη και ησυχία (βλ.
ιδίως κατάθεση Δ.Μ.), κατέληξε να μεταβιβάσει το ακίνητο στην ανεψιά του
ενα-γομένη με την απώτερη σκέψη, όταν
η σύζυγος του πληροφορηθεί εν καιρώ
τη μεταβίβαση, να υποχωρήσει από τη
δική της επιθυμία να μεταβιβασθεί σε
συγγε-νικό της πρόσωπο και να
αποδεχθεί τη μεταβίβαση του ακινήτου
από την εναγο-μένη πλέον στον εγγονό
του. Η εναγομέ-νη δηλαδή γνώριζε και
είχε συμφωνήσει με τον θείο της Χ.Λ. ότι
η μεταβίβαση προς αυτήν ήταν εικονική
και ότι η ίδια θα αναμεταβίβαζε το
ακίνητο στον εγ-γονό του όταν της το
ζητούσε. Σοβαρό ενισχυτικό στοιχείο ότι
η πώληση ήταν εικονική αποτελεί το
γεγονός ότι δεν κα-τεβλήθη τίμημα εκ
μέρους της εναγο-μένης. Ο ισχυρισμός
της ότι κατέβαλε το αναφερόμενο στο
συμβόλαιο ποσό των 4.475.295 δρχ. δεν
είναι αληθής για τους παρακάτω λόγους:
α) Τέτοιο ποσό, που για τις οικονομικές
δυνατότητες του πωλητή, που τότε διήγε
το 82° έτος της ηλικίας του, ήταν πολύ
σημαντικό, (ο ίδιος ήταν συνταξιούχος
του ΟΓΑ και η σύζυγος του απασχολείτο
ως καθαρί-στρια στoν ΟΤΕ), δεν
εμφανίσθηκε ποτέ ούτε μετέβαλε τον
τρόπο ζωής του, β) η κατάθεση του
μάρτυρα Π.Κ. (αδελφού του συζύγου της

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

εναγομένης Γ.) ότι το τίμημα της
πώλησης ανέλαβε ο αδελφός του από
κοινό λογαριασμό που διατη-ρούσαν
στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος στο Αιτωλικό, είναι
ανακριβής αφού, όπως προκύπτει από
την από 7-2-2005 βεβαίωση του άνω
τραπεζικού καταστήματος, κατά το
κρίσιμο χρονικό διάστημα δεν υφίστατο
τέτοιος λογαριασμός των Γ. και Π. Κ. και
γ) ομοίως ανακριβής είναι και η κατάθεση του μάρτυρα Κ.Κ., υπαλλήλου της
ΔΕΗ, που υπηρετούσε στη Μεγαλόπολη. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι μερικές
ημέρες μετά το Πάσχα του 1991 επισκέφθηκε το ιχθυοπωλείο του συζύγου
της εναγομένης, που εκείνη την ώρα
απουσίαζε. Εκεί ήταν η εναγομένη, ο
πα-τέρας της Σ.Λ. και ο θείος της Χ.Λ.
Όταν επέστρεψε ο σύζυγος της, έφερε
μία σα-κούλα με χρήματα, τα οποία
έδωσε στον Χ.Λ. λέγοντας ότι είναι
4.000.000 δρχ. και ακόμη ο Κ. είπε στον
μάρτυρα «αγο-ράσαμε το σπίτι του X.Λ.
που είναι στο συνοικισμό παραπέρα
από το δικό σου..». Ο μάρτυρας
τοποθετεί τη συνά-ντηση αυτή 3-4
ημέρες μετά το Πάσχα του 1991, στις
13-14 Μαΐου περίπου. Όπως όμως
προκύπτει από το εν χρήσει ημερολόγιο,
το Πάσχα του 1991 ήταν την 7 Απριλίου,
ενώ από το 6834/6-6-2003 έγγραφο της
ΔΕΗ -Δ/νσης Λιγνιτικού Κέντρου
Μεγαλόπολης προκύπτει ότι κατά τις
επικαλούμενες από τον μάρτυρα ημέρες
και ειδικότερα από 6 έως 19 Μαΐου 1991
απασχολείτο καθημερινά επί 8ωρο στη
Μεγαλόπολη. Είναι σαφές ότι ο
μάρτυρας επιχειρεί να τοποθετήσει την
επίσκεψη του στο ιχθυοπωλείο κατά τις
ημερομηνίες που κατέθεσε γνωρίζο-ντας
ότι το επίμαχο συμβόλαιο καταρτί-σθηκε
την 14-5-1991, ενώ πράγματι δεν
παραβρέθηκε στη συνάντηση που εκθέ-
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τει στην κατάθεση του (Ας σημειωθεί ότι
δεν προκύπτει ποιος από τους συμβαλλομένους επιβαρύνθηκε με τα έξοδα
με-ταβιβάσεως, ενώ από το ΔΠ 92/625
ΑΣ 623/6-5-91 έγγραφο της Νομαρχίας
Αιτωλοακαρνανίας προκύπτει ότι ο Χ.Λ.
εξόφλησε το οικόπεδο, δηλαδή το

υποθηκικό χρέος (ανερχόμενο σε
108.527 δρχ.) λίγες ημέρες πριν από τη
σύναψη του συμβολαίου). Κατ’ ακολουθίαν όσων έχουν προεκτεθεί, η αγωγή
πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσία βά-

466/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κονδύλης, Βασίλειος Λίμουρας).
Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις. Υπερημερία οφειλέτη. Ο δανειστής δικαιούται να λάβει
αποζημίωση αν τάξει προθεσμία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης με σαφή δήλωση
ότι αν παρέλθει η προθεσμία αποκρούει την παροχή, εκτός αν αυτό το μέτρο είναι
άσκοπο. Με μόνη την υπερημερία ο δανειστής δεν αποκτάει δικαίωμα αποζημίωσης.
Πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 383 και 385 Α.Κ. Στη μίσθωση έργου
εφαρμόζονται τα ίδια μετά την πάροδο του χρόνου παράδοσης του έργου, ενώ πριν
από αυτήν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 686 Α.Κ. …………… έργου. Αξίωση
αποζημίωσης κατά το άρθρο 690 Α.Κ. Μπορεί να ασκηθεί και με ανταγωγή κατά της
αγωγής του εργολάβου για καταβολή της εργολαβικής αμοιβής, αλλά απαιτείται και
πάλι να έχει ταχθεί η προθεσμία κατά τα άρθρα 383 και 355 Α.Κ.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 383 και 385 Α.Κ. προκύπτει, ότι στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις σε περίπτωση υπερημερίας του
οφειλέτη, ο δανειστής αποκτά δικαίωμα
αποζημιώσεως για τη μη εκπλήρωση ή
υπαναχώρησης από τη σύμβαση, εάν
τάξει στον οφειλέτη εύλογη προθεσμία
εκπληρώσεως συνοδευόμενη και από
τη σαφή και κατηγορηματική δήλωση
ότι μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αποκρούει την παροχή και παρέλθει πράγματι άπρακτη η προθεσμία
αυτή, εκτός εάν από την όλη στάση του
υπερήμερου οφειλέτη προκύπτει χωρίς
αμφιβολία ότι θα ήταν άσκοπος ο καθορισμός της προθεσμίας, διότι αυτός δεν
πρόκειται να προβεί στην εκπλήρωση
της παροχής, ή εάν εξαιτίας της υπερημερίας και ενόψει ειδικών συνθηκών δεν

έχει πλέον συμφέρον στην εκτέλεση της
συμβάσεως και καταστήσει αυτό γνωστό
στον οφειλέτη με δήλωση του. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία,
αποκλείεται η εκπλήρωση της παροχής
και η αξίωση για εκπλήρωση μετατρέπεται σε αξίωση αποζημιώσεως για μη εκπλήρωση της παροχής, ο δανειστής δε
δικαιούται ν’ απαιτήσει αυτήν την αποζημίωση ή να υπαναχωρήσει από τη
σύμβαση, όχι και να ασκήσει αθροιστικώς τα δικαιώματα αυτά. Ο δανειστής,
από μόνη την υπερημερία του οφειλέτη,
δεν αποκτά χωρίς άλλο δικαίωμα αποζημιώσεως ή υπαναχωρήσεως λόγω μη
εκπληρώσεως, αλλά μόνο με τη συνδρομή των όρων των διατάξεων των
αρθρ. 383 και 385 Α.Κ., χωρίς τους
οποίους ο υπερήμερος οφειλέτης μπορεί
να προσφέρει εγκύρως την παροχή του
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και συναφώς να αξιώσει την οφειλόμενη
σ’ αυτόν αντιπαροχή (βλ. Μπαλή, Ενοχ.
Δίκ. έκδ. Γ’ παρ. 85 αρ. 1, 2, 3, 6, 11 και
86, Σταθόπουλο σε Γεωργιάδη -Σταθόπουλο Α.Κ. 383-385 αρ. 2, 3, 4, 5, 6 επ.,
11 και 13, ΑΠ. 339/1982 ΝοΒ 30.1459).
Εξάλλου, είναι αληθές ότι οι διατάξεις
των αρθρ. 383 - 385 Α.Κ. δεν έχουν
εφαρμογή όταν ειδικοί ορισμοί τάσσουν
άλλη συνέπεια για την καθυστέρηση της
παροχής, όπως είναι και η διάταξη του
άρθρου 686 Α.Κ. στη μίσθωση έργου
(βλ. Μπαλή ό.π. παρ. 85 αρ. 12) η τελευταία όμως αυτή διάταξη δεν εφαρμόζεται
μετά την πάροδο του χρόνου παραδόσεως του έργου, οπότε η υπερημερία του
εργολάβου καθώς και η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του κρίνονται κατά τις
γε-νικές διατάξεις (ΑΠ. 1040/1974 ΝοΒ
23.621, ΕΑ. 4234/1986 ΝοΒ 35.40).
Το αντικείμενο της μισθώσεως
έργου, είναι σύμφωνα με το αρθρ. 681
Α.Κ., η εκ μέρους του εργολάβου εκτέλεση του έργου, που είναι η κύρια υποχρέωσή του. Το έργο συνίσταται στη δημιουργία μιας νέας καταστάσεως σε σχέση με εκείνη που προϋφίσταται και ουσιώδες στοιχείο της είναι η υποχρέωση
του εργοδότη προς παροχή της αμοιβής.
Στην αμοιβή περιλαμβάνεται η αξία του
έργου που προσπορίζεται στον εργοδότη, αυτή δε περικλείει το εργολαβικό
κέρ-δος, τις δαπάνες που απαιτούνται
για την κατασκευή του έργου, την αξία
της παρασχεθείσας εργασίας από τον
εργο-λάβο κ.ο.κ. (βλ. Καρδάρα στον
Α.Κ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλο, αρθρ.
681 παρ. 2 και 7). Η διάταξη του άρθρου
690 Α.Κ. θεσπίζει αξίωση αποζημίωσης
για μη εκτέλεση της σύμβασης που
αναφέ-ρεται σε «ελλείψεις του έργου
που οφεί-λονται σε υπαιτιότητα του
εργολάβου». Η αξίωση του εργοδότη
για αποζημίωση κατά την 690 Α.Κ. είναι
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«ένεκα μη εκτε-λέσεως της συμβάσεως»
ενώ τα δικαιώ-ματα του εργοδότη κατά
τις 688-689 Α.Κ. παρέχονται σ’ αυτόν
για την εκτελεσ-θείσα σύμβαση έργου.
Η αξίωση από την ως άνω διάταξη
χορηγείται, ανεξάρ-τητα από το είδος
ή τη βαρύτητα της έλ-λειψης, δηλ.
ανεξάρτητα από το αν πρό-κειται για
επουσιώδες ελάττωμα ή για έλ-λειψη
συμφωνημένης ιδιότητας οποιασδήποτε βαρύτητας και σημασίας (ουσιώδη ή επουσιώδη). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατ’ ισχυρισμόν του εργολάβου αποπεράτωση της εκτέλεσης του
έργου (βλ. Δεληγιάννη - Κορνηλάκη,
Ει-δικό Ενοχικό Δίκ., τόμος Π, έκδ.
1992 σελ. 255 -256 και 259). Η αξίωση
απο-ζημίωσης κατά το αρθρ. 690 Α.Κ.
μπορεί να προβληθεί με ανταγωγή κατά
της αγωγής του εργολάβου για καταβολή
της εργολαβικής αμοιβής (βλ. Καρδάρα
σε Α.Κ. Γεωργιάδη -Σταθόπουλου
αρθρ. 688 - 690, σελ. 644, αρ. 4β,
Δεληγιάννη - Κορνηλάκη ό.π. σελ. 257
και 259). Επομένως στην ασκηθείσα
με τις προτά-σεις ανταγωγή με την
οποία επιδιώκεται αποζημίωση για μη
εκπλήρωση της συμβάσεως πρέπει να
εκτίθεται ότι ο αντενάγων - εναγόμενος
έταξε εύλογη προθεσμία εκπληρώσεως
η οποία να συνοδεύεται από τη σαφή
και κατηγορη-ματική δήλωση ότι μετά
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
αποκρούει την παροχή. Τέτοια όμως
περιστατικά δεν εκτίθενται και επομένως
η ανταγωγή κατά το σκέλος της αυτό θα
πρέπει ν’ απορριφθεί ως αόριστη, το δε
πρωτο-βάθμιο δικαστήριο που απέρριψε
το ίδιο αίτημα ως μη νόμιμο έσφαλε, διότι
η έρευνα του ορισμένου ενός αιτήματος
προηγείται του νομίμου αυτού, δοθέντος
όμως ότι το ουσιώδες της αποφάσεως
δεν είναι οι αιτιολογίες, αλλά το διατακτικό, που δεν καθίσταται διάφορο στην
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προκειμένη περίπτωση που το αίτημα
αυτό απορρίπτεται ως αόριστο, αρκεί η
κατ’ αρθρ. 534 Κ.Πολ.Δικ. αντικατάσταση της εσφαλμένης αιτιολογίας με την
πιο πάνω ορθή και δεν απαιτείται η εξαφάνιση ως προ το κεφάλαιο αυτό της
εκκαλουμένης αποφάσεως, άρα απορριπτέος τυγχάνει ως ουσιαστικά αβάσιμος
ο σχετικός λόγος της έφεσης. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο έκρινε υπό
τα εκτιθέμενα στην ανταγωγή πραγματικά περιστατικά ότι πρέπει ν’ απορριφθεί
ως μη νόμιμη διότι η από το άρθρο 690
Α.Κ αξίωση του αντενάγοντος εργοδότη

να ζητήσει αποζημίωση για ελλείψεις και
ελαττώματα του έργου που οφείλονται
σε υπαιτιότητα του αντεναγομένου εργολάβου προϋποθέτει έργο που αποπερατώθηκε και προσφέρθηκε σε παράδοση,
έσφαλε διότι περιέχονται όλα τα στοιχεία
της ανταγωγής αποζημιώσεως από κατασκευή ελαττωματικού έργου (αρθρ.
690 Α.Κ) μεταξύ των οποίων η εκτέλεση
του έργου. Συνεπώς κατά παραδοχή του
σχετικού λόγου έφεσης, θα πρέπει να
εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση
ακολούθως δε να κρατηθεί η υπόθεση
από το δικαστήριο αυτό για να δικαστεί

472/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεωργία Πήττα, Νικόλαος Κορφιάτης).
Συμφωνία για την αρμοδιότητα τακτικού δικαστηρίου για μελλοντικές διαφορές είναι
εγγραφή και αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση που θα προέλθουν διαφορές.
Το έγγραφο είναι συστατικό. Ρήτρα σε τιμολόγια – δελτία αποστολής για τοπική
αρμοδιότητα δικαστηρίου, είναι άκυρη αν δεν έχει την υπογραφή αμφοτέρων των
συμβαλλομένων. Πώληση εμπορεύματος χωρίς τις συμφωνημένες ιδιότητες.
Αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης. Τρόπος υπολογισμού της ζημίας.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 42
παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ., πρωτοβάθμιο τακτικό
δικαστήριο που δεν είναι κατά τόπον αρμόδιο μπορεί, με ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των διαδίκων, να γίνει αρμόδιο,
εκτός αν πρόκειται για διαφορές που δεν
έχουν περιουσιακό αντικείμενο. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 43 του
ίδιου κώδικα, η συμφωνία των διαδίκων
με την οποία τακτικό δικαστήριο γίνεται
αρμόδιο για μελλοντικές διαφορές είναι
έγκυρη μόνο αν είναι έγγραφη και αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση, από
την οποία θα προέλθουν οι διαφορές.
Το έγγραφο που απαιτείται, κατά την
τε-λευταία διάταξη για την ανωτέρω

συμ-φωνία είναι συστατικό αυτής
και όχι απο-δεικτικό, όπως σαφώς
προκύπτει από την όλη διατύπωση
της εν λόγω διατά-ξεως και ιδίως
από τη φράση «είναι έγ-κυρη μόνο
αν είναι έγγραφη». Περαιτέ-ρω, οι
καταχωριζόμενες στα δελτία απο-στολής
-τιμολόγια συμπληρωματικές ρή-τρες,
είναι ισχυρές και υποχρεώνουν τους
συμβληθέντες, όταν τα έγγραφα αυ-τά
φέρουν τις υπογραφές τους. Διαφορετικά η σχετική συμφωνία είναι άκυρη
και θεωρείται ως μη γενόμενη (Ολ. ΑΠ.
4/1992 ΝοΒ 40.707). Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, η εναγομένη και ήδη εκκαλούσα εταιρεία προέβαλε πρωτοδίκως

108

την ένσταση της κατά τόπον αναρμοδιότητας του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου,
την οποία επαναφέρει ενώπιον του
Δικαστηρίου τούτου με λόγο έφεσης,
ισχυριζόμενη ότι με ειδικό όρο περιλαμβανόμενο στα υπ’ αριθ. 538/25.9.2000
και 7320/4.10.2000 τιμολόγια -δελτία
αποστολής, ορίστηκε ότι «για κάθε διαφορά από την επίδικη πώληση θα είναι
αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης». Η συμφωνία όμως αυτή είναι
άκυρη, γιατί τα παραπάνω έγγραφα δεν
φέρουν την υπογραφή του ενάγοντος
και ήδη εφεσιβλήτου. Συνεπώς, ορθώς
απορρίφθηκε η ανωτέρω ένσταση από
το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και πρέπει,
ακολούθως, να απορριφθεί, ως αβάσιμος και ο σχετικός λόγος της έφεσης με
τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα.
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο εφεσίβλητος
διατηρεί στην Πάτρα θερμοκήπιο παραγωγής μικρών εποχιακών ανθέων, τα
οποία μεταπωλεί προς τρίτους εμπόρους λιανοπωλητές. Την 10.10.2000
προμηθεύτηκε από την Ιταλία για τις
ανάγκες της εμπορίας του εποχιακά
φυτά. Συγκεκριμένα αγόρασε 94.500
φυτά, τύπου PRIMULA και 7.200 φυτά,
τύπου CALSIOLARIA και GENERALIA,
συνολικής αξίας 1.785.000 δραχμών,
πλέον ποσού 118.999 δραχμών που
κατέβαλε για τη μεταφορά τους. Τα
φυτά αυτά τα αγόρασε με σκοπό να τα
καλ-λιεργήσει κατά τους φθινοπωρινούς
μήνες και, αφού θα αναπτύσσονταν επί
ένα δίμηνο περίπου, θα τα μεταπωλούσε περί το μήνα Δεκέμβριο του ίδιου
έτους. Προτού όμως προβεί στην παραπάνω αγορά, απευθύνθηκε στην εκκαλούσα εταιρεία, που έχει ως αντικείμενο
την εμπορία γεωργικών εφοδίων, και
συμφώνησε μ’ αυτή να του πωλήσει,
με πίστωση του τιμήματος, 250 λίτρα
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χώματος -τύρφης, τύπου GERMAN
SUBRSTRATE - 2C (σε 90 μπάλλες)
αξίας 504.450 δραχμών και 1.080 πλαστικά τελλάρα (παλλέτες), αξίας 152.928
δραχμών. Για την πώληση αυτή εκδόθηκαν τα υπ’ αριθ. 538/25.9.2000 και
7320/4.10.2000 τιμολόγια - δελτία αποστολής. Σε εξόφληση του ως άνω τιμήματος ο εφεσίβλητος εξέδωκε την υπ’
αριθ. 2035622-6 μεταχρονολογημένη
τραπεζική επιταγή σε διαταγή της εκκαλούσας. Το πωληθέν χώμα ήταν διαφορετικό (νέου τύπου) από εκείνο που
μέχρι τότε ο εφεσίβλητος αγόραζε από
την εκκαλούσα για τις ανάγκες της εμπορίας του. Πείσθηκε όμως να το αγοράσει,
κατόπιν προτροπής των υπαλλήλων της
τελευταίας, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν
ότι είναι άριστης ποιότητας, εξίσου καλό
ή και καλύτερο από εκείνο που αγόραζε
προηγουμένως, ότι λόγω των συστατικών του ήταν το πλέον ενδεικνυόμενο
για την παραπάνω καλλιέργεια των μικρών ανθέων και ότι χρησιμοποιείται αυτούσιο, χωρίς δηλαδή τη πρόσμιξή του
με άλλα συστατικά. Έτσι, ο εφεσίβλητος
χρησιμοποίησε την ανωτέρω αγορασθείσα τύρφη για την καλλιέργεια των
μικρών αυτών φυτών, πλην όμως τα εν
λόγω φυτά αντί να αναπτυχθούν, κιτρίνιζαν και ξεραίνονταν. Κι’ αυτό, γιατί το
χρησιμοποιηθέν χώμα δεν είχε τις συμφωνημένες ιδιότητες και δεν ήταν κατάλληλο για τέτοια καλλιέργεια, γεγονός που
η εκκαλούσα γνώριζε και εντούτοις το
απέκρυψε από τον εφεσίβλητο, προκειμένου να επιτευχθεί η συγκεκριμένη πώληση. Βλέποντας την κατάσταση αυτή
στα φυτά του, ο εφεσίβλητος απευθύνθηκε στο γεωπόνο Δ. Μ. του Ινστιτούτου
Προστασίας Φυτών Πατρών, που υπάγεται στο εθνικό Ίδρυμα αγροτικής
έρευ-νας. Ο γεωπόνος αυτός έλαβε
δείγμα από την αγορασθείσα τύρφη και
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διαπί-στωσε κατόπιν αναλύσεώς της ότι
η αγωγιμότητά της ήταν πολύ υψηλή και
η συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων
σε υψηλό επίπεδο. Επίσης, έλαβε και
δείγμα αναμειγμένο τύρφης με τερλίπη,
που κι’ αυτό παρουσίαζε αυξημένη
αγωγιμότητα, η οποία μάλιστα πλησίαζε
στο ανώτερο επιτρεπτό όριο, αλλά πολύ
χαμηλό ΡΗ. Την ανάμειξη αυτή την έκανε
ο εφεσίβλητος, προκειμένου να διασώσει τα φυτά του. Η από 19.12.2000 γνωμάτευση του ως άνω γεωπόνου, εκτός
από τις αναλύσεις των παραπάνω δειγμάτων, αναφέρεται και στον τρόπο με
τον οποίο χρησιμοποιείται η τύρφη. Ειδικότερα, αναφέρεται, σ’ αυτή ότι: 1) η τύρφη δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί
αυτούσια, 2) χρησιμοποιείται πάντοτε
αναμεμειγμένη με περλίτη, 3) το μείγμα
αυτό πρέπει να είναι ομοιόμορφο και για
κάθε τόννο τέτοιου μείγματος χρειάζεται
και τέσσερα (4) κιλά υδροξείδιο ασβεστίου (σβησμένο ασβέστη και σκόνη) ή τρία
(3) κιλά οξείδιο του ασβεστίου (ασβέστη
άσβηστο λειοτριβημένη) ή πέντε και μισό
(5,5) κιλά -μαρμαρόσκονη λεπτή. Τέτοια
ανάμειξη δεν έκανε ο εφεσίβλητος, αφού
δεν γνώριζε τούτο, ούτε κα θα μπορούσε
να το γνωρίζει, δεδομένου και ότι η εναγομένη, τον είχε διαβεβαιώσει ότι το
χώμα αυτό χρησιμοποιείται αυτούσιο.
Επομένως, το ως άνω χώμα κατά το
χρόνο που το αγόρασε ο εφεσίβλητος
ήταν ακατάλληλο για τη συγκεκριμένη
καλλιέργεια, αφού δεν είχε τις προαναφερόμενες ιδιότητες που ρητά τον διαβεβαίωσε η εκκαλούσα και ως εκ τούτου ο
ισχυρισμός της ότι η ξήρανση των φυτών
προήλθε από πλημμελή συντήρησή
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τους, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι από τα παραπάνω φυτά καταστράφηκαν εντελώς
50.000 τεμάχια, ενώ τα υπόλοιπα διασώθηκαν κατόπιν έγκαιρων ενεργειών
του εφεσίβλητου και υποδείξεως γεωπόνο για συνεχές πότισμα, προκειμένου
να ελαχιστοποιηθούν τα πολλά οξέα. Τα
καταστραφέντα φυτά, ο εφεσίβλητος θα
τα μεταπωλούσε προς 100 δραχμές το
ένα και θα κέρδιζε 70 δραχμές, αφαιρουμένων των εξόδων, τα οποία ανήλθαν
σε 30 δραχμές για το καθένα τους (20
δρχ. αξία φυτού και μεταφορά από Ιταλία
+10 δρχ. για αγορά τύρφης, φύτευση,
λίπανση κ.λ.π). Συνεπώς, αυτός απώλεσε καθαρό κέρδος συνολικού ποσού
3.500.000 δραχμών (50.000 φυτά χ 70
δρχ.). Το ποσό αυτό, ο εφεσίβλητος το
δικαιούται ως αποζημίωση για τη μη
εκτέλεση της συμβάσεως, σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 561 Α.Κ. Από το
ποσό όμως αυτό πρέπει να αφαιρεθεί
κείνο των 657.378 δραχμών για το οποίο
εκδόθηκε υπ’ αριθ. 2035622-6 τραπεζική επιταγή σε εξόφληση του τιμήματος
της ανωτέρω πώλησης, κατά παραδοχή
της σχετικής ενστάσεως συμψηφισμού
της εκκαλούσας, δοθέντος ότι η εν λόγω
επιταγή δεν πληρώθηκε. Το ως άνω
ποσό του τιμήματος ο εφεσίβλητος
ήταν υποχρεωμένος να το καταβάλει
στην εκκαλούσα, ανεξάρτητα από τη
ζημία του, έστω και αν το αγορασθέν
χώμα επέφερε τις παραπάνω δυσμενείς
συνέ-πειες, αφού τούτο (τίμημα)
αποτελεί μέρος της επιδικασθείσας
αποζη-μιώσεως.
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487/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Ευθύμιος: Σιδέρης, Δημήτριος Αρβανίτης).
Θανάτωση ζώων (προβάτων) που κινούνται χωρίς βοσκό σε δημόσιο δρόμο. Υπαίτιος
ο κάτοχος των ζώων που από αμέλεια δεν έλαβε κατά τη νύχτα τα απαραίτητα
μέτρα προφύλαξης και σταυλισμού των ζώων σε χώρο επαρκώς περιφραγμένο και
εποπτευόμενο από αυτόν. Συνυπαίτιος όμως και ο οδηγός του αυτοκινήτου που
επέφερε τη θανάτωση σε ποσοστό 35% λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Αποζημίωση
του κατόχου των ζώων. Δικαιούται να λάβει τη θετική ζημία (αξία ζώων) και διαφυγόν
κέρδος (αρνιά και γάλα).

Το ατύχημα, συνεπεία του οποίου
υπέστη σοβαρές βλάβες και το αυτοκίνητο του Π.Κ. σε ολόκληρο το εμπρόσθιο μέρος του, αλλά και στη δεξιά
πλευ-ρά του, οφείλεται σε υπαιτιότητα
(αμέ-λεια) του κατόχου των ζώων H.Ρ.,
δηλα-δή, σε έλλειψη της προσοχής και
επιμέ-λειας που όφειλε ούτος να κατά
βάλει, όπως θα έπραττε υπό ανάλογες
συνθή-κες κάθε κτηνοτρόφος που έχει
στην κα-τοχή του μεγάλο αριθμό ζώων
(προβά-των), τα οποία χρησιμοποιεί για
το επάγ-γελμά του, ποριζόμενος από
αυτά εισό-δημα. Ειδικότερα η αμέλειά του
συνί-σταται στο γεγονός ότι αυτός κατά
τη νύχτα δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα
προφύλαξης, και σταυλισμού των ζώων
του σε χώρο επαρκώς περιφραγμένο
εποπτευόμενο από αυτόν, με αποτέλεσμα ελεύτερα και αδέσποτα, χωρίς
οδηγό να εισέλθουν στο οδόστρωμα
της E.Ο. και να κινηθούν σ’ αυτό, ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο
για τους οδηγούς των οχημάτων. Συνυπαίτιος όμως σε ποσοστό 35% είναι
και ο οδηγός Π.Κ., ο οποίος εκινείτο με
υπερβολική για τις περιστάσεις ταχύτητα, την οποία όφειλε να προσαρμόσει
και στις ενδεικτικές προς τούτο πινακίδες
Κ-18, (κίνδυνος από διέλευση οικόσιτων

ζώων), και Ρ-32 (ταχύτητα όχι μεγαλύτερη των 50 χιλ. την ώρα), που υπήρχαν
στην πορεία του. Συγκεκριμένα ενώ η
ταχύτητά του εν όψει των συνθηκών της
οδού (νύχτα, στροφές, ολισθηρό λόγω
βροχής οδόστρωμα, ύπαρξη πινακίδων
Κ-18, Π-32) δεν έπρεπε να υπερβαίνει
σε κάθε περίπτωση τα 50 χιλ. την ώρα,
αυτός εκινείτο με ταχύτητα όχι μικρότερη
των 80 χιλιομέτρων την ώρα, γεγονός
που επιβεβαιώνεται όχι μόνο από την
κατάθεση του ιδίου στο ακροατήριο του
πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, αλλά και
από την έκταση των βλαβών που υπέστη το αυτοκίνητό του, για την αποκατάσταση των οποίων χρειάστηκε να δαπανήσει περίπου 2.000.000 δραχμές, ενώ
η αξία του κατά το χρόνο του ατυχήματος
δεν υπερέβαινε τα 3.000.000.
……Για τα επτά (7) θανατωθέντα
ζώα του (γαλακτοφόρες προβατίνες ηλικίας 2 έως 5 ετών) ο εκκαλών Η.Ρ. δικαιούται την αξία τους που ανέρχεται για το
καθένα σε 45.000 δραχμές και συνο-λικά
σε 315.000 δραχμές (7 Χ 45,.000). Το
ποσό αυτό αποτελεί αποζημίωση για τη
θετική περιουσιακή του ζημία. Καθένα
από τα ζώα αυτά, αν ζούσαν, θα έδιναν
ετησίως δύο αρνιά και για τη διετία 20012002 συνολικά τέσσερα, τα οποία κατά
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τη συνήθη πορεία των πραγμάτων ο
εκκαλών θα πωλούσε σε τρίτους και θα
κέρδιζε από το καθένα 13.000 δραχμές,
συνολικά δε 364.000 δραχμές (7 Χ 4=28
αρνιά τη διετία Χ 13.000 δρχ.) που
αποτελεί την αποθετική του ζημία ή το
διαφυγόν κέρδος. Επίσης καθένα από
τα ζώα αυτά θα παρήγαγε 2 κιλά γάλα
ημερησίως για 210 ημέρες το χρόνο και
για τη διετία 2001-2002 840 κιλά γάλα
το καθένα, το οποίο ο εκκαλών:θα πωλούσε σε τρίτους και θα κέρδιζε κατά
τη συνήθη πορεία των πραγμάτων 250
δρχ. το κιλό, συνολικά, δε 1.470.000
δρχ. (2 χ 210 =420 κιλά ετησίως Χ 2 έτη
= 840 κιλά Χ 7 = 5.880 κιλά Χ 250 δρχ.)
από τις οποίες πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 300.000 δρχ. που αποτελεί δαπάνη
του για άλλα έξοδα συντήρησης και διατροφής των ζώων, ώστε αυτά να απο-

δώσουν την ως άνω ποσότητα γάλακτος
για τη συγκεκριμένη διετία. Επομένως
για τη ζημιά του (θετική και αποθετική)
αν εκπέσει το ποσοστό συνυπαιτιότητας
που τον βαρύνει (65%), η αποζημίωση
του εκκαλούντος Η.Ρ. ανέρχεται σε
647.150 δρχ. (315.000 + 364.000 +
1.470.000-300.000=1.849.000Χ35%),
εάν δε στο ποσό αυτό συνυπολογιστεί
και το ποσό των 150.000 δρχ. ως χρηματική του ικανοποίηση, λόγω βλάβης,
που κρίνεται δίκαιο και εύλογο, αν
ληφθούν υπόψη οι συνθήκες του ατυχήματος, το ποσοστό συνυπαιτιότητάς του,
η έκταση της ζημίας του και η κοινωνική
και οικονομική του θέση, η συνολική
αποζημίωση που δικαιούται αυτός
να λάβει ανέρχεται σε 797.150 δρχ.
(647.150 + 150.000) ή 2.339,40 €.

516/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Κορφιάτης, Τάκης Ανδρονόπουλος).
“Εγγύηση” που καταβάλλεται κατά την κατάρτιση συμβάσεως μίσθωσης που
αποβλέπει στην εξασφάλιση του μισθωτή για την τήρηση των όρων της σύμβασης.
Η λειτουργία της διέπεται από την ειδικότερη συμφωνία των συμβαλλομένων και
επιστρέφεται μόνο κατά τη λήξη της μίσθωσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του μισθωτή έναντι του εκμισθωτή.

Κατά την κατάρτιση της μισθωτικής σύμβασης ακινήτου, έχει επικρατήσει στη συναλλακτική πρακτική να δίδεται από το μισθωτή στον εκμισθωτή
ορισμένο ποσό (εγγυοδοσία), σκοπός
της οποίας είναι η εξασφάλιση του
εκμι-σθωτή για την ακριβή τήρηση των
όρων της σύμβασης και περιλαμβάνει
συνή-θως την εξασφάλιση ζημιών από
φθο-ρές, καταβολή καθυστερουμένων
μισ-θωμάτων, τόκων υπερημερίας,

κοι-νόχρηστων δαπανών κ.λπ., ποινική
ρή-τρα για την μη εκπλήρωση ή ατελή
εκ-πλήρωση των υποχρεώσεων του μισθωτή, κ.λ.π. Η εγγύηση ως προς τη
λειτουργία και την τύχη της διέπεται από
την ειδικότερη συμφωνία των συμβαλλομένων και επιστρέφεται μόνο μετά τη
λή-ξη της μίσθωσης και την εκπλήρωση
όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή
έναντι του εκμισθωτή (ΑΠ. 585/1997
Ελλ.Δνη 39.115, Εφ,Αθ. 6329/2003 Ελλ.
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Δνη 45.582, Εφ.Αθ. 6017/2000 Ελλ,Δνη
42.221, Κατράς: Πανδέκτης Μισθώσεων
και Οροφοκτησίας, ε’ έκδ. (2003), παρ.

19Α, Β και ΣΤ).

527/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Φερμελής, Παύλος Μαρινάκης).
Κατασκευή πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. H σχετική σύμβαση
στηρίζεται για τον εργολάβο στις διατάξεις για τη σύμβαση έργου και για τον
οικοπεδούχο στις διατάξεις για τη σύμβαση έργου και την πώληση. Μεταξύ
εργολάβου και τρίτου – αγοραστή ιδρύεται ενοχική σύμβαση. Ενοχική σύμβαση μεταξύ
οικοπεδούχου και τρίτου δεν υπάρχει. Προσύμφωνο. Πώληση από τον πωλητή σε
τρίτο των περιουσιακών στοιχείων δημιουργεί υπαίτια αδυναμία παροχής και ευθύνεται
κατά το άρθρο 335 Α.Κ. σε αποζημίωση του αγοραστή. Προσύμφωνο μεταβίβασης
διαμερίσματος που συμβάλλεται ο εργολάβος, ο υποψήφιος αγοραστής και οι
οικοπεδούχοι. Πώληση του διαμερίσματος σε τρίτον. Δεν ευθύνεται σε αποζημίωση
του αγοραστή ο οικοπεδούχος αλλά μόνο ο εργολάβος. Περιστατικά.

Στη σύμβαση εργολαβίας με αντιπαροχή ο κύριος του εδάφους «οικοπεδούχος» συμφωνεί με έναν επιχειρηματία κατασκευαστή οικοδομών, τον
«εργολάβο» την ανέγερση στο οικόπεδο
του πρώτου πολυώροφης οικοδομής,
χωρισμένης σε οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Η παροχή του οικοπεδούχου συνίσταται
στην υποχρέωση να μεταβιβάσει στον
εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, που ο
τελευταίος θα υποδείξει, ανάλογα με την
πρόοδο των οικοδομικών εργασιών,
ποσοστά εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου
με τις αντίστοιχες οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Η παροχή του εργολάβου συνίσταται
στην εκτέλεση του έργου, στο οποίο ο
οικοπεδούχος διατηρεί την κυριότητα
των υπολοίπων εξ αδιαιρέτου ποσοστών επί του οικοπέδου με τις αντίστοιχες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Οι τρίτοι,
προς τους οποίους ο οικοπεδούχος
υποχρεώνεται να μεταβιβάσει, υποδεικνύονται από τον εργολάβο και η μεταβίβαση προς αυτούς γίνεται με τους όρους
του τελευταίου. Η κατάρτιση της σύμβα-

σης διέρχεται από δύο στάδια. Στο πρώτο καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο η ενοχική σύμβαση, με την οποία
ο μεν εργολάβος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει την οικοδομή,
ο δε οικοπεδούχος να μεταβιβάσει στον
εργολάβο, ως εργολαβική αμοιβή, κατά
πλήρες δικαίωμα κυριότητας, ποσοστό
εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου. Η σύμβαση αυτή, εκτός από τη συμφωνία για
την κατασκευή της οικοδομής, την ποσοστιαία εξ αδιαιρέτου διανομή του οικοπέδου και την πρόβλεψη περί παρακράτησης από τον οικοπεδούχο της αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής ορισμένων ποσοστών εξ αδιαιρέτου
στο οικόπεδο, περιλαμβάνει επί πλέον
και σύμβαση υπέρ τρίτων, τους οποίους
θα υποδείξει ο εργολάβος, καθώς και
πληρεξουσιότητα (πιθανώς) προς τον
εργολάβο για την διάθεση των ποσοστών προς τους τρίτους ή την κτήση
τους με αυτοσύμβαση. Κατά το δεύτερο
στάδιο καταρτίζονται συμβολαιογρα-

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

φικώς και μεταγράφονται η πράξη
σύ-στασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και ο
κα-νονισμός της πολυκατοικίας, ώστε να
είναι δυνατή η πώληση και μεταβίβαση
σε τρίτους ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί
του οικοπέδου, που αντιστοιχούν σε
διαιρεμένες ιδιοκτησίες. Από το περιεχόμενο της παραπάνω σύμβασης προκύπτει ότι κύρια παροχή του εργολάβου
είναι η κατασκευή της οικοδομής (σύμβαση έργου) και του εργοδότη-οικοπεδούχου η μεταβίβαση στον εργολάβο ή
σε τρίτους που αυτός θα υποδείξει ποσοστών εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και
των αντιστοίχων οριζοντίων ιδιοκτησιών
(αμοιβή συνιστάμενη σε υπόσχεση παροχής και όχι σε χρήμα, όπως στη συνήθη σύμβαση έργου). Πρόκειται δηλαδή
μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου για
αμφοτεροβαρή σύμβαση, στην οποία οι
εκατέρωθεν παροχές τελούν σε σχέση
ανταλλαγής. Η υποχρέωση του κάθε
συμβαλλόμενου για εκπλήρωση της παροχής του και το δικαίωμα του να αξιώσει
εκπλήρωση της παροχής του άλλου
στηρίζεται ειδικότερα για τον εργολάβο
στις διατάξεις για τη σύμβαση έργου
και για τον οικοπεδούχο στις διατάξεις
τόσον της σύμβασης έργου, όσον και της
πώ-λησης. Περαιτέρω η σχέση μεταξύ
του εργολάβου και του τρίτου-αγοραστή
ιδρύεται με ενοχική σύμβαση, με βάση
την οποία ο πρώτος αναλαμβάνει
την υποχρέωση να μεταβιβάσει στο
δεύτερο, ποσοστό του ακινήτου, στο
οποίο θα κατασκευάσει την οικοδομή αν
και αυτό ανήκει σε τρίτον δηλαδή στον
οικοπε-δούχο. Η σύμβαση μπορεί να
είναι πώ-ληση, δωρεά, γονική παροχή,
ανταλλα-γή κλπ. Όταν το διαμέρισμα
που πρό-κειται να μεταβιβασθεί στον
τρίτο δεν έχει αποπερατωθεί ή δεν έχει
καθόλου κατα-σκευασθεί η σύμβαση
ανάμεσα στον εργολάβο και τον τρίτο,
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καταρτίζεται ως σύμβαση πωλήσεως
ή ως σύμβαση έρ-γου ή ως σύμβαση
που περιέχει κατά κύριο λόγο στοιχεία
πώλησης και έργου. Η αναζήτηση
ευθύνης του εργολάβου έναντι του
τρίτου, ωστόσο, δεν επηρεά-ζεται από
την πρόκριση της μιας επιλο-γής έναντι
της άλλης. Πωλητής, δωρεο-πάροχος,
κατασκευαστής κλπ είναι ο εργολάβος
και αυτός ευθύνεται για τα ελαττώματα
των διαμερισμάτων έναντι των τρίτων
με τις αντίστοιχες διατάξεις των
άρθρων 514 επ. 499 επ, 688 επ ΑΚ. Η
μεταγραφή βέβαια γίνεται από τη μερίδα
του οικοπεδούχου, απευθείας στη
μερίδα του αγοραστή τρίτου, όχι γιατί
πωλητής των διαμερισμάτων είναι οικοπεδούχος, ως κύριος αυτών, αλλά γιατί
έτσι αποφεύγεται η διπλή μεταβίβαση
του εργολαβικού ανταλλάγματος πρώτα
από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο, με
αιτία την αμοιβή σε είδος της σύμβα-σης
εργολαβίας και μετά από τον εργο-λάβο
στον τρίτο με αιτία την πώληση, δωρεά
κλπ. Στην πράξη καταρτίζεται έτσι
μια ενιαία σύμβαση, με την οποία ο
εργολάβος πωλεί, δωρίζει κλπ. το εργολαβικό του αντάλλαγμα στον τρίτο, αγοραστή δωρεοδόχο κλπ και ο οικοπεδούχος συναινεί και μεταβιβάζει την αμοιβή
που οφείλει, εις είδος στον εργοδότη,
απευθείας στον τρίτο. Ενοχική σύμβαση
ανάμεσα στον οικοπεδούχο και τον τρίτο
δεν υπάρχει. Ο οικοπεδούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει
ποσοστά και τα αντίστοιχα διαμερίσματα
του οικοπέδου του στον τρίτο, χωρίς
όμως να συμβάλλεται με αυτόν, αλλά με
τον εργολάβο, ο οποίος και υποδεικνύει
τον τρίτο στον οικοπεδούχο. Έτσι η σύμβαση κατασκευής πολυώροφης οικοδομής με αντιπαροχή είναι οριστική σύμβαση υπέρ τρίτου και μάλιστα, όπως έχει
νομολογηθεί, είναι μη γνήσια σύμβαση
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υπέρ τρίτου. Ο οικοπεδούχος είναι ο
υποσχεθείς και δέκτης της υπόσχεσης
είναι ο εργολάβος (βασική σχέση ή σχέση καλύψεως). Το γεγονός ότι ο εργολάβος συμφωνεί με τον οικοπεδούχο η
πα-ροχή να καταβληθεί σε τρίτον και
όχι στον ίδιο δικαιολογείται με βάση την
εσωτερική σχέση, που συνδέει τον εργολάβο και τον τρίτο (σχέση αξίας), καθώς
και τη φύση της σύμβασης ανέγερσης
οικοδομής με αντιπαροχή, όπως έχει
διαμορφωθεί στην πράξη. Περαιτέρω
κατά την έννοια του άρθρου 166 ΑΚ το
προσύμφωνο, με το οποίο τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνάψουν ορισμένη σύμβαση, αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, η αθέτηση δε της υποχρεώσεως αυτής εφόσον έχει τηρηθεί ο
τύπος, που ορίζει ο νόμος για τη σύμβαση, που πρέπει να συναφθεί, μπορεί να
θεμελιώσει υποχρέωση αποζημιώσεως
λόγω αδυναμίας εκπληρώσεως της
παροχής από την οριστική σύμβαση κατ’
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 380 επ ΑΚ. Τα συμβαλλόμενα
μέρη μπορούν με νέα συμφωνία τους
να παρατείνουν την αρχική προθεσμία
συνάψεως της οριστικής συμβάσεως.
Στην περίπτωση μεταβιβάσεως του περιουσιακού αντικειμένου του προσυμφώνου από τον πωλητή σε τρίτο υπάρχει υπαίτια αδυναμία παροχής αυτού
(πωλητή), οπότε αυτός ευθύνεται σύμφωνα με το άρθρο 335 ΑΚ σε αποζημίωση του δανειστή (αγοραστή από το
προσύμφωνο). Ως παροχή θεωρείται όχι
η σύμπραξη για τη σύναψη της οριστικής
συμβάσεως, η οποία αποτελεί κατά
κύριο λόγο την οφειλόμενη παροχή από
το προσύμφωνο, αλλά η παροχή από
τη σκοπούμενη οριστική σύμβαση.(βλ.
σχ. Ολ ΑΠ 1237/1982 NOB 31,1175, ΑΠ
152/2001 Δνη 42, 1035, ΑΠ 1266/2002
Δνη 45,480, Εφ.Αθ. 3559/1999 Δνη
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41,530 Εφ Αθ. 2969/1998, Δνη 39,665,
Εφ.ΑΘ.5548/1993 Δνη 95, 384, Εφ. Αθ.
4025/93 Δνη 95,709, Α. Γεωργιάδης: Η
σύμβαση ανέγερσης πολυώροφης
οικοδομής με αντιπαροχή Δνη 41/585,
Γαζής: Σύμβαση κατασκευής οικοδομής
με αντιπαροχή, μελέτες και άρθρα II,.
1998 σελ. 806,808).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Mε το 7617/
1998 προσύμφωνο και εργολαβικό
συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πατρών Σ.Π. που μεταγράφηκε νόμιμα, οι
τέσσαρες πρώτοι των εναγομένων συμφώνησαν με τον πέμπτο τούτων, που
επαγγελματικά δραστηριοποιείται στην
κατασκευή οικοδομών, την ανέγερση
πολυόροφης οικοδομής, και ειδικότερα
την αποπεράτωση αυτής, σε οικόπεδό
τους που βρίσκεται στη διασταύρωση
των οδών Σ. Κουμανιώτη, Μ. Ρούφου
και Α. Διάκου της πόλης των Πατρών,
κατά το σύστημα της αντιπαροχής. Η
οικοδομή αυτή είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 περί οριζόντιας
ιδιοκτησίας και των άρθρων 1002 και
1117 ΑΚ με την 549/86 πράξη σύστασης
οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Δύμης, Δ.Μ., που μεταγράφηκε
νόμιμα και με την 7618/98 πράξη τροποποίησης της συμβολαιογράφου
Πατρών Σ.Π., που μεταγράφηκε νόμιμα.
Με το προαναφερόμενο προσύμφωνο
οι τέσσαρες πρώτοι των εναγομένωνοικοπεδούχοι ανέλαβαν την υποχρέωση
να μεταβιβάσουν στον πέμπτο τούτων
εργολάβο, ή σε τρίτα πρόσωπα που
αυ-τός θα υποδείκνυε, ως εργολαβικό
αντάλλαγμα τα 500,37ο/οο εξ αδιαιρέτου
του παραπάνω οικοπέδου τους, τα
οποία αντιστοιχούν σε ορισμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες, που περιγράφονται σ’
αυτό (προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο), μεταξύ των οποίων περιλαμβά-
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νεται και το Ε2 διαμέρισμα του πέμπτου
πάνω από το ισόγειο ορόφου της ίδιας
οικοδομής. Με το 8721/12-8-1998 προσύμφωνο αγοραπωλησίας διαμερίσματος, της συμβολαιογράφου Πατρών
Ε.Π., που καταρτίσθηκε μεταξύ των
προαναφερομένων οικοπεδούχων, του
πέμπτου των εναγομένων-εργολάβου
και του ενάγοντος ως αγοραστή συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: « ...... Οι οικοπεδούχοι και μετά από υπόδειξη, συναίνεση και έγκριση του εργολήπτη, υπόσχονται να πωλήσουν, παραχωρήσουν,
μεταβιβάσουν και παραδώσουν προς
τον ενάγοντα (αγοραστή), ο οποίος και
αποδέχεται την προσυμφωνία αυτή, το
Ε2 διαμέρισμα (που αναφέρεται παραπάνω) με τους ακόλουθους όρους, συμφωνίες και τίμημα…….. Ότι ολόκληρο
το τίμημα που θα εισπραχθεί από τον
εργολήπτη ανήκει σ’ αυτόν και συνεπώς
και το τίμημα των ποσοστών του οικοπέδου, της τοιαύτης καταβολής του τιμήματος προς τον εργολήπτη, θεωρούμενης
από τους οικοπεδούχους ως καταβολής
προς αυτούς γενομένης. Ότι ολόκληρο
το τίμημα ..... συμφωνήθηκε μεταξύ του
εργολήπτη και του αγοραστή να καταβληθεί ως ακολούθως ……….
Ο
εργολήπτης δήλωσε επί πλέον ότι εγγυάται το πωλούμενο ακίνητο της αποκλειστικής του κυριότητας, νομής και κατοχής, απαλλαγμένο από κάθε βάρος,
χρέος, υποθήκη, δουλεία κλπ ....ευθυνόμενος σε αντίθετη περίπτωση σε κάθε
αποζημίωση του αγοραστή …….. Σε περίπτωση μετάνοιας του εργολήπτη, που
σαν τέτοια θεωρείται και η μη εμφάνισή
του στη συμβολαιογράφο για την
υπο-γραφή του οριστικού συμβολαίου
……..Ο εργολήπτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει στον αγοραστή το ήδη
προκαταβληθέν ποσό των 4.720.000
δρχ. (ως μέρος του τιμήματος) και επί
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πλέον ποινική ρήτρα 1.000.000 δρχ. καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσόν θα
έχει λάβει …….». Περαιτέρω ορίσθηκε
στο ίδιο προσύμφωνο ότι το οριστικό
συμβόλαιο θα καταρτισθεί μέχρι την 82-1999. Κατά την τελευταία αυτή ημερομηνία οι διάδικοι με κοινή συμφωνία
παρέτειναν την προθεσμία καταρτίσεως
του οριστικού συμβολαίου μέχρι την 88-1999, η οποία (συμφωνία) περιβλήθηκε τον τύπο του συμβολαιογραφικού
εγγράφου (βλ. την 8836/1999 πράξη της
συμβολαιογράφου Πατρών Ε.Π.). Εν τω
μεταξύ την 27-10-1998 οι εναγόμενοι
με τις προαναφερόμενες ιδιότητες τους
πώλησαν το επίδικο διαμέρισμα με βάση
το 12021/1998 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Πατρών
Ν.Π., που μεταγράφηκε νόμιμα, σε τρίτον, που δεν είναι διάδικος και έτσι κατέστη αδύνατη η εμπράγματη μεταβιβαστική της κυριότητας αυτού, όπως προσυμφωνήθηκε, πράξη προς τον ενάγοντα.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο του ένδικου
προσυμφώνου και με βάση την αληθή
βούληση των συμβαλλόμενων σ’ αυτό,
χωρίς προσήλωση στις λέξεις, υποχρέωση για την κατάρτιση της κύριας
σύμβασης της πωλήσεως του παραπάνω διαμερίσματος δημιουργήθηκε μεταξύ του πέμπτου των εναγομένων-εργολάβου, ως πωλητή αυτού και του ενάγοντος- ως αγοραστή. Στο προσύμφωνο
γίνεται σαφής παραπομπή στους όρους
του εργολαβικού συμβολαίου, που
προ-αναφέρθηκε, κατά τους οποίους,
οι εναγόμενοι-οικοπεδούχοι το ίδιο
διαμέρι-σμα, ως εργολαβικό αντάλλαγμα
θα με-ταβίβαζαν στον τρίτο, που θα
υποδεί-κνυε ο εναγόμενος-εργολάβος
στα πλαί-σια της σύμβασης εργολαβίας
με αντι-παροχή, που είχε καταρτισθεί
μεταξύ τους. Έτσι αναφέρεται στο
προσύμφωνο ότι το τίμημα της
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πωλήσεως θα καταβλη-θεί στον
εναγόμενο εργολάβο, τμηματι-κά, όπως
συμφώνησε αυτός με τον αγο-ραστή.
Επίσης αναφέρεται ότι ο εργολά-βος
και μόνον αυτός ως πωλητής, ανέ-λαβε
την ευθύνη της ανυπαρξίας ελαττωμάτων στο επίδικο διαμέρισμα, καθώς
και την υποχρέωση αυτός και μόνον να
αποζημιώσει τον αγοραστή ενάγοντα
σε αντίθετη περίπτωση. Περαιτέρω
συμ-φωνήθηκε (με το προσύμφωνο )
ποινική ρήτρα σε βάρος και μόνον του
εργολό-βου-πωλητή σε περίπτωση που
δεν εμφανισθεί κατά την ημερομηνία
που ορίσθηκε για την κατάρτιση του
οριστικού συμβολαίου. Άλλωστε
σύμφω-να και με όσα αναφέρονται στη
νομική σκέψη που προηγήθηκε η σχέση
μεταξύ εργολάβου και τρίτου αγοραστή
ιδρύε-ται, με ενοχική σύμβαση και στην
προκει-μένη περίπτωση με πώληση στην
κα-τάρτιση της οποίας και απέβλεψαν
οι αμέσως παραπάνω συμβληθέντες
στο προσύμφωνο. Η συμμετοχή των
εναγο-μένων-οικοπεδούχων σ’ αυτό,
έγινε μέσα από τη λειτουργία της
εργολαβικής σύμβασης με αντιπαροχή,
ως μη γνήσιας υπέρ τρίτων σύμβασης
δηλαδή από την υποχρέωση τους
να μεταβι-βάσουν στον ενάγοντα
αγοραστή ως δε-κτικό καταβολής το εξ
αδιαιρέτου ποσο-στό και το αντίστοιχο
σ’ αυτό διαμέρισμα του οικοπέδου
τους, χωρίς όμως να συμβάλλονται με

αυτόν, αλλά με τον εργολάβο. Έτσι δεν
αποδείχθηκε πρόθε-ση ανάληψης των
οικοπεδούχων-εναγο-μένων νομικής
υποχρέωσης από το προσύμφωνο,
ούτε η σύμπραξη τους σ’ αυτό έχει
την έννοια των αντισυμβαλλο-μένων
σε σχέση με τον ενάγοντα-αγορα-στή.
Συνεπώς δε δημιουργείται υποχρέ-ωση
αποζημίωσης του τελευταίου από την
αδυναμία καταρτίσεως της εμπράγματης, μεταβιβαστικής της κυριότητας
του επιδίκου διαμερίσματος πράξης
προς τον ενάγοντα αγοραστή. Τέτοια
υποχρέωση αποζημίωσης λόγω υπαίτιας αδυναμίας εκπληρώσεως της παροχής, βαρύνει τον εργολάβο - πωλητή.
Περαιτέρω οι εναγόμενοι οικοπεδούχοι
δεν έχουν υποχρέωση να αποζημιώσουν τον ενάγοντα με βάση τη διάταξη
του άρθρου 914 ΠΚ κατά την οποία υποχρεώνεται ο υπαίτιος μιας ζημιογόνου
πράξης να αποκαταστήσει τη ζημία, που
προκάλεσε σε άλλον και όχι να αποκαθιστά τη ζημία του τρίτου, που προκαλεί
σ’ αυτόν, άλλος είτε πρωτογενώς είτε
κατ’ αντανάκλαση (δευτερογενώς), αθετώντας συμβατική έναντι του τελευταίου
υποχρέωση, όπως στην προκειμένη περίπτωση, που τη ζημία του ενάγοντος
υποχρεούται να αποκαταστήσει, όπως
προαναφέρθηκε, ο συμβατικός του
οφει-λέτης, πέμπτος των εναγομένωνεργο-λάβος. Με βάση τα δεδομένα
αυτά πρέ-πει να απορριφθεί η αγωγή

528/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Μάργαρης, Ντίνος Βγενόπουλος).
Δαπάνες σε ακίνητο. Ένσταση επισχέσεως που πρότεινε ο εναγόμενος ως νομέας
καλής πίστεως κατά του ενάγοντος αν γίνει δεκτή η αγωγή του. Πρέπει να αναφέρεται
στην ένσταση (εκτός άλλων όπως εργασίες, υλικά, αμοιβές τεχνιτών) αν οι δαπάνες
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ήταν αναγκαίες, επωφελείς, αν αυξήθηκε η αξία του πράγματος και αν η αξία σώζεται
κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής.

Περαιτέρω η εναγομένη με τις
προτάσεις της στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο πρόβαλε ένσταση επισχέσεως
κατ’ άρθρα 325, 326 ΑΚ ζητώντας, σε
περίπτωση που γίνει δεκτή η αγωγή, να
αναγνωρισθεί το δικαίωμά της να μην
αποδώσει το επίδικο κατά το αιτούμενο
εξ αδιαιρέτου μερίδιο, μέχρι να της
κατα-βάλει η ενάγουσα το ποσόν των
2.420.000 δρχ., που αντιπροσωπεύει
δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε,
ως καλόπιστη νομέας, για το χρόνο πριν
από την επίδοση της αγωγής στο οικοδόμημα που προαναφέρθηκε δηλαδή
τόσον στην επίδικη οικία, όσον και στη
συνεχόμενη της αναμφισβήτητης κυριότητάς της. Η ένσταση αυτή είναι αόριστη
και πρέπει να απορριφθεί, καθ’ όσον η
εναγομένη αρκείται να αναφέρει στις
προτάσεις της το είδος των εργασιών,
όπως κεραμίδια, ξυλεία, παράθυρα,
πόρτες κλπ, καθώς και τα ποσά που
δα-πάνησε για την αγορά των υλικών και
την αμοιβή των τεχνιτών που τις πραγματοποίησαν, χωρίς να αναφέρει αν

πρόκειται για αναγκαίες δαπάνες, για να
συντηρηθεί ή να διατηρηθεί κατάλληλη
η οικία για τακτική εκμετάλλευση (ΑΚ
1101) ή αν πρόκειται .για επωφελείς
δα-πάνες, από τις οποίες αυξήθηκε η
αξία της και αν η αύξηση της αξίας αυτής
σώ-ζεται, κατά το χρόνο που ασκήθηκε
η σχετική περί δαπανών αξίωση
(ΑΚ 1103). Εξάλλου δεν αναφέρει η
εναγομέ-νη ποιες από τις εργασίες
που πραγμα-τοποίησε και η αντίστοιχη
δαπάνη τους αφορούν την επίδικη οικία
και ποιες αφο-ρούν τη συνεχόμενη,
της αναμφισβήτη-της κυριότητάς της,
αλλά αναφέρει το παραπάνω ποσόν
ως συνολική δαπάνη για τις εργασίες
που πραγματοποίησε και στα δύο
διαμερίσματα. Επομένως ορθώς το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε ως
αόριστη την ένσταση επι-σχέσεως και
όσα αντίθετα υποστηρί-ζονται με την
έφεση πρέπει να απορρι-φθούν ως
αβάσιμα.

533/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Άννα Μαρινάκη, Μαρία Γεροσίδερη).
Αγωγή για αποζημίωση. Αίτημα να καταβληθεί η αποζημίωση εφάπαξ (930.1 Α.Κ.). Αν
δεν γίνεται επίκληση σπουδαίου λόγου για την καταβολή εφάπαξ, τότε υποχρεώνεται
ο εναγόμενος να πληρώσει το ίδιο αιτούμενο ποσό, αλλά με μηνιαίες δόσεις. Η αγωγή
δεν απορρίπτεται. Περιστατικά.

Στο αίτημα της αγωγής για επιδίκαση αποζημίωσης σε εφάπαξ κεφάλαιο, κατά τους όρους του άρθρου 930
παρ. 1 Α.Κ., θεωρείται ότι (περιέχεται σε
σχέση μείζονος προς έλασσον, το αίτη-

μα για μηνιαίες χρηματικές παροχές.
Επομένως αν ζητείται με την αγωγή
επι-δίκαση εφάπαξ κεφαλαίου, χωρίς να
γίνεται επίκληση σπουδαίου προς τούτο
λόγου, δεν απορρίπτεται η αγωγή, αλλά
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το σχετικό αίτημα γίνεται δεκτό για το
ίδιο αιτούμενο ποσό, αλλά καταβλητέο
σε μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις
οποίες προκύπτει από απλό μαθηματικό
υπο-λογισμό, εφόσον ορίζεται η χρονική
πε-ρίοδος της απώλειας των προσόδων
και το συνολικό ποσό (Α.Π. 1293/1999,
Ελλ. Δ/νη 2001, σελ. 386).
Στην προκειμένη περίπτωση με
το παραπάνω περιεχόμενο η αγωγή ως
προς το αίτημα της της επιδικάσεως σε
κεφάλαιο εφάπαξ των διαφυγόντων
κερ-δών του ενάγοντος από την
ανικανότη-τα του για εργασία για το
χρονικό διάστη-μα μίας τριετίας από την

επίδοση της αγωγής, ήτοι επί 36 μήνες,
είναι αόριστη και απορριπτέα μόνο ως
προς το αίτημα της εφάπαξ επιδικάσεως
του ποσού αυτού, διότι δεν εκτίθενται σ’
αυτή περι-στατικά που να θεμελιώνουν
εφάπαξ επιδίκαση και δη ύπαρξη
σπουδαίου λόγου που απαιτεί η διάταξη
του άρθρου 930§1 ΑΚ και όχι ως προς
την επιδίκασή του σε μηνιαίες δόσεις,
αίτημα που θεωρείται ότι περιέχεται
α’ αυτή (αγωγή) σε σχέση μείζονος
προς έλασσον, σύμ-φωνα με όσα στη
μείζονα νομική σκέψη αναφέρθηκαν,
και είναι νόμιμο στηρι-ζόμενο στο πιο

578/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Τσαγγανός, Άγγελος Στεργιόπουλος).
Καταδολίευση δανειστών (939 επ. Α.Κ.) Στοιχεία της. Πότε είναι αόριστη και
απορρίπτεται.

Από τις διατάξεις των άρθρων
939 και 943 του Α Κ συνάγεται, εκτός
των άλλων, ότι η διάρρηξη των προς
βλάβη του δανειστή γενόμενων απαλλοτριώσεων περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη του, επέρχεται στο μέτρο και το
βαθμό που ζημιώνεται ο προσβάλ-λων
τις ως άνω απαλλοτριωτικές πρά-ξεις
δανειστής, δηλαδή κατά το μέρος που
απαιτείται για να καλυφθεί η μη δυναμένη να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο
απαίτησή του. Επειδή δε η εξεύρεση του
μέρους αυτού εξαρτάται από τη σχέση
του ποσού της απαιτήσεως με εκείνο της
αξίας του απαλλοτριωθέντος κατά την
έγερση της αγωγής και επί πλειόνων
ακινήτων της μερικότερης αξίας ενός
εκάστου τούτων, πρέπει για το ορισμένο
(άρθρο 216 ΚΠολΔικ) του δικογράφου
αυτής τα ως άνω ποσά (απαίτησης και

αξίας απαλλοτριωθέντων) να αναφέρονται στην αγωγή (ΑΠ 1200/1982 Δνη
24, 216, ΑΠ 637/2001 Ελ.Δνη 43,1410,
Εφ.Θεσ/κης 1854/2003 Τράπεζα
Νομικών Πληροφοριών, Νόμος).
Εν προκειμένω η εφεσίβλητη
ενάγουσα, επιδιώκοντας με την από 12
Μαρτίου 1997 αγωγή της, επί της οποίας
εκδόθηκε η εκκαλουμένη και προ αυτής
η 1126/1997 προδικαστική του ιδίου
δικαστηρίου, τη διάρρηξη απαλλοτριώσεων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
του πρώτου εκκαλούντος προς τους
λοιπούς (τέκνα του), που έγιναν την 13
Μαρτίου 1996 με τα υπ’ αριθμ. 28810,
28812, 28813 και 28814/13-3-1996
συμβόλαια γονικής παροχής της Συμβολαιογράφου Πατρών Β.Α. δεν διαλαμβάνει στο δικόγραφο την αξία ενός εκάστου
των ως άνω απαλλοτριωθέντων προς
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βλάβη της ακινήτων, αλλά μόνο τη
συνο-λική για όλα συλλήβδην αξία
τούτων κατά το χρόνο άσκησης της
αγωγής, προσδιορίζοντας αυτήν, μεν
(αξία) σε 123.423.000 δρχ. το δε ποσό
της απαίτησής της σε 4.848.282 δρχ. Με
αυτά τα δεδομένα, η αγωγή είναι αόριστη, αφού, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η διάρρηξη, επερχόμενη
στο μέτρο και το βαθμό που βλάπτεται
ο καταδολιευθείς δανειστής, απαγγέλλεται μόνο κατά το μέρος που απαιτείται,
για να καλυφθεί η κινδυνεύουσα να ικανοποιηθεί απαίτηση του τελευταίου,
πράγμα που σημαίνει ότι για να είναι το
δικόγραφο ορισμένο πρέπει σ’ αυτό να
αναφέρεται η αξία του απαλλοτριωθέντος και επί πλειόνων, όπως εν προκειμένω, η αξία ενός εκάστου κατά τον
κρί-σιμο χρόνο, μη αρκούντος του συνο-

λικού για όλα προσδιορισμού αυτής,
διότι και στην περίπτωση αυτή δεν θα
ήταν δυνατή από το δικαστήριο η κατά το
αναγκαίο και προσήκον μέτρο σε σχέ-ση
με το ύψος της απαίτησης απαγγελία της
διάρρηξης, αν για οποιοδήποτε λόγο ο
εναγόμενος οφειλέτης, συνομολογού-σε
την αγωγή στο σύνολό της. Επομέ-νως,
η εκκαλουμένη απόφαση, όπως επίσης
και η προεκδοθείσα προδικαστι-κή,
που έκρινε την αγωγή ορισμένη και
ακολούθως δέχτηκε αυτήν ως βάσιμη
και κατ’ ουσίαν εν μέρει, απαγγέλλοντας
τη διάρρηξη συγκεκριμένης διαθετικής
δικαιοπραξίας, έσφαλε κατά το βάσιμο
περί τούτου λόγο εφέσεως των εναγομένων και πρέπει να εξαφανιστεί.

597/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Εμμανουήλ Μπιρμπίλης, Διονύσιος Κότσιφας).
Δικαιοπραξίες. Το δικαστήριο κατ’ απόκλιση των συμφωνηθέντων, προσαρμόζει
την παροχή συμπληρώνοντας, διευκρινίζοντας ή περιστέλλοντας την ενοχή όταν
λόγω συνδρομής των ειδικών συνθηκών (οικονομικών, νομισματικών ή άλλων)
επιβάλλεται ο εναρμονισμός της παροχής προς τις αρχές του άρθρου 288 Α.Κ. Η
διάταξη αυτή (288 Α.Κ.) είναι γενική με ειδικότερη το άρθρο 388 Α.Κ. που υπερισχύει
της γενικής. Εμπορική μίσθωση. Χωρεί αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση
το άρθρο 288 Α.Κ. όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη. Στη σχετική αγωγή πρέπει να αναφέρονται και τα περιστατικά που στηρίζουν
τη σύμβαση μισθώσεως, τη μεταβολή που επακολούθησε από την κατάρτισή της
και όλα τα περιστατικά που δικαιολογούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος που
καταβάλλεται. Όρος για ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος. Ισχύει και μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 288 ΑΚ, το οποίο
ορίζει ότι ο οφειλέτης έχει υποχρέωση
να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη
και τα συναλλακτικά ήθη και το οποίο

λειτουργεί αμφιμερώς στην εξέλιξη της
ενοχικής σχέσης και απηχεί κανόνες
αναγκαστικού δικαίου, προκύπτει ότι
το Δικαστήριο κατ’ απόκλιση εκείνων
που συμφωνήθηκαν, προσαρμόζει την
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παροχή συμπληρώνοντας, διευκρινίζοντας ή περιστέλλοντας αυτήν, όταν
λό-γω της συνδρομής των ειδικών
συνθη-κών (οικονομικών, νομισματικών
ή άλλων), επιβάλλεται ο εναρμονισμός
της παροχής προς τις αρχές που διαλαμβάνονται στο πιο πάνω άρθρο, το οποίο
εφαρμόζεται σε κάθε ενοχή και ειδικά
στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις στην
περίπτωση που δεν συντρέχουν οι όροι
του άρθρου 388 ΑΚ (Ολ ΑΠ 9/97 Ελ Δ
38.767). Η αρχή που έχει θεσμοθετηθεί
από τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ παρέχει στο δικαστή τη δυνατότητα όπως,
με βάση αντικειμενικά κριτήρια, προσδιορίσει την παροχή κατ’ απόκλιση των
συμφωνηθέντων, περιστέλλοντας ή επεκτείνοντας το συμφωνηθέν μέγεθος της,
ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης.
Η διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ είναι
γενική και ειδικότερη εφαρμογή της είναι
εκείνη του άρθρου 388 ΑΚ. Επομένως,
η τελευταία ως ειδικότερη υπερισχύει
της γενικής, η οποία εφαρμόζεται σε
κάθε περίπτωση κατά την οποία, μετά
την κατάρτιση της δικαιοπραξίας, έχει
επέ-λθει μεταβολή των συνθηκών, η
οποία όμως δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του
άρθρου 388 ΑΚ. Έτσι, με την προϋπόθεση αυτή, αναπροσαρμογή μισθώματος εμπορικής μίσθωσης μπορεί να γίνει
με βάση τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ,
όταν τούτο επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ως καλή
πίστη θεωρείται η ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε σχέση με τις συναλλακτικές
συνθήκες σε δεδομένο τόπο και χρόνο.
Η καλή πίστη πρέπει να συνδυάζεται
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με τα συναλλακτικά ήθη, δηλαδή με τη
συμ-περιφορά που εκδηλώνεται κατά
τις συναλλαγές και συνάδει με όσα
έχουν επικρατήσει κατά τη μακραίωνα
εξέλιξη, έχουν δε παγιωθεί ως αρχές
που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των
συναλλασσομένων (ΑΠ 1129/2004
Ελ Δ 46.152). Επίσης στο δικόγραφο
της αγωγής με την οποία ζητείται αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση
τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, πρέπει,
για το ορισμένο αυτής, να αναφέρονται,
εκτός άλλων, και τα περιστατικά στα
οποία τα μέρη, εν όψει της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών, στήριζαν
τη σύμβαση μισθώσεως, τη μεταβολή,
που επακολούθησε της κατάρτισης της
σύμβασης και όλα γενικά τα περιστατικά
που δικαιολογούν την αναπροσαρμογή
(μείωση ή αύξηση) του καταβαλλομένου
μισθώματος σύμφωνα με τις αρχές της
καλής πίστης, λαμβανομένων υπόψη
και των συναλλακτικών ηθών, στο
επί-πεδο εκείνο, το οποίο αίρει και
απο-καθιστά τη διαταραχθείσα καλή
πίστη (ΑΠ 63/2000 Ελ Δ 2000. 76, ΑΠ
494/1994 Ελ Δ 1999, 1083). Τέλος η
ισχύς του όρου της μισθώσεως για
ετήσια πο-σοστιαία αναπροσαρμογή
του μηνιαίου μισθώματος, ισχύει και για
το μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
της μί-σθωσης ως ουσιώδες μέρος της
μισθώ-σεως, εκτός αν είχε αποκλεισθεί
συμβα-τικώς η ισχύς του, και σε χρόνο
αναγκα-στικής παρατάσεως της
μισθώσεως σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ. 9 ν. 2235/94 (ΑΠ 809/97 Ελ Δ
39. 117).
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602/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου).
(Δικηγόροι: Αριστείδης Τζωρτζόπουλος, Αντώνιος Ραγιάς).

Αυτοκινητικό ατύχημα. Αναπηρία και παραμόρφωση. Έννοια των όρων. Δεν
απαιτείται βεβαιότητα δυσμενούς επιρροής στο μέλλον του προσώπου. Αρκεί και
απλή πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 932
Α.Κ. ορίζεται ότι “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». Εξάλλου από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
321, 322 και 324 Κ.Πολ.Δικ. προκύπτει
ότι το δεδικασμένο, το οποίο προκύπτει
από τελεσίδικη δικαστική απόφαση που
επιδικάζει στον παθόντα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, δεν εμποδίζει τη μεταγενέστερη, με νέα αγωγή,
μεταξύ των ιδίων προσώπων επιδίωξη
περαιτέρω (πρόσθετης) χρηματικής
ικανοποιήσεως, εφόσον όμως πρόκειται
για απρόβλεπτη επιδείνωση, σε μεταγενέστερο χρόνο των συνεπειών της αδικοπραξίας που δεν μπορούσαν από την
αρχή να προβλεφθούν όταν το δικαστήριο με βάση την αδικοπραξία, τις συνέπειες απ’ αυτή και όσες μπορούσαν από
την αρχή να προβλεφθούν με την πρώτη
του απόφαση προσδιόρισε σε ορισμένο
ποσό τη χρηματική ικανοποίηση του παθόντος. Συνεπώς δεν καλύπτονται από
το δεδικασμένο της τελεσίδικης αποφά-

σεως που εκδίδεται επί της πρώτης αγωγής του παθόντος δυσμενείς συνέπειες
που αποτελούν επιδείνωση της υπάρχουσας καταστάσεως που δεν μπορούσαν από την αρχή να προβλεφθούν ότι
θα επέλθουν κατά τη συνήθη πορεία
των πραγμάτων (ΑΠ. 648/2002 Ελ.Δνη
43.1615, ΑΠ. 859/2001 ΝοΒ 50.968).
Κατά το άρθρο 931 Α.Κ. «η αναπηρία ή
η παραμόρφωση που προξενήθηκε
στον παθόντα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης, αν επιδρά στο μέλλον του». Ως
«αναπηρία» θεωρείται κάποια έλλειψη
της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, ενώ ως «παραμόρφωση» νοείται κάθε ουσιώδης
αλ-λοίωση της εξωτερικής εμφανίσεως
του προσώπου, η οποία καθορίζεται όχι
αναγκαίως κατά τις απόψεις της ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψεις της ζωής.
Περαιτέρω ως «μέλλον» νοείται η επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική
εξέ-λιξη του προσώπου. Δεν απαιτείται
βε-βαιότητα δυσμενούς επιρροής στο
μέλ-λον του προσώπου. Αρκεί και απλή
δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των
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πραγμάτων. Οι βαρυνόμενοι με αναπηρία ή παραμόρφωση μειονεκτούν και
συνεπώς κινδυνεύουν περισσότερο έναντι των υγιών συναδέλφων τους να βρεθούν εκτός εργασίας. Η διάταξη του άρθρου 931 Α.Κ. αφορά αυτοτελή αξίωση
για την αποκατάσταση μελλοντικής περιουσιακής ζημίας, η οποία δεν καλύπτεται από το άρθρο 929 ή το άρθρο
932 Α.Κ. Σκοπός της διατάξεως είναι να
προσφέρει στον παθόντα μια εφάπαξ
περαιτέρω αποζημίωση (πρόσθετο
ποσό αποζημιώσεως κατ’ αποκοπή),
δηλαδή πέραν της αποδεικνυόμενης
κατά τη διάταξη του άρθρου 929 Α.Κ.,
για το λόγο ότι η αναπηρία ή παραμόρφωση θα προκαλέσει στο μέλλον βάσιμες δυσχέρειες στην επαγγελματική -οικονομική πρόοδό του. Ακολούθως από
τη διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 του
Α.Κ. ορίζεται «ότι η αξίωση αποζημιώσεως δεν αποκλείεται από το λόγο ότι κάποιος άλλος έχει την υποχρέωση να
αποζημιώσει ή να διατρέφει αυτόν που
αδικήθηκε». Τέτοιος τρίτος δύνανται να
είναι είτε αμφότεροι είτε ένας μόνο από
τους γονείς του τραυματισθέντος, οι
οποίοι στα πλαίσια της υποχρεώσεώς
τους να παρέχουν διατροφή στο τέκνο
τους (ανήλικο ή ενήλικο κατά περίπτωση) υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
1485 επ. Α.Κ. Συνεπώς ο τραυματισθείς
από αδικοπραξία τρίτου, ο οποίος
δέχεται τις αυξημένες περιποιήσεις και
φροντίδες των γονέων του για την αποκατάσταση της υγείας του δικαιούται να
απαιτήσει από τον υπόχρεο ως αποζημίωση τουλάχιστον το ποσό που θα ήταν
υποχρεωμένος να καταβάλει σε τρίτον
που για το σκοπό αυτό θα προσελάμβανε, έστω και αν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν καταβάλει κανένα τέτοιο
ποσό στους γονείς του, οι οποίοι με υπερένταση ενίοτε των προσπαθειών τους
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και σε βάρος άλλων απασχολήσεών
τους ασχολούνται πλέον με το τραυματισμένο τέκνο τους (ΑΠ. 371 2001 Ελ.Δνη
44.419).
Από την επανεκτίμηση της καταθέσεως της μάρτυρος που ενόρκως
εξε-τάστηκε ενώπιον του πρωτοβαθμίου
δι-καστηρίου και περιέχεται στα
επικαλού-μενα
και
νόμιμα
προσκομιζόμενα ταυτά-ριθμα με την υπ’
αριθμ. 316/2002 εκκα-λουμένη απόφαση
πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του
Δικαστηρίου αυτού, η οποία εκτιμάται
και σε συνδυασμό προς τα λοιπά
αποδεικτικά μέσα, όλα τα έγγραφα, που
νόμιμα προσάγουν και επικαλούνται οι
διάδικοι, για κάποια από τα οποία γίνεται
ιδιαίτερη σημείωση κατωτέρω χωρίς
πάντως να παραλείπε-ται κανένα κατά
την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης,
μεταξύ των οποίων και οι από
12.12.2002 και 21.5.2003 εκ-θέσεις
ιατρικής πραγματογνωμοσύνης του
διορισθέντος πραγματογνώμονος με την
ως άνω απόφαση του Δικαστη-ρίου
αυτού, αποδεικνύονται τα ακόλου-θα:
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1020/2001
τελεσίδικης αποφάσεως του Εφετείου
Πατρών, η οποία εκδόθηκε μετά την
άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 164/
2000 αποφάσεως αυτού του Δικαστηρίου που δίκασε επί προγενέστερης
αγωγής της ενάγουσας, κρίθηκε με δύναμη δεδικασμένου ότι: α) ο πρώτος
εναγόμενος οδηγός του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας IT - 9634 Φ.Ι.Χ., ιδιοκτησίας
της δεύτερης εναγομένης, το οποίο ήταν
ασφαλισμένο για την έναντι των τρίτων
αστική ευθύνη στην τρίτη εναγομένη
ασφαλιστική εταιρεία ήταν αποκλειστικά
υπαίτιος του ένδικου ατυχήματος που
έλαβε χώρα κάτω από τις συνθήκες που
αναφέρονται στο σκεπτικό της ως άνω
απόφασης, στις 9.81999 στην Ε.Ο.
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Αντιρρίου - Ιωαννίνων μεταξύ του ως
άνω οχήματος και του υπ’ αριθ. κυκλ.
ΑΙΑ - 3414 Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου στο οποίο
συνεπέβαινε η ενάγουσα, β) ότι συνεπεία της ως άνω σύγκρουσης η ενάγουσα υπέστη πολλαπλά θλαστικά τραύματα προσώπου και πολλαπλά κατάγματα
προσωπικού κρανίου, κατάγματα εδάφους και έσω - έξω τοιχώματος οφθαλμικού κόγχου, αρ. κάταγμα αρ. ζυγωματικού οστού, οπισθοβολβικό αιμάτωμα
αρ. κόγχου, μετατραυματικός εξώφθαλμος αρ. γενικευμένο οίδημα εγκεφάλου
μικρή υπαραχνοειδής αιμορραγία, στικτή αιμορραγική θλάση αρ. μετωπιαίου
λοβού, βαθύ θλαστικό τραύμα με έλλειψη δέρματος αρ. ώμου με επιμόλυνση
και ανάπτυξη κυταρρίτιδας υποδόροιου
ιστού, γ) ότι για την αποκατάσταση των
σωματικών αυτών βλαβών απαιτούνταν
σειρά πλαστικών και επανορθωτικών
εγχειρήσεων με διάρκεια νοσηλείας τριών τουλάχιστον μηνών και δ) ότι εξαιτίας
των παραπάνω τραυμάτων η ενάγουσα
υπέστη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται το ποσό
των 58.694,06 Ευρώ. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι μετά την άσκηση της από
2.12.1999 αγωγής, η κατάσταση της
ενάγουσας δεν αποκαταστάθηκε όπως
αρχικά είχε προβλεφθεί με επανορθωτικές εγχειρήσεις που απαιτούσαν νοσηλεία τριών τουλάχιστον μηνών αλλά
αντί-θετα υπέστη επιδείνωση, η οποία
υπήρξε απότοκος των σωματικών βλαβών, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί. Ειδικότερα η ενάγουσα εισήχθη
στην οφθαλμολογική κλινική του Γ.Ν.Ν.
Αγρινίου όπου διαπιστώθηκε οριστικά
ότι ο αριστερός οφθαλμός είχε οπτική
οξύτητα 1-2/10 συνεπεία μετατραυματικής αλλοιώσεως. Στη συνέχεια στις
22.6.2000 εισήχθη στο νοσηλευτικό
κέντρο «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» όπου
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υποβλήθηκε σε επανορθωτική εγχείρηση τραυμάτων προσώπου και ρινός
και στη συνέχεια στις 12.9.2000 επανεισήχθη στο ως άνω νοσηλευτικό κέντρο
όπου υποβλήθηκε σε νέα επανορθωτική
εγχείρηση τραυμάτων προσώπου, γνάθων και σκελετού προσώπου. Στις
22.3.2001 εισήχθη στο νοσοκομείο «Γ.
Γεννηματάς» όπου υποβλήθηκε σε νέα
αισθητική - πλαστική επέμβαση στο
πρόσωπο και στις 4.6.2001 επανεισήχθη στο προαναφερόμενο νοσοκομείο
για νέα χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να βελτιωθεί το παραμορφωμένο
ζυγωματικό οστούν του προσώπου της,
η οποία όμως ήταν ανεπιτυχής λόγω
μόλυνσης του ζυγωματικού (βλ. τις υπ’
αριθμ. πρωτ. 764/2001, 1386/2001,
654/2002, 1300/2002, 173/2003 και
706/2003 βεβαιώσεις του Διευθυντή της
κλινικής πλαστικής χειρουργικής του
ογκολογικού νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», τις από 24.6.2000 και 14.9.2000
βεβαιώσεις του νοσηλευτικού κέντρου
«ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»). Από την ερμηνεία της υπ’ αριθμ. 1020/2001 τελεσίδικης αποφάσεως του Εφετείου Πατρών
προκύπτει ότι κατά το χρόνο της εκδόσεως της, που επιδικάστηκε χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στην
ενάγουσα ποσού 58.694,06 Ευρώ, δεν
έλαβε υπόψη της τις παραπάνω μεταγενέστερες συνέπειες και επιπλοκές του
τραυματισμού της, οι οποίες εκδηλώθηκαν μετά την άσκηση της από
2.12.1999 αγωγής και δεν αποτελούν
απλώς απόκλιση από την αναμενόμενη
εξέλιξη των σωματικών βλαβών της κατά
το αυτοκινητικό ατύχημα, αλλά συνέπειες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν
ούτε σοβαρά έπρεπε να αναμένονται.
Έτσι δικαιολογείται η επιδίκαση περαιτέρω, πρόσθετης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης στην ενάγου-
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σα, το ποσό της οποίας, με βάση τις
συν-θήκες του ατυχήματος, την
αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού
του ζημιογόνου αυτοκινήτου, την ηλικία
της ενάγουσας, την οικονομική και
κοινωνική κατάσταση των διαδίκων
μερών (φυσικών προσώ-πων), εκτός
από την περιουσιακή κα-τάσταση της
εναγομένης - εκκαλούσας ασφαλιστικής
εταιρείας, η ευθύνη της οποίας είναι
εγγυητική ανέρχεται στο πο-σό των
30.000 €. Το πρωτοβάθμιο Δικα-στήριο
το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή
του δέχτηκε ότι η ενάγουσα -εφεσίβλητη
δικαιούται πρόσθετης χρη-ματικής
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλά-βης το
ως άνω ποσό, δεν έσφαλε ως προς την
εκτίμηση των αποδείξεων, οι δε περί του
αντιθέτου λόγοι της εφέσεως είναι
απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Περαιτέ-ρω
από την 12.12.2002 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του πραγματογνώμονα
ιατρού χειρουργού Λ.Δ. ο οποίος διορίστηκε με την 316/2002 απόφαση
αυτού του Δικαστηρίου διαπιστώθηκε ότι
αφενός λόγω μετατραυματικής αλλοιώσεως κεντρικής περιοχής του βυθού η
οπτική οξύτητα του αριστερού οφθαλμού
είναι 1-2/10 και δεν πρόκειται να διορθωθεί ενώ υπάρχουν ουλές άνω και κάτω
βλεφάρου μετατραυματικές και μετεγχειρητικές, νεφέλιο κερατοειδούς, λαγόφθαλμο αφετέρου ότι υπάρχουν έκδηλες
δύσμορφες μετατραυματικές και μετεγχειρητικές ουλές, στο αριστερό ημιπρόσωπο της ενάγουσας, οι οποίες είναι πιο
εμφανείς στο φρύδι, στα βλέφαρα, στην
παρειά, όπου υπάρχουν ακόμη μικρά
ξένα σώματα (προφανώς από ασφαλτικό υλικό) και στη γωνία στα χείλη της
στοματικής κοιλότητας στην οποία η
δυσμορφία προκαλεί λειτουργικές διαταραχές στην εκφορά του λόγου και στην
ομαλή σύγκλιση των χειλέων του στόμα-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

τος. Από τις ως άνω ιατρικές πραγματογνωμοσύνες εκτιμήθηκε ότι οι παραπάνω σωματικές βλάβες σε μεγάλο
βαθμό, θα παραμείνουν σε όλη τη ζωή
της ενάγουσας - εφεσίβλητης και θα
επιδράσουν αρνητικά στις κοινωνικές
και επαγγελματικές της δραστηριότητες.
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η
μόνιμη αναπηρία στον αριστερό οφθαλμό της ενάγουσας καθώς και η δυσμορφία και παραμόρφωση του προσώπου
της σε συνδυασμό με τα έντονα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
λόγω της προαναφερόμενης κατάστασης της (βλ. το από 25.5.2000 πιστοποιητικό του ιατρού της νευρολογικής κλινικής του Γ.Ν.Ν Αγρινίου) επιδρά σαφώς
στη μείωση της προσωπικότητάς της και
θα εμποδίσει την εύρεση εργασίας στο
μέλλον (δεδομένου ότι κατά το χρόνο
του ένδικου ατυχήματος η παθούσα
ήταν μαθήτρια στην πρώτη τάξη του
Λυκείου, το οποίο και αναγκάστηκε να
διακόψει) με αποτέλεσμα να έχει αυτή
δυσμενείς κοινωνικές, οικογενειακές,
επαγγελματι-κές και οικονομικές
επιπτώσεις. Για την αντιμετώπιση όλων
αυτών των δυσμε-νών επιπτώσεων στις
μελλοντικές κοι-νωνικές και λοιπές
συναναστροφές της και στην εν γένει
επαγγελματική της εξέ-λιξη, πρέπει να
της επιδικαστεί ως απο-ζημίωση το
ποσό των 100.000 €. Το ποσό αυτό είναι
αυτοτελές και ανεξάρτη-το από άλλη
αξίωση αποζημίωσης, στη-ριζόμενο στο
άρθρο 931 Α.Κ. και επιδι-κάζεται
προκειμένου αυτή να δημιουργή-σει
οικονομική και επαγγελματική αυτοτέλεια
του ίδιου επιπέδου με εκείνη που θα
ήταν και χωρίς την παρεμβολή του
ατυχήματος, η οποία θα διευκολύνει την
επαγγελματική και κοινωνική της
αποκατάσταση. Κατ’ εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων επεδίκασε στην
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ενάγουσα - εφεσίβλητη, το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση, ως αποζημίωση κατ’ άρθρο 931 Α.Κ.
το ποσό των 120.000 € αντί του ποσού
των 100.000 € και επομένως πρέπει να
γίνει δεκτός ως κατ’ ουσίαν βάσιμος ο
σχετικός λόγος έφεσης. Περαιτέρω, η
ενάγουσα - εφεσίβλητη ζημιώθηκε με το
ποσό των 4 € ημερησίως, το οποίο
δαπάνησε επιπλέον για τη λήψη βελτιωμένης τροφής, η οποία ήταν αναγκαία
προς αποκατάσταση της υγείας της για
χρονικό διάστημα 60 ημερών και
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2406
(4€ χ 60 η μ.). Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση κατ’
εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων
επεδίκασε στην ενάγουσα - εφεσίβλητη
το ποσό των 6.360 € αντί του ποσού των
240 € και επομένως πρέπει να γίνει
δεκτός ως κατ’ ουσίαν βάσιμος ο σχετικός λόγος έφεσης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας της η
ενάγουσα - εφεσίβλητη κατά τη διάρκεια
της παραμονής της στα ανωτέρω νοσηλευτικά ιδρύματα είχε ανάγκη από τις
περιποιήσεις και φροντίδες ενός προσώπου πέραν από αυτές του τακτικού

νοσηλευτικού προσωπικού, το έργο δε
της αποκλειστικής νοσοκόμου και περιποιήτριας ανέλαβε η μητέρα της με
εντα-τικοποίηση των προσπαθειών της
το οποίο (έργο) συνέχισε και μετά την
έξοδο της από τα προαναφερόμενα
νοσηλευ-τικά ιδρύματα για χρονικό
διάστημα 120 ημερών και επί 4 ώρες
ημερησίως, αφού η ενάγουσα εφεσίβλητη λόγω της άσ-χημης
ψυχολογικής καταστάσεως της κακής
καταστάσεως της υγείας της δεν
μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν η παθούσα - ενάγουσα - εφεσίβλητη χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες της μητέρας της
οι οποίες δεν εντάσσονται στις νόμιμες
υποχρεώσεις του γονέα και μολονότι δεν
κατέβαλε σ’ αυτή αμοιβή για τις παραπάνω υπηρεσίες, της οφείλεται αποζημίωση, η οποία αποτιμάται σε 15 € ημερησίως και συνολικά ανέρχεται στο ποσό
των 1.800 € (120 ημέρες χ 15 € ημερ.).
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την
εκκαλουμένη απόφαση κατ’ εσφαλμένη
εκτίμηση των αποδείξεων επεδίκασε
στην ενάγουσα το ποσό των 12.000 €
αντί του ποσού των 1.800 € και επομέ-

647/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός).
(Δικηγόροι: Θάνος Αμπατζής, Ανδρέας Παπακωστόπουλος).
Χρησιδάνειο. Την αγωγή προς απόδοση του χρησιδανεισθέντος πράγματος ασκεί
μόνο ο χρήστης, έστω και αν δεν είναι κύριος. Ο κύριος νομιμοποιείται να ασκήσει
την αγωγή μόνο της κυριότητας ή της νομής και όχι του χρησιδανείου. Αν κατά τη
διάρκεια της σύμβασης του χρησιδανείου μεταβιβασθεί η κυριότητα του πράγματος, η
σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί μεταξύ των αρχικά συμβληθέντων και ο νέος κύριος
νομιμοποιείται να ασκήσει την αγωγή περί κυριότητας εφόσον συντρέχουν οι όροι.

Από τις διατάξεις των άρθρων
810-821 του ΑΚ, που ρυθμίζουν την ενο-

χική, διαρκή και χαριστική (άνευ ανταλλάγματος) σύμβαση χρησιδανείου,
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συ-νάγεται ότι τα δικαιώματα που απορρέουν απ’ αυτήν, καθώς και οι υποχρεώσεις ανήκουν μόνο στα συμβαλλόμενα
μέρη και όχι στους τρίτους. Επομένως,
η αγωγή προς απόδοση του χρησιδανεισθέντος, όταν λήξει η συμφωνημένη
διάρκεια (άρθρο 810 του ΑΚ) ή αν δεν
ορίστηκε διάρκεια, όταν κάνει χρήση
αυτού ο χρησάμενος ή όταν παρήλθε
ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούσε να
κάνει χρήση (άρθρο 816 του ΑΚ) ή στις
περιπτώσεις που προβλέπονται από το
άρθρο 817 του ΑΚ, ανήκει αποκλειστικά
στο χρήστη, ο οποίος νομιμοποιείται
μόνο προς άσκηση της, έστω και αν δεν
είναι κύριος. Ο κύριος του χρησιδανεισθέντος, αν δεν είναι συγχρόνως και χρήστης, δεν δικαιούται να ασκήσει την εν
λόγω αγωγή από τη σύμβαση που συνήψε ο χρησιδανείσας το ανήκον σ’ αυτόν (κύριο) πράγμα, αλλά μόνη την περί
κυριότητας ή της νομής. Εξάλλου, επί
μεταβιβάσεως της κυριότητας του χρησιδανεισθέντος, ενώ διαρκεί η σύμβαση,
περίπτωση υπεισελεύσεως, δηλαδή μεταβιβάσεως της όλης ενοχικής σχέσεως
ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο νέο κτήτορα εκ του νόμου
αυτοδυνάμως, επομένως πρωτοτύπως
στο πρόσωπο του νέου κτήτορα ή περίπτωση νόμιμης εκχωρήσεως των δικαιωμάτων του χρήστη και συνεπώς αποκοπής του δεσμού ανάμεσα στα αρχικά
συμβαλλόμενα μέρη, δεν προβλέπεται
από το νόμο. Έτσι η σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί μεταξύ των αρχικώς
συμβληθέντων, με συνέπεια την αξίωση
προς απόδοση, για τους λόγους που
προεκτέθηκαν, να έχει αποκλειστικά ο
χρήστης ή ο καθολικός διάδοχός του, το
συμφέρον των οποίων συνίσταται στο
ότι υποχρεούνται να παραδώσουν το
πωληθέν στον αγοραστή (νέο κτήτορα).
Ο τελευταίος δικαιούται να επιδιώξει την
απόδοση του χρησιδανεισθέντος όχι με
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την αγωγή εκ του χρησιδανείου, αφού
δεν υπεισέρχεται σ’ αυτήν και συνεπώς
δεν νομιμοποιείται, αλλά με τη διεκδικητική αγωγή επικαλούμενος την κυριότητα του ή τη νομή του, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 977
του ΑΚ (Εφ. Αθ. 9739/1997 Ελλ.Δνη
39,1420).
Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 31184/
1966 συμβολαίου του συμβολαιογράφου
Πατρών Ι.Σ. που μεταγράφηκε νόμιμα
έγινε κύριος ενός οικοπέδου εμβαδού
326,04 τ.μ.,που βρίσκεται στη θέση
«Άγιος Γεώργιος Λάγγουρα» Πατρών
επί της οδού Πατρών - Κλάους 59 και
συνορεύει ………….
Σε τμήμα του παραπάνω οικοπέδου εμβαδού 217,67 τ. μ. ο ενάγων
ανήγειρε διώροφη οικοδομή, αφού εκδόθηκε για το σκοπό αυτό η υπ’ αριθμ. 5/
1973 οικοδομική άδεια, η οποία αποτελείται από το ισόγειο κατάστημα και από
τον πρώτο όροφο που είναι διαμορφωμένος σε διαμέρισμα. Ήδη από το έτος
1987 ο ενάγων δυνάμει του υπ’ αριθμ.
31283/1987 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πατρών Χ.Τ., που μεταγράφηκε νόμιμα υπήγαγε το παραπάνω
οικόπεδο στο σύστημα της κάθετης ιδιοκτησίας και το χώρισε σε δύο τμήματα
το υπ’ αριθμ. 1 τμήμα και το υπ’ αριθμ.
2 τμήμα, επί του οποίου είχε ανεγείρει
την παραπάνω διώροφη οικοδομή.
Εξάλλου, ο ενάγων δυνάμει του ίδιου
παραπάνω συμβολαίου υπήγαγε την
παραπάνω οικοδομή στις διατάξεις του
Ν. 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ’
ορόφους» και συνέστησε περισσότερες
αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες. Ειδικότερα ο ενάγων συνέστησε μία αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία στον ισόγειο
όροφο, που αποτελείται από το κατάστημα εμβαδού 136,40 τ.μ. με ποσοστό
συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 330/
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1000 εξ αδιαιρέτου και το διαμέρισμα
του πρώτου ορόφου εμβαδού 116,40
τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο
όλο οικό-πεδο 340/1000 εξ αδιαιρέτου.
Στη συνέ-χεια ο ενάγων δυνάμει του
υπ’ αριθμ. 31284/1987 συμβολαίου
του συμβο-λαιογράφου Πατρών Χ.Τ.,
που μετα-γράφηκε νόμιμα μεταβίβασε
λόγω γονι-κής παροχής στην εναγομένη
θυγατέρα του κατά πλήρη κυριότητα,
νομή και κατοχή το διαμέρισμα του
πρώτου ορό-φου και το δικαίωμα του
υψούν απεριο-ρίστως επί της πλάκας
επικαλύψεως του πρώτου υπέρ το
ισόγειο ορόφου. Επί-σης ο ενάγων
δυνάμει του υπ’ αριθμ. 17834/1994
συμβολαίου της συμβο-λαιογράφου
Πατρών Α.Σ. που μεταγρά-φηκε νόμιμα
μεταβίβασε κατά ψιλή κυ-ριότητα στο γιο
του Κ.Θ. το ισόγειο κατά-στημα, αφού
παρακράτησε για τον εαυτό του την
επικαρπία. Αλλ’ όμως το έτος 1998 ο
ενάγων δυνάμει του υπ’ αριθμ. 36483/
1998 συμβολαίου του συμβολαιογράφου
Πατρών Χ.Τ., που μεταγράφηκε νόμιμα
παραιτήθηκε από την επικαρπία υπέρ
του γιου του, ο οποίος κατέστη πλέον
πλήρης κύριος. Το έτος 1985 που η
παραπάνω διώροφη οικοδομή ανήκε
κατά πλήρη κυριότητα στον ενάγοντα
αυτό, χώρισε με ένα πρό-χειρο τοίχο από
τσιμεντόλιθους ένα τμή-μα του ισογείου
χωρίς νόμιμη άδεια και κατασκεύασε μία
αποθήκη εμβαδού 14,85 τ.μ., η οποία
συνορεύει …….
Η αποθήκη αυτή αποτελεί τμήμα
των 136,40 τ.μ. του παραπάνω καταστήματος με το αναλογούν σ’ αυτό
ποσοστό συνιδιοκτησίας των 330/1000
και δεν κατέστη κοινόχρηστος χώρος της
οικοδομής ούτε αυτή προορίστηκε από
τον ενάγοντα για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του διαμερίσματος της εναγομένης. Παρά το γεγονός ότι ο ενάγων
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μεταβίβασε στην εναγομένη την πλήρη
κυριότητα του διαμερίσματος αυτός εξακολουθούσε να διαμένει σ’ αυτό μέχρι
και το 1990, οπότε της το παρέδωσε,
αλλά παράλληλα παραχώρησε σ’ αυτήν
άνευ ανταλλάγματος τη χρήση της παραπάνω αποθήκης. Η παραχώρηση αυτή έγινε με τον όρο να του αποδώσει
τη χρήση της, όποτε αυτός μεταβίβαζε
το ισόγειο κατάστημα στο γιο του Κ.Θ.,
γεγονός που γνώριζε η εναγομένη. Έτσι
συνήφθη μεταξύ των διαδίκων το έτος
1990 σύμβαση χρησιδανείου ορισμένου
χρόνου με χρόνο λήξεως τη μεταβίβαση
του ισόγειου καταστήματος από τον
ενά-γοντα στο γιο του. Όταν το 1994 ο
αδελ-φός της εναγομένης απέκτησε την
ψιλή κυριότητα του καταστήματος στο
οποίο περιλαμβάνεται και η αποθήκη,
τότε αυτή όφειλε να αποδώσει τη χρήση
της στον ενάγοντα, προκειμένου ο τελευταίος να παραδώσει το παραπάνω κατάστημα στο γιο του ελεύθερο. Περαιτέρω
αποδείχτηκε ότι η εναγομένη δεν χρησιμοποίησε την αποθήκη αυτή διάνοια
κυ-ρίου, αφού απέκτησε αυτή την άνευ
ανταλλάγματος χρήση της δυνάμει
συμ-βάσεως χρησιδανείου με την
υποχρέω-ση να την αποδώσει κατά τη
λήξη του που ήταν το χρονικό σημείο της
μετα-βιβάσεως του καταστήματος στον
αδελ-φό της, γεγονός που αυτή γνώριζε.
Λό-γω μη αποδόσεως της χρήσεως της
πα-ραπάνω αποθήκης στον ενάγοντα το
1994 η σύμβαση αυτή του χρησιδανείου
κατέστη αορίστου χρόνου και λύθηκε την
30.4.2002 με την καταγγελία της με την
άσκηση της υπό κρίση αγωγής, η οποία
παραδεκτά ασκήθηκε και ο ενάγων στο
δικόγραφο της ανέφερε όλα τα στοιχεία
που απαιτούνται κατά το άρθρο 216
του ΚπολΔ για τη θεμελίωσή της και
την άσκησή της.
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661/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θανάσης Βγενόπουλος, Παύλος Συνετός, Πέτρος
Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Μοσχοβάκος).
Πλοιοκτήτης. Ευθύνη από τις αδικοπραξίες του πλοιάρχου, του πληρώματος ή του
πλοηγού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (άρθρο 84 παρ. 2 του Κ.Ι.Ν.Δ.).
Πότε απαλλάσσεται από την ευθύνη. Διαδικασία που ακολουθείται για την απαλλαγή
του. Περιστατικά.

Το άρθρο 84 παρ. 2 του ΚΙΝΔ
ορίζει ότι ο πλοιοκτήτης ευθύνεται για
τις αδικοπραξίες, τις οποίες διέπραξε ο
πλοίαρχος, το πλήρωμα ή ο πλοηγός,
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων,
που τους έχουν ανατεθεί, περιορισμό
δε της ευθύνης αυτής του πλοιοκτήτη,
καθιε-ρώνουν τα άρθρα 85 και 86 του
ΚΙΝΔ, τα οποία ειδικότερα ορίζουν τα
εξής: Ο πλοιοκτήτης απαλλάσσεται από
τις υπο-χρεώσεις του, του παραπάνω
άρθρου, παραχωρώντας το πλοίο και το
μικτό ναύλο. Αντί της παραχωρήσεως
μπορεί να προσφέρει για κάθε πλουν
ποσόν, που αντιστοιχεί στα τρία δέκατα
της αξίας που είχε το πλοίο στην αρχή
του πλου, καθώς και πρόσθετο ποσόν,
που αντι-στοιχεί στα άλλα τρία δέκατα
προς ικανο-ποίηση των απαιτήσεων
από ατύχημα σε πρόσωπα. Περαιτέρω
το άρθρο 89 του ΚΙΝΔ ορίζει ότι το
δικαίωμα παραχω-ρήσεως, που
προβλέπουν τα παρα-πάνω άρθρα,
ισχύει και στις περιπτώ-σεις ευθύνης του
πλοιοκτήτη λόγω ζη-μιών από ναυάγιο
σε χωρικά ύδατα, προλιμένες, λιμένες
και όρμους, καθώς και λόγω βλαβών
που προξενήθηκαν σε λιμενικά έργα
ή λόγω δαπανών για ανέλ-κυση. Τα
άρθρα 90 επ. του ΚΙΝΔ καθο-ρίζουν
τη διαδικασία, που ακολουθείται σε
περίπτωση παραχωρήσεως του πλοίου

ή προσφοράς χρηματικού πο-σού,
προκειμένου να περιορίσει ο πλοιοκτήτης την ευθύνη του, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 84 του ΚΙΝΔ. Ειδικότερα
το άρθρο 90 ΚΙΝΔ ορίζει ότι η παραχώρηση του πλοίου γίνεται με δήλωση,
που περιέχει τη σχετική αιτία, το ποσόν
του ναύλου, τα ονόματα των κατά το χρόνο της περί παραχωρήσεως δηλώσεως
γνωστών δανειστών, την κατοικία, την
απαίτηση του καθενός, καθώς και το διορισμό αντικλήτου. Αρμόδιο δικαστήριο
είναι είτε το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου κείται ο λιμένας νηολογήσεως του πλοίου, είτε το Πρωτοδικείο
Πειραιά. Η δήλωση γίνεται στον αρμόδιο
γραμματέα πρωτοδικών, στην οποία
προσαρτάται και το αποδεικτικό δημόσιας κατάθεσης του ναύλου, επί δε εισπρακτέου ναύλου τα αποδεικτικά έγγραφα. Αντίγραφο της σχετικής έκθεσης
επιδίδεται σε όσους κοινοποίησαν αγωγή ή επιταγή, στους ενυπόθηκους δανειστές και στον τηρούντα το νηολόγιο, που
υποχρεούται να την εγγράψει σ’ αυτό.
Μετά την υποβολή της δηλώσεως ακολουθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης
των απαιτήσεων των δανειστών, όπως
ορίζουν τα άρθρα 91 επ ΚΙΝΔ, για την
οποία ορίζεται εισηγητής δικαστής και
εκκαθαριστής, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει κατά
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τη διαδικασία των άρθρων 686 επ
ΚΠολΔ. Τέλος το άρθρο 102 του ΚΙΝΔ
ορίζει ότι από την υποβολή της δηλώσεως του άρθρου 90, οι δανειστές δε δικαιούνται σε προσωπική δίωξη του πλοιοκτήτη, ούτε στη λήψη συντηρητικού ή
αναγκαστικού μέτρου, αυτά δε που
τυχόν έχουν ληφθεί αίρονται αυτοδικαίως. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι ο πλοιοκτήτης
μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του
έναντι τρίτων από αδικοπραξίες του
πλοιάρχου και του πληρώματος του
πλοίου, στις οποίες συγκαταλέγονται και
η πρόκληση ζημιών εξαιτίας ναυαγίου
του πλοίου, με την παραχώρηση τούτου
(πλοίου) και του μικτού ναύλου. Η διαδικασία της παραχώρησης ολοκληρώνεται
με την υποβολή απρόθεσμης δήλωσης
ενώπιον του γραμματέα του Πρωτοδικείου, η οποία έχει το περιεχόμενο του
άρθρου 90 ΚΙΝΔ, και προσαρτάται σ’
αυτήν αποδεικτικό δημόσιας κατάθεσης
του ναύλου. Ο νόμος δεν τάσσει προθεσμία για την υποβολή της δηλώσεως
και γι’ αυτήν (υποβολή) συντάσσεται
έκ-θεση από τον αρμόδιο γραμματέα,
αντί-γραφο της οποίας επιδίδεται στους
δα-νειστές, που κοινοποίησαν αγωγή ή
επι-ταγή. Εφόσον λάβει χώρα δήλωση
του εκμεταλλευόμενου το πλοίο για
παρα-χώρηση τούτου και του μικτού
ναύλου, οι δανειστές, των οποίων οι
απαιτήσεις υπόκεινται στον περιορισμό,
δε δικαι-ούνται σε προσωπική δίωξη του
πλοιο-κτήτη. Με την απαγόρευση της
προ-σωπικής δίωξης του τελευταίου,
νοείται προφανώς η απαγόρευση
έγερσης αγωγής εναντίον του. Δεν
πρόκειται στην ουσία για αναστολή των
ατομικών διώ-ξεων, όπως συμβαίνει
στην περίπτωση της πτώχευσης του
οφειλέτη, αλλά για οριστική απώλεια του
δικαιώματος τούτου των δανειστών. Οι
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τελευταίοι δηλαδή για να ικανοποιήσουν
τις απαιτή-σεις τους πρέπει υποχρεωτικά
να συμ-μετάσχουν στη διαδικασία
της διανομής, αφού προηγουμένως
επαλήθευσαν τις απαιτήσεις τους στη
συνέλευση των δα-νειστών. Εξάλλου
ο πλοιοκτήτης δεν εμ-ποδίζεται για
την παραχώρηση πλοίου, που έχει
βυθισθεί, αφού αυτή (παρα-χώρηση)
αποτελεί ευεργέτημα του νό-μου υπέρ
του τελευταίου, ως αντιστάθ-μισμα της
ιδιάζουσας μορφής κινδύνων, υπό τις
οποίες τελεί η επιχείρηση αυτού, που
διεξάγεται με το πλοίο και περιορίζει
την ευθύνη του (πλοιοκτήτη), η οποία
κατ’ αρχήν είναι απεριόριστη (βλ. σχ. Δ.
Καμβύση: Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο, 1982,
σελ. 320, 296-297, Ρόκα: Ναυτικό Δίκαιο
παρ. 48).
Αποδείχθηκαν τα ακολούθα πραγματικά περιστατικά: Την 28-12-1989 και
ώρα 16.15 μ.μ. απέπλευσε από το λιμάνι της Κυλλήνης με προορισμό τη Ζάκυνθο το Ε/Γ - Ο/Γ με ελληνική σημαία
«Ζάκυνθος», έμφορτο με 13 βυτιοφόρα
οχήματα που περιείχαν υγρά καύσιμα,
στα πλαίσια ειδικού δρομολογίου μεταφοράς επικίνδυνων ειδών και ακόμα δύο
φορτηγά αυτοκίνητα, πλοιοκτησίας της
εναγομένης. Κατά την πορεία του προς
τη Ζάκυνθο και ενώ βρισκόταν σε απόσταση 1-1 1⁄2 μίλια από τις ακτές της περιοχής Αρκούδι του Νομού Ηλείας αντιμετώπισε δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
πήρε κλίση προς τα δεξιά, η οποία σταδιακά έφθασε τις 20-30 μοίρες από το
γεγονός ότι όλα τα οχήματα, που είχαν
φορτωθεί, μετατοπίσθηκαν, στη δεξιά
πλευρά του πλοίου, έτσι ώστε στην αριστερή πλευρά του καταστρώματος φόρτωσης τούτων (γκαράζ), να απομένει
ελεύθερος χώρος 2,5 - 3 μ. Από τους
κραδασμούς του πλοίου, λόγω της θαλασσοταραχής και την επαφή των βυτιο-
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φόρων, προκλήθηκαν εκρήξεις από τη
διαρροή των υγρών καυσίμων και ανάφλεξη τούτων. Παράλληλα άνοιξε ο καταπέλτης του πλοίου με αποτέλεσμα την
είσοδο υδάτων και τελικά το πλοίο βυθίσθηκε σχεδόν κατακόρυφα, σε απόσταση 800 μ περίπου από την ακτή και σε
βάθος θάλασσας 43 μ. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι από την κλίση που
είχε πάρει το πλοίο και τους ισχυρούς
κραδασμούς, το ηλεκτρονικό πηδάλιο
απενεργοποιήθηκε, ενώ κατά τον απόπλου, λειτουργούσε τούτο κανονικά και
έτσι χρησιμοποιήθηκε για τη διακυβέρνηση του πλοίου, το χειροκίνητο
τιμόνι, πλην όμως ανεπιτυχώς. Μεταξύ
των μεταφερομένων οχημάτων, τα
οποία βυθίσθηκαν μαζί με το πλοίο, ήταν
και το ΕΕΑ 3769/56 ΔΧ αυτοκίνητο ρυμουλκό με επικαθήμενο βυτιοφόρο μεταφοράς υγρών καυσίμων, που ανήκει στη
συγκυριότητα των δύο πρώτων εναγόντων, το οποίο οδηγούσε ο τρίτος τούτων, που επέβαινε στο παραπάνω πλοίο.
Από κανένα αποδεικτικό μέσον αποδείχθηκε ότι η εναγομένη πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν επέδειξε πριν από τον απόπλου
την επιμέλεια που χρειαζόταν ώστε το
πλοίο να είναι αξιόπλοο και ασφαλές.
Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι το
πλοίο διέθετε στο κατάστρωμα φόρτωσης των οχημάτων (γκαράζ) εχμάσεις,
για την πρόσδεση τους κατά τον πλου,
τόσον μόνιμο εξοπλισμό (έχμασης), δηλαδή συγκολλημένα στοιχεία στο κατάστρωμα, όσον και κινητό εξοπλισμό,
που αποτελείτο από 50 σετ εντατήρων
και αλυσίδων. Τα κινητά υλικά εχμάσεως
φυλασσόταν στο κατάστρωμα σε χώρους στη πρύμνη, έτσι ώστε να είναι
άμεση και εύκολη η χρησιμοποίησή
τους. Το περιστατικό αυτό εκτός από τις
καταθέσεις των μαρτύρων, αποδεικνύεται και από το εγχειρίδιο στοιβασίας και
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στερέωσης του πλοίου, που συντάχθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
36 του Π.Δ/τος 256/1988 «Κανονισμός
Καταλληλότητας Οχηματαγωγών Πλοίων», από το ναυπηγό - μηχανολόγο
μη-χανικό Κ.Κ. και με το οποίο ήταν
εφο-διασμένο το παραπάνω πλοίο,
τον Αύ-γουστο του 1989, δηλαδή πριν
από το ναυάγιο. Άλλωστε και από την
ετήσια επιθεώρηση του ίδιου πλοίου,
που πραγματοποιήθηκε από τους
αρμόδιους επιθεωρητές του Υπουργείου
Εμπορι-κής Ναυτιλίας, αντικείμενο της
οποίας αποτελούσε και η έρευνα για
την ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού
έχμασης, απέ-δειξε ότι τούτο διέθετε το
σχετικό εξο-πλισμό, ότι διατηρείτο σε
καλή κατά-σταση, και ήταν αξιόπλοο.
Περαιτέρω, όπως ήδη έχει αναφερθεί, το ηλεκτρονικό πηδάλιο του
πλοίου απενεργοποιήθηκε όχι για το
λό-γο ότι η εναγομένη δεν είχε φροντίσει
για την καλή λειτουργία του, αλλά λόγω
της κλίσης που πήρε το πλοίο και από
τους ισχυρούς κραδασμούς λόγω της
θαλασσοταραχής, που είχαν ως αποτέλεσμα τη βλάβη του ηλεκτρικού και
υδραυλικού συστήματος λειτουργίας
του. Άλλωστε τούτο κατά τον απόπλου
λειτουργούσε κανονικά. Αντίθετα αποδείχθηκε ότι το ένδικο ναυτικό ατύχημα
της βύθισης του πλοίου, οφείλεται σε
αμέλεια του προστηθέντος από την εναγομένη πλοιοκτήτρια πλοιάρχου. Ο τελευταίος παρέλειψε, από έλλειψη προσοχής την οποία όφειλε και μπορούσε
να καταβάλει, να λάβει τα κατάλληλα
μέτρα σε σχέση με τη φόρτωση, τη
στοι-βασία και την ασφαλή τοποθέτηση
των μεταφερομένων οχημάτων, με βάση
τη ναυτική τέχνη, την εμπειρία του, την
επι-κινδυνότητα του φορτίου, αλλά και
τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν
κατά τον απόπλου. Ειδικά ως προς τις
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καιρικές συνθήκες πρέπει να αναφερθεί
ότι κατά το χρόνο του ναυαγίου έπνεαν
ισχυροί άνεμοι εντάσεως 5-6 μ. της
κλί-μακας μποφώρ και η θάλασσα ήταν
κυματώδης, με πιθανό ύψος κύματος
3-4 μέτρα. Οι καιρικές αυτές συνθήκες,
οπωσδήποτε δυσχερείς ήταν συνηθισμένες για την παραπάνω περιοχή και
μάλιστα κατά το χρόνο του ναυαγίου,
που όπως προαναφέρθηκε συνέβη την
28η Δεκεμβρίου. Εξάλλου δεν εκδόθηκε
από την ΕΜΥ μετεωρολογικό δελτίο,
που να προειδοποιεί για έκτακτα και αιφνίδια καιρικό φαινόμενα, ούτε είχε απαγορευθεί ο απόπλους από την αρμόδια
λιμενική αρχή. Έτσι ο πλοίαρχος κατά
παράβαση του άρθρου 33 παρ. 3γ 1
του Π Δ/τος 256/1988 δεν προέβη στην
έχμαση των οχημάτων, δηλαδή δεν τα
πρόσδεσε από τις υποδοχές που είχαν
τα βυτιοφόρα με τις αλυσίδες, που στερεώνονταν με γάντζους σταθερά στο δάπεδο του καταστρώματος φόρτωσης αυτών (γκαράζ), αλλά τοποθέτησε μόνον
τάκους στους τροχούς τους. Τα προαναφερόμενα μέσα έχμασης προβλεπόταν
κατά το χρόνο του ναυαγίου, μεταγενέστερα όμως καθιερώθηκαν αντιεκρηκτικοί ιμάντες προς τούτο. Ο τρόπος
όμως αυτός στερέωσης των οχημάτων,
σε σχέση με τις επικρατούσες καιρικές
συνθήκες, ήταν εσφαλμένος και υπήρξε
η αιτία του ναυαγίου, αφού από τις ταλαντώσεις λόγω της θαλασσοταραχής,
μετακινήθηκαν τα βυτιοφόρα, από τη μη
ασφαλή στερέωσή τους και πήρε κλίση
το πλοίο, προκλήθηκαν εκρήξεις, ανάφλεξη των υγρών καυσίμων και βύθιση
αυτού. Η όλη κατάσταση επιδεινώθηκε
και από το γεγονός ότι ο πλοίαρχος,
στην ευθύνη του οποίου ανάγεται η
επο-πτεία και ο έλεγχος της φόρτωσης
του πλοίου (άρθρο 28 του Π Δ/τος 256/
1988), υπερφόρτωσε τούτο κατά 159,76
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τόννους δηλαδή κατά ποσοστό 53%
πλέον του ανώτατου βάρους που επιτρεπόταν να μεταφέρει, με βάση την ισχύουσα μελέτη ευστάθειας του πλοίου, το
οποίο ανέρχεται σε 301,24 τόννους. Οι
προαναφερόμενες ενέργειες και παραλείψεις του προστηθέντος από την εναγομένη πλοιάρχου, συνιστούν υπαιτιότητα με τη μορφή της αμέλειας και θα
αποφεύγονταν αν κατέβαλε την επιμέλεια, την οποία όφειλε και μπορούσε να
καταβάλει με βάση τις παραπάνω αντικειμενικές περιστάσεις και τις ικανότητές
του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και το
Ανακριτικό Συμβούλιο Ναυτικών Ατυχημάτων (Α.Σ.Ν.Α), με την από 79/1990
έκθεση αυτού, αποφάνθηκε ότι το ένδικο
ναυτικό ατύχημα οφείλεται σε αμέλεια
του πλοιάρχου και του υποπλοιάρχου
του παραπάνω πλοίου για τις παραλείψεις, που προεκτέθηκαν. Περαιτέρω
με την 821/1996 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημ/των) Πατρών
οι τελευταίοι κηρύχθηκαν ένοχοι για την
πράξη της πρόκλησης ναυαγίου από
αμέλεια, καθώς και της ανθρωποκτονίας
από αμέλεια, καθόσον από το ίδιο
ατύχημα επήλθε ο θάνατος από πνιγμό
ενός επιβάτη του βυθισθέντος πλοίου.
Με βάση τα δεδομένα αυτά δεν αποδείχθηκε υπαιτιότητα της εναγομένης πλοιοκτήτριας εταιρείας για το ένδικο ναυτικό
ατύχημα από δικές της ενέργειες και παραλείψεις, αλλά του προστηθέντος από
αυτήν πλοιάρχου, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του, για την αδικοπρακτική
συμπεριφορά του οποίου και ευθύνεται
αυτή κατ’ άρθρο 85 παρ. 2 του ΚΙΝΔ ως
ίδιον πταίσμα. Η τελευταία με τις προτάσεις της ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου πρόβαλε τον ισχυρισμό για
τον περιορισμό της ευθύνης της έναντι
των δανειστών της από χρέη που προέκυψαν από την ένδικη υπαίτια συμπε-
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ριφορά του πλοιάρχου του βυθισθέντος
πλοίου της, με την παραχώρηση τούτου
και του μικτού ναύλου, που επιφέρει την
απαλλαγή της. Ο ισχυρισμός αυτός είναι
νόμιμος σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στη νομική σκέψη που προηγήθηκε και
ουσιαστικά βάσιμος. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι η τελευταία μετά το ναυάγιο,
προέβη νομότυπα ενώπιον του γραμματέα του Πρωτοδικείου Πειραιά σε δήλωση παραχωρήσεως του πλοίου και του
ναύλου, στην οποία προσάρτησε και το
462310/7-5-1990 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης, ποσού 181.404
δρχ., που αντιπροσωπεύει το μικτό ναύλο, που εισπράχθηκε κατά τον πλου του
παραπάνω πλοίου. Στη δήλωση αυτή
αναφέρεται η αιτία της παραχώρησης,
το ποσόν του ναύλου, τα ονόματα των
γνωστών, κατά το χρόνο κατάθεσης της,
δανειστών, η κατοικία τους, η απαίτηση
του καθενός και ο διορισμός αντικλήτου
(αρθρ. 90 ΚΙΝΔ). Η δήλωση παραχωρήσεως επιδόθηκε σε όλους τους δανειστές της εναγομένης, που είχαν κοινοποιήσει αγωγή, μεταξύ των οποίων και
οι ενάγοντες (βλ. τις 1197, 1225 και
1201/31-7-91 εκθέσεις επιδόσεως της

δικαστικής επιμελήτριας Μ.Π., καταχωρήθηκε δε στα νηολόγια του Πειραιά (βλ.
το ΚΛΠ 2353/90 πιστοποιητικό). Περαιτέρω η εναγομένη υπέβαλε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, αίτηση, με
την οποία ζήτησε να γίνει δεκτή η παραπάνω δήλωση και να ορισθεί εισηγητής
δικαστής και εκκαθαριστής, ώστε να
αρχίσει η διαδικασία της διανομής. Επί
της αγωγής αυτής εκδόθηκε η 1879/
1990 απόφαση του παραπάνω δικαστηρίου, που τη δέχθηκε ως νόμιμη και
ουσιαστικά βάσιμη. Συνεπώς, ενόψει
του ότι η ευθύνη της πλοιοκτήτριας
ενα-γομένης στηρίζεται στην αμέλεια του
πλοιάρχου, στην οποία οφείλεται, όπως
αποδείχθηκε το ένδικο ναυτικό ατύχημα,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη
νομική σκέψη που προηγήθηκε, μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
παραχώρησης, οι αξιώσεις αποζημιώσεως των εναγόντων, υπόκεινται στον
περιορισμό της ευθύνης της και δε δικαιούνται σε προσωπική δίωξη της πλοιοκτήτριας εναγομένης οι τελευταίοι, αφού
απώλεσαν οριστικά το σχετικό δικαίωμα.
Επομένως κατ’ αποδοχή της ενστάσεως

666/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ειρήνη Ρουσάκου, Ηλίας Ζαρναβέλης).
Πώληση κινητού (αυτοκινήτου). Διατάξεις περί αναστροφής πριν τις τροποποιήσεις των
άρθρων 513-555 Α.Κ. με τον ν. 3043/2002. Δήλωση αναστροφής λόγω πραγματικών
ελαττωμάτων, δεκτή με εξώδικη δήλωση ή με αγωγή. Παραγραφή έξι μηνών από
την τελική παράδοση του αυτοκινήτου. Εγγύηση του πωλητή. Η εξάμηνη παραγραφή
αρχίζει από την εμφάνιση του ελαττώματος αν η εξόφληση γίνεται μέσα στο χρόνο
της εγγύησης. Παράδοση του πράγματος προς διόρθωση. Πότε αρχίζει το εξάμηνο.
Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξε-

ων των άρθρων 513, 534, 535, 540,
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546, 554, 555 ΑΚ, όπως ίσχυαν πριν
από την τροποποίησή τους με το Ν.
3043/2002, προκύπτει ότι επί πωλήσεως κινητού πράγματος, το οποίο κατά
το χρόνο της παράδοσης του από τον
πωλητή στον αγοραστή έχει πραγματικά
ελαττώματα, που αναιρούν ή μειώνουν
ουσιωδώς την αξία ή τη χρησιμότητά
του, παρέχεται στον αγοραστή το διαπλαστικό δικαίωμα να αναστρέψει την
πώληση και να αξιώσει από τον πωλητή
την επιστροφή του τιμήματος. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο
δικαστικώς, με την έγερση σχετικής αγωγής, αλλά και εξωδίκως, με δήλωση του
αγοραστή, η οποία από την περιέλευσή
της στον πωλητή, επιφέρει την ανατροπή της συμβάσεως της πωλήσεως. Αν ο
πωλητής αποδεχθεί τη δήλωση υπάρ-χει
συμβατική αναστροφή της πωλή-σεως,
ενώ αν δεν την αποδεχθεί, ο αγο-ραστής
μπορεί να εγείρει αγωγή και να ζητήσει
να αναγνωρισθεί ότι συνέτρεχε νόμιμος
λόγος για την άσκηση της δήλω-σης
αναστροφής και περαιτέρω να υποχρεωθεί ο πωλητής να του αποδώσει
το τίμημα. Το δικαίωμα του αγοραστή
για την αναστροφή της πώλησης παραγράφεται μετά την πάροδο έξι μηνών για
τα κινητά. Η παραγραφή αυτή αρχίζει
από την υλική παράδοση του πράγματος από τον πωλητή στον αγοραστή.
Εξάλλου από το άρθρο 556 ΑΚ που
ορίζει ότι «αν συμφωνήθηκε προθεσμία
ευθύνης του πωλητή για ελάττωμα ή
έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, αυτό
σε περίπτωση αμφιβολίας σημαίνει ότι
η παραγραφή για τα ελαττώματα ή τις
ελλείψεις, που εκδηλώθηκαν μέσα στην
προθεσμία, αρχίζει από τότε που εκδηλώθηκαν», συνάγεται ότι η μεταξύ πωλητή και αγοραστή συμφωνία εγγύησης
για την επί ορισμένο χρόνο καλή λειτουργία του πωληθέντος πράγματος,
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έχει την έννοια της μετάθεσης του αφετηρίου σημείου του χρόνου της παραγραφής των αξιώσεων του αγοραστή από
την τυχόν εμφάνιση πραγματικών ελαττωμάτων ή την έλλειψη συμφωνημένων
ιδιοτήτων. Έτσι η παραπάνω εξάμηνη
παραγραφή για τα ελαττώματα που εκδηλώθηκαν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία ευθύνης αρχίζει από
τότε που τα ελαττώματα εκδηλώθηκαν.
Πε-ραιτέρω από τις διατάξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι
εκτός από το δικαίωμα αναστροφής
της πώλησης ή μείωσης του τιμήματος
δεν αποκλείεται ο αγοραστής να έχει το
δι-καίωμα να απαιτήσει και διόρθωση
του ελαττωματικού πράγματος αν τέτοιο
προκύπτει από την ερμηνεία της σύμβασης ή αν έχει συμφωνηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η συμφωνία διόρθωσης
δεν είναι για εκτέλεση έργου (ΑΚ 681),
αλλά παρεπόμενη της πώλησης, που
λειτουργεί στα πλαίσια αυτής και συνεπώς αν έγινε η διόρθωση, δεν επέφερε
όμως αποτελέσματα γιατί και αυτά ήταν
ελαττωματικά, ο αγοραστής θα έχει τα
παραπάνω δικαιώματα. Οι διατάξεις
περί παραγραφής εφαρμόζονται και
στην αξίωση διόρθωσης του πράγματος. Ειδικότερα στην περίπτωση αξίωσης αναστροφής της πώλησης του
πράγματος, που δόθηκε προς διόρθωση, άσχετα από πότε ανακάλυψε το
ελάττωμα ο αγοραστής, η εξάμηνη παραγραφή αρχίζει από την παράδοσή του
μετά τη διόρθωση και όχι από την αρχική
παράδοση. Όταν όμως η διόρθωση
τελικά δεν επιτεύχθηκε ή έγινε χωρίς
αποτέλεσμα η παραγραφή του δικαιώματος του αγοραστή για την αναστροφή
της πώλησης αρχίζει από την τυχόν
αποτελεσματική διόρθωση ή την
οριστική άρνηση του πωλητή να επιχειρήσει την οφειλόμενη διόρθωση. Σε
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πε-ρίπτωση εξακολουθητικής εμφάνισης
των ελαττωμάτων στο χρόνο της εγγυητικής ευθύνης του πωλητή η εξάμηνη
παραγραφή αρχίζει από τον τελευταίο
χρόνο εμφάνισης αυτών (βλ. σχ. ΑΠ
733/2001 Δνη 43, 766, ΑΠ 874/2000
Δνη 41, 1659, ΑΠ 160/1994 ΝοΒ 43, 42,
ΕφΑθ 108/98 Δνη 39, 1682, ΕφΑθ 2616/
1987 Δνη 29,150, ΕφΑθ 4328/2002
ΝοΒ 50, 1874, Κορνηλάκη: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, έκδοση 2002 παρ. 44, 46,
50, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου: Αστικός
Κώδιξ άρθρα 540, 554-558).
Αποδείχθηκαν τα ακολούθα
πραγματικά περιστατικά: Την 5-10-00
μεταξύ των εναγόντων και της πρώτης
των εναγομένων καταρτίσθηκε σύμβαση
πωλήσεως, με βάση την οποία ανέλαβε
την υποχρέωση η τελευταία να τους
μεταβιβάσει την κυριότητα ενός επιβατικού αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής DAEWWOO, τύπου LANOS,
1400 cc, αντί τιμήματος 3.295.000 δρχ.
Με την ίδια σύμβαση συμφωνήθηκε τριετής προθεσμία ευθύνης (εγγύηση) της
πωλήτριας, για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του αυτοκινήτου το οποίο
θα επισκεύαζε ή θα αντικαθιστούσε και
η οποία θα άρχιζε από το χρόνο παράδοσής του στους αγοραστές. Την
9-10-00 η εναγομένη - πωλήτρια παρέδωσε το αυτοκίνητο στους ενάγοντες και
παρακράτησε την κυριότητά του, μέχρι
να αποπληρωθεί το τίμημα, η καταβολή
του οποίου είχε ρυθμισθεί σε μηνιαίες
δόσεις. Οι τελευταίοι κατά την παράδοση
του αυτοκινήτου κατέβαλαν το ποσόν
των 425,53 ευρώ έναντι του τιμήματος,
το υπόλοιπο του οποίου θα κατέβαλε
στην πωλήτρια, η τρίτη εναγομένη τράπεζα, σύμφωνα με προϋπάρχουσα σύμβαση μεταξύ τους, συνεργασίας για τη
χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτων,
στα πλαίσια της οποίας η ίδια τράπεζα
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χρηματοδότησε τους αγοραστές- ενάγοντες με δάνειο, ισόποσο με το τίμημα.
Λίγες ημέρες μετά την παράδοση του αυτοκινήτου, στο εμπρόσθιο δεξιό φανάρι
παρουσιάσθηκε εισροή βρόχινου νερού,
προφανώς λόγω ατελούς στεγανοποίησης και έτσι οι ενάγοντες, μετέφεραν
τούτο, όπως είχαν συμβατική υποχρέωση σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της
εναγομένης πωλήτριας, αφού ανέκυψε
το ελάττωμα μέσα στην προθεσμία ευθύνης της και το παραπάνω ανταλλακτικό του αυτοκινήτου αντικαταστάθηκε.
Τον Ιανουάριο του 2001 κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του άναψε η ένδειξη στο
καντράν αυτού «check engine», που
σημαίνει ότι πρέπει να ελεγχθεί ο κινητήρας του αυτοκινήτου, σταμάτησε η λειτουργία του και μετά παρέλευση λίγων
ωρών και πάλι λειτούργησε. Οι ενάγοντες, με βάση την παραπάνω συμβατική
υποχρέωση μετέφεραν το αυτοκίνητο σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εναγομένης-πωλήτριας για την αποκατάσταση
της προαναφερόμενης βλάβης, το οποίο
και παρέλαβαν λίγες ημέρες μετά, χωρίς
να έχει γίνει αντικατάσταση κάποιου
ανταλλακτικού. Το Μάρτιο του 2001 το
αυτοκίνητο παρουσίασε το ίδιο παραπάνω πρόβλημα και πάλι οδηγήθηκε σε
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εναγομένης, όπου δεν έγινε αντικατάσταση
ανταλλακτικών και παραδόθηκε στους
ενάγοντες, με τη διαβεβαίωση ότι έχει
αποκατασταθεί η βλάβη. Τον Απρίλιο του
2001 παρουσιάσθηκαν προβλήματα στη
λειτουργία του ηλεκτρικού μηχανι-σμού
του εμπρόσθιου αριστερού παρά-θυρου
του οχήματος, καθώς και στα κα-θίσματα
του και η εναγομένη αποκατέ-στησε
αυτές τις βλάβες. Τον Ιούνιο του 2001
το αυτοκίνητο εμφάνισε και πάλι το
ίδιο πρόβλημα στον κινητήρα του, μεταφέρθηκε σε εξουσιοδοτημένο συνερ-
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γείο της πωλήτριας, όπου και έγινε αντικατάσταση της καλωδίωσης της μηχανής. Πλην όμως η επιδιωκόμενη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δεν
επήλθε και μετά την παραπάνω επισκευή και έτσι τον Ιούλιο του ίδιου έτους
παρουσίασε το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή
άναψε η ένδειξη του «check engine»,
έσβησε ο κινητήρας και το αυτοκίνητο
ακινητοποιήθηκε. Οι ενάγοντες μετέφεραν τούτο στο προαναφερόμενο συνεργείο, όπου έγινε επανέλεγχος στον κινητήρα του πλην όμως η βλάβη του δεν
αποκαταστάθηκε. Το πραγματικό αυτό
ελάττωμα του αυτοκινήτου υπήρχε κατά
το χρόνο της παράδοσης του στους αγοραστές, από πλημμέλεια στην κατασκευή του και αναιρεί τη χρησιμότητα
του, καθ’ όσον καθίσταται επισφαλής η
οδήγηση του, από τον κίνδυνο διακοπής
της λειτουργίας του και την ακινητοποίηση του σε σημεία των οδών που προορίζονται για την κυκλοφορία οχημάτων
και περαιτέρω την πρόκληση ατυχήματος. Συνεπώς δικαιολογείται η αναστροφή της πωλήσεως. Έτσι οι ενάγοντες
με την από 19-9-2001 εξώδικη δήλωσή
τους, την οποία επέδωσαν στην εναγομένη πωλήτρια την 1-11-01 άσκησαν το
δικαίωμά τους αναστροφής της ένδικης
πώλησης, η οποία ανατρέπεται αναδρομικά με αποτέλεσμα την απόσβεση των
εκατέρωθεν υποχρεώσεων των διαδίκων. Η εναγομένη πωλήτρια την 19-1101, δηλαδή μετά τη δήλωση αναστροφής ζήτησε από τους ενάγοντες να ελεγχθεί το αυτοκίνητο από εξειδικευμένο
τεχνολόγο μηχανικό και να αποκαταστήσει τη βλάβη του. Η πρότασή της αυτή
δεν έγινε δεκτή από τους τελευταίους,
αφού ήδη με την περιέλευση στην εναγομένη πωλήτρια της παραπάνω εξώδικης δήλωσης είχε συντελεστεί η αναστροφή της πωλήσεως. Η τελευταία επέ-
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δειξε αντισυμβατική συμπεριφορά, στα
πλαίσια της προαναφερόμενης συμφωνίας προθεσμίας της ευθύνης της (εγγύηση) καθ’ όσον, όπως καταθέτει ο μαρτυράς της A.Ρ., μηχανολόγος μηχανικός,
που δεν αμφισβήτησε τη βλάβη στον
κινητήρα του αυτοκινήτου των εναγόντων, αφού και μετά την αντικατάσταση
της καλωδίωσης της μηχανής του, συνέχισε η ίδια βλάβη να υπάρχει, έπρεπε
να αλλαχθεί και η καλωδίωση του εγκεφάλου του αυτοκινήτου και ο εγκέφαλος
του, πλην όμως αυτή αδιαφόρησε και
μετά τη δήλωση αναστροφής έστειλε
στην Πάτρα εξειδικευμένο μηχανικό
για την αποκατάσταση της παραπάνω
βλάβης. Περαιτέρω η τελευταία ισχυρίσθηκε ότι η ένδικη αξίωση των εναγόντων
έχει παραγραφεί, καθ’ όσον από την παράδοση του αυτοκινήτου (9-10-00) μέχρι
την άσκηση της εξώδικης δήλωσης
αναστροφής της πωλήσεως (1-11-01)
παρήλθε ο νόμιμος χρόνος της εξάμηνης
παραγραφής. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται
στη νομική σκέψη που προηγήθηκε,
καθόσον ο χρόνος ενάρξεως της παραγραφής στην παρούσα υπόθεση δεν αρχίζει από την παράδοση του πράγματος
κατά την κατάρτιση της συμβάσεως της
πωλήσεως, αλλά, ενόψει της εξακολουθητικής εμφανίσεως του ελαττώματος
μέσα στο χρόνο εγγυητικής ευθύνης του
πωλητή, αρχίζει από τον τελευταίο χρόνο εμφάνισης αυτών δηλαδή από τον
Ιούλιο του 2001, χρόνος που συμπίπτει
άλλωστε και με την παράδοση του
αυτο-κινήτου στους αγοραστές μετά
την τελευ-ταία ανεπιτυχή επισκευή του,
που ανέλα-βε να πραγματοποιήσει η
πωλήτρια, όπως, και τις προηγούμενες,
στα πλαί-σια συμφωνίας διόρθωσης
αυτού και συνεπώς μέχρι την επίδοση
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της δήλω-σης αναστροφής (1-11-01) δεν
είχε συμπληρωθεί ο νόμιμος χρόνος της

παραγραφής.

667/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κων/νος Ράπτης, Παναγιώτης Μεταξάς).
Πώληση. Ελαττώματα και ελλείψεις σε αγορά πριν τις τροποποιήσεις του με το ν.
3042/2002. Εξάμηνη παραγραφή. Το στοιχείο της δόλιας απόκρυψης πρέπει να
αναφέρεται στην αγωγή αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 249, 522 παρ. 1, 554,
555 εδ. α’, περ. α’, 557 περ. β’, 559 και
561 περ. α’ ΑΚ και 216 και 262 ΚΠολΔ
συνάγονται τα εξής: Σε πώληση πράγματος κινητού ορισμένου κατά γένος, αν
κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει
στον αγοραστή, δηλαδή κατά το χρόνο
παραδόσεως του πράγματος, λείπει κάποια συμφωνημένη ιδιότητα, ο αγοραστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της συμβάσεως. Η δε αντίστοιχη αξίωση για αποζημίωση υπόκειται στη βραχυπρόθεσμη
παραγραφή των έξι μηνών, η οποία
αρχίζει από την εγχείριση, δηλαδή κατ’
αρχήν από την υλική παράδοση, του
πράγματος στον αγοραστή. Ο πωλητής
όμως δεν μπορεί να επικαλεστεί την
ως άνω βραχυπρόθεσμη παραγραφή
αν απέκρουσε με δόλο την έλλειψη της
συμφωνημένης ιδιότητας, οπότε μπορεί
μόνο να επικαλεστεί τη γενική παραγραφή των είκοσι ετών. Κατά την έννοια
της τελευταίας διατάξεως ο αγοραστής,
προς αποτροπή επελεύσεως της βραχυπρόθεσμης παραγραφής, φέρει το βάρος της επικλήσεως και αποδείξεως ότι
κατά την εγχείριση του πράγματος ο πωλητής απέκρυψε με δόλο την έλλειψη της

συμφωνημένης ιδιότητας. Επίσης κατά
την έννοια της ίδιας διατάξεως ο πωλητής αποκρύπτει με δόλο την έλλειψη της
συμφωνημένης ιδιότητας όταν γνωρίζει
την έλλειψη, και, παρά την εκ της συναλλακτικής καλής πίστεως υποχρέωσή του
προς γνωστοποίηση της ελλείψεως στον
αγοραστή, δεν τη γνωστοποιεί σ’ αυτόν
από πρόθεση να μην του γίνει γνωστή
αυτή. Για το ορισμένο της αντίστοιχης
αντενστάσεως απαιτείται και αρκεί να
αναφέρεται ότι ο πωλητής κατά την
εγχείριση του πράγματος δολίως απέκρυψε έναντι του αγοραστή την έλλειψη
της συμφωνημένης ιδιότητας, ενώ τα
λοιπά εκτιθέμενα στοιχεία, ως διευκρινιστικά τέτοια μπορούν να προκύψουν
από τις αποδείξεις (ΑΠ 894/2000 Ελλ
Δνη 4.1662). Στην προκειμένη υπόθεση,
οι διάδικοι ομολογούν, παραγόμενης
συνεπώς πλήρους σχετικώς αποδείξεως (αρθρ. 335, 338 παρ. 1, 339 και
352 παρ. 1 ΚΠολΔ), την επικαλούμενη
σύμβαση πωλήσεως, ήτοι την εκ μέρους
του εναγομένου πώληση και παράδοση
προς την ενάγουσα, την 23.5.1998 ποσότητας δρύινης ξυλείας πατώματος,
147 τετρ. μέτρων, αντί τιμήματος 6.800
δραχμών ανά τετρ. μέτρο. Περαιτέρω,
προς απόκρουση της ένδικης αγωγής,
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ο εναγόμενος ισχυρίσθηκε, πρωτίστως,
κατά τη συζήτηση, ότι η αγωγή αυτή είναι
απορριπτέα, λόγω παραγραφής της,
καθόσον η κατά τα παραπάνω πωληθείσα ξυλεία παρεδόθη στην ενάγουσα
την 23.5.1998, ενώ η ένδικη αγωγή
ασκήθηκε την 14.1.2000, ήτοι μετά την
πάροδο εξαμήνου από της ως άνω ημεροχρονολογίας. Σύμφωνα με την προεκτεθείσα σκέψη, ο ισχυρισμός αυτός του
εναγομένου συνιστά ένσταση παραγραφής της κρινόμενης αγωγής και είναι
νόμιμος κατά τις διατάξεις των άρθρων
272 παρ. 1, 554 και 555 ΑΚ, αποδεικνύεται δε πλήρως, καθόσον η ενάγουσα συνομολογεί ότι η παράδοση της παραπάνω ξυλείας έγινε την 23.5.1998 και
η ένδικη αγωγή ασκήθηκε την 14.1.2000.
Εξάλλου, η ενάγουσα, προς απόκρουση
της πιο πάνω ενστάσεως, ισχυρίζεται,
καθ’ υποφορά, με την αγωγή της, ότι ο
εναγόμενος απέκρυψε δολίως την επικαλούμενη με την αγωγή της έλλειψη

συμφωνημένης ιδιότητας (μη ξήρανση
και «φούρνισμα») της κατά τα παραπάνω πωληθείσης ξυλείας. Σύμφωνα, με
την προεκτεθείσα σκέψη, ο ισχυρισμός
αυτός της ενάγουσας αποτελεί αντένσταση και είναι νόμιμος κατά τις
διατάξεις των άρθρων 557 ΑΚ και 262
παρ. 1 ΚΠολΔ. Πλην, όμως, πρέπει να
απορ-ριφθεί κατ’ ουσίαν. Και τούτο, διότι
από τις καταθέσεις των μαρτύρων που
εξετάστηκαν ενόρκως στο ακροατήριο
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα πρακτικά του
και όλα τα έγγραφα που επικαλούνται
νομίμως και προσκομίζουν οι διάδικοι,
δεν αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος γνώριζε, κατά το χρόνο παραδόσεως της
παραπάνω ξυλείας στην ενάγουσα, την
έλλειψη της συμφωνημένης ιδιότητας,
την οποία αυτή επικαλείται με την
αγωγή της.

675/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λάζαρος Γρομιτσάρης, Χριστόφορος Παλιογιώργος, Χάρης
Μπουγιούκος).

Αγωγή από αδικοπραξία. Έφεση για το κεφάλαιο της υπαιτιότητας. Αντέφεση ως
προς το κεφάλαιο της αποζημίωσης για υλικές ζημιές. Δεκτή η αντέφεση. Όχι όμως
το αντίθετο. Περιστατικά σε αυτοκινητικό ατύχημα. Αναπηρία και παραμόρφωση από
ατύχημα. Απαιτούνται για την επιδίκαση αποζημίωσης περιστατικά ιδιάζοντα εκτός
εκείνων που απαιτούνται για την στοιχειοθέτηση αξιώσεων με βάση τα άρθρα 929
και 932 Α.Κ. Περιστατικά της αγωγής που την καθιστούν αόριστη.

Το άρθρο 523 §1 του Κ.Πολ.Δικ.
ορίζει ότι ο εφεσίβλητος μπορεί, και αφού
περάσει η προθεσμία της έφεσης, να
ασκήσει αντέφεση ως προς τα κεφάλαια
της απόφασης, που προσβάλλονται με
την έφεση και ως προς εκείνα που συνέ-

χονται αναγκαστικά με αυτά και αν ακόμη αποδέχθηκε την απόφαση ή παραιτήθηκε από την έφεση. Από τη διάταξη
αυτή σε συνδυασμό με το άρθρο 522
Κ.Πολ.Δικ., προκύπτει ότι η άσκηση της
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αντέφεσης για να είναι παραδεκτή πρέπει να αφορά τα κεφάλαια της απόφασης, που προσβάλλονται με έφεση ή τα
αναγκαίως με αυτά συνεχόμενα, δηλαδή η άσκησή της πρέπει να βρίσκεται
μέσα στα όρια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης. Έτσι, επί αγωγής αποζημίωσης από αδικοπραξία,
αν ο εκκαλών με την έφεση προσβάλει
την πρωτόδικη απόφαση ως προς την
υπαι-τιότητα, μπορεί ο εφεσίβλητος να
ασκή-σει αντέφεση ως προς το κεφάλαιο
της αποζημίωσης για υλικές ζημιές, γιατί
στο εκκληθέν κεφάλαιο της υπαιτιότητας
πε-ριλαμβάνεται και το κεφάλαιο της
απο-ζημίωσης. Δεν ισχύει, όμως, το
αντίστρο-φο, αν εκκαλείται μόνο το
κεφάλαιο της αποζημίωσης, που μόνο
αυτό μεταβι-βάζεται στο Εφετείο και δεν
συνέχεται αναγκαστικά με το κεφάλαιο
της υπαιτιό-τητας (ΑΠ. 1092/2002
Ελλ.Δικ/νη 2004, 152).
Με την από 16.4.2002 και με
αρ. έκθ. κατ. 169/2002 αγωγή, που
ασκή-θηκε ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδι-κείου Αγρινίου, ο ενάγων και
ήδη εκκα-λών ζήτησε να υποχρεωθούν
οι εναγό-μενοι και ήδη εφεσίβλητοι
να του κατα-βάλουν, σε ολόκληρο ο
καθένας, τα ανα-φερόμενα στην αγωγή
χρηματικά ποσά, ως αποζημίωση, κατ’
αρθρ. 929, 931 και 932 του Α.Κ., για
τη ζημιά που υπέστη συνεπεία του
τραυματισμού του, που έλαβε χώρα στις
30.4.2001, σε αυτοκινη-τικό ατύχημα,
το οποίο προκλήθηκε από αμέλεια
της πρώτης εναγομένης, η οποία
οδηγούσε το υπ’ αρ. ΑΙΑ - 7300 Ι.Χ.Ε.
αυτοκίνητο, κυριότητάς της, που ήταν
ασφαλισμένο στην δεύτερη εναγο-μένη
ασφαλιστική εταιρεία. Επί της αγω-γής
αυτής, που συζητήθηκε κατ’ αντιμω-λία
των διαδίκων, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αρ. 143/2003
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εκκαλουμένη απόφαση του, με την
οποία, αφού έκρινε ορισμένη και νόμιμη
την αγωγή, πλην του στηριζόμενου στο
άρθρο 931 του Α.Κ. κονδυλίου αυτής και
αφού δέχθηκε, εν μέρει, την ένσταση
των εναγομένων περί συνυπαιτιότητας
του ενάγοντος και απέρριψε την
ένσταση αυτών περί οικείου πταίσματος
του ενάγοντος στην έκταση της ζημιάς
του, που αφορά απώλεια εισοδημάτων,
δέχθηκε, εν μέρει, την αγωγή, ως ουσιαστικά βάσιμη και υποχρέωσε τους εναγομένους να καταβάλουν, σε ολόκληρο
ο καθένας, στον ενάγοντα το ποσό των
2.466 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Ήδη ο ενάγων - εκκαλών, με την υπό κρίση έφεση, προσβάλλει την ως άνω απόφαση, ως προς τα
κονδύλια που αφορούν αποζημίωση για
θετική και αποθετική ζημιά, αποζημίωση
κατ’ αρθρ. 931 του Α.Κ. και αποζημίωση
για χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής
βλάβης, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή και ανάγονται σε εσφαλμένη
ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και σε
εσφαλμένη εκτίμηση των αποδεί-ξεων.
Ζητεί δε να γίνει δεκτή η έφεση του, να
εξαφανισθεί η εκκαλουμένη από-φαση
και να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολο
της. Επίσης, την ως άνω απόφαση προσβάλλουν και οι εναγόμενοι
- εφεσίβλητοι με την ασκηθείσα με τις
προτάσεις τους αντέφεση :α) ως προς
τα επιδικασθέντα στον ενάγοντα ποσά
αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, για λόγους
που ανάγονται σε εσφαλμένη εκτίμηση
των αποδείξεων και β) ως προς την
υπαιτιότητα, ισχυριζόμενοι ότι ο ενάγων
είναι αποκλειστικά υπαίτιος, άλλως
συνυπαίτιος κατά 95% στην πρόκληση
του επίδικου ατυχήματος. Ζητούν δε να
γίνει δεκτή η αντέφεση, να εξαφανισθεί
η εκκαλουμένη απόφαση και να απορρι-
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φθεί η αγωγή στο σύνολό της. Ο λόγος
της υπό κρίση αντέφεσης, με τον οποίο
προσβάλλεται η εκκαλουμένη απόφαση,
ως προς την υπαιτιότητα, είναι απαράδεκτος και πρέπει να απορριφθεί,
σύμ-φωνα με τις νομικές σκέψεις που
προα-ναφέρθηκαν, καθόσον η υπό
κρίση έφε-ση δεν αναφέρεται στην
υπαιτιότητα, αλλά μόνο στα κεφάλαια
της εκκαλουμέ-νης που έχουν σχέση
με την αποζημίω-ση.
Σύμφωνα με το άρθρο 931 του
Α.Κ., η αναπηρία ή η παραμόρφωση,
που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης, εάν επιδρά στο
μέλλον του. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 298,
299, 914, 929 και 932 του Α.Κ., προκύπτει ότι η αναπηρία ή η παραμόρφωση
που προξενείται στον παθόντα, ανεξαρτήτως φύλου, εκτός από την επίδραση
που μπορεί να ασκήσει στις παροχές
που προβλέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 929 και 932 του Α.Κ., μπορεί
να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση για
αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον του.
Η διατύπωση της διάταξης του άρθρου
931 του Α.Κ. παρέχει βάση για τέτοια
αξίωση, αν και εφόσον η αναπηρία ή η
παραμόρφωση επιδρά στο οικονομικό
μέλλον του παθόντος, που δεν μπορεί
να καλυφθεί εντελώς με τις παροχές που
προβλέπονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 929 και 932
του Α.Κ. Επομένως, για τη θεμελίωση
της αυτοτελούς αξίωσης από το άρθρο
931 του Α.Κ. απαιτείται να συντρέχουν
περιστατικά, πέρα από εκείνα που απαιτούνται για τη θεμελίωση αξιώσεων με
βάση τα άρθρα 929 και 932 του Α.Κ., τα
οποία συνθέτουν την έννοια της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης στο μέλλον
του παθόντος. Απαιτείται δηλαδή να
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συντρέχουν περιστατικά ιδιάζοντα, εκτός
και πέραν εκείνων που απαιτούνται για
τη στοιχειοθέτηση αξιώσεων με βάση
τα άρθρα 929 και 932 του Α.Κ. και από
τα οποία ειδικά περιστατικά θα πρέπει
να προκύπτουν οι ιδιαίτεροι λόγοι και
τρόποι, εξ αιτίας των οποίων γεννώνται
δυσμενείς συνέπειες στην οικονομική
πλευρά της μελλοντικής ζωής του (ΑΠ.
197/2004 Ελ.Δικ/νη 2004, 1349). Στην
προκειμένη περίπτωση, με την από
16.4.2002 και με αρ. έκθ. κατ. 169/2002
κρινόμενη αγωγή, ο ενάγων ζήτησε να
του επιδικασθεί, λόγω του επίδικου
τραυματισμού του, πέραν της κατ’ άρθρο
929 του Α.Κ. αποζημίωσης για στέρηση
εισοδημάτων από την εργασία του και
της κατ’ άρθρο 932 του Α.Κ. αποζημίωσης για χρηματική ικανοποίηση, λόγω
ηθικής βλάβης, και αποζημίωση κατ’
άρθρο 931 του Α.Κ., ποσού 29.347
ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά το στηριζόμενο στο άρθρο 931 του Α.Κ. κονδύλιο
της αγωγής του, ο ενάγων ισχυρίστηκε
ότι συνεπεία του επίδικου τραυματισμού
του, που προκλήθηκε κατά το επίδικο
αυτοκινητικό ατύχημα (συμπιεστικό κάταγμα Θ-12 σπονδύλου), προκλήθηκε
σ’ αυτόν μόνιμη αναπηρία, που θα επηρεάζει την υγεία του, εφόρου ζωής του
και θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την
οικογένεια του και τα εισοδήματα του στο
μέλλον και γι’ αυτό πρέπει να του επιδικασθεί το ποσό των 29.347 ευρώ.
Με το προεκτεθέν περιεχόμενο,
η κρινόμενη αγωγή, όσον αφορά το
στηριζόμενο στο άρθρο 931 του Α.Κ.
κονδύλιο της, είναι αόριστη και, συνεπώς, απορριπτέα, διότι δεν εκτίθεται σ’
αυτή σε τι ακριβώς συνίσταται η μόνιμη
αναπηρία που ο ενάγων ισχυρίζεται ότι
έχει προκληθεί σ’ αυτόν, συνεπεία του
επίδικου τραυματισμού του, εάν είναι
ολική ή μερική και κατά ποίο ποσοστό
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και για ποιο λόγο θα επιδράσει δυσμενώς στο οικονομικό του μέλλον και με
ποιο τρόπο. Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο με την προσβαλλόμενη απόφασή του έκρινε τα ίδια και
απέρριψε την αγωγή, ως προς το προα-

ναφερθέν κονδύλιο της, ως αόριστη,
ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο
και όσα αντίθετα υποστηρίζει ο εκκαλών
- ενάγων, με την υπό κρίση έφεση, πρέπει να απορριφθούν.

674/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Στυλιανός Μπιτσώρης, Γεώργιος Γρίνος).
Πώληση. Στοιχεία της αγωγής του πωλητή για διεκδίκηση του τιμήματος. Πίστωση του
τιμήματος. Η τοκοδοσία αρχίζει από τότε που πέρασε η προθεσμία της εξόφλησης
χωρίς όχληση. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 513 ΑΚ, με τη σύμβαση πώλησης ο
πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος και
να παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει
το τίμημα που συμφωνήθηκε. Από την
προαναφερθείσα διάταξη σε συνδυασμό
με τη διάταξη του άρθρου 216 του ΚΠολΔ,
συνάγεται ότι η αγωγή του πω-λητή κατά
του αγοραστή, με την οποία επιδιώκεται
η καταβολή του τιμήματος πωληθέντων
εμπορευμάτων, για να εί-ναι ορισμένη,
πρέπει να αναφέρει την κατάρτιση της
σύμβασης πωλήσεως, τα πωληθέντα και
παραδοθέντα πράγματα και το τίμημα
που συμφωνήθηκε (ΑΠ 540/1986 Ελ.
Δικ/νη 87, 827, ΕΠ 675/2001 Αχ. Νομ.
2002, 126, ΕΠ. 37/2001 Αχ. Νομ. 2002,
σ 2). Ο τρόπος της κατα-βολής του
τιμήματος δεν είναι ουσιώδες στοιχείο
της σύμβασης πώλησης, ούτε είναι
αναγκαίο στοιχείο του δικογράφου της
αγωγής περί καταβολής του τιμήματος
(ΕΑ 9561/1998 Ελ. Δ/νη 99, 430).
Κατά το άρθρο 529 του ΑΚ, εάν
δεν πιστώθηκε το τίμημα, ο αγοραστής

οφείλει γι’ αυτό τόκους αφότου παίρνει
τα ωφελήματα του πράγματος. Από τη
διάταξη αυτή, που είναι ενδοτικού δικαίου, συνάγεται ότι, αν πιστώθηκε το τίμημα, δηλαδή αν δόθηκε στον αγοραστή
προθεσμία εξόφλησης του πράγματος
και απόληψης των ωφελημάτων του, η
τοκοδοσία (νόμιμος τόκος) αρχίζει να
τρέχει από τότε που πέρασε η προθεσμία της πίστωσης και, κατά το άρθρο
341 του ίδιου Κώδικα, δεν απαιτείται, για
το λόγο αυτό όχληση όταν η λήξη της
προθεσμίας είναι ορισμένη. Ορισμένη δε
είναι η πίστωση, κατά την έννοια του νόμου, όχι μόνο όταν γίνεται ρητή αναφορά
σε ορισμένη ημερομηνία, αλλά και όταν
από τη συμφωνία προκύπτει έμμεσα ο
ακριβής απώτατος χρόνος εκπλήρωσης, έστω και αν ο χρονικός προσδιορισμός δεν εντοπίζεται σε ορισμένη
ημέρα. Έτσι, πίστωση του τιμήματος,
μετά την πάροδο της οποίας αρχίζουν
οι συνέ-πειες του άρθρου 529 του ΑΚ,
χωρίς να απαιτείται όχληση, υπάρχει
και όταν συμφωνήθηκε, ως προθεσμία
πληρω-μής αυτού, ένας μήνας από την
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παρά-δοση του πράγματος, καθόσον
και στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής
γνωρίζει ότι η ακραία ημέρα πληρωμής
του τιμή-ματος είναι ένας μήνας από την
παρά-δοση σ’ αυτόν των πραγμάτων
και από τότε έχει υποχρέωση, αν δεν
προβεί στην καταβολή, να πληρώνει
τόκους (ΑΠ 1635/2001 Ελλ. Δικ/νη
2002, 765). Εξάλ-λου, ο ισχυρισμός ότι
το τίμημα πιστώ-θηκε αποτελεί ένσταση,
την οποία οφεί-λει να επικαλεσθεί και να
αποδείξει ο αγοραστής (ΕΠ 1077/2001
Αχ. Νομολ. 2002, σελ. 146, ΕΑ 1826/93,
Γεωργιά-δης - Σταθόπουλος, αρθρ. 529
αρ. 5).
Η ενάγουσα Δευτεροβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση με την επωνυμία
«Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Αγρινίου» εκθέτει στην από 22-12-1999
και με αρ. κατ. 750/99 κρινόμενη αγωγή
ότι δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων
πωλήσεως, που καταρτίστηκαν μεταξύ
αυτής και του εναγομένου, στο Αγρίνιο,
κατά το χρονικό διάστημα από 4-3-1998
έως 29-9-1999, αυτή πώλησε και παρέδωσε σ’ αυτόν τις αναφερόμενες στην
αγωγή ποσότητες λιπασμάτων, αντί του
αναφερόμενου στην αγωγή τιμήματος,
που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
3.180.163 δραχμών, εκδοθέντων των
υπ’ αρ. 41/4-3-98, 778/13-4-98, 112/
15-4-98 και 463/29-9-1999 τιμολογίων

- δελτίων αποστολής. Ότι το τίμημα των
ως άνω πωλήσεων πιστώθηκε και συμφωνήθηκε να καταβληθεί εντός διμήνου
από την έκδοση κάθε τιμολογίου. Ότι ο
εναγόμενος οφείλει, επίσης, σ’ αυτή
(ενάγουσα) το ποσό των 242.374 δραχμών, ως υπόλοιπο από αγορές λιπασμάτων προηγούμενης καλλιεργητικής
περιόδου. Με βάση τα παραπάνω, η
ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το συνολικό
ποσό των 3.422.537 δραχμών, νομιμοτόκως από τις 29-11-1999, άλλως
από την επίδοση της αγωγής μέχρις
εξο-φλήσεως.
Η κρινόμενη αγωγή, ως προς το
αίτημά της περί καταβολής του ποσού
των 242.374 δραχμών, ως υπόλοιπο
τιμήματος από αγορές λιπασμάτων
προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, είναι αόριστη και πρέπει να απορριφθεί, καθόσον δεν εκτίθεται σ’ αυτή ποιες
και πόσες συμβάσεις πωλήσεως καταρτίστηκαν, ποιες ποσότητες λιπασμάτων
πωλήθηκαν με καθεμία απ’ αυτές και
ποιο το συμφωνηθέν για κάθε πώληση
τίμημα. Κατά τα λοιπά, η κρινόμενη
αγω-γή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις
δια-τάξεις των άρθρων 513, 341, 529
του ΑΚ.

706/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Πιτσίνης, Ανδρέας Κακογιάννης, Δημήτριος
Δημακόπουλος, Δημήτριος Τσεκούρας).
Αποζημίωση. Παρέχεται από τον υπόχρεο έστω και αν τρίτος κατέβαλε τη σχετική
δαπάνη της αποζημίωσης, με εξαίρεση το ΙΚΑ. Αυτό ισχύει και σε δημόσιους
υπαλλήλους (αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δημοσίους υπαλλήλους). Το Επικουρικό
Κεφάλαιο όταν ευθύνεται σε αποζημίωση, αυτή (η αποζημίωση) περιορίζεται σε ό,τι
υπολείπεται αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό που υποχρεούται για την ίδια
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αιτία οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης. Αν οι μισθοί της αποζημίωσης οφείλονται
από το ελληνικό δημόσιο, τότε δεν ισχύει η πιο πάνω εξαίρεση εφαρμογής του άρθρου
930 Α.Κ. εκτός αν η αποζημίωση αφορά νοσήλεια.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ, η αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται από το λόγο ότι
κάποιος άλλος έχει την υποχρέωση να
αποζημιώσει ή να διατρέφει αυτόν που
αδικήθηκε. Με την διάταξη αυτή εισάγεται ειδική ρύθμιση, που αποτελεί εξαίρεση από τον κανόνα συνυπολογισμού
κέρδους και ζημίας, δηλαδή στην περίπτωση αυτή αυτός που ζημιώθηκε
έχει αξίωση αποζημιώσεως ακόμη και
αν έχει λάβει σχετική παροχή από τρίτο
που στηρίζεται είτε σε σύμβαση, είτε στο
νό-μο, είτε γίνεται εκουσίως χωρίς νομική
υποχρέωση (Αθ. Κρητικού Αποζημίωση
από Τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα
παρ. 444 επ.). Από την προαναφερόμενη διάταξη συνάγεται η γενικότερη
αρ-χή κατά την οποία η αξίωση του παθόντος κατά του ζημιώσαντος για αποζημίωση δεν μπορεί να αποκρουσθεί από
τον τελευταίο εκ του λόγου ότι άλλος εκ
του νόμου υπόχρεος κατέβαλε στον
πα-θόντα, που απείχε από την εργασία
του, τις αποδοχές του, διότι η βούληση
του νομοθέτη είναι να μην αποβαίνει σε
όφ-ελος του ζημιώσαντος το γεγονός ότι
τρί-τος είναι υπόχρεος από το νόμο ή
από άλλο λόγο να αποζημιώσει ή να διατρέφει τον παθόντα. Η υποχρέωση του
τρίτου για παροχή μπορεί να στηρίζεται
και σε σχέση δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση το Ι.Κ.Α., για το οποίο αποκλείεται
η αθροιστική απόληψη αποζημιώσεως,
καθόσον η αξίωση αποζημιώσεως του
παθόντα μεταβιβάζεται εκ του νόμου
σε αυτό, το οποίο είτε κατέβαλε, είτε
υπο-χρεούται, βάσει του άρθρου 18
ν. 1654/1986, να καταβάλει στον

παθόντα την οικεία κοινωνική και
ασφαλιστική παρο-χή προς κάλυψη
της ζημίας του ασφα-λισμένου του.
Στις δημοσίου δικαίου σχέ-σεις, από
τις οποίες απορρέει η υποχρέ-ωση για
παροχή, υπάγεται η περίπτω-ση του
Δημοσίου ή ασφαλιστικού οργα-νισμού
που παρέχουν μισθό σε πρόσω-πα που
δεν μπορούν να προσφέρουν εργασία
λόγω ανικανότητάς τους από ατύχημα
(ΑΠ 1127/2002 ΧρΙΔ 2002.907). Η
κάλυψη αφορά όχι μόνο τις αποδοχές
κατά το διάστημα της ανι-κανότητας
προς εργασία αλλά και τα νοσήλια σε
περίπτωση νοσηλείας σε πο-λιτικό ή
στρατιωτικό νοσοκομείο, όπως λ.χ.
αστυνομικού, στρατιωτικού, δημο-σίου
υπαλλήλου ή και όποιου υπηρετεί τη
θητεία του στις ένοπλες δυνάμεις, ο
οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο (Αθ.
Κρητικού Αποζημίωση ο.π. παρ. 447 Φλούδας: Αστική Ευθύνη εξ αυτοκινητικών ατυχημάτων παρ. 136, ειδικότερα
για αστυνομικό: ΑΠ 1767/1985 ΕπΣυγκΔ
1988, 183, Εφ.Αθ 1955/1991 αδημ.,ΕΑ
8908/90 αδημ). Περαιτέρω, η διάταξη
του άρθρου 19 παρ. 5 του Π.Δ. 237/86
«περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων
του Ν. 489/76 κ.λ.π.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ.
264/1991 ορίζει τα εξής: «Η αποζημίωση
του Επικουρικού Κεφαλαίου περιορίζεται
στη συμπλήρωση του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος οργανισμός κοινωνικής
ασφάλισης για την αιτία αυτή στο
ζημιω-θέντα». Από τη διάταξη αυτή
σαφώς συ-νάγεται ότι στην περίπτωση
που το Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνεται
κατά την διάταξη του άρθρου 19 παρ.
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1 π.δ. 237/1986 σε αποζημίωση
προσώπων που ζημιώθηκαν λόγω
θανάτωσης ή σωματι-κών βλαβών
ή υλικών ζημιών από αυτο-κινητικά
ατυχήματα η έκταση της οφειλής του
περιορίζεται σε ό,τι υπολείπεται, αφού
προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό και
μόνο εκείνο, το οποίο υποχρεούται για
την ίδια αιτία να καταβάλει ασφα-λιστικό
ταμείο ή άλλος συναφής οργανι-σμός
κοινωνικής ασφαλίσεως, χωρίς να
έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή
η διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ
(ΑΠ 1228/1996 ΕλλΔνη 38.561). Η πιο
πάνω διάταξη του άρθρου 19 παρ. 5
π.δ. 237/1986, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, δεν εφαρμόζεται όταν γίνεται
καταβολή τακτικών μηνιαίων αποδοχών
(μισθών) εκ μέρους του Ελληνικού
Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 94
παρ. 1 και 114 παρ. 1 του π.δ. 611/
1977 (Υπαλληλικός Κώδικας), σε
υπάλληλό του για το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο απείχε αναίτια από την

εργασία του, λόγω τραυ-ματισμού του
από αδικοπραξία τρίτου, γιατί στην
περίπτωση αυτή η καταβολή γίνεται
σε εκπλήρωση υποχρεώσεως, η οποία
απορρέει από τις πιο πάνω δια-τάξεις
του υπαλληλικού κώδικα και όχι από την
ιδιότητα του Δημοσίου ως ασφαλιστικού
φορέα (Α.Φλούδα «Η Αστική Ευθύνη εξ
αυτοκινητικών ατυχη-μάτων» παρ. 194
σελ. 255, Αθαν. Κρητικός, Αποζημίωση
από Τροχαία Αυτοκινητικά ατυχήματα
παρ. 2274, ΑΠ 928/94 ΕλλΔνη 37.631)
εφαρμόζεται, όμως, η διάταξη αυτή και
πρέπει να γίνε-ται αφαίρεση από την
αξίωση αποζημιώ-σεως για νοσήλια
κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου του
ποσού των νοσηλείων με τα οποία
επιβαρύνεται το Ελληνικό Δημόσιο,
γιατί η παροχή αυτή είναι πα-ροχή
φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως, αφού
το Δημόσιο την κοινωνική ασφά-λιση
των υπαλλήλων του ασκεί παράλ-ληλα
με αυτήν του εργοδότη (ΑΠ 443/2000,
ΕλΔικ 41. 1593, ΑΠ 424/2000, Αθ.

740/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Ταβλάς, Ιωάννης Σταυρόπουλος).
Εγγύηση. Δικαίωμα αναγωγής. Προϋποθέσεις για την ενάσκησή του. Αν δεν
αναφέρεται στην αγωγή η έννομη σχέση που συνδέει τον ενάγοντα – εγγυητή με τον
πρωτοφειλέτη, η αγωγή είναι αόριστη και απορρίπτεται. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 858 ΑΚ ο
εγγυητής, εφόσον ικανοποίησε το δανειστή και έχει δικαίωμα αναγωγής εναντίον
του πρωτοφειλέτη, υποκαθίσταται
στα δικαιώματα του δανειστή. Από τη
διάτα-ξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι για
να υπάρξει υποκατάσταση του εγγυητή
στα δικαιώματα του δανειστή πρέπει να
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α)
ο εγγυητής πρέπει να ικανοποίησε το

δανειστή και β) ο εγγυητής πρέπει να
έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη. Το δικαίωμα αυτό πηγάζει
από τη μεταξύ τους έννομη σχέση. Η
σχέση αυτή μπορεί να είναι εντολή, διοίκηση αλλότριων, εταιρεία, παραγγελία
κλπ. Με βάση αυτή τη σχέση και τις διατάξεις που τη ρυθμίζουν ο εγγυητής θα
στραφεί κατά του πρωτοφειλέτη. Κατά
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συνέπεια, το δικαίωμα αναγωγής δεν
δίνεται πάντοτε στον εγγυητή, αλλά μόνο
εφόσον αυτός συνδέεται με τον πρωτοφειλέτη με κάποια ιδιαίτερη σχέση που
το δικαιολογεί (ΑΠ 1614/1999, ΕλΔνη
2000, 382, Ζέπος σε ΕρμΑΚ, αρθρ.
858 αρ.2, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου,
αρθρ. 858 σελ. 391, Εφ.Αθ. 6918/1990,
Ελ.Δνη 32, 1643, Εφ.Θεσ. 251/2000,
Αρμ. 2001, 471). Από τα παραπάνω
προκύπτει ότι ο εγγυητής και αν ακόμη
ικανοποίησε το δανειστή, δεν μπορεί να
στραφεί κατά του πρωτοφειλέτη αν δεν
έχει δικαίωμα αναγωγής εναντίον αυτού,
το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, πηγάζει από τη μεταξύ αυτών (εγγυητή και
πρωτοφειλέτη) έννομη σχέση, η οποία
σε μια αγωγή με τέτοιο αντικείμενο αποτελεί αναγκαίο για την πληρότητα της
ιστορικής βάσης της στοιχείο και πρέπει
ν’ αναφέρεται σ’ αυτήν.
Στην προκειμένη υπόθεση η
ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη εκθέτει ότι
δυνάμει του 223/17-8-1994 συμβολαίου
της συμβολαιογράφου Αθηνών Σ.Ν. ο
εναγόμενος συνήψε με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμβαση ενυπόθηκου - τοκοχρεωλυτικού δανείου
ύψους 3.000.000 δρχ. Οτι στην παραπάνω σύμβαση αυτή υπέγραψε ως

εγγυήτρια υποθηκεύοντας την οικία της
και παραιτήθηκε από την ένσταση της
διζήσεως, γι αυτό όταν οχλήθηκε ο εναγόμενος από το παραπάνω Ταμείο και
δεν πλήρωσε τις δόσεις του δανείου, αυτή αναγκάστηκε να πληρώσει τις δόσεις
του δανείου αυτού. Ότι μέχρι σήμερα
έχει καταβάλει στο παραπάνω Ταμείο
ποσό 2.905.462 δρχ., καθώς και ποσό
3.252.259 δραχμών και ότι ο εναγόμενος πρωτοφειλέτης, κατά του οποίου
διατηρεί αναγωγικό δικαίωμα, αρνείται
να της αποδώσει το δεύτερο των ως
άνω ποσών. Ζήτησε δε να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό
των 3.252.259 δρχ.με το νόμιμο τόκο
από την επίδοση της αγωγής. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή τυγχάνει αόριστη και απορριπτέα,
διότι δεν εκτίθεται σ’ αυτή η έννομη σχέση που συνδέει την ενάγουσα - εγγυήτρια με τον πρωτοφειλέτη εναγόμενο και
ήδη εκκαλούντα, στοιχείο το οποίο είναι,
σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν,
αναγκαίο για την πληρότητα της ιστορικής βάσεως της αγωγής από την αναγωγή. Έσφαλε, συνεπώς το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, που τη δέχθηκε ως ορισμένη και δεν την απέρριψε ως αόριστη.

749/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Παυλόπουλος, Ρήγας Παληοθόδωρος).
Μίσθωση. Δικαιώματα μισθωτή αν κατά την παράδοση του μισθίου ή κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης εμφανίσει ελαττώματα που εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη
χρήση. Τότε ο μισθωτής έχει δικαίωμα να μην καταβάλει το συμφωνημένο

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 574, 575 και 576 ΑΚ

προκύπτει ότι με τη σύμβαση της μίσθωσης ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραχωρήσει στο μισθωτή το μίσθιο κατάλ-
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ληλο για τη συμφωνηθείσα χρήση και να
το διατηρεί κατάλληλο για τη χρήση αυτή
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο
μισθωτής υποχρεούται σε αντάλλαγμα
για τη χρήση ή τη δυνατότητα χρήσης
του μισθίου να καταβάλει στον εκμισθωτή το μίσθωμα που συμφωνήθηκε. Αν
κατά το χρόνο παράδοσης του μισθίου
στο μισθωτή αυτό έχει ή κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης εμφανίσει ελάττωμα που
εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση, ο μισθωτής έχει δικαίωμα
μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος. Έτσι η ανωτέρω υποχρέωση του
εκμισθωτή γεννά αντίστοιχο δικαίωμα
του μισθωτή να μη καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα, αν η χρήση του μισθί-

ου παρακωλύθηκε ολικά ή μερικά εξ αιτίας του ελαττώματος και για όσο χρόνο
διαρκεί η κατάσταση αυτή ή να ζητήσει
ανάλογη μείωση του μισθώματος. Αν
όμως ο μισθωτής παρά την ύπαρξη του
πραγματικού ελαττώματος έκανε χρήση
του μισθίου έχει υποχρέωση να καταβάλει το μίσθωμα που οφείλεται σε αντάλλαγμα της χρήσης που έγινε. Τόσο δε
στην περίπτωση της ολικής, όσο και
της μερικής παρακώλυσης, ο μισθωτής
έχει δικαίωμα να μην καταβάλει ή να
κατα-βάλει μειωμένο μίσθωμα, προβάλλοντας το δικαίωμα του και κατ’ ένσταση
(ΑΠ 399/2004 Ελλ Δνη 45.1420).

994/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Νικάκης, Παντελής Βαμβακάς).
Ποινική ρήτρα. Διαφορά μεταξύ ποινικής ρήτρας για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης
(406 Α.Κ.) ή της μη εκπλήρωσης ή μη έγκαιρης εκπλήρωσης (407 Α.Κ.). Συμφωνείται
ποινική ρήτρα για μη εκπλήρωση της σύμβασης. Αν καταπέσει η ποινή η αξίωση του
δανειστή για την κύρια παροχή δεν αποσβένεται αλλά εξακολουθεί να υφίσταται. Τότε
ο δανειστής έχει την ευχέρεια να ζητήσει την ικανοποίηση μιας από τις δύο αξιώσεις
που δεν μπορούν να ασκηθούν σωρευτικά. Η αξίωση για την ποινή αποσβήνεται μόνο
αν εκπληρώθηκε πραγματικά η ίδια παροχή. Το όλο δίκαιο για την ποινική ρήτρα είναι
ενδοτικό. Περιστατικά απαράδεκτης αγωγής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 406-407 Α.Κ., οι οποίες αποτελούν
ενδοτικό δίκαιο, οι συνέπειες της κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας διαφέρουν
ανάλογα με το αν η ποινική ρήτρα είχε
συμφωνηθεί για την περίπτωση της μη
εκπλήρωσης (Α.Κ 406) ή για την περίπτωση της μη προσήκουσας ή μη έγκαιρης εκπλήρωσης (Α.Κ. 407) της παροχής, αν η ποινή συμφωνήθηκε για την
περίπτωση της μη εκπλήρωσης της πα-

ροχής και η αξίωση για την ποινή γεννήθηκε, δηλαδή η ποινή κατέπεσε, η αξίωση του δανειστή για την κύρια παροχή
δεν αποσβήνεται αλλά εξακολουθεί να
υφίσταται αναλλοίωτη. Απλώς ο δανειστής έχει πλέον τη διαζευκτική ευχέρεια
να ζητήσει την ικανοποίηση μιας μόνο
από τις δύο αξιώσεις (είτε για την ποινή
είτε για την κύρια παροχή). Οι δύο αξιώσεις συνυπάρχουν παράλληλα και αυτοτελώς αλλά δεν μπορούν να ασκηθούν
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σωρευτικά, διότι η ποινή συμφωνήθηκε
ως αντιστάθμισμα της παροχής. Αν ο
δα-νειστής επιλέξει την πρώτη λύση
και απαιτήσει την ποινή, η αξίωση για
την κύρια παροχή αποσβήνεται (Α.Κ.
406§1). Αντιθέτως, αν ο δανειστής
απαι-τήσει την κύρια παροχή, η αξίωση
για την ποινή εξακολουθεί να υφίσταται
μέχρι την ολοσχερή και προσήκουσα
εκπλήρωση της κύριας οφειλής, αφού
ο δικαιολογητικός της λόγος και σκοπός
δεν εξέλιπε. Μόνο όταν εκπληρωθεί
πραγματικά η ίδια παροχή, θα αποσβεσθεί οριστικά η αξίωση για την ποινή.
Αν ο δανειστής όμως ζητεί την καταβολή
στο πλαίσιο αμφοτεροβαρούς σύμβασης θα πρέπει βέβαια να εκπληρώσει
την αντιπαροχή (βλ. Απόστολου Γεωργιάδη, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό μέρος §20
σελ. 216, 217, No 17, 18, 19). Τέλος
πρέπει να σημειωθεί ότι, επειδή οι πιο
πάνω διατάξεις είναι ενδοτικού δικαίου,
οι συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά τις συνέπειες της
κατάπτωσης και δη π.χ. στην περίπτωση της Α.Κ. 406§1 σωρευτική άσκηση των δύο αξιώσεων ή ότι ο δανειστής
θα μπορεί να απαιτήσει μόνο την ποινή
(βλ. ΑΠ. 196/1970 ΝοΒ 18,933).
Στην προκειμένη περίπτωση, με
το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η
αγωγή, εφόσον σ’ αυτή δεν αναφέρεται,
ότι οι διάδικοι (συμβαλλόμενοι) συμφώνησαν διαφορετικά ως προς τις συνέπειες της κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας απ’ αυτές που ορίζουν οι διατάξεις
των άρθρων 405 - 407 του Α.Κ. και δη,
ότι ο ενάγων μπορούσε ν’ ασκήσει σωρευτικά και τις δύο αξιώσεις και περαιτέρω, εφόσον σ’ αυτή (αγωγή) δεν γίνεται επιλογή εκ μέρους του ενάγοντος
μιας μόνο εκ των αξιώσεων, που είχε την
ευχέρεια μόνο διαζευκτικά να ζητήσει και
όχι σωρευτικά, σύμφωνα με όσα στη
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μείζονα νομική σκέψη αναφέρθηκαν,
αλλά ισχυρίζεται με την αγωγή, ότι έχει
δικαίωμα τόσο στην έκπτωση της ποινικής ρήτρας και συνεπώς της απαλλαγής
του καταβολής του υπολοίπου τιμήματος, ως προς το οποίο και επιμένει και
με την άσκηση της εφέσεως, όσο και
στην άσκηση της αξιώσεώς του για εκπλήρωση της κύριας παροχής εκ μέρους του εναγομένου, για την οποία και
ζητεί καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως
χωρίς ταυτόχρονη εκπλήρωσης της παροχής εκ μέρους του, είναι αντιφατική και
αόριστη κατ’ αρθρ. 218, 216 Κ.Πολ.Δικ.
και για το λόγο αυτό απορριπτέα.
Κατά συνέπειαν, πρέπει, κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα από το δικαστήριο
αυτό (αρθρ. 522 Κ.Πολ.Δικ.) και δεδομένου ότι ο εναγόμενος ήδη εκκαλών
παραπονείται με την υπό κρίση έφεσή
του, διότι έγινε δεκτή κατ’ ουσίαν η αγωγή και ζητεί την απόρριψή της και ο ενάγων ήδη εκκαλών παραπονείται για την
κατ’ ουσίαν απόρριψη του αγωγικού
ισχυρισμού του για κατάπτωση της
ποινικής ρήτρας και της απαλλαγής του
για ταυτόχρονη εκπλήρωση και η απλή
αντικατάσταση των αιτιολογιών κατά το
άρθρο 534 Κ.Πολ.Δικ. δεν αρκεί για να
στηρίξει το διατακτικό της αποφάσεως,
να γίνουν δεκτές οι εφέσεις, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη, να κρατηθεί η υπόθεση από το δικαστήριο αυτό και να
ερευνηθεί κατ’ ουσίαν και ν’ απορριφθεί
η αγωγή ως αντιφατική και αόριστη. Τέλος πρέπει να συμψηφιστεί ολικά μεταξύ
των διαδίκων η δικαστική δαπάνη και για
τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας λόγω
της εύλογης αμφιβολίας των διαδίκων
για την έκβαση της δίκης αυτής, που δικαιολογείται λόγω του δυσερμήνευτου
των πιο πάνω διατάξεων (άρθρ. 179,
183 Κ.Πολ.Δικ.).
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1004/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Μαρκόπουλος, Δήμητρα Σγούρα, Δημήτριος
Παπαναγιώτου).
Σύμβαση έργου. Πότε ο εργολάβος έχει δικαίωμα να προσλάβει υπεργολάβο για την
εκτέλεση του έργου. Ο εργοδότης οφείλει την αμοιβή του υπεργολάβου στον εργολάβο.
Ο υπεργολάβος δεν έχει ευθεία αγωγή προς πληρωμή της αμοιβής του κατά του
αρχικού εργοδότη με τον οποίο δεν συνδέεται νομικά. Περιστατικά.

Κατά την έννοια της διατάξεως
του άρθρου 681 Α.Κ. κατά ην οποία με
τη σύμβαση μισθώσεως έργου ο εργολάβος έχει υποχρέωση να εκτελέσει το
έργο και ο εργοδότης να καταβάλει τη
συμφωνημένη αμοιβή, ως έργο, του
οποίου ανέλαβε την εκτέλεση με αμοιβή
ο εργολάβος, νοείται κάθε αποτέλεσμα
της εργασίας και δραστηριότητας αυτού,
αδιάφορα με τη φύση του, ώστε και η
ανάθεση σε μηχανικό εκπονήσεως σχεδίων και μελετών κάθε φύσεως φέρει το
χαρακτήρα της συμβάσεως μισθώσεως
έργου (Α.Π. 341/1978 ΝοΒ 27. 166).
Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 684
του ίδιου Κώδικα, κατά την οποία ο εργολάβος έχει δικαίωμα να υποκαταστήσει
άλλον στην εκτέλεση του έργου, εκτός αν
προκύπτει το αντίθετο από τη σύμβα-ση
ή τη φύση του έργου σαφώς συνά-γεται
ότι κατ’ εξαίρεση του θεσπιζόμενου σ’
αυτήν κανόνα, της αυτοπρόσωπης
εκτελέσεως του έργου, επιτρέπεται η
εκτέλεση του έργου με άλλον και όταν
προκύπτει τέτοιο δικαίωμα του εργολάβου από τη φύση του συμφωνηθέντος
έργου, που απαιτεί ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, την οποία αυτός στερείται. Όταν ο εργολάβος χρησιμοποιεί
και άλλα πρόσωπα κατά την εκτέλεση
του έργου, έχοντας τέτοιο δικαίωμα,
τα πρόσωπα αυτά (υπεργολάβοι) είναι
βοηθοί εκπληρώσεως του εργολάβου

κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 334 Α.Κ. Στην περίπτωση αυτή οι
υπεργολάβοι έχουν τη διεύθυνση και την
εποπτεία των εργασιών που τους ανατέθηκαν (βλ. Δεληγιάννη, Ερμ. Α Κ. 684
αριθ.11. Φίλιο, Ενοχ. Δ. Ειδ. Μέρ., σελ.
215, Ζέπο, Ενοχ. Δ., Β’, 383). Αλλά και
όταν ούτε από τη σύμβαση ούτε από τη
φύση του έργου συνάγεται δικαίωμα του
εργολάβου για υποκατάσταση, και πάλι
έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει βοηθητικά πρόσωπα κατά την εκτέλεση του
έργου, τα οποία είναι επίσης βοηθοί εκπληρώσεως κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 334 Α.Κ. Εάν δε, όταν
συντρέχει η ως άνω πρώτη περίπτωση,
ο εργολάβος εκτέλεσε το έργο με υπεργολάβο ο εργοδότης έχει υποχρέωση
κατ’ άρθρο 681 Α.Κ. στην καταβολή της
αμοιβής του υπεργολάβου, στον εργολάβο ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος
έναντι αυτού, η οποία (αμοιβή) περιλαμβάνεται σ’ αυτήν που συμφωνήθηκε και
καταβλήθηκε στον εργολάβο και αν ο τελευταίος δεν κατέβαλε αυτή στον υπεργολάβο, αφού υπάρχει υποχρέωση αυτού προς καταβολή της, διότι επέχει θέση εργοδότη έναντι αυτού (βλ. σχ. Γαζή,
Η υπό του οφειλέτου χρησιμοποίησις
ετέρων προσώπων εν τη εκπληρώσει
της παροχής, εις Τιμητ. Τομ. Α.Π., σελ.
283 επ.). Ο υπεργολάβος δεν έχει ευθεία
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αγωγή προς πληρωμή της αμοιβής του
κατά του αρχικού εργοδότη, με τον
οποίο δεν συνδέεται νομικά, εκτός και
αν αυτός εργάζεται σωματικά, οπότε
δικαιούται να ασκήσει απ’ ευθείας κατ’
αυτού την απαί-τηση του για το μισθό
του κατ’ άρθρο 702 Α.Κ. (βλ. Καρδάρα
σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλο, ειδ. Ενοχ.
κάτω από το άρθρο 684, Δεληγιάννη,
Ερμ. Α.Κ. κάτω από το αρθρ.684 παρ.
1, 2 Καυκά, Ενοχικό δίκαιο, αρθρ.684
παρ.2, Α.Π. 509/1973 ΝοΒ 21.1410).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
ενάγων με την κρινόμενη αγωγή ζητεί
την αμοιβή του δια έργα στην εκτέλεση
των οποίων υποκαταστάθηκε από τον
εργολάβο και την αξίωση του αυτή στρέφει ευθέως κατά του εναγομένου - εργοδότη. Με την εκκαλουμένη απόφαση η
αγωγή αυτή απορρίφθηκε ως μη νόμιμη.
Ήδη ο εκκαλών - ενάγων παραπονείται
κατά της αποφάσεως αυτής με την υπό
κρίση έφεσή του για εσφαλμένη απόρριψη της αγωγής του ως μη νόμιμης και
ζητεί την εξαφάνιση της αποφάσεως
αυτής και την παραδοχή της αγωγής του
ως προς όλα τα αιτήματα. Ειδικότερα με
την κρινόμενη αγωγή του ο ενάγων εκθέτει ότι ο Πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο της Πρώην Κοινότητας Ανδρωνίου και ήδη δημοτικό διαμέρισμα Αν-

δρωνίου του Δήμου Λασιώνος, ανέθεσε
στον εργολάβο πολιτικό μηχανικό Α.Κ.
την εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στην αγωγή, ο οποίος τον
υποκα-τέστησε στην εκτέλεσή τους.
Ότι εκτέ-λεσε τα έργα με την ιδιότητα
του υπεργο-λάβου και ότι οι αξιώσεις
του που ανέρ-χονται στο ποσό των
33.247,75€ από τον εναγόμενο Δήμο
Λασιώνος στον οποίο υπάγονται τα
δημοτικά διαμερί-σματα Ανδρωνίου
και Τσιπιάνων, προ-έρχονται από την
εκτέλεση των ως άνω έργων. Με τα
ανωτέρω εκτιθέμενα πραγ-ματικά
περιστατικά ο ενάγων (υπεργο-λάβος)
ο οποίος συμβλήθηκε με τον πο-λιτικό
μηχανικό Α.Κ. (εργολάβο), ο οποί-ος
επέχει έναντι αυτού θέση εργοδότη
και όχι με τον ήδη εναγόμενο δήμο Λασιώνος (εργοδότη), ο οποίος συμβλήθηκε μόνο με τον Α.Κ., δεν έχει ευθεία
αγωγή προς πληρωμή της αμοιβής του
κατ’ αυτού (εναγομένου), με τον οποίο
δεν συνδέεται νομικά, σύμφωνα με
όσα εκτέθηκαν στη νομική σκέψη και
συνε-πώς το εναγόμενο δεν τυγχάνει
υπόχρεο στην καταβολή της αμοιβής του
υπεργο-λάβου προς αυτόν (ενάγοντα).
Επομέ-νως η ένδικη αγωγή απορριπτέα
κρίνε-ται ως μη νόμιμη.

1017/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόρος: Παναγιώτα Φωτοπούλου).
Εντολή. Αγωγή με βάση την εντολή του εντολοδόχου κατά εντολέως για την απόδοση
των όσων εκείνος διέθεσε. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στην αγωγή για να
είναι ορισμένη.

Από τις διατάξεις των άρθρων
111 παρ 2, 118 παρ 4 και 216 παρ 1
ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δικόγραφο της

αγωγής πρέπει να περιέχει με ποινή
απαραδέκτου, εκτός από άλλα στοιχεία,
και σαφή έκθεση των γεγονότων τα
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οποία τη θεμελιώνουν κατά νόμο, με
σαφήνεια και πληρότητα ώστε η αγωγή
να είναι επιδεκτική δικαστικής εκτιμήσεως και να καθίσταται εφικτό στον μεν
εναγόμενο να αντιτάξει την άμυνά του
κατ’ αυτής, στο δε δικαστήριο, σε περίπτωση αμφισβητήσεως των γεγονότων
που τη συγκροτούν, να τάξει τις δέουσες
αποδείξεις. Αν στο δικόγραφο της αγωγής δεν περιέχονται όλα τα παραπάνω
(θεμελιωτικά αυτής γεγονότα) ή περιέχονται μεν αυτά αλλά με ασάφειες και
ελλείψεις τότε η έλλειψη αυτή καθιστά
την άσκηση της αγωγής μη νομότυπη
και η αγωγή είναι απορριπτέα ως
απαράδεκτη εξ αυτής της αοριστίας της.
Το απαράδεκτο τούτο εξετάζεται ύστερα
από ένσταση, αλλά και αυτεπάγγελτα
από το δικαστήριο, διότι ανάγεται στην
προδικασία, η οποία αφορά τη δημόσια
τάξη. Η αοριστία του δικογράφου της
αγωγής δεν μπορεί να θεραπευθεί (με
συμπλήρωση των ελλείψεων) ούτε με
τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή σε
άλλα έγγραφα της δικής, ούτε δε, τέλος
από την εκτίμηση των αποδείξεων
με την παραπομπή στο περιεχόμενο
άλλων εγγράφων (ΑΠ 1056/2002 ΕλΔ
45.84). Εξ άλλου κατά το άρθρο 722 ΑΚ
ο εντολέας οφείλει να αποδώσει στον
εντολοδόχο οτιδήποτε αυτός δαπάνησε
για την κανονική εκτέλεση της εντολής.
Στοιχείο δε της εν λόγω αγωγής είναι η
κατάρτιση και η εκτέλεση της σύμβασης
εντολής καθώς και οι δαπάνες στις
οποίες υποβλήθηκε ο ενάγων για την
κανονική λειτουργία αυτής. Εφόσον οι
δαπάνες έγιναν για την προμήθεια υλικών που ήταν απαραίτητα για να λειτουργήσει η σύμβαση ο προσδιορισμός
αυτών κατ’ είδος και αξία είναι αναγκαίος
για να θεωρηθεί πλήρης η ιστορική βάση
της αγωγής (ΑΠ 849/2003 Δημοσίευση
Νόμος). Επίσης αν οι δαπάνες αφορούν
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αμοιβή εργατοτεχνικού προσωπικού
που απασχολήθηκε σε έργο που εκτελέσθηκε για λογαριασμό του εντολέα,
ο εντολοδόχος ασκώντας την από το
άρ-θρο 722 ΑΚ αγωγή για επιδίκαση
δα-πανών είναι υπόχρεος για την πληρότητα αυτής να αναφέρει τον αριθμό
των εργατοτεχνιτών, την ιδιότητα τους,
το χρόνο εργασίας τους και το ημερομίσθιο εκάστου (πρβλ ΑΠ 365/2000 ΕλΔ
41. 1301). Τέλος ποσοτική αοριστία του
δικογράφου της αγωγής υπάρχει αν ο
ενάγων δεν αναφέρει στην αγωγή με
πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά
τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εφαρμογής του κανόνα δικαίου, στην οποία
στηρίζεται το αίτημα της αγωγής. Στην
περίπτωση αυτή η αγωγή απορρίπτεται
ως αόριστη (ΑΠ 1871/1999 ΕλΔ 41.
1302).
Στην κρινόμενη υπόθεση ο ενάγων αρχιτέκτων μηχανικός, ιστορεί ότι στο
Αίγιο το Μάρτιο του 2000 οι εναγόμενοι
με άτυπη προφορική συμφωνία του ανέθεσαν την έκδοση οικοδομικής άδειας
και την ανέγερση με δικά του αποκλειστικά χρήματα ισόγειας κατοικίας σε οικόπεδο της πρώτης εναγομένης με την
ειδικότερη συμφωνία να ευθύνονται οι
εναγόμενοι - εντολείς εις ολόκληρο έναντι του ενάγοντος - εντολοδόχου. Ότι σε
εκτέλεση της πιο πάνω εντολής ο ενάγων δαπάνησε κατά τα έτη 2000 και
2001 για την προμήθεια των υλικών που
απαιτούντο για την ανέγερση της οικοδομής και την αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών
προς το Ι.Κ.Α., το συνολικό ποσό των
27.505 ευρώ (9.372.459 δραχμές),
έναντι του οποίου η πρώτη εναγομένη
του κατέβαλε το ποσό των 12.451 ευρώ
και απομένει υπόλοιπο από 15.054 ευρώ. Ζητεί δε να υποχρεωθούν οι εναγό-
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μενοι να του καταβάλουν εις ολόκληρο
ο καθένας 15.054 ευρώ με το νόμιμο
τόκο από 9-7-2001, οπότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία από τις επί μέρους
δαπάνες άλλως από την επίδοση της
αγωγής. Όμως η κρινόμενη αγωγή είναι
αόριστη διότι τα επί μέρους κονδύλια
της που αφορούν δαπάνες αγοράς των
αναγκαίων υλικών για την ανέγερση
της οικοδομής και αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού, που απασχολήθηκε στο έργο για την κανονική εκτέλεση
της εντολής των εναγομένων, δεν είναι
διατυπωμένα με τρόπο που να δίνεται η
δυνατότητα στο μεν δικαστήριο να τάξει
ή να προβεί στις σχετικές αποδείξεις,
στους δε εναγόμενους να αμυνθούν αρκούντως και προσηκόντως. Ειδικότερα
δεν αναφέρει ο ενάγων αναλυτικά το
είδος, την ποσότητα και την τιμή μονάδος των υλικών που αγοράσθηκαν για
λογαριασμό των εναγομένων, καθώς
και τον αριθμό των εργατοτεχνιτών που
απασχολήθηκαν στο έργο, την ειδικότητά τους, το χρόνο απασχόλησής τους
στο έργο, το ημερομίσθιό τους και το ποσό που καταβλήθηκε για καθένα από
αυτούς για τις εργοδοτικές ασφαλιστικές
εισφορές προς το Ι.Κ.Α. Αντίθετα ο ενά-

γων εκθέτει στην αγωγή του τα παραστατικά (τιμολόγια) που εκδόθηκαν για
τις πιο πάνω δαπάνες αναφέροντας
μόνο τα ονόματα ή τις επωνυμίες των
εκδοτών τους, τις ημερομηνίες εκδόσεως και τα καταβληθέντα ποσά, χωρίς
να προσδιορίζει καθένα από τα αναφερόμενα στα τιμολόγια ποσά τι δαπάνη
αφορά, με τον ειδικότερο προσδιορισμό
κάθε δαπάνης, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη. Η πιο
πάνω δε ποσοτική αοριστία του δικογράφου της αγωγής, που ερευνάται
αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, δεν
θεραπεύεται με τις προτάσεις ή με την
παραπομπή στο περιεχόμενο των πιο
πάνω εγγράφων (τιμολογίων - αποδείξεων). Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που
απέρριψε την αγωγή ως αόριστη, κατ’
αυτεπάγγελτη έρευνα, ορθά ερμήνευσε
και εφήρμοσε το νόμο (άρθρα 216
ΚΠολΔ, 722 ΑΚ) και είναι απορριπτέα
ως αβάσιμα όσα αντίθετα με την έφεσή
του υποστηρίζει ο εκκαλών. Επομένως,
πρέπει η έφεση να απορριφθεί ως αβάσιμη.

1028/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Φερμελής, Άγγελος Αγγελόπουλος, Βασίλειος
Παπανικολάου, Νικόλαο Τσούκαλης).
Σύμβαση έργου (κατασκευή οικοδομής). Πτώση τοίχου όμορης ιδιοκτησίας κατά
το στάδιο των εκσκαφών και υποθεμελίωσης. Δεν ευθύνεται ο πολιτικός μηχανικός
γιατί δεν ήταν παρών κατά την εκτέλεση των εργασιών ούτε ειδοποιήθηκε για τη
συνέχειά τους ούτε οι οικοπεδούχοι γιατί δεν είχαν προστήσει τον εργολάβο ούτε
είχαν επιφυλάξει για τον εαυτό τους το δικαίωμα της διεύθυνσης και επίβλεψης του

Στις 11.1.1991 και ενώ είχε προκληθεί ολική εκσκαφή του οικοπέδου σε

βάθος 3,5 μέτρων περίπου κατέρρευσε
τμήμα του τοίχου της οικοδομής των ενα-
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γόντων, προς την πλευρά αυτή, μήκους
εννέα περίπου μέτρων και ύψους τριών
περίπου μέτρων, ο οποίος άρχιζε από
την αρχή της οικοδομικής γραμμής επί
της οδού Αγίας Τριάδας. Η κατάρρευση
αυτή οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του τέταρτου των εναγομένων
εργο-λάβου. Ειδικότερα αυτός δεν
τήρησε τις οδηγίες υποθεμελίωσης της
τρίτης ενα-γομένης πολιτικού μηχανικού
και συγκε-κριμένα μετά την επανέναρξη
των οικο-δομικών εργασιών (7.1.1991)
στο ενα-πομένον τμήμα του τοίχου, την
10.1.1991, έκανε δύο υποθεμελιώσεις
χωρίς να έχουν απόσταση μεταξύ τους
ένα μέτρο χωρίς να έχουν σιδηρό οπλισμό και χωρίς να έχουν το αναγκαίο
πά-χος ήτοι ήταν 15 εκ. αντί του προβλεπομένου των 30 εκ. Πέραν τούτου
δεν ανέμενε τη στερεοποίηση του μπετόν αλλά την επόμενη ημέρα άρχισε την
ολική εκσκαφή του οικοπέδου και μάλιστα σε βάθος 0,15 εκ. κάτω των υποθεμελιώσεων. Περαιτέρω δεν κατασκεύασε υποθεμελίωση στο τελευταίο τμήμα
του επιδίκου μεσότοιχου και σε μήκος
2,50 μ. περίπου από την απόληξη και
σύγκλιση του στο βορειοανατολικό άκρο
(γωνία) της οικοδομής του πρώτου ενάγοντος, η οποία ήταν απολύτως αναγκαία, καθόσον στο άκρο αυτό συνέκλιναν τα βάρη της οικοδομής, παρά τις
ρητές οδηγίες της επιβλέπουσας μηχανικού. Αποτέλεσμα των παραπάνω παραλείψεων ήταν να στερηθεί ο μεσότοιχος κατά το προαναφερόμενο τμήμα
του αναγκαίου ερείσματος και να καταρρεύσει. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά
το υπόλοιπο τμήμα του τοίχου στο οποίο
είχαν γίνει υποθεμελώσεις σύμφωνα με
τους κανόνες της επιστήμης και τέχνης
ο τοίχος παρέμεινε στη θέση του, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η μη
τήρηση των προαναφερομένων μέτρων
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εκ μέρους του τετάρτου των εναγομένων
προκάλεσε την κατάρρευση του τοίχου
και των εντεύθεν ζημιών των εναγόντων.
Από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα δεν αποδείχθηκε οποιαδήποτε υπαιτιότητα της τρίτης εναγομένης πολιτικού
μηχανικού. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι
οι οδηγίες εκσκαφής και υποθεμελίωσης
της όμορης οικοδομής των εναγόντων
από την εναγομένη αυτή ήταν σύμφωνες
με τους κανόνες της επιστήμης και οικοδομικής τέχνης ενώ οι εργασίες που
εκτελέστηκαν υπό την επίβλεψή της
προ των εορτών των Χριστουγέννων δεν
παρουσίασαν οποιοδήποτε πρόβλημα.
Για την επανέναρξη όμως των εργασιών
στις 7.1.1991, δεν ειδοποιήθηκε και
συνεπώς δεν ήταν παρούσα κατά την
συνέχιση των εργασιών αυτών και συνεπώς δεν φέρει ευθύνη ως επιβλέπουσα
πολιτικός μηχανικός. Πέραν τούτου αποδείχθηκε ότι τις ημέρες αυτές η εναγομένη απουσίαζε για επαγγελματικούς
λόγους στην Αθήνα. Περαιτέρω δε αποδείχθηκε οποιαδήποτε υπαιτιότητα των
δύο πρώτων εναγομένων οικοπεδούχων. Ειδικότερα, όπως προαναφέρεται
αυτοί ανέθεσαν το έργο στην τρίτη εναγομένη πολιτικό μηχανικό και στον τέταρτο απ’ αυτούς εργολάβο οικοδομών,
οι οποίοι και ήταν υπεύθυνοι για την
τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά
την εκτέλεση του έργου. Εξάλλου οι
ενά-γοντες δεν εξειδικεύουν στην αγωγή
τους περιστατικά υπαιτιότητας των εναγομένων οικοπεδούχων. Ούτε αποδείχθηκε ότι οι τελευταίοι είχαν προστήσει
τον τέταρτο εναγόμενο στην εκτέλεση
του έργου, όπως αβάσιμα ισχυρίζονται οι
ενάγοντες. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι οι
δύο πρώτοι εναγόμενοι, συνιδιο-κτήτες
του οικοπέδου που θα ανεγει-ρόταν η
νέα οικοδομή, ήταν νεαράς ηλικίας 25
περίπου ετών (βλ. κατάθεση Ε.Β.)) και
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δεν είχαν καμμία σχέση με οικοδομικές
εργασίες. Επομένως δεν θα μπορούσαν
να είχαν επιφυλάξει για τον εαυτό τους
τη διεύθυνση και επίβλεψη του έργου και
μάλιστα να έδιναν οδηγίες στον τέταρτο
εναγόμενο εργολάβο για την κατασκευή
του και ειδικό για την υπο-θεμελίωση

όμορης οικοδομής πού απαι-τούνται
ειδικές γνώσεις επιστήμης και τέχνης.
Αντιθέτως, όμως προαναφέρε-ται, είχαν
αναθέσει στην τρίτη των εναγο-μένων
την επίβλεψη του έργου.

1193/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγήτρια: Αθηνά Παπαματθαίου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Άννα Μαρινάκη, Αναστασία
Τογιοπούλου, Ανδρέας Παπακωστόπουλος).
Αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Επιδικάζεται στον ή στην σύζυγο, παππούδες και
γιαγιάδες, γονείς και γονείς του ή της συζύγου, όχι όμως στους θείους. Προϋποθέσεις
επιδίκασης αποζημίωσης. Υποχρέωση οδηγών και επιβατών μοτοποδηλάτων,
μοτοσυκλετών κ.λ.π. να φέρουν κράνος, αλλιώς υπάρχει συντρέχουσα αμέλεια εφόσον
η σωματική βλάβη συνδέεται αιτιωδώς με την παράλειψη αυτή. Ποσοστό συνυπαιτιότητας 20%. Επιδικαζόμενα ποσά για αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 932
εδ. 3 ΑΚ σε περίπτωση θανατώσεως
προσώπου ως χρηματική ικανοποίηση
μπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια
του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Στη
διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισμός
του όρου «οικογένεια του θύματος»,
προφανώς γιατί ο νομοθέτης δεν θέλησε
να διαγράψει δεσμευτικώς τα όρια ενός
θεσμού, ο οποίος ως εκ της φύσεως του,
υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις εκ
των κοινωνικών διαφοροποιήσεων, κατά
τη διαδρομή του χρόνου (ολ ΑΠ 762/
1992, Νοβ 40, σελ. 919, 21/2000, Δικ/
νη 42,55). Κατά την ορθότερη δε, κατά
την κρίση του Δικ/ρίου τούτου άποψη, η
οποία υποστηρίζεται και από σημαντική
μερίδα συγγραφέων αλλά και από τη
μέχρι τώρα νομολογία (βλ Πατεράκη:
Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης, σελ 298 επομ. και εκεί παραπομπές σε θεωρία και νομολογία), κατά
“την αληθινή έννοια της ως άνω διατά-

ξεως (932 παρ. 3 ΑΚ) που απορρέει από
το σκοπό της, ο οποίος είναι η ανακούφιση του ηθικού πόνου των στενώς συνδεδεμένων προσώπων με το θύμα, που
δοκιμάστηκαν ψυχικά από την απώλεια
του, (βλ. ολ ΑΠ 20/2000 όπ. ανωτ., ΑΠ
160/2001, Δικ/νη, 42, 1541), ως οικογένεια του θύματος πρέπει να θεωρηθούν τα πρόσωπα, τα οποία συνδέονται
με στενό δεσμό οικογενειακού δικαίου,
με τον αποβιώσαντα αλλά και με αισθήματα αγάπης και στοργής, η διαπίστωση
της ύπαρξης των οποίων (δεσμών και
αισθημάτων) ως πραγματικό ζήτημα
υπόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου
(ολ ΑΠ 21/2000, Κ. Καυκάς: Ενοχ.
Ειδικό Δίκαιο, Ειδ. Μέρος, άρθρο 932
παρ. 3). Υπό την έννοια αυτή μεταξύ των
προ-σώπων αυτών περιλαμβάνονται ο
σύζυ-γος ή η σύζυγος του θανόντος, οι
γονείς του και οι γονείς του συζύγου ή
της συζύ-γου, οι παππούδες του και
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οι γιαγιάδες του. Δεν περιλαμβάνονται
όμως οι πε-ραιτέρω εξ αίματος
συγγενείς, όπως οι θείοι (βλ Φλούδα:
Αστική ευθύνη από αυτ/νητα, παρ 150,
Κρητικός: Αποζημίω-ση από αυτ/νητικά
ατυχήματα, σελ. 334).
Επομένως, οι συγγενείς αυτοί μη
θεωρούμενοι μέλη της οικογενείας, για
την εφαρμογή του άρθρου 932 ΑΚ δεν
νομιμοποιούνται να ζητήσουν χρηματική
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σε
περίπτωση θανατώσεως τρίτου βαθμού
εξ αίματος εκ πλαγίου (εκτός άλλων
ΕφΑθ 5483/1993, Δικ/νη 36, 202). Στην
προκειμένη περίπτωση ο όγδοος ενάγων Ι.Μ. (δεν νομιμοποιείται ενεργητικά
να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης την οποία όπως
ισχυρίζεται υπέστη ως θείος από το
θά-νατο του ανηψιού του γιου της
αδελφής του Α.Γ. (2ας ενάγουσας), διότι
αυτός ως συγγενής - θείος του θανόντος
δεν θεω-ρείται μέλος της οικογένειας για
την εφαρμογή του άρθρου 932 παρ. γ
ΑΚ. Συνεπώς, η εκκαλουμένη απόφαση,
η οποία δέχθηκε, τ’ αυτά δεν παραβίασε
με εσφαλμένη ερμηνεία διατάξεις του
προαναφερομένου άρθρου.
Από τις διατάξεις των άρθρων
297, 298, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι
προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, που υπάρχει και στην περίπτωση της
αμελείας του, ο παράνομος χαρακτήρας
της πράξεως ή παραλείψεως και της
ζημίας. Αιτιώδης συνάφεια υπάρχει όταν
η πράξη ή παράλειψη του υπαιτίου ήταν,
σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής
πείρας δηλαδή κατά τη συνηθισμένη και
κανονική πορεία των πραγμάτων ικανή
να επιφέρει τη ζημία και την επέφερε στη
συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν αποκλείεται καταρχήν η ύπαρξη του αιτιώδους
συνδέσμου από το γεγονός ότι στο απο-
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τέλεσμα συνετέλεσε και συνυπαιτιότητα
του βλαβέντος, εφόσον δεν διακόπτεται
ο αιτιώδης σύνδεσμος. Εξ άλλου, οι
οδηγοί και οι επιβάτες μοτοποδηλάτων,
μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων
χωρίς κουβούκλιο έχουν υποχρέωση να
φέρουν προστατευτικό κράνος. Η σχετική υποχρέωση επιβάλλεται με το άρθρο 12 παρ. 6 του ΚΟΚ, που κυρώθηκε
με τον Ν. 2696/1999. Η σχετική δε
νομοθετική ρύθμιση δεν αντίκειται στις
διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ.
1, 2, 7 παρ. 1 και 9 παρ. 1 του Συντάγματος, καθόσον έχει ως σκοπό όχι μόνο
την προστασία όσων παραβαίνουν τη
σχετική υποχρέωση αλλά και την προστασία της ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας και των λοιπών
χρηστών του οδικού δικτύου (εκτός
άλ-λων ΑΠ 1011/2004, Νοβ 2005, 137,
Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα (β’
συμπλήρωμα), Αθαν. Κρητικού, έκδοση
2005, σελ 19). Η παράλειψη χρήσεως
προστατευτικού κράνους από πρόσωπο, που υποχρεούται προς τούτο από
το νόμο, αξιολογείται ως συντρέχουσα
αμέλεια του προσώπου αυτού κατά την
έννοια του άρθρου 300 ΑΚ, εφόσον η
παράλειψη αυτή ως εκ του είδους των
σωματικών κακώσεων συνδέεται αιτιωδώς μ’ αυτές (εκτός άλλων βλ. ΑΠ 946/
1995, Εφημερίδα Ελ. Νομικών 1996,
σελ. 793, Εφ Θεσ. 2268/1999, Αρμενόπουλος 2002, 213). Αν το ίδιο αποτέλεσμα θα επέρχονταν και με τη χρήση
του προστατευτικού κράνους τότε δεν
συντρέχει απαιτουμένη αιτιώδης συνάφεια και δεν καταλογίζεται συντρέχουσα
αμέλεια στο πρόσωπο που παρέλειψε
να προβεί σε χρήση κράνους (ΑΠ 1653/
2001, Δικ/νη 43/2002 1030).
….. Στον επελθόντα θάνατο του
τελευταίου συνέτρεξε συντρέχον πταίσμα αυτού λόγω του ότι κατά την οδήγη-
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ση της μοτ/τας δεν έφερε προστατευτικό
κράνος. Κατά την προαναφερομένη ιατρική έκθεση ο θάνατός του συμπερασματικά ήταν απότοκος της βαρεία κρανιοεγκεφαλικής κακώσεως, που προήλθε από το κεφαλαιμάτωμα, πολλαπλά
ακανόνιστα κατάγματα κρανίου, θλάση
εγκεφαλική και εγκεφαλική αιμορραγία
και εν συνεχεία εκσφενδονίσεως σε υαλοπίνακα. Η έλλειψη δηλαδή του προστατευτικού κράνους συνετέλεσε αποφασιστικά στη βαρύτητα των τραυμάτων. Αν ο θανών φορούσε κράνος δεν
θα είχε τραύματα τέτοιας βαρύτητας στο
κεφάλι του, καθόσον οι πολλαπλές εκχυμώσεις και εκδορές που διαπιστώθηκαν
σε διάφορα σημεία του σώματος καθώς
και θλαστική εκτεταμένη βλάβη της καρποαντιβραχίου περιοχής δεν ήταν αρκετές από μόνες τους να επιφέρουν το θανατηφόρο αποτέλεσμα σύμφωνα και με
τα όσα προεκτέθηκαν στη νομική σκέψη.
Ο θανών εξ αιτίας αυτής της παραλείψεως συνετέλεσε κατά 20% στο αποτέλεσμα του θανάτου του. Επομένως, το
πρωτοβάθμιο Δικ/ριο, που με την εκκαλουμένη απόφαση του έκανε εν μέρει
δεκτή την ένσταση συντρέχοντος πταίσματος του παθόντος (300 ΑΚ) των εναγομένων - εκκαλούντων - εφεσίβλητων,
κατά το αυτό ως άνω ποσοστό σωστά
το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και

προσηκόντως τις προσαχθείσες αποδείξεις εκτίμησε, και ως εκ τούτου
πρέπει ν’ απορριφθούν ως ουσιαστικά
αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι αμφοτέρων
των εφέ-σεων.
Κατά την κρίση του Δικαστηρίου
τούτου το ποσό που πρέπει να επιδικαστεί σ’ αυτούς ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ψυχικής
οδύνης που υπέστησαν ανέρχεται για
μεν τους γονείς σε 90.000 ευρώ ή
30.667.500 δρχ για τον καθένα, για καθένα από τους αδελφούς σε 60.000 ευρώ ή 20.445.000 δραχμ και για καθένα
από τους παππούδες και γιαγιά σε
15.000 ευρώ ή 5.111.250 δρχ, ενόψει
όλων των περιστάσεων ιδίως δε των
τραγικών συνθηκών του ατυχήματος
από το οποίο επήλθε ο θάνατος του
γιου, αδελφού και εγγονού τους, της
αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού
του ΙΧΕ αυτ/νήτου - πρώτου εναγομένου, της κοινωνικής και οικονομικής
καταστάσεως των διαδίκων μερών
εκτός της ασφαλιστικής εταιρείας και του
βαθ-μού της συγγένειας των εναγόντων
- εφεσίβλητων - εκκαλούντων με τον θανόντα και της στενοχώριας και θλίψης,
που αυτοί δοκίμασαν από τον αιφνίδιο
θάνατο του προσφιλούς συγγενούς
τους.

1194/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγήτρια: Αθηνά Παπαματθαίου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Παπανικολάου – Λάμπου, Γιάννης Γιατράς, Τάκης
Διονυσόπουλος).
Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού σε αυτοκινητικό ατύχημα.
Παράγοντες προς καθορισμό του επιδικαστέου ποσού και η διακοπή παρακολούθησης
μαθημάτων στο φροντιστήριο και η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επιδίκαση
2.000 €.
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Ενόψει ιδίως των συνθηκών του
ατυχήματος, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του πρώτου εναγομένου οδηγού,
του ζημιογόνου οχήματος, της φύσεως
του τραυματισμού του δευτέρου ενάγοντος της εκτάσεως της σωματικής και
ψυχικής του ταλαιπωρίας, του έντονου
άγχους και της αγωνίας σχετικά με το
πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας
του, των συνεπειών που είχε ο τραυματισμός του στην ομαλή εξέλιξη του βίου
του και ιδίως στη σχολική του πρόοδο,
καθόσον αναγκάστηκε να διακόψει τα
μαθήματα φροντιστηρίου, που παρακο-

λουθούσε πριν συμβεί το ένδικο τροχαίο
ατύχημα, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω
στην ύλη και να μην επιτύχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις παρόλο, που προσπάθησε, καθώς και της κοινωνικής και
οικονομικής καταστάσεως των μερών,
εκτός της ασφαλιστικής εταιρείας της
οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, το Δικ/
ριο κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστεί στον
ενάγοντα ως χρηματική του ικανοποίηση το ποσό των 20.000 ευρώ το οποίο
κρίνεται εύλογο και δίκαιο για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη (932 ΑΚ).

1214/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κουκούλης, Αριστείδης Καρύδης, Στάθης Τζεφριός).
Θανάτωση γονέα. Αποζημίωση του τέκνου για διατροφή. Στοιχεία απαραίτητα της
αγωγής για να είναι ορισμένη.

Από τις διατάξεις των άρθρων 928
εδάφ. β’, 1486 και 1493 ΑΚ προκύπτει,
ότι σε περίπτωση θανατώσεως ενός από
τους γονείς, στην αγωγή αποζημιώσεως
του τέκνου για την αποκατάσταση
της ζη-μίας του από τη στέρηση του
δικαιώματός του διατροφής πρέπει να
μνημονεύονται τα ακόλουθα στοιχεία: α)
η γονική σχέση μεταξύ δικαιούχου και
υπόχρεου, β) η θανάτωση του υπόχρεου
από παράνομη και υπαίτια πράξη του
εναγομένου, γ) ο πιθανός χρόνος ζωής
του υπόχρεου σε διατροφή γονέα, δ) η
αδυναμία του δικαι-ούχου να διατρέφει
τον εαυτό του από την περιουσία του ή
από εργασία κατάλληλη για την ηλικία
του, την κατάσταση της υγεί-ας του
και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες,
ενόψει και των τυχόν αναγκών της

εκπαί-δευσής του και, αν πρόκειται για
ανήλικο, η ανεπάρκεια των εισοδημάτων
της περι-ουσίας του ή του προϊόντος
της εργασίας του, ε) το ποσό της
καταβλητέας σ’ αυτό διατροφής με
βάση τις ανάγκες του, όπως αυτές
προκύπτουν από τις συνθήκες της
ζωής του και στ) ότι συνεπεία του
θανάτου θ’ αποστερείται αυτό (τέκνο)
στο μέλλον της δικαιούμενης ανάλογης
διατροφής (ΑΠ 255/1993 ΕλλΔνη
35. 1523, ΕφΑθ 2014/2000 ΕλλΔνη
42. 1646, Εφ.Αθ 6912/1996 ΕλλΔνη
38.1599, Εφ.Πατρ. 632/2002 ΑχΝομ
19.78, Κρητικός, Αποζημίω-ση από
τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδ.
1998, αρ. 575-580). Σύμφωνα με το
αναλυτικά στην προηγούμενη σκέψη
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3. ÅÌÐÑÁÃÌÁÔÏ ÄÉÊÁÉÏ
42/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Κων/νος Παναγόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Πατηνιώτης Ν.Σ.Κ., Πέτρος Χόρτης).
Ιόνια Νησιά. Δημόσια Κτήματα και δάση. Σύνταγμα 13/29 Δεκεμβρίου 1817. Δεν
υπήρχαν δημόσια δάση για να περιέλθουν στο Ελληνικό δημόσιο μετά την ένωση
της Επτανήσου με την Ελλάδα το 1864. Παραίτηση από εμπράγματο δικαίωμα σε
ακίνητο. Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή της δικαιοπραξίας.

Με το από 13/29 Δεκεμβρίου
1817 «Σύνταγμα του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων» ιδρύθηκαν τοπικές Διοικήσεις με επικεφαλής Έπαρχο,
οι οποίες είχαν τη δημόσια οικονομία και
τη διαχείριση της περιουσίας των δασών. Έτσι, δημόσια κτήματα και μάλιστα
δημόσια δάση, ιδιοκτησίας του Ενωμένου Κράτους, δεν υπήρχαν ούτε προβλέπετο τέτοια κατηγορία στο άνω σύνταγμα, ώστε να περιέλθουν κατά διαδοχή, μετά την ένωση της Επτανήσου με
την Ελλάδα το έτος 1864, στο Ελληνικό
Κράτος, όπως προηγουμένως είχε συμβεί με την ηπειρωτική Ελλάδα και την
Πελοπόννησο. Εξάλλου, η προαναγγελθείσα διανομή των εγχωρίων περιουσιών με το ν. ΨΞΣΤ/1879, δεν αναφέρετο σε δημόσια κτήματα ή σε δημόσια
δάση, αφού, όπως προαναφέρθηκε, τέτοια κτήματα και δάση δεν υπήρχαν στα
Ιόνια νησιά. Κατά συνέπεια, δεν βρίσκει
έδαφος εφαρμογής για τα δάση των
Ιονίων νήσων το υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου τεκμήριο κυριότητας που θεσπίστηκε με το β.δ. της 16.11.1836 «περί ιδιωτικών δασών», ούτε το ισχύον σήμερα αντίστοιχο τεκμήριο κυριότητας του
αρθρ. 62 § 1 του ν. 998/1979, το δε Δημόσιο για να αποδείξει την ύπαρξη δικαι-

ώματος κυριότητας του επί δάσους των
Ιονίων νήσων πρέπει να επικαλεσθεί και
εν αμφισβητήσει να αποδείξεις την επί
του δάσους κτήση κυριότητας του με
έναν οποιοδήποτε, νόμιμο τρόπο, προβλεπόμενο από τον Ιόνιο Αστικό κώδικα
ή τον Αστικό κώδικα ή ενδεχομένως από
άλλο ειδικό νόμο (Α.Π. 340/1985 ΝοΒ
34-76, Εφ. Πατρ. 766/04 αδ. Πιερρίνας
Κοριατοπούλου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών κτημάτων μετά την
ένωση των Ιονίων νήσων με την Ελλάδα
ΝοΒ 47-1498 επ). Περαιτέρω, από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
369, 966-968, 972, 1033, 1134, 1169,
1192 εδ. α και 1319 Α.Κ. συνάγεται ότι
απώλεια της κυριότητας ακινήτου επέρχεται και με παραίτηση (εγκατάλειψη)
προς το σκοπό να καταστεί αυτό αδέσποτο ή κοινόχρηστο ή και με αναγνώριση της ιδιότητας του ακινήτου
ως αδέσποτου ή κοινοχρήστου, για την
πα-ραίτηση δε αυτή, όπως και για την
πα-ραίτηση από κάθε άλλο εμπράγματο
δι-καίωμα επί ακινήτου, απαιτείται μονομερής δήλωση του κυρίου με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή της
δικαιοπραξίας, που περιέχει κατάργηση
του εμπράγματου δικαιώματος της κυριότητας. Από και με τη μεταγραφή της
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σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης
αφενός απόλλυται η κυριότητα του μέχρι
τούδε κυρίου και αφετέρου καθίσταται
κύριος του πράγματος το Δημόσιο (Α.Π.
190/1993 ΝοΒ 42-654).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Το επίδικο ακίνητο, επιφάνειας 4.978,8 τ.μ., ευρίσκεται
στη θέση «Κοράκια», της κοινότητας
Βλυχού Λευκάδας και συνορεύει γύρω
του κ.λ.π. Το επίδικο ενέμοντο, μέχρι μεν
την εισαγωγή του ΑΚ (23.2.1946) συνεχώς, αδιακόπως, ειρηνικά, δημόσια και
αναμφίβολα αλλά και με λόγο κυριότητας, μετά δε την εισαγωγή του Α. Κ., με
διάνοια κυρίου, οι: 1) Δ.Κ. τουλά-χιστον
από το 1880 και έως το 1935 2) Δ.Κ.
του Δημητρίου από το 1935 και έως το
1971 3) Ν.Κ. από το 1971, ήτοι δυνάμει και από της μεταγραφής του υπ’
αρι-θμ. 3583/1971 συμβολαίου δωρεάς
του συμβ/φου Λευκάδας Δ.Μ. και έως
το 1989, που το παραχώρησε ατύπως
στην ενάγουσα θυγατέρα του και 4) η
ενάγουσα από το 1971 και έως την
άσκηση της υπό κρίση αγωγής (1996).
Ειδικότερα οι ανωτέρω ασκούσαν, με
την πεποίθηση ότι ενεργούν ως κύριοι,
όλες τις εμφανείς υλικές πράξεις που
προσιδίαζαν στη φύση και τη θέση του,
με τις οποίες εξεδήλωναν την περί εξουσιασεώς του βούληση τους. Συγκεκριμένα το καλλιεργούσαν έως το 1985 με
αγριοκκόκι, φύτευσαν ελαιόδενδρα και
συνέλεγαν τον ελαιόκαρπο, το επέβλεπαν και επιτηρούσαν και απαγόρευαν
κάθε διαταρακτική ενέργεια τρίτων. Οι
άνω πράξεις καλλιέργειας του επιδίκου
αποδεικνύονται και από τα εμφανή ίχνη
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των υπαρχουσών σ’ αυτό βαθμίδων, οι
οποίες κατασκευάσθηκαν με παλαιές
ξη-ρολιθιές για την αποφυγή κατολισθήσεων και την καλύτερη εκμετάλλευσή
του. Προς αντίκρουση της αγωγής το
εναγόμενο ισχυρίζεται: 1) Ότι το επίδικο
αποτελεί δημόσια δασική έκταση και ως
εκ τούτου ανήκει στην κυριότητα του. Ο
ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως
αβάσιμος, γιατί, όπως προαναφέρθηκε,
στα Ιόνια νησιά δεν ισχύει το κατά τα
αρθρ. 1, 2 και 3 του β. δ/τος της
16.11.1836 «περί ιδιωτικών δασών»
που έχει ισχύ νόμου, τεκμήριο κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου στα δάση
και τις δασικές εκτάσεις και 2) Ότι το επίδικο εγκατέλειψε ο προκάτοχος της ενάγουσας πριν από είκοσι τουλάχιστον έτη
(1976) και συνεπώς κατέστη αδέσποτο
και ως τοιούτο περιήλθε στην κυριότητα
του. Και ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον δεν
επικαλείται και, εν πάση περιπτώσει,
δεν προσκομίζει μονομερή δήλωση του
ως άνω δικαιοπαρόχου της ενάγουσας
με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή της δικαιοπραξίας που να περιέχει κατάργηση του εμπράγματου δικαιώματος της κυριότητας επί του επιδίκου,
για να καταστεί αυτό αδέσποτο. Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που
δέχθηκε τα ίδια και έκανε δεκτή την αγωγή αναγνωρίζοντας την ενάγουσα κυρία
του επιδίκου, ορθώς το νόμο ερμήνευσε
και εφάρμοσε και τις προσαχθείσες
αποδείξεις εκτίμησε και τα αντίθετα
υποστηριζόμενα με τους λόγους της
εφέ-σεως κρίνονται απορριπτέα ως
ουσια-στικά αβάσιμα.
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57/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Κων/να Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χριστίνα Λαμπροπούλου, Σωτήρης Πολύδωρος).
Νομή. Παραγραφή ετήσια. Διακοπή της παραγραφής με διαδικαστική πράξη (αγωγή
κ.λ.π.). Αρχίζει και ισόχρονη παραγραφή εφόσον όμως είναι δυνατή η περαιτέρω
προώθηση της υπόθεσης με πράξεις των διαδίκων. Περιστατικά παραγραφής εν
επιδικία. Αν όμως το δικαστήριο προσδιόρισε την έφεση πέρα από την προθεσμία
του έτους, τότε δεν συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής γιατί δεν είναι υπαίτιος
της καθυστέρησης ο διάδικος. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 922
Α.Κ., οι αξιώσεις από την αποβολή και
τη διατάραξη παραγράφονται μετά ένα
έτος από την αποβολή ή τη διατάραξη,
ενώ κατά το άρθρο 272 παρ. 1 του ίδιου
Κώδικα, όταν συμπληρωθεί η παραγραφή, ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή. Η από την παραπάνω
διάταξη οριζόμενη βραχυπρόθεσμη
πα-ραγραφή της νομής, δικαιολογητικός
λό-γος της οποίας είναι η παγίωση μιας
νέας καταστάσεως νομής που μέσα στο
σύστημα της προσωρινής ρυθμίσεως
των εμπράγματων σχέσεων, πρέπει να
μένει απρόσβλητη, αρχίζει από την επόμενη ημέρα εκείνης στην οποία επήλθε
η διατάραξη ή πραγματοποιείται η αποβολή και λήγει όταν περάσει η αντίστοιχη
ημέρα του επόμενου έτους (αρθρ. 241
παρ. 1, 242, 243 παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ.). Η
παραγραφή αυτή υπόκειται σε αναστολή
και διακοπή για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 255-270 Α.Κ. (Τούσης
Εμπράγματο, έκδοσ. Γ., παρ. 45, Γεωργιάδη -Σταθόπουλου Εμπράγματο αρθρ.
992 αρ. 1). Έτσι την παραπάνω παραγραφή διακόπτει κατ’ άρθρο 261 A.K., η
έγερση της αγωγής. Η διακοπή δε που
έγινε με την έγερση της αγωγής αρχίζει
και πάλι από την τελευταία διαδικαστική
πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου.

Ως διαδικαστική πράξη κατά τη σαφή
έννοια της διατάξεως του άρθρου 261
είναι κάθε πράξη, που κατά τον Κ. Πολ.
Δικ. χρησιμεύει προς κίνηση, διεξαγωγή
και περάτωση της δίκης (ΑΠ. 1036/2000,
ΑΠ. 1074/1996, 1368/1996 Ελ. Δνη
38.1126, ΑΠ. 935/1990 ΕΕΝ 1991,312,
ΑΠ. 723/1990 ΕΕΝ 1991, 238). Όμως,
για να αρχίσει εκ νέου η παραγραφή
που διακόπηκε από την τε-λευταία
διαδικαστική πράξη του δικαστη-ρίου, η
οποία (νέα παραγραφή) είναι ισό-χρονη
με αυτή που διακόπηκε (ανεξάρ-τητα
από το είδος της ως βραχυπρό-θεσμης
ή συνήθους), προϋποτίθεται, κα-τά το
σκοπό της διάταξης, ότι είναι δυνα-τή η
περαιτέρω προώθηση της υπόθε-σης
με πράξεις των διαδίκων. Αν τέτοια
δυνατότητα λείπει στη συγκεκριμένη
περίπτωση, για οποιοδήποτε νομικό
λόγο, δεν αρχίζει αμέσως η νέα παραγραφή. Πράγματι ο θεσμός της παραγραφής της αξίωσης (αρθ. 247 επ. ΑΚ)
αποτελεί τη νομοθετική προβλεπόμενη
κύρωση στην αδράνεια του δικαιούχου
να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσης του και γι’ αυτό δεν είναι νοητή η
παραγραφή της αξίωσης, όταν αυτός
έχει ενεργήσει ό,τι ήταν αναγκαίο στη
συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να μη
χρειάζεται να επιχειρήσει κάτι ιδιαίτερο.
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Ωστόσο, ο νόμος αναγνωρίζει σοβαρούς
λόγους, εξαιτίας των οποίων η πάροδος
του χρόνου δεν έχει δυσμενείς συνέπειες
για το δικαιούχο. Τέτοιοι λόγοι αναστολής
της παραγραφής είναι το δικαιοστάσιο,
η ανώτερη βία, ο δόλος του υποχρέου
(άρθρο 255 ΑΚ), των οποίων κοινό
χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η αντικειμενική αδυναμία του δικαιούχου να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσής του
(ΑΠ. Ολομ. 1143/1983 ΝοΒ 32.673, ΑΠ.
852/2001 Ελ.Δνη 42.929, Εφ.Αθ. 8066/
2003 Ελ.Δνη 45.1089, Εφ.Αθ. 7038/
2001 Ελ.Δνη 44.234, Εφ,Αθ. 9826/1998
Ελ.Δνη 41.186). Εφόσον η αξίωση έχει
καταστεί επίδικη, αν οι διάδικοι απρακτούν, η παραγραφή μπορεί να συμπληρωθεί σε επιδικία (ΑΠ. Ολομ. 1143/1982,
ΑΠ. 852/2001, όπ.π.), αν δηλαδή μεταξύ
δύο κατά σειρά διαδικαστικών πράξεων
παρέλθει ισόχρονο διάστημα με την
παραγραφή που διακόπηκε. Εξάλλου
από τις διατάξεις των άρθρων 526 παρ.
1 και 527 παρ. 1, 2 Κ.Πολ.Δικ. σαφώς
προκύπτει ότι των ενστάσεων, μεταξύ
των οποίων και αυτής της παρα-γραφής,
που μπορούν να προταθούν κατά τη
συζήτηση ενώπιον του Εφετείου, είτε
ως οψιγενών, είτε μόνο προς απολογία κατά της εφέσεως, πρέπει τα πραγματικά περιστατικά που τις θεμελιώνουν
να έχουν παραχθεί το αργότερο μέχρι
την πρώτη συζήτηση ενώπιον του Εφετείου (ΑΠ. 332/1969 ΝοΒ 17.1187).
Εν προκειμένω ο εναγόμενος και
ήδη εκκαλών προς υποστήριξη της εφέσεώς του και εξαφάνιση της πρωτόδικης
αποφάσεως ισχυρίζεται ότι η αξίωση
των εναγόντων - εφεσίβλητων υπέκυψε
στην ενιαύσια παραγραφή (παραγραφή
εν επιδικία). Η ένσταση αυτή είναι παραδεκτή και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 527 αρ. 2 Κ.Πολ.Δικ.,
992, 247, 261 και 270 Κ.Πολ.Δικ. Όπως

159

ομολογείται από τον εκκαλούντα και
αποδεικνύεται, άλλωστε, και από τα
σχε-τικά έγγραφα η προσβαλλόμενη
από-φαση δημοσιεύθηκε στις 11 Ιουλίου
2002, η οποία αποτελεί διαδικαστική
πράξη κατά την έννοια του άρθρου 261
ΑΚ (Εφ. Αθ. 8956/1990 όπ.π.) η δε ετήσια παραγραφή της αξιώσεως η οποία
έχει καταστεί επίδικη άρχισε να τρέχει εκ
νέου στις 12 Ιουλίου 2002 και διεκόπη
με την άσκηση της υπό κρίση εφέσεως
στις 16 Απριλίου 2003 οπότε άρχισε να
τρέχει εκ νέου στις 17 Απριλίου 2003 και
διεκόπη με την κατάθεσή της για ορισμό
δικασίμου στις 16 Μαΐου 2003 (υπ’
αριθμ. 623/2003 πράξη κατάθεσης) με
επιμέλεια των εναγόντων και ήδη εφεσίβλητων και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 4ης Νοεμβρίου 2004, η δε ετήσια παραγραφή άρχισε να τρέχει εκ νέου
στις 17 Μαΐου 2003. Σε εκτέλεση της
πρωτόδικης αποφάσεως οι ενάγοντες
- εφεσίβλητοι και για λογαριασμό των
λοι-πών εφεσίβλητων στις 30 Ιουλίου
2003 εγκαταστάθηκαν στη νομή του
επιδίκου ακινήτου (βλ. υπ’ αριθμ. 1 1022/
30.7.2003 έκθεση αποβολής και εγκαταστάσεως της δικαστικής επιμελήτριας
στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδος Ε.Δ.). Η
συζήτηση της ένδικης έφεσης έλαβε
χώ-ρα στις 4 Νοεμβρίου 2004. Οι εφεσίβλητοι αμέσως μετά την άσκηση της
εφέ-σεως προέβησαν σε επίσπευση της
συ-ζήτησης της έφεσης (προσδιορισμός
δικασίμου και κλήση προς συζήτηση κατ’
αρθρ. 498 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.). Επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για
αδράνεια και απραξία τους, δοθέντος ότι
προέβησαν και σε εκτέλεση της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Σύμφωνα
όμως με όσα έχουν αναπτυχθεί στην αρχή της παρούσας σκέψης δε συμπληρώνεται η διαδρομή νέας παραγραφής
από την ημερομηνία προσδιορισμού
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δικασίμου (16 Μαΐου 2003) και μέχρι την
παρούσα δικάσιμο (4 Νοεμβρίου 2004)
διότι η δυνατότητα προσδιορισμού δικασίμου ανήκε στην κυριαρχική εξουσία
του Δικαστηρίου, το οποίο και όρισε τη
νέα δικάσιμο λαμβάνοντας υπόψη τον
κανονισμό του Εφετείου Πατρών όσον
αφορά τον αριθμό των υποθέσεων που
μπορεί να εγγράφονται στο πινάκιο κάθε
δικασίμου, χωρίς οι εφεσίβλητοι να
έχουν τη δυνατότητα να αποτρέψουν ή
έστω να επηρεάσουν τον προσδιορισμό
αυτόν για τη συγκεκριμένη δικάσιμο της
4.11.2004 (Εφ.Αθ. 8066/2003, Εφ.Αθ.

7038/2001 όπ.π.), ευρισκόμενοι σε αντικειμενική αδυναμία να ενεργήσουν οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, η οποία
και μόνον μπορεί να επιφέρει διακοπή
της παραγραφής και συνακόλουθα
η αξίωσή τους δεν έχει υποπέσει σε
παρα-γραφή κατά την εκδίκασή της.
Επο-μένως πρέπει να γίνει δεκτή
ως ουσια-στικά βάσιμη η παραπάνω
αντένσταση των εφεσίβλητων για
αναστολή της πα-ραγραφής. Πρέπει,
λοιπόν, ν’ απορρι-φθεί ο λόγος έφεσης
(τρίτος) περί παρα-γραφής της ένδικης
αξίωσης της νομής σε κάθε περίπτωση

78/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αριστέα Μαρούντα, Γλυκερία Λάμπρου).
Αρχαιότητα αμνημόνευτου χρόνου. Στοιχεία της για να καταστεί ακίνητο

Για να μπορεί η αρχαιότητα του
αμνημόνευτου χρόνου που προέβλεπε
το προϊσχύσαν Βυζαντινορωμαϊκο Δίκαιο (ν. 3 παρ. 2 Πανδ 43, 7) να προσδώσει στο ακίνητο την ιδιότητα του κοινοχρήστου θα πρέπει η αρχαιότητα στη
χρήση του πράγματος από Κοινότητα,
Δήμο ή από τους δημότες αυτών να είναι
συνεχής επί δύο γενεές, η καθεμία των

οποίων εκτείνεται σε σαράντα έτη και
να έχει συμπληρωθεί πριν από την
εισα-γωγή του Αστικού Κώδικα (23-21946), ενόψει του ότι ο Κώδικας αυτός
δεν αναγνωρίζει πλέον το θεσμό της
αμνη-μονεύτου χρόνου αρχαιότητας
(βλ. και ΑΠ 30/1988 ΕΕΝ 1989, σελίδα
57, ΑΠ 1528/1995 Τράπεζα Νομικών
Πλη-ροφοριών – Νόμος).

110/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Αντώνιος Πούλος, Αλεξάνδρα
Γιαννοπούλου Ν.Σ.Κ.).
Αιγιαλός. Δημιουργία σε βάρος του αιγιαλού και της θάλασσας ακινήτου έκτασης 4.121
τ.μ., από φερτές ύλες χειμάρρου και τις εκάστοτε πλημμύρες του από το έτος 1935 και
μετά και πριν τη διευθέτηση της κοίτης. Είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου και όχι
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του ιδιοκτήτη – ενάγοντα στον οποίο είχε παραχωρηθεί το έτος 1902 παραθαλάσσια
έκταση με παραχωρητήριο.

……… Στον απώτερο δικαιοπάροχο του ενάγοντος παππού του, Σ.Α.,
παραχωρήθηκε με το 24991/1902 παραχωρητήριο του Υπουργείου Οικονομικών, που νόμιμα μεταγράφηκε στα
βι-βλία μεταγραφών του Δήμου Ναυπάκτου την 7-2-1907 ένα ακίνητο 4 βασιλικών στρεμμάτων, τα οποία αντιστοιχούν
σε 5.080 τ.μ. (ένα βασιλικό στρέμμα ίσον
με 1.270 τ.μ.), που συνορεύει (κατά το
παραχωρητήριο) ανατολικά με σούδα
Σ.Χ. ήδη εν μέρει με ιδιοκτησία Σ. και εν
μέρει με Π. του Σ., δυτικά με ιδιοκτησία
Α.Α., βόρεια με ιδιοκτησία Ν.Κ. και
με-σημβρινά (νότια) με θάλασσα. Ο
παπ-πούς του ενάγοντος παρέλαβε το
ακίνη-το αυτό στη νομή και κατοχή του
και το νεμήθηκε συνεχώς με διάνοια
κυρίου και καλή πίστη από το 1902
μέχρι το θάνατο του το 1944. Μετά το
θάνατο του παπ-πού του ενάγοντος το
ακίνητο αυτό περι-ήλθε στη μητέρα του
ενάγοντος Α. συζ. Η.Μ., ως μοναδική εξ
αδιαθέτου κληρο-νόμο του πατέρα της
Σ.Α., η οποία συνέ-χισε τις διακατοχικές
πράξεις του αμέσου δικαιοπαρόχου
της, όπως επίβλεψη, οριοθέτηση,
καλλιέργεια, εκμίσθωση σε τρίτους.
Η μητέρα του ενάγοντος το πιο πάνω
ακίνητο μεταβίβασε στον ενάγο-ντα με
το νόμιμα μεταγεγραμμένο 9197/2510-1985 συμβόλαιο γονικής παρο-χής
του συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Χ.Δ.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το 1993 σε
βάρος του ενάγοντος ο Προϊστάμενος
της ΔΟΥ Ναυπάκτου εξέδωσε το 7405/
2-8-1993 πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, το οποίο αφορούσε ένα ακίνητο
έκτασης 4.121 τμ με βαλτώδη και άγρια
βλάστηση, που κείται στα Νέα Σφαγεία
Ναυπάκτου και συγκεκριμένα στη θέση

«Πούντος», ορίζεται δε ανατολικά με ποταμό Μόρνο, δυτικά με το 290 δημόσιο
κτήμα, αρκτικά με αγροτικό δρόμο και
μεσημβρινά με θάλασσα. Το περιγραφόμενο στο πιο πάνω πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής ακίνητο, που αποτελεί
το επίδικο, δεν περιλαμβάνεται στο
24991/1902 παραχωρητήριο του εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου προς τον
παραπάνω απώτερο δικαιοπάροχο του
ενάγοντος. Τούτο γιατί αυτό (επίδικο)
δη-μιουργήθηκε σε βάρος του αιγιαλού
και της θάλασσας από τις φερτές ύλες
του χειμάρρου Σκα κατά τις εκάστοτε
πλημ-μύρες αυτού από το έτος 1935
και μετά και προ της διευθετήσεως της
κοίτης αυτού, όπως προκύπτει από τις
αερο-φωτογραφίες του έτους 1945.
Δηλαδή η έκταση που περιγράφεται
στο πιο πάνω πρωτόκολλο διοικητικής
αποβολής δημι-ουργήθηκε κατά το
βάσιμο ισχυρισμό του εναγομένου
Ελληνικού Δημοσίου από προσχώσεις
του αιγιαλού και της θάλασσας, τα νερά
της οποίας υποχώ-ρησαν, συνεπεία
των συχνών και μεγά-λης έκτασης
πλημμύρων του χειμάρρου Σκα από
του έτους 1935 και εντεύθεν, κατά τη
διάρκεια των οποίων τα ορμη-τικά νερά
του εν λόγω χειμάρρου παρέ-συραν
και συσσώρευσαν επ’ αυτών (αι-γιαλού
και θάλασσας) μεγάλες ποσό-τητες
χωμάτων και βράχων, με αποτέ-λεσμα
να επέλθει διαπλάτυνση του αιγιαλού
και ν’ επαυξηθεί βαθμιαία προς τα
νότια κατά τέσσερα (4) περίπου στρέμματα από τις προσχώσεις του διερχομένου, δυτικά και εν συνεχεία ετέρου
ακι-νήτου, χειμάρρου Σκα, το ακίνητο
του ενάγοντος, που κατά τα προαναφερόμενα είχε περιέλθει στον απώτερο δι-
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καιοπάροχό του με το 24991/1902 παραχωρητήριο. Μετά, από αυτά, εφόσον
η επίδικη έκταση δημιουργήθηκε, όπως
προαναφέρθηκε, από τη μεταφορά από
τα ορμητικά νερά του χειμάρρου Σκα
κατά τις εκάστοτε πλημμύρες αυτού με-

γάλων ποσοτήτων γαιωδών υλικών επί
του αιγιαλού και της θάλασσας, έγιναν
οι ανωτέρω προσχώσεις και επιχωματώσεις, ανήκει στην κυριότητα του
Ελλη-νικού Δημοσίου και συγκεκριμένα

121/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Λαμπρόπουλος, Νικόλαος Μασούρας).
Αναδασμός. Διαδικασία. Δικαιώματα εκείνου που αξιώνει δικαίωμα κυριότητας ή άλλο
εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου που έχει υπαχθεί σε αναδασμό. Δικαιούται να
λάβει αποζημίωση μόνο από εκείνον υπέρ του οποίου εκδόθηκε το παραχωρητήριο.
Κοινωφελές Ίδρυμα. Τρόπος σύστασης με διαθήκη. Περιεχόμενο διαθήκης, που
ιδρύεται κοινωφελές Ίδρυμα. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ. 21 παρ. 1, 4, 22 και
33 παρ. 1, 2 του ν. 674/1977 «περί
ανα-δασμού της γης κλπ» συνάγεται
ότι αν ο αναδασμός έλαβε χώρα μετά
την ισχύ του νόμου αυτού, δηλαδή
μετά την 1-9-1977, από τη δημοσίευση
στην Εφη-μερίδα της Κυβερνήσεως
της απόφασης του Νομάρχη που
κυρώνει τον αναδασ-μό, η κυριότητα
των κτημάτων που δημι-ουργήθηκαν μ’
αυτόν περιέρχεται αυτο-δικαίως στους
αναγραφόμενους ως δι-καιούχους στον
κυρωθέντα κτηματολο-γικό πίνακα,
ενώ, αντιστοίχως, αποσβέ-νεται
αυτοδικαίως to δικαίωμα κυριότη-τας
που υπήρχε επί των κτημάτων που
αναδιανεμήθηκαν. Μετά την ως άνω
κύρωση, εκείνος που αξιώνει δικαίωμα
κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα μπορεί να διεκδικήσει το κτήμα που
παραχωρήθηκε αντί αποζημιώσεως
κα-τά του αναγραφομένου στον
πίνακα δι-καιούχου. Με την μεταγραφή

των οριστι-κών τίτλων κυριότητας
(παραχωρητη-ρίων) αποκλείεται η
διόρθωση ή ακύ-ρωση αυτών με
απόφαση του οικείου Νομάρχη, εφόσον
θίγονται δικαιώματα τρίτων που έχουν
αποκτηθεί νομίμως ή παρήλθε τριετία
από τη μεταγραφή τους, με εξαίρεση την
περίπτωση αντιγραφι-κών σφαλμάτων.
Στην περίπτωση που αποκλείεται, κατά
τα ανωτέρω, η διόρ-θωση ή ακύρωση
των τίτλων κυριότη-τας, καθένας που
αξιώνει δικαίωμα κυ-ριότητας ή άλλο
εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου
που έχει υπαχθεί στον ανα-δασμό,
δικαιούται να λάβει μόνο απο-ζημίωση
από εκείνον υπέρ του οποίου εκδόθηκε
το παραχωρητήριο και δεν έχει δικαίωμα
να διεκδικήσει το νέο κτήμα απ’ αυτόν.
(ΑΠ 421/99 Ελλ-Δνη 40, 1511, Ολ. ΑΠ
6/91 Ελλ.Δνη 32, 751).
Ο ενάγων με την αγωγή του
εκθέ-τει ότι έγινε συγκύριος του 1⁄2 εξ
αδιαι-ρέτου ενός αγρού έκτασης 2.000
στρεμ-μάτων ………
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…… Οτι το έτος 1987 κηρύχθηκε
από τον αρμόδιο Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας αναγκαστικός αναδασμός των
κτημάτων Βόνιτσας, στον οποίο περιελήφθη και το παραπάνω ακίνητο. Με
την υπ’ αριθμ. 360/1993 απόφαση του
Νο-μάρχη Αιτωλοακαρνανίας κυρώθηκε
ο κτηματολογικός πίνακας του αναδασμού, στον οποίο εμφανιζόταν ο εναγόμενος κύριος του παραπάνω ακινήτου
και στη συνέχεια εκδόθηκε το υπ’
αριθμ. 18434/1993 παραχωρητήριο της
Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Αιτωλ/
νίας που νόμιμα μεταγράφηκε στις 38-1993 στο όνομα του εναγομένου. Ότι
είναι άκυρη η μεταβίβαση του ακινήτου
με το παραπάνω παραχωρητήριο και ο
εναγόμενος δεν έγινε κύριος αυτού και
παράνομα τον απέβαλε από τη νομή του
επιδίκου ακινήτου και είναι υποχρεωμένος να του καταβάλει ως αποζημίωση το
ποσό των 28.561,261 ΕΥΡΩ το οποίο
θα αποκόμιζε από τη μίσθωση αυτού κατά το χρονικό διάστημα από 14-9-1996
μέχρι την άσκηση της κρινόμενης αγωγής. Ότι από την αδικοπραξία που τέλεσε σε βάρος του ο εναγόμενος υπέστη
ηθική βλάβη και πρέπει να του επιδικασθεί ως χρηματική του ικανοποίηση
το ποσό των 5.000.000 δραχμών. Ότι
επικουρικά σε περίπτωση που κριθεί ότι
ο εναγόμενος με το παραπάνω παραχωρητήριο έγινε κύριος του επιδίκου να του
επιδικασθεί αποζημίωση ίση με την αξία
του η οποία ανερχόταν σε 9.732.250
δραχμές. Επιπλέον να του επιδικασθεί
και ποσό 5.000.000 δραχμών ως χρηματική του ικανοποίηση για την ηθική
βλάβη που υπέστη. Με βάση αυτό το
ιστορικό ζήτησε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει 14.732.750
δραχ-μές με το νόμιμο τόκο από την
επίδοση της αγωγής. Η αγωγή αυτή
είναι νόμιμη μόνο στην επικουρική
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βάση της (περί αποζημίωσης λόγω
αναδασμού) εφό-σον ιστορείται σ’ αυτή
ότι το επίδικο ακί-νητο έχει υπαχθεί στον
αναδασμό, έχει εκδοθεί παραχωρητήριο
νομίμως μετα-γεγραμμένο και έχει
παρέλθει τριε-τία από τη μεταγραφή.
Επομένως μόνο αποζημίωση μπορεί
να ζητήσει ο ενά-γων ίση με την αξία
του αναδασμηθέντος ακινήτου και όχι
και χρηματική ικανο-ποίηση λόγω ηθικής
βλάβης, εφόσον στην περίπτωση αυτή
δεν έχουμε αδικο-πραξία, σύμφωνα με
την προηγούμενη σκέψη.
…… Ειδικότερα όπως προκύπτει
από το δικόγραφο της αγωγής στο οποίο
αναγράφεται ολόκληρη η διαθήκη του
Δ.Γ., ο τελευταίος εγκαθιστά κληρονόμο
του τη σύζυγο του Ε. Μετά το θάνατο
αυτής οι αδελφοί της Μ. και Ι.Π. θα κληρονομούσαν το λιβάδι στη θέση «Άγιος
Κωνσταντίνος», στο οποίο περιλαμβάνεται και το επίδικο ακίνητο, και μετά το
θάνατο αυτών «το εν τέταρτο του όλου
λιβαδίου θα περιέλθει εις το κοινόν της
Βόνιτσας, το δε εξ αυτού εισόδημα κατά
το ήμισυ μεν να διανέμεται εις τους
Ιερούς Ναούς, κατά δε το υπόλοιπον
ήμισυ θα διατίθεται υπέρ των ενδεών
ασθενών της πόλεως Βονίτσης, επιμέλεια των εκάστοτε Δημάρχων Ανακτορίων και Ειρηνοδικών Βονίτσης, οίτινες
θα επιμελώνται τούτο και το διαθέτωσι
δια τους άνω αγαθοεργούς σκοπούς».
Από το αναφερόμενο παραπάνω στο
δι-κόγραφο της αγωγής είναι σαφές
ότι ο διαθέτης συνέστησε κοινωφελές
ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου
95 του Α.Ν. 2039/1939, εκτελεστές δε
όρισε τα φυσικά πρόσωπα των εκάστοτε
Δημάρ-χων Ανακτορίων και Ειρηνοδικών
Βόνι-τσας και δεν εγκατέστησε ως
«κληρο-δόχο του με καταπιστευτική
υποκατά-σταση» τον ενάγοντα Δήμο,
όπως αβά-σιμα ο τελευταίος ισχυρίζεται.
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Ούτε εξάλ-λου όρισε τον ενάγοντα Δήμο
ως εκτε-λεστή του κοινωφελούς σκοπού
που αναφέρει στη διαθήκη, ώστε να έχει
εφαρμογή το άρθρο 96 του παραπάνω
νόμου, εφόσον σαφώς αναφέρει ως
εκτελεστές τα φυσικά πρόσωπα των
εκάστοτε Δημάρχων και Ειρηνοδικών
Βόνιτσας. Επομένως, σύμφωνα μ’ όσα
εκτίθενται στην αγωγή ο ενάγων δεν έγινε κύριος του επιδίκου εκ κληρονομιάς.
Κατ’ ακολουθίαν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχθηκε ότι με την παραπάνω διαθήκη συστήθηκε υποτελές
ίδρυμα, η εκτέλεση του οποίου ανατέθηκε στον ενάγοντα Δήμο Ανακτορίου
σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 1 του
α.ν., 2039/39 και περαιτέρω δέχθηκε
κατ’ ουσίαν την αγωγή εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις παραπάνω διατάξεις και πρέπει να γίνουν δεκτοί οι σχετικοί λόγοι (Β1, 2, 3, 4 και 5) της έφεσης
και να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να διακρατηθεί η υπόθεση από
το δικαστήριο αυτό και να ερευνηθεί η
κρινόμενη αγωγή στην ουσία της.
Αποδείχθηκαν τ’ ακόλουθα
πραγματικό περιστατικά: Ο Δ.Γ. με την
από 26-8-1891 ιδιόγραφη διαθήκη του,
που δημοσιεύθηκε και κηρύχθηκε κυρία
με την υπ’ αριθμ. 24/7-3-1894 απόφαση
του Δικαστηρίου Πρωτοδικών της Λευκάδας, εγκατέστησε ως μοναδική κλη-

ρονόμο του τη σύζυγο του E.Π. Στην
κληρονομιά του παραπάνω περιλαμβανόταν και το 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός
αγρο-λίβαδου, έκτασης 2.000 περίπου
στρεμ-μάτων, που βρίσκεται στη θέση
……….
……..Ο ίδιος διαθέτης, πλην των
άλλων, όρισε ότι μετά το θάνατο της
συζύγου του το παραπάνω ακίνητο θα
περιερχόταν στους αδελφούς της συζύγου του Μ. και Ι.Π. και μετά το θάνατο
τούτων κατά το 1⁄2 εξ αδιαιρέτου στους
ανεψιούς του Ι. και M.Γ. Το άλλο «1/4 εξ
αδιαιρέτου θα περιέλθει στο κοινόν της
Βόνιτσας, το δε εξ αυτού εισόδημα κατά
το ήμισυ μεν να διανέμεται εις τους Ιερούς Ναούς κατά δε το υπόλοιπον ήμισυ
θα διατίθεται υπέρ των ενδεών ασθενών
της πόλεως Βονίτσης, επιμέλεια των
εκάστοτε Δημάρχων Ανακτορίων και
Ει-ρηνοδικών Βονίτσης, οίτινες θα
επιμε-λώνται τούτο και το διαθέτωσι
δια τους άνω αγαθοεργούς σκοπούς».
Από τη διαθήκη αυτή σαφώς συνάγεται
ότι ο δια-θέτης με την περιουσία αυτή
(1/4 εξ αδι-αιρέτου του παραπάνω
λιβαδίου) συνέ-στησε κοινωφελές
ίδρυμα η εκτέλεση του οποίου ανετέθη
στα φυσικά πρό-σωπα των εκάστοτε
Δημάρχων Ανακτο-ρίου και Ειρηνοδικών

135/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Φιλιππόπουλος, Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος
Ν.Σ.Κ.).
Δάση σε αλπικές περιοχές. Βόσκηση ποιμνίου ή σύναψη μισθώσεων, έστω και με
συμβόλαια δεν αποτελούν πράξεις νομής έναντι του ελληνικού δημοσίου που σ’ αυτού
την κυριότητα ανήκουν αυτά.

…… Λόγω του υψομέτρου και

των κλιματολογικών συνθηκών που επι-

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

κρατούν στην περιοχή, το επίδικο δεν
προσφέρεται και ούτε έχει δεχθεί τακτική
καλλιέργεια αγροτικών και γεωργικών εν
γένει προϊόντων εξαιτίας των χαμηλών
θερμοκρασιών και της κάλυψης της ευρύτερης περιοχής με χιόνι κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ενώ η χρήση
του αποκλειστικώς ως βοσκοτόπου κατά
τους καλοκαιρινούς ιδίως μήνες είναι η
μόνη ενδεδειγμένη και σύμφωνη με τα
ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά
του. Η περιοχή του επιδίκου και πριν το
έτος 1915 αλλά και μετά μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται από τους κτηνοτρόφους της περιοχής για τη βόσκηση των
ποιμνίων τους, μερικοί από τους οποίους σε επιφάνεια του επιδίκου εκτάσεως
15 έως 20 στρεμμάτων καλλιεργούν
σποραδικά και «βλαχόσταρο» για
τροφή του ποιμνίου τους. Οι ως άνω
μεμο-νωμένες καλλιεργητικές πράξεις
αλλά και οι συναφείς με αυτές πρόχειρες
εγκα-ταστάσεις των κτηνοτρόφων
(ποιμνιο-στάσια, στρούγκες, πρόχειρα
καταλύμα-τα κλπ) είναι επιβοηθητικές
και οργανικά συνυφασμένες με τη βοσκή
και ως εκ τούτου από μόνες τους δεν
μπορούν να ενεργοποιήσουν υπέρ των
εκάστοτε κατόχων το θεσμό της κτητικής
χρησι-κτησίας, αφού επί αλπικής ζώνης
με χορτολιβαδική βλάστηση, δηλαδή δασικής εκτάσεως κατά το άρθρο 3 § 3 του
Ν. 998/1979 η βοσκή και οι συναφείς με
αυτήν πράξεις (σπορά κλπ) δεν αποτελούν έναντι του Δημοσίου αυτοτελή
διακατοχική πράξη νομής και το Δημόσιο
θεωρείται νομέας της εκτάσεως αυτής
και όταν ακόμη δεν έχει ενεργήσει σ’
αυτήν καμία πράξη νομής (βλ. και άρθρο
58 § 4 ΝΔ 86/1969). Μέχρι και το μήνα
Απρίλιο του έτους 1920 που η απώτατη
δικαιοπάροχος των εκκαλούντων, κατά
τους ισχυρισμούς αυτών, Α. Ι.Π. φέρεται
να μεταβιβάζει το επίδικο στους αδελ-
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φούς Α., Κ. και Δ.Π. με το υπ’ αριθ. 7971/
1920 πωλητήριο συμβόλαιο του τότε
συμβολαιογράφου Πατρών Π.Κ., σ’ αυτό
από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν
προέκυψε ότι η ως άνω Α.Π. είχε ενεργήσει από το έτος 1870 και εφεξής οποιαδήποτε διακατοχική πράξη νομής εκτός
από αυτήν της βόσκησης είτε δικών της
θρεμμάτων, είτε τρίτων κτηνοτρόφων με
βάση την ενοχική σχέση της μίσθωσης
ή άλλη συναφή. Η ίδια συμπεριφορά
συνεχίζεται και από τον μετέπειτα απώτερο δικαιοπάροχο των εκκαλούντων
Α.Π., στον οποίο περιήλθε το επίδικο
με το υπ’ αριθ. 14693/1934 πωλητήριο
συμβόλαιο του τότε Συμβολαιογράφου
Πατρών Α.Β. Μέχρι και το έτος 1976
που πέθανε, την επίδικη έκταση ο ως
άνω Α.Π. την εκμίσθωνε ως βοσκότοπο
στους κτηνοτρόφους της περιοχής Ν.Τ.,
Γ.Τ. και Ι.Λ. Μάλιστα για τη μίσθωση του
επιδίκου από τον κτηνοτρόφο Ι.Λ. προσάγεται και το με ημερομηνία 10 Ιουνίου
1965 υπ’ αριθ. 942 μισθωτήριο συμβόλαιο του τότε Συμβολαιογράφου Πατρών
Χ.Γ.. Πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε τα
μεταβιβαστικά, ούτε τα μισθωτήρια συμβόλαια που αναφέρονται στο επίδικο
αποτελούν πράξη νομής, αφού κατά το
νόμο (άρθρο 58 § 5 ΝΔ 86/1969) μόνη
η ύπαρξη οιουδήποτε τίτλου δεν θεωρείται αυτή καθεαυτή ως διακατοχική πράξη. Με βάση τα προεκτεθέντα, το επίδικο
ως αλπική ζώνη του όρους Παναχαϊκού
με χορτολιβαδική βλάστηση, αποτελούμενη από διάσπαρτους αραιούς θάμνους, είναι δασική έκταση (άρθρο 3 § 3
Ν. 998/1979), ανήκουσα στην κυριότητα
του εφεσίβλητου Ελληνικού Δημοσίου
(άρθρα 24 του Συντ. 1, 2, 3 του β. δ
17/29-11-1836 «περί ιδιωτικών δασών»,
2 § 2 του ν. δ 86/1969 αλλά και του
προϊσ-χύσαντος δασικού κώδικα ν. δ
11/11-5-1922, όπως τροποποιήθηκε με
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το ν. 4173/1929, 62 § 1 Ν. 998/1979) και
όχι ποτιστικός αγρός ή ιδιωτικό δάσος,
όπως αβάσιμα υποστηρίζουν οι εκκαλούντες, αφού η απώτατη δικαιοπάροχος αυτών A.Π. δεν είχε καταστεί
κυρία τούτου μέχρι και την 11-9-1915 με
τα προσόντα της τριακονταετούς χρησικτησίας του προϊσχύσαντος δικαίου (Βυζαντινορωμαϊκού) δοθέντος ότι η βοσκή
και οι συναφείς με αυτήν επιβοηθητικές

πράξεις (σπορά, πρόχειρα ποιμνιοστάσια κλπ) αλλά και η ύπαρξη οιουδήποτε
τίτλου σε σχέση με το επίδικο δεν αποτελούν και δεν θεωρούνται έναντι του
Δη-μοσίου ως διακατοχικές πράξεις,
όταν το ακίνητο στο οποίο αυτές
αναφέρονται αποτελεί δασική έκταση
(με τη μορφή της αλπικής ζώνης).

183/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Δρακονταειδής, Γεώργιος Καραμέρος).
Κυριότης. Κτήση με παράγωγο τρόπο. Στοιχεία της διεκδικητικής αγωγής για να είναι
ορισμένη. Περιστατικά που αποδεικνύουν την κτήση της κυριότητας ακινήτου με

Επί διεκδικητικής αγωγής ακινήτου που στηρίζεται σε παράγωγο τρόπο
κτήσεως της κυριότητας, για το ορισμένο
αυτής αρκεί, κατά την έννοια του άρθρου
216 ΚΠολΔ, να γίνει επίκληση της καταρτισθείσας μεταξύ του ενάγοντος και
του αμέσου δικαιοπαρόχου του, κυρίου
του μεταβιβαζομένου, συμβολαιογραφικής μεταβιβαστικής της κυριότητας πράξεως και της μεταγραφής της και επί κληρονομικής διαδοχής της συμβολαιογραφικής αποδοχής της κληρονομιάς και της
μεταγραφής της περί αυτής δηλώσεως,
δεν είναι δε αναγκαίο να καθορίζεται στο
δικόγραφο της αγωγής και ο τρόπος με
τον οποίο έγινε κύριος ο εν λόγω προκτήτορας. Σε περίπτωση, όμως, αμφισβητήσεως, με τις προτάσεις της πρώτης
συζητήσεως της υποθέσεως, της κυριότητας του προκτήτορα τούτου από τον
εναγόμενο, τότε υποχρεούται ο ενάγων
να καθορίσει τον τρόπο κτήσεως αυτής
μέχρι πρωτοτύπου κτήσεως της κυριότητας, όπως είναι με έκτακτη χρησικτησία (ΑΠ 1278/2002 Ελλ Δνη 44:121, ΑΠ

648/2001 Ελλ Δνη 43.1349). Εξάλλου,
κατά τα άρθρα 1045 και 1051 ΑΚ, ο
νομεύς ακινήτου αποκτά την κυριότητά
του εάν νεμηθεί αυτό επί είκοσι έτη,
συνυπολογίζοντας για τη συμπλήρωση
του χρόνου νομής και εκείνον των δικαιοπαρόχων του (ΑΠ 1278/2002 ό.π., ΑΠ
1082/1996 Ελλ Δνη 38.1044, Εφ. Πατρ.
123/2002 ΑχΝ 19.143). Σύμφωνα με το
εκτιθέμενο στην προηγούμενη σκέψη
περιεχόμενό της η ένδικη αγωγή είναι
σαφώς και επαρκώς ορισμένη, αφού
περιέχει τα πιο πάνω αναγκαία στοιχεία
και τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την επίδικη αξίωση του ενάγοντος κατά του εναγομένου από κτήση
κυριότητας ακινήτου με παράγωγο τρόπο και με έκτακτη χρησικτησία.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με το 33022/
22.5.1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Α.Π. που μεταγράφηκε
νομίμως, ο ενάγων αγόρασε από τη θεία
του Α. χήρα Μ.Τ την ψιλή κυριότητα ενός
αγροτεμαχίου, εκτάσεως 3.721,82 τ.μ.
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που βρίσκεται στη θέση «Κλεισούρα»
ή «Νερόμυλος Γερουλάνου» του
δημοτι-κού διαμερίσματος Λειβαδίου
του Δήμου Πολικής Κεφαλληνίας και
συνορεύει βό-ρεια ……. Το ακίνητο
αυτό (επίδικο) πε-ριήλθε στην ανωτέρω
Α.T. από κληρο-νομιά του συζύγου της
Μ.Τ. που απε-βίωσε στις 14.4.1968, με
την από 15.1.1965 ιδιόγραφη αυτού
διαθήκη που δημοσιεύθηκε νομίμως,
την οποία (κλη-ρονομιά) αποδέχθηκε με
την 19483/16.9.1968 πράξη αποδοχής
του συμβο-λαιογράφου Αθηνών X.Κ.
που μεταγρά-φηκε νομίμως. Από τον
παραπάνω χρό-νο (1968) θανάτου του
Μ.Τ. και εφεξής μέχρι τις 22.5.1997 η
ως άνω δικαιοπά-ροχος του ενάγοντος
νεμόταν το εν λόγω επίδικο ακίνητο με
διάνοια κυρίας, ήτοι με τη θέληση να
έχει το πράγμα όπως αρμόζει στον
κύριο, ενεργώντας όλες τις εμφανείς
υλικές πράξεις που προσι-δίαζαν στη
φύση και .θέση, του, με τις οποίες
εκδηλωνόταν η περί εξουσιάσε-ως
(του επιδίκου) βούλησή της. Ειδικότερα, πωλούσε το αυτοφυές χόρτο που
φύτρωνε στο επίδικο ακίνητο, χρησιμοποιούσε αυτό είτε για καλλιέργειες με σιτηρά ή κηπευτικά, είτε για καλλιέργεια
ζωοτροφών, άλλοτε δια αυτεπιστασίας
προσλαμβάνοντας καλλιεργητές με
αμοιβή και άλλοτε εκμισθώνοντας αυτό
σε τρίτους και καλλιεργούσε, περιποιούνταν και συνέλεγε τις ελιές. Οι ως άνω
πράξεις νομής επί του επιδίκου αποδεικνύονται από τη σαφή και μετά λόγου
γνώσεως κατάθεση της μάρτυρος
του ενάγοντος, η οποία ενισχύεται
και από τεκμήρια συναγόμενα από τα
προσκομι-ζόμενα έγγραφα και δη από
τα από 15.9.1979 και 14.9.1982 ιδιωτικά
συμφωνητικά, με τα οποία η εν λόγω
Α.Τ., είχε αναθέσει, εκτός των άλλων,
στον Σ.Μ. (εναγόμενο) την κατασκευή
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ξύλινου παραπήγματος, με δικά της έξοδα, στο ανατολικό άκρο του αγροτεμαχίου, για ορνιθώνα και διανυκτέρευση
αιγών, με αμοιβή για την εργασία του
(15 ημερομίσθια προς 1.000 δρχ. την
ημέρα). Ακόμη του είχε αναθέσει το σκάλισμα με τη φρέζα με αντάλλαγμα τη βόσκηση των ζώων του, και τη συγκομιδή
του ελαιοκάρπου με παράδοση της
μισής ποσότητας του ελαιολάδου στην
ίδια ως άνω Α.Τ., του είχε επιτρέψει δε
να στεγάζει τα δικά του ζώα με αντάλλαγμα τον καθαρισμό των δομών για
προστασία από τους εμπρησμούς, το
κλάδεμα των ελαιοδένδρων και το ξελάκκωμα αυτών. Τα εισοδήματα, άλλωστε,
από τη μίσθωση του επιδίκου ακινήτου
δήλωνε η Α.Τ. και στις φορολογικές της
δηλώσεις. Μετά το θάνατο (1.7.1999)
της τελευταίας συνέχισε να κατέχει το
επίδικο ακίνητο ο ενάγων μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2001 με διάνοια κυρίου,
ενεργώντας επ’ αυτού τις ίδιες πιο πάνω
διακατοχικές πράξεις της δικαιοπαρόχου
του. Επομένως, ο ενάγων έγινε κύριος
του επιδίκου ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, αφού αυτός και η δικαιοπάροχος
του νεμήθηκαν αυτό από το 1968 μέχρι
τον Σεπτέμβριο 2001 (αρθρ. 1045, 1051
ΑΚ). Στις αρχές του έτους 2001 ο ενάγων
αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την
καλλιέργεια του επιδίκου, ειδοποιώντας
τον εναγόμενο - μισθωτή τον Σεπτέμβριο
του ιδίου έτους να αποχωρήσει από
αυτό και να του αποδώσει τη χρήση του,
χωρίς αυτός (εναγόμενος) να έχει πράξει
τούτο εξακολουθώντας να το κατέχει μέχρι την άσκηση της κρινόμενης αγωγής.
Ο ισχυρισμός του εναγομένου, ότι κατέχει και νέμεται το επίδικο ακίνητο από το
έτος 1960, μετά από άτυπη εκ μέρους
του Μ.Τ. παραχώρηση αυτού, μέχρι την
άσκηση της αγωγής και επομένως έγινε
κύριος του επιδίκου με έκτακτη χρη-
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σικτησία, δεν αποδείχθηκε από τα παραπάνω αποδεικτικά μέσα και πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν.
Κατά συνακολουθίαν, απορριπτέος είναι
και ο ισχυρισμός του περί παραγραφής
της αξιώσεως του ενάγοντος, ως αβάσιμος, αφού από τον Σεπτέμβριο του
2001 που αυτός (εναγόμενος) κατέλαβε
την επίδικη έκταση, μέχρι την άσκηση
της αγωγής τον Ιανουάριο του 2002
δεν παρήλθε εικοσαετία (αρθρ. 247,

249, 251 ΑΚ). Τέλος, απορριπτέος ως
αβά-σιμος κατ’ ουσίαν είναι ο ισχυρισμός
του εναγομένου περί καταχρηστικής
εκ μέ-ρους του ενάγοντος ασκήσεως
του ενδί-κου δικαιώματός του, αφού
όλες οι προ-αναφερόμενες εργασίες
που διενεργού-σε ο εναγόμενος στο
επίδικο αγροτεμά-χιο γίνονταν κατόπιν
γραπτής συμφω-νίας, χωρίς ποτέ
να αμφισβητηθεί η κυ-ριότητα του
ενάγοντος και της δικαιο-παρόχου του

289/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φοίβος Ράγκος, Σπύρος Βρεττός, Θεόδωρος Γιοβάνης).
Αρνητική αγωγή για προσβολή της κυριότητας με ρίζες και κλαδιά δένδρων που
βρίσκονται σε γειτονικό ακίνητο. Χωρεί όμως και η αυτοδύναμη προστασία του άρθρου
1008 Α.Κ. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Πολ. Πρωτοδικείου. Λαμβάνονται υπόψη
προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων όταν ληφθούν πριν την άσκηση της αγωγής.
Εκτός αν το δικαστήριο δεχθεί ότι έχουν ληφθεί επίτηδες για να χρησιμοποιηθούν ως
μαρτυρίες στη δίκη.Περιστατικά που δικαιολογούν την αγωγή για την κοπή των κλάδων
δένδρων γειτονικού ακινήτου.Ενστάσεις κυρίου του δένδρου. Δικαστική δαπάνη.
Μείωση της δαπάνης που εκδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε δίκη
αρνητικής αγωγής που το αντικείμενό της δεν είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης.
Πραγματική δουλειά. Απαραίτητος όρος για την ύπαρξή τους. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1008
Α.Κ., ο κύριος ακίνητου μπορεί να κόψει
και να κρατήσει για τον εαυτό του τις ρίζες
δέντρων του γειτονικού ακινήτου που εισχωρούν στο κτήμα του. Το ίδιο ισχύει και
για τα κλαδιά των δέντρων του γειτονικού
ακινήτου που εκτείνονται πάνω από το
κτήμα του, εφόσον τάχθηκε προηγουμένως στο νομέα του γειτονικού ακινήτου
εύ-λογη προθεσμία για να τα κόψει. Το
δικαί-ωμα αυτό δεν παρέχεται, αν οι
ρίζες ή τα κλαδιά δεν εμποδίζουν τη
χρήση του ακινήτου. Εκτός όμως της
αυτοδύναμης αυτής προστασίας, ο
κύριος του βλαπτό-μενου ακινήτου έχει

και την αρνητική αγωγή, δια της οποίας
μπορεί να ζητήσει όπως ο γείτονας
κόψει τις ρίζες ή τους κλάδους των
δέντρων του, διότι στην περί-πτωση
αυτή η διατάραξη της κυριότητάς του
επέρχεται δια της παραλείψεως του τελευταίου (γείτονα) να άρει την δια των
δέντρων του προκαλούμενη ενόχληση
στην ιδιοκτησία του (βλ. Μπαλή Εμπ.
Δίκ. παρ. 37 σελ. 106, ΑΠ. Γεωργιάδη
Εμπ.Δικ. παρ. 711 σελ. 53, Α. Τούση
Εμπ.Δίκ. έκδ. Γ’ 1966 παρ. 76, Αν.
Παπαχρήστου Εμπ. Δίκ. υπ’ άρθρο
1008 σελ. 2001, Αρνητική Αγωγή Κων.
Παπαδόπουλου, έκδ. 1984 σελ. 116-
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117, όπου και οι εκεί παραπομπές στη
νομολογία). Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, το οποίο με την συνεκαλούμενη 290/2000 μη οριστική του απόφαση του, έκρινε νόμιμη την αγωγή, ως
αρνητική της κυριότητας (άρθρο 1108
Α.Κ), σωστά το νόμο ερμήνευσε και
εφάρμοσε, και πρέπει ως εκ τούτου να
απορριφθεί ως μη νόμιμος ο λόγος της
έφεσης με τον οποίο υποστηρίζονται
τα αντίθετα.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 341 Γ397, 398, και
406 -409 Κ.Πολ.Δικ., προκύπτει ότι είναι
άκυρες και δεν μπορούν να ληφθούν
υπόψη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο ως
μαρτυρίες τρίτων οι ένορκες βεβαιώσεις
που έχουν ληφθεί κατά παράβαση των
ανωτέρω διατάξεων. Αυτό όμως δεν
ισχύει αν πρόκειται για ένορκες βεβαιώσεις που έγιναν πριν από τη δίκη, ήτοι
προ της ασκήσεως της αγωγής, οπότε
δύναται να ληφθούν υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εφόσον
επιτραπεί η απόδειξη με μάρτυρες, εκτός εάν το δικαστήριο, κρίνοντας κυριαρχικώς και ανελέγκτως, δεχθεί, είτε κατά
πρόταση του αντιδίκου του προσκομίσαντος τις ένορκες βεβαιώσεις είτε κατά
αυτεπάγγελτη έρευνα ότι έχουν ληφθεί
επίτηδες για να χρησιμεύσουν ως μαρτυρίες στη δίκη για τα σ’ αυτή αποδεικτέα
θέματα (ΑΠ. 969/1996 Ελλ.Δικ. 39.824).
Η εκκαλούσα, στην πρωτόδικη δίκη,
προσκόμισε, μεταξύ των άλλων αποδεικτικών στοιχείων και την 1273/1994
ένορκη βεβαίωση του μάρτυρα Κ.Λ.,
που συντάχθηκε ενώπιον της Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Πατρών Ο.Β.,
χωρίς κλήση των εφεσίβλητων. Την
ένορκη αυτή βεβαίωση, το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, δεν έλαβε υπόψη του, ούτε
για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, με
την αιτιολογία ότι έχει ληφθεί ενόψει της
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προκείμενης δίκης. Όντως, η επίμαχη
ένορκη βεβαίωση έχει ληφθεί προ της
ασκήσεως της αγωγής, προκειμένου να
χρησιμεύσει ως μαρτυρία για την ανταπόδειξή της, ήτοι για το ότι δεν διαταράσσεται η κυριότητα των ακινήτων των
εφε-σίβλητων από την επικαλούμενη
απ’ αυ-τούς προσβολή εκ μέρους της
εκκαλού-σας. Επομένως, αυτή (ένορκη
βεβαίω-ση) ορθώς δεν ελήφθη υπόψη
από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ούτε
για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων
και πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος
και ο λόγος αυτός της έφεσης με τον
οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα.
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι εφεσίβλητοι, είναι συγκύριοι, κατά ποσοστό 1⁄2
εξ αδιαιρέτου ο καθένας τους ενός ακινήτου, εμβαδού κ.λ.π.
…. Η εκκαλούσα, είναι κυρία
γειτονικού ακινήτου, εμβαδού 730 τ.μ.
περίπου. Το πρώτο ακίνητο, όπως προαναφέρθηκε, συνορεύει με το ως άνω
ακίνητο της εκκαλούσας κατά τη νότια
πλευρά του και σε μήκος 35 μέτρων.
Εντός του ακινήτου της τελευταίας και
πλησίον του διαχωριστικού ορίου των
ιδιοκτησιών των διαδίκων, βρίσκεται
δέντρο ευκαλύπτου, που έχει ύψος άνω
των 20 μέτρων. Ένας από τους κλάδους
του δέντρου αυτού, εισέρχεται στο ακίνητο των εφεσίβλητων, στον οποίο έχουν
κατασκευάσει και οικία, όπου διαμένουν.
Ο κλάδος αυτός δημιουργεί προβλήματα
στην ανωτέρω ιδιοκτησία των εφεσίβλητων, καθόσον α) εφάπτεται επί του στεγάστρου που οι τελευταίοι κατασκεύασαν για τη στάθμευση του αυτοκινήτου
τους, β) εμποδίζει τον ήλιο να εισέρχεται
εντός της παραπάνω οικίας τους από
τα παράθυρα της, γιατί σχεδόν καλύπτει
αυτά, β) εμφανίζεται υγρασία, λόγω της
συνεχούς έλλειψης ήλιου, στους εξωτε-

170

ρικούς χώρους της οικίας τους αυτής κατά τους χειμερινούς μήνες, γ) φράσσουν
από τα φύλλα του οι υδρορροές και δ)
υπάρχει κίνδυνος, λόγω των ισχυρών
ανέμων, που πνέουν στην περιοχή
κατά τους παραπάνω μήνες, να σπάσει,
αυτός (κλάδος) και να προκληθεί ζημία
στην οικία τους και στο αυτοκίνητό τους
ή να τραυματιστούν οι ίδιοι και οποιοσδήποτε επισκέπτης της κατά τη στιγμή
της πτώσεως του. Εντούτοις, η εκκαλούσα αρνείται να προβεί στην κοπή του
κλάδου του ως άνω δέντρου, παρά
τις συνεχείς εγγραφές και προφορικές
δια-μαρτυρίες των εφεσίβλητων, που
ανά-γονται σε χρόνο προγενέστερο
της ασκήσεως της αγωγής, ήτοι προ του
έτους 1995, χωρίς να συντρέχει κανένας
λόγος, δεδομένου ότι αυτή (εκκαλούσα)
ούτε ωφελείται από την ύπαρξή του,
ούτε βλάπτεται από την κοπή του. Έτσι,
μη προβαίνοντας η τελευταία στην κοπή
του κλάδου του ευκαλύπτου της, που
προκαλεί τις προαναφερόμενες ενοχλήσεις και ενέχει κινδύνους από την πτώση
του, επέρχεται δια της παραλείψεως της
αυτής διατάραξη της κυριότητας των
εφεσίβλητων επί του ακινήτου τους. Η
εκκαλούσα, πρόβαλε πρωτοδίκως α) την
ένσταση δικαιώματος, ισχυριζόμενη ότι
απέκτησε προς όφελος του ακινήτου
της δουλεία χρήσης μέρους του
εναέριου χώρου του ακινήτου των
εφεσίβλητων με τα προσόντα της
έκτακτης χρησικτη-σίας (άρθρο 1108
παρ. 2, 1118, 1121 Α.Κ) και β) την
ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του
δικαιώματος των εφε-σίβλητων (άρθρο
281 Α.Κ), οι οποίες απορρίφθηκαν με
την εκκαλούμενη ορι-στική απόφαση
και επαναφέρονται ενώ-πιον του
Δικαστηρίου τούτου και πάλι προς
έρευνα με λόγους έφεσης. Οι εν-στάσεις
αυτές, ορθώς απορρίφθηκαν με την
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παραπάνω απόφαση. Κι’ αυτό, γιατί:
α) απαραίτητος όρος για την ύπαρξη
πραγματικής δουλείας (άρθρο 1118
A.K), είναι το δουλεύον ακίνητο να παρέχει ωφέλεια (οικονομική, καλαισθητική
κ.λπ), ή κάποια χρησιμότητα υπέρ του
δεσπόζοντος ακινήτου (βλ. Μπαλή Εμπ.
Δικ. παρ. 130 σελ. 298) και τέτοια ωφέλεια ή χρησιμότητα δεν αποδείχτηκε ότι
παρέχεται στο τελευταίο ακίνητο από την
ύπαρξη του κλάδου του ευκαλύπτου επί
του εναερίου χώρου του ακινήτου των
εφεσίβλητων και β) με βάση τα προαναφερόμενα πραγματικά περιστατικά, η
άσκηση του δικαιώματος των εφεσίβλητων δεν υπερβαίνει προφανώς τα υπό
του άρθρου 281 Α.Κ. προβλεπόμενα όρια
και συνεπώς δεν είναι καταχρηστική.
….. Τέλος, η εκκαλούσα παραπονείται με τον τελευταίο λόγο της
έφεσής της, ότι εσφαλμένα η εκκαλούμενη οριστική απόφαση προσδιόρισε
την εις βάρος της δικαστική δαπάνη
στο ποσό των 1.500€. Ο λόγος αυτός
της έφεσης κρίνεται βάσιμος, γιατί το
αντικείμενο της αρνητικής αγωγής δεν
είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης
(Κων. Παπαδόπουλου Αρνητική Αγωγή
έκδ. 1984 σελ. 153, ο ίδιος Αγωγές
Εμπραγμάτου Δικαίου 1989 σελ. 370,
ΕΑ 866/1980 ΝοΒ 28.854, ΕΑ 690/1985
Ελλ. Δικ. 26.1173) και η δικαστική δαπάνη έπρεπε να προσδιοριστεί, με
βάση τις διατάξεις του Κώδικα περί
Δικηγό-ρων, με τα κατώτατα όρια
αμοιβής τους και να καθοριστεί αυτή
στο ποσό των 800€. Ειδικότερα, η
ανωτέρω δικαστική δαπάνη έπρεπε
να προσδιοριστεί ως ακολούθως: 1)
για τη σύνταξη της αγω-γής, στο ποσό
των 35.000 δραχμών (άρθρο 100 παρ.
4), 2) για την παρά-σταση της πρώτης
συζητήσεως της αγωγής, στο ποσό των
40.000 δραχμών (άρθρο 109), 3) για τις
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προτάσεις της ως άνω συζητήσεως, στο
ποσό των 35.000 δραχμών (άρθρο 107
παρ. 4), 4) για τις διεξαγωγές, στο ποσό
των 50.000 δραχμών (άρθρο 118), 5) για
την κλήση της αγωγής προς δεύτερη συζήτηση της, το ποσό των 35.000 δραχμών
(άρθρο 106 παρ. 4), 6) για την παρά-σταση
της μ’ απόδειξη συζήτησης της αγωγής και
για τις προτάσεις της συζήτησης αυτής, το
ποσό των 70.000 δραχμών (άρθρα 107

παρ. 4, 109) και 7) για την επίδοση της
αγωγής, της προδικαστικής αποφάσεως
και της κλήσης της αγωγής για τη δεύτερη
συζήτηση της, το ποσό των 7.600 δραχμών και συνολικά στο ποσό των
272.600 δραχμών, που αντιστοιχεί
στο ως άνω ποσό των 800 €. Συνεπώς,
πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση κατά τον
ανωτέρω λόγο της και να εξαφανιστεί

413/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Βολτής Ν.Σ.Κ., Σπύρος Λυμπεράτος).
Δάση, δασικές εκτάσεις και βοσκότοποι που περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο ως
λεία πολέμου. Χωρεί έκτακτη χρησικτησία (όχι όμως τακτική) υπέρ τρίτου εφόσον
αποκτήθηκε η νομή με νόμιμο τρόπο και συνέτρεξαν τα λοιπά στοιχεία της έκτακτης
χρησικτησίας που όμως απαιτούν (πριν την ισχύ του Α.Κ.) τριακονταετή νομή
που συμπληρώθηκε μέχρι τις 11.9.1915. Στοιχείο της καλής πίστης συνάγεται
συμπληρωματικά από τα περιστατικά που δέχεται ως αποδειχθέντα το δικαστήριο.
Περιστατικά κτήσης κυριότητας.

Από τις διατάξεις των άρθρων 1
και 3 του β.δ. της 17/29 Νοεμβρίου 1836
«περί ιδιωτικών δασών», του άρθρου 1
του β. δ/τος από 12-12-1833 «περί του
διορισμού φόρου βοσκής κλπ» σε συνδυασμό και με τις προϊσχύουσες του ΑΚ
διατάξεις των ν. 8 § 1 κωδ. (7. 39), ν. 9
Πανδ. (50. 14), ν. 2 § 20 Πανδ. (41. 4), ν.
18, 24 §1 προκύπτει, ότι επί των δημοσίων κτημάτων, όπως ήσαν τα δάση, δασικές εκτάσεις και βοσκότοποι, που περιήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού
Δημοσίου ως λεία πολέμου μετά την
απελευθέρωση του Ελληνικού Έθνους
από το Οθωμανικό κράτος (εξαιρουμένων εκείνων που δυνάμει τίτλου - ταπίου
των Τουρκικών αρχών εξουσιάζονταν
από ιδιώτες) ήταν δυνατόν να αποκτηθεί κυριότητα από τρίτο με το θεσμό

της έκτακτης χρησικτησίας (όχι όμως
και με τακτική χρησικτησία), με την
άσκηση δηλαδή νομής με καλή πίστη και
ειλικρινή πεποίθηση ότι δεν προσβάλλεται δικαίωμα τρίτου για χρονικό διάστημα συνεχούς τριακονταετίας, συνυπολογιζομένης και της ιδίας νομής του
δικαιοπαρόχου, εφόσον ο νομέας είχε
γίνει με νόμιμο τρόπο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του δικαιοπαρόχου του και
με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός
της έκτακτης χρησικτησίας είχε συμπληρωθεί μέχρι την 11 Σεπτεμβρίου 1915
(ΑΠ 178/2004 Ελλ. Δνη 45. 1685, ΑΠ 17/
2004 Ελλ. Δνη 45. 815, ΑΠ 85/2003 Ελλ.
Δνη 44. 1290, ΑΠ 1281/2002 Ελλ. Δνη
44. 193), μη συνυπολογισμένου όμως
του χρόνου που διέδραμε υπό την ισχύ
της Τουρκικής νομοθεσίας, η οποία δεν
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ανεγνώρισε το θεσμό της τακτικής και
έκτακτης χρησικτησίας (ΑΠ 787/2001
ΕλλΔνη 43. 1372). Το στοιχείο της καλής
πίστεως ασκήσεως της νομής, που
απαιτείται κατά το προγενέστερο του
ΑΚ δίκαιο για την απόκτηση κυριότητας
με έκτακτη χρησικτησία, εν όψει της φύσεως αυτής ως ευδυάθετης κατάστασης
του νομέα, συνάγεται συμπερασματικά
από τα περιστατικά που δέχεται ως
αποδειχθέντα το δικαστήριο (ΑΠ 1281/
2002 ό. π.).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα:
Στην ενάγουσα περιήλθε δυνάμει των
244/1987 και 2403/1993 συμβολαίων
γονικής παροχής και δωρεάς,
αντιστοί-χως, του συμβολαιογράφου
Ξηρομέρου
Δ.Π.,
νομίμως
μεταγραφέντων, ένα αγροτικό ακίνητο
(επίδικο) που βρίσκεται στη θέση
«Βελαώρα - Οδρίτσες» της κτηματικής
περιφέρειας Κοινότητας Αστακού Αιτ/
νίας, αποτελούμενο από δύο τμήματα
που τα χωρίζει ο επαρ-χιακός δρόμος
Αστακού – Μεσολογ-γίου…….
Μέχρι το έτος 1965 που κατασκευάστηκε η επαρχιακή οδός Αστακού
- Αιτωλικού, τα δύο παραπάνω εδαφικά
τμήματα αποτελούσαν ένα ενιαίο ακίνητο μαζί με το ανάμεσα σ’ αυτά τμήμα του
επαρχιακού δρόμου, το οποίο (τμήμα)
κατά το έτος αυτό απαλλοτριώθηκε και
έτσι το μέχρι τότε ενιαίο ακίνητο χωρίστηκε στα δύο αυτά τμήματα. Το ενιαίο
αρχικά ακίνητο νεμόταν με διάνοια κυρίου και καλή πίστη ο Ν.Σ. από το έτος
1860 μέχρι το έτος 1895, οπότε το μεταβίβασε στον Χ.Γ., ο οποίος συνέχισε να
νέμεται αυτό με διάνοια κυρίου και καλή
πίστη μέχρι το έτος 1920, οπότε το μεταβίβασε στον Π.Τ., με τον οποίο πάντρεψε
την κόρη του Σ. Ο τελευταίος συνέχισε
να νέμεται το ίδιο ακίνητο με διάνοια κυρίου και καλή πίστη μέχρι το έτος 1934,
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οπότε πέθανε χωρίς να αφήσει διαθήκη.
Στην κληρονομιά αυτού υπεισήλθαν και
αναμείχθηκαν η σύζυγος του Σ. και οι
θυγατέρες του Ε. και Β., οι οποίες κατείχαν και νέμονταν το εν λόγω ακίνητο ως
συγκύριες κατά ποσοστό 2/8, 3/8 και 3/8
εξ αδιαιρέτου, αντιστοίχως, μέχρι μεν την
23-2-1946 με διάνοια κυρίου και κα-λή
πίστη, έκτοτε δε και μέχρι τον θάνατο της
Σ.Τ. (μητέρας) το έτος 1979 με διάνοια
κυρίου. Η τελευταία κληρονομή-θηκε εξ
αδιαθέτου από τις παραπάνω θυγατέρες
της Ε.Μ. και Β.Μ., οι οποίες με την
231/1987 δήλωσή τους ενώπιον του
συμβολαιογράφου Ξηρομέρου Δ.Π.,
στην οποία περιέλαβαν και τα προαναφερόμενα τμήματα του επιδίκου ακινήτου, αποδέχθηκαν την κληρονομιά
εκεί-νης και μετέγραψαν τη δήλωση
αποδο-χής. Από τον παραπάνω χρόνο
(1979) αμφότερες από κοινού και η κάθε
μία κατά το 1⁄2 εξ αδιαιρέτου κατείχαν και
νέ-μονταν το επίδικο ακίνητο με καλή
πίστη και με βάση τον προαναφερόμενο
τίτλο συνεχώς έως το έτος 1987, οπότε
η εξ αυτών Β.Μ., μητέρα της ενάγουσας,
δυ-νάμει του ανωτέρω 244/1987 συμβολαίου γονικής παροχής μεταβίβασε στην
ενάγουσα το ιδανικό της μερίδιο. Έκτοτε
το ακίνητο κατείχαν και νέμονταν με
καλή πίστη και με βάση τους πιο πάνω
νόμι-μους τίτλους, κοινώς, αδιαιρέτως
και κατ’ ισομοιρία η ανωτέρω Ε.Μ. μαζί
με την ενάγουσα και η κάθε μία κατά το
ιδανικό της μερίδιο μέχρι τις 8-1-1993,
οπότε η Ε.Μ. δυνάμει του δωρητηρίου
συμβολαί-ου που έχει προαναφερθεί,
μεταβίβασε το ιδανικό μερίδιό της
στην ενάγουσα. Έκτοτε, το όλο ακίνητο
κατέχει και νέμε-ται η ενάγουσα συνεχώς
μέχρι την άσκη-ση της αγωγής. Όλοι
οι προαναφερό-μενοι νεμήθηκαν
διαδοχικά και με αδιά-σπαστη σειρά
το επίδικο ακίνητο, ασκώ-ντας, με την
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πεποίθηση ότι ενεργούν ως κύριοι, όλες
τις διακατοχικές πράξεις που αρμόζουν
στη φύση του και συγκεκριμέ-να
καλλιεργώντας τα δεκτικά καλλιέργειας τμήματα με δημητριακά μέχρι το
έτος 1950 περίπου, εκμισθώνοντας
προς κτηνοτρόφους τη χορτονομή, φροντίζοντας τα υπάρχοντα σ’ αυτό ελαιόδενδρα, συλλέγοντας τον ελαιόκαρπο,
εκμεταλλεύοντας την ξυλεία των υπαρχόντων σ’ αυτό δένδρων, καθαρίζοντας
αυτό από την αραιή θαμνώδη βλάστηση
(ασφάκες, ασπάλαθοι) και γενικά επιβλέποντας και επιτηρώντας αυτό, απαγορεύοντας κάθε διαταρακτική τρίτων, για
χρονικό διάστημα 138 ετών τουλάχιστον. Η ανωτέρω κρίση του Δικαστηρίου
στηρίζεται κυρίως στις καταθέσεις των
μαρτύρων αποδείξεως Γ.Μ. ……… καθώς και στο περιεχόμενο των εγγράφων
που η ενάγουσα επικαλείται και προσκομίζει και ιδίως των προαναφερομένων
συμβολαίων, της 212/1965 αποφάσεως
του Προέδρου Πρωτοδικών Μεσολογγίου, με την οποία η απώτερη δικαιοπάροχος της ενάγουσας Σ.Τ. αναγνωρίσθηκε
δικαιούχος αποζημιώσεως για την
απαλλοτρίωση τμήματος 3.810 τ. μ. από
το επίδικο ακίνητο, για τη διάνοιξη της
επαρχιακής οδού Αστακού -Μεσολογγίου και της 447/29-9-1993 βεβαίωσης της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Υποκατάστημα Αστακού), από το οποίο

αποδεικνύεται, ότι η δικαιοπάροχος της
ενάγουσας Ε.Μ έλαβε αποζημίωση το
έτος 1989 για την καταστροφή ελαιοδένδρων λόγω πυρκαϊάς του επιδίκου
αγρού. Η κατάθεση του μάρτυρα του
εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου Κ.Θ.,
δασοπόνου, είναι κατά το μεγαλύτερο
μέρος της ασαφής και αόριστη και,
επομένως, δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διαφορετική κρίση. Έπειτα, τα εν
λόγω περιστατικά δεν αναιρούνται από
τα έγγραφα (έκθεση φωτοερμηνείας,
έγ-γραφα του Δασαρχείου Αμφιλοχίας
κλπ) που προσκομίζει και επικαλείται
το εναγόμενο. Από όλα τα παραπάνω
απο-δεικνύεται α) ότι το επίδικο ακίνητο
ανή-κει στην κυριότητα της ενάγουσας,
η οποία έγινε κυρία αυτού με παράγωγο
τρόπο (γονική παροχή και δωρεά), αλλά
και με έκτακτη χρησικτησία, αφού αυτή
και οι δικαιοπάροχοί της νεμήθηκαν αυτό
από το έτος 1860 μέχρι την άσκηση της
αγωγής και β) το επίδικο τουλάχιστον
από το έτος 1860 αποτελούσε βοσκότοπο και μικρά τμήματα αυτού εκαλλιεργούντο παλαιότερα με δημητριακά, ουδέποτε δε αποτελούσε δασική έκταση
και δεν αποδεικνύεται ότι αυτό κατά την
απελευθέρωση του Ελληνικού Έθνους
κατελήφθη από το Ελληνικό Δημόσιο ως
λεία πολέμου.

444/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρήστος Μούλιας, Νικόλαος Μασούρας).

Δεδικασμένο από δίκη ασφαλιστικών μέτρων. Ισχύει το βραδύτερο μέχρι την
ικανοποίηση του δικαιώματος ή της τελεσίδικης κρίσης περί ανυπάρξεώς του.
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Ο εκκαλών με ειδικό λόγο εφέσεως ισχυρίζεται ότι υπάρχει δεδικασμένο για την ίδια ένδικη διαφορά από τη
με αριθμό 57/1984 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που
δίκασε ως Εφετείο κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων επί αιτήσεως
του δικαιοπαρόχου των εφεσίβλητων και
κατά του εκκαλούντος και αφού έκρινε
ότι αυτός και τα αδέλφια του έχουν δικαίωμα χρήσεως του ύδατος από την κοινή
γεώτρηση απέρριψε την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη. Ωστόσο ο σχετικός λόγος πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος
καθόσον η απόφαση που εκδίδεται με
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
παράγει προσωρινά δεδικασμένο, το
οποίο είναι κατ’ ανάγκη χρονικώς περιορισμένο, ισχύει δηλ. το βραδύτερο μέχρις ικανοποιήσεως του ασφαλιζομένου
δικαιώματος ή της τελεσίδικης κρίσεως
περί ανυπαρξίας αυτού. Σκοπός δε των
ασφαλιστικών μέτρων είναι να διασφαλίσουν και όχι να αναγνωρίσουν το
ουσι-αστικό δικαίωμα (αρθρ. 321, 322
ΚΠολΔ, Κονδύλη, Το δεδικασμένο παρ.
34 σελ. 393).
Σύμφωνα με το άρθρο 1118 ΑΚ
πάνω σε ακίνητο μπορεί να αποκτηθεί
εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου, που να του
παρέχει κάποια ωφέλεια. Πραγματική
δουλεία κατά την έννοια του προηγούμενου άρθρου είναι και η δουλεία άντλησης
νερού (1120 ΑΚ). Κατά το άρθρο 1121
ΑΚ οι πραγματικές δουλείες συνιστώνται
με δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου
ή με χρησικτησία (1122 εδ. β, 1041,
1045 ΑΚ). Προϋποθέσεις σύστασης
πραγματικής δουλείας με τακτική χρησικτησία είναι: 1) Το (δουλεύον) ακίνητο
να είναι δεκτικό χρησικτησίας, 2) Οιονεί
νομή πραγματικής δουλείας δηλ. άσκηση σωματικής εξουσίασης του ακινήτου
κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στο κα-
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τά νόμο περιεχόμενο της πραγματικής
δουλείας. Η κτήση της οιονεί νομής πρέπει να γίνει με συνάφεια προς την κτήση
του τίτλου. Επίσης χρειάζεται να γίνει
προς ωφέλεια άλλου (δηλ. του «δεσπόζοντος») ακινήτου, τόσο η κτήση της
οιονεί νομής, όσο και η άσκησή της,
είτε από τον κύριο του «δεσπόζοντος»,
είτε από άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο
όνομά του (Μπαλής Εμπρ. Δίκαιο παρ.
142 α), 3) Καλή πίστη. Κατά την κτήση
της οιονεί νομής ο νομέας πρέπει να έχει
την πεποίθηση, ότι απέκτησε πραγματική δουλεία με βάση νόμιμο ή νομιζόμενο τίτλο. Η οιονεί νομή, σύμφωνα με
τα πιο πάνω πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον δέκα χρόνια. Με την πλήρωση
όλων των πιο πάνω προϋποθέσεων ο
οιονεί νομέας γίνεται δουλειούχος με τον
πρωτότυπο τρόπο κτήσης της τακτικής
χρησικτησίας. Για την κτήση πραγματικής δουλείας με έκτακτη χρησικτησία
(1121 ΑΚ) απαιτείται άσκηση της σωματικής εξουσίασης του περιεχομένου του
δικαιώματος δουλείας (οιονεί νομή) «διάνοια δικαιούχου» πάνω στο «δούλευαν»
ακίνητο προς ωφέλεια άλλου ακινήτου
(του δεσπόζοντος) από τον κύριο του
τελευταίου, ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί γι’ αυτόν και όχι από οικειότητα ή κατά
παράκληση (ΑΠ 796/1981 ΕΕΝ 49. 533,
Μπαλής παρ. 243). Ο χρόνος είναι
είκοσι τουλάχιστον χρόνια αδιάκοπης
οιονεί νομής. Πραγματική δουλεία δεν
μπορεί να υπάρξει επί (ή υπέρ) ιδανικού
μέρους τμήματος ακινήτου (αρχή του
αδιαιρέτου της δουλείας (Μπαλής
παρ. 141 αρ. 5 και Γεν. Αρχ. παρ. 27
Δ). Αν διαιρεθεί το δεσπόζον ακίνητο,
η δουλεία εξακολουθεί να υπάρχει στο
ακέραιο για κάθε ένα από τα τμήματα
που προέκυ-ψαν από την διαίρεση
(1130 ΑΚ). Η ρύθ-μιση αυτή απορρέει
από το χαρακτήρα της πραγματικής
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δουλείας ως αδιαιρέτου δικαιώματος
και συνεπάγεται την υπο-χρέωση του
κυρίου δουλεύοντας να ανέχεται την
άσκηση της δουλείας στο ακέραιο από
κάθε κύριο των επί μέρους τμημάτων
στα οποία διαιρέθηκε το δεσπόζον (ΑΠ
134/1974 ΝοΒ 23. 179).
Κατά το άρθρο 983 ΑΚ «η νομή
μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του
νομέα».
Το νόημα της διάταξης είναι, ότι
με το θάνατο του νομέα η νομή των
κλη-ρονομιαίων πραγμάτων μεταβαίνει
αυ-τοδικαίως στον κληρονόμο, χωρίς να
χρειάζεται να αποκτήσει αυτός φυσική
εξουσία πάνω στα πράγματα. Ακόμη κι
αν αγνοεί το θάνατο του κληρονομουμένου ή την ύπαρξη των πραγμάτων ή την
ιδιότητα του ως κληρονόμου (ΑΠ 1019/
1975 ΝοΒ 23. 303, 244/1975 ΝοΒ 23.
1051). Έτσι τα κληρονομιαία πράγματα
δε μένουν ανυπεράσπιστα στις προσβολές των τρίτων. Ο νόμος αναγνωρίζει
στον κληρονόμο την ιδιότητα του νομέα
με όλες τις έννομες συνέπειες που πηγάζουν από αυτή. Του προσπορίζει τη νομική θέση που είχε ο κληρονομούμενος
ως προς το πράγμα, κατοχυρώνοντας
του κυρίως την νομική προστασία που
προβλέπεται στις ΑΚ 984 επ. Ο όρος
«νομή» στην 983 ΑΚ νοείται με την ευρεία έννοια του και περιλαμβάνει και τα
διάφορα είδη νομής, όπως την οιονεί
νομή.
Η μεταβίβαση της νομής στον
κληρονόμο επέρχεται σύμφωνα με τις
αρχές για την κληρονομική διαδοχή
(1710 § 1 ΑΚ). Ο κληρονόμος, αφού
υπεισέρχεται στις περιουσιακές σχέσεις
κληρονομουμένου, αποκτά την ίδια
ακριβώς νομή που είχε ο κληρονομούμενος κατά το θάνατό του (Γεωργιάδη,
Εμπρ. Δικ. παρ. 1911 σελ. 182).
Από την επανεκτίμηση των κατα-
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θέσεων των μαρτύρων που ενόρκως
εξετάστηκαν ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και περιέχονται στα επικαλούμενα και νόμιμα προσκομιζόμενα
ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικό δημόσιας συνεδριάσεως
του Δικαστηρίου αυτού, οι οποίες εκτιμώνται η κάθε μία χωριστά και σε συνδυασμό μεταξύ τους και προς τα λοιπά
αποδεικτικά μέσα κατά το λόγο γνώσης
και το βαθμό αξιοπιστίας, από τις υπ’
αριθμ. 23.754, 23755/22-2-2002 και
20688/16-12-2004 ένορκες βεβαιώσεις,
που δόθηκαν νομότυπα σύμφωνα με το
άρθρο 671 περ. 1 δ ΚΠολΔ, μετά από
εμπρόθεσμη κλήτευση των αντιδίκων
(βλ. με αριθμ. 6969 β/15-5-02 έκθεση
επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Λευκάδας Γ.Κ. και
9691, 9693 και 9689/6-12-04 εκθέσεις
επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Λευκάδας Γ.Τ.) οι δύο
πρώτες ενώπιον της συμβολαιογράφου
Βόνιτσας Γ.Δ. και η τρίτη ενώπιον του
Ειρηνοδίκη Αθηνών (ΑΠ 1402/1999 Ελλ.
Δνη 41. 359, ΑΠ 888/1998 Ελ. Δνη 40.
588) και όλα τα έγγραφα, που νόμιμα
προσάγουν και επικαλούνται οι διάδικοι,
για κάποια από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη
σημείωση κατωτέρω χωρίς πάντως να
παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση
της ουσίας της υπόθεσης, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Κατά το έτος 1962 ο πατέρας του
ενάγοντος και του δικαιοπαρόχου των
εναγομένων Α.Λ. και οι Κ.Κ., Δ.Κ., Θ.Κ.
και Χ.Κ. προέβησαν από κοινού στην
κατασκευή γεωτρήσεως που βρίσκεται
στη θέση «Βαρκό» της κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Παληαμπέλων της
Βόνιτσας και μάλιστα εντός κτήματος
εκτάσεως ενός (1) στρέμματος περίπου
που ανήκει στον Π.Κ. με χρήματα που
προέρχονταν με δανεισμό από την
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Αγροτική Τράπεζα για την άρδευση
των κτημάτων τους. Ταυτόχρονα με την
κατασκευή της παραπάνω γεώτρησης
κατασκευάστηκε από τα ίδια ως άνω
πρόσωπα επιφανειακός αγωγός με
σωλήνες, για τη μεταφορά του εν λόγω
νερού στα κτήματα. Στη συνέχεια και
μετά την παλαίωση του παραπάνω
συστήματος, λόγω της συνεχούς χρήσης του από τους παραπάνω το έτος
1970 περίπου αγοράστηκαν πλαστικοί
σωλήνες και κατασκευάστηκε υπόγειος
αγωγός. Ο αγωγός αυτός είχε αρχικά
μήκος 1.200 μέτρα και κατά τα έτη 1976
- 1977 επεκτάθηκε με συνολικό μήκος 2
χιλιόμετρα περίπου. Η γεώτρηση αυτή
ανήκε από κοινού σε όλους τους κατασκευαστές και μάλιστα κατά το 1/5 εξ
αδιαιρέτου, το δε νερό αυτής εχρησιμοποιείτο από όλους τους συννομείς για
την άρδευση των κτημάτων τους με τη
σειρά που όρισαν και σε τακτά και ίσα
χρονικά διαστήματα ο καθένας. Στον
οικίσκο της γεωτρήσεως, οι δικαιούχοι
χρήσεως αναρτούσαν πίνακα κάθε
αρδευτική περίοδο στον οποίον αναφερόταν ο τρόπος χρήσεως της γεωτρήσεως και η ημερομηνία χρήσεως της από
καθένα απ’ αυτούς. Κατά το έτος 1972
απεβίωσε ο Α.Κ. χωρίς διαθήκη και
το δικαίωμα νομής του στη γεώτρηση
κατά το ποσοστό του 1/5 εξ αδιαιρέτου
περι-ήλθε στα τέκνα αυτού δηλαδή
στον ενά-γοντα, στο δικαιοπάροχο των
εναγο-μένων Π.Κ., στο Δ.Κ. και την Κ.Κ.,
οι οποίοι από τον ως άνω χρόνο του
θανά-του του πατέρα τους ερρύθμισαν
και τη χρήση του ανήκοντος σ’ αυτούς
μεριδίου επί του νερού της γεωτρήσεως
και ορί-στηκε ότι οι εκ των αδελφών Κ.Κ.
για τον εαυτό της και για λογαριασμό του
ενάγοντος αδελφού της ο οποίος διέμενε
στην Αθήνα και δεν ασχολείτο με γεωργικές εργασίες, θα χρησιμοποιούσε και
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κατά το μερίδιο αυτού τη γεώτρηση, ο
δε δικαιοπάροχος των εναγομένων το
μερίδιό του κατά το 1/4 εξ αδιαιρέτου του
νερού. Έκτοτε αυτή χρησιμοποιούσε το
νερό της γεωτρήσεως για την άρδευση
των ιδίων αυτής κτημάτων και του
αδελφού της αλλά και των κτημάτων του
ΔΔ.Κ., τα οποία είχε μισθώσει απ’ αυτόν
ευρισκόμενη έτσι στη νομή της κοινής
γεωτρήσεως. Στη συνέχεια δυνάμει του
με αριθμ. 9434/1980 διανεμητηρίου
συμβολαίου της συμβ/φου Βόνιτσας
Γ.Δ., ο ενάγων και τα αδέλφια του ΚΚ.Κ.,
Δ.Κ. και ο αποβιώσας το έτος 1995 Π.Κ.
(δικαιοπάροχος των εναγομένων) διένειμαν την εξ αδιαιρέτου ακίνητη κληρονομιαία περιουσία μεταξύ της οποίας περιελαμβάνετο και ο κείμενος στη θέση
«Βάρκο» Παλιάμπελων Βόνιτσας ποτιστικός αγρός εκτάσεως 32 στρεμμάτων.
Από την διανομή ο ενάγων έλαβε τμήμα
γης εμβαδού 9.353 τ. μ. που συνορεύει
με τις ιδιοκτησίες Π.Κ., Ε.Φ., Θ.Φ,
Π.Κ. και τη θάλασσα του Αμβρακικού
κόλπου. Ο κληρονομούμενος Α.Κ.,
κύριος του διανεμηθέντος αγρού είχε
δικαίωμα δουλείας αντλήσεως ύδατος
από την εν λόγω γεώτρηση. Επομένως
αφού διαι-ρέθηκε το δεσπόζον ακίνητο η
δουλεία αντλήσεως ύδατος εξακολουθεί
να υπάρχει ακέραια και αδιαίρετη, για
κάθε ένα από τα μέρη του δεσπόζοντος
που προέκυψαν από τη διαίρεση. Αυτό
ση-μαίνει ότι ο ενάγων ως κύριος μέρους
του δεσπόζοντος μπορεί να ασκεί στο
ακέραιο τη δουλεία και ο κύριος του
δουλεύοντος υποχρεώνεται να ανέχεται
την άσκηση της δουλείας στο ακέραιο
από κάθε κύριο των διαφόρων μερών
στα οποία διαιρέθηκε το δεσπόζον.
Ο ενάγων μόλις έλαβε στη νομή
και κατοχή του τον ως άνω αγρό εκτάσεως 9.353 τ. μ. και γνωρίζοντας ότι έχει
το εξ υπαρχής εξ αδιαιρέτου δικαίωμα
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επί της γεωτρήσεως και του αντλούμενου ύδατος φύτεψε μεταξύ των άλλων
δένδρων και 148 ελαιόδεντρα πλην
όμως οι εφεσίβλητοι αρνήθηκαν το γεγονός ότι έχει δικαίωμα επί της γεωτρήσεως και τον εμπόδισαν να ποτίσει τα
εντός αυτού φύοντα ελαιόδεντρα από τη
γεώτρηση με βάνα και του αγωγού αυτής ως συνδικαιούχου χρήσεως με αποτέλεσμα να υποστεί ζημία, για το χρονικό
διάστημα της τελευταίας πενταετίας πριν
την έγερση της αγωγής δηλ. 1996-1997
έως 2001-2004 (περίοδο καλλιέργειας).
Η σχετική δε ένσταση παραγραφής των
εναγομένων - εφεσίβλητων, απορριπτέα
κρίνεται. Εν τω μεταξύ τα ελαιόδεντρα
είχαν αναπτυχτεί με συνθήκες ξηρικής
καλλιέργειας με συνέπεια η απόδοσή
τους να είναι χαμηλή. Με ποτιστική
καλλιέργεια κατά τη συνήθη πορεία
των πραγμάτων από τον 15° χρόνο
έπρεπε να αποδίδουν τουλάχιστον 30
κιλά ελαιόκαρπο ανά δένδρο και τελικά
αποδίδουν 10 κιλά. Επομένως τα
τελευταία πέντε (5) χρόνια έχει ζημιωθεί
εξ αιτίας της υπαίτιας συμπεριφοράς των

εναγομένων τα αναφερόμενα πιο κάτω
κιλά ελαιολάδου τα οποία κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα απέφερε
η παραπάνω καλλιέργεια. Ειδικότερα για
τις ελαιοκομικές περιόδους 1996 έως
2002, 148 ελαιόδεντρα Χ 30 κιλά ελαιόκαρπο ανά δένδρο Χ 10 % απόδοση σε
ελαιόλαδο. Συνεπώς η ποσότητα του
ελαιολάδου που θα απέφεραν οι ως άνω
καλλιέργειες ανέρχεται σε (444 κιλά λάδι
ανά έτος Χ 6 καλλιεργητικές περίοδοι)
2.664 κιλά. Το κάθε ελαιόδενδρο στις
παραπάνω ελαιοκομικές περιόδους
απέφερε 10 κιλά ελαιόκαρπο ανά έτος
Χ 148 ελαιόδενδρα Χ 6 ελαιοκομικές
περιόδους Χ 6 % απόδοση σε λάδι λόγω
της ξηρικής καλλιέργειας και επομένως
η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 540
κιλά. Κατά συνέπεια ζημιώθηκε κατά
2.124 κιλά ελαιολάδου, του οποίου η
αξία στην αγορά ανερχόταν στο ποσό
των δύο (2) Ευρώ ανά κιλό και επομένως το συνολικό ποσό των 4.248
Ευρώ.

455/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κων/νος Αργυρόπουλος, Ιωάννης Χρονόπουλος).
Αγροτικός Κώδικας. Μετά την τροποποίησή του με το Ν. 431/1962 που ισχύει
από 23.5.1968. Ο αποκατασταθείς κληρούχος και οι κληρονόμοι του έπαυσαν να
θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου αποκλειστικοί νομείς του κλήρου εφόσον δεν
κατέχουν και δεν νέμονται αποκλειστικά αυτόν. Συνεπώς από τη χρονολογία αυτή
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και εφεξής είναι δυνατή η χωρίς τη θέληση του κληρούχου απόκτηση νομής από
τρίτο πρόσωπο επί του κλήρου και σε κτήση της κυριότητας με τακτική ή έκτακτη
χρησικτησία εφόσον συντρέχουν οι όροι του νόμου και δεν επέρχεται κατάτμηση του
κλήρου (κληροτεμαχίου). Μάρτυρες. Δυνατό το δικαστήριο (και το εφετείο) να εξετάσει
συμπληρωματικά τους μάρτυρες.

Από τη διάταξη της παραγράφου
2 του άρθρου 76 του Αγροτικού Κώδικα,
συνδυαζόμενη με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του ίδιου άρθρου και
τις διατάξεις των άρθρων 26, 74, 180
και 203 του ίδιου κώδικα, ενόψει και της
παρ. 1 του άρθρου 1 ΑΝ 431/1968, κατά
την οποία από την έναρξη της ισχύος
του (25.3.1968) επιτρέπεται στους κατά
την εποικιστική γενικώς νομοθεσία
κλη-ρούχους, με δικαιοπραξία εν ζωή η
εκποίηση ή οπωσδήποτε διάθεση των
κάθε φύσεως κλήρων τους, υπό τον περιορισμό μόνο της μη κατατμήσεως των
τεμαχίων της οριστικής διανομής, προκύπτει ότι ο κληρούχος, που έχει αποκατασταθεί κατά τον αγροτικό νόμο από
την παραχώρηση σ’ αυτόν συγκεκριμένου κλήρου και μέχρι της ενάρξεως
ισχύος του ως άνω ΑΝ. 431/1968, εθεωρείτο ως μόνος καλής πίστεως νομέας,
έστω και αν ακόμη δεν είχε την κατοχή
του κλήρου (κληροτεμαχίου) που του
είχε παραχωρηθεί, με συνέπεια ο κλήρος αυτός να μη μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο νομής άλλου, ούτε να μπορεί
να αποκτηθεί κυριότητα από άλλον δια
χρησικτησίας, τακτικής ή εκτάκτου ή να
προβληθεί κατ’ αυτού η εκ του άρθρου
249 ΑΚ. εικοσαετή παραγραφή της
διεκδικητικής αγωγής με βάση την κατοχή του. Την υπέρ του αποκατασταθέντος αρχικού κληρούχου πλασματική
νομή επί του κλήρου (κληροτεμαχίου),
με τις προαναφερόμενες συνέπειες, είχαν μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του
ανωτέρω ΑΝ. 431/1968 και οι κληρονόμοι του κληρούχου, διότι με τις παρα-

πάνω διατάξεις ο νομοθέτης είχε σκοπό
να παράσχει την αυτή προστασία και
στους κληρονόμους του, αδιακρίτως του
περιερχόμενου στον κάθε κληρονόμου
μεριδίου από τον κλήρο. Μετά την δια
του ως άνω ΑΝ. 431/1968 επελθούσα
νομοθετική μεταβολή στις σχετικές
διατάξεις του αγροτικού κώδικα, από την
ημέρα ισχύος του (23-5-1968) και εφεξής, ο αποκατασταθείς κληρούχος και
οι κληρονόμοι του έπαυσαν να θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου αποκλειστικοί νομείς του κλήρου, εφόσον δεν
κατέχουν και δεν νέμονται αποκλειστικά
αυτόν. Συνεπώς, από τη χρονολογία
αυτή και εφεξής είναι δυνατή η χωρίς τη
θέληση του κληρούχου απόκτηση νομής
από τρίτο πρόσωπο επί του κλήρου, η
νομή δε αυτή του τρίτου είναι δυνατόν
να οδηγήσει σε κτήση κυριότητας με
τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, εφόσον
συντρέχουν οι όροι του νόμου και δεν
επέρχεται κατάτμηση του κλήρου (κληροτεμαχίου). Επίσης, η από την ισχύ του
ως άνω νόμου και εφεξής κατοχή του
κληροτεμαχίου παρά του τρίτου δύναται
να θεμελιώσει και την κατ’ άρθρο 249 ΑΚ
ένσταση εικοσαετούς παραγραφής της
διεκδικητικής αγωγής της ασκού-μενης
παρά του αρχικού κληρούχου ή των
κληρονόμων του κατά του κατέχο-ντος
το κληροτεμάχιο (ΑΠ. 248/2000 Ελλ.
Δικ. 41. 963, ΑΠ. 1692/1991 Ελλ. Δικ.
34, 578). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του
άρθρου 411 ΚΠολΔ., το δικαστήριο
μπορεί ύστερα από αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως να διατάξει να εξεταστεί και
πάλι ένας μάρτυρας, αν αυτό χρειάζεται
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για να συμπληρωθεί ή να διευκρινιστεί
η κατάθεσή του, χωρίς να ορκίζεται
και πάλι. Για το προβλεπόμενο από
την ανωτέρω διάταξη μέτρο, το οποίο
εφαρ-μόζεται και κατά τη διαδικασία της
κατ’ έφεση δίκης (Ολ. ΑΠ. 1285/82 Ελλ.
Δικ. 1983 σελ. 220, ΑΠ. 238/77 NOB 25.
183), το δικαστήριο αποφασίζει, εκτιμώντας την αναγκαιότητα αυτού για τη
διαλεύκανση της διαφοράς, χωρίς να
διατάσσει νέες αποδείξεις, για το λόγο
δε αυτό παρέλκει ο ειδικότερος προσδιορισμός του θέματος επί του οποίου θα
εξεταστούν συμπληρωματικώς οι μάρτυρες, καθώς και η αιτιολόγηση της
κρίσης του περί του ως άνω μέτρου
(ΑΠ. λ 576/77 NOB 26.202, ΑΠ. 927/75
NOB 24. 257, ΑΠ. 982/72, NOB 21.493).
Τέλος, ενόψει του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης, που απορρέει
από το άρθρο 1522 ΚΠολΔ., νομίμως
το Δικαστήριο που δικάζει κατ’ έφεση,

διατάσσει το ανωτέρω μέτρο χωρίς προηγουμένως να εξαφανίσει την προσβαλλόμενη απόφαση, αφού πριν να σχηματίσει την οριστική του κρίση επί της
υποθέσεως, καθόλου δεν συντρέχει
προς τούτο ο μνημονευόμενος στο
άρθρο 535 παρ. 1 του ίδιου κώδικα
λόγος (Ολ. ΑΠ. ό.π). Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, το Δικαστήριο κρίνει αναγκαία για τη διαλεύκανση της υποθέσεως τη συμπληρωματική εξέταση των
μαρτύρων Δ.Ξ και Κ.Κ., που εξετάστηκαν ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, προκειμένου να διευκρινισθούν
ορισμένα ασαφή σημεία των καταθέσεων τους και να ερωτηθούν (συμπληρωματικώς) ποιος από τους διαδίκους
βρισκόταν στη νομή και κατοχή του επιδίκου κληροτεμαχίου μετά την ισχύ του
ΑΝ. 431/1968 (25-3-1968) και εφεξής
και ποιες διακατοχικές πράξεις ασκούσε
αυτός επί του εν λόγω κληροτεμαχίου.

464/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κωστακόπουλος, Πάνος Παπαχρήστου).
Πραγματική δουλεία οδού. Κατάργηση όταν ο κύριος του δεσπόζοντος έγινε κύριος
άλλου ακινήτου ομόρου προς το δεσπόζον που έχει επικοινωνία προς κοινόχρηστο
δρόμο. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 1136
Α.Κ., λαμβανόμενη σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των άρθρων 1118 και 1124
εδ. α’ του ίδιου κώδικα, συνάγεται ότι
η πραγματική δουλεία παύει να άρχει
όταν η άσκηση της καταστεί αδύνατη,
υπό την έννοια και του απρόσφορου του
λοιπού αυτής προς εξυπηρέτηση των
αναγκών του δεσπόζοντος ακινήτου, για
τις οποίες συστήθηκε, κατά τρόπο όμως
απόλυτο, διαρκή και αναφερόμενο στο

σύνολο των χρησιμοτήτων αυτής, από
λόγους πραγματικούς ή νομικούς, αφού
έτσι παύει να υπάρχει η απαραίτητη
προϋ-πόθεση διατήρηση της, δηλαδή η
πα-ροχή χρησιμότητας από το δουλεύον
στο δεσπόζον ακίνητο. Τούτο συμβαίνει
και όταν ο κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου, μετά την απόκτηση της δουλείας
οδού, έγινε κύριος και άλλου ακινήτου,
ομόρου προς το δεσπόζον, που έχει
επι-κοινωνία προς κοινόχρηστο δρόμο,
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ο οποίος καλύπτει όλες τις ανάγκες
επικοι-νωνίας του τελευταίου ακινήτου
, που κάλυπτε και η ανωτέρω δουλεία
(ΑΠ/ 674/1989 Αρχ. Νομ. 1990 σελ.
179).
…. Ακολούθως, η εκκαλούσα,
με το 22599/7.4.1981 αγοραπωλητήριο
συμβόλαιο του συμ/φου Αγρινίου Β.Μ.,
που μεταγράφηκε νόμιμα, έγινε κυρία και
του προαναφερόμενου όμορου ακινήτου
της αδελφής της Β.Ζ. και έτσι το ενιαίο
πάλι μετά τη διανομή ακίνητο απέκτησε
πρόσβαση προς τη δημοτική οδό Παναγοπούλου, η οποία διανοίχθηκε περί τις
αρχές της δεκαετίας του έτους 1960. Η
τελευταία οδός κάλυψε όλες τις ανάγκες
επικοινωνίας του δεσπόζοντος ακινήτου,
που κάλυπτε και η σε βάρος του δουλεύοντος ακινήτου ανωτέρω δουλεία. Για το
λόγο αυτό, η επίδικη πραγματική δουλεία έπαυσε υφιστάμενη, κατά παραδοχή, ως κατ’ ουσίαν βάσιμου, και του σχετικού ισχυρισμού της εφεσίβλητης.

…… Η εκκαλούσα δεν αμφισβητεί τούτο, υποστηρίζει όμως ότι η ανωτέρω οδός δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες
επικοινωνίας του παλαιού κτίσματος, το
οποίο, όπως προαναφέρθηκε, έπρεπε
να κατεδαφιστεί και δεν κατεδαφίστηκε,
γιατί υπάρχει υψομετρική διαφορά
(ανισόπεδη πυλωτή), μ’ αποτέλεσμα
να μην είναι δυνατή η πρόσβασή της σ’
αυτό με αυτοκίνητο και να επιβάλλεται εκ
του λόγου τούτου η διατήρηση της παραπάνω διόδου. Όντως, από την οδό
Παναγοπούλου, δεν έχει τέτοια πρόσβαση το ως άνω παλαιό κτίσμα. Απ’ αυτό
όμως και μόνο δεν δικαιολογείται η
δια-τήρηση της επίδικης διόδου, διότι
η εκκα-λούσα στερήθηκε της ανωτέρω
επικοι-νωνίας της από αυτόβουλη
παράλειψή της, καθόσον όφειλε, αφού
είχε σκοπό να μην κατεδαφίσει το ως
άνω κτίσμα, να διαμορφώσει το χώρο
της πυλωτής με τέτοιο τρόπο, ώστε να

570/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Πέτρος Κωνσταντινόπουλος Ν.Σ.Κ., Νικόλαος Φιλόπουλος).
Υποθήκη. Προς εξασφάλιση των τόκων του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται
από το άρθρο 1289 Α.Κ. πρέπει η απαίτηση να εγγραφεί στο βιβλίο υποθηκών ως
τοκοφόρος, χωρίς να απαιτείται και καθορισμός του ποσού των τόκων. Περιστατικά.
Πότε η υποθήκη περιλαμβάνει και τους τόκους του άρθρου 1289 Α.Κ. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1289 Α.Κ., αν το
κεφάλαιο της απαίτησης που ασφαλίζεται με υποθήκη γράφτηκε ως τοκοφόρο
ή υποθήκη σε οποιουδήποτε την
κυριότητα και αν βρίσκεται το ακίνητο,
ασφαλίζει κατά την ίδια τάξη καθυστερούμενους τόκους ενός έτους πριν από
την κατάσχεση, καθώς και τους τόκους
μετά την κατάχεση μέχρι την πληρωμή

του χρέους ή εωσότου γίνει αμετάκλητος
ο πίνακας κατάταξης, κατά δε το άρθρο
1269 εδάφ. α’ και β του ίδιου Κώδικα, η
εγγραφή της υποθήκης γίνεται πάντοτε
για ορισμένη χρηματική ποσότητα και
αν στον τίτλο δεν περιέχεται ορισμένη
πο-σότητα, αυτός που ζητεί την εγγραφή
οφείλει να την ορίσει κατά προσέγγιση.
Από το συνδυασμό των διατάξεων
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αυτών προκύπτει ότι: α) για την κάλυψη,
κατά την τάξη και τη σειρά της υποθήκης,
των τόκων του περιορισμένου χρονικού
διαστήματος του άρθρου 1289 του ΑΚ,
πρέπει η απαίτηση να έχει εγγραφεί στο
βιβλίο υποθηκών ως τοκοφόρος, χωρίς
να απαιτείται για την τήρηση της αρχής
της δημοσιότητας να καθορίζεται και το
ποσό των τόκων, αφού το ποσοστό αυτών καθορίζεται στην περίπτωση αυτή
από το νόμο, β) αν οι τόκοι του ανωτέρω
περιορισμένου χρονικού διαστήματος
προστιθέμενοι στο κεφάλαιο, υπερβαίνουν μαζί με αυτό το ποσό για το οποίο
έχει εγγραφεί η υποθήκη, δεν ασφαλίζονται με αυτή κατά το υπερβάλλον μέρος
και επίσης δεν ασφαλίζεται οποιοδήποτε
άλλο ποσό υπερβαίνει το ποσό της
εγγραφής. Ειδικά όμως για τους τόκους,
αν σε αρμονία με τη σύμβαση, η υποθήκη εγγράφεται για ορισμένο χρηματικό
ποσό που καλύπτει το κεφάλαιο και
λοιπά συναφή κονδύλια, ταυτοχρόνως
όμως και πέραν του ποσού αυτού, εγγράφεται τούτο ως τοκοφόρο για την εξασφάλιση των τόκων στα χρονικά πλαίσια
του άρθρου 1289 του ΑΚ, η υποθήκη
ασφαλίζει όλους τους τόκους του προβλεπόμενου στη διάταξη αυτή χρονικού
διαστήματος και τούτο γιατί στην περίπτωση αυτή η ασφάλιση των τόκων έχει
ρητά συμφωνηθεί και εγγραφεί πέραν
και επιπλέον της ορισμένης χρηματικής
ποσότητας για την οποία εγγράφεται η
υποθήκη (βλ. ΑΠ 1115/2002 Ελ.Δ/νη
45.178, ΑΠ 196/2003 Ελ. Δ/νη 45.488,
ΑΠ 400/2003 Ελ. Δ/νη 44.1649, ΑΠ 52/
2003 Ελ. Δ/νη 44.1369).
Εν προκειμένω από την επανεκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζονται νομίμως με επίκληση, αποδείχτηκαν τα παρακάτω περιστατικά: Με την
υπ’ αριθ. 24511/28-1-1998 έκθεση δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού
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της συμβολαιογράφου Πατρών Α.Σ.
πλειστηριάστηκε ένα διαμέρισμα του
οφειλέτη Σ.Γ. με επίσπευση του πρώτου
από τους καθών η ανακοπή. Στον πλειστηριασμό αναγγέλθηκαν μεταξύ άλλων
δανειστών και οι ήδη διάδικοι, το μεν
Δημόσιο ως προνομιούχος δανειστής
για το συνολικό ποσό 8.536.453 δραχμών, η δε Τράπεζα ως ενυπόθηκη
δανεί-στρια για το ποσό των 15.942.304
δραχ-μών. Επειδή το πλειστηρίασμα δεν
επαρκούσε για την ικανοποίηση του επισπεύδοντος και των αναγγελθέντων
δανειστών, η ανωτέρω συμβολαιογράφος συνέταξε τον προσβαλλόμενο με
την ανακοπή υπ’ αριθ. 25073/1998
πίνακα κατατάξεως, στον οποίο κατέταξε
το Δημόσιο για το ποσό των 4.713.462
δραχμών και την Τράπεζα για το ποσό
των 9.426.925 δραχμών. Η προαναφερθείσα απαίτηση της Τράπεζας προέρχεται από τοκοχρεωλυτικό ενυπόθηκο
δάνειο ποσού 8.000.000 δραχμών, το
οποίο έλαβε ο οφειλέτης με το υπ’ αριθ.
6856/2.7.1993 δανειστικό συμβόλαιο
της συμβολαιογράφου Πατρών Ε.Π.
Με το συμβόλαιο αυτό ο οφειλέτης
παρα-χώρησε στη δανείστρια Τράπεζα
το δικαίωμα να εγγράψει υποθήκη για το
κεφάλαιο του δανείου, με τη ρητή συμφωνία ότι η υποθήκη που θα εγγραφεί
θα ασφαλίζει με την ίδια τάξη εγγραφής,
εκτός του ανωτέρω ποσού και τους
προβλεπόμενους από το άρθρο 1289
του Αστικού Κώδικα τόκους του δανείου.
Με βάση την ανωτέρω συμφωνία γράφτηκε την 2-7-1993 στα βιβλία Υποθηκών
του Δήμου Πατρέων υποθήκη υπέρ της
δανείστριας Τράπεζας για το ποσό του
κεφαλαίου των 8.000.000 δραχμών, το
οποίο γράφτηκε ως τοκοφόρο. Επομένως σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν,
η εγγραφείσα υποθήκη, εκτός από το
κεφάλαιο ασφαλίζει κατά την ίδια
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τάξη εγγραφής και τους τόκους του
άρθρου 1289 του ΑΚ, οι οποίοι μαζί
με το κε-φάλαιο ανέρχονται στο ποσό
των 15.942.304 δραχμών για το οποίο
αναγ-γέλθηκε η Τράπεζα. Συνεπώς η
απαίτη-ση των 9.426.925 δραχμών
για την οποία κατατάχθηκε η Τράπεζα
είναι ολό-κληρη ενυπόθηκη και έτσι

ορθά έγινε η κατάταξη και γι’ αυτό η
ανακοπή που υποστηρίζει το αντίθετο
είναι αβάσιμη στην ουσία και έπρεπε να
απορριφθεί κατά το μέρος που αφορά
την καθής η ανακοπή Τράπεζα.

579/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευστάθιος Καννής, Κων/νος Πετρόπουλος).
Κοινόχρηστα. Κτήση της ιδιότητας αυτής από αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα κατά
ΒΡΔ δίκαιο. Υπό το καθεστώς του Α.Κ. προτείνεται η ένσταση του άρθρου 281 Α.Κ.
εφόσον επί μακρό χρονικό διάστημα άφησε το πράγμα εκτεθειμένο στην κοινή χρήση.
Αυτό ισχύει και για οδό. Δεν ισχύει όμως αν ο κύριος δημιουργήσει ιδιωτική οδό για
χρήση του. Δεν γίνεται κοινόχρηστος και δεν ισχύουν αυτά. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 8 του α.ν. 1539/
1928 “περί προστασίας δημοσίων κτημάτων”, που εφαρμόζεται αναλόγως και
επί οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως κατ’ άρθρο 1 ν. δ/τος 31/1968 «περί
προστασίας της περιουσίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως κλπ»,
όπως το πρώτο άρθρο τροποποιήθηκε
με ο άρθρο 24 του νόμου 2732/1999,
όποιος αξιώνει δικαίωμα κυριότητας
ή άλλο, εκτός της νομής, εμπράγματο
δι-καίωμα επί ακινήτου έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, οφείλει πριν από κάθε
αγωγή να κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή στο τελευταίο αίτηση περιλαμβάνουσα τις αξιώσεις του και μόνο μετά
πάροδο έξι (6) μηνών από την επίδοση
της αίτησης αυτής μπορεί να εγερθεί η
παραπάνω αγωγή, διαφορετικά αυτή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ΑΠ 519/
97 ΝοΒ 46. 515). Στην συγκεκριμένη

όμως περίπτωση, πρόκειται για αγωγή
περί διαταράξεως της νομής ακινήτου,
για την οποία, κατά τ’ ανωτέρω, δεν
απαιτείται τέτοια προδικασία, όπως
δέχθηκε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, και συνεπώς ο σχετικός λόγος της
έφεσης, με τον οποίο υποστηρίζονται τα
αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως μη
νόμιμος.
Κατά τα άρθρα 966 και 967 ΑΚ,
εκτός συναλλαγής είναι και τα κοινής
χρήσεως πράγματα, τα οποία λαμβάνουν τον προορισμό τους αυτόν από το
νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους,
που μπορεί να εκδηλωθεί με παραίτηση
από την κυριότητα του πράγματος για
να καταστεί αυτό κοινόχρηστο, τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων. Κατά το
προϊσχύον του ΑΚ ΒΡΔ, ιδιωτικό ακίνητο
ελάμβανε την ιδιότητα του κοινό-χρηστου
και με την από αμνημονεύτου χρόνου
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αρχαιότητα, με την οποία κυ-ρούται
ως νόμιμη η πραγματική κατά-σταση
που υπάρχει πριν από τόσο χρόνο,
ώστε η ζώσα γενεά να την εγνώ-ρισε
ως έχει και να μη διέσωσε παρά-δοση
από την παρελθούσα γενεά για την
ύπαρξη άλλης διαφορετικής καταστάσεως. Η από αμνημονεύτου χρόνου
αρχαιότητα δεν προβλέπεται από τον
ΑΚ, διατηρείται όμως η δυνάμει αυτής
μέχρι την εισαγωγή του αποκτηθείσα
ιδιότητα του πράγματος ως κοινής
χρήσεως (άρθρο 51 Εισ. Ν Α.Κ). Μετά
την εισαγωγή του ΑΚ, μπορεί εμμέσως
να επιτευχθεί παρόμοιο αποτέλεσμα,
βάσει του άρθρου 281 ΑΚ, αν ο κύριος
επί μακρό χρόνο άφησε το πράγμα
εκτεθειμένο στην κοινή χρήση, ανεχόμενος ή επιθυμών αυτό να καταστεί
κοινής χρήσεως. Αυτό ειδικότερα μπορεί
να συμβεί και στην περίπτωση που
κάποιος χώρος αφήνεται από τον κύριο
για να χρησιμεύσει ως κοινόχρηστος
οδός, όχι όμως και στην περίπτωση που
δημιουργείται από τον κύριο του ακινήτου ιδιωτική οδός για δική του εξυπηρέτηση (ΑΠ 171/1998 Ελλ. Δικ. 38. 1576,
ΑΠ 1528/1995 Ελλ. Δικ. 38. 1576, ΑΠ
1038/1994 Ελλ. Δικ. 37. 140).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο εφεσίβλητος, είναι
κύριος, νομέας και κάτοχος, ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως 42.044 τ.μ., που
βρί-σκεται στη θέση «Σκλιάβα» της
κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού
Διαμερίσματος Μακρισίων του Δήμου
Σκιλλούντος και συνορεύει ανατολικά
κ.λ.π.
…. Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε
στον εφεσίβλητο, δυνάμει του υπ’ αριθ.
1564/16-1-1987 διανεμητηρίου συμβολαίου της συμβ/φου Κρεστένων Α.Π.,
που μεταγράφηκε νόμιμα. Από τότε
νέ-μεται και κατέχει το ως άνω ακίνητο,
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ενεργώντας επ’ αυτού τις προσιδιάζουσες προς την φύση και τον προορισμό του διακατοχικές πράξεις και
ειδι-κότερες καλλιεργώντας εντός αυτού
υπάρχοντα ελαιόδενδρα και συλλέγοντας τον καρπό τους. Για τις ανάγκες
επικοινωνίας του εν λόγω ακινήτου με
τον προς νότο ευρισκόμενο αγροτικό
δρόμο, διαμορφώθηκε από παλαιά
μέσα σ’ αυτό δίοδος πλάτους 2,5
μέτρων και μήκος 100 μέτρων, η οποία
αρχίζει από τον παραπάνω δρόμο και
με κατεύθυνση προς βορρά διέρχεται
έμπροσθεν της υπάρχουσας στο μέρος
εκείνο διώροφης πέτρινης οικίας και καταλήγει σε παλαιό σταφειδάλωνο. Από
το έτος όμως 1971 και εφεξής που σταμάτησε η καλλιέργεια της σταφίδας επί
του ως άνω ακινήτου, η ανωτέρω δίοδος
έφθανε μόνο μέχρι την παραπάνω οικία,
ενώ κατά το υπόλοιπο μέρος της καλλιεργείτο και δεν ήταν διαμορφωμένη. Το
μήνα Ιούλιο του έτους 2001, ο εκκαλών
Δήμος δια των οργάνων του, παράνομα
και αυθαίρετα, εκμεταλλευόμενος την
απουσία του εφεσίβλητου, δεδομένου
ότι αυτός είναι μόνιμος κάτοικος Πατρών,
έριξε επί της ανωτέρω εδαφικής λωρίδας
χοντρό χαλίκι, διαταράσσοντας μ’ αυτό
τον τρόπο τη νομή του τελευταίου επ’
αυτής. Ο εκκαλών, ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, προέβαλε τον
ισχυρισμό, που επαναφέρει με την έφεση του, ότι η επίδικη εδαφική λωρίδα
αποτελεί κοινόχρηστη δίοδο, η οποίο
προσέλαβε την ιδιότητα του κοινόχρηστου με την από αμνημονεύτου χρόνου
αρχαιότητα. Από το ως άνω όμως αποδεικτικό υλικό δεν αποδεικνύεται ότι από
την επίδικη δίοδο περνούσαν οι κάτοικοι
του εκκαλούντος Δήμου και μάλιστα
συνεχώς επί δύο γενεές πριν την εισαγωγή του ΑΚ, χρόνος που απαιτείται,
κατά τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη,
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για την ουσιαστική βασιμότητα ενός
τέτοιου ισχυρισμού. Αντιθέτως αποδείχτηκε ότι από την παραπάνω δίοδο
περνούσαν μόνο οι ιδιοκτήτες του προαναφερόμενου ακινήτου για τις ανάγκες
του και συνεπώς αυτή είναι ιδιωτική και
δεν προσέλαβε τον χαρακτήρα κοινόχρηστου πράγματος. Η κρίση αυτή
του Δικαστηρίου ενισχύεται και από το
γεγο-νός ότι η επίδικη εδαφική λωρίδα
κατα-λήγει σε αδιέξοδο και συνεπώς
είναι φανερό ότι εξυπηρετούσε ανέκαθεν
μόνο τους ιδιοκτήτες του παραπάνω
ακινήτου και όχι οποιονδήποτε κάτοικο

του εκκαλούντος Δήμου. Επομένως, το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, κρίνοντας ότι
διαταράχθηκε η νομή του εφεσίβλητου
επί της ανωτέρω εδαφικής λωρίδας με
την προαναφερόμενη παράνομη και
αυθαίρετη ενέργεια του εκκαλούντος
και ακολούθως δεχόμενο την αγωγή,
σωστά το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε
και προσηκόντως τις προσαχθεισες
αποδεί-ξεις εκτίμησε και ως εκ τούτου
πρέπει να απορριφθούν, ως αβάσιμοι,
οι σχετι-κοί λόγοι της εφέσεως με τους
οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα.

653/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Σορβατζιώτης, Γεώργιος Παπασωτηρίου).
Υποθήκη επί μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (ν. 4112/1929) για την ασφάλεια
δανείου. Λεπτομέρειες εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Περιστατικά. Πτώχευση
ανώνυμης εταιρείας. Επάγεται τη λύση της όχι όμως και την εξαφάνιση της νομικής
προσωπικότητας. Τη διοίκηση και διαχείριση αναλαμβάνει ο σύνδικος. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1 του ν. 4112/
1929 «περί συστάσεως υποθήκης επί
μηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων»,
που διατηρήθηκε σε ισχύ με τα άρθρα
68 Εισ. Ν Α.Κ και 52 παρ. 19 Εισ. Ν
Κ.Πολ.Δικ: «1) Για την ασφάλεια του δανείου ή άλλης πιστώσεως παρεχομένων
σε βιομηχανικές ή άλλες επιχειρήσεις,
χρησιμοποιούσας νομίμως μηχανικές ή
άλλες εγκαταστάσεις, επιτρέπεται η σύσταση υποθήκης εκτός του οικοδομήματος και επί των εν αυτή μηχανημάτων,
εγκαταστάσεων και λοιπών προσαυξημάτων συμπεπηγμένων στο οικοδόμημα ή στο έδαφος αυτού είτε εγκατεστημένων ή μονίμως εκτεθειμένων σε αυτά.
2) Ευθύς ως τα μηχανήματα και οι λοιπές
εγκαταστάσεις εμπαγούν ή εκτεθούν
στο οικοδόμημα ή στο έδαφος κατά τα

ανωτέρω, κάθε επ’ αυτών προϋπάρχον
δικαίωμα αποσβένεται αυτοδικαίως και
δε δύναται έκτοτε να αποτελέσει αντικείμενο ιδίων και χωρισμένων από των επί
του οικοδομήματος ή του εδάφους δικαιωμάτων. 3) Η εγγραφείσα υποθήκη δεν
επεκτείνεται επί των κινητών και εργαλείων, τα οποία, κατά τη συνήθη πορεία
και προς εκτέλεση του προορισμού
τους, βρίσκονται σε διαρκή και ελεύθερη
μετακίνηση στο εργοστάσιο». Περαιτέρω, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου
νόμου η απόκτηση και απώλεια του,
κατά το προηγούμενο άρθρο, υποθηκικού δικαιώματος γίνεται κατά τις διατυπώσεις και τους όρους του νόμου
περί υποθηκών (ήδη των σχετικών
διατάξεων του ΑΚ), επεκτείνεται δε
υποθήκη κατό-πιν συμπληρωματικής
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εγγραφής και επί
π α ν τ ό ς
μηχανήματος ή άλλου προσαυξήματος εισαγομένου βραδύτερον στο
εργοστάσιο και πληρούντος τους όρους
της παρ. 1 του άρθρου 1.- Κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 4001/1959 «η διάταξη
του άρθρου 1282 του ΑΚ όσον αφορά τα
παραρτήματα τα πληρούντα τους όρους
του άρθρου 959 Α.Κ. εφαρμόζεται επί
πάσης ανεξαιρέτως υποθήκης ή προσημειώσεως, είτε αυτή χορηγείται βάσει
των διατάξεων του ΑΚ, είτε χορηγείται
δυνάμει του ν. 4112. Από τις διατάξεις
αυτές σε συνδυασμό προς τη διάταξη
του άρθρου 1282 ΑΚ, κατά την οποία:
«η υποθήκη εκτείνεται σε ολόκληρο το
ενυπόθηκο κτήμα καθώς και στα συστατικά και στα παραρτήματα του» και
του άρθρου 959 ΑΚ, κατά την οποία:
«σε περίπτωση οικοδομήματος που έχει
κα-τασκευαστεί για διαρκή εξυπηρέτηση
βιομηχανικής επιχείρησης, λογίζονται
παραρτήματα του, εφόσον συντρέχουν
και οι λοιποί όροι, τα μηχανήματα, τα
σκεύη και τα εργαλεία που έχουν προοριστεί γι’ αυτήν», συνάγεται ότι μετά την
προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 1
του ν.δ. 4001/1959, για την επέκταση
της υποθήκης (που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνες) και στα
αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου
1 παρ. 1 του ν. 4112/1929 πράγματα,
δεν απαιτείται πλέον η προβλεπομένη
από τη διάταξη του άνω άρθρου 2 παρ.
1 του ίδιου νόμου συμπληρωματική εγγραφή (Α.Π. 698/1994 ΕλΔνη 36.1141).
Μόνο αν τα πράγματα περί των οποίων
πρόκειται δεν είναι από εκείνα που αναφέρονται στην άνω διάταξη του άρθρου
1 παρ.1 του ν. 4112/1929, η επέκταση
της υποθήκης χωρεί αν ο κύριος του
ακι-νήτου είναι ο κύριος των πραγμάτων
αυ-τών, όχι δε όταν κύριος αυτών είναι
τρίτο πρόσωπο (Α.Π. 97/1995 ΕλλΔνη

185

38.1143). Επομένως, η διάταξη του άρθρου 1282 Α.Κ., μετά την κατάργηση της
διάταξης του άρθρου 2 ν. 4112 αφού
τέθηκε σε εφαρμογή το άρθρο 1 ν.δ.
4001, ισχύει μόνο ως προς την αυτόματη επί των παραρτημάτων επέκταση
της υποθήκης που χορηγείται δυνάμει
του ν. 4112. Η μεταξύ του νόμου αυτού
και της γενικής διάταξης του άρθρου
1282 Α.Κ βασική διαφορά ότι η επέκταση της υποθήκης του εν λόγω νόμου
στα παραρτήματα επέρχεται ανεξάρτητα
αν η κυριότητά τους ανήκει ή όχι στον
κύριο του ενυπόθηκου, εξακολουθεί να
υφίσταται, και έτσι σε περίπτωση που η
κυριότητα ανήκει σε τρίτον αποσβένεται
αυτοδικαίως, εκτός βέβαια αν πρόκειται
για πράγματα που δεν είναι από εκείνα
που αναφέρονται στη διάταξη του
άρθρου 1 παρ. 1 του νόμου αυτού 4112/
1929 (Π. Μάζη «εμπράγματη εξασφάλιση τραπεζών και ανωνύμων εταιρειών
(1983) αριθ. 479 - 482 σελ. 358 επ.).
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 4
παρ. 1 (του ν. 4112/1929) «απαγορεύεται προ της ολοσχερούς εξόφλησης του
δανείου και η εκποίηση των μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων, εκτός
αν εις τούτο συνήνεσε προηγουμένως
και εγγράφως ο δανειστής» και κατά την
παρ. 3 του ίδιου άρθρου η παραβίαση
της ως άνω απαγόρευσης συνεπάγεται
αυτοδικαίως την απόλυτη ακυρότητα της
δικαιοπραξίας (ΑΠ. 442/2000 Ελ.Δνη
41.1354, ΑΠ. Γεωργιάδη «Η εξασφάλιση
των πιστώσεων» 2001, παρ. 24 σελ.
491 επ.). Στην έννοια των εκποιήσεων
του άρθρου 4 υπάγεται κάθε μεταβίβαση
σε τρίτο της κυριότητας των κινητών ή
του ακινήτου ή της επιχείρησης, ανεξάρτητα από την αιτία, αν αυτή είναι χαριστική ή επαχθής και η ακυρότητα επέρχεται ανεξάρτητα από την καλή πίστη
του τρίτου. Καμία διάκριση δε γίνεται

186

όσον αφορά το πρόσωπο που παρέχει
το δάνειο ή την πίστωση και απλώς στο
άρθρο 2 παρ. 2 του παραπάνω νόμου
διευκρινίζεται ότι το ν.δ. του 1923 «περί
ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» διατηρείται παράλληλα. Επομένως οι ευνοϊκές για τον ενυπόθηκο δανειστή ρυθμίσεις του ν. 4112 παρέχονται
ανεξάρτητα αν αυτός είναι Τράπεζα και
γενικότερα ανώνυμη εταιρεία του ν.δ. ή
ο οποιοσδήποτε άλλος.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ. 689/1999 Β’ επαναληπτική περίληψη έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης
μετά από την υπ’ αριθμ. 19835/
23.7.1999 δήλωση επίσπευσης πλειστηριασμού του Δικαστικού Επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Ηλείας Γ.Κ. εκ μέρους
των τεσσάρων πρώτων εφεσίβλητων και
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 626/1.12.1999
έκθεσης πλειστηριασμού ακινήτων και
κινητών της συμβ/φου Πύργου Ε.Ψ., εκπλειστηριάστηκαν δημόσια την 1.12.1999
δύο ακίνητα (αγροκτήματα) που αναφέρονται στην ως άνω περίληψη και έκθεση, εκτάσεως 12.010 τ.μ. και 6.500 τ.μ.
αντίστοιχα, που βρίσκονται στη θέση
«Αμαξητή» ή «Αμμος» του δήμου Γρανιτσέϊκων Ηλείας, με τις εντός αυτών οικοδομές στέγασης βιομηχανικής μονάδας,
τα οποία ανήκαν στην ιδιοκτησία της
οφειλέτριας (πέμπτης των εφεσίβλητων)
δικαιοπαρόχου της δέκατης πέμπτης εξ
αυτών καθώς και το σύνολο των ευρισκομένων σ’ αυτά κινητών (μηχανήματα,
πρώτες ύλες κ.λ.π.), μεταξύ των οποίων
και τα επίδικα κινητά μηχανήματα. Τα ως
άνω εκπλειστηριασθέντα (κινητά και
ακίνητα) είχαν κατασχεθεί με την υπ’
αριθμ. 2260/1999 έκθεση αναγκαστικής
κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Ηλείας Ν.Μ. Κατά τον
διενεργηθέντα πλειστηριασμό το σύνολο
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των εκπλειστηριαζομένων πραγμάτων
κατακυρώθηκε στην τελευταία υπερθεματίστρια ανώνυμη τραπεζική εταιρεία
με την επωνυμία «Ελληνική Τράπεζα
Βιομηχανικής Ανάπτυξης Α.Ε (ΕΤΒΑ ΑΕ)
προσθέτως παρεμβαίνουσα (15 των
εφεσίβλητων) αντί πλειστηριάσματος
516.510,646. Σε ασφάλεια των δανείων
που η δικαιοπάροχος της δέκατης πέμπτης των εφεσίβλητων χορήγησε στην
πέμπτη εφεσίβλητη δυνάμει των από
6.8.1987 και 12.7.1991 δανειακών συμβάσεων, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/13.8.1923, ποσού
84.402,05€ η πρώτη και 1.209,296 η
δεύτερη, με σκοπό την κάλυψη μέρους
των δαπανών δημιουργίας μονάδας παραγωγής βιομηχανικών - επαγγελματικών ψυγείων, καταψυκτών και minibars στον Πύργο Ηλείας και την κάλυψη
μέρους των αναγκών του εργοστασίου
για κεφάλαιο κίνησης, ενεγράφησαν επί
των εκπλειστηριασθέντων ακινήτων της
υπέρ αυτής βάρη για τα οποία υπεγράφησαν οι υπ’ αριθμ. 3976/1987 και
7510/1991 πράξεις παροχής υποθήκης
και ενεχύρου της συμβ/φου Αθηνών Μ.Τ.
για ποσά 84.402,05 € και 1.209,98 €
αντί-στοιχα. Στο άρθρο 1 των ως άνω
πράξεων προβλέπεται ότι η χορηγούμενη με αυτές υποθήκη εκτείνεται και περιλαμβάνει «και όλα γενικά τα επί του άνω
ακινήτου υπάρχοντα και μέλλοντα να
ανεγερθούν οιαδήποτε οικοδομήματα,
κάθε είδους κτίσματα και παντοειδείς
εγκαταστάσεις, μηχανήματα, σκεύη,
εργαλεία και λοιπά κινητά πράγματα που
έχουν εγκατασταθεί ή τοποθετηθεί ή
πρόκειται στο μέλλον να εγκατασταθούν,
τοποθετηθούν στην περιοχή του ακινήτου για οποιαδήποτε αιτία και ανεξάρτητα αν προορίζονται ή όχι για την
εξυπηρέτηση της επιχείρησης της οφειλέτριας». Στα πλαίσια της κάλυψης των
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εταιρικών χρεών η οφειλέτρια εταιρεία
προέβη στις 12.11.1997 και 20.12.1997
στη σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών
με την ανακόπτουσα - εκκαλούσα, βάσει
των οποίων η πρώτη πωλούσε στη
δεύτερη τα επίδικα κινητά μηχανήματα
ως μέρος του μηχανολογικού της εξοπλισμού τα οποία θα παρέμεναν στα
βιομηχανικά ακίνητα της πωλήτριας ως
παρακαταθήκη υπέρ της αγοράστριας.
Για τις ανωτέρω συμβάσεις πωλήσεως
εκδόθηκαν τα υπ’ αριθμ. 36/12.11.1997
και 37/20.12.1997 τιμολόγια και τα
υπ’ αριθμ. 4670 και 4671/12.11.1997,
4672, 4673, 4674 και 4675/
20.12.1997 δελτία αποστολής. Εφόσον
κατά τα ανωτέρω όλος ο μηχανολογικός
εξοπλισμός της εταιρείας, ανεξαρτήτως
του χρόνου εισα-γωγής του στα
βιομηχανικά ακίνητα της οφειλέτριας
εταιρείας, καλύπτετο με υποθήκη
υπέρ της ΕΤΒΑ - προσθέτως
παρεμβαίνουσας, η ως άνω μεταβίβαση
του λόγω πωλήσεων, χωρίς τη συναίνεση της, πριν την εξόφληση των ως
άνω δανείων, ήταν απολύτως άκυρη. Η
πέμπτη εφεσίβλητη οφειλέτιδα εταιρεία
ισχυρίζεται ότι τα επίδικα κινητά είχαν
αγοραστεί για την εξυπηρέτηση της κατόπιν επέκτασης των αρχικών δραστηριοτήτων της (ως μονάδας παραγωγής
βιομηχανίας επαγγελματικών ψυγείων,
καταψυκτών και minibars) σε παραγωγή
γενικώς ψυκτικών συσκευών επαγγελματικής χρήσης, κλιματιστικών, ψυκτικών θαλάμων με πάνες πολυουρεθάνης, την οποία όμως (επέκταση)
δε χρηματοδότησε η Ε.Τ.Β.Α Α.Ε. Ο
ισχυρι-σμός απορριπτέος κρίνεται ως
μη νόμι-μος καθώς η επέκταση της
υποθήκης του βιομηχανικού ακινήτου
στο μηχανο-λογικό εξοπλισμό γίνεται
ανεξαρτήτως του σκοπού του δανείου,
ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής
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των μηχανημά-των στο βιομηχανικό
ακίνητο και ανεξαρ-τήτως αν τα
μηχανήματα αυτά προορίζο-νται ή όχι
για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης.
Ο ισχυρισμός της ανακό-πτουσας
- εκκαλούσας περί καλής πί-στης
αυτής κατά τη σύναψη των επιδί-κων
πωλήσεων, αφού μετά από έλεγχο, στον
οποίο προέβη για ύπαρξη βαρών επί
των επιδίκων κινητών δε διαπίστωσε
κάτι το αντίθετο απορριπτέος κρίνεται
καθόσον σύμφωνα με όσα προαναφέρθησαν υπάρχει η πρόβλεψη του άρθρου
1 ν.δ 4001/1959 περί μη ανάγκης
συμπληρωματικής ή ειδικής εγγραφής
των καταλαμβανόμενων από την υποθήκη του βιομηχανικού ακινήτου μηχανημάτων στα βιβλία υποθηκών. Το
πρω-τοβάθμιο δικαστήριο που με την
εκκα-λουμένη απόφαση απέρριψε τους
λό-γους της ανακοπής ορθά έκρινε τα
δε περί του αντιθέτου υποστηριζόμενα
με τους σχετικούς (πρώτο, δεύτερο και
τρί-το) λόγους της έφεσης απορριπτέα
κρίνονται.
Η πτώχευση της ανώνυμης εταιρείας επάγεται τη λύση αυτής όχι όμως
και την εξαφάνιση της νομικής αυτής
προσωπικότητας. Μέχρι πότε εξακολουθεί η νομική προσωπικότητα, εξαρτάται από τον τρόπο της περατώσεως
της πτωχεύσεως. Τη λύση της εταιρείας
λόγω κηρύξεώς της σε πτώχευση δεν
ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως,
όπως επιλύσεως αυτής για οποιονδήποτε άλλο λόγο (άρθρο 47α παρ. 3 εδ.
1 ν. 2190/1920). Τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας αυτής αναλαμβάνει
ο σύνδικος της πτωχεύσεως σύμφωνα
προς τις διατάξεις της πτωχευτικής νομοθεσίας. Κατά τα λοιπά όμως εξακολουθούν να υφίστανται τα όργανα της
εταιρείας. Μόνο μετά την περάτωση
της πτωχεύσεως τελεί η εταιρεία σε
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εκκαθά-ριση, εκτός αν αποφασιστεί η
επαναλει-τουργία αυτής (βλ. Κ. Ρόκα
«Πτωχευτικό Δίκαιο» 1978, παρ. 11
III, Ν. Ρόκα «Εμπορικές εταιρείες»
1990 παρ. 40, 1,3). Η πτωχεύσασα
εταιρεία εξακολου-θεί να υφίσταται ως
νομικό πρόσωπο, άλλως δε θα υπήρχε
η δυνατότητα καταρ-τίσεως πτωχευτικού
συμβιβασμού
(Ρό-κας, Πτωχευτικό
δίκαιο όπ. π.). Μετά την τελεσιδικία
της απόφασης του δικαστη-ρίου που
επικυρώνει το συμβιβασμό, η εταιρεία
δεν υφίσταται πλέον προς επί-τευξη του
σκοπού της κατά το κατα-στατικό αλλά
για τους σκοπούς της εκκα-θαρίσεως.
Ως εκ τούτου μόνο η διαχεί-ριση
της εταιρείας ασκείται από τους εκκαθαριστές αντί από το διοικητικό συμβούλιο, ενώ η γενική συνέλευση έχει
όλες τις εξουσίες πριν τη λύση (άρθρα
49 παρ. 3, 26α παρ. 3 ν. 2190/1920). Αν
μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε
συμβιβασμός η πτωχεύσασα ανώνυμη
εταιρεία μπορεί να αναβιώσει να διακόψει δηλ. το στάδιο της εκκαθάρισης και
να επαναλάβει την παραγωγική της
δρα-στηριότητα, κατόπιν απόφασης
της γενι-κής συνέλευσης των μετόχων
της, η οποία λαμβάνεται με την ειδική
πλει-οψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και
31 παρ. 2 του ως άνω νόμου και εφόσον
δεν έχει αρχίσει ακόμα η διανομή του
προϊόντος της εκκαθάρισης (αρθρ. 47α
παρ. 4 του ίδιου νόμου). Η απόφαση
όμως αυτή πρέπει να εγκριθεί από τη
διοίκηση και να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β
παρ. 1 του ν. «περί ανωνύμων εταιρειών» καθώς έτσι μεταβάλλεται ο σκοπός
και η εκπροσώπηση της εταιρείας (βλ.
και Ολ. ΝΣΚ 139/1980, ΕΕμπΔ 1981,
157 και Ν. Ρόκα «Εμπορικές εταιρείες»
παρ. 26 Α1 για την ανάγκη τήρησης των
διατυπώσεων δημοσιότητας, όταν αυτό
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συνάγεται από τη φύση των καταχωριστέων πράξεων ή στοιχείων), διαφορετικά δεν μπορεί να αντιταχθεί έναντι των
τρίτων, αφού είναι ανίσχυρη (αρθρ. 7β
παρ. 15 του νόμου αυτού). Από τη διατύπωση δε της διάταξης του άρθρου 1
παρ. 1 του ν. 4112/1929 συνάγεται ότι ο
νόμος δεν ορίζει το σκοπό ή το είδος του
δανείου, αρκεί μόνο να χορηγείται χάριν
της επιχείρησης, ενώ είναι αδιάφορο αν
με την παροχή του επιδιώκεται η τόνωση
του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης
ή εάν προορίζεται για την προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού. Πρόθεση
δε του νομοθέτη είναι η κοινή νομική
μεταχείριση των μηχανημάτων και
του βιομηχανικού ακινήτου, έτσι ώστε
νομικώς να συγκροτούν ενιαία βιομηχανική μονάδα, με αποτέλεσμα να μην
έχουμε σύσταση υποθήκης σε κινητό,
αλλά μόνο επέκταση της υπάρχουσας
υποθήκης του βιομηχανικού ακινήτου σε
κινητά (μηχανήματα) που υπάρχουν σ’
αυτό.
Στην προκειμένη περίπτωση η
οφειλέτρια ανώνυμη εταιρεία (5η εφεσίβλητη) κηρύχθηκε σε πτώχευση με την
υπ’ αριθμ. 1202/9.3.1995 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με
αποτέλεσμα να προκληθεί η λύση της,
αλλά όχι η περιέλευσή της σε εκκαθάριση, καθώς η διοίκηση και διαχείριση
της περιουσίας της περιήλθε στο σύνδικο για τις ανάγκες της πτώχευσης. Η
πτώχευση αυτή περατώθηκε με τον από
30.7.1996 πτωχευτικό συμβιβασμό (βλ.
υπ’ αριθμ. 3093/30.7.1996 έκθεση συνέλευσης των πιστωτών), ο οποίος επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 201/21.1.1997
απόφαση του ίδιου δικαστηρίου και
τελεσιδίκως με την υπ’ αριθμ. 81.21/
30.9.1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Μετά την τελεσιδικία της επικύρωσης του πτωχευτικού συμβιβασμού
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(30.9.1997) η πτωχεύσασα ανώνυμη
εταιρεία, η οποία δεν είχε χάσει τη νομική
της προσωπικότητα και εφόσον διέθετε
ακόμη εταιρική περιουσία (τα βιομηχανικά της ακίνητα και το μηχανολογικό
τους εξοπλισμό), περιήλθε στο στάδιο
της εκκαθάρισης, κατά το οποίο μπορούσε να προβεί μόνο σε πράξεις
αναγ-καίες για τους σκοπούς της. Στις
21.10.1997 συνήλθαν τα μέλη της εταιρείας σε έκτακτη γενική συνέλευση και
αποφασίστηκε η αναβίωση της εταιρείας
και η παράταση της θητείας του εκλεγέντος την 30.6.1993 Διοικητικού συμβουλίου μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων προς
εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
Από το από 7.11.1997 απόσπασμα
πρακτικών διοικητικού συμβουλίου της
ίδιας εταιρείας προκύπτει ότι τα φερόμενα ως μέλη του εν λόγω διοικητικού
συμβουλίου εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο αυτού και διευθύνοντα σύμβουλο
της εταιρείας Β.Π. να προβεί στις
12.11.1997 και 20.12.1997 στη σύναψη
ιδιωτικών συμφωνητικών με την ανακόπτουσα - εκκαλούσα, με βάση τα οποία
πωλούσε σ’ αυτή τα επίδικα κινητά μηχανήματα ως μέρος του μηχανολογικού της
εξοπλισμού. Σε εκτέλεση των ανωτέρων
συμβάσεων πωλήσεως εκδόθηκαν τα

υπ’ αριθμ. 4670 και 4671/12.11.1997,
4672, 4673, 4674 και 4675/20.12.1997
δελτία αποστολής. Από κανένα όμως
αποδεικτικό στοιχείο προκύπτει ότι η
απόφαση περί αναβίωσης της πτωχεύσασας και λυθείσας ανώνυμης εταιρείας και διορισμού προσωρινού διοικητικού συμβουλίου της εγκρίθηκε από τη
διοίκηση και υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β
παρ. 1 του ν. 2190/1920. Συνεπώς η ως
άνω απόφαση δεν μπορεί να αντιταχθεί
κατά των τρίτων με αποτέλεσμα οι ως
άνω πράξεις να μη δεσμεύουν την εταιρεία και οι μεταβιβάσεις των επιδίκων
κινητών να είναι ανίσχυρες. Η πέμπτη
εφεσίβλητη ισχυρίζεται ότι οι ως άνω
πωλήσεις έγιναν στα πλαίσια του σκοπού της εκκαθάρισής της για την πληρωμή χρεών μέσω πώλησης πάγιων
περιουσιακών στοιχείων. Από το προαναφερθέν απόσπασμα πρακτικών διοικητικού συμβουλίου προκύπτει ότι το
διοικητικό συμβούλιο νομίμως ασκούσε
προσωρινώς έργα εκκαθαριστή μέχρι να
εκλεγεί τέτοιο από τη γενική συνέλευση
των μετόχων. Επομένως αφού νομίμως
εξουσιοδότησε τον ανωτέρω για τη
σύναψη των επίδικων πωλήσεων, οι
τελευταίες και πάλι είναι άκυρες. Πρέπει

697/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Θεοδωράτος, Γουλιέλμος Κατσούνης, Σπυρίδων
Χαλιώτης, Ευάγγελος Τρίγκας).
Δίοδος. Περίκλειστο ακίνητο. Κριτήρια για τον καθορισμό του ακινήτου που πρέπει
να επιβαρυνθεί με τη δίοδο και ο καθορισμός της θέσης της διόδου.

Κατά τα άρθρα 1012 και 1013 του
Α.Κ., αν ακίνητο στερείται την αναγκαία

δίοδο προς το δρόμο, έχει δικαίωμα ο
κύριός του να απαιτήσει δίοδο από τους
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γείτονες έναντι ανάλογης αποζημίωσης,
η δε κατεύθυνση της διόδου και η έκταση
του δικαιώματος για χρήση της, καθώς
και η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί, καθορίζονται με δικαστική απόφαση. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει
εκτός άλλων, ότι αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την παροχή διόδου, οι διαστάσεις αυτής και η κατεύθυνση που θα
ακολουθήσει μέσα στο ακίνητο του εναγομένου ή στα ακίνητα των εναγομένων
καθορίζονται από το δικαστήριο της ουσίας αντικειμενικώς με κριτήριο την όσο
το δυνατόν μικρότερη ζημιά των γειτονικών ακινήτων στα οποία θα χαραχθεί,
χωρίς το δικαστήριο να έχει υποχρέωση
να δεχτεί το αίτημα του ενάγοντος αναφορικά με τη χάραξη της διόδου, αν κρίνει ότι ο τρόπος αυτός είναι επιζήμιος
(βλ. ΑΠ. 477/1996 Ελ.Δνη 38.85, ΑΠ.
168/1991 Ελ.Δνη 33.829, ΑΠ. 292/1990
Ελ.Δνη 32.974, ΑΠ. 298/1996 Ελ.Δνη
37.1565, Εφ.Αθ. 801/2000 Ελ.Δνη
41.1390).
Ο ενάγων είναι κύριος ενός
ακινή-του (αγροτεμαχίου) εκτάσεως
1.500 τετ. μέτρων περίπου που
βρίσκεται στη θέση «Μυλωνάδες» ή
«Άργιλος» της περιφέρειας Βλαχάτων
και συνορεύει…..
Τα ακίνητα των ως άνω γειτόνων
του ενάγοντος εκτός αυτών του Γ.Τ και
Ν.Χ. (βόρειο όριο), εφάπτονται με δημοτικές οδούς, ενώ το ακίνητο του ενάγοντος δεν έχει πρόσβαση σε οδό, είναι
δηλαδή περίκλειστο. Οι εναγόμενοι ισχυρίζονται ότι το ακίνητο του ενάγοντος δεν
είναι περίκλειστο, αλλά έχει δουλεία διόδου πλάτους 1,20 μέτρων δια του ακινήτου της Μ.Μ., δηλαδή από το ανατολικό του μέρος και προς απόδειξη αυτού
επικαλούνται την από 8.5.2000 αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων του ενάγοντος
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου
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με την οποία αυτός στρεφόταν κατά του
δικαιοπαρόχου της Μ.M. (πατέρα της)
και ζητούσε να αναγνωριστεί το δικαίωμα οιονεί νομής δουλείας διόδου πλάτους 1,20 μέτρων. Επίσης επικαλούνται
την υπ’ αριθ. 5/1999 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Δήμου Λειβαθούς
και το υπ’ αριθ. 4037/18.11.1999 απαντητικό έγγραφο του αντιδημάρχου του
ίδιου Δήμου, με τα οποία βεβαιώνεται ότι
το κτήμα του ενάγοντος εξυπηρετείται
από το αγροτικό μονοπάτι που αρχίζει
από το τρίστρατο του επαρχιακού δρόμου Τραπεζάκι, Λουρδάτα, Αφράτο. Επί
της ανωτέρω απόφασης του Δήμου και
του απαντητικού του εγγράφου πρέπει
να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να βαρύνει
στην κρίση του Δικαστηρίου, προεχόντως γιατί δεν υπάρχει αρμοδιότητα
των οργάνων του Δήμου να βεβαιώνουν
τέ-τοια περιστατικά (αρθ. 114 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα), αλλά και
αν ακόμη συνεκτιμώνταν και αυτά, πάλι
δεν θα έπειθαν για την ύπαρξη της επικαλούμενης δουλείας διόδου, γιατί τα
κα-τωτέρω αναφερόμενα στοιχεία προς
την κατεύθυνση της ανυπαρξίας τέτοιας
διόδου είναι σημαντικότερα. Συγκεκριμένα η ανωτέρω αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ.
46/2000 απόφαση του Ειρηνοδικείου
Αργοστολίου, με την αιτιολογία ότι το
ακίνητο Μιχαλάτου από το έτος 1994
μέχρι το έτος 2000 που επενέβη σ’ αυτό
ο ενάγων και τότε αιτών και γκρέμισε την
μάντρα, ήταν συνεχώς περιφραγμένο
και έτσι και με την εκδοχή ότι είχε τέτοιο
δικαίωμα οιονεί νομής δουλείας διελεύσεως ο ενάγων, αυτό έχει παραγραφεί.
Μετά την καθαίρεση της μάντρας της
Μ. από τον ενάγοντα προκειμένου να
διέρχεται, η Μ. υπέβαλε κατ’ αυτού
την ίδια ημέρα της επέμβασης μήνυση
και στη συνέχεια υπέβαλε και την από
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25.1.2000 συμπληρωματική μήνυση
για την καταστροφή του τοιχείου και τη
διάνοιξη δρομίσκου. Παράλληλα άσκησε
κατά του ενάγοντος την από 20.1.2000
αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αργο-στολίου με την οποία ζητούσε
να ανα-γνωριστεί η κυριότητα της στην
διανοι-χθείσα από τον ενάγοντα εδαφική
λωρί-δα και να παύσει ο ενάγων να την
διατα-ράσσει διερχόμενος δι’ αυτής.
Επί της αγωγής εκδόθηκε η υπ’
αριθμ. 84/2000 οριστική απόφαση του
Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η οποία
έκρινε ότι δεν έχει δικαίωμα δουλείας
διελεύσεως ο ενάγων και κατόπιν τούτου
δέχτηκε την εναντίον του αγωγή, κατά
της απόφασης δε αυτής δεν προκύπτει
ότι ασκήθηκε ένδικο μέσο. Επιπλέον
στην προσκομιζόμενη από 6.5.2000
έκθεση φωτοερμηνείας της Ά.Λ.,
δασολόγου, αναφέρεται ότι με βάση
τις αεροφωτογραφίες των ετών 1945,
1960, 1972, 1986, 1992 και 1999 δεν
υπήρχε μονοπάτι στην ιδιοκτησία Μ.,
στο σημείο δηλαδή που ισχυριζόταν
αρχικά ο ενάγων και ισχυρίζονται ήδη
οι εναγόμενοι ότι υπήρχε.
Επομένως δεν αληθεύει ο ισχυρισμός των εναγομένων ότι το ακίνητο
του ενάγοντος δεν είναι περίκλειστο. Περαιτέρω αποδείχτηκε οι ανάγκες επικοινωνίας του ακινήτου του ενάγοντος
απαιτούν για την εξυπηρέτηση τους
(επί-σκεψη, καλλιέργεια, μεταφορά
προϊό-ντων) τη διέλευση αυτοκινήτων
(επιβα-τικών, αγροτικών, φορτηγών
και τρα-κτέρ) και έτσι αυτή πρέπει να
έχει πλάτος το λιγότερο 2,70 μέτρα
και το πολύ 3 μέτρα που αρκεί για
τη διέλευση αυτή, διαπλατυνόμενη
κατάλληλα στα σημεία εισόδου και
εξόδου, εφόσον αυτό απαι-τείται για
την εκτέλεση του αντίστοιχου ελιγμού
εισόδου και εξόδου. Απομένει μετά
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ταύτα να εξεταστεί ποιο ακίνητο πρέπει
να επιβαρυνθεί με τη δίοδο, ώστε η
παραχώρησή της να είναι η λιγότερο
επαχθής για το βαρυνόμενο ακίνητο και
να καθοριστεί η θέση της στο ακίνητο
αυτό. Το ακίνητο των πέντε πρώτων εναγομένων έχει έκταση 961 τετρ. μέτρα,
το ακίνητο του έκτου εναγομένου έχει
έκταση 2.391 τετρ. μέτρα και το ακίνητο
της Μ.Μ. έχει έκταση 1.073 τετρ. μέτρα
(βλ. κυρίως το από Μαΐου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου
το-πογράφου μηχανικού Γ.K.). Ενόψει
αυτών το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να
επιβαρυνθεί με τη δίοδο το ακίνητο του
έκτου εναγομένου, γιατί η επιβά-ρυνσή
του και η μείωση της αξίας του θα είναι
μικρότερες λόγω της μεγάλης έκτασής
του, ενώ για τα υπόλοιπα δύο ακίνητα
(πέντε πρώτων εναγομένων και Μ.Μ.)
η επιβάρυνση και η μείωση θα εί-ναι
μεγαλύτερες, λόγω της μικρής έκτα-σής
τους. Περαιτέρω από όλες τις δυνα-τές
θέσεις της διόδου στο ακίνητο του
έκτου εναγομένου η λιγότερο επαχθής
είναι αυτή που διέρχεται κατά μήκος
του ανατολικού ορίου του ακινήτου του,
δηλαδή πίσω (ανατολικότερα) από τα
υπάρχοντα κτίσματα, γιατί η ύπαρξη της
διόδου στο σημείο εκείνο επηρεάζει πολύ λίγο, γιατί είναι πίσω από τα κτίρια,
ενώ η διέλευση από οποιοδήποτε άλλο
σημείο επηρεάζει πολύ περισσότερο το
ακίνητο, λόγω του επιμήκους σχήματός
του. Η συγκεκριμένη αυτή δίοδος
απει-κονίζεται με τους αριθμούς 11,
27, 6, 91, 94, 34, 93, 92, 11 στο από
10.3.2005 τοπογραφικό διάγραμμα της
τοπο-γράφου μηχανικού Ν.Π., το οποίο
συνο-δεύει την από 10.3.2005 τεχνική
της έκθεση και έχει πλάτος 3 μέτρα και
στο σημείο της βορειοανατολικής γωνίας
του πλησιέστερου προς τον δημοτικό
δρόμο κτιρίου του ακινήτου έχει πλάτος
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2,70 μέτρα για λόγους προστασίας του
κτι-ρίου. Η εν λόγω δίοδος έχει μήκος
36 μέτρα και εμβαδόν 107 τετρ. μέτρα,
επει-δή όμως πρέπει να διαπλατυνθεί
και να γίνει 5 μέτρα στα σημεία εισόδου
και εξό-δου, για την πραγματοποίηση
των ελι-γμών των αυτοκινήτων και
επειδή η δια-πλάτυνση αυτή πρέπει να
σχηματίζει γωνία στο ακίνητο του έκτου
εναγομένου και να σβήνει η διαπλάτυνση
σε από-σταση (σε βάθος) 4,50 μέτρων
από τα σημεία εισόδου και εξόδου, το
εμβαδόν της γίνεται 115 τετραγ. μέτρα.
Για την αποζημίωση που πρέπει να

καταβληθεί, πρέπει να ληφθεί υπόψη η
αξία του ακινήτου του έκτου εναγομένου,
η οποία ανέρχεται σε 55 Ευρώ το τετρ.
μέτρο, όπως κυρίως προκύπτει από
το συνδυ-ασμό των καταθέσεων των
μαρτύρων, εκ των οποίων αυτός του
ενάγοντος εκτι-μά την αξία σε 35 Ευρώ
το τετραγ. μέ-τρο, ενώ αυτός του έκτου
εναγομένου την εκτιμά σε 59 Ευρώ το
τετρ. μέτρο. Επομένως η αποζημίωση
πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των
6.325 Ευρώ. γιατί η αξία του τμήματος
που καταλαμ-βάνει η δίοδος αντιστοιχεί
κατά την κρίση του Δικαστηρίου με την

779/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Καλύβας, Σωτήριος Πολύδωρος).
Ενέχυρο. Ο ενεχυρούχος δανειστής έχει υποχρέωση να διαφυλάσσει την ενοχική
απαίτηση του ενεχυραστή κατά τρίτου, στην οποία έχει συσταθεί το ενέχυρο ώστε
να μην επέλθει μερική ή ολική απόσβεση ή αποδυνάμωσή της. Αν από πταίσμα
του προκαλέσει την εν λόγω απόσβεση ή αποδυνάμωση και συνεπώς ζημία στον
ενεχυραστή αυτός δικαιούται αποζημίωση είτε με βάση τη σύμβαση του ενέχυρου
είτε με αγωγή βάσει των διατάξεων για τις αδικοπραξίες. Περιστατικά.

Από τα αρθ. 297, 298, 330, 1224
εδ. α, 1243 αρ. 1 και 1256 Α.Κ σαφώς
συνάγεται ότι ο ενεχυρούχος δανειστής
έχει υποχρέωση να διαφυλάσσει την
ενοχική απαίτηση του ενεχυραστή κατά
τρίτου, στην οποία έχει συσταθεί το ενέχυρο, έτσι ώστε να μην επέλθει μερική
ή ολική απόσβεση ή αποδυνάμωση αυτής. Αν δε από πταίσμα του προκαλέσει
την εν λόγω απόσβεση ή αποδυνάμωση
και εντεύθεν ζημία στον ενεχυραστή,
αυ-τός δικαιούται αποζημίωση (ΑΠ
204/1991 ΕλΔ 34/559, 852/2002 δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ, Σκούρας σε Γεωργιάδη -Σταθόπουλου Α.Κ., αρθ. 1224 αρ.

4 επ. και 19 επ.). Ο ενεχυραστής δεν
αποκλείεται να επιλέξει, αντί της ευθύνης
από τη σύμβαση ενεχύρου, να ζητήσει
αποζημίωση βάσει των διατάξεων για
τις αδικοπραξίες, αν η εν λόγω ζημία
προ-κλήθηκε παράνομα υπό τις προϋποθέσεις του αρθ. 914 ΑΚ, σύμφωνα με
το οποίο “όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον
αποζημιώσει”. Από τη διάταξη αυτή (914
Α.Κ.) προκύπτει ότι στοιχεία της αγωγής
προς αποζημίωση από αδικοπραξία
είναι: α) ζημιογόνο γεγονός, β) ύπαρξη
ζημίας του δικαιούχου, γ) παράνομη
συμπεριφορά του ζημιώσαντος, δ) υπαιτιότητά του και ε) αιτιώδης σύνδεσμος
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μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς
και της ζημίας (ΑΠ 554/1979 ΝοΒ 27/
596, 600/1971 ΝοΒ 20/215, 587/2002
ΝοΒ 50/2018). Επομένως μεταξύ των
αναγκαίων για τη θεμελίωση της αγωγής
αυτής στοιχεία, και συνεπώς για την
υποχρέωση του δράστη να αποζημιώσει
τον παθόντα, περιλαμβάνεται τόσο η
υπαιτιότητα του δράστη, δηλαδή δόλος
ή αμέλειά του όσο και η ύπαρξη ζημίας,
των οποίων η μη επίκληση καθιστά
την αγωγή αόριστη (ΑΠ. 1125/2002
ΝοΒ 51/256, 56/1995 ΕΕΝ 63/102).
Αν δε πρόκειται για εναγόμενο νομικό
πρό-σωπο, θα πρέπει να αναφέρονται
τα όρ-γανα ή οι υπάλληλοι του που
διέπραξαν την παράνομη συμπεριφορά,
ώστε η ευ-θύνη του νομικού προσώπου
να θεμε-λιώνεται αντιστοίχως στα άρθρα
71 και 922 Α.Κ. (βλ. Απ. Γεωργιάδη σε
Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Α.Κ., Εισαγ.

παρατηρήσεις στα άρθρα 914 - 938, αρ.
44, 45 ). Με βάση τα ανωτέρω και το
προεκτεθέν περιεχόμενο της αγωγής,
αυτή είναι αόριστη, αφού δεν αναφέρει
στοιχεία της υπαιτιότητας των προστηθέντων ή των οργάνων της εναγομένης,
ούτε αναφέρει στοιχεία θεμελιωτικά της
ζημιάς που υπέστη, αφού δεν επικαλείται ότι θα εισέπραττε από τους εκδότες των επιταγών την αξία τους, ώστε
να ζημιωθεί κατά την αξία αυτών. Επομένως η αγωγή έπρεπε να απορριφθεί
ως αόριστη και να καταδικαστεί η ενάγουσα στα δικαστικά έξοδα της εναγομένης, υπολογιζόμενα με βάση το
αντικείμενο της διαφοράς. Στην ίδια ως
άνω κρίση κατέληξε και το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο τόσο ως προς την αγωγή
όσο και ως προς τα δικαστικά έξοδα.

861/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Τζαμαλούκας, Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος
Ν.Σ.Κ.).
Αιγιαλός (ή γιαλός). Έννοια. Δεν δημιουργείται μόνο με τον καθορισμό των ορίων
του από την απόφαση της διοικητικής επιτροπής των άρθρων 2 και 3 του α.ν. 2344/

Κατά το άρθρο 967 του ΑΚ μεταξύ
των κοινής χρήσεως πραγμάτων περιλαμβάνεται και ο γιαλός. Είναι δε γιαλός,
κατά τον ορισμό που δίνει το άρθρο 1
του α.ν. 2344/1940, που διατηρήθηκε
σε ισχύ και υπό το κράτος του ΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Εισαγωγικού
Νόμου αυτού «η περιστοιχούσα την θάλασσαν χερσαία ζώνη η βρεχομένη από
τας μεγίστας πλην συνήθεις αναβάσεις
των κυμάτων». Από τον ορισμό αυτόν

προκύπτει ότι ο γιαλός είναι τμήμα της
γης, που περιβάλλει τη θάλασσα με όριο
προς την ξηρά το σημείο εκείνο, μέχρι
το οποίο φθάνουν τα συνήθως και όχι
από έκτακτες πλημμύρες μεγαλύτερα
κύματα. Ο γιαλός κατά νομική επιταγή
ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο (άρθρα
968 ΑΚ και 1 του α.ν. 2344/1940), ενώ
μόνος ο καθορισμός των ορίων αυτού
με απόφαση της διοικητικής επιτροπής
των άρθρων 2 και 3 του α.ν. 2344/1940,
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που γίνεται για διοικητικούς καθαρά λόγους και έχει απλώς διαπιστωτικό και όχι
δημιουργικό χαρακτήρα, δεν μπορεί να
προσδώσει την ιδιότητα του γιαλού σε
τμήμα γης, το οποίο στερείται τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσματα,
αφού ο γιαλός είναι δημιούργημα της
φύ-σεως και όχι της βουλήσεως της
πο-λιτείας. Τέλος, ο ισχυρισμός του
εναχθέ-ντος με διεκδικητική ή και απλώς
ανα-γνωριστική της κυριότητας ακινήτου

αγω-γή, ότι το επίδικο αποτελεί τμήμα
αι-γιαλού και, επομένως, ως τέτοιο δεν
μπορεί να υποβληθεί στην κυριότητα
ιδι-ώτη, συνιστά ένσταση καταλυτική
της αγωγής, η οποία είναι ορισμένη με
μόνη την επίκληση ότι το διεκδικούμενο
είναι γιαλός. (Για όλα τα παραπάνω
βλ. ΑΠ 1353/1994 Ελ.Δνη 37, 62, ΑΠ
129/2000 ΝοΒ 49, 2331 επ., ΟλΑΠ 24/
2000 Ελ.Δνη 42, 62 επ., ΑΠ 721/2001
Ελ.Δνη 43, 763, ΑΠ 931/2000 Ελ.Δνη

881/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παύλος Μαρινάκης, Παναγής Γεράκης, Λάμπρος Θεοτοκάτος).
Συγκυριότητα (κοινωνία δικαιώματος). Απαίτηση συγκυρίου κατά των λοιπών
συγκυρίων για δαπάνες που κατέβαλε πέραν της αναλογίας του. Δικαίωμα
επισχέσεως. Είδος αγωγής που θα ασκηθεί. Περιστατικά. Δικαστικά έξοδα σε δίκη
διανομής. Τρόπος υπολογισμού. Περιστατικά.

Επειδή από τον συνδυασμό των
αρθρ. 785, 788, 789, 790, 792§1, 794
και 1113 του Α.Κ. συνάγεται ότι η επί κοινωνίας δικαιώματος όπως συμβαίνει και
επί συγκυριότητας, κάθε κοινωνός ενέχεται έναντι των λοιπών κοινωνών κατά
την αναλογία της μερίδας του για τις δαπάνες της συντηρήσεως, της διοικήσεως
και της χρησιμοποιήσεως του κοινού. Ο
κοινωνός που κατέβαλε τέτοιες δαπάνες
πέραν της αναλογίας του έχει απαίτηση
για όσα επί πλέον κατέβαλε κατά των
λοιπών απευθείας από το αρθρ. 794,
δηλαδή χωρίς ανάγκη προσφυγής στις
διατάξεις περί διοικήσεως αλλότριων
ή εκείνες περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, εφόσον όμως οι δαπάνες αυτές
έγιναν υπό τις προϋποθέσεις των αρθρ.
788-790. Χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών οι δαπάνες αυτές αναζητούνται μόνο όταν πρόκειται για επικείμενο κίνδυνο ως προς τη συντήρηση

του κοινού ή με τις διατάξεις περί διοικήσεως αλλότριων ή του αδικαιολογήτου
πλουτισμού (βλ. ΑΠ 217/2003, Δνη
2004,467, 239/2002, Δνη 2003,178).Το
δικαίωμα για συμμετοχή στις δαπάνες
μπορεί να στηρίξει και ένσταση επισχέσεως κατά τις διατάξεις των αρθρ.
325 και 326 του Α.Κ., η οποία έχει ως
συνέ-πεια ότι ο ενιστάμενος μπορεί
να αρνηθεί την απόδοση του κοινού
πράγματος μέχρι να ικανοποιηθεί για
τις δαπάνες που του οφείλονται (βλ.
Εφ.ΑΘ. 6023/2001, Δνη 2002,1484).
Στην προκειμένη περίπτωση, οι
εναγόμενοι με τις εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις τους ενώπιον του
πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου ισχυρίσθηκαν ότι επί των διανεμητέων ακινήτων
με απόφασή τους, ως διαθέτοντες την
πλειοψηφία των μερίδων, προέβησαν
από κοινού σε δαπάνες μετά τον θάνατο
του δικαιοπαρόχου τους. Συγκεκριμένα,
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για τη συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση της οικίας που ευρίσκεται στο
υπό στοιχ. γ’ ακίνητο (στο Αργοστόλι)
δαπάνησαν μετά τον θάνατο του πατέρα
τους Γ.Α. από 2.1.1991 έως 1.6.1991
το συνολικό ποσό των 6.600.000 δρχ.,
όπως αυτό λεπτομερώς αναλύεται κατ’
είδος εργασίας και υλικών. Ομοίως, για
τα υπό στοιχ. α’ και β’ ακίνητα της αγωγής που ευρίσκονται στην Πάτρα δαπάνησαν από κοινού μετά τον θάνατο του
αδελφού τους Χ.Α.: 1) το ποσό των
60.000 δρχ. Για όλες τις παραπάνω
δαπάνες οι εναγόμενοι άσκησαν το
δικαίωμα επισχέσεως ως προς τα διανεμητέα ακίνητα μέχρι την καταβολή από
τον ενάγοντα σε καθένα από αυτούς
συμμέτρως της αναλογίας του στις
δαπάνες αυτές, ανερχόμενες κατά τα
λεπτομερώς εκτιθέμενα στο ποσό ,των
2.200.000 δρχ. για το υπό στοιχ. γ’ ακίνητο και στο ποσό των 827.285 δρχ. για
τα υπό στοιχ. α’ και β’ ακίνητα νομιμοτόκως από της οχλήσεως.
……. Μετά τον θάνατο του το
ακί-νητο περιήλθε στους διαδίκους,
ως εξ αδιαθέτου κληρονόμους του,
εξ αδιαι-ρέτου και κατ’ ισομοιρίαν. Οι
εναγόμενοι, έχοντας την πλειοψηφία
των μερίδων, κατά το πρώτο εξάμηνο
του έτους 1991 προέβησαν σε εργασίες
επισκευής και συντήρησης της οικίας, η
οποία από τότε που κατασκευάσθηκε και
ενόσω διέ-μεναν σε αυτήν οι γονείς των
διαδίκων δεν είχε ποτέ επισκευασθεί και
ήταν ανα-γκαία η διενέργεια ορισμένων
εργασιών για να εξακολουθήσει να
είναι κατοική-σιμη και λειτουργική.
Ειδικότερα οι δα-πάνες στις οποίες
υποβλήθηκαν οι ενα-γόμενοι για την
εκτέλεση των εν λόγω εργασιών είναι
οι ακόλουθες: α) Καθαί-ρεση των
κατεστραμμένων επιχρισμά-των κ.λ.π.
... Έτσι, οι εναγόμενοι δα-πάνησαν
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συνολικά το ποσό των 1.854.000 δρχ.
και ο ενάγων οφείλει να καταβάλει κατ’
αναλογία της μερίδας του το 1/3 αυτού,
δηλαδή 618.000 δρχ. ... Έτσι, η ένσταση
δαπανών και η άσκηση του δικαιώματος
επισχέσεως ως προς το συγκεκριμένο
διανεμητέο ακίνητο που πρόβαλαν
οι εναγόμενοι πρέπει να γίνει δεκτή
εν μέρει και ως ουσία βάσιμη, όπως
ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.
Τα έξοδα της δίκης διανομής βαρύνουν τη διανεμητέα περιουσία και
συμψηφίζονται μεταξύ των διαδίκων
κατά τον λόγο της συγκυριότητας των
στο κοινό πράγμα (βλ. τις μνημονευόμενες στην 1013/2002 προδικαστική
απόφαση του Δικαστηρίου αυτού
παρα-πομπές). Δικαστικά και εξώδικα
έξοδα της δίκης διανομής είναι τα
αναγκαία έξοδα που έγιναν από όλους ή
μερικούς από τους διαδίκους (αρθρ. 189
του Κ.Πολ,Δικ.) για την περάτωση της
δια-νομής, ανεξαρτήτως της ιδιότητας με
την οποία συμμετέχει στη δίκη εκείνος
που τα κατέβαλε. Στην ένδικη υπόθεση,
η πραγματική αξία των δύο πρώτων υπό
διανομή ακινήτων ανέρχεται στα αναφερόμενα στην αγωγή ποσά των 19.988.718
και 18.568.966 δρχ. αντίστοιχα και
συνολικά στο ποσό των 38.557.684
δρχ., η αξία δε του ιδανικού μεριδίου
του ενάγοντος είναι 12.892.561 δρχ. Τα
δικαστικά και εξώδικα έξοδα που έγιναν
από τους συγκυρίους των ακινήτων
αυτών, ενάγοντα και δεύτερη εναγομένη,
ανέρχονται για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας σε 1.150.000 δρχ. (690.000 δρχ.
για τον ενάγοντα και 460.000 δρχ. για
τη δεύτερη εναγομένη). Με βάση το ποσοστό συγκυριότητας των διαδίκων αυτών στα διανεμητέα ακίνητα ο ενάγων
βαρύνεται με το 1/3 ή με 383.333 δρχ.,
εφόσον δε δαπάνησε 690.000 δρχ., η
δεύτερη εναγομένη πρέπει να υποχρεω-
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θεί να του καταβάλει τη διαφορά εκ δρχ.
306.667 δρχ. Η πραγματική αξία του
τρίτου υπό διανομή ακινήτου ανέρχεται
στο αναφερόμενο στην αγωγή ποσό των
50.044.689 δρχ. και η αξία του ιδανικού
μεριδίου του ενάγοντος είναι 16.681.563
δρχ. Τα δικαστικά και εξώδικα έξοδα που
έγιναν από τους συγκυρίους των ακινήτων αυτών, ενάγοντα και πρώτο εναγόμενο, ανέρχονται και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας σε 1.590.000 δρχ.
(συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα για

τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης
ποσού 761,38 ΕΥΡΩ), εκ των οποίων
1.090.000 δρχ. ο ενάγων και 570.000
δρχ. ο πρώτος εναγόμενος. Με βάση τα
ποσοστά συγκυριότητας των διαδίκων
αυτών στο διανεμητέο ακίνητο ο ενάγων
βαρύνεται με το 1/3 ή 530.000 δρχ.,
εφόσον δε δαπάνησε 1.020.000 δρχ.,
ο πρώτος εναγόμενος πρέπει να υποχρεωθεί να του καταβάλει τη διαφορά
εκ δρχ. 490.000.

1152/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παναγιώτου, Βασίλειος Σαφρίδης).
Νομή. Ενιαύσια παραγραφή της σχετικής αξίωσης. Διακοπή με έγερση αγωγής ενώπιον
του Ειρηνοδικείου. Παραίτηση από την αγωγή αυτή. Έγερση και νέας αγωγής εντός έτους
από την παραίτηση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου. Η αξίωση δεν έχει παραγραφεί.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο
εναγόμενος κατά την εκδίκαση στις
18.5.2004 στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο
της κρινόμενης περί αποβολής από τη
νομή ακινήτου αγωγής προέβαλε, με δήλωσή του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, πλην των άλλων, τον ισχυρισμό
- ένσταση ότι η επίδικη αξίωση υπέπεσε
στην ενιαύσια παραγραφή του άρθρου
992 Α.Κ. επειδή από την κατά την
αγωγή αποβολή από τη νομή (πρώτο
δεκαή-μερο Δεκεμβρίου 2001) μέχρι την
άσκη-ση της κρινόμενης αγωγής στις
2.4.2003 έχει παρέλθει έτος. Ο ενάγων
στο δικό-γραφο της κρινόμενης αγωγής
ανέφερε καθ’ υποφορά επί λέξει «επειδή
παραι-τούμαι του δικογράφου της από
15.9.2002 όμοιας αγωγής μου ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Τριταίας». Επίσης με
τις προτάσεις του ενώπιον του πρωτο-

βάθμιου δικαστηρίου δήλωσε ότι παραιτείται από το δικόγραφο της αρχικής
περί νομής αγωγής του που επιδόθηκε
στον εναγόμενο την 1.10.2002 με την
7095/1.10.2002 έκθεση επίδοσης του
δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Πάτρας Μ.Κ.. Ο πιο πάνω ισχυρισμός ο
οποίος αποδεικνύεται ως και ου-σιαστικά βάσιμος (βλ. την από 15.9.2002 με
αρ. κατ. 5/2002 προγενέστερη όμοια
περί αποβολής από τη νομή του επιδίκου αγωγή του ενάγοντος κατά του εναγομένου ενώπιον του Ειρη-νοδικείου
Τριταίας και την 7095/1.10.2002 έκθεση
επίδοσης αυτής στον εναγόμενο του
δικαστικού επιμελητή Πατρών Μ.Κ.)
συνιστά την εκ των άρθρων 261 και 263
Α.Κ. αντένσταση διακοπής της παραγραφής, η έννομη συνέπεια της οποίας
δηλαδή η διακοπή της παραγραφής,
λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα, διότι
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πρόκειται περί γνήσιας αυτοτελούς
αντένστασης, που στηρίζεται στα πιο
πάνω πραγματικά περιστατικά που
εκθέτει ο αντενιστάμενος - ενάγων με
τις προτάσεις του. Επομένως, εφόσον η
παραγραφή της αξίωσης του ενάγοντος
λόγω αποβολής από τη νομή του επιδίκου το πρώτο δεκαήμερο του 2001 διακόπηκε με την άσκηση της πιο πάνω
από 15.9.2002 αγωγής την 1.10.2002
και από την 1.10.2002, οπότε άρχισε
να τρέχει νέα ετήσια παραγραφή, μέχρι
την άσκηση της κρινόμενης αγωγής στις
2.4.2003 (βλ. 8274/2.4.2003 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο

Πρωτοδικείο Πατρών Μ.Κ.) δεν έχει παρέλθει έτος η αξίωση του ενάγοντος δεν
έχει υποπέσει στην ετήσια παραγραφή
του άρθρου 992 Α.Κ. Το Πρωτοβάθμιο
δικαστήριο το οποίο απέρριψε την αγωγή ως παραγεγρραμμένη εσφαλμένα
ερμήνευσε και εφήρμοσε το νόμο ως
προς τις πιο πάνω διατάξεις περί διακοπής της παραγραφής και εκτίμησε τις
αποδείξεις, κατά τον ουσιαστικά βάσιμο
λόγο της έφεσης. Πρέπει, επομένως,
να γίνει δεκτή από ουσιαστική άποψη
η έφεση και να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη.

1164/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Αικατερίνη Τσαφούλια).
Κτηματολόγιο. Διόρθωση της υφιστάμενης (πρώτης) εγγραφής σχετικά με ακίνητο
της κυριότητας των εναγόντων. Διατακτικό της σχετικής αποφάσεως.

Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά. Το επίδικο
ακί-νητο βρίσκεται ……
….. Αποτελεί συνεχόμενο τμήμα
του ως άνω, σε μεγαλύτερη έκταση
124,55 τ.μ, ακινήτου των εναγουσών,
του οποίου, κατοικίας μέχρι πρότινος
και ήδη οικοπέδου, αποτελούσε τον ακάλυπτο χώρο, εκ παραδρομής δε των εκκαλουσών κατά την υποβολή των σχετικών στοιχείων της ιδιοκτησίας τους στο
κτηματολογικό γραφείο Πατρών του εναγόμενου Οργανισμού αναγράφηκε στο
οικείο κτηματολογικό βιβλίο, ως αρχική
εγγραφή, το όλον ακίνητο των εναγουσών ως έχον εμβαδόν 86 τ.μ., ανταποκρινόμενο στο εμβαδόν της υπάρχουσας
τότε οικίας στο ακίνητο, χωρίς τον ως
άνω ακάλυπτο χώρο της (επίδικο τμή-

μα), ο οποίος χώρος αναγράφηκε στο
ειρημένο κτηματολογικό βιβλίο ως έχων
εμβαδόν 37 τ.μ. και αγνώστου ιδιοκτήτη.
Ειδικότερα το ανωτέρω ακίνητο, συνολικού εμβαδού, όπως προαναφέρθηκε,
124,55 τ.μ. (86 + 38,55), που είχε παραχωρηθεί ως προίκα στην τρίτη ενάγουσα, μητέρα των δύο πρώτων, με το
υπ’ αριθμ. 3279/57 συμβόλαιον του συμβολαιογράφου Πατρών Δ.Π. που μεταγράφηκε νόμιμα, ανήκει ήδη κατά ψιλή
κυριότητα και κατά ποσοστό 50% στην
καθεμία από τις δύο πρώτες ενάγουσες
και κατά ισόβια επικαρπία στην τρίτη
ενάγουσα, μητέρα τους, βάσει των νομίμως μεταγεγραμμένων υπ’ αριθμ. 12086
και 12087/8.2.1985 συμβολαίων γονικής
παροχής της συμβολαιογράφου Πατρών
Α.Δ., τίτλοι άλλωστε που αναφέρονται
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στο υπ’ αριθμ. ΚΑΕΚ 061673906018
φύλλο του κτηματολογικού βιβλίου του
εναγομένου Οργανισμού σχετικά με την
προμνησθείσα ιδιοκτησία των εναγουσών, προκύπτει δε το όλον ως άνω εμβαδόν του ακινήτου (124,55 τ.μ.) από το
προειρημένο τοπογραφικό διάγραμ-μα
του τοπογράφου -μηχανικού Α.Σ., σε
συνδυασμό με το νομίμως μεταγεγραμμένο υπ’ αριθμ. 14677/19.7,1934 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πατρών T.Β., που αποτελεί
τον τίτλο κτήσεως των απώτερων δικαιοπαρόχων των εναγουσών και στο οποίο
αναγράφεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο
(ισόγεια οικία με το οικόπεδο και την αυλή της) ως έχον εμβαδόν συνολικά εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων
ή 202,40 τετραγωνικών πατραϊκών
τε-κτονικών πήχεων, την ως άνω δε
ακριβή έκταση του ακινήτου (124,55
τ.μ.) ανα-γράφουν ήδη οι ενάγουσες στις
νομίμως μεταγραφείσες υπ’ αριθμ. 1213
και 1214/23.12.2004 συμπληρωματικές
πράξεις γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Πατρών Ε.Λ. που αφορούν το
επίδικο ακίνητο. Ενόψει των προεκτεθέντων είναι προφανές ότι έπρεπε να
γίνει δεκτή η κρινόμενη αγωγή και να
αναγνωρισθεί ότι το επίδικο τμήμα, το
οποίο άλλωστε ουδέποτε εξέφυγε της
νομής των εναγουσών και το οποίο ουδείς διεκδίκησε ή αμφισβήτησε, ανήκει,
ως μέρος του όλου ακινήτου, εμβαδού
124,55 τ.μ., κατά ψιλή μεν κυριότητα και
κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στην
καθεμιά από την πρώτη και τη δεύτερη
των εναγουσών και κατά επικαρπία στην
τρίτη, και να διαταχθεί η ζητούμενη διόρθωση της εγγραφής του ακινήτου αυτού
στο κτηματολογικό βιβλίο του κτηματολογικού γραφείου Πατρών του εναγόμενου Οργανισμού (προαναφερθείσα διάταξη άρθρου 6§2 ν. 2664/1998), και το
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πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την
προσβαλλόμενη απόφαση του έκρινε
αλλιώς και απέρριψε την αγωγή έσφαλε
στην κρίση του αυτή, όπως βάσιμα οι
ενάγουσες υποστηρίζουν με την κρινόμενη έφεση τους. Κατά συνέπειαν πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση αυτή ως και
κατ’ ουσίαν βάσιμη και αφού εξαφανισθεί
η εκκαλουμένη και κρατηθεί η υπόθεση
στο δικαστήριο τούτο και δικασθεί από
αυτό κατ’ ουσίαν (αρθρ. 535§1 του
ΚΠολΔ), να γίνει δεκτή η αγωγή κατά
τα ανωτέρω και όπως ορίζεται στο διατακτικό, ενώ δεν πρέπει να ορισθεί παράβολο ερημοδικίας εις βάρος του ερημοδικαζομένου εφεσίβλητου - εναγομένου
Οργανισμού, ο οποίος δεν έχει έννομο
συμφέρον να ασκήσει ανακοπή κατά της
παρούσης, ούτε να καταδικασθεί ο ίδιος
Οργανισμός στη δικαστική δαπάνη των
εκκαλουσών, ελλείψει υπαιτιότητας για
τη διεξαγωγή της δίκης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
…… ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι το επίδικο ακίνητο, που αναγράφεται υπό
ΚΑΕΚ 061673906020 στο οικείο κτηματολογικό βιβλίο του κτηματολογικού γραφείου Πατρών του εναγομένου Οργανισμού με έκταση 37 τ. μ. και με άγνωστον
ιδιοκτήτη, ακριβούς εκτάσεως 38,55 τ.μ.,
όπως ειδικότερα περιγράφεται στο σκεπτικό, ανήκει, ως τμήμα μείζονος ακινήτου, συνολικού εμβαδού 124,55 τ.μ., κατά ψιλή μεν κυριότητα και κατά ποσοστό
50% εξ αδιαιρέτου στην καθεμιά από τις
δύο πρώτες ενάγουσες, κατά ισόβια δε
επικαρπία και εξ ολοκλήρου (ποσοστό
100%) στην τρίτη ενάγουσα. Και
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την διόρθωση της
υφιστάμενης άνω (πρώτης) έγγραφης
σχετικά με το ανωτέρω ακίνητο ως προς
την έκταση και τον κύριο του ακινήτου εις
τρόπον ώστε να εγγραφεί και το επί-δικο
αυτό τμήμα στο όνομα των ενα-γουσών
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κατά τις προαναφερθείσες δια-κρίσεις
και να προστεθεί το εν λόγω τμή-μα
των 38,55 τ.μ. στο υπόλοιπο ακίνητο
των εναγουσών, εμβαδού 86 τ.μ., να καταχωρηθεί δε η όλη ιδιοκτησία των ενα-

γουσών στο ανωτέρω κτηματολογικό
βι-βλίο με ενιαίο ΚΑΕΚ ως συνολικού
εμβα-δού 124,55 τ.μ.

1211/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Λέων, Γεράσιμος Γαντζίας).
Αρνητική αγωγή. Στέγη οικοδομής. Τα βρόχινα νερά δεν πρέπει να φέρονται προς
το κτήμα του γείτονα (1026 Α.Κ.). Σε παράβαση τέτοιας φύσεως εγείρεται η αρνητική
αγωγή. Αγροτικά ακίνητα. Απαγορεύεται η κατασκευή έργου που εμποδίζει ή
μεταβάλλει τη φυσική ροή των υδάτων. Όμβρια ύδατα. Ρύθμιση με τον ΓΟΚ.

Κατ’ άρθρο 1108 του Α.Κ., εάν η
κυριότητα προσβάλλεται με άλλο τρόπο
εκτός από την αφαίρεση ή κατακράτηση
του πράγματος, ο κύριος δικαιούται να
απαιτήσει από εκείνον που προσέβαλε
την κυριότητα, να άρει την προσβολή
και να την παραλείπει στο μέλλον. Το ως
άνω δικαίωμα δεν παρέχεται στον κύριο,
εάν εκείνος που έκανε την προσβολή
ενήργησε δυνάμει δικαιώματος. Από την
προαναφερθείσα διάταξη προκύπτει ότι
διατάραξη της κυριότητας είναι η παρεμπόδιση του κυρίου να ασκήσει τα δικαιώματα του πάνω στο πράγμα, η οποία
δεν αποτελεί αφαίρεση ή κατακράτηση
της νομής. Καθεμία διατάραξη της νομής
είναι και διατάραξη της κυριότητας. Η
διατάραξη μπορεί να γίνει με ενέργεια ή
παράλειψη και είναι παράνομη εάν εκείνος που έκανε την προσβολή ενήργησε
χωρίς δικαίωμα (ΕΑ 7997/1999 ΕλΔνη
2001,450).
Σύμφωνα με το άρθρο 1026 του
Α.Κ., ο κύριος οικοδομής έχει υποχρέωση να κατασκευάσει τη στέγη έτσι ώστε
τα νερά της βροχής να μη φέρονται προς
το κτήμα του γείτονα. Η έννοια του άρθ-

ρου αυτού είναι ότι τα βρόχινα νερά που
πέφτουν στη στέγη δεν πρέπει, είτε λόγω κλίσης, είτε με ειδική υδρορροή, να
διοχετεύονται στο κτήμα του γείτονα. Κατά συνέπεια, εάν ο κύριος της οικοδομής, κατά παράβαση της παραπάνω
υποχρεώσεώς του, διοχετεύει το βρόχινο
νερό της στέγης στο κτήμα του γείτονα,
τότε ο τελευταίος προστατεύεται με την
άσκηση της αρνητικής αγωγής (ΑΠ
769/1997 ΝοΒ 98,638). Εξάλλου, κατά
το άρθρο 1024 του Α.Κ., τα αγροτικά ακίνητα, που βρίσκονται χαμηλότερα, δέχονται τα νερά που τρέχουν, φυσικά, χωρίς
χειροποίητο έργο απ’ αυτά που βρίσκονται ψηλότερα. Στον κύριο του χαμηλότερου ή του ψηλότερου ακινήτου απαγορεύεται κατασκεύασμα που εμποδίζει
ή μεταβάλει τη φυσική ροή. Από τη διάταξη αυτή, η οποία έχει εφαρμογή μόνο
επί αγροτικών ακινήτων, δηλαδή επί
ακι-νήτων που προορισμός τους είναι
η αγ-ροτική εκμετάλλευση, και όχι επί
αστικών ακινήτων συνδυαζόμενη με τις
διατάξεις των άρθρων 297, 298, 914,
1000, 1004 και 1108 του Α.Κ. συνάγεται
ότι ο κύριος του χαμηλότερου αγροτικού
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ακινήτου έχει μεν υποχρέωση να δέχεται
τα νερά που έρχονται από το ψηλότερο,
αλλά μό-νον εφόσον αυτά ακολουθούν
τη φυσική ροή, αφού κατά το εδ. β’ του
άρθρου αυτού (1024 Α.Κ) απαγορεύεται
και στον κύριο του ψηλότερου ακινήτου
οποιοδή-ποτε κατασκεύασμα που
εμποδίζει ή μεταβάλλει τη φυσική ροή.
Επομένως, εάν με κατασκεύασμα
του κυρίου του ψηλότερου αγροτικού
ακινήτου μεταβλη-θεί η φυσική ροή και
επέλθει απ’ αυτό ζημιά του κυρίου του
χαμηλότερου ακι-νήτου, ο τελευταίος
έχει αξίωση να ζητή-σει την άρση της
προσβολής και την πα-ράλειψη της
στο μέλλον (ΑΠ 1668/1988 ΕλλΔνη
1991,88).
Το άρθρο 97 παρ. 1 και 2 του
Ν.Δ 8/1973 «Περί Γενικού Οικοδομικού
Κα-νονισμού» το οποίο εξακολουθεί
να ισ-χύει κατ’ επιταγή του άρθρου
31 παρ. 1 του Ν. 1577/1985 «Γενικός
Οικοδομικός Κανονισμός», ορίζει τα
εξής: «παρ. 1. Τα όμβρια ύδατα των
ιδιοκτησιών συλλέ-γονται καταλλήλως
και αποχετεύονται εις την προ των
κτιρίων υπόνομον ομβρί-ων. Ελλείψει
τοιαύτης, η αποχέτευσις δέ-ον να
γίνεται εις τα ρείθρα των πεζοδρο-μιίων
παρ. 2. Εις περίπτωσιν υψηλο-μετρικής διαμορφώσεως του οικοπέδου,
τοιαύτης ώστε να καθίσταται αδύνατος
η αποχέτευσις των ομβρίων υδάτων
προς τα ρείθρα της οδού ή προς την
υπόνομον είναι δυνατή η συγκέντρωσις
αυτών εις απορροφητικά φρεάτια, κατασκευαζόμενα εις το ακάλυπτον τμήμα
του οικοπέδου, υπό τον όρον ότι ουδεμία
βλάβη εκ της υγρασίας επί των εγγύς
κτιρίων λαμβάνει χώραν. Εις περίπτωσιν
δημιουργίας οιασδήποτε οχλήσεως τα
φρεάτια δέον όπως κατασκευάζονται
απολύτως στεγανά, τα δε συγκεντρούμενα όμβρια ύδατα ανυψούνται, δι’ αντλήσεως, και αποχετεύονται εις τα ρείθρα
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της οδού.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγ-ματικά περιστατικά: Ο ενάγων
είναι ψι-λός κύριος ενός ακινήτου μετά
της επ’ αυτού οικίας, που βρίσκεται στη
θέση «Μέγα Χωράφι» ή «Παράδεισος»
της τέως Κοινότητας Κατούνας και νυν
Δήμου Λευκάδας, εμβαδού 357,109 τ.μ.,
το οποίο συνορεύει …..
Την ψιλή κυριότητα επί του ως
άνω ακινήτου, απέκτησε από τον προηγούμενο κύριο αυτού Χ.Λ., πατέρα του,
δυνάμει του υπ’ αρ. 9839/1984 πωλητηρίου συμβολαίου, που έχει μεταγραφεί
νόμιμα, ενώ η επικαρπία του ακινήτου
αυτού ανήκει στην μητέρα του Α.Λ. Νότια
του ακινήτου του ενάγοντος βρίσκεται το
όμορο ακίνητο του εναγομένου με την
επ’ αυτού διώροφη οικία. Μεταξύ των
δύο ακινήτων υπάρχει υψομετρική διαφορά και ειδικότερα το ακίνητο του ενάγοντος βρίσκεται χαμηλότερα από το
ακίνητο του εναγομένου. Ο εναγόμενος
για να εισέλθει στο ακίνητό του διέρχεται
μέσα από το ακίνητο του ενάγοντος,
δυνάμει δικαιώματος δουλείας διόδου,
όπως συνομολογείται, και ειδικότερα
αυ-τός χρησιμοποιεί την τσιμεντένια
σκάλα, που βρίσκεται στο νότιο άκρο
του ακινή-του του ενάγοντος…….
Αποδείχθηκε ότι κατά το έτος
1998 περίπου, ο εναγόμενος τοποθέτησε παράνομα και αυθαίρετα την απόληξη του σωλήνα υδρορροής, που ξεκινάει από τη στέγη της οικίας του, εναέρια
μέσα στο ακίνητο του ενάγοντος και, έτσι,
μέσω της υδρορροής αυτής απάγο-νται
τα νερά της βροχής από την στέγη της
οικίας του εναγομένου και διοχετεύ-ονται
απευθείας στο ακίνητο του ενάγο-ντος,
παραπλεύρως του μανδρότοιχου, που
διαχωρίζει τις ιδιοκτησίες τους. Δεν
αποδείχθηκε ότι η τοποθέτηση του ως
άνω σωλήνα, εντός του ακινήτου του
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ενάγοντος, έγινε μετά από συμφωνία
των διαδίκων και πρέπει να απορριφθεί,
ως ουσιαστικά αβάσιμος, ο σχετικός
ισχυρισμός του εναγομένου. Η τοποθέτηση της απόληξης του ως άνω σωλήνα
υδρορροής μέσα στην ιδιοκτησία του
ενάγοντος απαγορεύεται από τον νόμο,
αφού σύμφωνα με το άρθρο 1026 του
Α.Κ., ο κύριος της οικοδομής έχει υποχρέωση να κατασκευάσει τη στέγη αυτής, έτσι ώστε τα νερά της βροχής να
μη φέρονται στο γειτονικό ακίνητο. Με
την τεχνητή αυτή διοχέτευση των νερών
της βροχής από τη στέγη της οικίας του
εναγομένου μέσα στο ακίνητο του ενάγοντος, το τελευταίο κατακλύζεται από
τα νερά της βροχής και, έτσι, διαταράσσεται η ψιλή κυριότητα του ενάγοντος επ’
αυτού. Επίσης, αποδείχθηκε ότι κατά το
έτος 1993, ο εναγόμενος διάνοιξε επί του
πέτρινου μανδρότοιχου, που διαχωρίζει
την ιδιοκτησία με αυτή του ενάγοντος,
και έχει μήκος 25 μέτρων, επτά οπές,
σε απόσταση μεταξύ τους και στο ύψος
του δαπέδου της αυλής αυτού (εναγομένου). Μέσα από τις οπές αυτές διοχετεύονται από την υψομετρικά ψηλότερη
και πλακοστρωμένη αυλή του εναγομένου προς το χαμηλότερο ακίνητο του
ενάγοντος, τόσο τα νερά της βροχής,
όσο και τα νερά που προέρχονται από
το πότισμα των φυτών της αυλής του,
τον καθαρισμό της αυλής του (νερά από
πλύσιμο με απορρυπαντικό) καθώς και
τα νερά από το υπαίθριο λουτρό («ντουζιέρα»), που βρίσκεται στην άκρη της
αυ-λής του εναγομένου και δίπλα στον
ως άνω μανδρότοιχο (νερά από πλύσιμο
με σαπούνι). Με τη διάνοιξη των οπών
αυτών στον μανδρότοιχο μεταβλήθηκε,
τεχνητά, η φυσική ροή των νερών της
βροχής, πράγμα που απαγορεύεται και
αυτά διοχετεύονται στο χαμηλότερο ακίνητο του ενάγοντος χωρίς καμία προη-
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γούμενη απορρόφηση και επιβράδυνση
από το έδαφος του ακινήτου του εναγομένου και κατακλύζουν την αυλή του ακινήτου του ενάγοντος. Από την εισρροή
των ως άνω νερών της βροχής και των
νερών οικιακής χρήσης στο ακίνητο του
ενάγοντος κατακλύζεται με νερά η αυλή
του ενάγοντος και έτσι προσβάλλεται η
ψιλή κυριότητα αυτού επί του ακινήτου
του, έχουν δε ήδη ξεραθεί μερικά φυτά
που βρίσκονται στην αυλή του ενάγοντος δίπλα στον μαντρότοιχο (βλ. κυρίως
προσκομιζόμενες φωτογραφίες).
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο
ενάγων απουσίαζε για μεγάλα χρονικά
διαστήματα από την Ελλάδα, λόγω του
επαγγέλματός του, ως πλοιάρχου του
Εμπορικού Ναυτικού και, έτσι, δεν λάμβανε αμέσως γνώση των ως άνω ενεργειών του εναγομένου. Αμέσως, όμως,
μόλις αυτός διαπίστωσε τις ως άνω
ενέργειες, διαμαρτυρήθηκε στον εναγόμενο τόσο προφορικά, όσο και με την
από 29.10.1999 εξώδικη διαμαρτυρία
του και του ζήτησε να άρει την προσβολή
της ψιλής κυριότητάς του επί του ακινήτου του, προβαίνοντας στις απαραίτητες
ενέργειες. Ο εναγόμενος, όμως, δεν έχει
προβεί σε άρση των ως άνω κατασκευών και εξακολουθεί να διαταράσσει με
τις προαναφερθείσες ενέργειές του, την
ψιλή κυριότητα του ακινήτου του ενάγοντος. Επίσης, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος έχει προβεί σε πλακόστρωση
όλης της αυλής του, επιφανείας 17 τ.μ.
περίπου. Στην άκρη της αυλής του και
παραπλεύρως του διαχωριστικού των
ιδιοκτησιών των διαδίκων μανδρότοιχου,
υπάρχει υπαίθριο («ντουζιέρα»), που
χρησιμοποιείται από τον εναγόμενο και
την οικογένεια του, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο υπαίθριο αυτό λουτρό
υπάρχει ένα σιφόνι, παραπλεύρως δε
αυτού (λουτρού), υπάρχει ένα ακόμη σι-
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φόνι. Τα σιφόνια αυτά βρίσκονται παραπλεύρως του μανδρότοιχου. Δεν αποδείχθηκε, όμως, ότι τα σιφόνια αυτά συνδέονται, με αποχετευτικό αγωγό, που
κατ-αλήγει στον συλλεκτήρα λημμάτων
και ακαθάρτων νερών (βόθρο), που
βρίσκε-ται στο ακίνητο του εναγομένου.
Αντί-θετα, αποδείχθηκε ότι τα νερά που
εισέρ-χονται στα σιφόνια αυτά (νερά από
το λουτρό και από το πλύσιμο της αυλής
και το πότισμα των φυτών) διοχετεύονται, μέσω του μαντρότοιχου, στο χαμηλότερο ακίνητο του ενάγοντος. Επίσης,
στην ως άνω αυλή του εναγομένου υφίστανται τρία απορροφητικά φρεάτια, τα
οποία έχουν βάθος μόνο 20 εκατοστά.
Δεν είναι, όμως, αυτά ικανά να απορρο-
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φήσουν τα όμβρια ύδατα, που πέφτουν
στην αυλή του εναγομένου, διότι δεν
έχουν το απαιτούμενο βάθος. Έτσι, παρά την ύπαρξη των φρεατίων αυτών, τα
όμβρια ύδατα που πέφτουν στο ακίνητο
του εναγομένου καταλήγουν, χωρίς καμία απορρόφηση, στο ακίνητο του ενάγοντος και προκαλούν ενόχληση σ’ αυτόν. Ύστερα απ’ αυτά, αποδείχθηκε ότι
όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες του
εναγομένου είναι παράνομες και αυθαίρετες και προσβάλουν την ψιλή κυριότητα του ενάγοντος επί του ακινήτου
του. Γι’ αυτό, πρέπει ο εναγόμενος να
άρει την προσβολή αυτή. Προκειμένου
να αρθεί η προσβολή αυτή, πρέπει ο
εναγό-μενος να προβεί στις παρακάτω
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4. OÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÏ äéêáéï
74/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Σπηλιόπουλος, Μαρίνα Μπεβούδα).
Ανήλικος. Δίκες για τη γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων και επικοινωνία γονέων.
Προηγείται στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας, αλλιώς αναβάλλεται η συζήτηση της
αγωγής ή της έφεσης. Ανήλικο τέκνο που έχει την απαιτούμενη ωριμότητα. Καλείται
από το δικαστήριο πριν την έκδοση της απόφασης. Πρωτόδικη συζήτηση χωρίς να
τηρηθεί η διαδικασία αυτή. Το εφετείο που δικάζει έφεση, διατάσσει την επανάληψη
της συζήτησης για να ακολουθηθεί η πιο πάνω προδικασία (254 Κ.Πολ.Δ.).
Περιστατικά.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 681 Β’ και 681 Γ’
του Κ.Πολ.Δικ., όπως το τελευταίο
τροπο-ποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν.
447/1996, που ισχύει από 30-12-1996
και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 18 § 3 του Ν. 2521/1997, που
ισχύει από 1-9-1997, συνάγεται ότι στις
διαφορές που υπάγονται στις ως άνω
διατάξεις και αφορούν στην άσκηση της
γονικής μέριμνας ανηλίκων, την επιμέλειά τους και την επικοινωνία των γονέων τους και των λοιπών ανιόντων τους
με αυτά, καθιερώνεται τόσο στον πρώτο
βαθμό ενώπιον του Μονομελούς και
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, όσο και
στον δεύτερο βαθμό ενώπιον του Εφετείου, στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας για την συμβιβαστική επίλυση της
διαφοράς, ύστερα από ακρόαση των
διαδίκων και των πληρεξουσίων τους,
η τήρηση του οποίου τάσσεται επί ποινή
απαραδέκτου, που ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Η απόπειρα
για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, παρότι δεν πρόκειται για ιδιωτική
υπόθεση δεκτική διαθέσεως, αποσκοπεί

στην παροχή ευχέρειας στους διαδίκους,
ενόψει της φύσεως της υποθέσεως και
των επιπτώσεων στο τέκνο, να αποτρέψουν τη συζήτηση στο ακροατήριο (ΕΠ
1169/2001, 1169/2002, ΕΑ 2105/2000
Ελ. Δικ/νη 2001, 177, 1898/2000 Ελ Δ/νη
2001, 455, 9215/99 Ελ. Δ/νη 1999, 1109,
Βαθρακοκοίλης «Οι τροποποιή-σεις
του ΚΠολΔ (1997), σ. 51 επ). Επί-σης,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 681
Γ’ § 3, απαιτείται η λήψη υπόψη από το
Δικαστήριο, πριν από την έκδοση της
απόφασης του, της γνώμης του ανηλίκου τέκνου, εφόσον αυτό έχει την απαιτούμενη ωριμότητα για τη σαφή αντίληψη της σημασίας της διαφοράς και
του συμφέροντός του (ΕΠ 1169/2002,
1000/2001, ΕΑ 4242/2001 Ελ Δ/νη 43.
178). Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο
254 § 1 του ΚΠολΔ, το Δικαστήριο
μπορεί να διατάξει την επανάληψη της
συζητήσεως στο ακροατήριο, η οποία
έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά
τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη
παρουσιά-ζονται κενά ή αμφίβολα
σημεία, που χρειάζονται συμπλήρωση ή
επεξήγηση. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται
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και στην κατ’ έφεση δίκη (αρθρ. 524
του ΚΠολΔ). Στην ένδικη υπόθεση
πρόκειται περί δια-φοράς που αφορά
στην άσκηση της γονικής μέριμνας,
άλλως της επιμέλειας του ανηλίκου
τέκνου των διαδίκων. Επο-μένως, είναι
υποχρεωτική η απόπειρα συμβιβαστικής
επίλυσης της διαφοράς, η οποία όμως,
δεν τηρήθηκε κατά τη συ-ζήτηση της
υπόθεσης ενώπιον του Δικα-στηρίου
αυτού. Έτσι, παρουσιάζεται κενό σημείο,
που χρειάζεται συμπλή-ρωση. Γι’ αυτό,
πρέπει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 254
του ΚΠολΔ, να δια-ταχθεί η επανάληψη
της συζήτησης της κρινόμενης έφεσης
στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού,
για να εμφανισθούν αυτοπροσώπως

αμφότεροι οι διάδικοι, γονείς του
ανηλίκου, προκειμένου να επιχειρηθεί
η παραπάνω συμβιβαστική επίλυση
της ένδικης διαφοράς.
Εξάλλου, λαμβανομένης υπόψη
της ηλικίας του ανηλίκου τέκνου των
δια-δίκων (γεννήθηκε την 13-3-1993), το
Δικαστήριο κρίνει ότι αυτό έχει την απαιτούμενη ωριμότητα για να αντιληφθεί
σαφώς τη σημασία της διαφοράς και
το συμφέρον του. Συνεπώς, κρίνεται
ανα-γκαία και η εμφάνιση του τέκνου
στο δικαστήριο, προκειμένου να λάβει
χώρα η προβλεπόμενη στο άρθρο 681
Γ’ § 3 και 4 του ΚΠολΔ επικοινωνία του
δικα-στηρίου με αυτό και να ληφθεί

85/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Τσιμπούκης, Γεώργιος Τζογάνης).
Αγωγή διατροφής τέκνων. Στοιχεία για να μην είναι αόριστη. Διαζύγιο. Διατροφή
συζύγου μετά το διαζύγιο. Στοιχεία της σχετικής αγωγής. Ύπαρξη περιουσίας του
δικαιούχου. Διάθεσή της. Πότε επιβάλλεται.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1485, 1486, 1489, 1493 και 1497 Α.Κ.,
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 15 ν. 1329/1983, προκύπτει ότι
οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα
με τις δυνάμεις του, το ανήλικο τέκνο
τους εφόσον αυτό δεν έχει εισοδήματα
από περιουσία ή πόρους από εργασία
που να επαρκούν για τη διατροφή του,
το μέτρο της διατροφής τούτου (ανηλίκου) προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες
του, όπως αυτές προκύπτουν από τις
συνθήκες της ζωής του, η δε δικαιούμενη
(ανάλογη) διατροφή του περιλαμβάνει
όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντή-

ρησή του και επιπλέον τα έξοδα για την
ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική
και την εν γένει εκπαίδευσή του. Κατά
συνέπεια για το, κατά το άρθρο 216
Κ.Πολ.Δικ., ορισμένο της αγωγής διατροφής σε χρήμα ανηλίκου τέκνου, λόγω
διάστασης ή λύσης του γάμου των γονέων του, αρκεί ν’ εκτίθενται στο δικόγραφο αυτής η έλλειψη εισοδημάτων
του ανηλίκου και η αδυναμία του να
εργα-σθεί, τα περιουσιακά στοιχεία του
εναγο-μένου γονέα του, οι ανάγκες του
που είναι προσδιοριστικές του ύψους
της δια-τροφής η οποία πρέπει να του
καταβλη-θεί και το αιτούμενο, για όλες
αυτές τις ανάγκες του, συνολικό ύψος
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της δαπά-νης που αποτελεί την κατά τις
προανα-φερθείσες διατάξεις ανάλογη
διατροφή του, χωρίς να απαιτείται να
προσδιο-ρίζεται στο δικόγραφο της, με
ακρίβεια και το απαραίτητο ποσό για την
κάλυψη κάθε επί μέρους ανάγκης του,
που προ-κύπτει από τις συνθήκες της
ζωής του (ΑΠ. 823/2000 Ελ.Δ. 41.1597
Εφ. Αθ. 7546/2001 Ελ.Δ. 44.996).
Κατά το άρθρο 1442 Α.Κ., όπως
ισχύει μετά την αντικατάστασή του με
το άρθρο 16 του Ν. 1329/83, «εφόσον
ο ένας από τους πρώην συζύγους δεν
μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του
από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλο: 1) αν κατά την
έκδοση του διαζυγίου ή κατά το τέλος
των χρονικών περιόδων που προβλέπονται στις επόμενες περιπτώσεις βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας
που δεν επιτρέπει να αναγκαστεί να
αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει απ’ αυτό τη διατροφή του, 2) αν
έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου και γι’
αυτό το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση
κατάλληλου επαγγέλματος 3) αν δεν
βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία
ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική
εκπαίδευση, και στις δύο όμως περιπτώσεις για ένα διάστημα που δεν
μπο-ρεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια
από την έκδοση του διαζυγίου 4) σε κάθε
άλλη περίπτωση, όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την έκδοση του διαζυγίου
επιβάλλεται από λόγους επιείκειας. Από
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η μεν βασική προϋπόθεση της αξιώσεως διατροφής, δηλαδή «η αδυναμία εξασφαλίσεως της διατροφής του πρώην συζύγου από τα εισοδήματα του ή την
περι-ουσία του», πρέπει να υπάρχει
κατά το χρόνο της πρώτης συζητήσεως
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της αγωγής διατροφής, η δε πρόσθετη
προϋπόθεση της αδυναμίας ενάρξεως
ή συνεχίσεως της ασκήσεως επαγγέλματος (1442 παρ. 1) ή της υπάρξεως
λόγων επιείκειας για την παροχή διατροφής (1442 παρ.4) πρέπει να υπάρχει
κατά το χρόνο «εκδόσεως του διαζυγίου». Περαιτέρω, από την ίδια διάταξη,
συνδυαζόμενη και με το επόμενο άρθρο
1443 εδ. α’ Α.Κ., όπως αυτό ισχύει μετά
το ν. 1329/1983, που ορίζει, ότι οι διατάξεις των άρθρων 1487, 1493, 1494 και
1498 εφαρμόζονται αναλόγως και για το
δικαίωμα διατροφής μετά το διαζύγιο,
συνάγεται, ότι η αξίωση διατροφής
μετά το διαζύγιο παρέχεται μόνο όταν
η δια-τροφή δικαιολογείται από λόγους
κοινω-νικούς ώστε ο πρώην σύζυγος να
μη μένει αβοήθητος, όταν δεν μπορεί με
τα εισοδήματα, την περιουσία του ή το
δυνάμενο να ασκηθεί από αυτόν επάγγελμα, να καλύψει τις ανάγκες διατροφής
του, όπως αυτές προκύπτουν από τη
μετά το διαζύγιο συνθήκες της ζωής του.
Συνεπώς, βασικές προϋποθέσεις για
τη γέννηση του δικαιώματος διατροφής
δια-ζευγμένου συζύγου είναι αφενός
η ευπορία του υπόχρεου (1487 σε
συν-δυασμό με το 1443 εδ. α Α.Κ.) και
αφετέ-ρου η απορία του δικαιούχου (ΑΠ.
919/2002 Ελ.Δ. 44.1302, ΑΠ. 642/2002
Ελ.Δ. 43.1635). Ως απορία του δικαιούχου θεωρείται η αδυναμία του πρώην
συζύγου να εξασφαλίσει τη διατροφή του
από τα εισοδήματά του και την περιουσία του, ευπορία δε του υπόχρεου, που
δεν σημαίνει κάποιο ιδιαίτερο πλούτο,
είναι η δυνατότητα αυτού να παράσχει
στο δικαιούχο διατροφή, χωρίς να θέσει
σε κίνδυνο τη δική του διατροφή. Για να
κριθεί αν υπάρχει απορία του δικαιούχου
και ευπορία του υπόχρεου, πρέπει να
εξαντληθούν προηγουμένως όλες οι
οικονομικές δυνατότητες που τους παρέ-
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χουν τα εισοδήματά τους και η περιουσία
τους και αν ακόμη η τελευταία αποτελείται από μη προσοφόρα στοιχεία,
οπότε θα πρέπει αυτά να απαλλοτριωθούν, εκτός αν επιβάλλεται η διατήρησή
τους για λόγους πρόνοιας, προς εξασφάλιση του δικαιούχου στο μέλλον, για

την αντιμετώπιση έκτακτης οικονομικής
του ανάγκης με εκποίηση των μη προσοφόρων αυτών περιουσιακών στοιχείων (ΑΠ. 1901/1999 Ελ.Δ. 42.107,
ΑΠ. 228/2000 Ελ.Δ. 41.1315).

93/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρυσόστομος Γασπαράτος, Ιωάννης Μπουρμπούλης).
Διατροφή τέκνου. Δικαιούται και το ενήλικο τέκνο με προϋποθέσεις. Περίπτωση τέκνου
σπουδαστή. Περιστατικά διακοπής των σπουδών και της διατροφής.

Επειδή, από τις διατάξεις των
αρθρ. 1389, 1390, 1485, 1486 εδ. Β’,
1489 εδ. Β’ και 1493 Α.Κ. με σαφήνεια
συνάγεται ότι η υποχρέωση των γονέων
για διατροφή του τέκνου τους δεν διαρκεί
μόνο μέχρι την ενηλικίωση του, αλλά
αυτοί υποχρεούνται να διατρέφουν και
το ενήλικο τέκνο τους, εάν αυτό δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από την
περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη
για την ηλικία του, την κατάσταση της
υγείας του και τις λοιπές βασικές του
συνθήκες, ενόψει και των τυχόν αναγκών της εκπαιδεύσεώς του (Εφ. Θεσ.
2510/2000 Αρμ. 55-48, Εφ. Αθ. 4299/
1993 Δνη 35 -451). Ειδικότερα, ανίκανο
να διαθρέψει τον εαυτό του μετά την ενηλικίωσή του θεωρείται το τέκνο αν πάσχει από σωματική ή ψυχική ανικανότητα,
εξαιτίας της οποίας δεν μπορεί να βρει
εργασία κατάλληλη για την ηλικία του.
Αν ο ενήλικος επιθυμεί να συνεχίσει τις
σπουδές του στην τριτοβάθμια ή την
επαγγελματική εκπαίδευση τότε δικαιούται διατροφής από τα πρόσωπα που
ορίζει το αρθρ. 1485 Α.Κ., αν δεν έχει
περιουσία, στην περίπτωση όμως αυτή
συνεκτιμώνται οι μέχρι τώρα σπουδές

του ενήλικου τέκνου σε σχέση με τη
δυνατότητά του να εργασθεί. Η ιδιότητα
του τέκνου ως σπουδαστού συνεπάγεται
συνήθως ότι αυτό δεν είναι σε θέση να
ασκήσει παραλλήλως οιονδήποτε επάγγελμα ή εργασία χωρίς βλάβη της υγείας
του και της επιτυχούς αντιμετωπίσεως
των σπουδών του (Εφ.Θεσ. 2510/2000,
ό.π., Εφ.Αθ. 3689/1985 Δνη 26-1169).
Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει σε
συγκεκριμένη περίπτωση ότι το ενήλικο
τέκνο που σπουδάζει μπορεί να προσφέρει εργασία για ελάχιστες ώρες ημερησίως, αν η εργασία αυτή δεν παρεμποδίζει τις σπουδές του (Κωνσταντίνου
Παπαδοπούλου, αγωγές Οικογενειακού
δικαίου, τόμος Β’, ΑΘΗΝΑ 2003, σελ.
154,4).
……….. Το Δικαστήριο τούτο
κατέληξε στην παραπάνω κρίση του,
δε-χόμενο, εκτός των άλλων, ότι ο
ενάγων «δεν παρακολούθησε μαθήματα
και εργαστήρια, ενώ από 19.10.2001 με
υπεύθυνη δήλωση του διαγράφηκε από
σπουδαστής του παραπάνω τεχνολογικού ιδρύματος. Εξάλλου δεν αποδείχθηκε ότι και μετά την ενηλικίωσή του
πάσχει από σωματική ή ψυχική ανικανό-
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τητα, εξαιτίας της οποίας, δεν μπορεί να
βρεί εργασία κατάλληλη για την ηλικία
του και έτσι δεν είναι ανίκανος να διατρέφει τον εαυτό του». Αποδείχθηκε περαιτέρω, ότι ο ενάγων, στις 2.10.2001,
ενεγράφη στο εργαστήριο ελεύθερων
σπουδών I.S.T. STUDIES (Χαλκοκονδύλη 31, ΑΘΗΝΑ), τριετούς προγράμματος σπουδών με ειδίκευση στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παρακολούθησε μαθήματα επί έξι (6) μήνες ετησίως, ήτοι από Νοέμβριο έως και Απρίλιο. Με την αγωγή του ζητεί διατροφή,
όπως προεκτέθηκε, επί μια διετία από
την επίδοση της, ήτοι από 20.1.2003
έως 20.1.2005. Για το χρονικό διάστημα
από το τέλος Απριλίου 2004 που αποπεράτωσε τις σπουδές του ή, εν πάση
περιπτώσει, όφειλε να αποπερατώσει
έως τις 20.1.2005 μπορούσε να διατρέφει τον εαυτό του από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του ενόψει και της
μη αποδειχθείσας ανικανότητάς του.
Για το προηγούμενο χρονικό διάστημα

(20.1.2003 έως και Απρίλιο 2004) μπορούσε επίσης να διατρέφει τον εαυτό του
προσφέροντας εργασία, κατά πλήρες
ωράριο, από το Μάϊο του 2003 έως και
τον Οκτώβριο του 2003 που δεν σπούδαζε και, κατά μειωμένο ωράριο (2 έως
3 ώρες ημερησίως), κατά το διάστημα
που παρακολουθούσε μαθήματα. Η
εργασία του κατά τις παραπάνω ελάχιστες ώρες (2 έως 3) δεν θα παρεμπόδιζε τις σπουδές του δεδομένου
ότι δεν αποδείχθηκε, ότι το καθημερινό
πρόγραμμα αυτών περιελάμβανε ώρες
διδασκαλίας συνεχώς, ήτοι πρωί και
απόγευμα. Με την κατά τα ανωτέρω
προσφορά της εργασίας του ο ενάγων
θα μπορούσε να αποκομίσει έως το
χρόνο αποπεράτωσης των σπουδών
του, κατά μέσον όρο, μηνιαίο εισόδημα
734 ευρώ, ήτοι το ποσό το οποίο ζητεί
με την αγωγή του. Επομένως ο εναγόμενος, πατέρας τριών (3) ανήλικων
τέκνων, δεν υποχρεούται να διατρέφει
και το ενήλικο τέκνο του.

145/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Κουρής, Γεώργιος Πεντζιάς).
Διατροφή συζύγου και ανήλικης θυγατέρας. Παραχώρηση της συζυγικής οικίας στη
μητέρα και κόρη έστω και αν η οικία ανήκει κατά κυριότητα στον σύζυγο.

Αποδείχθηκε ότι η συζυγική οικία
ανήκει κατά κυριότητα στον εναγόμενο,
έχει εμβαδόν 359 τ.μ., και αποτελείται
από δύο ορόφους (ισόγειο και πρώτο),
που επικοινωνούν μέσω εσωτερικής
σκάλας (τύπου μεζονέτα), και υπόγειο,
όπου έχει ανεξάρτητη είσοδο. Η παραμονή της ανήλικης Β. στη συζυγική οικία
κρίνεται επιβεβλημένη, αφού η αλλαγή
του περιβάλλοντος (γειτονικού, φιλικού

και κοινωνικού), στο οποίο διαβιώνει
από την παιδική της ηλικία, θα έχει δυσμενείς επιδράσεις γι’ αυτήν. Εξάλλου η
εξεύρεση άλλης κατοικίας συνεπάγεται
οικονομική επιβάρυνση, την οποία δεν
μπορεί να αναλάβει η πρώτη ενάγουσα,
η οποία είναι και αναίτια ως προς τη διακοπή της συμβίωσης. Το αληθινό, επομένως, συμφέρον της ανήλικης αλλά και
οι παραπάνω λόγοι επιείκειας, ενόψει
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των ειδικών συνθηκών του καθενός από
τους συζύγους, επιβάλλουν την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης τμήματος της οικογενειακής στέγης στην
ενάγουσα σύζυγο, ήτοι του ισογείου και
του πρώτου ορόφου. Το υπόγειο, που

έχει αυτοτέλεια και ανεξάρτητη είσοδο
κατά τα προεκτεθέντα, πρέπει να παραμείνει, κατά παραδοχή του σχετικού
αιτή-ματός του, στον εναγόμενο
ιδιοκτήτη του.

206/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελευθερία Χριστοπούλου Ν.Σ.Κ., Βασίλειος Μπολοβίνης).
Σύμβαση της Χάγης (25.10.1980) για αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιού.
Διαδικασία με αίτηση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου. Απόφαση. Χωρεί έφεση αν
και δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που υποβάλλεται από το
ελληνικό δημόσιο για λογαριασμό του γονέως. Περιεχόμενο αίτησης και διαδικασία.
Δεκτή η ακρόαση του παιδιού (7 ετών) και λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία του. Άλλα
στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της υιοθεσίας του παιδιού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 2, 7 εδ. ζ΄’, 10 και 11 της
Διεθνούς σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιού, που
υπογράφηκε στη Χάγη την 25-10-1980
και έχει κυρωθεί τόσο από τη Γερμανία,
όσο και από την Ελλάδα, με τον Ν. 2102/
1992, σε περίπτωση παράνομης, κατά
του άρθρου 3 της διεθνούς αυτής σύμβασης, μετακίνησης ή κατακράτησης
(απαγωγής) παιδιών νεότερων των 16
ετών, οι δικαστικές (ή διοικητικές) αρχές
των συμβαλλομένων κρατών οφείλουν
να εφαρμόζουν τις διαδικασίες επείγοντος χαρακτήρα για την επιστροφή
του παιδιού. Οι διαδικασίες αυτές κινούνται από την προβλεπόμενη από τη
σύμβαση αυτή κεντρική Αρχή η οποία,
προκειμένου για την Ελλάδα, είναι το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενεργώντας
με τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η
σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο είτε του τόπου όπου

βρέθηκε το παιδί μετά την απαγωγή, είτε
της κατοικίας ή διαμονής του απαγωγέα
και δικάζεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 682
επ. ΚΠολΔ, η οποία, ως διαδικασία επείγοντος χαρακτήρα, ανταποκρίνεται προς
τις σχετικές επιταγές της διεθνούς αυτής
σύμβασης. Η απόφαση που εκδίδεται
επί της παραπάνω αιτήσεως τέμνει
ορι-στικά τη διαφορά της παράνομης
διε-θνούς απαγωγής παιδιού, η οποία
δια-χωρίζεται και σαφώς διακρίνεται για
την αυτοτέλειά της από την αντίστοιχη
δια-φορά σε σχέση με την επιμέλεια
του παι-διού (άρθρα 16 και 17 της
διεθνούς αυ-τής σύμβασης) και δεν
διατάσσει απλώς κάποιο ασφαλιστικό
μέτρο ή κάποιο μέτρο ρυθμιστικό
της κατάστασης που εξομοιούται
με ασφαλιστικό μέτρο. Συνε-πώς, η
απόφαση αυτή υπόκειται σε έφε-ση
κατά το γενικό κανόνα που καθιερώνουν οι διατάξεις του άρθρου 12 § 1
και 511 ΚΠολΔ, χωρίς στην προκειμένη
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πε-ρίπτωση να έχει έδαφος εφαρμογής
η διάταξη των άρθρων 669 ΚΠολΔ, η
οποία απαγορεύει την άσκηση ένδικων
μέσων μόνο κατά αποφάσεων που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις για τη
λήψη κατά κυριολεξία ασφαλιστικών
μέτρων ή αιτήσεις για ανάκληση ή μεταρρύθμιση τέτοιων μέτρων και όχι στις
περιπτώσεις στις οποίες απλώς, για λόγους ταχύτερης εκδίκασης, εφαρμόζεται
η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
(Ολ. ΑΠ 754/86 Ελλ. Δικ. 1986 σελ.
1124). Με την υπό κρίση έφεση πλήττεται η 764/2003 οριστική απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου,
με την οποία, κατά τη διαδικασία των
ασφα-λιστικών μέτρων, απορρίφθηκε
αίτηση επιστροφής ανηλίκου (νεότερου
των 16 ετών) παιδιού, που φέρεται
ότι έχει κατακρατηθεί παράνομα στην
Ελλάδα από τον εφεσίβλητο πατέρα
του, κατά παραβίαση δικαιώματος
επιμέλειας της μητέρας του, κατοίκου
Μανχάιμ της Γερμανίας, όπου είχε και
τη συνήθη δια-μονή του και το ως άνω
παιδί. Η αίτηση αυτή έχει υποβληθεί για
λογαριασμό της μητέρας του παιδιού,
Ι.Σ., από το Ελλη-νικό Δημόσιο, που
ενήργησε δια του αρμοδίου δικαστικού
γραφείου του Νομι-κού Συμβουλίου του
Κράτους, ως κεντρι-κή αρχή, σύμφωνα
με τις διατάξεις της ανωτέρω διεθνούς
σύμβασης. Επο-μένως, πρόκειται για
έφεση που στρέφε-ται κατά αποφάσεως,
η οποία υπόκειται στο ένδικο αυτό μέσο
(βλ. Ε. Θεσ. 998/97 και 1997/97 Αρμ.
ΝΑ’935. 1490). Δε-δομένου περαιτέρω
ότι η έφεση αυτή ασκήθηκε νομότυπα
και εμπρόθεσμα (άρθρα 495 § 1, 518
§ 2 ΚΠολΔ), πρέπει να γίνει τυπικά
δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως
προς το παραδεκτό και το βάσιμο των
λόγων της.
Η παραπάνω σύμβαση, για τα
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αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής
παιδιών, έχει ως σκοπό, όπως ρητά
δια-λαμβάνεται στο άρθρο 1 στοιχ. α’
αυτής, να διασφαλίσει την άμεση
επιστροφή των παιδιών που
μετακινήθηκαν ή κατα-κρατήθηκαν
παράνομα σε ένα από τα συμβαλλόμενα
κράτη. Ως παράνομες, κατά το άρθρο 3
της σύμβασης αυτής, θεωρούνται η
μετακίνηση ή η παρακρά-τηση παιδιού,
ηλικίας μέχρι 16 ετών (άρθρα 4), εφόσον
α) έγιναν κατά παρα-βίαση δικαιώματος
επιμέλειας, το οποίο, κατά το άρθρο 5
στοιχ. α’, περιλαμβάνει το δικαίωμα που
αφορά στη μέριμνα για το πρόσωπο και
ιδίως το δικαίωμα καθο-ρισμού του
τόπου διαμονής του και το οποίο είναι
αναγνωρισμένο είτε από το νόμο είτε
από δικαστική ή διοικητική απόφαση,
στο φυσικό ή νομικό πρόσω-πο ή άλλη
οργάνωση, είτε αποκλειστικά είτε από
κοινού με άλλους, από το δίκαιο του
Κράτους στο οποίο το παιδί είχε τη
συνήθη διαμονή του αμέσως πριν από
τη μετακίνηση ή την κατακράτησή του
και β) το δικαίωμα αυτό ασκείτο πραγματικά αποκλειστικά ή από κοινού με
άλλους, κατά το χρόνο της μετακίνησης,
ή της κατακράτησης, ή θα είχε ασκηθεί
κατ’ αυτόν τον τρόπο εάν δεν είχαν επισυμβεί τα γεγονότα αυτά. Κατά δε το
άρθρο 12 § 1 της ανωτέρω συμβάσεως,
εφόσον ένα παιδί μετακινήθηκε ή
παρακρατήθηκε παράνομα, κατά την
έννοια του άρθρου 3 και από τη μετακίνηση του ή παρακράτηση του μέχρι το
χρόνο κατάθεσης της αίτησης ενώπιον
της δικαστικής ή διοικητικής αρχής του
συμβαλλόμενου κράτους που βρίσκεται
το παιδί, διέρρευσε χρονικό διάστημα
μι-κρότερο του ενός έτους, η επιβληθείσα
αρχή διατάσσει την άμεση επιστροφή
του, ενώ, κατά την § 2 του ίδιου άρθρου,
η άμεση επιστροφή πρέπει να διατάσ-
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σεται και μετά την πάροδο ενός έτους,
εκτός αν αποδειχθεί ότι το παιδί έχει ήδη
προσαρμοσθεί στο νέο του περιβάλλον.
Τέλος, σύμφωνα με τα άρθρο 13 της
ίδιας σύμβασης, παρά τις διατάξεις του
προηγούμενου άρθρου, η δικαστική ή
διοικητική αρχή του Κράτους προς το
οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν δεσμεύεται να διατάξει την επιστροφή του παιδιού, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η οργάνωση που αντιτίθεται
στην επιστροφή του αποδεικνύει: α) ότι
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η οργάνωση που είχε τη μέριμνα του προσώπου του παιδιού, δεν ασκούσε· ουσιαστικώς το δικαίωμα επιμέλειας κατά το
χρόνο της μετακίνησης ή κατακράτησης,
ή είχε συναινέσει στη μετακίνηση ή
κατακράτηση αυτή, ή την είχε εγκρίνει
εκ των υστέρων, ή β) ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού
να το εκθέσει σε φυσική ή ψυχική δοκιμασία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να
το περιαγάγει σε μία αφόρητη κατάσταση. Η δικαστική ή διοικητική αρχή μπορεί
επίσης να αρνηθεί να διατάξει την επιστροφή του παιδιού, εάν διαπιστώσει ότι
το παιδί αντιτίθεται στη επιστροφή του
και έχει ήδη την ηλικία και την ωριμότητα
που υπαγορεύουν να ληφθεί υπόψη η
γνώμη του. Οι διατάξεις αυτές, που επιτρέπουν την άρνηση της επιστροφής του
παιδιού, εφαρμόζονται είτε έχει παρέλθει έτος από την ημέρα της μετακίνησης
ή κατακράτησης έως την υποβολή της
σχετικής αιτήσεως, είτε δεν είχε συμπληρωθεί ακόμη έτος, μετά τη συμπλήρωση
του οποίου (έως την υποβολή της αιτήσεως) αρκεί για να μη διαταχθεί η επιστροφή του παιδιού να αποδειχθεί ότι
το παιδί έχει ήδη προσαρμοσθεί στο νέο
του περιβάλλον. (Ε. Θεσ. 1957/1997 ό.
π.). Ο ισχυρισμός ότι συντρέχει περίπτωση μη επιστροφής του παιδιού,
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απο-τελεί ένσταση καταλυτική της
αξιώσεως του αιτούντος γονέα για την
επιστροφή του παιδιού (βλ. και Ιάσωνα
Δούμπη σε Ελλ. Δικ. 1998 σελ. 32,
Ζητήματα ουσια-στικού και δικονομικού
δικαίου από την εφαρμογή της Διεθνούς
Συμβάσεως της Χάγης για τα αστικά
θέματα διεθνούς απαγωγής παιδιών).
Στην συγκεκριμένη υπόθεση, από τις
ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων
αποδείξεως και ανταπο-δείξεως και τις
χωρίς όρκο εξετάσεις των διαδίκων που
περιέχονται στα πρακτικά της
εκκαλουμένης αποφάσεως, καθώς και
από όλα τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, αποδείχτηκαν τα
ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η
εκκαλούσα Ι.Σ., Βουλγαρικής υπηκοότητας και ο εφεσίβλητος Κ.Σ., Ελληνικής
υπηκοότητας, τέλεσαν νόμιμο γάμο, την
27-7-1996, στην πόλη Βέλικο - Τύρναβο
της περιοχής Λύβετς Βουλγαρίας. Μετά
το γάμο τους εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και ειδικότερα στην πατρική οικία
του εφεσίβλητου, που βρίσκεται στο
Μεσσηνέζι Αιγίου. Από τον γάμο τους
αυτό, την 24-12-1997, απέκτησαν ένα
παιδί, τον Χ.Σ. Ο εφεσίβλητος, ασκούσε
το επάγγελμα του εργάτη - οικοδόμου
στην περιοχή του Αιγίου, ασχολούμενος
παράλληλα και με γεωργικές εργασίες.
Την 5-5-2000, μετέβη στη Γερμανία
προς αναζήτηση καλύτερης τύχης, ύστερα από πρόσκληση της μητέρας της
συ-ζύγου του (εκκαλούσας), η οποία
εργα-ζόταν εκεί. Η εκκαλούσα παρέμεινε
στο Μεσσηνέζι Αιγίου με το ως άνω
ανήλικο, όπου εργαζόταν σε διάφορες
εργασίες. Το μήνα Οκτώβριο του έτους
2001, μετέ-βη και αυτή στη Γερμανία,
παίρνοντας μαζί της και το ανήλικο
παιδί. Έτσι, ολόκληρη η οικογένεια
ζούσε κάτω από την ίδια στέγη σε
μισθωμένη οικία στο Μανχάϊμ της
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Γερμανίας. Στην αλλοδαπή, οι διάδικοι
ασκούσαν από κοινού τη γονική μέριμνα
του παραπάνω ανηλί-κου, σύμφωνα
τόσο με τις διατάξεις του Ελληνικού
Δικαίου (άρθρα 24 § 1, 1510 ΑΚ), όσο
και με τη διάταξη της παραγρά-φου 1626
του Γερμανικού Αστικού Κώ-δικα, που
προσκομίζεται από την εκκα-λούσα σε
νόμιμη μετάφραση και λαμβά-νεται
υπόψη απευθείας από το Δικα-στήριο
τούτο κατά ρητή επιταγή του άρθ-ρου
14 του νόμου 2102/1992, η οποία
(διάταξη) ορίζει ότι ο πατέρας και η μητέρα έχουν το δικαίωμα και είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν το ανήλικο παιδί
τους (γονική μέριμνα). Η γονική αυτή
μέ-ριμνα περιλαμβάνει τη φροντίδα για
το παιδί (προσωπική μέριμνα) και την
φροντίδα για την περιουσία του παιδιού
(περιουσιακή μέριμνα). Στη Γερμανία ο
εφεσίβλητος εργαζόταν σε εργοστάσιο
παρασκευής λιπασμάτων και η εκκαλούσα αρχικά σε κέντρο γυμναστικής και
αργότερα σε εργοστάσιο. Το παιδί πήγαινε σε παιδικό σταθμό για να παρέχεται η δυνατότητα εργασίας και στους
δύο γονείς. Σχεδόν με την άφιξη της εκκαλούσας στη Γερμανία, οι σχέσεις της
με τον εφεσίβλητο δεν ήταν καλές. Κι’
αυτό, γιατί ο τελευταίος σπαταλούσε τα
χρήματα του σε τυχερά παιγνίδια, αδιαφορώντας για τις οικογενειακές ανάγκες.
Στη συνέχεια αυτός αποχώρησε από την
εργασία του, γιατί η εργοδότρια του
εταιρεία AKTAS TURIZMINS AAS, δεν
του κατέβαλε δεδουλευμένες αποδοχές,
ύψους 3000 €. Μη έχοντας εργασία,
αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα,
πλην όμως η εκκαλούσα ήταν αντίθετη
σε τέτοια επιστροφή. Ενόψει της διαφωνίας τους αυτής, ο εφεσίβλητος, την
30-3-2002, παρέλαβε το παιδί και
κρυφίως επέστρεψε στην Ελλάδα και
εγκαταστά-θηκε στο Μεσσηνέζι Αιγίου.
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Ακολού-θησαν διαπραγματεύσεις
μεταξύ των διαδίκων, προκειμένου να
πεισθεί η εκ-καλούσα να επιστρέψει
στην Ελλάδα. Οι διαπραγματεύσεις
όμως αυτές απέ-βησαν άκαρπες, παρότι
ο εφεσίβλητος της πρότεινε να
μισθώσουν διαμέρισμα στην πόλη του
Αιγίου για να διαμένουν μόνοι τους
μακρυά από τους γονείς του. Κατόπιν
τούτων, ο τελευταίος άσκησε εναντίον
της την από 22-4-2002 αγωγή ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου,
ζητώντας να ανατεθεί σ’ αυτόν η
επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους, η
συζήτηση της οποίας αγωγής ματαιώθηκε, γιατί αυτός εξακολουθούσε να
πι-στεύει ότι η σύζυγος του θα
αποφασίσει τελικώς σωστά και θα
επανέλθει στην Ελλάδα κοντά στην
οικογένεια της. Η συνήθης διαμονή του
παιδιού, πριν από τη μετακίνηση του
από τη Γερμανία στο Μεσσηνέζι Αιγίου,
ήταν, όπως προανα-φέρθηκε, η πόλη
Μανχάϊμ της Γερμα-νίας. Η μετακίνηση
του αυτή και η κατα-κράτηση του στην
Ελλάδα είναι παράνο-μες, κατά την
έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 της
παραπάνω σύμβασης, γιατί έγιναν κατά
παραβίαση του δικαιώ-ματος που είχε η
εκκαλούσα και απέρρεε απευθείας από
το νόμο και συγκεκρι-μένα από το δίκαιο
του κράτους της συνήθους διαμονής του
ανηλίκου προς άσκηση της γονικής
μέριμνας επ’ αυτού από κοινού με τον
εφεσίβλητο σύζυγό της, όπως γινόταν
μέχρι την απομά-κρυνση του παιδιού.
Περαιτέρω, όμως, αποδείχθηκε ότι
υπάρχει σοβαρός κίν-δυνος η επιστροφή
του παιδιού στη Γερμανία να το εκθέσει
σε φυσική και ψυχική δοκιμασία,
καθόσον αυτό στην αλλοδαπή παρέμεινε
μόνο για έξι (6) μή-νες, ήτοι από το μήνα
Οκτώβριο του έτους 2001 έως και το
μήνα Μάρτιο του έτους 2002, το οποίο
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χρονικό διάστημα δεν ήταν αρκετό για
την εκεί προσαρμο-γή του. Αντιθέτως,
στο Μεσσηνέζι Αιγίου, όπου γεννήθηκε,
πέρασε τα πρώτα του παιδικά χρόνια
και έχει δημιουργήσει παιδικές παρέες,
τις οποίες στερούνταν στη Γερμανία. Ο
ανήλικος, είναι σήμερα ηλικίας επτά (7)
και πλέον ετών. Σε κατ’ ιδίαν ακρόασή
του από την Εισηγητή της υποθέσεως,
δήλωσε ότι σε καμία περί-πτωση δεν
θέλει να επιστρέψει στη Γερ-μανία και
ότι εάν γίνει κάτι τέτοιο θα στεναχωρηθεί
πολύ, γιατί στο Μεσσηνέζι του Αιγίου
περνάει πολύ καλά κοντά στους
συγγενείς του πατέρα του και τους
φίλους του. Επίσης, δήλωσε ότι αγαπάει
και τη μητέρα του και θέλει να την έχει
κι’ αυτή κοντά του στην Ελλάδα, όχι
όμως στη Γερμανία, γιατί οι αναμνήσεις

του απ’ αυτή δεν είναι καλές. Η γνώμη
αυτή του παιδιού, που αντιτίθεται στην
επιστροφή του στη Γερμανία, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το Δικαστήριο
τούτο, γιατί έχει ήδη την ηλικία και την
ωριμότητα που υπαγορεύουν αυτό. Στο
χρονικό διάστημα που ο ανήλικος βρίσκεται στην Ελλάδα, που μέχρι την
υπο-βολή της σχετικής αιτήσεως
(Νοέμβριος 2003) πέρασε περισσότερο
από ένα έτος, ζει κάτω από πολύ καλές
συνθήκες υγιεινής και διαβιώσεως και
έχει ήδη προσαρμοστεί στο νέο του
περιβάλλον, όπως τούτο βεβαιώνεται
και από την κοινωνική λειτουργό Ι.Κ.
στην από 20-8-2003 έκθεσή της. Με
βάση αυτά, εφόσον υπάρχει σοβαρός
κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού στη
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(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Χαρώνης, Δημήτριος Γκουβίτσας).
Διατροφή συζύγων. Περιστατικά και υπολογισμός διατροφής συζύγου.

Η διακοπή της έγγαμης συμβιώσεώς τους οφείλεται σε εύλογη αιτία για
την ενάγουσα και γι’ αυτό αυτή δικαιούται
να απαιτήσει από τον εναγόμενο την
καταβολή σε χρήμα διατροφής υπό τις
συνθήκες της έγγαμης συμβιώσεως. Η
ενάγουσα σήμερα διανύει το 49° έτος της
ηλικίας της. Αυτή πριν τη διακοπή της
έγγαμης συμβιώσεως συμμετείχε στην
κάλυψη των οικογενειακών αναγκών με
την προσωπική της εργασία στη συζυγική οικία, η οποία δεν θα συνυπολογιστεί
πλέον ενόψει της πλήρους διαστάσεως.
Επίσης η ενάγουσα κατά τη διάρκεια της
έγγαμης συμβιώσεως βοηθούσε τον
εναγόμενο σύζυγο της στις αγροτικές
του εργασίες και η εργασία της αυτή

αποτιμάται σε 350 Ευρώ το μήνα. Η
ενάγουσα δεν εργάζεται σήμερα ούτε
μπορεί να εργαστεί σε επίπονες εργασίες λόγω της οσφυοϊσχιαλγίας από την
οποία πάσχει. Επίσης αυτή έχει στην
αποκλειστική κυριότητα της έναν αγρό
εκτάσεως εφτά στρεμμάτων, αλλά αυτός
δεν της αποφέρει κανένα εισόδημα. Οι
διάδικοι είναι συγκύριοι κατά το 1⁄2 εξ
αδι-αιρέτου ο καθένας μιας διώροφης
οικίας όπου μέχρι τη διάσταση έμεναν
μαζί. Ήδη αυτήν τη χρησιμοποιούν και
οι δύο, αλλά η ενάγουσα κατοικεί στον
πρώτο όροφο αυτής, ενώ ο εναγόμενος
χρησι-μοποιεί το ισόγειο της οικίας
αυτής ως αποθήκη. Ο εναγόμενος είναι
επαγγελ-ματίας αγρότης και είναι κύριος
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εκτά-σεως 40 στρεμμάτων. Αυτός μαζί
με τον αδελφό του και τον Χ. καλλιεργούν
και σε μία μεγαλύτερη έκταση διάφορα
αγροτικά προϊόντα, αλλά κυρίως αυτοί
καλλιεργούν φράουλες. Αυτός για την
παραπάνω καλλιέργεια χρησιμοποιεί
αρκετούς εργάτες, αλλά έχει ένα φορτηγό - ψυγείο για τη μεταφορά των φραουλών και ένα αγροτικό αυτοκίνητο για τις
αγροτικές εργασίες του. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι ο εναγόμενος οφείλει στην
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος το ποσό
των 65.226.603 δραχμών σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1142/12-12-2001
βε-βαίωση της Τράπεζας αυτής, αλλά
από την ίδια βεβαίωση προκύπτει ότι
αυτός δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές
και αυτό σημαίνει ότι έχει αρκετά έσοδα

για την εξυπηρέτηση του χρέους του
αυτού. Ενόψει αυτών τα καθαρά έσοδα
του ενα-γομένου υπολογίζονται σε 2.600
Ευρώ το μήνα. Με βάση τις παραπάνω
οικο-νομικές δυνατότητες και τις εν γένει
περι-στάσεις κρίνεται ότι η αναλογία με
την οποία συμμετέχουν οι διάδικοι αυτοί
στις ανάγκες της οικογένειας ανέρχεται
περί-που στο 1/7,5, δηλαδή 1 για την
ενά-γουσα και 7,5 για τον εναγόμενο.
Εξάλ-λου, αποδείχτηκε ότι οι ανάγκες
διατρο-φής της ενάγουσας ανέρχονται
σε 570 Ευρώ το μήνα. Επομένως, ο
εναγόμε-νος με βάση την παραπάνω
αναλογία οφείλει να καταβάλλει στην
ενάγουσα το ποσό των 500 Ευρώ ως
μηνιαία δια-τροφή της.
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(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κονδύλης, Λεωνίδας Μαργαρίτης, Νικόλαος
Τσούρας).
Αποκτήματα (1400 Α.Κ.). Αποδίδεται το ποσοστό σε χρήμα, μπορεί όμως ο δικαστής να
αποδεχτεί σχετικό αίτημα ενός από τους συζύγους, να επιδικάσει αυτούσια απόδοση
του ανάλογου ποσοστού. Προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας κρίσιμος χρόνος
θεωρείται στην περίπτωση λύσης του γάμου με διαζύγιο ή ακύρωση, ο χρόνος του
αμετακλήτου της δικαστικής απόφασης, ενώ στην περίπτωση τριετούς διάστασης

Σύμφωνα με το άρθρο 1400 του
Α.Κ., όπως έχει αντικατασταθεί με το
άρθρο 15 του Ν. 1329/1983, αν ο γάμος
λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του
ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο
γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο
την 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 αύ-

ξησης, εκτός και αν αποδειχτεί μεγαλύτερη, μικρότερη ή καμία συμβολή. Η
προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια. Κατά την
αληθινή έννοια των ανωτέρω διατάξεων
η απαίτηση του κάθε συζύγου από το
άρθρο 1400 του Α.Κ. είναι κατ’ αρχήν
ενοχή αξίας, δηλαδή χρηματική ενοχή,
αντικείμενο της οποίας αποτελεί η χρηματική αποτίμηση της περιουσιακής
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αύξησης του υπόχρεου συζύγου, που
προέρχεται από τη συμβολή του δικαιούχου. Ο κανόνας όμως αυτός δεν αποκλείει, κατά την έννοια της διατάξεως
αυ-τής, την εξουσία του δικαστή να
διατάξει, δεχόμενος σχετικό αίτημα του
ενός ή του άλλου συζύγου, ενοχικώς δε
πάντοτε, την απόδοση του ποσοστού
της συμβο-λής του δικαιούχου συζύγου
την αύξηση της περιουσίας του άλλου
συζύγου με αυτούσια απόδοση είτε
ανάλογου ποσο-στού συγκυριότητας
επί των αποκτημά-των είτε ορισμένου
ή ορισμένων πραγ-μάτων ίσης αξίας
προς το ποσοστό της συμμετοχής του
δικαιούχου στην αύξηση της περιουσίας
του άλλου (βλ. Ολομ. ΑΠ. 28/1996
Ελ.Δνη 38.28, ΑΠ. 1658/2001 Ελ.Δνη
43.1039). Ως αύξηση περιουσίας νοείται
όχι μια συγκεκριμένη κτήση, αλλά η
διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή
κατάσταση του υπό-χρεου σε δύο
διαφορετικά χρονικά ση-μεία, ήτοι κατά
την τέλεση του γάμου και κατά τον χρόνο
που γεννιέται η αξίωση για συμμετοχή
στα αποκτήματα. Από τη σύγκριση της
αξίας αυτών αναγόμενης σε τιμές του
χρόνου που γεννήθηκε η αξίωση, θα
κριθεί αν υπάρχει περιουσια-κή αύξηση
του ενός συζύγου που να δι-καιολογεί
την αξίωση του άλλου για συμ-μετοχή
στα αποκτήματα. Προς υπολογι-σμό
της τελικής περιουσίας, κρίσιμος χρόνος
θεωρείται στην περίπτωση λύ-σεως του
γάμου με διαζύγιο ή ακυρώ-σεως του,
ο χρόνος του αμετακλήτου της σχετικής
δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση
δε της τριετούς διαστάσεως (κατά την
οποία προϋποτίθεται ότι ο γάμος δεν
έχει ακόμα λυθεί ή ακυρωθεί), κρίσιμος
είναι ο χρόνος ασκήσεως της αγωγής
αφού δεν ορίζεται στο νόμο σχετική χρονική αφετηρία, αρκεί να έχει
διαρκέσει η διάσταση περισσότερο
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από τρία χρόνια (ΑΠ. 411/2004 Ελ.Δνη
45.1356, ΑΠ. 1658/2001 Ελ,Δνη
43.1039, ΑΠ. 84/2001 Ελ.Δνη 42.908,
ΑΠ. 1584/2001 Ελ.Δνη 43.712). Η
συμ-βολή του δικαιούχου συζύγου
στην ανω-τέρω αύξηση της περιουσίας
του υπό-χρεου συζύγου μπορεί να
γίνει με οποι-ονδήποτε τρόπο, ακόμη
και με συνει-σφορά στις ανάγκες της
οικογένειας, η οποία βαίνει πέραν του
μέτρου που ορί-ζει το άρθρο 1389 του
Α.Κ. ως υποχρέω-ση συμμετοχής του
στις οικογενειακές δαπάνες (βλ. ΑΠ.
411/2004 Ελ.Δνη 45.1356, ΑΠ. 1658/
2001 Ελ,Δνη, 43.1039, ΑΠ. 430/2002
Ελ.Δνη 43.1624).
Αποδείχτηκαν τα παρακάτω περιστατικά: Οι διάδικοι ετέλεσαν νόμιμο
γάμο στη Βρίνα Ηλείας την 17.6.1962
από τον οποίο απέκτησαν τρία ήδη ενήλικα τέκνα, τον Κ., την Σ. και τη Δ. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διεκόπη
οριστικά το Μάρτιο του έτους 1997, που
ο εναγόμενος εγκατέλειψε τη συζυγική
οικία και συζεί με άλλη γυναίκα στον
Πύργο Ηλείας. Κατά το χρόνο τέλεσης
του γάμου ο εναγόμενος ήταν κύριος
ενός οικοπέδου στο Πράσινο Ηλείας και
ενός αγροκτήματος 16 στρεμμάτων στην
ίδια περιφέρεια. Κατά τη διάρκεια της
έγ-γαμης συμβίωσης ο εναγόμενος απέκτησε τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είχε κατά την άσκηση της
αγωγής (11.12.2001): α) Το υπό στοιχεία
Α-2 διαμέρισμα του πρώτου υπέρ το
ισόγειο ορόφου κ.λ.π. Το τίμημα της αγοράς εκ δραχμών 11.000.000 καλύφθηκε
από χρήματα που ανέλαβε ο εναγόμενος από τον υπ’ αριθ. 32901006729-26
κοινό με την ενάγουσα λογαριασμό που
είχε ανοίξει ο εναγόμενος στην Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος/Υποκ/μα Πύργου.
Το διαμέρισμα αυτό είχε αξία κατά την
άσκηση της αγωγής 12.000.000 δραχ-
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μές, β) ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο
μάρκας FORD ESCORT με αριθμό κυκλοφορίας ΗΑΕ 9850, 10 φορολογήσιμων ίππων, το οποίο αγοράστηκε την
2.8.1996 και είχε αξία κατά την άσκηση
της αγωγής 3.300.000 δραχμές, γ) ένα
φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως
μάρκας MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας XT 2512, το οποίο αγοράστηκε
το έτος 1982 και είχε αξία κατά την άσκηση της αγωγής 900.000 δραχμές. Περαιτέρω ο εναγόμενος από κληρονομιά των
γονέων του και του αδελφού του απέκτησε ένα αγρόκτημα εκτάσεως 12 περίπου στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Φρασινά» της περιφέρειας Πρασίνου Ηλείας, το οποίο κατά την τέλεση
του γάμου των διαδίκων ήταν αναξιοποίητο και η αξία του δεν υπερέβαινε το
1.000.000 δραχμές σε τιμές του χρόνου
ασκήσεως της αγωγής. Κατά τη διάρκεια
της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων,
αυτό αξιοποιήθηκε με τη φύτευση αμπελιού σε έκταση οχτώ στρεμμάτων περίπου με σύγχρονη μέθοδο με τσιμεντοκολώνες και σύρματα, με την καλλιέργεια
αυτού καθώς και με την ανέγερση ισόγειου κτίσματος (αποθήκης). Η αξία του
ανωτέρω ακινήτου με το κτίσμα ανερχόταν κατά τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής στο ποσό των 6.000.000 δραχμών
(δεδομένου ότι δεν περιείχε πλέον
αμπέλι γιατί αυτό κόπηκε το έτος 1999)
και έτσι αυξήθηκε η αξία του ακινήτου
και αντιστοίχως η περιουσία του εναγομένου κατά το ποσό των 5.000.000
δραχμών (6.000.000 - 1.000.000)…….
……. Επομένως η επαύξηση της
περιουσίας του εναγομένου συνίσταται
στο διαμέρισμα, στα δύο αυτοκίνητα
και στο ποσό των 6.000.000 δραχμών
(5.000.000 δρχ. η αύξηση της αξίας του
αγροκτήματος και 1.000.000 δρχ. η αξία
του κτίσματος στο οικόπεδο). Στην αύξη-
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ση αυτή της περιουσίας του εναγομένου
συνέβαλαν και οι δύο διάδικοι, τόσο με
κεφάλαιο που αποκόμιζαν από τις δραστηριότητες τους, όσο και με προσφορά
προσωπικής εργασίας που υπερέβαινε
το μέτρο της από το νόμο προβλεπόμενης (αρθ. 1389 του Α.Κ) υποχρέωσης
συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες. Συγκεκριμένα ο εναγόμενος εργαζόταν ως εισπράκτορας στο ΚΤΕΛ Νομού
Ηλείας και έπαιρνε μηνιαίες αποδοχές
350.000 δραχμές και ακολούθως
συντα-ξιοδοτήθηκε και παίρνει μηνιαίως
400.000 δραχμές. Επίσης εκμεταλλευόταν ταβέρνα στον Πύργο και διέθετε και
κρασί της παραγωγής του και κέρδιζε
μηνιαίως 150.000 δραχμές κατά μέσον
όρο, ενώ καλλιεργούσε και το αγρόκτημα. Από την πλευρά της η ενάγουσα
δια-τηρούσε κομμωτήριο από το έτος
1983 μέχρι τον Ιούλιο του 1997 που
ασθένησε από πνευμονοπάθεια,
υπερθυρεοειδι-σμό και αρτηριακή πίεση
και το παρέ-δωσε στην κόρη της. Από
το κομμωτή-ριο αποκόμιζε η ενάγουσα
κατά μέσον όρο μηνιαίως το ποσό των
200.000 δραχμών, ενώ πριν ανοίξει το
κομμωτή-ριο εργαζόταν ως καθαρίστρια
σε πολυ-κατοικίες και αποκόμιζε το ποσό
των 60.000 δραχμών μηνιαίως. Επίσης
ασχολείτο αποκλειστικά μόνο αυτή με τις
οικιακές εργασίες και με την περιποίηση
και φροντίδα τόσο του εναγομένου όσο
και των τέκνων τους, καθώς και με την
ανατροφή των τελευταίων και με την
αποκλειστική της αυτή απασχόληση στο
σπίτι, που υπερέβαινε το μέτρο της οφειλόμενης συνεισφοράς κατά το ποσό των
60.000 δραχμών μηνιαίως (η αποτίμηση
της υπέρβασης), έδινε στον εναγόμενο
τον χρόνο να ασχολείται με την ταβέρνα
και με την καλλιέργεια του αγροκτήματος, στην οποία καλλιέργεια βοηθούσε
και αυτή συμπληρωματικά. Με βάση τις

216

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ανωτέρω περιστάσεις, η συμβολή της
ενάγουσας στην επαύξηση της περιουσίας του εναγομένου ανέρχεται στο 1/3
της αύξησης και δεν αποδείχτηκε ούτε
η μεγαλύτερη συμβολή που επικαλείται
η ενάγουσα, ούτε η μικρότερη ή μηδενική που επικαλείται ο εναγόμενος. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται αφενός
ποσοστό συγκυριότητας 1/3 εξ αδιαιρέτου επί του διαμερίσματος και των δύο

αυτοκινήτων σύμφωνα με το σχετικό
αίτημά της και σε περίπτωση που
κάποιο από αυτά δεν βρεθεί κατά την
εκτέλεση, δικαιούται το 1/3 της προαναφερθείσης αξίας κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής και επίσης δικαιούται
και χρηματικό ποσό 2.000.000 δραχμών
(6.0000.000 χ 1/3), το οποίο αντιστοιχεί
σε 5.869 Ευρώ, κατά το ανωτέρω δε
μέρος η αγωγή είναι βάσιμη στην ουσία

283/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Γεροσίδερη, Ανδρέας Οικονόμου).
Γονική παροχή. Υπόκειται δε διάρρηξη ανεξάρτητα αν υπερβαίνει ή όχι το μέτρο που
επιβάλλουν οι περιστάσεις, αν δηλαδή αποτελούν δωρεές ή όχι. Αιτητικό αγωγής για
διάρρηξη καταδολιευτικής σύμβασης. Μετά την τελεσιδικία της απόφασης, ο δανειστής
μπορεί να προβεί στην κατάσχεση του πράγματος στην περιουσία του οφειλέτη.

Οι ανωτέρω γονικές παροχές
υπόκεινται σε διάρρηξη ανεξαρτήτως
αν υπερβαίνουν ή όχι το μέτρο το οποίο
επιβάλλουν οι περιστάσεις, αν δηλαδή
αποτελούν ή όχι δωρεές (βλ. Εφ. Αθ.
9029/2000 Ελ. Δ/νη 42.480, Εφ. Αθ.
9096/1999 Ελ. Δ/νη 41.1414, Εφ. Αθ.
2344/2002 Ελ. Δ/νη 43.1716). Αυτός
που ασκεί την αγωγή διαρρήξεως πρέπει να έχει την ιδιότητα του δανειστή κατά το χρόνο που οφειλέτης του επιχειρεί
την απαλλοτρίωση, δηλαδή να έχουν
συντελεστεί μέχρι τότε τα δημιουργικά
της απαιτήσεως περιστατικά (βλ. ΑΠ
1387/1999 Ελ. Δ/νη 41.742, ΑΠ 862/
1998 Ελ. Δ/νη, 40.125, Εφ. Αθ. 4980/
1995 Ελ. Δ/νη 37.157, Εφ. Αθ. 4169/
1999 Ελ. Δ/νη 40.1162, Μ. Αυγουστιανάκη, Η διάρρηξη της καταδολιευτικής
απαλλοτρίωσης 1991, σελ. 217). Το
αντικείμενο της περί διαρρήξεως αγωγής καθώς και το αίτημά της, ήδη μετά

την ισχύ του Ν. 2298/1995 (4-4-1995),
είναι μόνο η απαγγελία της διάρρηξης
της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας και
όχι και η υποχρέωση αναμεταβιβάσεως
του αντικειμένου της απαλλοτρίωσης και
η καταδίκη του οφειλέτη σε δήλωση βουλήσεως, αφού με τις εισαχθείσες στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως
νέες διατάξεις που αφορούν άμεσα
τα αποτελέσματα της διάρρηξης της
κατα-δολιευτικής απαλλοτρίωσης και
ειδικό-τερα: α) της διάταξης του άρθρου
936§3 του Κ.Πολ.Δ. που προστέθηκε με
το άρθρο 4§2 του ανωτέρω νόμου και
β) της διάταξης του άρθρου 992§1 του
ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 4§19 του εν λόγω νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 4§37 αυτού, η διάρρηξη δεν γεννά πλέον ενοχική υποχρέωση αναμεταβίβασης του αντικειμένου
της απαλλοτρίωσης, ώστε στη συνέχεια
ο δανειστής να προβεί στην κατάσχεση
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του απαλλοτριωθέντος στην περιουσία
του οφειλέτη, όπως γινόταν δεκτό με
βάση τις διατυπώσεις του άρθρου 943
του ΑΚ, αλλά μπορεί ο δανειστής που
πέτυχε τη διάρρηξη της καταδολιευτικής
δικαιοπραξίας να προβεί μετά την τελεσιδικία της απόφασης στην κατάσχεση του
πράγματος στην περιουσία του οφειλέτη
σαν να μην είχε υπάρξει η απαλλοτρίωση που διαρρήχθηκε, ήτοι σαν να μην
είχε ποτέ εκφύγει από την περιουσία του
το αντικείμενο που είχε αυτός απαλλοτριώσει, με την ανωτέρω δε ρύθμιση
επανακαθορίζεται πλέον η έννοια του
άρθρου 943 του ΑΚ και η διάταξη αυτή
που προβλέπει την υποχρέωση του

τρίτου να αποκαταστήσει τα πράγματα
στην προηγούμενη κατάσταση, έχει ήδη
την έννοια της αυτοδικαίως επερχόμενης
απαγόρευσης προβολής από τον τρίτο
του δικαιώματος του απέναντι στο δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη (βλ. Εφ.
Αθ. 5639/1998 Ελ. Δ/νη 40.1159, Εφ.
Αθ. 892/2003 Ελ. Δ/νη 45.243, Εφ. Αθ.
9017/2000 Ελ. Δ/νη 42.1390, Εφ. ΑΘ.
9585/1998 Ελ. Δ/νη 40.649, Ματθία,
Τροποποιήσεις στην αναγκαστική
εκτέ-λεση με τον Ν. 2298/1995 Ελ.Δ/νη
36.1453, Δέσπ. Κλαβανίδου Η καταδολίευση δανειστών μετά τον Ν. 2298/1995
Ελ. Δ/νη 36.1463 και επόμ.).

296/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Χρονόπουλος, Πάνος Παπαχρήστου).
Διατροφή τέκνων. Στοιχεία της σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. Γονική
μέριμνα. Ανάθεση επιμέλειας σε ένα γονέα. Ασκηση από τον γονέα αυτό αγωγής
περί διατροφής. Δεν συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής για έλλειψη ενεργητικής
νομιμοποίησης γιατί στην έννοια της γονικής μέριμνας περιλαμβάνεται και η επιμέλεια
του προσώπου του τέκνου.

Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και
1493 Α.Κ., στοιχεία θεμελιωτικά του δικαιώματος διατροφής τέκνου, τα οποία
πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ.
1α Κ.Πολ.Δικ., να περιέχονται στη σχετική αγωγή για το ορισμένο αυτής είναι η
αδυναμία του τέκνου να διατρέφει τον
εαυτό του, τα εισοδήματα και γενικώς
τα περιουσιακά στοιχεία του εναγομένου
γονέα και το χρηματικό ποσό που χρειάζεται το τέκνο για τη διατροφή του με
βά-ση τις ανάγκες του, όπως αυτές
προκύ-πτουν από τις συνθήκες της ζωής
του, χωρίς να απαιτείται να εκτίθενται και

οι δαπάνες διαβιώσεως του ανωτέρου
γο-νέα, καθώς και του γονέα που έχει
την επιμέλεια του τέκνου. Επίσης δεν
απαι-τείται να εκτίθενται στην αγωγή,
για το ορισμένο αυτής, οι διατροφικές
ανάγκες του τέκνου αναλυτικώς και το
ποσό που χρειάζεται για την κάλυψη
καθεμιάς τέτοιας ανάγκης, αφού με το
συνηθι-σμένο και εύχρηστο, νομικό
όρο «δια-τροφή» νοείται σαφώς το
χρηματικό πο-σό που απαιτείται για την
κάλυψη των αναγκών του δικαιούχου,
δηλαδή για την τροφή, τη στέγαση, το
φωτισμό, τη θέρ-μανση, την ένδυση,
την ψυχαγωγία και τη νοσηλεία αυτού,
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καθώς και για την ανατροφή και την
εκπαίδευσή του (ΕΑ 7546/2001 Ελλ.Δικ.
2003 σελ. 996, ΕΑ 633/1997 Ελλ.Δικ.
1997 σελ. 887, ΕΑ 8012/1995 Ελλ,Δικ.
1996 σελ. 1096).
Κατά τη διάταξη το άρθρου 1510
Α.Κ., η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την
επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση
της περιουσίας και την εκπροσώπηση
του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. Από τη
διά-ταξη αυτή, σαφώς συνάγεται ότι η
γονική μέριμνα είναι έννοια ευρύτερη της
επιμέ-λειας του προσώπου του τέκνου,
αφού περιλαμβάνει και τη διοίκηση της
πε-ριουσίας και τη δικαστική ή εξώδικη
εκπροσώπησή του (ΑΠ. 320/1986 ΝοΒ

35.27). Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
η εφεσίβλητη άσκησε την αγωγή της,
ως ασκούσα τη γονική μέριμνα επί των
πα-ραπάνω ανηλίκων τέκνων της, ενώ,
όπως αποδεικνύεται από την τελεσίδικη
726/2003 απόφαση του Δικαστηρίου
τούτου, η τελευταία (εφεσίβλητη) έχει
μόνο την επιμέλεια του προσώπου
τους. Τούτο όμως δεν συνεπάγεται
την απόρ-ριψη της αγωγής για έλλειψη
ενεργητι-κής νομιμοποιήσεως, αφού,
όπως προαναφέρθηκε, στην έννοια
της γο-νικής μέριμνας περιλαμβάνεται η
επιμέ-λεια του προσώπου του τέκνου και
ο γο-νέας, στον οποίο έχει ανατεθεί αυτή,
ασκεί για λογαριασμό του, το δικαίωμα
της διατροφής του κατά του άλλου γονέα

319/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λευτέρης Σταύρου, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Αποκτήματα. Τριετής διάσταση μεταξύ των συζύγων. Κρίσιμος χρόνος για τον
υπολογισμό της τελικής περιουσίας είναι ο χρόνος άσκησης της αγωγής. Επαύξηση
της περιουσίας. Ο εναγόμενος σύζυγος του οποίου η περιουσία αυξήθηκε μπορεί να
προβάλει ότι η συμβολή του ενάγοντος συζύγου ήταν κάτω από το 1/3 ή μηδενική.
Θα πρέπει όμως στην περίπτωση αυτή ο εναγόμενος να επικαλεστεί και αποδείξει
ότι ο δικαιούχος της αξιώσεως συμμετοχής σύζυγος δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να
συμβάλει και ότι η επαύξηση της περιουσίας οφείλεται μόνο σ’ αυτόν. Περιστατικά.
Μηδενική συμβολή του συζύγου.

Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της τελικής περιουσίας θεωρείται
στην περίπτωση της τριετούς διάστασης, ενόψει του ότι η άσκηση της αξιώσεως με βάση τη συμπλήρωση τριετίας
από τη συζυγική διάσταση έχει ως προϋπόθεση ότι ο γάμος δεν έχει ακόμα λυθεί
ή ακυρωθεί, η περιουσιακή αύξηση του
υπόχρεου συζύγου στην περίπτωση
αυ-τή πρέπει να ανάγεται στο χρόνο

ασκήσεως της αγωγής του άρθρου 1400
Α.Κ., καθόσον για τη γέννηση της αξιώσεως αυτής δεν ορίζεται από το νόμο
συγκεκριμένη χρονική αφετηρία, αφού
αρκεί να έχει διαρκέσει η διάσταση των
συζύγων περισσότερο από τρία χρόνια.
Για την αποτίμηση της συμβολής του
δικαιούχου συζύγου στην επαύξηση της
περιουσίας του υπόχρεου, λαμβάνεται
υπόψη, με την έννοια ότι αφαιρείται από
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την κρίσιμη συμβολή, η υποχρέωση του
επικαλούμενου την αξίωση συμμετοχής
συζύγου, να συνεισφέρει στις ανάγκες
της οικογένειας ανάλογα με τις δυνάμεις
του (ΑΚ 1389). Μόνον η πέρα από την
υποχρέωση αυτή συμβολή εμπίπτει
στην Α.Κ. 1400. Ο εναγόμενος, ως υπόχρεος σύζυγος, του οποίου η περιουσία
αυξήθηκε με τη συμβολή του ενάγοντος
συζύγου μπορεί να προβάλει, μεταξύ άλλων, ότι η συμβολή του τελευταίου ήταν
κάτω από το 1/3 ή ότι δεν υπάρχει καμία
συμβολή. Για να γίνει όμως δεκτή η ανυπαρξία συμβολής, που αποκλείει την
αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα,
θα πρέπει ο εναγόμενος σύζυγος
να επικα-λεσθεί και αποδείξει ότι ο
δικαιούχος της αξιώσεως, συμμετοχής
σύζυγος δεν μπορούσε ή δεν ήθελε
να συμβάλει και ότι η επαύξηση της
περιουσίας οφείλεται μόνο σ’ αυτόν.
Ο ισχυρισμός αυτός του εναγομένου,
ενόψει του ότι το καθιερού-μενο από την
ΑΚ 1400 τεκμήριο της συμ-βολής στα
αποκτήματα κατά το 1/3 ενερ-γεί και ως
προς τους δύο συζύγους, ο δε ενάγων,
έστω και αν δεν αποδείξει τη δική του
συμβολή, θα δικαιούται οπωσδήποτε
το 1/3 της αυξήσεως της περιουσίας
του εναγομένου, συνιστά ως προς την
απόκρουση του τεκμηρίου ένσταση.
Εξάλλου κατά το άρθρο 54 παρ. 1 του
Ν. 1329/1983, όπως αντικα-ταστάθηκε
από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 12 του
Ν. 1649/1986, οι διατάξεις του άρθρου
1400 Α.Κ. αφορούν και περιουσιακά
στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν από
την έναρξη ισχύος του Ν. 1329/1983,
εφόσον ο γάμος δεν είχε μέχρι τότε λυθεί
ή ακυρωθεί (βλ. σχ. ΑΠ. 406/2003 Δνη
44.1571, ΑΠ. 3/2003 Δνη 44.1570, ΑΠ.
1658/2001 Δνη 43.1037, ΑΠ. 430/2002
Δνη 43.1624).
……. Η εναγομένη κατά την τέλε-
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ση του γάμου της δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο. Κατά τη διάρκεια
όμως της έγγαμης συμβίωσης της με τον
ενάγοντα και μέχρι τη συμπλήρωση
τριε-τίας από την έναρξη της μεταξύ τους
διά-στασης δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο του
1991, απέκτησε την κυριότητα ενός οικοπέδου, επιφανείας 5.279,64 τ.μ., που
βρίσκεται στη θέση «Καμενίτσα» της
κτηματικής περιφέρειας της Κοινότη-τας
Αλισσού Πατρών, με βάση το 12151/
11.3.1985 συμβόλαιο αγοραπωλησίας
της συμβολαιογράφου Πατρών Α.Δ.,
που μεταγράφηκε νόμιμα, αντί τιμήματος
650.000. δρχ. Επίσης η εναγομένη το
Νοέμβριο του 1988 απέκτησε την κυριότητα ενός αυτοκινήτου, εργοστασίου
κα-τασκευής FORD ESCORT, αντί
τιμήμα-τος 3.000.000 δρχ. Από το 1986
άρχισε στο παραπάνω οικόπεδο η
ανέγερση διόροφης οικοδομής,
συνολικής επιφά-νειας 210,76 τ.μ., οι
εργασίες της οποίας κατά το χρόνο
έναρξης της διάστασης των διαδίκων
είχαν σχεδόν ολοκληρω-θεί, η δε
δαπάνη για την κατασκευή της ανήλθε
στο ποσόν των 20.000.00 δρχ. Ο
ενάγων ισχυρίζεται ότι στην αύξηση της
περιουσίας της εναγομένης συνέβα-λε
με χρηματικές παροχές και ειδικότερα
ότι κατέβαλε από δικά του χρήματα: 1)
το ποσόν των 900.000 δρχ. για την
αγορά του οικοπέδου και τα υπόλοιπα
σχετικά με αυτήν έξοδα δηλαδή για την
κατάρτιση του συμβολαιογραφικού εγγράφου, τη μεταγραφή του και το φόρο
μεταβίβασης 2) το ποσόν των 7.825.000
δρχ. για τις δαπάνες ανέγερσης της
οικο-δομής και 3) το ποσόν των
3.000.000 δρχ., που αντιπροσωπεύει το
τίμημα για την αγορά του αυτοκινήτου.
Ο ισχυρι-σμός αυτός δεν αποδείχθηκε.
Ειδικότερα σε σχέση με τα περιστατικά
αυτά, απο-δείχθηκε ότι ο ενάγων κατά
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την έναρξη της έγγαμης συμβίωσης και
μέχρι το τέλος του 1981 ασκούσε
εμπορική
δρα-στηριότητα
και
συγκεκριμένα επιχείρηση καφέ μπαρ,
διατηρούσε δε προς τούτο κατάστημα
στην οδό Φιλοποίμενος αρ. 50 της
πόλης των Πατρών, το οποίο μίσθωνε
από τρίτους. Η επιχείρηση αυτή δεν ήταν
επικερδής και όποια ελάχιστα έσοδα είχε
ο ενάγων από τη λειτουργία της τα
διέθετε για την κάλυψη προσωπι-κών
του εξόδων και κατά κύριο λόγο σε
διασκεδάσεις χωρίς την παρουσία της
συζύγου του και σε τυχερά παιχνίδια,
καθώς και στην αγορά ινδικής κάνναβης,
της οποίας ήταν χρήστης. Άλλωστε αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης δεν υπήρξε συνεπής
προς τις υποχρεώσεις του, ως συζύγου,
αδιαφορούσε για την εναγομένη και την
κόρη που απέκτησαν από το γάμο τους,
η οποία πέθανε το 1982, σε ηλικία τριών
χρόνων και ουδέποτε διέθεσε χρήματα
για την κάλυψη των οικογενειακών
δαπανών. Από την παραπάνω επιχείρηση του δημιούργησε χρέη, μάλιστα
όφειλε και τα μισθώματα του καταστήματος που μίσθωνε. Έτσι στο τέλος του
1981 σταμάτησε τη λειτουργία της, πώλησε την επιχείρηση σε τρίτους και εισέπραξε το ποσόν των 200.000 δρχ.
Έκτο-τε παρέμεινε άνεργος μέχρι και το
τέλος του 1985, οπότε με την οικονομική
ενί-σχυση της εναγομένης άρχισε και
πάλι στον προαναφερόμενο χώρο τη
λειτουρ-γία της ίδιας επιχείρησης μέχρι
τον Ιού-λιο του 1988, που συνελήφθη
από αστυ-νομικά όργανα για κατοχή
ινδικής κάννα-βης στο κατάστημα του,
αλλά και στη συζυγική οικία και
προφυλακίσθηκε. Και κατά το αμέσως
παραπάνω χρονικό διάστημα, όποια
ελάχιστα έσοδα είχε από την άσκηση
της ίδιας εμπορικής δραστηριότητας
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δαπανούσε και πάλι για την κάλυψη των
προαναφερομένων προσωπικών του
αναγκών τις οποίες ο ίδιος διαμόρφωσε
ως τρόπο ζωής. Η συμπεριφορά του
αυτή δημιούργησε σοβαρά προβλήματα
στη σχέση του με την εναγομένη. Από
το 1984 μέχρι και το τέλος του 1985 οι
διάδικοι βρίσκονταν σε διάσταση και
επανασυμβίωσαν με πρωτοβουλία της
τελευταίας. Άλλωστε με βάση τα
παραπάνω περιστατικά που αφορούσαν
στο πρόσωπο του ενάγο-ντος και είχαν
ως συνέπεια τον ισχυρό κλονισμό της
έγγαμης σχέσης, λύθηκε ο γάμος των
διαδίκων με την προανα-φερόμενη
αμετάκλητη απόφαση του Πο-λυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών. Αντίθε-τα η
εναγομένη τουλάχιστον πέντε χρό-νια
πριν από το γάμο της με τον εναγό-μενο
και καθόλη τη διάρκεια αυτού, ασκούσε
το επάγγελμα της εμπόρου γυ-ναικείων
ενδυμάτων και προς τούτο δια-τηρούσε
από το 1977κατάστημα στην οδό Αγ.
Νικολάου αρ. 53 της πόλης των Πατρών,
που μίσθωνε από τρίτους. Στα πλαίσια
αυτής της εμπορικής της δραστηριότητας, που ήταν ιδιαίτερα αξιόλογη, εκτός από την αγορά ετοίμων
ενδυμάτων τα οποία μεταπωλούσε, αγόραζε υφάσματα τα οποία μεταποιούσε
σε ενδύματα και ακολούθως τα πωλούσε
στο κατάστημά της με αποτέλεσμα να
πολλαπλασιάζει τα κέρδη της. Από την
εργασία της αυτή αποκόμιζε, κατά την
παραπάνω χρονική περίοδο, καθαρά
εισοδήματα τουλάχιστον 1.500.000 2.000.000 δρχ. κάθε χρόνο. Ο ενάγων
ισχυρίζεται ότι τα χρήματα που εισέπραξε από την πώληση του καταστήματός
του καθώς και το ποσόν των 200.000
δρχ., που είχε από οικονομίες του διέθεσε στην επιχείρηση της εναγομένης,
όπου και εργαζόταν έκτοτε και συνεπώς
είχε ικανά εισοδήματα. Ο ισχυρισμός
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αυ-τός δεν αποδείχθηκε. Αντίθετα
αποδεί-χθηκε ότι ο ενάγων μόνον χρέη
απέκτη-σε από τη λειτουργία της δικής
του επι-χείρησης και το τίμημα που
εισέπραξε από την πώληση της διέθεσε
για την εξό-φληση των οφειλών του,
αλλά και για την αντιμετώπιση των
δαπανών σε σχέ-ση με τον τρόπο ζωής
που είχε διαμορ-φώσει, όπως ήδη έχει
αναφερθεί, χωρίς τη συμμετοχή της
συζύγου του. Κατά τη διάρκεια της
έγγαμης συμβίωσης ελάχιστες φορές
πραγματοποίησε για λογαριασμό της
εναγομένης και στα πλαίσια λειτουργίας
της επιχείρησης της ταξίδια στη
Θεσσαλονίκη και στην Αθή-να, καθώς
επίσης μετέφερε με το αυτο-κίνητο του
από το κατάστημα της τελευ-ταίας
εμπορεύματα σε συνεργεία ραφής των
ενδυμάτων, με τα οποία, συνεργα-ζόταν
η ίδια και μάλιστα μετά από έντο-νους
διαπληκτισμούς μαζί της. Ο ενά-γων για
το λόγο ότι δεν είχε χρήματα, αφού δεν
εργαζόταν, αλλά και όταν δια-τηρούσε
την προαναφερόμενη επιχεί-ρηση του,
αφαιρούσε από το ταμείο του
καταστήματος της εναγομένης χρηματικά ποσά και μάλιστα παρουσία των
υπαλλήλων, που απασχολούσε η τελευταία, γεγονός που αποτελούσε την
αιτία και πάλι έντονων διαπληκτισμών.
Ο ίδιος δεν έδειξε ενδιαφέρον για τη λειτουργία της επιχείρησης της εναγόμενης, που με βάση την κοινή πείρα και τη
λογική, θα έπρεπε να δείχνει αν είχε
πράγματι επενδύσει τα χρήματα του σ’
αυτήν και εργαζόταν. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός της αδιάφορης συμπεριφοράς του, όταν παρέστη ανάγκη να
με-ταβεί η εναγομένη στην Αγγλία
προκει-μένου να υποβληθεί η ανήλικη
θυγατέρα των διαδίκων σε χειρουργική
επέμβαση και απουσίασε περίπου ένα
μήνα από το κατάστημα της για το λόγο
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αυτό, τούτο λειτούργησε με τη φροντίδα
και την ευθύ-νη των υπαλλήλων της.
Παρά το γεγο-νός δε ότι ο ενάγων
παρέμεινε στην Πάτρα, επισκεπτόταν το
κατάστημα της εναγομένης μόνο για να
αφαιρέσει χρή-ματα. Περαιτέρω
αποδείχθηκε ότι ο ενά-γων συχνά
δανειζόταν χρήματα από τρί-τους,
γεγονός που αναιρεί τον ισχυρισμό του
ότι είχε οικονομικές δυνατότητες.
Εξάλλου δε δικαιολογεί ο ενάγων για
ποιο λόγο αν πράγματι με δικά του χρήματα αγοράσθηκαν τα αποκτήματα δηλαδή το οικόπεδο και το αυτοκίνητο δεν
αναγράφεται αυτός στα σχετικά αγοραπωλητήρια έγγραφα ως κύριος ή σε
κά-θε περίπτωση ως συγκύριος με την
ενα-γομένη αλλά φέρεται ως
αποκλειστική κυρία η ίδια. Το γεγονός
ότι έχει εκδο-θεί η σχετική οικοδομική
άδεια για την ανέγερση της παραπάνω
οικοδομής στο όνομα του, δε μεταβάλλει
τα πράγματα ως προς την κυριότητα του
επιδίκου. Από τα ίδια αποδεικτικά μέσα
αποδεί-χθηκε ότι η εναγομένη είχε την
οικονο-μική δυνατότητα, από την
άσκηση της παραπάνω ιδιαίτερα
επικερδούς επιχεί-ρησής της να
καταβάλει το τίμημα για την αγορά τόσον
του οικοπέδου, όσον και του αυτοκινήτου
που προαναφέρθη-καν, καθώς και τις
δαπάνες κατασκευής της διόροφης
οικοδομής, που πράγματι κατέβαλε, από
δικά της χρήματα. Είναι βέβαια αληθές
ότι ο εναγόμενος διέθεσε το ποσόν των
250.000 δρχ. για τη δαπά-νη των
επιχρισμάτων της παραπάνω οικοδομής
από δικά του χρήματα. Πλην όμως το
ποσόν αυτό, όσον και η απα-σχόληση
του ελάχιστες φορές όπως ήδη
αναφέρθηκε στην επιχείρηση της
εναγομένης, αποτιμώμενη σε χρήμα,
δεν αντιστοιχούν ούτε στην επιβαλλόμενη από το νόμο συνεισφορά του (ΑΚ
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1389) ως συζύγου για την αντιμετώπιση
των οικογενειακών δαπανών, καθόλη τη
διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, που

στο σύνολο τους σχεδόν καλύπτονταν
από την τελευταία. Με βάση τα δεδομένα

384/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Νησίδης, Γεώργιος Μαντέλης).
Αποκτήματα (1400 Α.Κ.). Κρίσιμος χρόνος για την ανεύρεση της τελικής περιουσίας
είναι ο χρόνος λύσης του γάμου ή ακύρωσης του γάμου ή η συμπλήρωση τριετίας από
τη διάσπαση του γάμου. Για την ανεύρεση όμως της χρηματικής αξίας τους κρίσιμος
χρόνος είναι εκείνος της έγερσης της αγωγής λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν μέχρι
την πρώτη συζήτηση της διαφοροποιήσεως. Αγορά διαμερίσματος από τον σύζυγο
και παραχώρησή του στο γιο του ζεύγους με γονική παροχή. Δεν υπολογίζεται στην
περιουσία. Δωρεά οικοπέδου προς την σύζυγο και κατασκευή σ’ αυτό από τον σύζυγο
κτίσματος. Η σύζυγος συμμετέχει κατά το 1/3 στην αξία το κτίσματος. Περιστατικά.

Από την παραπάνω διάταξη
του άρθρου 1400 Α.Κ., συνάγεται ότι
η αξίω-ση για τα συζυγικά αποκτήματα
είναι ενοχική και χρηματική, ανάγεται δε
στην επιπλέον διαφορά της περιουσίας
του άλλου συζύγου κατά το χρόνο που
γεννήθηκε η αξίωση, δηλαδή κατά το
χρόνο που λύθηκε ή ακυρώθηκε ο
γά-μος ή συμπληρώθηκε τριετία από
τη συ-ζυγική διάσταση, σε σχέση με
εκείνη που είχε όταν τελέστηκε ο γάμος
(τελική και αρχική περιουσία, αντίστοιχα,
Γαζής, προβλήματα από το νέο οικογ.
Δίκαιο στο ΝοΒ 31.1093 επ, Γεωργιάδη Σταθόπουλο άρθρα 1400-1402 αριθ. 14
β’). Έτσι, ο χρόνος της λύσης ή ακύρωσης του γάμου ή συμπλήρωσης τριετίας
από τη διάσπασή του, είναι ο κρίσιμος
χρόνος για την ανεύρεση της τελικής περιουσίας με την έννοια του καθορισμού
των στοιχείων που αποτελούν αυτήν την
περιουσία. Για την αναγωγή όμως σε
χρήμα αυτών των περιουσιακών στοι-

χείων, δηλαδή για την ανεύρεση της
χρη-ματικής αξίας τους, κρίσιμος είναι
ο χρό-νος της παροχής της έννομης
προστα-σίας, ήτοι εκείνης της έγερσης
της αγω-γής, λαμβανομένης υπόψη υπό
τους όρους του άρθρου 224 ΚΠολΔ και
της τυχόν, μέχρι την πρώτη συζήτησή
της, διαφοροποιήσεως (ΕΑ 2436/97 ΝοΒ
46.649, όπου και οι εκεί παραπομπές).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι
τέ-λεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο, την
1.9.1974, στην Πάτρα, από τον οποίο
απέκτησαν δύο τέκνα, τον Ι. και την Π.
Ο γάμος τους αυτός λύθηκε με την 471/
1996 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία κατέστη αμετάκλητη. Κατά το χρόνο της τέλεσης του
ως άνω γάμου, η περιουσία του εκκαλούντος ήταν μηδενική. Ακολούθως αυτός, δυνάμει του υπ’ αριθ. 7493/8.9.1983
συμβολαίου του συμ/φου Πατρών Δ.Π.,
που μεταγράφηκε νόμιμα, αγόρασε ένα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ημιτελές ισόγειο διαμέρισμα οικοδομής,
που βρίσκεται στη θέση «Οβρυά» ή
«Παναγιά» της κτηματικής περιφέρειας
της πρώην Κοινότητας Οβρυάς Πατρών,
εμβαδού 77,02 τ.μ., αντικειμενικής τότε
αξίας 540.000 δραχμών. Την ψιλή κυριότητα του ανωτέρω διαμερίσματος, ο εκκαλών τη μεταβίβασε στο γιο του Ι.Ν.,
λόγω γονικής παροχής, δυνάμει του υπ’
αριθ. 25488/2.9.1993 συμβολαίου της
συμ/φου Πατρών Φ.Α., που μεταγράφηκε νόμιμα, και στη συνέχεια ο τελευταίος
έγινε αποκλειστικός κύριος του εν λόγω
διαμερίσματος, αφού ο πατέρας του (εκκαλών) με την 2562/7.12.1993 συμβολαιογραφική πράξη της ίδιας συμ/φου,
παραιτήθηκε από το δικαίωμα της ισόβιας επικαρπίας του, που είχε παρακρατήσει με το πρώτο συμβόλαιο για τον
εαυτό του. Το ως άνω περιουσιακό στοιχείο, δεν αποτελεί αντικείμενο της έφεσης, καθόσον αυτό δεν υπολογίστηκε
με την εκκαλούμενη απόφαση στην
τελική περιουσία του εκκαλούντος και
δεν πλήττεται ως προς το σημείο τούτο
η πα-ραπάνω απόφαση. Περαιτέρω,
απο-δείχτηκε ότι ο εκκαλών, δυνάμει του
υπ’ αριθ. 21519/30.12.1985 συμβολαίου
γονικής παροχής του συμ/φου Βάρδας
Γ.Τ. έγινε κύριος ενός αγρού, εκτάσεως
δέκα (10) στρεμμάτων περίπου, που
βρίσκεται στη θέση «ΠΟΝΤΖΕΤΖΑ» της
κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας
Νεάπολης Ηλείας. Κατόπιν αιτήσεώς
του, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 260/20.8.1993
άδεια οικοδομής του Τμήματος Πολεοδομίας Αμαλιάδας, προκειμένου να
ανε-γείρει επί του παραπάνω ακινήτου
ισό-γεια αγροτική αποθήκη, εμβαδού 80
τμ. Αυτός όμως, κατασκεύασε κανονική
κα-τοικία και δαπάνησε τα παρακάτω
ποσά: 1) για τη διαμόρφωση του χώρου,
το πο-σό των 150.000 δραχμών, 2)
για τη θε-μελίωση και κατασκευή του
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σκελετού της οικοδομής το ποσό των
450.000 δραχ-μών, 3) για την αξία των
υλικών, το ποσό των 390.000 δραχμών
και 4) για την ηλε-κτρική και υδραυλική
εγκατάσταση, το ποσό των 70.000
δραχμών και συνολικά το ποσό των
1.060.000 δραχμών, που αντιστοιχεί
σε 3.110,79 €. Το χαμηλό αυ-τό κόστος
της οικοδομής, οφείλεται στο γεγονός
ότι για την κατασκευή της προ-σέφεραν
εθελοντική εργασία φίλοι και συγγενείς
του εκκαλούντος. Το ανωτέρω ποσό,
που δαπανήθηκε, για την κατασκευή
της εν λόγω οικίας, εξοικονο-μήθηκε
τόσο από χρήματα του τελευ-ταίου που
εργαζόταν ως ελαιοχρωματι-στής, όσο
και από τις υπηρεσίες της εφε-σίβλητης
που παρείχε στο συζυγικό οί-κο, γιατί
απεφευγόταν αντίστοιχη δαπά-νη,
ποσού τουλάχιστον 70.000 δραχμών
το μήνα. Κατά τη λύση του γάμου (έτος
1996), που είναι ο κρίσιμος χρόνος, για
την τελική ανεύρεση της περιουσίας του
εκκαλούντος, αυτή (περιουσία) αποτελείτο από το προαναφερόμενο ακίνητο,
όπως αξιοποιήθηκε με τη γενόμενη επ’
αυτού κατασκευή. Η αξία του ακινήτου
αυτού, χωρίς να υπολογίζεται εκείνη του
οικοπέδου, αφού αυτό περιήλθε στον
εκκαλούντα, όπως προαναφέρθηκε, λόγω γονικής παροχής, ανερχόταν, κατά
το χρόνο άσκησης της αγωγής (Απρίλιος 1997) και την πρώτη συζήτηση της
ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (18.11.1997), στο ποσό των 9.000€,
κατά το οποίο αυξήθηκε και η περιου-σία
του τελευταίου με την ως άνω συμ-βολή
της εφεσίβλητης. Τεκμαίρεται δε ότι η εν
λόγω συμβολή ανέρχεται στο 1/3 της
αύξησης αυτής, απορριπτόμενου, ως
αβασίμου, του ισχυρισμού του εκκαλούντος ότι η εφεσίβλητη σύζυγός του
δεν συνέβαλε καθόλου στην επαύξηση
της ανωτέρω περιουσίας του, δεδομέ-
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νου ότι και η προσφορά των υπηρεσιών
της στο συζυγικό οίκο συνιστούν τέτοια
συμβολή και η οποία σε καμία περίπτωση δεν ήταν μικρότερη του ως άνω ποσοστού. Επομένως, το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, που δέχθηκε εν μέρει την
αγωγή και υποχρέωσε τον εναγόμενο να
καταβάλει στην ενάγουσα, για την συμβολή της στην επαύξηση της περιουσίας
του, το ποσό των 3.000 €, έστω και αν
έλαβε άλλο χρόνο ως κρίσιμο για την
ανεύρεση της τελικής περιουσίας του

εναγομένου, ο οποίος διορθώνεται
με την παρούσα απόφαση στον ορθό
χρό-νο (άρθρο 534 ΚΠολΔ), δεν έσφαλε
ως προς την εφαρμογή του νόμου και
την εκτίμηση των προσαχθεισών αποδείξεων και συνεπώς, πρέπει να απορριφθούν, ως αβάσιμοι, οι υπόλοιποι
λόγοι της έφεσης, καθώς και οι λόγοι
της αντέφεσης, με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα.

433/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φαίδωνας Κουλούρης, Βασίλειος Κυριαζής).
Διατροφή τέκνων. Διατροφή συζύγου. Υπολογισμός για τον καθορισμό της μηνιαίας
διατροφής. Περιστατικά.

Αποδείχτηκαν τα παρακάτω περιστατικά: Οι διάδικοι σύζυγοι τέλεσαν
νόμιμο γάμο στην Πάτρα την 4-6-1994
και την 24-10-1996 απέκτησαν ένα τέκνο
την Μ., η οποία είναι ήδη μαθήτρια του
Δημοτικού Σχολείου. Από τον Απρίλιο
του έτους 2003 η έγγαμη συμβίωση των
διαδίκων διασπάστηκε και ο εναγόμενος
αποχώρησε από τη συζυγική οικία, η
οποία ανήκει στην ενάγουσα και παρέμεινε σ’ αυτήν η ενάγουσα με το
τέκνο τους, ενώ ο εναγόμενος μίσθωσε
άλλη οικία και καταβάλλει μίσθωμα 161
Ευρώ μηνιαίως. Πριν από την τέλεση
του γάμου τους η ενάγουσα εργαζόταν
επί 20 περίπου έτη ως γαζώτρια, αλλά
μετά το γάμο σταμάτησε να εργάζεται
κατ’ επι-θυμίαν του εναγομένου, ήδη δε
δεν μπο-ρεί να εργαστεί, αφενός λόγω
του ότι έχει την επιμέλεια της ανήλικης
θυγατέρας της και αφετέρου και
κυρίως λόγω της στενότητας εργασίας
που υπάρχει στην περιοχή και της

μεγάλης ηλικίας της από απόψεως
εργασιακής, (έτος γεννήσεως 1957),
αφού προτιμώνται οι μικρές ηλικίες
που δεν έχουν οικογενειακά βάρη
και προϋπηρεσία και έτσι δικαιούνται
μικρότερες αποδοχές. Εκτός από την
ανωτέρω οικία η οποία δεν αποφέρει
εισόδημα στην ενάγουσα, αυτή δεν
έχει άλλη περιουσία ούτε εισοδήματα
και λόγω της διαστάσεως δικαιούται σε
χρήμα την οφειλόμενη από τον εναγόμενο συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας. Επίσης και το τέκνο δεν έχει εισοδήματα από περιουσία ούτε βέβαια
και από εργασία λόγω της ηλικίας του
και έτσι δικαιούται διατροφής από τους
γονείς του, ανάλογα με τις ανάγκες του
και τις οικονομικές δυνατότητες των γονέων (άρθρο 1489§2 του ΑΚ). Οι ανάγκες της ενάγουσας για διατροφή της
γε-νικά, ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό
των 400 Ευρώ, γιατί δεν επιβαρύνεται με
ενοίκιο, δεν έχει όμως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (μόνο το τέκνο είναι
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ασφα-λισμένο από τον εναγόμενο). Οι
ανάγκες του εναγομένου για διατροφή
του ανέρ-χονται μηνιαίως στο ποσό των
650 Ευρώ γιατί επιβαρύνεται με ενοίκιο
και μεγαλύτερα έξοδα τροφής, έχει όμως
ια-τροφαρμακευτική περίθαλψη. Τέλος
οι ανάγκες του τέκνου για διατροφή του
ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό των 330
Ευρώ, αφού διαμένει στο σπίτι της ενάγουσας και έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν έχει έξοδα φροντιστηρίων
επειδή είναι μαθήτρια της Β’ τάξεως
του Δημοτικού Σχολείου. Αντιστοίχως οι
οικονομικές δυνατότητες του εναγομένου ανέρχονται στο ποσό των 1600
Ευ-ρώ κατά μέσον όρο μηνιαίως και
προ-έρχονται από καθαρές αποδοχές
του ως αστυνομικού, ενώ οι οικονομικές
δυνα-τότητες της ενάγουσας ανέρχονται
στο ποσό των 150 Ευρώ μηνιαίως και
συνι-στούν τη χρηματική αποτίμηση της
προ-σωπικής της εργασίας στο σπίτι.
Με βά-ση τις ανωτέρω ανάγκες και
οικονομικές δυνατότητες των ως άνω
δικαιούχων και υπόχρεων διατροφής,
ο εναγόμενος οφείλει να συνεισφέρει
στη διατροφή της ενάγουσας το ποσό
των 365,71 Ευρώ μηνιαίως (400 Ευρώ
οι ανάγκες της ενά-γουσας επί 1600
Ευρώ οι δυνατότητες του εναγομένου
δια 1750 Ευρώ οι δυνα-τότητες και των
δύο συζύγων). Αντιστοί-χως η ενάγουσα
οφείλει να συνεισφέρει μηνιαίως για τη
διατροφή του εναγο-μένου το ποσό των

55,71 Ευρώ (650 Χ 150:1.750, όπου 650
Ευρώ οι ανάγκες του εναγομένου, 150
Ευρώ οι δυνατότη-τες της ενάγουσας
και 1750 Ευρώ οι δυνατότητες και των
δύο συζύγων). Επομένως ο εναγόμενος
οφείλει ως διατροφή στην ενάγουσα τη
διαφορά των αμοιβαίως οφειλόμενων
συνεισφο-ρών, δηλαδή το ποσό των
310 Ευρώ (365,71 - 55,71). Τέλος ο
εναγόμενος οφείλει ως διατροφή στο
τέκνο του το ποσό των 300 Ευρώ
μηνιαίως κατά στρογγυλοποίηση (330 Χ
1.600: 1.750, όπου 330 Ευρώ ο ανάγκες
του τέκνου, 1600 Ευρώ οι δυνατότητες
του εναγο-μένου και 1750 Ευρώ οι
δυνατότητες και των δύο συζύγων),
ενώ το υπόλοιπο πο-σό των αναγκών
του (30 Ευρώ) οφείλει να το καλύψει
η ενάγουσα, η οποία και το καλύπτει
με την προσφορά προσωπι-κών
υπηρεσιών. Συνεπώς η αγωγή κατά το
κεφάλαιο περί διατροφής της ενάγουσας συζύγου και του τέκνου είναι βάσιμη
στην ουσία κατά το ανωτέρω μέρος (310
Ευρώ για τη σύζυγο και 300 Ευρώ για
το τέκνο) και έπρεπε κατά τούτο να γίνει
δεκτή. Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο μετά από εκτίμηση των
αποδείξεων τη δέχτηκε για το ίδιο μέρος,
έστω και με διαφορετική εν μέρει αιτιολογία, δεν έσφαλε τελικά στην ανωτέρω
εκτίμηση του και έτσι ο σχετικός λόγος
εφέσεως που υποστηρίζει το αντίθετο,

451/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φαίδωνας Κουλούρης, Βασίλειος Κυριαζής).
Διαζύγιο. Ένσταση (281 Α.Κ.) καταχρηστικής άσκησης κατά αγωγής διαζυγίου.
Προϋποθέσεις επίκλησης και εφαρμογής της ένστασης.
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Για τη θεμελίωση ενστάσεως
από το άρθρο 281 ΑΚ κατά αγωγής
διαζυγί-ου, πρέπει ο εναγόμενος να
επικαλείται, ότι οι επιπτώσεις από το
διαζύγιο εκφεύ-γουν των συνήθων
και αυτονόητων και οδηγούν, λόγω
του εξαιρετικού χαρακτή-ρα και της
σοβαρότητάς τους, στη δημι-ουργία
καταστάσεως υπέρμετρα σκλη-ρής για
τον εναγόμενο σύζυγο ή τα τέκνα των
διαδίκων, ώστε να επιβάλλεται για την
αποτροπή τους η διατήρηση του γάμου
(Α.Π. 943/2003 Ελ. Δ/νη 45.1619, Α.Π.
805/2002 Ελ. Δ/νη 44.962). Έτσι μόνη
η υπαίτια συμπεριφορά του αιτού-ντος
το διαζύγιο συζύγου και αν ακόμη ενέχει
ιδιαίτερη σκληρότητα δεν αρκεί για τη
θεμελίωση της προαναφερόμενης

ένστασης (Εφ. Αθ. 4202/1998 Ελ. Δ/
νη 39.894, Εφ. Αθ. 2710/93 Ελ. Δ/νη
35.446, Εφ. Πειρ. 338/87 Ελ. Δ/νη
29.726). Στην προκειμένη περίπτωση η
εκκαλούσα πρότεινε ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος
του αντιδίκου της, χωρίς να συνδέει την
ένσταση της αυτή με πραγματικά περιστατικά. Συνεπώς είναι απορριπτέα
ως αόριστη. Σε περίπτωση δε που
θεωρη-θεί, ότι η εκκαλούσα επικαλείται
προς θεμελίωση της προαναφερόμενης
έν-στασης τα πραγματικό περιστατικά,
στα οποία στηρίζεται η ανταγωγή της
και συνιστούν υπαίτιο συμπεριφορά
του εφεσίβλητου, η ένσταση πρέπει να

591/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Απόστολος Πούλιος, Σπήλιος Πουλακίδας).
Διατροφή τέκνων. Καθορισμός χρηματικών ποσών σε βάρος του εναγόμενου

Ο εναγόμενος και ήδη εκκαλών
εργάζεται στην ασφάλεια του Καζίνο
Ρίου, από την οποία κερδίζει μηνιαίως
μαζί με τα δώρα, επιδόματα (άδειας
γά-μου και τέκνων) και φιλοδωρήματα,
μη-νιαίως, κατά μέσο όρο 1.200 ΕΥΡΩ,
κα-θόσον οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές
του ανέρχονται σε 1.003 ΕΥΡΩ (βλ.
προσκ. εκκαθαριστικό σημείωμα οικ.
Έτους 2003). Διαθέτει μοτοσυκλέττα
με-γάλου κυβισμού και Ι.Χ. αυτοκίνητο,
HYUNDAI, το οποίο μεταβίβασε αμέσως
μετά τη διάσπαση του γάμου τους, στο
όνομα της μητέρας του, προκειμένου να
αποφύγει τις υποχρεώσεις του προς διατροφή (να εμφανίζεται δηλ. ότι δεν έχει
αυτοκίνητο) ενώ το χρησιμοποιεί ο ίδιος.

Έχει στην κυριότητά του το με στοιχείο
Β-1 διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου
πολυκατοικίας επί της οδού Χαιρώνειας
αρ. 4 και Βόνιτσας στο Ζαβλάνι Πατρών
εμβαδού 84,12 τ.μ. Από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προέκυψε, ότι το
δια-μέρισμα που έχει αγοράσει κατά τη
διάρ-κεια του γάμου τους, δεν έχει ακόμη
απο-περατωθεί. Επομένως μπορεί να το
εκ-μισθώσει αντί μηνιαίου μισθώματος,
τουλάχιστον 300 ΕΥΡΩ το μήνα. Επίσης
έχει στην κυριότητά του κατά ποσοστό
3/8 εξ αδιαιρέτου, το οποίο άλλωστε
δεν αμφισβητείται, οικόπεδο εμβαδού
132,50 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση
«Παληουργιά» της κτηματικής περιφέρειας της άλλοτε Κοινότητας Παραλίας
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Πατρών. Μετά τη διάσπαση της έγγαμης
συμβιώσεως τους, είχε σε κατάθεση μετρητών στο όνομα του, σε λογαριασμό
της ALFA BANK, ποσό 17.837,03 ΕΥΡΩ
(τα οποία μετέφερε από κοινό λογαριασμό που διατηρούσαν με την αιτούσα,
στο όνομά του). Από το ποσό αυτό
ανέ-λαβε στις 9-4-2002 7.790 ΕΥΡΩ και
στις 15-4-2002 400 ΕΥΡΩ (βλ. προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα κινήσεως του
εν λόγω λογαριασμού) και στη συνέχεια
ανέλαβε και το υπόλοιπο (9.647 ΕΥΡΩ)
το οποίο προφανώς μετέφερε σε άλλο
λογαριασμό. Περαιτέρω αποδείχθηκε
ότι διαμένει με τη μητέρα του και έτσι δε
βα-ρύνεται με δαπάνη ενοικίου, ενώ εισπράττει την επιδότηση ενοικίου, ύψους
1.100 ΕΥΡΩ ετησίως. Βαρύνεται όμως
με την καταβολή τοκοχρεωλυτικών
δό-σεων στεγαστικού δανείου ύψους
54.285 ΕΥΡΩ που έλαβε από την Ε.Τ.Ε.,
οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 462
ΕΥΡΩ. Επίσης έλαβε στις 4-11-2002
από την ίδια Τράπεζα ανοικτό προσωπικό δάνειο ποσού 3.000 ΕΥΡΩ, για
το οποίο καταβάλει δόσεις ποσού 270
ΕΥΡΩ κατά μέσο όρο το μήνα. Τα ποσά
αυτά δεν αφαιρούνται από το εισόδημά
του, εκτιμώνται όμως οι ανωτέρω υποχρεώσεις ως επιπλέον βιοτική ανάγκη.
(Εφ. Θεσ. 1896/1999 Αρμ. 1999.1062,
ΕΘ 873/1989 Ελ. Δνη 1989.1016). Ακολούθως αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα εφεσίβλητη μαζί με τα ανήλικα τέκνα της,
των οποίων η επιμέλεια ανατέθηκε σ’
αυτήν αποκλειστικά με την εκκαλουμένη
απόφαση διαμένει σε μισθωμένη οικία
και καταβάλλει μίσθωμα ποσού 182 ΕΥΡΩ το μήνα. Αυτή εργάζεται ως πωλήτρια σε περίπτερο και κερδίζει κατά μέσο
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όρο το μήνα με το συνυπολογισμό των
επιδομάτων εορτών και αδείας το ποσό
των 580 ΕΥΡΩ. Άλλα εισοδήματα καθώς
και περιουσία δεν αποδείχθηκε ότι έχει
από οποιαδήποτε πηγή. Στην αντιμετώπιση των αναγκών των ανηλίκων τέκνων
οφείλουν να συμβάλλουν και οι δύο
γονείς, καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις
του (άρθρα 1486, 1487 Α.Κ.). Με βάση
το συσχετισμό της ανωτέρω οικονομικής
δυνατότητας κάθε γονέα και των εν γένει
περιστάσεων η κατά μήνα διατροφή για
τα ανήλικα τέκνα πρέπει να καθοριστεί
σε 330 ΕΥΡΩ για τον Ε. και 250 ΕΥΡΩ
για το Δ. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με
τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους
και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντήρηση και εκπαίδευση των ανηλίκων. Στο ποσό αυτό
συνυπολογίζεται και η προσφορά της
προσωπικής εργασίας και απασχόλησης της εκκαλούσας - εφεσίβλητης για
την περιποίηση και φροντίδα τους η
οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα. Από
το ποσό αυτό ο εναγόμενος - εκκαλών
είναι σε θέση να καταβάλλει το ποσό
των 280 ΕΥΡΩ για τον Ε. και των 200
ΕΥΡΩ για το Δ. για χρονικό διάστημα
δύο ετών από την επίδοση της αγωγής
χωρίς να δια-κινδυνεύει η δική του
διατροφή ή άλλου προσώπου που
είναι υποχρεωμένος από το νόμο να
διατρέφει, κατά το υπό-λοιπο δε ποσό
συμμετέχει και η ενάγου-σα εφεσίβλητη
με την προσφορά της προσωπικής της
εργασίας, απασχόλη-σης, φροντίδας
και περιποίησης, που είναι αποτιμητή
σε χρήμα.
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596/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γλυκερία Λάμπρου, Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος Ν.Σ.Κ.).
Διατροφή τέκνων από τους γονείς. Στοιχεία αγωγής. Διαμονή τέκνων στην Αυστραλία.
Την αγωγή ασκεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης (κύρωση σύμβασης με το ν.δ. 4421/1969).
Στοιχεία της αγωγής περί διατροφής για να είναι ορισμένη.

Με την από 23-3-2000 αγωγή
τους οι ενάγοντες Μ. και Μ. Μόνος,
όπως εκπροσωπούνται στην παρούσα
δίκη από την ασκούσα την επιμέλεια επ’
αυτών μητέρα τους, με την οποία και διαμένουν στην Αυστραλία, για λογαριασμό
των οποίων ασκήθηκε η αγωγή από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης (άρθ.6 της Πολυμερούς Συμβάσεως της Ν. Υόρκης από
20-6-1956 «περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή» που κυρώθηκε
με το ν.δ. 4421/1964), ζήτησαν να
υπο-χρεωθεί ο εναγόμενος πατέρας
τους να καταβάλει στη μητέρα τους
για λογαρια-σμό τους, ως διατροφή
σε χρήμα, αφού αυτοί αδυνατούν να
διαθρέψουν τον εαυ-τό τους από τα
εισοδήματα της περιου-σίας τους ή το
προϊόν της εργασίας τους λόγω της
ανηλικότητάς τους, ενώ ο ενα-γόμενος
έχει την οικονομική δυνατότητα να
καλύψει τις διατροφικές τους ανάγκες,
το ποσό των 58.843 δρχ. για τον καθένα
τους μηνιαίως, για το χρονικό διάστημα
από 22-4-1997 (που οχλήθηκε) και
εφεξής. Με την εκκαλουμένη απόφαση
η αγωγή έγινε εν μέρει δεκτή ως κατ’
ουσίαν βάσιμη και εναντίον της παραπονούνται οι διάδικοι με τις υπό κρίση
έφεση και αντέφεση για εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου και πλημμελή
εκτί-μηση των αποδείξεων και ζητούν
την εξαφάνιση της και την παραδοχή της
αγωγής στο σύνολό της οι ενάγοντες και

την απόρριψη αυτής ο εναγόμενος.
Από τις διατάξεις των άρθρων
1485, 1486, 1489, 1493 και 1497 ΑΚ,
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 15 του ν. 1325/1983, προκύπτει,
ότι οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα
με τις δυνάμεις του, το ανήλικο τέκνο
τους, εφόσον αυτό δεν έχει εισοδήματα
από περιουσία ή πόρους από εργασία
που να επαρκούν για τη διατροφή του,
το μέτρο της διατροφής τούτου (ανηλίκου) προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες
του, όπως αυτές προκύπτουν από τις
συνθήκες της ζωής του, η δε δικαιούμενη
(ανάλογη) διατροφή του περιλαμβάνει
όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του και επί πλέον τα έξοδα για την
ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική
και την εν γένει εκπαίδευση του. Κατά
συνέπεια για το, κατά το άρθρο 216
ΚΠολ.Δ, ορισμένο της αγωγής διατροφής σε χρήμα ανηλίκου τέκνου, λόγω
διάστασης ή λύσης του γάμου των γονέων του, αρκεί να εκτίθενται στο δικόγραφο αυτής η έλλειψη εισοδημάτων του
ανηλίκου και η αδυναμία του να εργασθεί, τα περιουσιακό στοιχεία του εναγομένου γονέα του, οι ανάγκες του που
είναι προσδιοριστικές του ύψους της
δια-τροφής η οποία πρέπει να του καταβληθεί και το αιτούμενο, για όλες αυτές
τις ανάγκες του, συνολικό ύψος της δαπάνης που αποτελεί την κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις ανάλογη διατρο-
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φή του, χωρίς να απαιτείται να προσδιορίζεται στο δικόγραφο της με ακρίβεια
και το απαραίτητο για την κάλυψη κάθε
επί μέρους ανάγκης του, που προκύπτει
από τις συνθήκες της ζωής του, χρηματικό ποσό (ΑΠ 823/2000, Εφ.Θεσ.2546/
2004 Αρμ. 59.543, Εφ. Θεσ. 2941/2002
Αρμ.58.72). Σύμφωνα με το εκτιθέμενο
στην προηγούμενη σκέψη περιεχόμενο
της η ένδικη αγωγή είναι επαρκώς ορισμένη, αφού περιέχει τα πιο πάνω

ανα-γκαία στοιχεία και τα πραγματικό
περι-στατικό που θεμελιώνουν την
επίδικη αξίωση των εναγόντων κατά του
εναγο-μένου από διατροφή. Συνεπώς,
εφόσον η εκκαλουμένη απόφαση έκρινε
την αγωγή ως ορισμένη, δεν έσφαλε, γι
αυτό τα αντιθέτως υποστηριζόμενα με
τον πρώτο λόγο της εφέσεως κρίνονται
απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμα.

629/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρυσούλα Καπάτου, Μαρία Σιάτου).
Παρεμπίπτουσα αγωγή. Ασκείται και στην κατ’ έφεση δίκη εκτός αν περιέχει αυτοτελή
αίτηση οπότε πρέπει να ασκηθεί έως την πρώτη συζήτηση της αγωγής. Αν όμως το
Εφετείο εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση και δικάζει την αγωγή κατ’ ουσίαν, τότε
παρέχεται η δυνατότητα να ερευνήσει και την παρεμπίπτουσα αγωγή, έστω και αν
περιέχει αυτοτελή αίτηση. Αυτοτελής αίτηση είναι αυτή που ερευνάται ανεξάρτητα
από την κύρια δίκη. Επιμέλεια του (ανηλίκου τέκνου). Μπορεί να αντικαταστήσει το
δικαστήριο το γονέα αν δεν ανταποκρίνεται στο λειτούργημά του και την άσκηση της
γονικής μέριμνας (1532 Α.Κ.). Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 283
παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., οι παρεμπίπτουσες
αγωγές μπορούν να ασκηθούν σε κάθε
στάση της δίκης και κατ’ έφεση, εκτός
αν περιέχουν αυτοτελή αίτηση. Αυτοτελής θεωρείται η αίτηση που ερευνάται
ανεξάρτητα από την κύρια δίκη. Στην περίπτωση αυτή, η παρεμπίπτουσα αγωγή
πρέπει να ασκηθεί έως την πρώτη συζήτηση της κύριας αγωγής στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, αλλιώς απορρίπτεται
αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη (βλ.
Κεραμέα ΝοΒ 1990 σελ. 599, ΑΠ 1305/
83 Δ15 σελ. 514), γιατί παραβιάζεται η
καθιερούμενη από τη διάταξη του άρθρου 12 του ιδίου κώδικα αρχή της μη
υπερβάσεως του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας. Η αρχή όμως αυτή δεν παραβιάζεται όταν, κατά το άρθρο 535 Κ. Πολ.

Δ., το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, κατά
παραδοχή, ως βάσιμου, λόγου έφεσης,
εξαφανίζει την πρωτόδικη απόφαση και
ακολούθως διακρατώντας την υπόθεση,
δικάζει αυτή κατ’ ουσίαν, οπότε παρέχεται σ’ αυτό η δυνατότητα να ερευνήσει
και την παραπάνω παρεμπίπτουσα
αγωγή, έστω και αν αυτή περιέχει αυτοτελή αίτηση (Ε.Α 1903/99 Ελλ. Δικ. 2001
σελ. 751). Στην προκείμενη περίπτωση,
η εναγομένη -εκκαλούσα άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από
14-4-2005 παρεμπίπτουσα αίτηση της,
με την οποία ζητεί για τους αναφερομένους σ’ αυτή λόγους να ανατεθεί στην
ίδια αποκλειστικά η άσκηση της γονικής
μέριμνας, άλλως της επιμέλειας του
ανη-λίκου τέκνου της Α.Φ. Η αίτηση
αυτή, εί-ναι αυτοτελής και συνεπώς θα
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εξεταστεί μόνο στην περίπτωση που
ευδοκιμήσει η έφεση και εξαφανιστεί η
εκκαλουμένη απόφαση, διαφορετικά θα
απορριφθεί, σύμφωνα με εκτιθέμενα στη
μείζονα σκέ-ψη, ως απαράδεκτη, λόγω
της υπερβά-σεως της ανωτέρω αρχής.
Περαιτέρω, η από 10-5-2005 ανταίτηση
του ενά-γοντος - εφεσίβλητου, πρέπει να
απορ-ριφθεί ως απαράδεκτη, γιατί δεν
έχει συγκεκριμένο αίτημα, απλώς ζητεί
την απόρριψη της παρεμπίπτουσας
αίτη-σης.
Κατά το άρθρο 80 Κ.Πολ.Δ., αν
σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει
κάποιος διάδικος, έχει δικαίωμα, ως
την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, να
ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για να
υποστηρίξει το διάδικο αυτόν. Στην προκειμένη περίπτωση, η θυγατέρα των διαδίκων Φ.Φ., που ήδη ενηλικιώθηκε και
δεν είναι διάδικος στη δίκη αυτή, άσκησε
ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την
από 11-5-2005 πρόσθετη παρέμβαση
της υπέρ του εφεσίβλητου πατέρα της
Δ.Φ., ζητώντας την απόρριψη της έφεσης. Η παρέμβαση αυτή, πρέπει να
απορριφθεί ως απαράδεκτη, ελλείψει
εννόμου συμφέροντος της παρεμβαίνουσας προς άσκησή της.
Κατά τη διάταξη του άρθρου
1532ΑΚ, αν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους για την επιμέλεια
του προσώπου του τέκνου ή τη διοίκηση
της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι
σε θέση να ανταποκριθούν σ’ αυτό, το
δικαστήριο, μπορεί, εφόσον το ζητήσει
ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου, ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει οποιοδήποτε
πρόσφορο μέτρο. Το δικαστήριο μπορεί
ιδίως να αφαιρέσει από τον ένα γονέα
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την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά
ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο. Στη συγκεκριμένη
υπό-θεση, από την ένορκη κατάθεση της
μάρτυρος αποδείξεως και την χωρίς όρκο εξέταση της εναγομένης, που περιέχονται στα πρακτικά της εκκαλουμένης
αποφάσεως, από την υπ’ αριθμ. 24078/
19-9-2000 ένορκη βεβαίωση που συντάχθηκε ενώπιον του συμ/φου Χ.Α. ύστερα
από προηγούμενη νόμιμη κλήτευση της
τελευταίας (άρθρο 671 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.),
καθώς και από όλα τα επικαλούμενα και
προσκομιζόμενα έγγραφα, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο, την 10-11-1984, στο Ομπεχάουζεν της Γερμανίας, ο οποίος λύθηκε
συναινετικά με την 100/1998 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
που κατέστη αμετάκλητη. Από τον γάμο
τους αυτό απέκτησαν δύο τέκνα, την Φ.
και τον Α., ηλικίας σήμερα 20 ετών και
16 ετών αντίστοιχα. Με το από 7-7-1997
ιδιωτικό συμφωνητικό, που προσκομίστηκε για την έκδοση της ανωτέρω
απο-φάσεως, κατ’ άρθρο 1441 AK,
ρυθμί-στηκαν, πλην των άλλων τα εξής:
α) Η γονική μέριμνα και επιμέλεια των
παιδι-ών θα ασκείται από κοινού από
τους διαδίκους, β) Τα παραπάνω τέκνα
θα διαμένουν με τον πατέρα τους στην
κα-τοικία του στη Δραγόλενα Πατρών.
Και γ) η εναγόμενη θα παίρνει μαζί
της τα εν λόγω τέκνα 1) κάθε Πέμπτη
και από ώρα 18:00' μ.μ. μέχρι και
Σάββατο και ώρα 9:00' π.μ., 2) κάθε
δεύτερο Σαββα-τοκύριακο κάθε μήνα
και από ώρα 9:00' π.μ. του Σαββάτου
και μέχρι 18:00 μ.μ. ώρα της Κυριακής,
3) κατά τις ημέρες από Δευτέρα μέχρι
και Τετάρτη κάθε εβδομάδας και από
ώρα 17:00' μ.μ. μέχρι 21:00' μ.μ., 4)
κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και
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νέου έτους εναλλάξ από ώρα 10:00' π.μ.
της 24 Δεκεμβρίου μέχρι και ώρα 18:00'
μ.μ. της 30 Δεκεμβρίου και από ώρα 10:
00' της 31 Δεκεμβρίου μέχρι και ώρα 18:
00'μ.μ. της 6 Ιανουαρίου του επομένου
έτους, 5) κατά τις εορτές του Πάσχα κάθε
έτους εναλλάξ από ώρα 10:00' π.μ. της
Μεγά-λης Δευτέρας και μέχρι και ώρα
18:00' μ.μ. της δευτέρας του Πάσχα και
από ώρα 10:00' της Δευτέρας του Πάσχα
μέ-χρι και ώρα 18:00' μ.μ. της Κυριακής
του Θωμά και 6) κατά το καλοκαίρι κάθε
έτους από 15 Ιουνίου μέχρι και 30 Ιουνίου ή από 1 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου.
Με την αγωγή του, ο ενάγων υποστηρίζει ότι η εναγομένη σύζυγός του παραβαίνει τα καθήκοντα που της επιβάλλει
το λειτούργημά της για την επιμέλεια
των προσώπων των παραπάνω
ανηλίκων τέκνων της, ήδη μόνο του
δευτέρου τού-των, αφού η θυγατέρα
τους ενηλικιώθη-κε. Ειδικότερα, ο
ενάγων, αποδίδει στη σύζυγο του τα
εξής: 1) ότι δείχνει αδιαφο-ρία για τις
σχολικές επιδόσεις του τέκνου της, 2)
ότι δεν βοηθεί αυτό στην εκμάθη-ση της
μητρικής της Γερμανικής Γλώσ-σας, 3)
ότι πολλές φορές δεν το παρα-λαμβάνει
για να μείνει μαζί της τις ημέρες και ώρες
που, κατά τ’ ανωτέρω, συμφώ-νησαν, 4)
ότι κατά τις θερινές διακοπές του έτους
1999 έκανε διακοπές μόνη της, χωρίς
τα τέκνα της, και μετά ζητούσε αυτά
σε άλλο χρονικό διάστημα, που δεν
εδικαιούτο βάσει της ως άνω συμφωνίας, 5) ότι πολλές φορές προφασιζόταν
στο τέκνο της την ασθενή, προκειμένου
να μην έχει επαφή μαζί του και 6) ότι οι
συνθήκες στο διαμέρισμά της, όπου διαμένει τούτο, κατά τις προαναφερόμενες
ημέρες και ώρες δεν είναι καλές, καθόσον δεν υπάρχει κρεβάτι για να κοιμηθεί,
μ’ αποτέλεσμα να κοιμάται στο δάπεδο,
που είναι γεμάτο από μπουκάλια ουίσκι,
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τα οποία μυρίζουν. Δεν αποδείχτηκε
όμως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας, κατά το μέρος που αυτή ανήκει στην
εναγομένη, τέτοια που να επιβάλλει τη
λήψη κάποιου δικαστικού μέτρου, όπως
η αφαίρεση της από τον ένα γονέα και
η ανάθεση της αποκλειστικά στον άλλο.
Συγκεκριμένα, δεν αποδείχθηκε ότι η
εναγομένη δεν ενδιαφέρεται για την
πρό-οδο του ανηλίκου τέκνου της και ότι
δεν συμπεριφέρεται προς αυτό σωστά,
κα-θώς και ότι οι συνθήκες διαβιώσεως
του στην οικία της δεν είναι καλές.
Αντιθέτως, αποδείχθηκε ότι η
εναγομένη είναι καλή μητέρα, φροντίζει
το ανήλικο τέκνο της και ποτέ δεν έχει
δημιουργήσει προβλήματα σ’ αυτό.
Άλλωστε, κάτι τέτοιο, δεν κατέθεσε ούτε
το ίδιο το τέκνο σε κατ’ ιδίαν εξέτασή του
από το Δικαστήριο. Τέλος, το συμφέρον
του κάθε τέκνου, όπως αυτού των διαδίκων, στο οποίο πρέπει να αποβλέπουν
οι αποφάσεις των γονέων, αλλά και του
δικαστηρίου, σχετικά με την άσκηση ή
τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας (άρθρο
1511 παρ. 1 Α.Κ.), επιβάλλει την μη
αποκοπή από τη μητέρα του. Έτσι, το
συμφέρον του τέκνου δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με την αφαίρεση της γονικής
μέριμνας από τον γονέα και με την ανάθεση της αποκλειστικά στον άλλο, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνιστούν κακή άσκηση της από τον πρώτο.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την
εκκαλουμένη απόφαση είπε το αντίθετο
και έκρινε ότι συνέτρεχε λόγος για να
αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας από την εναγομένη, ερμήνευσε
εσφαλμένα τις προαναφερθείσες
διατά-ξεις (1511 παρ. 1, 1532 Α.Κ.) και
αξιο-λόγησε πλημμελώς το αποδεικτικό
υλι-κό. Επομένως κατά παραδοχή των
σχε-τικών λόγων της έφεσης, πρέπει
αυτή να γίνει δεκτή και από ουσιαστική
άπο-ψη, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη
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από-φαση, κατά το μέρος που αφορά
την άσκηση της γονικής μέριμνας του
ανηλ-ίκου τέκνου των διαδίκων Α.Φ.
και αφού κρατηθεί προς εκδίκαση η
προκειμένη υπόθεση από το Δικαστήριο
τούτο (άρθρο 535 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.), να
απορ-ριφθεί η από 15-3-2000 αγωγή
ως αβά-σιμη κατ’ ουσίαν. Περαιτέρω,
ως αβά-σιμη κατ’ ουσίαν, πρέπει
να απορριφθεί και η από 14-4-2005
παρεμπίπτουσα αίτηση της εναγομένης,

καθόσον δεν αποδείχθηκαν περιστατικά
τέτοια που να επιβάλλουν την αφαίρεση
της άσκησης της γονικής μέριμνας ή
επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της
από τον ενάγοντα σύζυγο της και την
ανάθεση της στην ίδια αποκλειστικά.

644/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευλαλία Μιχαηλίδου, Γεώργιος Κουκούλης).
Διαζύγιο λόγω τετραετούς διάτασης. Πότε εφαρμόζεται το άρθρο 281 Α.Κ.

……. Με τον τέταρτο λόγο της
εφέσεώς της η εκκαλούσα – εναγομένη
παραπονείται ότι λόγω της ερημοδικίας
της δεν μπόρεσε να προτείνει την απόρριψη της αγωγής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 281 του ΑΚ, δεδομένου ότι συντρέχουν προς τούτο εξαιρετικές και ιδιαίτερα
σοβαρές περιστάσεις που οδηγούν στη
δημιουργία καταστάσεως, η οποία επιδρά κατά τρόπο δυσμενή, αλλά και ασυνήθη σ’ αυτήν που αντιτίθεται στη λύση
του γάμου και συγκεκριμένα ο ενάγων εφεσίβλητος επιθυμεί την έκδοση διαζυγίου για την τέλεση νέου γάμου χωρίς
να ενδιαφέρεται για το θέμα της διατροφής, της ιατροφαρμακευτικής καλύψεώς
της και η έκδοση του διαζυγίου θα έχει
γι’ αυτήν, αλλά και για το μόλις πέντε
ετών ανήλικο τέκνο τους απρόβλεπτες,

δυσμενείς συνέπειες. Ο λόγος αυτός της
εφέσεως με το παραπάνω περιεχόμενο
παραδεκτά προτείνεται κατά τα άρθρα
269 και 527 του ΚΠολΔ, αλλά πρέπει
να απορριφθεί ως μη νόμιμος, καθόσον
τα περιστατικά που αναφέρονται παραπάνω δεν αποτελούν εξαιρετικές και
ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις που να
δημιουργούν ασυνήθη σκληρή κατάσταση για την εκκαλούσα-εναγομένη
που αντιτίθεται στη λύση του γάμου και
για το ανήλικο τέκνο τους και δεν θεμελιώνεται σ’ αυτά η ένσταση του άρθρου
281 του ΑΚ (ΑΠ 410/1999 Ελλ.Δνη
40,1534, ΑΠ 1257/1998 Ελλ.Δνη
40,90).
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841/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μητράκης, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Διαζύγιο για τετραετή διάσταση. Η τετραετία συμπληρώνεται κατά την πρώτη συζήτηση
της αγωγής και όχι κατά την άσκησή της. Ενσταση του άρθρου 281 Α.Κ. σε αγωγή
διαζυγίου. Περιστατικά.

….. Από το Φεβρουάριο του 1999
η έγγαμη συμβίωσή τους διακόπηκε οριστικά. Έκτοτε ζουν χωριστά και συγκεκριμένα ο ενάγων διαμένει στο ανεξάρτητο ισόγειο της πιο πάνω συζυγικής
οικίας η δε εναγομένη στον πρώτο όροφο της ίδιας οικίας με πρόθεση διακοπής
της έγγαμης συμβίωσής τους. Η φυσική
δε και ψυχική αυτή απομάκρυνση των
διαδίκων συζύγων συνεχίσθηκε μέχρι
την πρώτη συζήτηση της αγωγής στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο (21.10.2003)
δηλαδή επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών, εφόσον η
τετραετής διάσταση υπολογίζεται αναδρομικά από το χρόνο της πρώτης στο
ακροατήριο συζήτησης της αγωγής, κατά τον οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 68, 69, 224, 269 και 281
Κ.Πολ.Δικ. κρίνεται το κεκτημένο του
καταγόμενου στη δίκη δικαιώματος, χωρίς να παρεμποδίζεται η συμπλήρωση
του χρόνου από τις μικρές διακοπές της
διάστασης που γίνεται προς επίτευξη
της αποκατάστασης των συζυγικών σχέσεων (ΑΠ. 1504/2003 Ελ.Δ. 45.414, ΑΠ.
1698/2002 Ελ.Δ. 44.1592). Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχθηκε οριστική
διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των
διαδίκων από το Φεβρουάριο του 1999
και για τη συμπλήρωση του χρόνου της
τετραετούς διάστασης υπολόγισε το
χρόνο της πρώτης συζήτησης της αγωγής στις 21.10.2003 και όχι το χρόνο
ασκήσεως της αγωγής στις 15.2.2002

ορθά ερμήνευσε και εφήρμοσε το νόμο
καθώς και εκτίμησε τις αποδείξεις. Επομένως ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος
λόγοι της έφεσης με τους οποίους η
εκκαλούσα υποστηρίζει τα αντίθετα είναι
απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Η εναγομένη
με τις προτάσεις της στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο καθώς και ενώπιον του
παρόντος δικαστηρίου πρότεινε ένσταση από το άρθρο 281 Α.Κ. κατά της αγωγής διαζυγίου. Η ένσταση στηριζόταν
στο ότι οι σχέσεις των διαδίκων έχουν
πλέον εξομαλυνθεί και αυτοί επιθυμούν
να συμβιώσουν αρμονικά, επί πλέον
δε η αγωγή διαζυγίου ασκήθηκε μετά
από συμβίωση 31 ετών και απόκτηση
δύο τέκνων 30 και 28 ετών επειδή ο
ενάγων, συνήψε ερωτικές σχέσεις με
νεαρή αλλο-δαπή Ουκρανή καθώς και
ότι η λύση του γάμου τους θα πλήξει
τόσο την ίδια όσο και τα τέκνα τους. Με
τα προταθέντα αυ-τά περιστατικά, και
αληθή αυτά υποτι-θέμενα, η ένσταση
καταχρηστικής άσκη-σης δεν είναι
νόμιμη. Τούτο γιατί η ανω-τέρω εκ του
άρθρου 281 Α.Κ. ένσταση επί αγωγής
διαζυγίου μπορεί να στη-ριχθεί μόνο
σε μεταγενέστερα της δια-στάσεως
περιστατικά δηλαδή στις συνέ-πειες
του διαζυγίου και προς τούτο δεν
αρκούν οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις του διαζυγίου σε βάρος των
συζύγων ή των τέκνων τους, που άλλωστε επέρχονται από τη φύση του δια-
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ζυγίου αυτή καθαυτή, αλλά απαιτείται
οι επιπτώσεις αυτές να εκφεύγουν των
συνήθων και αυτονόητων και να οδηγούν, από τον εξωτερικό χαρακτήρα και
τη σοβαρότητα τους, στη δημιουργία καταστάσεως προφανώς υπέρμετρα σκληρής, για τον εναγόμενο σύζυγο ή τα
τέκνα των συζύγων, ώστε να επιβάλλεται για την αποτροπή τους η διατήρηση
του γάμου (ΑΠ.760/2004 Ελ.Δ. 46.416,
ΑΠ.805/2002 Ελ.Δ.44.962). Το πρωτο-

βάθμιο δικαστήριο το οποίο απέρριψε
την ένσταση από το άρθρο 281 Α.Κ. της
εναγομένης ως μη νόμιμη δεν έσφαλε
ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του
νόμου και είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο τέταρτος λόγος της έφεσης με
τον οποίο η εκκαλούσα υποστηρίζει τα
αντίθετα.

849/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Παναγούλιας, Κων/νος Τζαβάρας, Ευάγγελος
Ματσούκης, Χρήστος Κανελλόπουλος, Νίκος Λαλιώτης).
Αυτοκινητιστικό ατύχημα. Τραυματισμός συζύγου. Δικαίωμα του άλλου συζύγου
να ζητήσει αποζημίωση από τον υπαίτιο του τραυματισμού για τη στέρηση της
συνεισφοράς των υπηρεσιών στο συζυγικό οίκο του τραυματισθέντος. Περιστατικά.

Τα άρθρα 1389 και 1390 του Α.Κ.,
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 15
του νόμου 1329/1983, ορίζουν ότι οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με
τις δυνάμεις του, για την αντιμετώπιση
των αναγκών της οικογένειας. Η συνεισφορά γίνεται με την προσωπική εργασία,
τα εισοδήματά τους και την περιουσία
τους. Στην υποχρέωση συνεισφοράς
πε-ριλαμβάνονται ειδικότερα η αμοιβαία
υποχρέωση των συζύγων για διατροφή
τους, η κοινή υποχρέωση για διατροφή
των τέκνων τους και εν γένει η υποχρέωση για συμβολή τους στη λειτουργία
του κοινού οίκου. Με τις διατάξεις αυτές,
σε αντίθεση με τα ισχύοντα πριν από το
νόμο 1329/1983, θεσπίζεται, βάσει της
αρχής της ισότητας των δύο φύλων, η
αμοιβαία υποχρέωση των συζύγων να
συνεισφέρουν για την αντιμετώπιση των
οικογενειακών αναγκών, καθένας ανά-

λογα με τις δυνάμεις του. Η συνεισφορά
αυτή οφείλεται και με την παροχή προσωπικών υπηρεσιών, ως ένα μέσο για
την αντιμετώπιση των αναγκών του κοινού οίκου, στο μέτρο των δυνατοτήτων
του κάθε συζύγου. Στην υποχρέωση
συνεισφοράς που έχει, ανάλογα με τις
δυνάμεις του, κάθε σύζυγος, αντιστοιχεί
αμοιβαία εκ του νόμου δικαίωμα του
άλ-λου να αξιώνει τη συνεισφορά των
υπη-ρεσιών αυτών. Παράγεται δηλαδή
ενο-χική, οικογενειακής φύσεως, αξίωση
που αντικείμενο έχει την υποχρέωση του
άλλου να συμβάλλει στις οικογενειακές
ανάγκες με την παροχή των υπηρεσιών
του. Έτσι στην περίπτωση τραυματισμού του ενός συζύγου και συνακόλουθης ανικανότητας του να προσφέρει τις
προσωπικές του υπηρεσίες, δικαιούται
ο άλλος σύζυγος να απαιτήσει από τον
υπαίτιο του τραυματισμού αποζημίωση
για τη στέρηση των υπηρεσιών, που
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συνιστούσαν την εκ του νόμου οφειλόμενη συμβολή του θύματος στις οικογενειακές ανάγκες, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 929 εδ. β’ του ΑΚ. Η διάταξη
επομένως αυτή εξακολουθεί να ισχύει,
ενόψει όμως της κοινής υποχρεώσεως
των συζύγων για συνεισφορά, η αξίωση
αποζημιώσεως δεν υπάρχει μόνο υπέρ
του άνδρα, αλλά εκτείνεται τώρα και στη
γυναίκα, εάν τραυματισθεί ο άνδρας και
από την αιτία αυτή η σύζυγος στερηθεί
τις οφειλόμενες, ανάλογα με τις δυνάμεις
του, υπηρεσίες του. Η ύπαρξη, βεβαίως,
και το μέγεθος της ζημίας που μπορεί να
ζητηθεί ως αποζημίωση, θα εξαρτάται
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από
τις δυνάμεις και από το συσχετισμό των
δυνάμεων των συζύγων από τον οποίο
θα προκύπτει η υποχρέωση, το είδος και
το μέγεθος συνεισφοράς του παθόντος
συζύγου με την παροχή προσωπικών

υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των
οικογενειακών αναγκών, βάσει των στοιχείων που θα εκτίθενται από τους διαδίκους. Κατά συνέπεια ο σύζυγος νομιμοποιείται να απαιτήσει αποζημίωση για
στέρηση των υπηρεσιών αυτών, σε
περίπτωση βλάβης του σώματος ή
της υγείας του άλλου συζύγου από
τον υπαίτιο του τραυματισμού (Ολ. ΑΠ
39/1997, Ελ.Δνη 1998,62). Επομένως,
έσφαλε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
απέρριψε τη δεύτερη αγωγή κατά το
αίτημα της περί επιδικάσεως αποζημιώσεως στον ενάγοντα σύζυγο για τη στέρηση των υπηρεσιών της συζύγου του
στις οικογενειακές ανάγκες, η οποία
τραυματίστηκε κατά το αναφερόμενο
αυτοκινητικό ατύχημα, ενόψει και του ότι
αυτή ήταν ορισμένη και είναι βάσιμος ο
σχετικός λόγος της τρίτης εφέσεως.

950/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Στουραίτης, Κωνσταντίνος Τασολάμπρος).
Διατροφή συζύγου μετά τη λύση του γάμου. Προϋποθέσεις. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1442 και 1443 Α.Κ.
προς εκείνες των άρθρων 1487 και 1493
του ίδιου Κώδικα, στις οποίες ρητώς
πα-ραπέμπει το άρθρο 1443, όπως
αυτές ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις
του ν. 1329/1983, συνάγεται ότι γενική
προϋ-πόθεση για τη γένεση αξιώσεως
διατρο-φής πρώην συζύγου, όταν ο
γάμος λύ-θηκε με διαζύγιο μετά την ισχύ
του ν. 1329/1983, είναι η απορία του δικαιούχου πρώην συζύγου και η ευπορία
του υπόχρεου, επιπλέον δε από την
πλευρά του δικαιούχου πρέπει να συν-

τρέχει και μια από τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο
1442 Α.Κ. Ως απορία του δικαιούχου
θεωρείται η αδυναμία του πρώην συζύγου να εξασφαλίσει τη διατροφή του
από τα εισοδήματα και την περιουσία
του, ευπορία δε του υπόχρεου, που δε
σημαίνει κάποιο ιδιαίτερο πλούτο, είναι
η δυνατότητα αυτού να παράσχει στο
δι-καιούχο διατροφή, χωρίς να θέσει σε
κίν-δυνο τη δική του διατροφή. Για να
κριθεί αν υπάρχει απορία του δικαιούχου
και ευπορία του υπόχρεου πρέπει να
εξα-ντληθούν προηγουμένως όλες οι
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δυνα-τότητες που τους παρέχουν τα
εισοδή-ματά τους και η περιουσία τους,
και αν ακόμη η τελευταία αποτελείται
από μη προσοδοφόρα στοιχεία, οπότε
θα πρέ-πει αυτά να απαλλοτριωθούν
(βλ. ΑΠ. 868/2004, Ελλ.Δ. 45.1621,
ΑΠ. 1901/1999 Ελλ.Δ. 42.106).
Αποδείχθηκαν τα παρακάτω
πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι
τέλεσαν νόμιμο γάμο στις 20.7.1986 στο
Αγρίνιο, ο οποίος λύθηκε με την 223/
1999 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, η οποία έχει καταστεί
αμετάκλητη από 4.5.2000. Από το γάμο
αυτό απέκτησαν τέσσαρα τέκνα, τον Ε.,
τη Δ., την Α. και το Γ., ηλικίας κατά το
χρόνο άσκησης της αγωγής 16, 13, 12
και 9 ετών, αντίστοιχα. Από 18.5.1994,
που ο εναγόμενος ήδη εκκαλών είχε
εγκαταλείψει τη συζυγική οικία, τα ανήλικα διαμένουν με την ενάγουσα μητέρα
τους, σε διαμέρισμα που της έχουν παραχωρήσει οι γονείς της. Με την 234/
1994 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου ανατέθηκε στην ενάγουσα προσωρινά η άσκηση της γονικής μέριμνας των ανηλίκων και με την
εκκαλουμένη απόφαση της ανατέθηκε
οριστικά η άσκηση της επιμέλειάς τους.
Η ενάγουσα ηλικίας 38 ετών, καλής
υγείας και πτυχιούχος της Νομικής, δεν
εργάζονταν κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως και στη συνέχεια και
μέχρι την αμετάκλητη λύση του γάμου,
καθόσον ήταν επιφορτισμένη με την
επι-μέλεια (ανατροφή και φροντίδα) των
τεσ-σάρων ανηλίκων τέκνων της, λόγω
δε της επιμέλειας τους και κυρίως των
τριών τελευταίων, καθόσον το πρώτο
από το Φεβρουάριο του 2002, αν και
με τις πιο πάνω αποφάσεις έχει την
επιμέ-λεια του η μητέρα του, διαμένει
με τον πατέρα του, εμποδίζεται στην
άσκηση καταλλήλου επαγγέλματος και
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μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου
και σε όλο το ένδικο χρονικό διάστημα
(μιας τριετίας από την άσκηση της
αγωγής) από το οποίο να εξασφαλίζει
τη διατροφή της λαμβάνει με απόφαση
του διευθυντή του ΟΑΕΔ το ετήσιο
οικογενειακό επίδομα του ν.δ. 3868/
1954 από τις 19.9.2001, ποσού 612,77
ευρώ που καταναλώνει για τις ανάγκες
των ανηλίκων τέκνων της, ενώ δεν έχει
περιουσία ή εισοδήμα-τα από οιαδήποτε
άλλη πηγή.
Ο εναγόμενος ήδη εκκαλών, 41
ετών και καθηγητής Βιολογίας στο επάγγελμα, από τον Οκτώβριο του 2000 παντρεύτηκε την Α.Κ. και διαμένουν σε ιδιόκτητη κατά το 1⁄2 εξ αδιαιρέτου κατοικία
του, που βρίσκεται στη θέση «Συκούλα»
της περιοχής «Παλαιός Άγιος Χριστόφορος» Αγρινίου και συνεπώς καλύπτει
χωρίς οικονομική του επιβάρυνση τις
στεγαστικές του ανάγκες. Πριν το Σεπτέμβρη του 2002 και από την αμετάκλητη
λύση του γάμου ασχολούνταν με παράδοση μαθημάτων (φροντιστήρια) και
ιχθυοκαλλιέργειες, και κέρδιζε απ’ τις
ασχολίες του αυτές τουλάχιστον 2.000
ευρώ το μήνα. Από το Σεπτέμβρη του
2002 διορίστηκε ως μόνιμος καθηγητής
Μέσης Εκπαίδευσης και από την εργασία του αυτή κερδίζει καθαρά 1.008 ευρώ το μήνα. Παράλληλα ασχολείται και
με τις ιχθυοκαλλιέργειες και κερδίζει κατά
μέσο όρο άλλα 992 ευρώ το μήνα και
έτσι τα καθαρά μηνιαία εισοδήματα του
ανέρχονται σε 2.000 ευρώ το μήνα. Κατά
το χρόνο της αμετάκλητης λύσης του γάμου των διαδίκων αλλά και κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησης της αγωγής
ενώπιον του Πρωτόδικου δικαστηρίου
είχε τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία:
Ήταν, συγκύριος κατά 50% εξ αδιαιρέτου
της ως άνω κατοικίας στην οποία διαμένει με τη σύζυγο του, κύριος ενός παλαι-
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ού αυτοκινήτου τύπου ΦΙΑΤ, κύριος ενός
φουσκωτού σκάφους και κύριος ενός
αυτοκινήτου, τζίπ, τύπου Κ.Ι.Α 4 χ 4, το
οποίο εικονικά, όπως ισχυρίζεται βάσιμα
η ενάγουσα, φέρεται ότι ανήκει κατά κυριότητα στη μητέρα του, η οποία δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης. Ο ισχυρισμός
του εναγομένου ήδη εκκαλούντος, ότι
το τελευταίο αυτοκίνητο αγοράστηκε
με χρήματα της αδελφής του, που είναι
κά-τοικος Κρήτης, δεν αποδείχθηκε ότι
είναι ουσιαστικά βάσιμος. Άλλα εμφανή
πε-ριουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα
δεν αποδείχτηκε ότι έχει. Επιβαρύνεται
με τη διατροφή της δεύτερης συζύγου
του, που δεν εργάζεται καθώς και με τη
δια-τροφή των τεσσάρων παραπάνω
ανη-λίκων τέκνων του, που με την εκκαλουμένη απόφαση έχει οριστεί στο συνολικό ποσό των 780 ευρώ το μήνα, ενώ
προηγούμενα είχε οριστεί προσωρινά
με την 234/1994 απόφαση του Μονομε-

λούς Πρωτοδικείου Αγρινίου σε 25.000
δραχμές για το καθένα και συνολικά σε
100.000 δραχμές (293,47 ευρώ).
Ενόψει των παραπάνω η ενάγουσα
δι-καιούται διατροφής έναντι του εναγομένου πρώην συζύγου της καθόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
ορίζονται στις αναφερόμενες στη
μείζονα νομική σκέψη διατάξεις νόμου
και η ανάλογη διατροφή της για το ένδικο
χρονικό διάστημα (μιας τριετίας από την
επίδοση της αγωγής), περιλαμβάνουσα
όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση της ανέρχεται στο ποσό των 150
ευρώ το μήνα, το οποίο μπορεί να
κατα-βάλει ο εναγόμενος χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή, λαμβανομένων υπόψη και των πιο πάνω
υποχρεώσεων του προς διατροφή της
δεύτερης συζύγου του και των τεσσάρων τέκνων του, απορριπτομένης της
σχετικής ενστάσεώς του ως κατ’ ουσίαν

1031/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ουρανία Παπαδάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Νικόλαος Κορφιάτης).
Διαζύγιο για ισχυρό κλονισμό. Προϋποθέσεις. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 1 Α.Κ. καθένας από τους
συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο,
όταν οι μεταξύ τους σχέσεις, έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά
το πρόσωπο του εναγόμενου ή και των
δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Από τη διάταξη
αυτή προκύπτει ότι εφόσον αποδειχθεί
η συνδρομή των εξής προϋποθέσεων:
α) κλονιστικό γεγονός, που να ανάγεται

στο πρόσωπο του εναγόμενου ή και των
δύο συζύγων β) το γεγονός αυτό να επέφερε ισχυρό κλονισμό στην έγγαμη σχέση και γ) ο κλονισμός να κατέστησε βάσιμα αφόρητη την εξακολούθηση της
έγ-γαμης συμβίωσης, το δικαστήριο,
χωρίς να ερευνήσει την υπαιτιότητα,
χωρεί στη λύση του γάμου.
Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο
στην Πάτρα, στις 18.5.1996, σύμφωνα
με τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, από τον οποίο
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απέ-κτησαν ένα τέκνο, τον Μάριο,
ηλικίας σή-μερα πέντε περίπου ετών.
Αρχικά η συμ-βίωσή τους υπήρξε
αρμονική. Αργότερα όμως οι σχέσεις
τους διαταράχτηκαν, κα-θόσον η
εκκαλούσα, μετέβαλε χαρακτή-ρα κι
άρχισε να συμπεριφέρεται αυταρχι-κά
και περιφρονητικά προς τον εφεσίβλητο. Ειδικώτερα; τον εξύβριζε, με τις
φράσεις «καργιόλη, πούστη, αδελφή».
Δημιουργούσε σκηνές ζηλοτυπίας, όταν
ο εφεσίβλητος αργούσε να επιστρέψει
το βράδυ, από το φαρμακείο, το οποίο
διατηρούσε, ή όταν πήγαινε να παίξει
μπάσκετ στο Αίγιο. Δεν επέτρεπε στους
δικούς του να επισκέπτονται την οικία
τους. Έλεγε για τον πατέρα του που
είχε αποβιώσει «να σκουληκιάσει» κι
αποκα-λούσε τη μητέρα του καργιόλα,
πουτάνα, κ.λπ. Όταν ο εφεσίβλητος
επισκέπτο-νταν τη μητέρα του και τη
θεία του, η εκ-καλούσα δημιουργούσε
επεισόδια και τον εξύβριζε. Τα έτη 1999
και 2000 η εκ-καλούσα εγκατέλειψε
χωρίς λόγο τη συ-ζυγική κατοικία, πλην
όμως στη συνέχεια επανήλθε σ’ αυτή.

Την 10.2.2001, η εκκαλούσα απουσίασε
από τη συζυγική κατοικία κι επέστρεψε
το πρωί της επο-μένης. Μετά δε από
έντονο διαπληκτι-σμό με τον εφεσίβλητο,
αποχώρησε από τη συζυγική κατοικία και
δεν επανήλθε σ’ αυτή. Έκτοτε οι διάδικοι
διαβιώνουν χωριστά. Στις 15.2.2001, η
εκκαλούσα μετέβη στο φαρμακείο του
συζύγου της και μετά από διαπληκτισμό,
του προξέ-νησε καταστροφές σ’ αυτό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι σχέσεις
των διαδίκων συζύγων, έχουν κλονιστεί
τόσο ισχυρά, από λόγους που αφορούν
στο πρόσω-πο της εκκαλούσας, ώστε
βάσιμα η εξα-κολούθηση της έγγαμης
συμβίωσης ν’ αποβαίνει αφόρητη για
τον εφεσίβλητο.
Συνεπώς ο ισχυρισμός της εκκαλούσας ότι η διάσπαση της έγγαμης
συμβίωσής της με τον εφεσίβλητο οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό από λόγους
που αφορούν στο πρόσωπό του, πρέπει
ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος καθόσον δεν
επιβεβαιώνεται από κάποιο αποδεικτικό

1039/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου, Παναγιώτα Γκρίζη).
Διαζύγιο για ισχυρό κλονισμό. Υπαιτιότητα το συζύγου για τη συμπεριφορά του και
ανυπαιτιότητα της συζύγου λόγω ψυχικής ασθένειας. Δεν εξετάζεται η υπαιτιότητα για
τη συμπεριφορά. Άρα ο γάμος λύεται γιατί η υπαιτιότητα του συζύγου δεν αποτελεί
στοιχείο του δικαιώματος διαζεύξεως του άλλου συζύγου και αρκεί λόγος κλονιστικός
του γάμου που αφορά το πρόσωπο του συζύγου, του ενός ή και των δύο. Χρηματική
ικανοποίηση για ηθική βλάβη του ανυπαίτιου συζύγου. Επιδικάζεται ποσό 2.000 €.

Από την κατά τα ανωτέρω συμπεριφορά των διαδίκων - συζύγων κατ’
αλλήλων οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν
κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που
αφορά τόσον το πρόσωπο του εναγο-

μένου - αντενάγοντος όσον και το πρόσωπο της ενάγουσας - αντεναγομένης,
ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη γι’ αυτούς,
και οι διάδικοι επομένως δικαιούνται να
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ζητήσουν και οι δύο το διαζύγιο (αρθρ.
1438, 1439§1 του ΑΚ), τούτο δε, ως
προς τον αντενάγοντα, ανεξαρτήτως της
ανυπαίτιας εν πολλοίς συμπεριφοράς
της ενάγουσας - αντεναγομένης, οφειλομένης στην κατά τα ανωτέρω ψυχική
της ασθένεια, αφού η υπαιτιότητα
του συζύ-γου δεν αποτελεί πλέον
στοιχείο του δι-καιώματος διαζεύξεως
του άλλου συζύ-γου και αρκεί λόγος
κλονιστικός του γά-μου που αφορά το
πρόσωπο των συζύ-γων (ενός ή και
των δύο), υπαίτιος ή και ανυπαίτιος
(βλ. αντί πολλών Ε. Κουνου-γέρη
- Μανωλεδάκη, Οικογ. Δίκαιο, Ι, σελ.
361, 362, 369-370). Σύμφωνα με τα
προεκτεθέντα έπρεπε να γίνει δεκτή η
αγωγή και η ανταγωγή διαζυγίου που
νομίμως άσκησε ο εναγόμενος στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, και το τελευταίο αυτό δικαστήριο, που με την προσβαλλόμενη απόφασή του έκανε δεκτή
την αγωγή και απέρριψε την ανταγωγή,
έσφαλε στην κρίση του αυτή, κατά τον
βάσιμο περί τούτου πρώτο λόγο της
κρι-νόμενης έφεσης του εναγομένου
–αντε-νάγοντος.
Περαιτέρω, η προαναφερθείσα
συμπεριφορά του εναγομένου, που ήταν
και υπαίτια, ενέχει και σοβαρή (σημαντική) προσβολή της προσωπικότητας της

ενάγουσας, οι συνθήκες δε που δημιουργήθηκαν από τη συμπεριφορά αυτή,
ως παραβατική των συζυγικών υποχρεώσεων εκ μέρους του εναγομένου (διαζευκτικό παράπτωμα), εκφεύγουν των
ορίων της συνήθους δοκιμασίας που
συνεπάγεται για τον αναίτιο σύζυγο η
παράβαση των συζυγικών καθηκόντων
από τον άλλο σύζυγο και είναι τόσο εξαιρετικές ώστε να υπερβαίνουν τα όρια της
αντοχής του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, με αποτέλεσμα, η προρρηθείσα
προσβολή να θεμελιώνει αξίωση της
ενάγουσας για χρηματική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης κατά τα άρθρα 57
και 59 του ΑΚ που προαναφέρθηκαν
(βλ. σχετ. ΑΠ. 29/1999 ΕλλΔ 1999 σελ.
590, ΕΑ 10144/1995 ΝοΒ 44.225, με
πε-ραιτέρω παραπομπές στη θεωρία
και τη νομολογία), ανερχομένη κατά
την κρίση του δικαστηρίου και ενόψει
των συνθη-κών υπό τις οποίες έλαβε
χώρα η προσ-βολή του είδους της
προσβολής και της εν γένει κοινωνικής
και οικονομικής κα-ταστάσεως των
μερών στο ποσό των 2.000 ευρώ, όχι δε
στο μεγαλύτερο πο-σό των 4.000 ευρώ
που επιδικάστηκε στην ενάγουσα με την
εκκαλουμένη, κα-τά τον εν μέρει βάσιμο
περί τούτου δεύτε-ρο λόγο της εφέσεως

1146/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Κορφιάτης, Δήμητρα Σοβαρτζιώτη).
Αποκτήματα. Προϋποθέσεις για τη σχετική αξίωση. Αόριστη αγωγή.

Όπως προκύπτει από τη διάταξη
του προμνησθέντος άρθρου 1400 του
ΑΚ προϋποθέσεις της αξιώσεως του συζύγου προς συμμετοχή στα αποκτήματα

του άλλου είναι 1) η λύση ή ακύρωση
του γάμου ή διάσταση των συζύγων επί
χρόνο μεγαλύτερο των τριών ετών, 2) η
αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου,
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αφότου τελέστηκε ο γάμος, και 3) συμβολή με οποιονδήποτε τρόπο του δικαιούχου συζύγου στην ανωτέρω αύξηση της
περιουσίας του υπόχρεου. Η συμβολή
αυτή, που συνίσταται όχι μόνο σε παροχή κεφαλαίου αλλά και υπηρεσιών, αποτιμωμένων σε χρήμα, και στον συζυγικό
οίκο και για την επιμέλεια και ανατροφή
των τέκνων, όταν και καθ’ ό μέτρο αυτές
δεν επιβάλλονται από την υποχρέωση
συμβολής στις οικογενειακές ανάγκες,
πρέπει να προσδιορίζεται κατ’ είδος και
κατ’ αξίαν στην αγωγή, για να είναι αυτή
ορισμένη (αρθρ. 216§1 του ΚΠολΔ),
ώστε ο μεν εναγόμενος να μπορεί να
αμυνθεί, το δε δικαστήριο να τάξει τις
δέουσες αποδείξεις και να διαλάβει στην
απόφασή του τα ανωτέρω στοιχεία που
προσδιορίζουν τη συμβολή στα αποκτήματα και που αποτελούν (μεταξύ των άλλων) τη νόμιμη βάση της αποφάσεως
(βλ. ΑΠ 1418/2004 και τις αναφερόμενες
σ’ αυτήν 252/2002 και 926/2000 ΕλλΔ
46.752, 1440/1996 ΕλλΔ 39.1554,
ΕφΘεσ 3485/2004 ΕλλΔ 46.510). Εν
προκειμένω, όπως προκύπτει από το
δικόγραφο της αγωγής, επί της οποίας
εκδόθηκε η εκκαλουμένη, η ενάγουσα
εκθέτει σ’ αυτήν ότι κατά τη διάρκεια του
γάμου των διαδίκων, ο οποίος έχει ήδη
λυθεί, επήλθε αύξηση της περιουσίας
του εναγομένου - συζύγου της, αποτελούμενη από τα αναφερόμενα ακίνητα,
κινητά (εμπορεύματα) και τραπεζικές καταθέσεις χρημάτων, κατά το συνολικό
ποσό των 224.226.000 δραχμών, και
ότι στην αύξηση αυτή συνέβαλε η ίδια
σε ποσοστό 65% με την προσωπική
της εργασία στην επιχείρηση του εναγομένου (εμπορία ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και αυτοκινήτων, σχετικών ανταλλακτικών, ασφάλιση πωλουμένων και
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συνεργείο επισκευής) και τη φροντίδα
του συζυγικού οίκου και την ανατροφή
και επίβλεψη των τέκνων τους. Η ενάγουσα δεν προσδιορίζει καθόλου την
αξία των επικαλούμενων ως άνω υπηρεσιών της στην επιχείρηση του εναγομένου και στα του οίκου των διαδίκων,
ούτε αναφέρει αν και κατά πόσον οι
υπηρε-σίες αυτές υπερβαίνουν το μέτρο
της υποχρεώσεως της προς συμβολήν
στις οικογενειακές τους ανάγκες (αρθρ.
1389, 1390 του ΑΚ), με αποτέλεσμα και
σύμφωνα με την προηγηθείσα μείζονα
σκέψη η αγωγή αυτή, με την οποία ζητεί
η ενάγουσα να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος της οφείλει από την ως άνω αιτία (συμμετοχή στα αποκτήματα) το ποσό των 145.746.900 δραχμών, που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό (65%) της
επικαλούμενης αύξησης, να είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως. Η αοριστία αυτή της αγωγής λαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπ’ όψιν από
το δευτεροβάθμιο τούτο δικαστήριο λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος
της εφέσεως (αρθρ. 522 του ΚΠολΔ) και
δη τόσον της εφέσεως του εναγομένου,
που ζητεί την απόρριψη της αγωγής,
όσον και της εφέσεως της ενάγουσας,
που ζητεί την παραδοχή της και των
οποίων δεν καθίσταται επιβλαβέστερη
η θέση (βλ. Σαμουήλ, §§851,852,854),
κατά συνέπειαν δε πρέπει να γίνουν
δεκτές οι κρινόμενες εφέσεις και αφού
εξαφανισθεί η εκκαλουμένη να απορριφθεί η ένδικη αγωγή, που, κατά τα
προ-εκτεθέντα, έγινε εν -μέρει δεκτή
κατ’ ου-σίαν, για την κατά τα ανωτέρω
αοριστία της.
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5. këçñïíïìéêï äéêáéï
81/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μιχαήλ Μοσχονάς, Ιωάννης Μπουρμπούλης).
Ιδιόγραφη διαθήκη. Κήρυξή της κυρίας. Ακολουθείται η εκούσια δικαιοδοσία. Τρίτος
(όπως ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος) που δεν είχε προσκληθεί στη δίκη με διαταγή
του δικαστηρίου, μπορεί να ασκήσει τριτανακοπή κατά της αποφάσεως. Η ιδιόγραφη
διαθήκη μπορεί να έχει τον τύπο επιστολής.

Από τις διατάξεις των άρθρων
739, 741, 748 παρ. 3, 773 παρ. 1 και 808
παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ. σε συνδυασμό με τις
διατάξεις των άρθρων 583 και 586 παρ.
1 του ίδιου Κώδικα, που εφαρμόζονται και
στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας,
σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 741,
προκύπτει ότι και κατά των αποφάσεων
οι οποίες εκδίδονται κατά τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως εκείνη που
κηρύσσει ιδιόγραφη διαθήκη κυρία (άρθρο
818 παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ.), κάθε τρίτος ο
οποίος δεν είχε με διαταγή του δικαστηρίου
προσκληθεί ή προσεπικληθεί στη δίκη κατά
την οποία εκδόθηκε η απόφαση, εφόσον
έχει έννομο συμφέρον, δηλαδή βλάπτεται άμεσα ή έμμεσα από τις έννομες
συνέπειες της αποφάσεως ή προκύπτει
από αυτές έστω και ενδεχόμενος κίνδυνος
πραγμα-τικής βλάβης των συμφερόντων
του, έχει το δικαίωμα να ασκήσει κατ’
αυτής τριτανα-κοπή. Συνεπώς, αν στη
δίκη, κατά την οποία σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 808 Κ.Πολ.Δικ.,
ιδιόγραφη διαθήκη κηρύ-χθηκε κυρία,
δεν είχε προσκληθεί ο εξ αδιαθέτου
κληρονόμος του διαθέτη, ο οποίος με
αυτή αποκλείεται της εξ αδια-θέτου
διαδοχής του και από την κήρυξη αυτής
κυρίας βλάπτεται από το παρα-γόμενο

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
1777 Α.Κ. τεκμήριο γνησιότητάς της,
έχει δικαίωμα ασκήσεως τριτανακοπής.
Περαι-τέρω, η εγκατάσταση κληρονόμου,
μη υποβαλλόμενη, κατά του Α.Κ., σε
πανη-γυρικό τύπο γίνεται με διαθήκη,
εφόσον από το περιεχόμενο αυτής
συνάγεται πρόθεση του διαθέτη να
ρυθμίσει τα της περιουσίας του μετά το
θάνατό του και ορίσει κληρονόμο του.
Από το συνδυασμό δε των διατάξεων
των άρθρων 1712 και 1721 Α.Κ. σαφώς
προκύπτει, ότι ιδιό-γραφος διαθήκη
είναι η γραφόμενη καθ’ ολοκληρία με το
χέρι του διαθέτη, χρονο-λογουμένη και
υπογραφομένη απ’ αυτόν. Η ιδιόγραφη
διαθήκη μπορεί να συνταχθεί και με τον
τύπο επιστολής προς τον κλη-ρονόμο
ή τρίτο με την προϋπόθεση ότι στο
περιεχόμενο της επιστολής εκφράζεται
η οριστική βούληση του διαθέτη για
τον τρόπο διάθεσης της περιουσίας
του μετά θάνατο, η κρίση δε περί της
υπάρξεως ή μη τέτοιας πραγματικής
βουλήσεως, εξαρ-τάται προεχόντως
από την εκτίμηση του περιεχομένου
της επιστολής και σε περί-πτωση
αδυναμίας εξαγωγής τέτοιας κρί-σεως,
από τη στάθμιση και ειδικών συνθη-κών
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146/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σταύρος Νίκας, Αλκαίος Βγενόπουλος).
Κληρονομιά και κοινωνία. Ο κατέχων το κοινό πράγμα δεν μπορεί να αντιτάξει προς
τους λοιπούς κοινωνούς έκτακτη χρησικτησία ή αποσβεστική παραγραφή πριν να τους
γνωστοποιήσει ρητώς ή με πράξεις του που φανερώνουν την τέτοια βούλησή του ότι
αποφάσισε να νέμεται το κοινό πράγμα ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το δικό
του ως μοναδικός κύριος. Αυτά ισχύουν κατά τον Α.Κ., αλλά ισχύουν και κατά προϊσχύσαν
δίκαιο. Προϋπόθεση όμως όλων αυτών είναι ο κοινωνός (ή συγκληρονόμος) να έχει
καταστεί νομέας. Συνεπώς κατά το προϊσχύσαν δίκαιο που η νομή δεν κληρονομείται, ο
νεμόμενος θεωρείται ότι νέμεται το όλο ατομικά αφού ο συγκληρονόμος δεν αναμείχθηκε
στην κληρονομιά. Προϊσχύσαν βρ δίκαιο. Κληρονόμοι οικείοι. Αποκτούσαν την κληρονομιά
αυτοδικαίως από το νόμο (με διαθήκη ή εξ αδιαθέτου) χωρίς γνώση ή βούλησή τους ενώ
οι εξωτικοί δηλαδή οι λοιποί κληρονόμοι καθώς και τα ανήλικα τέκνα έναντι της μητέρας
τους, για να αποκτήσουν την κληρονομιά πρέπει να δηλώσουν για τούτο τη θέλησή τους
(υπεισέλευση ή αποδοχή) με ανάμειξη στην κληρονομιά. Περιστατικά.

Επειδή κατά τις διατάξεις του
προΐσχύσαντος βρδικαίου, όπως και κατά τις διατάξεις του αρθρ. 1884 του ΑΚ,
η σχέση που διέπει τους συγκληρονόμους είναι αυτή της κοινωνίας, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται και στη
σχέση αυτή. Εξάλλου, κατά τις διατάξεις
του προϊσχύσαντος βρδικαίου και εκείνες των αρθρ. 787, 980, 981, 1113 ΑΚ
και 43 του ΕισΝΑΚ, ο ένας εκ των συγκοινωνών (συγκληρονόμων) δεν μπορεί,
κατέχοντας το κοινό πράγμα, να αντιτάξει κατά των άλλων την έκτακτη χρησικτησία ή την αποσβεστική παραγραφή
πριν να τους γνωστοποιήσει ρητώς ή με
πράξεις του που φανερώνουν την τέτοια
βούληση του, ότι αποφάσισε να νέμεται
το κοινό πράγμα ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από τη μερίδα του ως
μοναδικός κύριος (βλ. ΑΠ 1559/2001,
Δνη 2003, 1554, 795/2001, Δνη 2002,
1431). Προϋπόθεση όμως εφαρμογής
των διατάξεων αυτών είναι ότι ο συγκοινωνός, έναντι του οποίου άλλαξε αιτία

νομής, είχε καταστεί συννομέας του
κοι-νού πράγματος ή τουλάχιστον ότι
το δικαίωμά του ως συγκληρονόμου
ήταν αναγνωρισμένο από τον νομέα,
οπότε ο τελευταίος λογίζεται νεμόμενος
επ’ ονόματι όλων των συγκληρονόμων
(βλ. ΑΠ (ολ) 485/82, ΝοΒ 31, 55, ΑΠ
364/2002, ΝοΒ 50, 1853, 249/93, Δνη
94, 1520, 284/92, ΝοΒ 41, 709, 1062/
91, Δνη 92, 561, 513/87, ΝοΒ 36, 1211,
641/80, ΝοΒ 28, 1992, 1075/79, ΝοΒ 28,
494, 1060/78, ΝοΒ 27, 776). Επομένως,
η εν λόγω αρχή δεν εφαρμόζεται όταν,
κατά τις διατάξεις του προϊσχύσαντος
βρδικαίου, κατά το οποίο η νομή δεν
εκληρονομείτο, ο καλούμενος στην κληρονομιά δεν αναμείχθηκε σε αυτή κι έτσι
δεν δημιουργήθηκε κοινωνία, αφού εκ
της μη αναμείξεως τεκμαίρεται παραίτηση του καλουμένου από το κληρονομικό του δικαίωμα, ως εκ τούτου δε ο
κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομηθέντος νεμόμενος το όλο πράγμα κληρονόμος δεν θεωρείται ως νεμόμενος αυτό
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και για τον συγκληρονόμο του αλλά
θεωρείται ότι εξακολουθεί νεμόμενος για
ίδιο αποκλειστικά λογαριασμό το όλον
μέχρις ότου να επιληφθεί της συννομής
και ο ρηθείς συγκληρονόμος (βλ. ΑΠ
875/2001, Δνη 2002, 758, 1833/99,
Δνη 2000, 1023, 284/92, Ο.π., 641/80,
ο.π.). Περαιτέρω, κατά το εφαρμοστέο,
κατ’ αρθρ. 92 του ΕισΝΑΚ, προϊσχύσαν
βρδίκαιο, οι μεν οικείοι (SUI), δηλαδή
τα πρόσωπα εκείνα που τελούσαν υπό
την άμεση πατρική εξουσία του αποβιώσαντος κατά τον χρόνο του θανάτου του,
αποκτούσαν την κληρονομιά τόσο με
κληρονομική από το νόμο διαδοχή (εξ
αδιαθέτου) όσο και από διαθήκη, αυτοδικαίως από τον νόμο χωρίς τη γνώση
ή βούληση αυτών, ενώ οι εξωτικοί που
είναι οι λοιποί κληρονόμοι, στους οποίους ανήκαν και τα ενήλικα τέκνα και η
σύζυγος, καθώς και τα ανήλικα τέκνα
έναντι της μητρός των, για να αποκτήσουν την κληρονομιά έπρεπε να δηλώσουν για τούτο τη θέληση τους. Η δήλωση αυτή αποτελεί την υπεισέλευση ή
αποδοχή στην κληρονομιά, μπορεί να
είναι ρητή ή σιωπηρή, σιωπηρή δε δήλωση συνιστά η πράξη ή συμπεριφορά
του καλουμένου από την οποία γίνεται
φανερός ο σκοπός του να απαιτήσει την
κληρονομιά και ιδίως η ανάμειξη του σε
αυτήν (βλ. 1132/2002, Δνη 2004, 391,
201/2001, Δνη 2001, 1624, 79/98, Δνη
98, 534, 284/92, ο.π, 690/96,Δνη 96,
1581, 519/91V Δνη 90, 1017).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο αρχικός ενάγων Δ.Μ. και η πρώτη εκ των αρχικών
εναγομένων Α.Σ. ήταν αδέλφια, τέκνα
του αποβιώσαντος το έτος 1910 Γ.Μ. Ο
τελευταίος κατά τον χρόνο του θανάτου
του ήταν κύριος, νομέας και κάτοχος των
περιγραφόμενων στην αγωγή ακινήτων,
των οποίων δεν αμφισβητείται η ταυτό-
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τητα αλλά μόνο το εμβαδόν των δύο
πρώτων. Ειδικότερα, πρόκειται για τα
ακόλουθα ακίνητα …….
Ο Γ.Μ. κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τη σύζυγο του M., η οποία
δεν είχε δική της περιουσία και τα τέκνα
τους, δηλαδή τους προαναφερθέντες Δ.
(ενάγοντα), Α. (πρώτη εναγομένη), Γ. και
Β. Τα τέκνα ήταν ανήλικα κατά τον χρόνο
θανάτου του κληρονομουμένου (ειδικώς
για τον ενάγοντα Δ.Μ. βλ. και το 894/
1986 πιστοπ. του Προέδρου Κοινότητας
Βαρθολομιού, σύμφωνα με το οποίο
γεννήθηκε το έτος 1895) και επομένως,
εφόσον τελούσαν υπό την άμεση πατρική εξουσία του αποβιώσαντος, η απόκτηση της κληρονομιάς κατά τα αντίστοιχα ποσοστά (3/16 για τον καθένα)
έγινε, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά
το αρθρ. 92 του ΕισΝΑΚ, διατάξεις του
προϊσχύσαντος δικαίου, αυτοδικαίως
από τον νόμο χωρίς τη γνώση ή βούληση αυτών. Καθόσον αφορά τη σύζυγο
του αποβιώσαντος Μ., αυτή αναμείχθηκε στην κληρονομιά ασκώντας επί
των κληρονομιαίων ακινήτων τις προσιδιάζουσες στη φύση τους πράξεις
νο-μής, όπως καλλιέργεια, συγκομιδή
καρ-πών, βόσκηση ζώων, επιτήρηση, οι
πράξεις δε αυτές ενείχαν σιωπηρή δήλωση υπεισέλευσης στην κληρονομιά.
Η σύζυγος του αποβιώσαντος, ως νόμιμη επίτροπος των ανήλικων τέκνων της,
νεμόταν τα κληρονομιαία ακίνητα και για
λογαριασμό τους (βλ, και ΑΠ 901/88,
Δνη 90, 340). Έτσι, όλοι οι κληρονόμοι
κατέστησαν συγκοινωνοί των κληρονομιαίων ακινήτων κατά τα αναλογούντα
στον καθένα ποσοστά. Το έτος 1912 ο
ενάγων μετανάστευσε στην Αμερική. Στη
συνέχεια, το ίδιο έτος απεβίωσε η θυγατέρα του κληρονομουμένου Γ., το έτος
1914 απεβίωσε η σύζυγος του κληρονομουμένου Μ. και το έτος 1917 ο υιός
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του Β. Οι προαναφερθέντες απεβίωσαν
άνευ διαθήκης και κληρονομήθηκαν εξ
αδιαθέτου η μεν πρώτη από τη μητέρα
της Μ. και τους αδελφούς της (ενάγοντα,
εναγομένη και B.), η δεύτερη από τα
τέκνα της (ενάγοντα, εναγομένη και Β.)
και ο τρίτος από τα επιζώντα αδέλφια
του ενάγοντα και εναγομένη. Στην κληρονομιά των προαναφερθέντων, για
την απόκτηση της οποίας έπρεπε να
προη-γηθεί υπεισέλευση εκ μέρους των
εξ αδιαθέτου κληρονόμων κάθε αποβιώσαντος, δεν υπεισήλθε ο ευρισκόμενος στην Αμερική αρχικός ενάγων
Δ.Μ. είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, αφού σε ουδεμία δήλωση
ρητή ή σιωπηρή προέβη από την οποία
να προκύπτει ο σκοπός του να αποκτήσει την εν λόγω κληρονομιά. Τέτοια ανάμειξη από την οποία συνάγεται συμπεριφορά δηλωτική της θελήσεως της να
υπεισέλθει στην κληρονομιά, επέδειξε
μόνο η πρώτη εναγομένη, η οποία μέχρι
το έτος 1914 από κοινού με τη μητέρα
της και μετά τον θάνατο της τελευταίας
μόνη αυτή νεμόταν τα επίδικα ακίνητα
κατά τον προεκτεθέντα σύμφωνα με τον
προορισμό τους τρόπο, ιδίως δε από το
έτος 1918 που συνήψε νόμιμο γάμο με
τον Α., ο οποίος ως “σόγαμβρος” εγκαταστάθηκε στο σπίτι της και απέκτησαν
πολυμελή οικογένεια. Έκτοτε, η πρώτη
εναγομένη επελήφθη της νομής των
επί-δικων ακινήτων και τα νεμόταν εξ
ολο-κλήρου αποκλειστικά για τον εαυτό
της και για δικό της λογαριασμό συνεχώς
και ανενοχλήτως μέχρι που ασκήθηκε η
ένδικη αγωγή το έτος 1977 και μάλιστα
μέχρι την εισαγωγή του ΑΚ (23-2-1946)
με την ειλικρινή πεποίθηση πλέον ότι
με την κτήση της νομής αυτών δεν
προ-σβάλλει κατ’ ουσίαν το δικαίωμα
κυριό-τητας άλλου. Συγκεκριμένα,
η πρώτη εναγομένη ενήργησε τις
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ακόλουθες δια-κατοχικές πράξεις με
διάνοια κυρίου αυτοπροσώπως και δια
του συζύγου της Α.Σ. και των υπόλοιπων
εναγόμενων τέκνων της (εκτός από
τους συνεναγομέ-νους υιούς της, είχε
αποκτήσει και τρεις θυγατέρες) ως
αντιπροσώπων της : Άρχισε σταδιακά
να εκχερσώνει με συνε-χή προσωπική
εργασία της ιδίας και των μελών της
οικογενείας της, αλλά και με εργάτες,
τους αγρούς στη θέση «Σερ-μπάνη»
και «Μερτούλα» ………
Στα τμήματα που εκχερσώνονταν
και σε όλα τα επίδικα ακίνητα η εναγομένη καλλιεργούσε δημητριακά (σιτάρι,
κριθάρι, βίκο) και φύτευε δένδρα, ενώ
τα υπόλοιπα χρησιμοποιούσε για τη
βό-σκηση ζώων. Ειδικότερα, μέχρι που
ασκήθηκε η ένδικη αγωγή το έτος 1977
είχε εκχερσώσει έκταση 130 στρεμ.
περίπου από τον αγρό στη θέση «Σέρμπανη», όπου φύτευσε περί τα 150 ελαιόδενδρα, που αναπτύχθηκαν και αποδίδουν καρπούς, καθώς και μεγάλο αριθμό εσπεριδοειδών (500-600 δένδρα
πορτοκαλιές και λεμονιές), σε έκταση
10 στρεμ. περίπου, τα οποία όμως καταστράφηκαν από καρφοξήρα και απέμειναν ελάχιστα, επίσης δε περισσότερα
από 700 κυπαρίσσια. Το έτος 1930
κα-τασκεύασε ανώγεια πλινθόκτιστη
οικία και αργότερα αποθήκη και σταύλο
και άνοιξε πηγάδι στο ακίνητο στη θέση
«Σερμπάνη», όπου κατοικούσε πλέον με
την οικογένειά της. Περί το έτος 1965
κατασκεύασε με τους εναγόμενους υιούς
της δύο αυτοτελείς ισόγειες κατοικίες στο
ακίνητο που ευρίσκεται στη θέση «Αγραπιδόραχη», όπου εγκαταστάθηκαν με τις
οικογένειες τους οι εξ αυτών Χ. και Ε.Σ.,
ανώρυξαν αρτεσιανά φρέατα και εγκατέστησαν πλήρες αρδευτικό συγκρότημα. Η πρώτη εναγομένη προέβαινε
στις προαναφερόμενες διακατοχικές
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πράξεις με την πεποίθηση και τη
βούληση ότι τα επίδικα είναι δικά της.
Ο ενάγων από την ημέρα που μετανάστευσε στην Αμερική ουδέν ενδιαφέρον
επέδειξε τόσο για την κληρονομιά του
αποβιώσαντος το έτος 1910 πατέρα
του όσο και για την κληρονομιά των
αποβι-ωσάντων μεταξύ των ετών 1912
και 1917 μητέρας του και αδελφών του
Γ. και B. Δεν συμμετείχε στις δαπάνες
εκχέρσωσης των αγροκτημάτων ούτε
ελάμβανε καρπούς ή άλλα ανταλλάγματα. Επέστρεψε για πρώτη φορά από
την Αμερική στην Ελλάδα μετά από 37
χρόνια, το έτος 1949. Είχε μαζί του και
την τότε σύζυγο του, που ήταν Αμερικανίδα και παρέμειναν μέχρι το έτος
1951. Όλο αυτό το διάστημα διέμεναν
με την οικογένεια της αδελφής του
(πρώ-της εναγομένης) φιλοξενούμενα
στην οικία που αυτή είχε ανεγείρει το
έτος 1930, όπως ελέχθη, στο ακίνητο
που ευρίσκεται στη θέση «Σερμπάνη».
Δεν επικαλέσθηκε ούτε πρόβαλε οποιοδήποτε δικαίωμα συγκυριότητα και ή
σύννο-μης στα επίδικα ακίνητα και δεν
διατύ-πωσε οποιαδήποτε αντίρρηση ή
επιφύ-λαξη για τις διακατοχικές πράξεις
που διενεργούσε ως αποκλειστική κυρία
η αδελφή του σε αυτά και ιδίως σχετικά
με την ανέγερση οικίας, σταύλου, αποθήκης, τη φύτευση μεγάλου αριθμού
ελαιοδένδρων, εσπεριδοειδών και τη
δη-μιουργία κυπαρισσιώνα και γενικά
σχετι-κά με την αξιοποίηση των επιδίκων
και ακόμη δεν αξίωσε μερίδιο από τους
συγκομιζόμενους καρπούς. Αντίθετα,
είχε ευθέως παραδεχθεί ότι τα επίδικα
ακίνητα ανήκουν στην αδελφή του, που
εργαζόταν και μοχθούσε με την οικογένεια της και αποζούσε από την εκμετάλλευση αυτών και ότι αυτός ουδεμία
αξίωση διατηρούσε.
Ο ενάγων επανήλθε το έτος 1962
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οριστικά στην Ελλάδα (η σύζυγος του
είχε αποβιώσει) και εγκαταστάθηκε στο
Βαρθολομίό Ηλείας. Είχε πολύ καλές
σχέσεις με την εναγόμενη αδελφή του,
που εξακολουθούσε να νέμεται αποκλειστικά για τον εαυτό της τα επίδικα
ακίνητα και πάλι δεν πρόβαλε οποιαδήποτε αξίωση επ’ αυτών. Η ίδια συμπεριφορά συνεχίσθηκε και μετά το έτος 1964,
που ο ενάγων συνήψε νόμιμο γάμο με
τη M.Τ. (που μετά τον θάνατο του συνέχισε τη δίκη ως μόνη εκ διαθήκης κληρονόμος του κατά τα άνω και η οποία απεβίωσε μετά την άσκηση της κρινόμενης
εφέσεως και δη την 23-4-2003 χωρίς
παιδιά και άφησε κληρονόμους της
τους ήδη συνεχίζοντες τη δίκη ανεψιούς
της, τέκνα του αδελφού της Π. που με
επιμέλεια της είχε εξετασθεί ως μάρτυρας ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή).
Όπως μάλιστα έχει προαναφερθεί, κατά
την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή περί
το έτος 1965, η αδελφή του και τα τέκνα
της ανήγειραν δύο ισόγειες κατοικίες στο
ευρισκόμενο στη θέση «Αγραπιδόραχη»
επίδικο ακίνητο και εγκαταστάθηκαν με
τις οικογένειες τους. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η πρώτη εναγομένη
είχε γνωστοποιήσει στον ενάγοντα αδελφό της την πρόθεσή της να νέμεται εξ
ολοκλήρου αποκλειστικά για τον εαυτό
της τα επίδικα ακίνητα από το έτος
1949, που αυτός ήλθε το πρώτον
στην Ελ-λάδα, διέμεινε για αρκετό
χρονικό διά-στημα στην οικία της, είχε
πλήρη επί-γνωση ότι αυτή νεμόταν τα
επίδικα σαν δικά της και όχι μόνο δεν
έφερε αντίρ-ρηση ή πρόβαλε αξιώσεις
αλλά επι-κροτούσε και αποδεχόταν
την εκ μέρους της άσκηση της νομής
αποκλειστικά στο δικό της όνομα. Ο
ενάγων για πρώτη φορά εκδήλωσε την
επιθυμία να απαι-τήσει κληρονομικό
μερίδιο από την περι-ουσία του πατέρα
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του και των αποβιω-σάντων κατά τα άνω
μητέρας και αδελ-φών του λίγο πριν από
την άσκηση της κρινόμενης αγωγής. Η
πρώτη εναγομέ-νη όμως κατά τον
παραπάνω χρόνο είχε αποκτήσει την
κυριότητα των επίδικων ακινήτων με
έκτακτη χρησικτησία. Ειδι-κότερα,
καθόσον μεν αφορά το επικα-λούμενο
από τον ενάγοντα κληρονομικό του
μερίδιο ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος
αφενός μεν της αποβιώσασας το έτος
1914 μητέρας του και αφετέρου των
αποβιωσάντων το έτος 1912 Kdl· 1917
αδελφών του Γ. και Β. ο ενάγων ούτε
στην κληρονομιά αυτών υπεισήλθε ούτε
απέκτησε ποτέ τη νομή των ακινήτων
κατά το αναλογούν ποσοστό είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου
ούτε η πρώτη εναγομένη που κατείχε
και νε-μόταν αυτά αναγνώρισε ποτέ τον
ενά-γοντα ως συννομέα των ακινήτων.
Έτσι, η πρώτη εναγομένη ως προς
αυτά κατέ-στη κυρία, αφού τα νεμήθηκε
συνεχώς και ανενοχλήτως (και με καλή
πίστη μέχρι την εισαγωγή του ΑΚ)
μέχρι την άσκηση της ένδικης αγωγής,
δηλαδή επί χρονικό διάστημα κατά πολύ
μεγαλύτερο του απαιτουμένου από το
νόμο, ανε-ξαρτήτως γνωστοποιήσεως

προς τον ενάγοντα της προθέσεώς της
ότι τα νεμόταν αποκλειστικά στο δικό
της όνομα. Τέτοια γνωστοποίηση όμως
προς τον ενάγοντα, αναγκαία για την
προβολή έκτακτης χρησικτησίας εκ μέρους της ως προς το κληρονομικό δικαίωμα του τελευταίου επί της κληρονομιάς
του κατά το έτος 1910 αποβιώσαντος
πατέρα τους, έγινε το έτος 1949, πού
αυτός επανήλθε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, διέμεινε μαζί της, όπως έχει
εκτεθεί αναλυτικά παραπάνω και έκτοτε
μέχρι την άσκηση της ένδικης αγωγής,
που η πρώτη εναγομένη εξακολουθούσε
να νέμεται το σύνολο των επίδικων
ακινήτων, είχε συμπληρωθεί στο πρόσωπο της ο απαιτούμενος για την απόκτηση της κυριότητας αυτών χρόνος
χρησικτησίας. Κατ’ ακολουθίαν, ο ενάγων δεν ήταν συγκύριος των επιδίκων
κατά τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής
και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
απέρριψε την αγωγή ως ουσία αβάσιμη,
αν και με την εν μέρει εσφαλμένη αιτιολογία ότι ο ενάγων δεν είχε αποκτήσει κατά
το αναλογούν ποσοστό τη συννομή
των επιδίκων, ούτε ως κληρονόμος του
πατέρα του Γ., ορθώς κατ’ αποτέλεσμα

204/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Ζαφείρης, Παναγιώτης Σπηλιόπουλος).
Νόμιμη μοίρα. Στοιχεία αγωγής για τη συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας, της
διεκδικητικής αγωγής και της πουβλικιανής αγωγής.

Από τη διάταξη του άρθρου 1112
ΑΚ, σαφώς προκύπτει ότι ενάγων δια
της πουβλικιανής αγωγής είναι ο αποκτήσας τη νομή επί του ακινήτου με τα
προσόντα της χρησικτησίας και εκπε-

σών της νομής προ της συμπληρώσεως
του χρόνου αυτής (βλ. Εμπ. Δίκ. Μπαλή
παρ. 105 σελ. 250). Κατά το άρθρο 216
παρ. 1 ΚΠολΔ, η αγωγή πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων στοιχείων, που
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ορίζονται στο άρθρο 118 του ίδιου κώδικα, σαφή έκθεση των γεγονότων που
τη θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο και
δικαιολογούν την άσκησή της από τον
ενάγοντα κατά του εναγομένου και ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς. Τυχόν παράλειψη του ενάγοντος
να επικαλεσθεί τα περιστατικά αυτά έχει
ως συνέπεια την απόρριψη της αγωγής
ως απαράδεκτης και αυτεπαγγέλτως,
λόγω αοριστίας του δικογράφου της (ΑΠ
1213/88 Ελλ. Δικ. 1990 σελ. 1405, ΑΠ
1496/83 ΝοΒ 32. 1028). Ενόψει αυτών,
πρέπει α) για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής περί συμπληρώσεως της νόμιμης μοίρας, να προσδιορίζονται όλα τα στοιχεία της κληρονομιαίας περιουσίας και η αξία χωριστά για
το καθένα τους κατά το χρόνο θανάτου
του κληρονομουμένου, σε τρόπο ώστε
να υπολογιστεί η πραγματική κληρονομική ομάδα και β) για την πληρότητα του
δικογράφου της διεκδικητικής αγωγής,
που έχει ως βάση την τακτική και έκτακτη
χρησικτησία, καθώς και για την πληρότητα του δικογράφου της πουβλικιανής
αγωγής, να προσδιορίζονται οι υλικές
πράξεις του ενάγοντος επί του επιδίκου
ακινήτου, με τις οποίες εκδηλωνόταν η
βούλησή του να το έχει ως δικό του (ΑΠ.
371/96 Ελλ. Δικ. 1996 σελ. 1540, ΑΠ
557/94 Ελλ. Δικ. 1995 σελ. 319). Με την
από 3.8.1989 αγωγή της, η ενάγουσα
ζητεί α) να αναγνωριστεί το κληρονομικό
της δικαίωμα στο 1/5 εξ αδιαιρέτου του
αναφερομένου σ’ αυτή (αγωγή) ακινήτου, αντιστοιχούν το εν λόγω ποσοστό
στη συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας
της επί της κληρονομιαίας περιουσίας
του πατέρα της Ε.Λ., που απεβίωσε την
18.10.1966, β) άλλως να αναγνωριστεί
κυρία του ως άνω ακινήτου, κατά τo
ίδιο ποσοστό, γιατί αποδέχτηκε την παραπάνω κληρονομιά κατά το ποσοστό
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αυτό και μετέγραφε την οικεία δήλωση
αποδοχής, καθώς και διότι νεμήθηκέ
τούτο (ακίνητο) κατά το αντίστοιχο ποσοστό με τα προσόντα της τακτικής, άλλως
έκτακτης χρησικτησίας πέραν της εικοσαετίας και γ) άλλως να αναγνωριστεί
κυρία του επιδίκου ακινήτου κατά το παραπάνω ποσοστό, ως πουβλικιανή νομέας, και ακολούθως να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι στην απόδοση του εν
λόγω ακινήτου. Η αγωγή αυτή, πρέπει
να απορριφθεί ως αόριστη, τόσο κατά το
πρώτο αίτημα της περί συμπληρώ-σεως
της νόμιμης μοίρας της ενάγου-σας, όσα
και κατά το δεύτερο αίτημα της, με το
οποίο ζητεί να αναγνωριστεί η κυριότητα της τελευταίας επί του επιδίκου
ακινήτου, κατά το προαναφερόμενο ποσοστό, ως αποκτήσασά αυτή (κυριότητα) με τα προσόντα της τακτικής,
άλλως έκτακτης χρησικτησίας, και κατά
το τρίτο αίτημα της, με το οποίο ζητεί
να αναγνω-ριστεί επίσης η ενάγουσα
κυρία ως που-βλικιανή νομέας. Κι’
αυτό, γιατί α) αναφο-ρικά με το πρώτο
αίτημά της, δεν προ-σδιορίζονται στο
δικόγραφό της, για τον υπολογισμό
της νόμιμης μοίρας της ενά-γουσας,
όλα τα στοιχεία της κληρονο-μιάς του
ως άνω αποβιώσαντος Ε.Λ. και η αξία
τους χωριστά για το καθένα τους κατά
το χρόνο του θανάτου του, σε τρό-πο
ώστε να εξευρεθεί η πραγματική κληρονομική ομάδα, αλλά προσδιορίζεται
σ’ αυτό (δικόγραφο) μόνο το επίδικο ακίνητο και η αξία του, ενώ κατά τα λοιπά
γίνεται αναφορά αορίστως σε ακίνητα,
απαιτήσεις, μετοχές ανωνύμων εταιρειών και κινητά πράγματα, συνολικής
αξίας 146.689.000 δραχμών, χωρίς
κανέναν περαιτέρω προσδιορισμό τους
και β) αναφορικά με τα δύο άλλα παραπάνω αιτήματά της δεν αναφέρονται
στο δικόγραφό της οι υλικές πράξεις της
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ενάγουσας επί του επιδίκου ακινήτου, με
τις οποίες εκδηλωνόταν η βούλησή της
να το έχει ως δικό της κατά το ως άνω
ποσοστό. Αναφορικά δε με την επικαλούμενη στην αγωγή απόκτηση κυριότητας της ενάγουσας επί του επιδίκου
ακινήτου με παράγωγο τρόπο, ήτοι με
την αποδοχή της κληρονομιάς, κατά
το προαναφερόμενο ποσοστό, και τη
μεταγραφή της οικείας συμβολαιογραφι-

κής πράξης, αυτή (κυριότητα) προϋποθέτει ύπαρξη αντίστοιχου δικαιώματος
νόμιμης μοίρας, ως προς το οποίο
όμως μέρος της η αγωγή απορρίφθηκε
ως αό-ριστη, συμπαρασύροντας έτσι
στην απόρριψη για τον ίδιο νομικό
λόγο και τη στηριζόμενη επί του ως άνω
παραγώ-γου τρόπου κτήσης κυριότητας
της ενάγουσας βάση της αγωγής.

334/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Θεοδόσης, Σπυρίδων Μπουρδανιώτης).
Νόμιμη μοίρα συζύγου. Εγκατάσταση συζύγου μόνο στην επικαρπία ορισμένων
κληρονομιαίων πραγμάτων. Ο σύζυγος θα λάβει κατά πλήρη κυριότητα το ποσοστό
της νόμιμης μοίρας του και επί πλέον την επικαρπία των υπολοίπων εφόσον δεν
υπάρχει αντίθετη διάταξη στη διαθήκη (σοκίνειος ρήτρα). Ισχυρισμός εναγομένου
ότι υπάρχουν και άλλα κληρονομιαία πράγματα. Είναι ένσταση. Στοιχεία για να είναι
ορισμένη., Περιστατικά.

Επειδή κατά το αρθρ. 1825 του
ΑΚ οι κατιόντες και οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που
επιζεί, οι οποίοι θα είχαν κληθεί ως εξ
αδιαθέτου κληρονόμοι, έχουν δικαίωμα
νόμιμης μοίρας στην κληρονομιά. Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου
μερίδας. Ο μεριδούχος κατά το ποσοστό
αυτό μετέχει ως κληρονόμος και το δικαίωμα του εκτείνεται επί ενός εκάστου των
κληρονομιαίων στοιχείων (βλ. ΑΠ 769/
70, ΝοΒ 19, 334). Κατά το αρθρ. 1820
παρ. 1 του ΑΚ εκείνος από τους συζύγους που επιζεί καλείται ως κληρονόμος
εξ αδιαθέτου με τους συγγενείς της
πρώ-της τάξης στο τέταρτο και με τους
συγγε-νείς των άλλων τάξεων στο μισό
της κλη-ρονομιάς, κατά δε το αρθρ. 1827
του ίδιου κώδικα, αν στον μεριδούχο έχει
κα-ταλειφθεί λιγότερο από τη νόμιμη
μοίρα, το δικαίωμα του υπάρχει για το

μέρος που λείπει για τη συμπλήρωση
του οποίου ο μεριδούχος έχει την εκ του
αρθρ. 1871 του ΑΚ αγωγή περί κλήρου.
Κατά το τελευταίο αυτό άρθρο ο κληρονόμος έχει δικαίωμα να απαιτήσει από
εκείνον που κατακρατεί ως κληρονόμος
αντικείμενα της κληρονομιάς την αναγνώριση του κληρονομικού του δικαιώματος και την απόδοση της κληρονομιάς
ή κάποιου αντικειμένου αυτής (βλ. ΑΠ
1061/90, Δνη 92, 1609). Εξάλλου, από
τις διατάξεις των αρθρ. 1142, 1166, 1800
παρ. 2, 1820 παρ. 1, 1825, 1827 και;
1829 του ΑΚ προκύπτει ότι η με διαθήκη
του αποθανόντος συζύγου εγκατάσταση
του επιζώντος συζύγου ως κληρονόμου
σε μόνη την επικαρπία κληρονομιά των
πραγμάτων, ενώ η ψιλή κυριότητα αυτών καταλείπεται σε άλλους, αποτελεί
περιορισμό αυτού ως μεριδούχου, που
θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί όσο
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βαρύνει τη νόμιμη μοίρα. Συνεπώς, ο
μεριδούχος θα λάβει τα καταλειφθέντα
ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα ως προς
το ποσοστό της νόμιμης μοίρας του και
επί πλέον την επικαρπία των ανωτέρω
ακινήτων στην οποία εγκαταστάθηκε,
εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη
(σοκίνειος ρήτρα) στη διαθήκη (βλ. ΑΠ
557/2003, Δνη 2004, 1490, 9804/98,
Δνη 99, 1609, 8588/98, Δνη 2002, 1078,
199/98, ΝοΒ 47, 611 και Δνη 98, 849,
208/89, ΕΕΝ 57, 48, 1820/88, Δνη 91,
94). Περαιτέρω, ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι εκτός από τα περιουσιακό
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
αγωγή υπάρχουν και άλλα επί των οποίων έχει κληρονομικό δικαίωμα ο μεριδούχος και τα οποία καλύπτουν εν όλω
ή εν μέρει το δικαίωμα του ως αναγκαίου
κληρονόμου, συνιστά ένσταση} το βάρος
επικλήσεως και αποδείξεως της οποίας
φέρει ο εναγόμενος. Η ένσταση αυτή για
να είναι ορισμένη πρέπει να περιέχει
σαφή έκθεση των πραγματικών περιστατικών που τη θεμελιώνουν και ειδικότερα να αναφέρονται τα συγκεκριμένα
περιουσιακό στοιχεία του αποβιώσαντος
και ο προσδιορισμός της αξίας τους κατά
τον χρόνο της επαγωγής, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί, δια της αναγωγής
τους σε ποσοστό του συνόλου της
κληρονομιάς, αν και κατά ποσό καλύπτεται το κληρονομικό δικαίωμα του μεριδούχου (βλ. ΕφΑθ. 4897/95, Δνη 96,
1416, 4512/94, NoB 44, 61). Εν προκειμένω, στις από 5-11-99 και 20-3-2000
συνεκδικασθείσες αγωγές, επί των οποίων εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση,
η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη εξέθετε
ότι με δημόσια διαθήκη που δημοσιεύθηκε νόμιμα ο αποβιώσας την 15-1-99
σύζυγος της Κ.Λ. άφησε μόνους κληρονόμους αυτή και τους εναγομένους και
ήδη εκκαλούντες αδελφή του Α.K. και
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τα τέκνα της Ε. και Δ. και συγκεκριμένα
στη μεν ενάγουσα άφησε την επικαρπία,
στους δε εναγομένους κατ’ ισομοιρίαν
και αδιαιρέτως την ψιλή κυριότητα σε
ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία του κατά τον χρόνο του θανάτου του.
Ζητούσε δε να αναγνωρισθεί το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας της επί των λεπτομερώς αναφερομένων στις αγωγές
κληρονομιαίων ακινήτων, ανερχόμενο
σε ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου και να
υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, οι οποίοι
κατέχουν αυτά ως κληρονόμοι, να της
το αποδώσουν. Από τα προσκομιζόμενα
με επίκληση δημόσια έγγραφα α) την
3/99 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιάρχου Δήμου Κάστρου Κυλλήνης, β)
το 1173/99 πιστοποιητικό του Δημάρχου
του ιδίου ως άνω Δήμου, Υ) την 38656/
20-11-95 δημόσια διαθήκη του συμβολαιογράφου Μυρτουντίων Ε.Π και δ) το
1075/11-5-99 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας αποδεικνύονται τα
ακόλουθα: Την 15-1-99 απεβίωσε στην
Πάτρα ο Κ.Λ., ο οποίος άφησε μόνους
εγγύτερους συγγενείς την σύζυγο του
Α., την αδελφή του Α.Κ. και τη θυγατέρα
του προαποβιώσαντος αδελφού του
Γ.Λ. Με την προαναφερθείσα δημόσια
διαθήκη, που δημοσιεύθηκε με τα από
4-3-99 πρακτικά συνεδριάσεως του
Μονομε-λούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας,
ο απο-βιώσας εγκατέστησε ως μόνους
κλη-ρονόμους του την ενάγουσα σύζυγο
του Α. και τους εναγομένους αδελφή του
Α.Κ. και τα τέκνα της Δ.Κ. και Ε.Κ.. Ειδικότερα, στη σύζυγο του άφησε την επικαρπία και στους λοιπούς την ψιλή κυριότητα αδιαιρέτως και κατ’ ισομοιρίαν
επί ολόκληρης της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του. Οι εναγόμενοι με τις
προτάσεις τους ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου συνομολογούν τα ως
άνω και από δημόσια έγγραφα αποδει-
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κνυόμενα πραγματικά περιστατικά και
ακόμη α) την ταυτότητα αλλά και την ιδιότητα ως κληρονομιαίων των επακριβώς
περιγραφόμενων στις αγωγές και στην
εκκαλουμένη απόφαση κατά θέση, έκταση και όρια ακινήτων και β) την εκ μέρους των επίκληση (pro herede άσκηση
νομής) του κληρονομικού δικαιώματος
της ψιλής κυριότητας επ’ αυτών. Η εγκατάσταση όμως της συζύγου του διαθέτη
σε μόνη την επικαρπία αποτελεί περιορισμό αυτής ως μεριδούχου, που θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί κατά το
μέρος που βαρύνει τη νόμιμη μοίρα της,
δηλαδή κατά ποσοστό 1/4 (ήμισυ της εξ
αδιαθέτου μερίδας της, αφού συντρέχει
ως κληρονόμος του συζύγου της με συγγενείς της δεύτερης τάξης, δηλαδή την

πρώτη εναγόμενη αδελφή του και τη θυγατέρα του προαποβιώσαντος αδελφού
του Γ.Λ.) επί όλων των κληρονομιαίων
πραγμάτων, το οποίο αυτός δικαιούται
να λάβει κατά πλήρη κυριότητα. Ο ισχυρισμός των εναγομένων ότι η κατάληψη
της επικαρπίας αποτιμωμένη προσηκόντως υπερκαλύπτει τη νόμιμη μοίρα
της ενάγουσας δεν είναι νόμιμος, αφού,
όπως ελέχθη, η εγκατάσταση του μεριδούχου σε μόνη την επικαρπία συνιστά
περιορισμό της νόμιμης μοίρας, ο
οποίος θεωρείται μη γεγραμμένος και
δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στα κληρονομιαία στοιχεία που υπολογίζονται
για να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο
καλύπτεται το κληρονομικό δικαίωμα
του μεριδούχου.

396/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης)
(Δικηγόροι: Θάνος Αμπατζής, Μιχαήλ Μοσχονάς).
Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας. Κληρονομική διαδοχή. Προτίμηση και δικαιώματα κατιόντων

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 629, 630 και 631 του
Ιόνιου Πολιτικού Κώδικα, που εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση, κατ’
άρθρο 92 του Εισ.Ν.Α.Κ., ενόψει του
χρόνου του θανάτου του απώτερου δικαιοπαρόχου της ενάγουσας Μ.Μ. (1911),
προκύπτει ότι τα άρρενα τέκνα ή οι εκ
τούτων κατιόντες εξ αρρενογονίας άρρενες κληρονομούν τον πατέρα, τον προς
πατρός πάππο και κάθε άλλο πατρικό
ανιόντα, κατ’ ισομοιρία μεν και κατά κεφαλές, όταν είναι όλοι του πρώτου βαθμού ή καλούνται «ιδίω δικαιώματι», κατά
ρίζας δε, όταν έρχονται δι’ αντιπροσωπεύσεως. Εάν κάποιο από τα άρρενα
τέκνα ή απογόνους του αποθανόντος

προαπεβίωσε μη καταλιπόν άρρενα
τέκνα, αλλά θήλεα, η κληρονομική μερίδα αυτού ανήκει «δικαιώματι αντιπροσωπεύσεως» στις θυγατέρες του, κατ’
ισομοιρία και κατά κεφαλές. Εκτός
από την προαναφερθείσα περίπτωση,
οι θυγατέρες δεν κληρονομούν τον
πατέρα όταν υπάρχουν άρρενα τέκνα,
αλλά αυτές πρέπει να λάβουν απ’ αυτά
προίκα ανάλογη με την κατάστασή τους
και την περιουσία του αποθανόντος, εάν
αυτός ώφειλε κατά νόμο να συστήσει,
το δικαίωμα δε αυτό των θυγατέρων
προς προίκηση δεν εξομοιώνεται με
κληρονομική μερίδα αυτών, ούτε με
εμπράγματο δικαίωμα επί της κληρονομιάς. Εξάλλου, από το συνδυασμό
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των διατάξεων των άρθρων 598, 606,
667, 673 και 678 του Ιόνιου Πολιτικού
Κώδικα προκύπτει ότι ο κληρονόμος
θεωρείται μεν κατά πλάσμα του δικαίου
νομέας των κληρονομιαίων ακινήτων και
χωρίς να αποκτήσει τη φυσική εξουσία
αυτών, εάν, όμως, αυτός δεν έχει επιληφθεί πράγματι της νομής των κληρονομιαίων ή δεν αναμίχθηκε, ρητά ή

σιωπηρά, στην κληρονομιά, θεωρείται,
μετά παρέλευση τριάντα ετών από
το θάνατο του κληρονομουμένου, ότι
πα-ραιτήθηκε από κληρονομιά και,
συνε-πώς, δεν γίνεται κύριος με μόνη
την πλα-σματική νομή (Εφ.Πατρ. 1199/
1992, Αχαϊκή Νομολογία 1993,544).

467/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ντίνος Βγενόπουλος, Παύλος Συνετός).
Νόμιμη μοίρα. Η ακυρότητα για παράβαση των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα τάσσεται
μόνο υπέρ του μεριδούχου και δεν επιβάλλεται σ’ αυτόν. Συνεπώς αν στη διαθήκη
παραβιάστηκαν οι διατάξεις για τη νόμιμη μοίρα, ο μεριδούχος δικαιούται και μετά την
περίοδο της προθεσμίας προς αποποίηση, να παραιτηθεί του δικαιώματος της νόμιμης
μοίρας. Η παραίτηση μπορεί να γίνει, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, με άτυπη
μονομερή μη απευθυντέα δήλωση βούλησης είτε ρητώς είτε σιωπηρώς που μπορεί
να συναχθεί συμπερασματικά από πράξεις που εμφαίνουν βούληση παραίτησης. Το
δικαίωμα του μεριδούχου για επίκληση της ακυρότητας της διαθήκης που παραβιάζει
τη νόμιμη μοίρα καθώς και το δικαίωμά του για παραίτηση μεταβαίνουν και στους
κληρονόμους. Η παραίτηση μπορεί να γίνει και πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης
εφόσον το περιεχόμενό της ήταν γνωστό σ’ αυτόν.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1711, 1825, 1827,
1924, 1646, 1851 και 1857 ΑΚ, προκύπτει ότι η ακυρότητα για παράβαση των
διατάξεων περί νομίμου μοίρας, τάσσεται μόνον υπέρ του μεριδούχου και δεν
επιβάλλεται σ’ αυτόν. Επομένως αν παραβιάσθηκε με τη διαθήκη καθ’ οιονδήποτε τρόπο η νόμιμη μοίρα του δικαιούται και μετά την πάροδο της προς αποποίηση της κληρονομίας προθεσμίας να
παραιτηθεί του δικαιώματος της νόμιμης
μοίρας του ως προς ολόκληρον ή το ελλείπον αυτής εκτός αν εξεδήλωσε προηγουμένως αντίθετη βούληση και να λάβει
έτσι αντί του θεσπιζομένου με το νόμο,
μόνο ότι κατελείφθη σ’ αυτόν με τη δια-

θήκη, η οποία παραμένει ισχυρή μολονότι προσβάλλει τη νόμιμη μοίρα του. Η
παραίτηση αυτή, η οποία δεν συνιστά
αποποίηση της κληρονομίας κατά την
έννοια του άρθρου 1847 Α.Κ. ή εκποίηση
αυτής, αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα επίκλησης της σχετικής υπέρ του
μεριδούχου ακυρότητος της διαθήκης,
και μπορεί να γίνει, εφόσον ο νόμος δεν
ορίζει διαφορετικά, με άτυπη μονομερή
μη απευθυντέα δήλωση βούλησης, είτε
ρητώς είτε σιωπηρώς, η οποία μπορεί
να συναχθεί συμπερασματικά από πράξεις που εμφαίνουν βούληση παραίτησης. Το δικαίωμα του νομίμου μεριδούχου για επίκληση της ακυρότητος της
διαθήκης που παραβιάζει τη νόμιμη μοί-
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ρα του καθώς και το δικαίωμα αυτού για
παραίτηση απ’ αυτό, μεταβαίνουν στους
κληρονόμους του οι οποίοι μπορούν
επίσης, καθένας για τη μερίδα του είτε
να επικαλεστούν την παραπάνω ακυρότητα της διαθήκης, είτε να παραιτηθούν
με τους ίδιους όρους από την επίκληση
της ακυρότητας αυτής (Ολ. ΑΠ 935/
1975, ΑΠ 362/2002, ΑΠ 1135/2002).
Η προαναφερόμενη παραίτηση του
νομί-μου μεριδούχου μπορεί να γίνει
υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις και
εάν ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη
του κληρονομουμένου, εφόσον όμως
το περιεχόμενο αυτής ήταν γνωστό σ’
αυτόν.
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 26.6.1996 αποβίωσε στη Ζάκυνθο ο Δ.Κ., ο οποίος δεν
είχε κατιόντες και άφησε μοναδικούς εξ
αδιαθέτου κληρονόμους του τη σύζυγό
του Α.Κ. και τους αδελφούς του. Στην
κληρονομία τούτου περιλαμβανόταν το
1⁄2 ενός αγροκτήματος έκτασης 13.500
τ.μ. περίπου, που βρίσκεται στη θέση
“Καμπιτέικα” της κοινότητας Σαρακηνάδου Ζακύνθου. Στις 7.2.1997 αποβίωσε
και η Α.Κ. χωρίς κατιόντες και κληρονομήθηκε εξ αδιαιρέτου από την ενάγουσα
θυγατέρα του προαποβιώσαντος αδελφού της Δ.Π. Μετά τον θάνατο της
παρα-πάνω Α.Κ. δημοσιεύθηκε με το
υπ’ αρι-θμ. 24/3.4.1997 πρακτικό του
Μονομε-λούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου,
η υπ’ αρι-θμ. 28722/11.5.1990 δημόσια
διαθήκη του Δ.Κ., σύμφωνα με την
οποία κατέλι-πε στη σύζυγό του Α.Κ. την
επικαρπία του παραπάνω ακινήτου και
στους ανη-ψιούς του Α. και Δ.Κ., υιούς
του αδελφού του Σ., την ψιλή κυριότητα
του ίδιου ακινήτου. Η ενάγουσα με την υπ’
αριθμ. 35649/1997 δήλωση αποδοχής
κληρο-νομίας, που νόμιμα μεταγράφηκε,
απο-δέχθηκε την κληρονομία της θείας
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της Α.Κ. Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ήταν
άκυρη η προαναφερόμενη διαθήκη του
Δ.Κ., κατά το μέρος που πρόσβαλε τη
νόμιμη μοίρα της συζύγου του Α., την
οποία αυτή κληρονόμησε, όπως προαναφέρεται, και συνεπώς η κληρονομουμένη δικαιοπάροχός της είχε γίνει κυρία
του 1/8 του προπεριγραφομένου ακινήτου και έτσι έγινε και αυτή συγκυρία τούτου κατά το ίδιο ποσοστό εξ αδιαιρέτου.
Από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά
μέσα αποδείχτηκε ότι η Α.Κ. είχε παραιτηθεί του δικαιώματός της για επίκληση
της ακυρότητας της διαθήκης κατά το μέτρο που προσέβαλε τη νόμιμη μοίρα της
και συνεπώς ουδέν κληρονόμησε αυτή
από το σύζυγό της και επομένως ουδέν
κατέλιπεν και η ίδια, ως κληρονομία στην
ενάγουσα και έτσι η τελευταία δεν έγινε
συγκυρία του επίδικου ακινήτου. Ειδικότερα αποδείχτηκε ότι η δικαιοπάροχος
της ενάγουσας Α.Κ. και ο σύζυγός της
Δ.Κ. δεν είχαν αποκτήσει τέκνα. Τα
τελευταία χρόνια της ζωής τους τους
φρόντιζαν οι εναγόμενοι, οι οποίοι
ήταν τέκνα του αδελφού του δεύτερου
Σ.Κ. Έτσι από κοινού αποφάσισαν το
μοναδι-κό περιουσιακό στοιχείο του Δ.Κ.
να πε-ριέλθει στους παραπάνω κατά
ψιλή κυριότητα και στην Α. να περιέλθει
μόνο η επικαρπία του. Όπως καταθέτει
ο μάρτυρας Σ.Κ. η Α.Κ. πήγε μαζί με
το σύζυγό της στη συμβολαιογράφο
Δ.Κ., όπου ο τελευταίος συνέταξε την
παρα-πάνω δημόσια διαθήκη του.
Ο ίδιος κα-ταθέτει ότι η Α.Κ. γνώριζε
και το περιε-χόμενο αυτής. Αλλά και
η ίδια η ενάγου-σα εξεταζόμενη στο
πρωτοβάθμιο δικα-στήριο ομολογεί
ότι η Α.Κ. γνώριζε τη διαθήκη και το
περιεχόμενό της, η οποία (διαθήκη)
όπως προαναφέρεται, δημο-σιεύτηκε με
φροντίδα της ενάγουσας μετά το θάνατο
της Α.Κ. Περαιτέρω απο-δείχτηκε ότι η
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Α.Κ. μολονότι γνώριζε την ύπαρξη
της διαθήκης και του περιεχο-μένου
της, ουδέποτε μέχρι του θανάτου της
εναντιώθηκε στην παραπάνω θέλη-ση
του συζύγου της και ουδεμία πράξη
έκανε για να διεκδικήσει την προσβαλλόμενη νόμιμη μοίρα της επί της κληρονομίας εκείνου. Αντίθετα επέτρεψε στους
εναγόμενους να καλλιεργούν οι ίδιοι το
παραπάνω ακίνητο, οι οποίοι και μετά
το θάνατο του θείου τους συνέχιζαν να
την φροντίζουν. Αλλά και η Α.Κ. είχε καλές σχέσεις με τους εναγομένους στους
οποίους ανταπέδιδε την αγάπη τους.
Τούτο επιβεβαιώνεται και από την εξέταση της ενάγουσας η οποία καταθέτει ότι
«τους είχε αδυναμίαν δεν μπορώ να πω
ψέμα, είχε καλές σχέσεις...».Όσα καταθέτει η ενάγουσα, περί επιθυμίας της
Α.Κ. «ν’ αλλάξει τη διαθήκη του συζύγου
της» δεν κρίνονται πειστικά, εφόσον δεν
επιβεβαιώνονται από άλλα αποδεικτικά
στοιχεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το
περιεχόμενο της διαθήκης του Δ.Κ. ήταν
γνωστό όχι μόνο στη σύζυγό του αλλά

και σε όλους τους αδελφούς του, οι
οποίοι σεβάστηκαν την επιθυμία του και
δεν διεκδίκησαν οι ίδιοι μερίδιο από την
κληρονομιά του αδελφού τους. Και είναι
μεν αληθές ότι η Α.Κ., λίγες ημέρες (μία
εβδομάδα περίπου) προ του θανάτου
της είχε μεταφερθεί στο Γηροκομείο Ζακύνθου, όπου και αποβίωσε, πλην όμως
από το γεγονός αυτό και μόνο δεν συνάγεται ότι είχε αλλάξει τη βούλησή της,
ως προς τη μη διεκδίκηση της νόμιμης
μοίρας επί της περιουσίας του συζύγου
της, αφού οι εναγόμενοι συνέχιζαν να
την αγαπούν και να την φροντίζουν μέχρι
το θάνατο της. Από την προαναφερόμενη συμπεριφορά και πράξεις της Α.Κ.
προκύπτει σαφώς ότι αυτή παραιτήθηκε
του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ακυρότητα της διαθήκης του συζύγου της
κατά το λόγο που προσέβαλε αυτή τη
νόμιμη μοίρα της επί της κληρονομιάς
του τελευταίου. Επομένως η ενάγουσα
ουδέν κληρονόμησε από την Α.Κ. και
συνεπώς δεν έγινε συγκυρία του επι-

481/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Μάριος Ζαχαριάς, Ανδρέας Λυμπέρης).
Αγωγή για αναγνώριση ακυρότητας διαθήκης. Υπάγεται στο Πολ. Πρωτοδικείο.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 18
§ 1 ΚΠολΔ στην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι
διαφορές για τις οποίες δεν είναι αρμόδια
τα ειρηνοδικεία ή τα μονομελή πρωτοδικεία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι
στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου υπάγονται α) όλες
οι ιδιωτικές διαφορές που είναι δεκτικές
χρηματικής αποτίμησης με αντικείμενο

αξίας άνω των 80.000 ευρώ, εφόσον δεν
περιλαμβάνεται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου (αρθρ. 15) ή
του μονομελούς πρωτοδικείου (αρθρ.
16, 17 αρ. 2 ΚΠολΔ) και β) όλες οι ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης ιδιωτικού δικαίου διαφορές, που συγχρόνως
δεν υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του μονομελούς Πρωτοδικείου
(αρθρ. 17 αρ. 1). Ανεπίδεκτες χρημα-
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τικής αποτίμησης διαφορές είναι εκείνες
που έχουν αντικείμενο το οποίο από τη
φύση του δεν έχει χρηματική αξία και αν
ακόμη η απόφαση μπορεί να έχει συνέπειες οικονομικής φύσεως. Τέτοια διαφορά ανεπίδεκτης χρηματικής αποτίμησης
είναι και η αναγνώριση ακυρότητας
δια-θήκης (Κεραμεύς - Κονδύλης Νίκας
Ερ-μηνεία ΚΠολΔ, υπ’ αρθρ. 18 σελ.
62, Βαθρακοκοίλης Κώδικας Πολιτικής
Δικονομίας υπ’ αρθρ. 18 σελ. 205). Στην
προκείμενη περίπτωση με την κρινόμενη αγωγή οι ενάγουσες ζήτησαν 1) να
αναγνωρισθεί η ακυρότητα διάταξης της
4029/2-11-1982 δημόσιας διαθήκης του
αποβιώσαντος την 3-10-1983 πατέρα
τους και πάππου των εναγομένων Κ.Κ.,
με την οποία κατέλιπε στον πατέρα των
εναγομένων το εις αυτή λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο 2) ν’ αναγνωρισθεί
ότι με την παραπάνω δημόσια διαθήκη
του πατέρα τους συνεστήθη χωριστή
κατ’ όροφον και κατά διαμερίσματα
ορό-φων ιδιοκτησία και να καθοριστεί το
ιδα-νικό μερίδιο συνιδιοκτησίας τους επί
του οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί η λεπτομερώς περιγραφόμενη οικοδομή, 3) ν’ αναγνωρισθούν συγκύριες
κατά τα άνω ποσοστά τους επί του ακαλύπτου χώρου της παραπάνω οικοδομής, της οποίας είναι κυρίες διαφόρων
διαμερισμάτων, όπως με λεπτομέρεια
περιγράφονται στην αγωγή, 4) να υποχρεωθούν οι εναγόμενες να τους αποδώσουν κατά το λόγο της ιδανικής τους

μερίδας τον καταληφθέντα υπ’ αυτών
ακάλυπτο χώρο της οικοδομής και 5) ν’
απαγορευθεί στις εναγόμενες κάθε διατάραξη του δικαιώματός τους επί του
ακαλύπτου χώρου της οικοδομής τους
με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης. Η αγωγή αυτή κατά
τη σωρευόμενη πρώτη βάση της, ήτοι
της ακύρωσης της διαθήκης, και ανεξαρτήτως της νομικής βασιμότητας αυτής, υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου,
εφόσον, σύμφωνα με την προηγούμενη
σκέψη, η διαφορά αυτή είναι ανεπίδεκτη
χρηματικής αποτίμησης. Επομένως, το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που δέχθηκε
ότι ήταν καθ’ ύλην αρμόδιο να δικάσει
τη διαφορά αυτή εσφαλμένα ερμήνευσε
και εφάρμοσε τις παραπάνω διατάξεις,
εφόσον δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 218 §1 ΚΠολΔ, για αντικειμενική σώρευση των αγωγών αυτών.
Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να εφαρμοστεί η παρ.
2 του παραπάνω άρθρου για χωρισμό
των σωρευομένων αγωγών για λόγους
οικονομίας της δίκης. Επομένως πρέπει
να γίνει δεκτός ο δεύτερος λόγος της
έφεσης, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη
απόφαση και να παραπεμφθεί η κρινόμενη αγωγή στο αρμόδιο καθ’ ύλην
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αιγίου (αρθρ.
46, 535§2 ΚΠολΔ).

540/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Πατηνιώτης Ν.Σ.Κ., Ιωάννης Σπηλιόπουλος).
Διαθήκη. Εγκατάσταση αναγκαίου κληρονόμου (συζύγου) μόνο στην επικαρπία.
Είναι περιορισμός της νόμιμης μοίρας (1829 Α.Κ.) και ο μεριδούχος θα λάβει τη

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

255

νόμιμη μοίρα του και την επικαρπία εκτός αν στη διαθήκη υπάρχει σοκίνειος ρήτρα.
Αγωγή για συμπλήρωση νόμιμης μοίρας. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να
είναι ορισμένη. Το δικαίωμα προσβολής ακυρότητας της διαθήκης ή κωδίκελλου για
οποιονδήποτε λόγο (άρα και για την παράβαση των διατάξεων της νόμιμης μοίρας)
υπέρ του δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού υπόκειται σε παραγραφή μετά την πάροδο
πενταετίας από τη δημοσίευση της διαθήκης (άρθρο 1 ν.δ. 430/1970). Απαιτείται
πάντως η περιουσία να καταλείφθηκε προς εκπλήρωση σκοπού κοινής ωφέλειας.
Παραίτηση από το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας, Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1142, 1166, 1800 παρ. 2, 1820 παρ. 1,
1825, 1827 και 1829 του ΑΚ, προκύπτει
ότι η με διαθήκη του αποθανόντος συζύγου εγκατάσταση του επιζώντος συζύγου ως κληρονόμου σε μόνη την επικαρπία κληρονομιαίων πραγμάτων, ενώ η
ψιλή κυριότητα αυτών καταλείπεται σε
άλλους, αποτελεί περιορισμό αυτού ως
μεριδούχου, που θεωρείται σαν να μη
έχει γραφεί όσο βαρύνει τη νόμιμη μοίρα.
Συνεπώς, ο μεριδούχος θα λάβει τα καταληφθέντα ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα ως προς το ποσοστό της νόμιμης
μοίρας του, το οποίο είναι το μισό της
εξ αδιαθέτου μερίδας, και επιπλέον την
επι-καρπία των ανωτέρω ακινήτων στην
οποία εγκαταστάθηκε, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη (σοκίνειος ρήτρα)
στη διαθήκη του διαθέτη (ΑΠ 199/1998
ΝοΒ 47.611, ΑΠ 1820/1988 Ελλ. Δικ.
32,94). Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή,
δεν αποτιμάται η αξία της καταληφθείσας επικαρπίας για να κριθεί το ζήτημα
της προσβολής ή όχι της νόμιμης μοίρας
του μεριδούχου, αλλά μόνο η εγκατάσταση του τελευταίου στην επικαρπία
συνιστά περιορισμό που εμπίπτει στην
απαγόρευση του άρθρου 1829 ΑΚ
(Μπαλή Κληρ. Δίκ. Έκδ. Ε’ παρ. 145
σελ. 211). Εξάλλου, από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 2,
118 εδ. 4 και 216 παρ. 1, προκύπτει ότι
το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός των άλλων, και σαφή έκθεση των γεγονότων, που θεμελιώνουν

κατά νόμο την αγωγή και δικαιολογούν
την άσκησή της, από τον ενάγοντα κατά
του εναγομένου. Έτσι, καθιερώνεται ως
ουσιώδες και απαραίτητο στοιχείο της
αγωγής, η έκθεση όλων των πραγματικών περιστατικών, που είναι αναγκαία,
κατά το νόμο για τη συγκρότησή του με
την αγωγή αξιουμένου δικαιώματος.
Ειδικότερα, επί αγωγής συμπληρώσεως
νόμιμης μοίρας, πρέπει να προσδιορίζονται σ’ αυτή (αγωγή) η αξία όλων των
κληρονομιαίων ακινήτων κατά το χρόνο
του θανάτου του διαθέτη, ήτοι τόσο των
ακινήτων που έλαβε ο νόμιμος μεριδούχος (εάν έλαβε τέτοια), όσο και των υπολοίπων ακινήτων, όχι δε και η αξία της
επικαρπίας, σύμφωνα με τα προεκτιθέμενα, σε περίπτωση που ο τελευταίος
εγκαταστάθηκε μόνο σ’ αυτή, σε τρόπο
ώστε το Δικαστήριο με βάση τη συνολική
αξία των παραπάνω ακινήτων να κρίνει
εάν όντως προσβλήθηκε η νόμιμη μοίρα
του ενάγοντος. Όταν στο δικόγραφο της
σχετικής αγωγής δεν περιέχονται τα παραπάνω στοιχεία, η έλλειψη αυτή δεν
καθιστά νομότυπη την άσκησή της και
είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, λόγω
αοριστίας (ΑΠ 1306/99 ΝοΒ 48. 1562,
ΑΠ 71/98 ΝοΒ 47.405, ΑΠ 483/81 ΝοΒ
30.50, ΑΠ 915/80 ΝοΒ 29. 2961, ΕΑ
278/90 Ελλ. Δικ. 1990, σελ. 1309, Μπέη
Πολ. Δικ. άρθρο 216 παρ. 11 σελ. 965).
Στην προκείμενη περίπτωση, δεν τίθεται
ζήτημα αοριστίας της ανωτέρω αγωγής,
καθόσον αυτή έχει τα κατά νόμο απαι-
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τούμενα στοιχεία της και δεν χρειαζόταν
για την πληρότητα του δικογράφου της
και η αναγραφή της αξίας της επικαρπίας των ακινήτων, που εγκαταστάθηκε
η ενάγουσα, καθόσον, αυτή δεν υπολογίζεται για την εξεύρεση της νόμιμης
μοίρας. Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ορθώς δεν απέρριψε την αγωγή
ως αόριστη και πρέπει να απορριφθεί
ως μη νόμιμος ο περί τούτου λόγος της
έφεσης με τον οποίο υποστηρίζονται τα
αντίθετα.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1του
ν.δ/τος 430/1970, «το δικαίωμα προσβολής ακυρότητας διατάξεως διαθήκης
ή κωδίκελλου, δι’ οποιονδήποτε λόγον
-άρα και για παράβαση των διατάξεων
περί νόμιμης μοίρας- δι’ ης καταλείπεται
περιουσιακό στοιχείο υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού, αποσβέννυται άμα τη παρόδω πενταετίας από της
δημοσιεύσεως της διαθήκης ή του κωδίκελλου», με συνέπεια η σχετική αγωγή
επιδιδόμενη μετά την πενταετία ν’ απορρίπτεται ως απαράδεκτη (Ολ. ΑΠ 108/78
ΕΕΝ 45.469, Ολ. ΑΠ 618/75 ΝοΒ 23.
1083, ΑΠ 398/96 Ελλ. Δικ, 39, 366, ΑΠ
1664/95 ΕΕΝ 1997.352, ΑΠ 606/94 ΝοΒ
33. 604). Εξάλλου, από το συνδυασμό
της παραπάνω διατάξεως και εκείνων
των άρθρων 1 και 126 του α,ν. 2039/
1939, σαφώς προκύπτει ότι η ταχθείσα,
υπέρ κοινωφελούς σκοπού, περιουσία,
πρέπει να προκύπτει από το περιεχόμενο της δηλωθείσας βουλήσεως του διαθέτη, ήτοι να υπάρχει ειδικός όρος της
καταλείψεως περί της εκπληρώσεως
σκοπού κοινής ωφέλειας. Δεν αρκεί δηλαδή το γεγονός και μόνο ότι καταλήφθηκε περιουσία υπέρ του Κράτους ή
υπέρ άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για να χαρακτηριστεί ότι η
περιουσία καταλήφθηκε υπέρ κοινωφελούς σκοπού, αλλά απαιτείται το καταλει-
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φθέν περιουσιακό στοιχείο να έγινε προς
εκπλήρωση σκοπού κοινής ωφέλειας
(ΑΠ 579/96 ΕΕΝ 64. 682, ΕΑ 15234/88
Αρχ. Νομ. 1989. 24). Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, με την 12672/1986 δημόσια
διαθήκη του αποβιώσαντος συζύγου της
ενάγουσας Σ.Α., που συντάχθηκε ενώπιον του συμ/φου Κυπαρισσίας K.Α. και
που δημοσιεύθηκε νομίμως με τα υπ’
αριθ. 5/1988 πρακτικά συνεδριάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, ο εναγόμενος Ιερός Ναός Αγίου
Αθανασίου Πύργου Ηλείας εγκαταστάθηκε ως κληρονόμος επί της ψιλής
κυριότητας ενός ακινήτου, μετά της υπάρχουσας σ’ αυτό παλαιάς ανώγειας οικίας
και της περιοχής του, εμβαδού 199,8
τ.μ., που βρίσκεται εντός της πόλης
Πύργου Ηλείας και στη θέση «Λάπατο».
Από το περιεχόμενο της διαθήκης αυτής,
δεν προκύπτει ότι το καταληφθέν στον
εναγόμενο ως άνω περιουσιακό στοιχείο
έγινε προς εκπλήρωση σκοπού κοινής
ωφέλειας. Συνεπώς, η αγωγή δεν είναι
απαράδεκτη επειδή ασκήθηκε μετά τη
συμπλήρωση της πενταετίας από τη
δημοσίευση της παραπάνω διαθήκης,
όπως ορθώς έκρινε και το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, και ως εκ τούτου ο σχετικός
λόγος της έφεσης, με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1771 παρ. 2, 1825,
1827, 1828, 1829, 1846 και 1857 ΑΚ,
συνάγεται ότι η ακυρότητα της διαθήκης,
για το λόγο ότι παραβιάστηκε η νόμιμη
μοίρα του αναγκαίου κληρονόμου, είναι
σχετική και έχει ταχθεί μόνο υπέρ αυτού,
ο οποίος μπορεί ακόμη και μετά την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση
της κληρονομιάς να παραιτηθεί από το
δικαίωμα της νόμιμης μοίρας. Η παραίτηση αυτή, που δε θεωρείται αποποίηση
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της κληρονομιάς, κατά την έννοια του
άρθρου 1847 ΑΚ, αλλά απλώς απεμπόληση του δικαιώματος επικλήσεως της
σχετικής ακυρότητας της διαθήκης, μπορεί να γίνει με άτυπη, μονομερή και μη
απευθυντέα δήλωση βουλήσεως προς
άλλον, η οποία ενδέχεται να είναι ρητή
ή σιωπηρά, δηλαδή να συνάγεται και
συμπερασματικώς από πράξεις που
εμφαίνουν βούληση παραιτήσεως
(ολ. ΑΠ 935/75 ΝοΒ 23.1267, ΑΠ
671/99 ΝοΒ 48.1403, ΑΠ 199/98 ΝοΒ
47.611). Το Ελληνικό Δημόσιο, πρόβαλε
πρωτοδίκως τον ισχυρισμό ότι η ενάγουσα παραιτήθηκε του δικαιώματός της
προς συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας
της, ο οποίος (ισχυρισμός) απορρίφθηκε, ως αβάσιμος, και επαναφέρεται με
λόγο έφεσης. Ο ισχυρισμός αυτός, που
έχει την προαναφερόμενη έννοια, δηλαδή της παραιτήσεως της ενάγουσας από
το δικαίωμά της προς επίκληση της ανωτέρω ακυρότητας της διαθήκης, ορθώς
απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο
Δι-καστήριο, γιατί τέτοια παραίτηση της
τε-λευταίας, έναντι του εναγομένου, δεν
αποδεικνύεται από κανένα αποδεικτικό
μέσο ή στοιχείο και ειδικότερα από τις
καταθέσεις των μαρτύρων, που περιέχονται στα πρακτικά της εκκαλουμένης
αποφάσεως και από τα προσκομιζόμενα
έγγραφα, ούτε συνάγεται από πράξεις
της που εμφαίνουν δήλωση παραιτήσεως και ιδίως από τις υπ’ αριθ. 32.809/
18,2.1988, 13.504/5.10.1993 και
12.380/12.3.1992 συμβολαιογραφικές
πράξεις, που συντάχθηκαν η μεν πρώτη
ενώπιον του συμ/φου Πύργου Π.Π., οι
δε δύο τελευταίες ενώπιον της συμ/φου
Πύργου Α.Δ. Με τις συμβολαιογραφικές
αυτές πράξεις, η ενάγουσα απλώς αποδέχτηκε την κληρονομιά του συζύγου
της, που αφέθηκε σ’ αυτή με την προαναφερόμενη διαθήκη του, και επιπλέον
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με την τρίτη (συμβολαιογραφική πράξη)
που συμβλήβηκε και ο ψιλός κύριος
του υπό στοιχ. 3 της αγωγής ακινήτου
«Ίδρυμα Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας και Μουσικής του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ιωάννου Λετρίνων Πύργου», μη διάδικο στη δίκη αυτή, έλαβε
συγκεκριμένο τμήμα του εν λόγω ακινήτου, εμβαδού 8.899 τ,μ. κατά πλήρη κυριότητα, παραιτούμενη της επικαρπίας
του υπολοίπου εμβαδού του ακινήτου
αυτού (31.238 τ,μ,), το οποίο περιήλθε
κατά πλήρη κυριότητα στο ως άνω
Ίδρυμα, όπως θα ενεργούσε στη θέση
της και κάθε κληρονόμος για τη σωστή
φροντίδα της κληρονομιάς του και για
την καλύτερη διαχείρισή της. Επίσης,
δεν συνάγεται τέτοια παραίτηση της ενάγουσας από τη σχετική αίτησή της προς
το εκκλησιαστικό συμβούλιο του εναγομένου, με το οποίο ζήτησε από το τελευταίο, με την ιδιότητά της ως επικαρπώτρια, τη συναίνεση του για τη λήψη ατόκου δανείου ανακατασκευής του κτιρίου
του υπό στοιχ. 3 ακινήτου της αγωγής,
ύψους 23.900.000 δραχμών, έστω και
αν αυτή αναλάμβανε την υποχρέωση
προς αποπληρωμή του δανείου, δεδομένου ότι, λόγω της ανωτέρω ιδιότητάς
της και μάλιστα ισοβίως, είχε συμφέρον
για την ανακατασκευή του κτιρίου. Περαιτέρω, ορθώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο προσδιόρισε την αξία των κληρονομιαίων ακινήτων, κατά το χρόνο του
θανάτου του κληρονομουμένου, στα
παρακάτω ποσά, ήτοι α) του υπό στοιχ.
1 ακινήτου της αγωγής, στο ποσό του
1.500.000 δραχμών, β) του υπό στοιχ.
2 ακινήτου, στο ποσό των 5.500.000
δραχμών, γ) του υπό στοιχ. 3 ακινήτου
στο ποσό των 40.000.000 δραχμών και
δ) του υπό στοιχ. 4 ακινήτου, στο ποσό
των 200.000 δραχμών και συνολικά στο
ποσό των 47.200.000 δραχμών. Κι’ αυ-
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τό, γιατί α) το πρώτο ακίνητο, που αφέθηκε με τη διαθήκη κατά πλήρη κυριότητα στην ενάγουσα, πρόκειται για μία
πεπαλαιωμένη, ακατοίκητη διώροφη
οικία, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο,
εμβαδού 400 τ.μ., το οποίο βρίσκεται
στην Κοινότητα Βυτιναίικων Πύργου
Ηλείας, όπου δεν υπάρχει ζήτηση για
αγορά ακινήτων, μ’ αποτέλεσμα η αξία
τους να είναι πολύ χαμηλή, β) Το δεύτερο
ακίνητο, που αφέθηκε κατ’ επικαρπία
στην ενάγουσα και κατά ψιλή κυριότητα
στον εναγόμενο Ιερό Ναό, πρόκειται για
πεπαλαιωμένη ανώγεια οικία, που είναι
κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 199,80
τ,μ., βρίσκεται όμως εντός της πόλης του
Πύργου Ηλείας, οπότε η αξία του είναι
πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το πρώτο
ακίνητο, γ) Το τρίτο ακίνητο, που αφέθηκε κατ’ επικαρπία στην ενάγουσα και
κατά ψιλή κυριότητα στο ως άνω Ίδρυμα, πρόκειται για αγρόκτημα, εκτάσεως
σαράντα (40) στρεμμάτων, φυτεμένο με
πορτοκαλιές και ελαιόδεντρα, που βρίσκεται στη θέση «Αλή Ζορμπά» της κτηματικής περιφέρειας Βυτιναϊικων Πύργου Ηλείας, όπου η αξία παρόμοιων
αγροκτημάτων ανέρχεται σε 1.000.000
δραχμές ανά στρέμμα. Και δ) το τέταρτο
ακίνητο, που αφέθηκε κατά πλήρη κυ-

ριότητα στον εναγόμενο ιερό ναό, πρόκειται για μισό στρέμμα, φυτεμένο με
ελαιόδεντρα, που βρίσκεται στη θέση
«Μαγούλα» της παραπάνω κτηματικής
περιφέρειας, του οποίου η αξία του, λόγω του μικρού του εμβαδού, που το καθιστά ανεκμετάλλευτο, είναι μικρή (200.000
δραχμές). Έτσι, εφόσον στην ενάγουσα
αφέθηκε ακίνητο κατά πλήρη κυριότητα
αξίας μόνο 1.500.000 δραχμών, η νόμιμη μοίρα αυτής υπολείπεται κατά το ποσό των 10.300.000 δραχμών, ήτοι κατά
ποσοστό 21,822% εξ αδιαίρετου εφ’
όλης της κληρονομιαίας ακίνητης περιουσίας (47.200.000 συνολική αξία Χ Ό
= 11.800.000 ποσοστό νόμιμης μοίρας
-1.500.000 = 10.300.000 ή ποσοστό
21,822%). Συνακόλουθα, σωστά το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο αναγνώρισε
το κληρονομικό δικαίωμα της ενάγουσας
προς συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας
της στο ανωτέρω ποσοστό και υποχρέωσε τον εναγόμενο να της αποδώσει
το δεύτερο ως άνω ακίνητο κατά το εν
λόγω ποσοστό, οπότε η έφεση πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν,
αφού κανένας λόγος της δεν κρίθηκε
βάσιμος.

569/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ηλίας Στεφανόπουλος, Κωνσταντίνα Φωτοπούλου).
Καταπίστευμα. Για τη σύστασή του δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν
πανηγυρικές φράσεις ούτε και η λέξη “καταπίστευμα”. Είναι ζήτημα ερμηνείας της
διαθήκης κάθε φορά πότε, από τον τρόπο διατυπώσεως της τελευταίας βουλήσεως
ενυπάρχει σ’ αυτή σύσταση καθολικού καταπιστεύματος και ποιο είναι το πρόσωπο
του καταπιστευματοδόχου. Κάθε διάθεση της κληρονομιάς είναι άκυρη μόλις γίνει
η επαγωγή στον καταπιστευματοδόχο. Η ακυρότητα είναι επιγενόμενη (όχι αρχική)
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και σχετική υπέρ του καταπιστευματοδόχου. Αιρέσεις της διαθήκης. Έννοια και
αποτελέσματα. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1923 παρ. 1 Α.Κ.
ο διαθέτης μπορεί να υποχρεώσει τον
κληρονόμο να παραδώσει έπειτα από
ορισμένο γεγονός ή χρονικό σημείο την
κληρονομιά που απέκτησε ή ποσοστό
της σε άλλο (καταπιστευματοδόχο). Για
τη σύσταση του καταπιστεύματος, όπως
προκύπτει από την παραπάνω διάταξη
δεν είναι ανάγκη να γίνει χρήση πανηγυρικών φράσεων, ούτε και της λέξης «καταπίστευμα». Αυτό μπορεί να γίνει και
με έμμεση δήλωση του διαθέτη, αρκεί
πάντως να προκύπτει από τη διαθήκη
η θέληση του διαθέτη να γίνει κάποιος
κληρονόμος του, μόνο για ορισμένο διάστημα και μετέπειτα κληρονόμος αυτού
να γίνει άλλος. Από το περιεχόμενο της
διαθήκης πρέπει επίσης να προκύπτει,
το πρόσωπο του καταπιστευματοδόχου,
που δύναται να είναι κάθε ικανός προς
εγκατάσταση και κατά βούληση του διαθέτη αυτός να καλείται ως καταπιστευματοδόχος (ΑΠ 490/1994 ΝοΒ 43.546).
Εξάλλου με τις διατάξεις των άρθρων
1924 και 1928 ΑΚ καθιερώνονται ερμηνευτικοί κανόνες, σύμφωνα με τους
οποίους, σε περίπτωση αμφιβολίας,
θεωρούνται ως καταπιστευματοδόχοι τα
προσδιοριζόμενα σε αυτές πρόσωπα.
Οι αναφερόμενες όμως στις διατάξεις
αυτές περιπτώσεις είναι ενδεικτικές.
Γι’ αυτό είναι ζήτημα ερμηνείας της
διαθήκης, κά-θε φορά, πότε, από τον
τρόπο διατυπώ-σεως της τελευταίας
βουλήσεως, ενυ-πάρχει σε αυτή
σύσταση καθολικού κα-ταπιστεύματος
και ποιο είναι το πρόσω-πο του
καταπιστευματοδόχου. Περαι-τέρω,
από το συνδυασμό των διατάξεων των
άρθρων 173 και 1781 ΑΚ συνάγεται
ότι, κατά την ερμηνεία των διαθηκών,
αναζητείται, χωρίς προσήλωση στις

λέ-ξεις, η αληθινή βούληση του διαθέτη
κατά την υποκειμενική τούτου άποψη και
όχι κατά την αντικειμενική έννοια, υπό
την οποία θα την αντιλαμβάνονταν οι τρίτοι κατά τη συναλλακτική καλή πίστη,
πλην έδαφος για τέτοια ερμηνεία παρέχεται, μόνο αν είναι ασαφές το περιεχόμενο της διαθήκης, οπότε μπορούν
να ληφθούν υπόψη και στοιχεία εκτός
αυτής κείμενα, όχι δε και όταν κατά την
ανέλεγκτη αναιρετικώς κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, από το περιεχόμενο
της διαθήκης και μόνο χωρίς τίποτε
άλ-λο, προκύπτει με σαφήνεια αυτό
που ο διαθέτης θέλησε (ΑΠ 490/1994
ο.π., ΑΠ 1889/1985 ΝοΒ 34.598, Εφ.
Αθ. 519/1992 Ελλ Δνη 35.478, Εφ. Αθ.
6136/90 Ελλ Δνη 32.1650). Περαιτέρω,
κατά τη διάταξη του άρθρου 1937 παρ.
2 ΑΚ, εφόσον ο διαθέτης υποχρέωσε τον
κλη-ρονόμο να παραδώσει έπειτα από
ορι-σμένο γεγονός ή χρονικό σημείο την
κληρονομιά που απέκτησε ή ποσοστό
της σε άλλο, διάθεση των αντικειμένων
της κληρονομιάς, αν ο διαθέτης δεν όρισε διαφορετικά, συγχωρείται μόνο όταν
επιβάλλεται από τους κανόνες της τακτικής διαχείρισης ή έδωσε τη συναίνεση
του ο καταπιστευματοδόχος ή στην περίπτωση του άρθρου 1939. Κάθε άλλη
διάθεση αποβαίνει άκυρη μόλις γίνει
η επαγωγή στον καταπιστευματοδόχο.
Όπως από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι από μέρους του βεβαρημένου
με το κληρονομικό καταπίστευμα διάθεση των κληρονομιαίων αντικειμένων
κατά παράβαση της απαγορεύσεως
αυ-τής, δηλαδή χωρίς να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις τις οποίες αυτή απαιτεί,
είναι άκυρη, η ακυρότητα όμως αυτή δεν
είναι αρχική αλλά επιγενόμενη, από το
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χρόνο και μόνο που θα γίνει η επαγωγή
του καταπιστεύματος, είναι επίσης σχετική υπέρ του καταπιστευματοδόχου και
μόνο. Επομένως, την ακυρότητα αυτή
μόνο ο καταπιστευματοδόχος και μόνο
μετά την επαγωγή σε αυτόν του καταπιστεύματος, μπορεί να την προτείνει
(ΑΠ 256/1992 Ελλ Δνη 34.1313). Μη
συγχωρούμενη κατά την ανωτέρω
διάτα-ξη του άρθρου 1937 παρ. 2 ΑΚ
διάθεση αντικειμένου της κληρονομιάς
είναι και αυτή που γίνεται με διάταξη
τελευταίας βούλησης του βεβαρημένου
με το κατα-πίστευμα (ΑΠ 148/86 ΝοΒ
35.512). Τέλος κατά το άρθρο 1798 ΑΚ
αν με διά-ταξη τελευταίας βούλησης έχει
κατα-λειφθεί οτιδήποτε με την αίρεση ότι
ο τιμώμενος θα παραλείψει κάτι ή θα
εξα-κολουθήσει να κάνει κάτι μέσα σε
απροσ-διόριστο χρονικό διάστημα, σε
περί-πτωση αμφιβολίας θεωρείται ότι
η διάτα-ξη αυτή έχει τεθεί με διαλυτική
αίρεση αντιθέτου περιεχομένου. Η
διάταξη αυτή προϋποθέτει, ότι η διάταξη
της διαθήκης τελεί υπό αναβλητική
(θετική ή αρνητική) εξουσιαστική
αίρεση. Παράλληλα η θετι-κή ενέργεια
ή παράλειψη που επιβάλλε-ται στον
τιμώμενο θα πρέπει να εξαρτά-ται
αποκλειστικά από τον ίδιο και να μην
προϋποθέτει τη σύμπραξη τρίτου προσώπου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση
θα ανταποκρινόταν στην πραγματική ή
την εικαζόμενη βούληση του διαθέτη
να θεωρείται ότι και πάλι πρόκειται για
προσθήκη διαλυτικής αίρεσης. Αν ο τρίτος αρνείται να συμπράξει θα πρέπει
κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου
1799 να θεωρηθεί ότι δεν πληρώθηκε
η διαλυτική αίρεση (βλ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ αρθρ. 1798 αρ. 4.)· Κατ’
εφαρμογή της ΑΚ 1798, αίρεση που έχει
τεθεί σε διάταξη τελευταίας βούλησης
ισχύει ως διαλυτική αίρεση με αντίθετο
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περιεχόμενο όπως προεκτέθηκε και
συνεπώς ο τιμημένος αποκτά αμέσως
ό,τι του καταλείφθηκε αλλά εκπίπτει από
την ωφέλεια αυτή αν επιχειρήσει κάτι
που έπρεπε να παραλείψει ή δεν εξακολουθήσει να επιδεικνύει συγκεκριμένη
συμπεριφορά (Παπαντωνίου Κληρ Δικ
4η εκδ. παρ. 59 β σελ 254).
Αποδείχτηκαν τα παρακάτω περιστατικά: Την 23-9-1969 απεβίωσε στην
Πάτρα ο Α.Σ., θείος των εναγόντων, οι
οποίοι είναι τέκνα των αδελφών του Γ.
(οι τρεις πρώτοι) και Κ. (οι λοιποί) και με
την από 17-9-1969 ιδιόγραφη διαθήκη
του που δημοσιεύτηκε νόμιμα με το υπ’
αριθ. 185/11-10-1.969 πρακτικό του
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και κηρύχθηκε κυρία με την υπ’ αριθ. 1601/1969
απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, όρισε
επί λέξει τα εξής: “Εις περίπτωση θανάτου αφήνω την γυνέκα μου κυρία Ν. εις
την περιουσία ότι έχω κηνητά και ακήνητα όσω ζη μετά το θάνατο της γυνεκός
μου να μένουν μόνον από τα ανιψιδια
που θα την κητάξουν του Γ. και του Ν.
εις τον Θ. να μένη το πατρικό σπίτη στα
Βετέικα Γενικό Κρατηκό Νοσοκομεο
Αθηνών 17 9-69 Α.Σ.” Όπως προκύπτει
σαφώς από τη διαθήκη αυτή ο διαθέτης
εγκατέστησε κληρονόμο του στην περιουσία του τη σύζυγο του Π. και συνέστησε καταπίστευμα με βεβαρημένη τη σύζυγο του, ορίζοντας ότι μετά τον θάνατο
της να περιέρχεται η περιουσία του σε
όποια από τα ανήψια του, τέκνα των
αδελφών του Γ. και Ν. θα την «κοιτάξουν». Η σύσταση του καταπιστεύματος
και οι όροι του προκύπτουν σαφώς από
το κείμενο της διαθήκης, το οποίο δεν
παρουσιάζει ασάφειες ή κενά ώστε να
γεννιέται θέμα ερμηνείας της κατά τα
άρθρα 173 και 1781 του ΑΚ. Δηλαδή ο
διαθέτης δεν όρισε καταπιστευματοδόχους όλα αδιακρίτως τα τέκνα των αδελ-
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φών του Γ. και Κ.Σ., αλλά μόνο εκείνα
που θα ενδιαφερθούν και θα φροντίσουν
τη σύζυγό του μετά τον θάνατό του, έθεσε δηλαδή ο διαθέτης αναβλητική εξουσιαστική αίρεση για την επαγωγή του
καταπιστεύματος (αρθ. 1798 του ΑΚ),
η οποία αίρεση λογίζεται ως διαλυτική
αίρεση αντιθέτου περιεχομένου. Επομένως η αίρεση αυτή επέβαλε στα ανήψια
του διαθέτη διαρκή θετική ενέργεια, ήτοι
τους επέβαλε να ενδιαφέρονται και να
φροντίζουν υλικά και ηθικά τη σύζυγό
του για όλο το διάστημα από τον θάνατο
του μέχρι και τον θάνατό της και σε περίπτωση που δεν θα ανταποκρίνονταν
στην ανωτέρω υποχρέωσή τους, θα
επληρούτο η διαλυτική αίρεση και θα
ματαιωνόταν η επαγωγή του καταπιστεύματος και η κληρονομιά θα παρέμενε στον κληρονόμο. Ο ανωτέρω διαθέτης ήταν κατά τον χρόνο του θανάτου
του κύριος κατά ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου μιας ανώγειας οικίας με το οικόπεδό της εμβαδού 420 τετρ. μέτρων στην
Εγλυκάδα των Πατρών στην οδό Μαραθωνομάχων 21 και το υπόλοιπο 1/3 εξ
αδιαιρέτου ανήκε στη σύζυγό του (βλ.
το νομίμως μεταγραμμένο υπ’ αριθ.
5316/6-11-1961 πωλητήριο συμβόλαιο
του συμβολαιογράφου Πατρών Γ.Κ.),
στην οικία δε αυτή διέμεναν οι ως άνω
σύζυγοι και μετά τον θάνατο του διαθέτη
συνέχισε να διαμένει σ’ αυτήν η σύζυγος
του. Στη συνέχεια η σύζυγός του ετέλεσε
νέο γάμο με τον Γ.Γ. και συνέχισαν να
διαμένουν μόνοι τους στην ίδια οικία.
Η σύζυγος του διαθέτη πέθανε την
13-3-1998 από καρκίνο του μαστού με
μετα-στάσεις στα οστά, έχοντας υποστεί
και μαστεκτομή, η ασθένεια της δε αυτή
ήταν πολυετής και τους τελευταίους έξι
μήνες ήταν στο κρεββάτι. Από τον
δεύτε-ρο γάμο της μέχρι και τον θάνατο
της την φρόντιζαν ο δεύτερος σύζυγος
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της και τα τέκνα αυτού από τον πρώτο
του γάμο, ενώ τα ανήψια του διαθέτη
δεν την επισκέφτηκαν ούτε μία φορά,
ούτε ενδια-φέρθηκαν γι’ αυτήν στα 30
περίπου χρό-νια που μεσολάβησαν από
τον θάνατο του διαθέτη μέχρι τον δικό
της θάνατο, πράγμα που δημιούργησε
σ’ αυτήν πικρία και μάλιστα στην από
18-11-1996 ιδιόγραφη διαθήκη της που
δημοσιεύτη-κε νόμιμα με το υπ’ αριθ.
191/1998 πρα-κτικό συνεδριάσεως του
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, εκφράζει
την ανωτέρω πι-κρία της αναφέροντας
τα εξής: «Όσο για τα ανηψίδια του
πρώτου ανδρός μου Α.Σ. δεν επιθυμώ
εις κανένα να αφήσω τίποτα και τούτο
διότι αφ’ ότου πέθανε ο θείος τους και
πρώτος μου άνδρας Α., ουδέποτε μου
είπαν μια καλημέρα χωρίς να τους
ενοχλήσω σε τίποτα». Ισχυρί-ζονται
οι ενάγοντες ότι η τεθείσα στη διαθήκη αίρεση δεν επέβαλε σ’ αυτούς
διαρκή θετική ενέργεια, ενδιαφέρον
και φροντίδα για τη θεία τους, επειδή ο
δια-θέτης χρησιμοποίησε τη λέξη «κοιτάξουν» και όχι τη λέξη «κοιτάζουν», αλλά
τους επέβαλε φροντίδα αν και όταν τη
χρειαζόταν η θεία τους, εν προκειμένω
δε μετά τον δεύτερο γόμο της και μέχρι
τον θάνατο της την φρόντιζε συνεχώς ο
δεύτερος σύζυγος της και τα τέκνα του
από τον πρώτο του γάμο και έτσι δεν
χρειάστηκε αυτή τη δική τους φροντίδα
και το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει από μέρους τους παράβαση της επιβληθείσης με τη διαθήκη υποχρεώσεώς τους. Ο ισχυρισμός αυτός
είναι αβάσιμος, αφού το περιεχόμενο
της υποχρέωσής τους είναι το διαρκές
ενδια-φέρον και η φροντίδα και δεν έχει
σημα-σία αν είχε ή όχι ανάγκη η θεία τους
για φροντίδα, γιατί ακόμη και αν τη φρόντιζαν οι νέοι της συγγενείς, είχε ανάγκη
αυτή για ηθική συμπαράσταση από τους
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συγγενείς του πρώτου συζύγου της και
αντίστοιχα είχαν αυτοί υποχρέωση
να δείξουν το ενδιαφέρον τους και να
συμπαρασταθούν σ’ αυτήν, ιδιαίτερα
κα-τά την πολύμηνη παραμονή της στο
κρεββάτι με καρκίνο. Ισχυρίζονται επίσης οι ενάγοντες ότι αυτοί προσφέρθηκαν, να επισκέπτονται τη σύζυγο του διαθέτη, αλλά αυτή αρνήθηκε και έτσι δεν
ευθύνονται οι ενάγοντες για τη μη επίσκεψη, αφού αυτοί έκαναν ό,τι εξαρτιόταν από αυτούς, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση και σύμπραξη από μέρους της
θείας τους. Και αυτός ο ισχυρισμός είναι
αβάσιμος, γιατί δεν υπήρξε τέτοια προσφορά και άρνηση, όπως αυτό προκύπτει
κυρίως από τη διαθήκη της θείας τους
και από την σαφή κατάθεση του μάρτυρα Δ.Γ., αδελφού της ανωτέρω. Από
τα όσα αναφέρθηκαν προκύπτει ότι οι

ενάγοντες δεν τήρησαν την υποχρέωση
που είχε θέσει σ’ αυτούς ο διαθέτης για
την επαγωγή του καταπιστεύματος και
έτσι πληρώθηκε η τεθείσα διαλυτική
αίρεση και ματαιώθηκε η επαγωγή
του καταπιστεύματος και η κληρονομιά
πα-ρέμεινε στην θεία των εναγόντων, η
οποία με την προαναφερθείσα διαθήκη
της εγκύρως τη μεταβίβασε στον δεύτερο σύζυγο της εγκαθιστώντας αυτόν
κληρονόμο της, στη συνέχεια δε αυτός
με την από 6-11-1998 ιδιόγραφη διαθήκη του που δημοσιεύτηκε νόμιμα με το
υπ’ αριθ. 29/1999 πρακτικό συνεδριάσεως του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου,
εγκύρως εγκατέστησε κληρονόμο του
την εναγομένη, η οποία αποδέχτηκε την
κληρονομιά και μετέγραψε την αποδοχή.
Συνεπώς η αγωγή που προϋποθέτει
επαγωγή του καταπιστεύματος, είναι

594/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Σωχωρίτης, Αθανάσιος Κιτσάκης).
Κληρονομία. Αγωγή διανομής κληρονομίας (κλήρου). Ισχύουν οι γενικές διατάξεις που
διέπουν την αγωγή διανομής. Για το παραδεκτό της αγωγής είναι αναγκαίο η μεταγραφή
της αποδοχής της κληρονομίας μέχρι την πρώτη συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο.
Αν ο ενάγων δεν επικαλείται στην αγωγή αποδοχή και μεταγραφή, η αγωγή είναι αόριστη
και η αοριστία δεν θεραπεύεται ούτε με τις προτάσεις ούτε με ομολογία.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
1887§1 Α.Κ. κάθε συγκληρονόμος έχει
δικαίωμα οποτεδήποτε να ζητήσει τη
διανομή της κληρονομιάς. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι στην αγωγή διανομής κλήρου (αγωγή διανομής συγκληρονομίας) ισχύουν οι γενικές διατάξεις
που διέπουν την αγωγή διανομής. Στοιχεία της αγωγής διανομής κληρονομιάς
εκτός από αυτά που είναι απαραίτητα
για την ενεργητική και παθητική νομιμο-

ποίηση συγκαταλέγονται η συγκυριότητα των διαδίκων καθώς και η κυριότητα
του κληρονομουμένου. Για το παραδεκτό της αγωγής αυτής είναι αναγκαία
η μεταγραφή της αποδοχής της κληρονομιάς ή του κληρονομητηρίου μέχρι
την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο.
Σε περίπτωση που ο ενάγων δεν επικαλείται στην αγωγή αποδοχή και νόμιμη μεταγραφή της αποδοχής σύμφωνα
με τα άρθρα 1192 και 1193 του Α.Κ., η
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αγωγή είναι αόριστη (Παπαδόπουλος
Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου σελ.
462, Γεωργιάδης - Σταθόπουλος
Αστικός Κώ-διξ υπ’ αρθρ. 1887 σελ. 96
επ., ΑΠ. 1148/1980 ΝοΒ 29.527, Εφ.Ν.
247/1990 ΝοΒ 39.592). Η αοριστία δε
αυτή δεν μπορεί να συμπληρωθεί με
τις προτά-σεις (ΑΠ. 1743/1985 Ελ.Δνη
28,825, 480/1984 ΝοΒ 33,417) ούτε να
θερα-πευτεί με δικαστική ομολογία του
εναγο-μένου (ΑΠ. 412/1986 Συμπλ. Ν.
G 1624). Στην προκείμενη περίπτωση με
την κρινόμενη αγωγή ο ενάγων εκθέτει
ότι την 18.10.1970 απεβίωσε ο πατέρας
του Χ.Χ., χωρίς διαθήκη και συγκληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τη σύζυγό
του και τα πέντε νόμιμα τέκνα του. Ότι
«τόσο αυτός όσο και οι υπόλοιποι κληρονόμοι του αποδέχθηκαν την κληρονομιά του νόμιμα με πρόθεση κληρονόμων
και με την άμεση υπεισέλευσή τους σ’
αυτή». Ότι αυτός ήταν κύριος των εις
αυ-τή λεπτομερώς περιγραφομένων
ακινή-των. Ότι ο κληρονομούμενος είχε
δώσει σε μερικούς εκ των κληρονόμων
τις ανα-φερόμενες στην αγωγή παροχές
οι οποίες είναι συνεισενεκτέες. Ότι στις
13.2.1985 αποβίωσε η μητέρα τους Π.Χ.
και κληρονομήθηκε εκ διαθήκης από τον
εκ των εναγομένων Ε.Χ., ο οποίος αποδέχθηκε την κληρονομιά με την υπεισέλευση σ’ αυτή με πρόθεση κληρονόμου.
Ότι οι εκ των συγκληρονόμων 1ος, 2η και
3η των εναγομένων είχαν λάβει παροχές
μεγαλύτερες από την αξία της κληρονομικής τους μερίδας. Έτσι συγκληρονόμοι
του πατέρα τους και συγκύριοι των κληρονομιαίων ακινήτων είναι αυτός (ενάγων) σε ποσοστό 47,67%, ο πρώτος
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εναγόμενος σε ποσοστό 25% και οι 4η,
5η και 6η των εναγομένων κατά 27,33%
όλοι μαζί. Με βάση αυτό το ιστορικό και
κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, ζήτησε
όπως αναγνωριζομένου του κληρονομικού δικαιώματος των παραπάνω διαδίκων κατά τα προαναφερόμενα ποσοστά, να διαταχθεί η διανομή των κληρονομιαίων ακινήτων, ώστε έκαστος να
λά-βει το αντιστοιχούν στην κληρονομική
του μερίδα. Η αγωγή αυτή είναι αόριστη
και απορριπτέα διότι ο ενάγων δεν επικαλείται νόμιμη αποδοχή και μεταγραφή
της αποδοχής της κληρονομίας η οποία,
εφόσον, όπως ιστορείται στην αγωγή,
ο θάνατος του κληρονομουμένου
επήλθε το έτος 1970, ήτοι μετά την
ισχύ του Αστι-κού Κώδικα έπρεπε
να γίνει είτε με συμ-βολαιογραφικό
έγγραφο αποδοχής, είτε με την έκδοση
κληρονομητηρίου και τη μεταγραφή
αυτών στα οικεία βιβλία μετα-γραφών,
και όχι με την αναφερομένη στην αγωγή
υπεισέλευση στην κληρονο-μιά κατά το
β.ζ.ρ. δίκαιο, το οποίο εφαρ-μόζεται για
τους μέχρι την ισχύ (1946) του Αστικού
Κωδικός επισυμβάντες θα-νάτους.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που έκρινε ορισμένη την πα-ραπάνω
αγωγή και στη συνέχεια δέχθη-κε αυτή
ως ουσιαστικά βάσιμη εσφαλμέ-να
ερμήνευσε και εφάρμοσε τις προαναφερόμενες διατάξεις και πρέπει να γίνει
δεκτός ο τρίτος λόγος της κρινόμενης
έφεσης ως νόμω και ουσία βάσιμος και
να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, να διακρατηθεί η υπόθεση από το
δικαστήριο αυτό και ν’ απορριφθεί η
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635/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης, Ντίνος Βγενόπουλος).
Νόμιμη μοίρα. Αγωγή περί κλήρου του μεριδούχου για τη συμπλήρωση της νόμιμης
μοίρας. Αν είναι αναγνωριστική απλώς η αγωγή, δεν είναι περί κλήρου και συνεπώς δεν
είναι απαραίτητο να αναφέρεται σ’ αυτήν ότι ο εναγόμενος κατακρατεί τα κληρονομιαία
ως κληρονόμος. Υπολογισμός για τη συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1825, 1827 και 1871
του ΑΚ συνάγεται ότι εάν στον νόμιμο
μεριδούχο έχει καταλειφθεί λιγότερο από
τη νόμιμη μοίρα του, αυτός έχει δικαίωμα
να ασκήσει την περί κλήρου αγωγή και
να ζητήσει την συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας του και την απόδοση σ’ αυτόν από τον εναγόμενο των κατακρατουμένων απ’ αυτόν, ως κληρονόμο, κληρονομιαίων αντικειμένων, κατά το ποσοστό που λείπει από τη νόμιμη μοίρα του.
Εάν η ως άνω αγωγή του κληρονόμου
έχει αίτημα μόνο την αναγνώριση του
κληρονομικού του δικαιώματος περί
συμπλήρωσης της νόμιμης μοίρας
του, λόγω αμφισβήτησής του από τον
εναγόμενο, αυτή φέρει τον χαρακτήρα
απλής αναγνωριστικής αγωγής του
άρθρου 70 του ΚΠολΔ και όχι αγωγής
περί κλήρου. Στην αναγνωριστική αυτή
αγωγή δεν απαιτείται να αναφέρεται ότι
ο εναγόμενος κατακρατεί, ως κληρονόμος, τα κληρονομιαία αντικείμενα. Η ως
άνω απλή αναγνωριστική αγωγή χωρεί
και κατά συγκληρονόμου (ΑΠ 180/73
ΝοΒ 21, 926, ΕΑ 5660/98 ΝοΒ 99, 790,
ΕΠ 479/99 Αχ. Νομολ. 2000, 239, Κ.
Πα-παδόπουλος «Αγωγές κληρ. Δικ»
έκδ. 1995, Τ. Β’, σελ. 128).
Στην προκειμένη περίπτωση, η
κρινόμενη αγωγή, όπως προκύπτει από
το προεκτεθέν περιεχόμενο και αίτημά

της, όπως το τελευταίο περιορίστηκε παραδεκτά, έχει τον χαρακτήρα αναγνωριστικής κληρονομικού δικαιώματος αγωγής και όχι αγωγής περί κλήρου, όπως
αβάσιμα υποστηρίζουν οι εκκαλούσες
με τις υπό κρίση εφέσεις τους και είναι
επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, καθόσον,
σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που
προαναφέρθηκαν, δεν απαιτείται, στην
προκειμένη περίπτωση να εκτίθεται στο
δικόγραφο της ότι οι εναγόμενες κατακρατούν, ως κληρονόμοι, τα κληρονομιαία αντικείμενα. Επομένως ορθά η
συνεκκαλούμενη υπ’ αρ. 161/1996 προδικαστική απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας έκρινε την ως
άνω αγωγή ορισμένη και νόμιμη, και
πρέπει να απορριφθούν όσα αντίθετα
υποστηρίζουν οι εκκαλούσες με τις υπό
κρίση εφέσεις τους.
... Με βάση τα παραπάνω, η
συνολική αξία της κληρονομιάς ανερχόταν, κατά τον χρόνο του θανάτου
του κληρονομουμένου στο ποσό των
154.049.586 δραχμών (52.295.220 +
17.887.500 + 20.178.300 + 20.163.300
+ 10.000.000 + 15.233.780 +13.381.486
+ 4.510.000 +400.000 δρχ.). Η νόμιμη
μοίρα του ενάγοντος, τέκνου του διαθέτη, είναι ίση με το μισό της εξ αδιαθέτου
μερίδας του (αρθρ. 1813 και 1825 του
ΑΚ), δηλαδή με το 1/4 της κληρονομιαίας
περιουσίας (1/2:2) και, συνεπώς η αξία
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της νόμιμης μοίρας του, ανέρχεται σε
38.512.396 δραχμές (154.049.586: Ό).
Η αξία, όμως του κληρονομιαίου ακινήτου που κατέλειπε ο διαθέτης στον ενάγοντα, γιο του, ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε, στο ποσό των 15.233.780
δραχμών. Άρα με τη διαθήκη του πατέρα
του, ο ενάγων δεν έλαβε ακέραιη τη
νόμιμη μοίρα του από την κληρονομιά
του, αλλά μόνο ένα μέρος αυτής και
υπολείπεται, προς συμπλήρωση της,
το ποσό των 23.278.616 δραχμών. Το
πα-ραπάνω ποσό των 23.278.616 δραχμών τίθεται ως αριθμητής κλάσματος, με
παρανομαστή την αξία όλων των λοιπών
δήλων αντικειμένων της κληρο-νομιάς
του διαθέτη, πλην εκείνου που έχει
καταλειφθεί στον ενάγοντα με τη διαθήκη, δηλαδή το ποσό των 138.815.806
δραχμών (154.049.586 - 15.233.780).
Το κλάσμα δε αυτό, δηλαδή
23.278.616/138.815.806 ή ο δεκαδικός

αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση
του αριθμητή με τον παρονομαστή, ήτοι
ο αριθμός 0,167694275 (16,7694 %)
παριστά το ποσοστό το οποίο ο ενάγων
δικαιούται να λάβει, αυτούσιο, προς
συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας του,
επί πλέον εκείνου που του έχει καταλειφθεί με τη διαθήκη, από καθένα από
τα υπόλοιπα δήλα αντικείμενα της κληρονομιάς του πατέρα του, που έχουν
καταλειφθεί στην πρώτη και δεύτερη των
εναγομένων. Επομένως, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη, ως προς την πρώτη και
την δεύτερη εναγομένη και να αναγνωρισθεί ο ενάγων νόμιμος μεριδιούχος του
πατέρα του, κατά ποσοστό 23,278.616/
138.815.806 ή 0,167694275 (16,7694%)
εξ αδιαιρέτου, επί των καταλειφθέντων
στην πρώτη και την δεύτερη εναγομένη
δήλων αντικειμένων της κληρονομιάς.

642/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Αποστολόπουλος, Γεώργιος Καλαπόδης).
Νόμιμη μοίρα. Μεριδούχος ενάγων. Η περί κλήρου αγωγή κατά του κατακρατούντος
την κληρονομία ως κληρονόμος και από τον κληρονόμο του κληρονόμου. Δεν ασκείται
όμως εναντίον εκείνου που με σύμβαση απέκτησε μεμονωμένα αντικείμενα της
κληρονομιάς ή του καθολικού ή ειδικού διαδόχου του όπως επίσης εναντίον εκείνου
που απέκτησε αντικείμενα από το νομέα της κληρονομίας και νέμεται αυτά δυνάμει
ειδικού τίτλου ή εναντίον εκείνου που νέμεται χωρίς τίτλο. Στις περιπτώσεις αυτές
ασκείται η ειδική αγωγή του κληρονόμου κατά του τρίτου που νέμεται την κληρονομία.
Ανακοίνωση της δίκης. Εννοια. Δεν ασχολείται το δικαστήριο με την ανακοίνωση της
δίκης όταν ο προς ον η ανακοίνωση αρνείται την ιστορική βάση της αγωγής και δηλώνει
με τις προτάσεις του ότι δεν παρεμβαίνει. Αναπροσαρμογή του έτους 1929. Τρόπος
υπολογισμού. Ατυπη προίκα. Νόμιμη μοίρα. Τρόπος υπολογισμού.

Επειδή κατά το άρθρο 1825
§ 2 του ΑΚ ο νόμιμος μεριδούχος
κατά το ποσοστό της νόμιμης μοίρας

του που ορίζεται στην προηγούμενη
παράγραφο του ιδίου άρθρου, μετέχει
στην κληρονομιά ως κληρονόμος, κατά
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δε το αρθρ. 1827 του ιδίου κώδικα, αν
στον μεριδούχο έχει καταβληθεί λιγότερο
από τη νόμιμη μοίρα ο μεριδούχος για το
ποσοστό της νόμιμης μοίρας του έχει την
εκ του αρθρ. 1871 του ΑΚ αγωγή περί
κλήρου κατά το ελλείπον. Κατά το άρθρο
αυτό ο κληρονόμος (μπορεί να είναι και
ο κληρονόμος του κληρονόμου) έχει
δικαίωμα να απαιτήσει από εκείνον που
κατακρατεί ως κληρονόμος αντικείμενα
της κληρονομιάς, την αναγνώριση του
κληρονομικού δικαιώματος και την
από-δοση της κληρονομιάς ή κάποιου
αντι-κειμένου αυτής (βλ. ΑΠ 1061/90,
Δνη 92, 1609, Εφ. Αθ. 10260/95, Δνη
96, 1640 όπου και άλλες παραπομπές,
Εφ. Πειρ. 1188/96, Δνη 98, 176). Κατά το
αρθρ. 1882 του ιδίου κώδικα, έναντι του
κληρο-νόμου νομέας της κληρονομιάς
θεωρεί-ται επίσης και όποιος αποκτά
με σύμβα-ση την κληρονομιά από τον
νομέα της. Από τις διατάξεις αυτές,
κατά τη σαφή έννοια της δεύτερης των
οποίων ως αποκτών από τον νομέα
της κληρονο-μιάς νοείται εκείνος που
αποκτά με σύμβαση, κατά την έννοια
των αρθρ. 1942 και 1955 του ΑΚ,
ολόκληρη την κληρονομιά ή ποσοστό
αυτής και όχι με-μονωμένα αντικείμενα
αυτής, προκύπτει ότι η καθολική
προς προστασία του κληρονομικού
δικαιώματος περί κλήρου αγωγή χωρεί
μόνο κατ’ εκείνου που ως κληρονόμος
νέμεται αντικείμενα της κληρονομιάς,
ως τέτοιος δε θεωρείται και αυτός
που απέκτησε από τον νομέα της
κληρονομιάς με σύμβαση κατά την παραπάνω έννοια. Επομένως, δεν μπορεί
να εναχθεί με την περί κλήρου αγωγή
αυτός που απέκτησε με σύμβαση μεμονωμένα αντικείμενα αυτής και ο καθολικός ή ειδικός διάδοχός του, όπως επίσης και αυτός που απέκτησε αντικείμενα
από το νομέα της κληρονομιάς και νεμό-
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μενος αυτά δυνάμει του οικείου τίτλου,
καθώς επίσης και ο άνευ τίτλου νεμόμενος (βλ. ΑΠ 454/2001, Δνη 2002, 423,
644/93, Δνη 94, 1270). Στην τελευταία
αυτή περίπτωση αυτός που κατέχει
συγκεκριμένα στοιχεία της κληρονομιάς
ενάγεται όχι με την περί κλήρου αγωγή
αλλά με τις ειδικές αγωγές του κληρονόμου κατά του τρίτου που νέμεται την
κληρονομιά (βλ. Εφ. Αθ. 5660/98, ΝοΒ
47, 790). Ομοίως, σε περίπτωση απόρριψης της περί κλήρου αγωγής δεν
απο-κλείεται ο ίδιος ενάγων να ασκήσει
την ειδική αγωγή για τα επί μέρους αντικείμενα, ακόμη και κατά του ιδίου εναγομένου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (βλ. Εφ. Αθ. 455/98, Δνη 98, 599,
8982/89, Δνη 92, 346). Ο ισχυρισμός
του εναγομένου ότι δεν κατέχει αυτά που
ζητούνται με την αγωγή περί κλήρου
συνιστά άρνηση της αγωγής που ανάγεται στην παθητική νομιμοποίηση (βλ.
ΑΠ 1052/72, ΝοΒ 21, 624). Εξάλλου,
κατά το αρθρ. 1872 αρ. 2 του ΑΚ αντικείμενα της κληρονομιάς είναι επίσης
καθετί που ο νομέας της κληρονομιάς
αποκτά με δικαιοπραξία χρησιμοποιώντας κληρονομιαία μέσα. Έτσι, αν ενσώματα αντικείμενα μετά τον θάνατο του
κληρονομουμένου εκποιήθηκαν από τον
νομέα της κληρονομιάς στη θέση αυτών
καθίσταται το αντικατάλλαγμα (βλ. ΑΠ
248/2003, Δνη 2004, 465, 1481/2001,
Δνη 2001, 972, 1407/96, Δνη 97, 1113,
αναλυτικά δε Ρόη Παντελίδου, Δνη 94,
14 επ.). Εάν δε ούτε το αντικατάλλαγμα
είναι σε θέση να αποδώσει, ο νομέας
κληρονομιάς ευθύνεται, κατά το άρθρο
1878 του ΑΚ, κατά τις διατάξεις περί
αδικαιολογήτου πλουτισμού (βλ. Ρόη
Παντελίδου, Ο.Π., σελ. 20). Ακόμη,
από τις διατάξεις των αρθρ. 91 και 92
του ΚΠολΔ συνάγεται ότι η ανακοίνωση
δί-κης δεν αποτελεί μορφή αιτήσεως πα-
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ροχής ένδικης προστασίας και δεν δημιουργεί υποχρέωση του δικαστηρίου να
αποφανθεί επ’ αυτής ούτε του προς ον
η ανακοίνωση να απαντήσει στην ιστορική βάση της αγωγής. Στα πλαίσια άλλης
δίκης μεταξύ του ανακοινούντος και του
προς ον η ανακοίνωση θα ερευνηθεί αν
αυτή ήταν έγκυρη και προκάλεσε την
έκπτωση του προς ον η ανακοίνωση
από τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα της τριτανακοπής (βλ. ΑΠ 1012/91,
Δνη 93, 571). Ο τρίτος στον οποίο γίνεται
η ανακοίνωση έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη δίκη σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν για την παρέμβαση, δηλαδή ασκείται με αυτοτελές δικόγραφο
κα-τά τις διατάξεις περί ασκήσεως της
αγω-γής που κοινοποιείται σε όλους
τους δια-δίκους. Επομένως, ορθώς
με την εκκα-λουμένη απόφαση, που
ανακάλεσε αντί-θετη μη οριστική διάταξη
της προδικαστι-κής αποφάσεως του
πρωτοβαθμίου Δι-καστηρίου, κρίθηκε
ότι το Δικαστήριο δεν θα ασχοληθεί
με την ανακοίνωση της δί-κης στην
οποία προέβη ο ενάγων προς τους
Α.Π. και Γ.Π., αφού οι τελευταίοι με τις
προτάσεις τους αρνήθηκαν την ιστο-ρική
βάση της αγωγής και δήλωσαν ρη-τώς
ότι δεν παρεμβαίνουν και όσα αντί-θετα
υποστηρίζονται με τον πέμπτο λόγο της
αντέφεσης δεν είναι βάσιμα.
…. Την 19-6-1976 απεβίωσε
ο Ε.Π., κάτοικος εν ζωή Κοντάραινας
Λευ-κάδας, πάππος από πατέρα του
ενά-γοντος, καθώς και των πρώτου και
τρί-του των εναγομένων και πεθερός της
δεύτερης εξ’ αυτών (η οποία απεβίωσε
κατά το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας και υποκαταστάθηκε από τους
κληρονόμους της, ήδη 5 - 9 εκ των εναγομένων, που συνεχίζουν τη δίκη). Με
την από 23-4-1957 ιδιόγραφη διαθήκη
του, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, εγκα-
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τέστησε κληρονόμους τους παραπάνω
εγγύτερους κατά τον χρόνο του θανάτου
του συγγενείς του και κατέλειπε σε καθένα από αυτούς τα αντίστοιχα κληρονομιαία στοιχεία, με την έναντι εκάστου
αναγραφομένη αξία, όπως προκύπτει
ιδίως από την προσήκουσα εκτίμηση
των καταθέσεων των μαρτύρων σε
συνδυασμό με την εκτίμηση της αρμόδιας φορολογικής αρχής που αναφέρεται στα περισσότερα εξ αυτών κατά τη
δήλωση φόρου κληρονομιάς που υπέβαλαν οι μεν Ν.Π και Α.Π. το έτος 1979
(ο πρώτος και το έτος 1980) στη ΔΟΥ
Λευκάδας και ο ενάγων το έτος 1985 στη
ΔΟΥ Α’ Κεφαλαίου Αθηνών (πράξη προσδιορισμού ελέγχου 1850/95): Α). Στον
υιό του Τ.Π., πατέρα του ενάγοντος, που
απεβίωσε την 1-4-1982 και άφησε ως
μοναδικό κληρονόμο του τον ενάγοντα:
1) ……
Ο διαθέτης όρισε με τη διαθήκη
ότι «(ο Τ.) τα κτήματα αυτά να τα καρπούται όσο ζει και μετά τον θάνατο του να
περιέχονται (τα υπό στοιχ. α’ και β’) εις
τον υιόν μου Ν. ή εις τους άρρενες κληρονόμους του N. και το υπό στοιχ. γ’ «εις
τον εγγονόν μου Α.» (τρίτο εναγόμενο).
Δηλαδή ο κληρονομούμενος κατέλειπε
την ψιλή κυριότητα των προαναφερθέντων ακινήτων (των οποίων την επικαρπία είχε αφήσει στον πατέρα του
ενά-γοντος) στον υιό του Ν. (και σε περίπτωση θανάτου του τελευταίου στους
κληρονόμους του) και στον εγγονό του
Α. αντίστοιχα. Όπως δεν αμφισβητείται,
ο διαθέτης είχε παραχωρήσει την επικαρπία των παραπάνω ακινήτων στον
πατέρα του ενάγοντος εφόρου ζωής από
το έτος 1943 και αυτός, που ήταν δάσκαλος, τα εκμεταλλευόταν εκμισθώνοντας
τα σε τρίτους, υπολογιζόμενης της αξίας
της επικαρπίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΝΔ 118/73, αρθρ. 15 & 5, στα 8/10
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της αξίας των ακινήτων, δηλαδή σε
580.800 δρχ. (225.000 +96.000 +
405.000 Χ 8/10), Β) Στον εγγονό του
Α.Π., υιό του προαποβιώσαντος υιού
του Γ.: 1) αγρό ……., 2) αγρό ….., 3)
αγρό …, 4) αγρό ….. Ας σημειωθεί ότι
ο τρίτος εναγόμενος ρητώς συνομολογεί
με τις προτάσεις του ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου κατά την πρώτη
συζήτηση της αγωγής ότι ο διαθέτης του
άφησε μεταξύ άλλων και το ακίνητο στη
θέση «Μαρινάτο», το οποίο, επίσης,
περιέλαβε στην από 21-12-79 δήλωση
φόρου κληρονομιάς προς τη ΔΟΥ
Λευκάδας και 5) το ήμισυ του αγρού ...
Ο διαθέτης είχε παραχωρήσει την
επικαρπία των προαναφερθέντων (πλην
του τελευταίου) ακινήτων στον ώρο αποβιώσαντα αυτού υιό του Γ. και μετά τον θάνατο αυτού στον ήδη εναγόμενο υιό του
τελευταίου Α.Π., υπολογιζόμενης της
αξί-ας της σε 1.085.600 δρχ. (300.000 +
500.000 + 84.000 + 72.000 + 405.000).
Επί πλέον, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ο διαθέτης του άφησε και την
ψι-λή κυριότητα του ετέρου ημίσεως
προς νότο του ιδίου αγρού στη θέση
«Μαυρί», αξίας 81.000 δρχ. (40500X2/
10), του οποίου την επικαρπία κατά τα
άνω κατέ-λειπε στον Τ., Γ) Στον υιό του
Ν.Π. (ο οποίος απεβίωσε την 19-11-90
και με την 2583/89 δημόσια διαθήκη
του συμ-βολαιογράφου Απολλωνίων
Ν.Μ. που δημοσιεύθηκε νόμιμα, άφησε
τους εκεί αναφερομένους κληρονόμους
του, μετα-ξύ των οποίων και τον πρώτο
εναγό-μενο): 1) αγρό …., 2) αγρό ….,
3) αγρό …, 4) αγρό …., 5) αγρό …., 6)
αγρό …., 7) αγρό …., 8) αγρό …., 9)
αγρό …., 10) αγρό …. 11) αγρό …. 12)
αγρό…..
Επί πλέον, όπως ήδη προαναφέρθηκε, ο διαθέτης του άφησε και την
ψιλή κυριότητα του ημίσεως από το ελαι-
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όκτημα στη θέση «Γαρζούπη» και του
αγρού στη θέση «Μέγα Αμπέλια» αξίας
64.000 δρχ. (225.000 + 96.000 Χ 2/10).
Ο διαθέτης, όπως δεν αμφισβητείται και
δεν πλήττεται με την έφεση η απόφαση,
και στον υιό του αυτόν είχε παραχωρήσει
την επικαρπία όλων των ως άνω ακινήτων (πλην των δύο τελευταίων) από το
έτος 1943, υπολογιζόμενης της αξίας της
σε 2.070.000 δρχ. (2.387.500 Χ 8/10).
και Δ) Στη σύζυγο του υιού του
Ν. Β. (δεύτερη εκ των αρχικών εναγομένων) άφησε «την επικαρπίαν του μεριδίου μου που κληρονόμησα από την
αποβιώσασα σύζυγόν μου Μ. Ήτοι το
χωράφι εις θέση …….. Της αφήνω όλη
την κινητήν μου περιουσίαν να τα έχει
όσο ζει ... Μετά τον θάνατον της η περιουσία αυτή να περιέρχεται εις τα άρρενα
τέκνα του υιού μου Ν. κατά ίσα μέρη».
Έτσι, όπως συνάγεται από τη διαθήκη,
στη δεύτερη εναγομένη ο διαθέτης κατέλειπε την επικαρπία των ακινήτων, κατά
το αντίστοιχο ποσοστό (1/4) που κληρονόμησε από τη σύζυγο του Μ.
….. Περαιτέρω, ο διαθέτης περιλαμβάνει στους κληρονόμους του και τις
θυγατέρες του Χ. και Ό. Ειδικότερα, για
την πρώτη αναφέρει ότι «εις τα τέκνα
της (προαποβιώσασας) θυγατρός μου
Χ. αφήνω ό,τι έδωσα εις την μητέρα των
προίκα δια συμβολαίου». Συγκεκριμένα,
με το 7244/29 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Λευκάδας Ε.Φ. ο Ε.Π.
και η σύζυγος του Μ. συνέστησαν
προίκα υπέρ της θυγατέρας των Χ.,
αποτελού-μενης, καθόσον αφορά
τον κληρονομού-μενο Ε.Π. α) από
τα αναλυτικά αναφε-ρόμενα κινητά
πράγματα, κυρίως ρούχα, αξίας κατά
τον χρόνο της παροχής 30.000 δρχ.
Σημειώνεται από τούδε ότι λόγω της εν
τω μεταξύ επελθούσης υπο-τίμησης του
νομίσματος, αναπροσαρ-μοζόμενη, κατ’
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αρθρ. 288 του ΑΚ, η αξία της παροχής
ανερχόταν κατά τον χρόνο του θανάτου
του διαθέτη σε 115.900 δρχ. (30.000:
375 δρχ. η τιμή της χρυσής λίρας το
έτος 1929 = 80 χρυσές λίρες η αξία
της παροχής Χ 1448,75 δρχ. η τιμή
της χρυσής λίρας το έτος 1976) και β)
αμπελοφυτεία στη θέση «Σινιόρα» της
κτηματικής περιφερείας Βασιλικής Λευκάδας, εμβαδού 2,5 στρεμ. περίπου,
αξίας κατά το χρόνο της παροχής 30.000
δρχ. και αναπροσαρμοζόμενη κατά τα
άνω αξίας 115.900 δρχ. κατά το χρόνο
θανάτου του κληρονομούμενου. Είναι
σαφές ότι αν και αναγράφει ως κληρονόμους τα τέκνα της θυγατέρας του Χ., ο
διαθέτης ουδέν κληρονομιαίο στοιχείο
αφήνει σε αυτά. Για τη θυγατέρα του
Ο. αναφέρει ότι «αφήνω το χωράφι και
αμπέλι εις θέσιν Χοιρόλακο Κονταραίνης
και το χωράφι με ελαιόδενδρα εις θέσιν
«Σκουρέλι» Κονταραίνης, διότι της έχω
δώσει προίκα δια λόγου». Και στην περίπτωση αυτή από την παραπάνω διάταξη της διαθήκης προκύπτει ότι ούτε στη
θυγατέρα του Ο. αφήνει κάποιο κληρονομιαίο στοιχείο, αφού αναφέρεται σε
δύο ακίνητα που τους είχε δώσει ως
προίκα «δια λόγου», δηλαδή ατύπως.
Επομένως, ούτε τα τέκνα της προαποβιώσασας του διαθέτη θυγατέρας του Χ.
ούτε η θυγατέρα του Ο. έχουν την ιδιότητα του κληρονόμου, καθόσον μόνη η
εκφρασθείσα με τη διαθήκη βούληση
του διαθέτη να τους εγκαταστήσει ως
κληρονόμους του, χωρίς παράλληλα
να τους αφήσει και κάποιο κληρονομιαίο
στοιχείο (και ως τέτοιο δεν μπορεί να
εκληφθεί η εγκατάσταση σε περιουσιακό
στοιχείο που είχε παραχωρηθεί σε αυτούς από τον διαθέτη εν ζωή) δεν αρκεί
για να τους προσδώσει την ιδιότητα του
εκ διαθήκης κληρονόμου (βλ. ΑΠ (Ολ.)
12/98, Δνη 98,77). Η προίκα όμως
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προστίθεται στην κληρονομιά κατά τον
υπολογισμό της νόμιμης μοίρας μεριδούχου, εφόσον αυτή έχει συσταθεί νομοτύπως, σύμφωνα με τις διατάξεις των
αρθρ. 1402 και 1406 του ΑΚ, όπως ισχύουν πριν από την κατάργησή τους με το
αρθρ. 88 του Ν. 1329/83 ή τις διάταξες
του προϊσχύσαντος του ΑΚ βρδικαίου
(βλ. ΑΠ 463/85, ΝοΒ 34, 193, 306/80,
NoB 25, 1725). Εφόσον όμως η άτυπη
προίκα έγινε προς τη θυγατέρα του κληρονομούμενου για να χρησιμεύσει προς
αυτοπροίκισή της και η παροχή αυτή
συνεισφέρεται, αν δεν όρισε άλλως ο
κληρονομούμενος, διότι έγινε προς αποκατάσταση του δικού της οίκου, αφού ο
κληρονομούμενος δεν όρισε άλλως κατά
τον χρόνο που έγινε η παροχή, σύμφωνα με το αρθρ. 1895 αρ. 1 του ΑΚ,
όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση
του με τον Ν. 1329/83 και εφαρμόζεται
κατ’ αρθρ. 88 αυτού (βλ. ΑΠ 463/85,
Ο.Π., Εφ. Πατρ. 341/86, Νοβ 35, 565,
όπου πλείονες παραπομπές). Έτσι,
όπως προκύπτει από τη διαθήκη ο
δια-θέτης άφησε στη θυγατέρα του
Ο. α) αγρό ….., β) αγρό και γ) αν και
δεν ανα-φέρεται στη διαθήκη, όπως
δεν αμφι-σβητείται (βλ. προτάσεις
εναγομένων πρώτης συζητήσεως, σελ.
10, επίσης κατάθεση μάρτυρα Γ. σελ.
15), ο δια-θέτης είχε παραχωρήσει ως
άτυπη προί-κα στην ίδια θυγατέρα του
και τον ανα-φερόμενο στην αγωγή αγρό
στη θέση ..
Η εκκαλουμένη απόφαση, επομένως, που δεν υπολόγισε τις παραπάνω παροχές στην εξεύρεση της πλασματικής κληρονομικής ομάδας εσφαλμένα
εφάρμοσε τον νόμο και οι αναφερόμενοι
στην αξία της κληρονομιάς συναφείς
λόγοι της αντέφεσης είναι βάσιμοι. Εξάλλου, στη διαθήκη αναφέρεται και ότι ο
διαθέτης καταλείπει στον υιό του Τ. (πα-
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τέρα του ενάγοντος) τα προαναφερθέντα
περιουσιακά στοιχεία «επειδή είναι
άκληρος και τον εσπούδασα», γεγονός
που συνομολογείται εν μέρει στην αγωγή με τη διευκρίνιση ότι ο διαθέτης δαπάνησε για τις σπουδές του πατέρα του
ενάγοντος ως διδασκάλου διετούς φοιτήσεως το ποσό των 5 χρυσών λιρών κατά
τα έτη 1927 και 1928 και συνολικά 10
λίρες (εννοείται, συνεπώς, ότι δαπάνησε
5 λίρες το χρόνο), σημερινής αξίας
250.000 δρχ. (10 λίρες Χ 25.000) και
σε περίπτωση που ήθελε γίνει δεκτό
ότι υφίσταται υποχρέωση συνεισφοράς
(πράγμα που αρνείται) να ορισθεί
προς διευκόλυνση στο ποσό αυτό η
συνει-σευκτέα δαπάνη. Οι εναγόμενοι
με τις προτάσεις τους ισχυρίσθηκαν ότι
ο δια-θέτης δαπάνησε για τις σπουδές
του υιού του Τ. το ποσό των 50.000 δρχ.,
που ισούται με 100 χρυσές λίρες, λαμβάνοντας δε υπόψη τη μεταβολή της διακυμάνσεως του νομίσματος μέχρι την ημέρα του θανάτου του κληρονομουμένου,
η δαπάνη αυτή ανέρχεται σε 150.000
δρχ., ποσό που υπερέβη το ανάλογο
προς την περιουσιακή κατάσταση του
κληρονομουμένου μέτρο και θα πρέπει
να υπολογισθεί στη νόμιμη μοίρα. Έτσι,
διατυπούμενος ο ισχυρισμός αυτός είναι
πρωτίστως απορριπτέος ως αόριστος,
διότι οι εναγόμενοι δεν επικαλούνται
ποία ήταν η περιουσιακή κατάσταση
του κληρονομούμενου κατά τον κρίσιμο
χρό-νο και οι συγκεκριμένες οικονομικές
δυνατότητες του, ώστε σε συνδυασμό
με την εν γένει οικογενειακή του κατάσταση….
…. Σύμφωνα, επομένως, με
όσα έχουν προαναφερθεί, η αξία της
κληρο-νομιάς κατά το χρόνο θανάτου
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του κλη-ρονομουμένου (πραγματική
ομάδα της κληρονομιάς) ανερχόταν σε
5.062.500 δρχ. Στο ποσό αυτό πρέπει
να προστε-θούν και οι παροχές που
έχουν προανα-φερθεί, δηλαδή 580.800
+ 1.085.600 + 2.070.000 + 115.900 +
115.900 + 100.000 + 16.000 + 240.000
δρχ. για την εξεύρεση της πλασματικής
κληρονο-μικής ομάδας, η οποία πλέον
ανέρχεται στο ποσό των 9.386.700 δρχ.
Έτσι, η νόμιμη μοίρα του Τ.Π. ανέρχεται
σε 357.800 δρχ., δηλαδή 9.386.700 :5
= 1.877.340 δρχ. η εξ αδιαθέτου κληρονομική του μερίδα -580.800 δρχ. η συνεισευκτέα παροχή = 1.296.540 δρχ.:2 =
648.270 δρχ. - (580.800 :2) = 357.800
δρχ. Η κληρονομιά που του κατέλειπε ο
διαθέτης αξίας, όπως προαναφέρθηκε
192.000 δρχ. (ακίνητο στη θέση
«Αχούρια»), όπως ο ίδιος εκτιμά και
συνομολογείται από τους εναγομένους,
δεν καλύπτει πλήρως τη νόμιμη μοίρα
του, αφού προκύπτει υπόλοιπο 165.800
δρχ., που αποτελεί το ελλείπον της νόμιμης μοίρας του και το οποίο αναγόμενο
σε ποσοστό της πραγματικής κληρονομικής ομάδας είναι 165.800 / 5.062.500
ή 3,27%. Η εκκαλουμένη απόφαση,
επομένως, που υπολόγισε εν μέρει
δια-φορετικά την αξία της κληρονομιάς
και ακόμη υπολόγισε την κληρονομιά
που ο διαθέτης κατέλειπε στον πατέρα
του ενάγοντος σε ποσό μικρότερο από
ό,τι ο ίδιος δεχόταν με την αγωγή του
και συνομολόγησαν οι εναγόμενοι (υπολόγισε δηλαδή την αξία του ακινήτου
στη θέση «Αχούρια» σε 96.000 δρχ.
αντί 192.000 δρχ.) κι έτσι κατέληξε
ότι το πο-σοστό της νόμιμης μοίρας
του δικαιο-παρόχου του ενάγοντος
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669/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλεξάνδρα Κωτσάκη, Αικατερίνη Σταθακοπούλου, Γεώργιος
Πεντζιάς).
Διαθήκη. Ερμηνεία σε διαθήκη με την οποία διατίθενται περιουσιακά στοιχεία με
κληρονομιά κ.λ.π. Υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών. Πότε υπάγεται η διένεξη
αυτή στο Εφετείο Αθηνών. Λεπτομέρειες και περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 825
του ΚΠολΔ, με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 5 του α.ν.2039/1939
«περί τροποποιήσεως των νόμων περί
εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το
κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών
καταλιπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», «κάθε αμφιβολία
ή αμφισβήτηση για την ερμηνεία διαθήκης ή άλλης πράξης, με την οποία διαθέτονται περιουσιακά στοιχεία με κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του
κράτους ή κοινωφελών σκοπών, εφόσον
αναφέρονται στον τρόπο της εκκαθάρισης και γενικά της διαχείρισης και της
εκτέλεσης της περιουσίας, που έχει διατεθεί για το κράτος ή για κοινωφελή
σκο-πό υπάγεται στην αποκλειστική
αρμο-διότητα του Εφετείου Αθηνών».
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, που
συνά-γεται από τη γραμματική
διατύπωση και από το σκοπό της
θέσπισής της, το Εφε-τείο Αθηνών
καθίσταται αποκλειστικά αρμόδιο να
κρίνει, κατά την ειδική διαδι-κασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας, όταν πρόκειται
για ερμηνεία διαθήκης ή άλλης πράξης
με την οποία έχει διατεθεί περι-ουσιακό
στοιχείο για τους αναφε-ρόμενους στο
άρθρο 1 του α.ν. 2039/1939 κοινωφελείς
σκοπούς, αποκλει-στικά και μόνον όταν
προκύπτει αμφιβο-λία ή αμφισβήτηση
για ζητήματα που έχουν σχέση με τον

τρόπο της εκκαθά-ρισης, διάθεσης,
είσπραξης, εξόφλησης χρεών και γενικά
της διαχείρισης κατα-λειφθέντος
περιουσιακού στοιχείου για κοινωφελή
σκοπό και όχι όταν αυτή (η αμφιβολία ή
αμφισβήτηση) ανάγεται σε άλλα θέματα
(ΑΠ1683/1995 Ελλ. Δικ. 36.1119,
ΑΠ678/1993,
Ελλ.Δικ.35.1335,
Εφ.ΑΘ9628/2000, Ελλ.Δικ.44.550). Ως
διαφορά δε περί την διαχείριση, εκκαθάριση και εκτέλεση της καταληφθείσας
περιουσίας νοείται και η συνδεόμενη με
τον τρόπο δια του οποίου ο διαθέτης ή
δωρητής ηθέλησε να επιτύχει τον υπ’
αυ-τού ταχθέντα σκοπό και δη η λύση
του ανακύπτοντος ζητήματος εάν αυτός
ηθέ-λησε την επίτευξη του σκοπού
τούτου ως δικαιούται α) κατ’ άρθρο 95
παρ.1 του α.ν. 2039/1939 δια συστάσεως
αυθύπαρκτου (αυτοτελούς) ιδρύματος,
έχοντος ιδίαν νομική προσωπικότητα,
ότε η περιουσία περιέρχεται στο νομικό
τούτο πρόσωπο και β) κατ’ άρθρο 96
παρ.1 του αυτού α.ν. δια μεταβιβάσεως
της αφιερουμένης περιουσίας σε ορισμένο φυσικό ή υφιστάμενο νομικό πρόσωπο (σωματείο, αυθύπαρκτο ίδρυμα,
νο-μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου) με
τον όρο της πληρώσεως υπό τούτου του
επιδιωκομένου σκοπού, ότε πρόκειται
τοιούτο καλούμενο μη αυθύπαρκτο
(υποτελές) ίδρυμα ή σε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχειρίσεως» κατά τον όρο του
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νόμου και η αφιερουμένη περιουσία
αποτελεί ιδία ομάδα περιουσίας και υπόκειται κατ’ άρθρο 97 παρ.1 και 2 ιδίου
α.ν. εις τας περί εκκαθαρίσεως και εποπτείας του Υπουργείου των Οικονομικών
νομικάς διατάξεις (Εφ. ΑΘ 9628/2000,
ό.π., Εφ.Αθ. 863/1983 Ελλ.Δικ.25.573,
Ι. Σόντης ΝοΒ22 σελ.1143-1145). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 109
παρ.1 του Συντάγματος, δεν επιτρέπεται
η μεταβολή του περιεχομένου ή των
όρων διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς
ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του
Δη-μοσίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού.
Η συνταγματική αυτή διάταξη αποβλέπει
στην προστασία και κατοχύρωση της
θέλησης των διαθετών και δωρητών,
ακόμη και εναντίον των πράξεων της
πο-λιτείας που έχουν νομοθετικό περιεχόμενο, σύμφωνα με την οποία (διάταξη)
δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν η μεταβολή
σκοπού, όχι μόνο με διατάγματα, αλλά
ούτε και με νόμο (Ολ. ΑΠ 1241/1979
ΝοΒ 28.709). Κατ’ εξαίρεση όμως,
επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου αυτού του Συντάγματος, η επωφελέστερη χρησιμοποίηση ή διάθεση
του περιουσιακού στοιχείου που άφησε
ο διαθέτης ή ο δωρητής υπέρ του δημοσίου ή άλλου κοινωφελούς σκοπού,
στην περιοχή που όρισε ο διαθέτης ή ο
δωρητής, ή στην ευρύτερη της περιφέρειας, όταν βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση ότι η θέληση του διαθέτη ή του
δωρητή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
για οποιοδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά
το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου
της, καθώς και αν μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με τη μεταβολή της
εκμε-τάλλευσης, όπως νόμος ορίζει.
Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και
3 του ν. 455/1976 που εκδόθηκε κατ’
επιταγή της διάταξης αυτής του
Συντάγματος, η επω-φελέστερη
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αξιοποίηση ή διάθεση εκεί-νου που ο
διαθέτης άφησε ή δώρισε για κοινωφελή
σκοπό επιτρέπεται με από-φαση του
Εφετείου Αθηνών. Η απόφαση αυτή
εκδίδεται κατά τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας και βεβαιώνει ότι
η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί ένεκα οποιουδήποτε λόγου εξολοκλήρου ή κατά το
μεγαλύτερο μέρος της, ως και αν μπορεί
να πραγματοποιηθεί καλύτερα, ύστερα
από μεταβολή της εκμετάλλευσης. Η
αίτηση για έκδοση απόφασης με το πιο
πάνω περιεχόμενο υποβάλλεται κατ’
άρθρο 3 του ν. 455/1976 από τον Υπουργό των Οικονομικών ή τον αρμόδιο εκ
του σκοπού Υπουργό ή από κάθε άλλο
πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον
(βλ. σχετ. ΑΠ 1184/2003 Ελλ. Δικ.
46.461, Εφ. Αθ 9628/2000, ό.π.). Στην
προκειμένη υπόθεση, με την από 20-32001 αγωγή του ο ενάγων και ήδη
εκκαλών Δήμος Καλαβρύτων ισχυρίσθηκε, ότι με το 5459/18-7-1961 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Καλαβρύτων Α.Ζ. που μεταγράφηκε νόμιμα,
δώρισε στο εναγόμενο σωματείο με την
επωνυμία «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» το περιγραφόμενο σ’ αυτή ακίνητο
υπό τον όρο ότι τούτο «Θέλει χρησιμεύσει δια την ανέγερσιν επ’ αυτού οικήματος Μαθητικού Οικοτροφείου. Μη
πληρουμένου του όρου τούτου και του
σκοπού δι’ ον παραχωρείται το ανωτέρω
ακίνητον, εντός διετίας (από της καταρτίσεως της συμβολαιογραφικής πράξεως της δωρεάς) ή μεταβαλλόμενης της
χρήσεως αυτού, επανέρχεται τούτο αυτοδικαίως εις την κυριότητα του δωρητού
Δήμου Καλαβρύτων». Ότι το εναγόμενο,
συνεπές προς τον όρο της δωρεάς,
ανήγειρε εντός της ανωτέρω διετίας επί
του δωρηθέντος ακινήτου διώροφη οικοδομή, φέρουσα κεραμοσκεπή και λιθό-
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κτιστη εξωτερική επένδυση, απαρτιζόμενη από ισόγειο και πρώτο υπέρ το
ισόγειο όροφο, επιφανείας εκάστου των
ορόφων 500 τ.μ. περίπου, με θαλάμους
ενδιαιτήσεως, σιτίσεως, μαγειρείων,
πλυντηρίων και λοιπών αναγκαίων κοινοχρήστων εγκαταστάσεων, για χρήση
μαθητικού οικοτροφείου, το οποίο έλαβε
την ονομασία ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Θ. ΒΟΥΓΑΣ (εκ του ονόματος του δωρητή των
αναγκαίων χρημάτων), το οποίο και λειτούργησε ως οικοτροφείο θηλέων μαθητριών του Γυμνασίου και Λυκείου Καλαβρύτων, προερχομένων κυρίως από τα
χωριά της επαρχίας Καλαβρύτων. Ότι
το εν λόγω οικοτροφείο λειτούργησε υπό
την επιμέλεια, ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του εναγομένου σωματείου για 25
περίπου έτη και εξυπηρέτησε τη λειτουργία του Γυμνασίου και Λυκείου Καλαβρύτων, φιλοξενώντας και έχοντας
την ευθύνη των εφήβων Θηλέων μαθητριών, προς γενικότερο όφελος της κοινωνίας των Καλαβρύτων και της ευρύτερης περιοχής, χάριν και των οποίων
ο μεν ενάγων Δήμος διέθετε το ακίνητο,
ο δε ευεργέτης Θ. Βουγάς διέθεσε τα
οικονομικά μέσα. Ότι από του έτους
1989 το Μαθητικό Οικοτροφείο του
εναγομένου παρέμεινε αδρανές λόγω
απορροφήσεως των υπαρχουσών μαθητριών από έτερο μαθητικό οικοτροφείο στα Καλάβρυτα. Ότι ενόψει της
ελ-λείψεως ενδιαφερομένων μαθητριών
για τη λειτουργία του μαθητικού οικοτροφείου κατά τη βούληση του ανωτέρω
δωρητή Θ. Βουγά, το εναγόμενο παραχώρησε τη χρήση τμήματος του κτιρίου
(επιφανείας 200 τ.μ.) στο Ελληνικό Δημόσιο προς στέγαση της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Καλαβρύτων για χρονική
διάρκεια τεσσάρων ετών (1-1-1995 έως
31-12-1999) με τη συναίνεση του
ενάγοντος. Ότι εν συνεχεία το εναγόμενο
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εκυμάνθη περί την εκμίσθωση του
κτιρίου στην άνω υπηρεσία, στην οποία
και τελικώς δεν προχώρησε, έχοντας
σκοπό να εκμεταλλευθεί άλλως το εν
λόγω κτίριο. Ότι οι τελευταίες ενέργειες
του εναγομένου, να διαπραγματευθεί,
δηλαδή, εν αγνοία και άνευ της συναινέσεως του ενάγοντος μετά τρίτων περί
της εκμεταλλεύσεως των κτιριακών
εγκατα-στάσεων που προεκτέθηκαν,
συνιστούν υπαίτια παράλειψη να
εκτελέσει τον τρό-πο υπό τον οποίο
εγένετο εκ μέρους του ενάγοντος η
δωρεά του προπερι-γραφέντος
ακινήτου. Και ότι ο ενάγων, δια των
αρμοδίων οργάνων του, ανακά-λεσε την
ανωτέρω δωρεά, διαβίβασε δε προς το
εναγόμενο το 2421/2001 έγγρα-φό του
δια του οποίου εγνώρισε στο εναγόμενο
τη γενομένη ανάκληση. Ζήτη-σε δε να
αναγνωρισθεί α) η νομιμότητα της
γενομένης ανακλήσεως δωρεάς και β)
η κυριότητα του επί του επιδίκου ακινήτου και να υποχρεωθεί το εναγόμενο
να αποδώσει το επίδικο σ’ αυτόν. Υπό
τα ανωτέρω δεδομένα, η ένδικη δωρεά
του ενάγοντος και η μεταβίβαση του
επι-δίκου ακινήτου με αιτία αυτή, για να
εξυ-πηρετηθεί κοινωφελής σκοπός,
προς το εναγόμενο συνιστά «υποτελές»
ή «μη αυθύπαρκτο» ή «καταπιστευτικό
ίδρυ-μα», δεδομένου ότι η εκπλήρωση
του σκοπού του ανατέθηκε σε
υφιστάμενο
νομικό
πρόσωπο.
Επομένως,
εν
προ-κειμένω,
εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του α.
ν.2039/1939, σύμφωνα με όσα
αναλυτικά εκτέθηκαν στη μείζοντα σκέψη, κατά τις οποίες, εφόσον πρόκειται
περί διαθέσεως περιουσίας για να
εξυπηρετηθεί ο ορισμένος σκοπός (ανέγερση οικοτροφείου), οπωσδήποτε κοινωφελής, η μόνη δυνατότητα που παρέχεται από το πλέγμα των διατάξεων της
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μείζονος σκέψεως, είναι να επιτραπεί
νομίμως η επωφελέστερη αξιοποίηση ή
διάθεση για τον ίδιο ή άλλο κοινωφελή
σκοπό της περιουσίας που δωρίθηκε.
Συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι ότι η
διάθεση περιουσίας υπέρ κοινωφελούς
σκοπού είναι οριστική, αφού, ακόμα και
όταν ο σκοπός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντελώς ή εν μέρει, υπάρχει
πάν-τοτε
η
δυνατότητα
της
επωφελέστερης
διάθεσης
της
περιουσίας για άλλο σκοπό (βλ. σχετ.
Βιβλιοθήκη Αστικού και Δικονομικού
Δικαίου, τόμος 21, Ανθή ΠελλένηΠαπαγεωργίου, Το Ίδρυμα Ιδιωτικού
Δικαίου, σελ. 137). Επομένως, η υπό
κρίση αγωγή είναι μη νόμιμη και
απορριπτέα. Κατ’ ακολουθίαν, το πρω-

τοβάθμιο Δικαστήριο, που απέρριψε την
αγωγή ως απαράδεκτη για έλλειψη
ενεργητικής νομιμοποιήσεως ενώ αυτή
κατά τα προεκτιθέμενα ήταν απορριπτέα
ως μη νόμιμη, έσφαλε, πλην όμως ενόψει του ότι η απόρριψη της αγωγής ως
μη νόμιμης από το Δικαστήριο τούτο
κα-θιστά επιβλαβέστερη τη θέση του
εκκα-λούντος ενάγοντος, πράγμα ανεπίτρεπτο σύμφωνα με το άρθρο 536 παρ.1
του Κ.Πολ.Δ. (βλ. Σαμουήλ, Η έφεση,
εκδ. Ε’ παρ.1137, περ. ε’ και Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας,
στο άρθρο 536, αριθμ.2 σελ. 388) δεν
συντρέχει λόγος εξαφάνισης της προσβαλλομένης απόφασης, γι αυτό και η
έφεση πρέπει ν’ απορριφθεί ως ουσια-

677/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Κότσιφας, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος).
Νόμιμη μοίρα. Περιστατικά για τον προσδιορισμό της.

Αποδείχθηκαν τα παρακάτω
πραγματικά περιστατικά: Στις 7-7-1974
αποβίωσε στην Αμαλιάδα ο Α.Κ. κάτοικος κατά το χρόνο του θανάτου του Αμαλιάδας. Κατέλιπε κατά το χρόνο του θανάτου του ως μοναδικούς εξ αδιαθέτου
κληρονόμους του τη σύζυγο του Π. και
τα πέντε τέκνα του από το νόμιμο γάμο
του μετ’ αυτής και δη την Α.Σ. (ενάγουσα), την Χ.Π., τον Γ.Κ. (πρώτο εναγόμενο), τον Σ.Κ. (δεύτερο εναγόμενο) και
την Π.Α. (τρίτη εναγόμενη). Την κληρονομιαία περιουσία του πιο πάνω αποβιώσαντα κατά το χρόνο του θανάτου
του, αποτελούσαν τα παρακάτω ακίνητα: 1) Ένας αγρός ξηρικός εκτάσεως
45.300 τ.μ., ……, του οποίου η αξία κατά
το χρόνο του θανάτου του κληρονομου-

μένου ανερχόταν σε 770.000 δραχμές
και όχι σε 1.900.000 δραχμές, που ισχυρίζεται η ενάγουσα. 2) Ένα αγρόκτημα,
εκτάσεως 95 στρεμμάτων….., του οποίου η αξία κατά το χρόνο θανάτου του
κληρονομουμένου ανερχόταν σε 595.000
δραχμές και όχι σε 1.900.000 δραχμές,
που ισχυρίζεται η ενάγουσα με την αγωγή. 3) Ένα αγροτεμάχιο (οικότοπο) εκτάσεως 400 τ.μ. ……., του οποίου η αξία
κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου ανερχόταν σε 210.000 δραχμές,
και όχι σε 600.000 δραχμές, που ισχυρίζεται με την αγωγή η ενάγουσα. 4) Ένα
αγροτεμάχιο (οικότοπο) εκτάσεως 4.800
τ.μ. ….., του οποίου η αξία κατά το χρόνο
θανάτου του κληρονομουμένου ανερχό-
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ταν σε 1.870.000 δραχμές και όχι σε
4.235.000 δραχμές, που αναφέρεται
στην αγωγή. 5) Ένα οικόπεδο, εκτάσεως
600 τ.μ. περίπου ……, του οποίου η
αξία κατά το χρόνο του θανάτου του
κληρονο-μουμένου ανερχόταν σε
630.000 δραχ-μές και όχι σε 797.000
δραχμές που ανα-φέρεται στην αγωγή.
6) Ένα αγροτεμά-χιο εκτάσεως 3.000
τ.μ. ……., του οποί-ου η αξία κατά το
χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου
ανερχόταν σε 500.000 δραχμές και όχι
σε 2.000.000 που ανα-φέρεται στην
αγωγή. 7) Ένα οικόπεδο, κείμενο εντός
της πόλεως Τριπόλεως και επί της
οδού Δήμητρας, εκτάσεως 260 τ.μ.,
………….. του οποίου η αξία κατά το
χρόνο θανάτου του κληρονομου-μένου
ανερχόταν σε 300.000 δραχμές και όχι
σε 500.000 δραχμές που ισχυρί-ζονται
οι εναγόμενοι και 8) ένα αγρό στη
θέση «Ράχη ή Αρσενέϊκο» Τριπόλεως
μηδενικής αξίας, όπως συνομολογούν
όλοι οι διάδικοι.Δηλαδή συνολικά η αξία της
πραγ-ματικής κληρονομιάς που
κατέλιπε ο κληρονομούμενος κατά το
χρόνο του θα-νάτου του, ήταν 4.875.000
δραχμές (770.000 + 595.000 + 210.000
+ 1.870.000 + 630.000 + 500.000 +
300.000).
Ο πιο πάνω αποβιώσας με την
υπ’ αριθμ. 8105/31-7-73 δημόσια διαθήκη του ενώπιον του Συμ/φου Αμαλιάδας
Σ.Σ. που δημοσιεύτηκε νόμιμα με το υπ’
αριθμ. 52/74 πρακτικό του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, όπως τροποποιήθηκε εν μέρει αυτή με την υπ’ αριθμ.
8654/22-11-73 δημόσια διαθήκη του
ενώπιον του Συμ/φου Αθηνών Λ.Χ.
που δημοσιεύτηκε νόμιμα με το υπ’
αριθμ. 2364/1975 πρακτικό δημοσίας
συνε-δριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, εγκατέστησε ως κλη-
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ρονόμους: 1) Την ενάγουσα στο πιο πάνω υπό στοιχείο (7) κληρονομιαίο ακίνητο. 2) Την τρίτη εναγομένη Π.Λ. στο πιο
πάνω υπό στοιχείο (6) κληρονομιαίο ακίνητο. 3) Τους δύο πρώτους εναγομένους
Γ. και Σ.Κ. από κοινού και εξ αδιαιρέτου
στα πιο πάνω υπό στοιχεία (1) έως και
(5) κληρονομιαία ακίνητα και 4) τη σύζυγο του στο πιο πάνω υπό στοιχείο (8)
κληρονομιαίο ακίνητο.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο πιο
πάνω αποβιώσας με το υπ’ αριθμ. 5327/
1971 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου
Αμαλιάδας Σ.Σ., που μεταγράφηκε νόμιμα, μεταβίβασε ως προίκα στην κόρη
του Χ.Π., μη διάδικο, ένα ακίνητο στη
θέση «Βολίμη» Τριπόλεως, εκτάσεως
2.500 τ.μ. αξίας κατά το χρόνο συστάσεως της προίκας 192.000 δραχμών
και όχι 1.925.000 δρχ. που ισχυρίζεται
η ενάγουσα με την αγωγή, παροχή καταλογιστέα και συνεισενεκτέα στη νόμιμη
μοίρα. Η πιο πάνω αξία αναγράφεται
στο συμβόλαιο της προίκας και αποδείχθηκε ότι ήταν και η πραγματική.
Περαιτέρω αποδείχθηκαν τα εξής
απ’ τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα: Η ενάγουσα τον Ιανουάριο του 1970
έλαβε από τον πιο πάνω αποβιώσαντα
- πατέρα της χρηματική παροχή 150.000
δραχμών με τον ρητό όρο να καταλογισθεί στη νόμιμη μοίρα της, όπως η
ίδια με την αγωγή αποδέχεται. Η εκ των
τέ-κνων του αποβιώσαντα Π.A. (τρίτη
των εναγομένων) έλαβε απ’ τον πατέρα
της εν ζωή, όταν παντρεύτηκε το ποσό
των 130.000 δραχμών με τον ρητό όρο
να καταλογιστεί στη νόμιμη μοίρα της,
όπως αναφέρεται στην αγωγή και συνομολογούν οι εναγόμενοι. Οι πρώτος και
δεύτερος των εναγομένων προέβησαν
εξ ιδίων χρημάτων τους σε δαπάνες
κη-δείας του πατέρα τους το έτος 1974,
στις οποίες περιλαμβάνονται τα έξοδα
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τάφου, της μεταφοράς του λειψάνου και
της ετοι-μασίας του· συνολικού ποσού
κατά το χρόνο που έγιναν, 30.000
δραχμών και όχι 100.000 δραχμών,
που ισχυρίσθη-καν, γι’ αυτό και πρέπει
να γίνει δεκτός εν μέρει ως κατ’ ουσίαν
βάσιμος ο σχετι-κός ισχυρισμός τους.
Δεν αποδείχθηκε ότι κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου (7-71974) είχε επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στην αξία της χρηματικής παροχής
των 150.000 δραχμών, που είχε λάβει
τον Ιανουάριο του 1970 η ενάγουσα,
και ειδικότερα λόγω υποτίμησης του
νομί-σματος, και απορριπτέα ως κατ’
ουσίαν αβάσιμη η ένσταση του πρώτου
και δευ-τέρου των εναγομένων για
αναγωγή σε υγιές νόμισμα της εν λόγω
παροχής, που προέβαλαν πρωτόδικα
και επανα-φέρουν και ενώπιον αυτού
του δικα-στηρίου.
Με βάση τα προαναφερόμενα
για την εξεύρεση της νομίμου μοίρας
της εναγούσης πρέπει ν’ αφαιρεθεί απ’
την αξία της πραγματικής ομάδας της
κλη-ρονομιάς κατά το χρόνο θανάτου,
που ανέρχεται όπως προαναφέρθηκε,
σε 4.845.000 δραχμές, τα έξοδα κηδείας
στα οποία προέβησαν οι πρώτος και
δεύτερος των εναγομένων εκ 30.000
δραχμών. Εκ του απομένοντας υπολοίπου των 4.845.000 δραχμών (4.845.000
- 30.000), πρέπει να αφαιρεθεί το Ό
αυτού εξ 1.211.250 δραχμών, που αντιστοιχεί στο κληρονομικό εξ αδιαθέτου
μερίδιο της συζύγου του κληρονομουμένου. Στο υπόλοιπο που απομένει
των 3.633.750 δραχμών (4.845.000
-1.211.250), πρέπει να προστεθούν οι
πιο πάνω υπό του κληρονομούμενου
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γενόμενες εν ζωή παροχές προς τους
εκ των κατιόντων του, ενάγουσα, Π.Α.
(γ‘ εναγομένη) και Χ.Π., εξ 150.000,
130.000 και 192.000 δραχμών, αντίστοιχα, παροχές καταλογιστέες και
συν-εισενεκτέες στη νόμιμη μοίρα και
το σύνο-λο που εξάγεται των 4.105.750
(3.633.750 + 150.000 + 130.000 +
192.000) δραχμών αποτελεί την
πλασματική ομά-δα της κληρονομιάς.
Επί τη βάσει αυτής εξευρίσκεται η αξία
της εξ αδιαθέτου μερίδος καθενός έκτων
πέντε κατιόντων (τέκνων), που ανέρχεται
σε 821.150 δραχμές (4.105.750: 5).
Απ’ αυτή για την εξεύρεση της νομίμου
μοί-ρας της ενα-γούσης αφαιρείται
το ποσό των 150.000 δραχμών, που
έλαβε αυτή και είναι κατα-λογιστέα στη
νόμιμη μοίρα της και το υπόλοιπο των
671.150 δραχμών (821.150 - 150.000),
διαιρείται με το δύο (671.150 :2) και
επί του πηλίκου αυτού των 335.575
δραχμών καταλογίζεται (αφαιρείται) το
ήμισυ της καταλογιστέας παροχής της
εναγούσης ήτοι το ποσό των 73.000
δραχμών (150.000: 2) και το υπόλοιπο
των 260.575 δραχμών απο-τελεί τη
νόμιμη μοίρα της (εναγούσης). Όμως
το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο υπό
στοιχείο (7) που ο κληρονομούμε-νος
κατέλιπε σ’ αυτή με τη διαθήκη του, άξιζε
κατά το χρόνο του θανάτου του 300.000
δραχμές, ποσό που υπερ-καλύπτει την
αξία της νόμιμης μοίρας της.
Μετά τα παραπάνω η υπό κρίση
αγωγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά των δύο πρώτων εναγομένων πρέπει
ν’ απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.
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776/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Κακογιάννης, Ζωή Κακογιάννη, Γεώργιος
Βγενόπουλος).
Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός. Το δικαίωμα του συζύγου να πάρει ως εξαίρετα τα έπιπλα,
σκεύη, ενδύματα και άλλα αντικείμενα κατά το άρθρο 1820 Α.Κ. ισχύει μόνο όταν αυτός
καλείται ως εξ αδιαιρέτου κληρονόμος και όχι όταν υπάρχει διαθήκη. Υπολογίζονται στην
περίπτωση αυτή στην αξία της κληρονομίας για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας.

Αποδείχτηκαν τα παρακάτω περιστατικά: Ο ενάγων ετέλεσε νόμιμο γάμο το έτος 1989 με την Φ., θυγατέρα
των εναγομένων, από τον γάμο τους δε
αυ-τόν δεν απέκτησαν τέκνα. Η σύζυγος
του ενάγοντος απεβίωσε την 29-1-1995
στην Πάτρα και με την από 3-11-1994
ιδιόγραφη διαθήκη της που δημοσιεύτηκε νόμιμα με τα υπ’ αριθ. 187/4-7-1995
πρακτικά συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών εγκατέστησε κληρονόμους της τους διαδίκους
όπως ειδικότερα θα αναφερθεί παρακάτω. Κατά τον χρόνο του θανάτου της η
διαθέτιδα ήταν κυρία... γ) ενός μοτοποδηλάτου τύπου LEAD, 50 c.c., με αριθμό
κυκλοφορίας .... 3311, δ) ενός αρμονίου,
ε) τριών μαριονέτων (κούκλες) και στ)
των προσωπικών της κοσμημάτων
(ασημένια κολιέ, βραχιόλια, δαχτυλίδια
και σκουλαρίκια γιαννιώτικης λαϊκής
τέχνης, τρεις χρυσές καδένες, τρεις
χρυσές αλυσίδες χειρός, μαργαριταρένιο
κολιέ, βραχιόλι και σκουλαρίκια, χρυσό
ρολόι χειρός, τέσσερα χρυσά δαχτυλίδια
και ένα σταυρό στολισμένο με ρουμπίνια). Η αξία των ανωτέρω περιουσιακών
στοιχείων της διαθέτιδας ανερχόταν κατά
τον χρόνο του θανάτου της στα παρακάτω ποσά. Επίσης η διαθέτιδα ήταν
μαζί με τον ενάγοντα συγκύριοι κατά

το 1⁄2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας σε ένα
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο τύπου Ρενώ
CLIO, το οποίο αγοράστηκε το έτος 1992
με χρήματα και των δύο πλευρών και
είχε αξία κατά τον χρόνο του θανάτου
της 4.400 Ευρώ, καθώς και στα παρακάτω κινητά πράγματα.
....Ήτοι η συνολική αξία των ανωτέρω αντικειμένων της συγκυριότητας
της διαθέτιδας ανερχόταν κατά τον
χρόνο του θανάτου της στο ποσό των
4.660 Ευρώ (9.320 Ευρώ η συνολική
τους αξία Χ 1⁄2 το ποσοστό συγκυριότητας της διαθέτιδας). Επομένως η αξία
της κληρονομιάς της διαθέτιδας ανερχόταν κατά τον χρόνο του θανάτου της
στο συνολικό ποσό των 78.185 Ευρώ
(58.000 + 14.500 + 120 + 300 + 15 +
590 + 4.660). Με την προανα-φερθείσα
διαθήκη της η αποβιώσασα εγκατέστησε
κληρονόμους τους εναγομένους στην
ακίνητη περιουσία της, συνολικής αξίας
72.500 Ευρώ, τον ενάγοντα στον εξοπλισμό του συζυγικού σπιτιού και στο
αυτοκίνητο, συνολικής αξίας 4.660 Ευρώ και την αδελφή της Ο. στην υπόλοιπη κινητή περιουσία της; Περαιτέρω
αποδείχτηκε ότι τα έξοδα κηδείας της
διαθέτιδας ανήλθαν στο ποσό των
1.027,15 Ευρώ και καταβλήθηκαν από
τους γονείς της, τα πληρώθηκε όμως ο
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ενάγων την 4-4-1995 από το ασφαλιστικό του Ταμείο (Ταμείο Ασφαλίσεως
Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών)
όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ.
5685/17-11-1998 έγγραφο του, αλλά δεν
προέκυψε ότι τα απέδωσε στους εναγομένους. Επομένως η αξία της κληρονομιάς επί της οποίας θα υπολογιστεί η
νόμιμη μοίρα του ενάγοντος ανέρχεται
στο ποσό των 77.157,85 Ευρώ (78.185
μείον τα έξοδα κηδείας) και έτσι η νόμιμη
μοίρα του, η οποία ανέρχεται στο μισό
της εξ αδιαθέτου μερίδας, δηλαδή στο
Ό της κληρονομιάς, αφού συντρέχει με
συγγενείς της β’ τάξης (1814, 1820 του
ΑΚ), ανέρχεται στο ποσό των 19.289,47
Ευρώ. Από το ποσό αυτό της νόμιμης
μοίρας αφαιρείται η αξία των καταλειφθέντων στον ενάγοντα αντικειμένων, ήτοι
το ποσό των 4.660 Ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 14.629,47 Ευρώ που
παριστά το ελλείπον από τη νόμιμη
μοίρα τίθεται ως αριθμητής και η πραγματική κληρονομιά (η καθαρή χωρίς
χρέη), δηλαδή το ποσό των 77.157,85
Ευρώ τίθεται ως παρονομαστής και
το προκύπτον κλάσμα παριστά το
ποσο-στό στο οποίο ο ενάγων είναι
κληρο-νόμος στο κάθε αντικείμενο που
καταλεί-φθηκε στους εναγομένους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα
του συζύγου να πάρει ως εξαίρετο τα
έπιπλο, σκεύη, ενδύματα και άλλα τέτοια
αντικείμενα κατά το άρθρο 1820. του ΑΚ,
ισχύει μόνο όταν αυτός καλείται ως εξ
αδιαθέτου κληρονόμος και όχι όταν
υπάρχει δια-θήκη, γιατί στην περίπτωση
αυτή ο δια-θέτης μπορεί να διαθέσει τα
ανωτέρω αντικείμενα που του ανήκουν
στο πρό-σωπο που επιθυμεί ή και στο
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σύζυγο, οπότε αυτά περιλαμβάνονται
στην κληρονομιαία περιουσία για την
εξεύ-ρεση της νόμιμης μοίρας του μεριδούχου (βλ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλο
Αστικός Κώδιξ στο άρθρο 1820 παράγ.
15 και τις εκεί παραπομπές). Επομένως
ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι τα ανωτέρω αντικείμενα που καταλείφθηκαν σ’
αυτόν δεν πρέπει να συνυπολογιστούν
για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας
του, είναι αβάσιμος, πέρα από το ότι
δεν επι-καλείται ούτε στην αγωγή, αλλά
ούτε και στις προτάσεις της πρώτης
συζητήσεως ενώπιον του πρωτοβάθμιου
Δικαστη-ρίου ότι τα αντικείμενα αυτά τα
χρησιμο-ποιούσαν είτε μόνος αυτός είτε
και οι δύο σύζυγοι, ώστε να έχουν αυτά
την ιδιότη-τα του εξαίρετου. Από τα όσα
ανα-φέρθηκαν προκύπτει ότι η αγωγή
κατά το μέρος που μεταβιβάστηκε στο
Δικα-στήριο αυτό, δηλαδή κατά το μέρος
της αναγνωρίσεως της νόμιμης μοίρας
του ενάγοντος στα κληρονομιαία ακίνητα
των εναγομένων (ως προς τα μισθώματα δεν μεταβιβάστηκε η υπόθεσης
αφού αυτά δεν περιλαμβάνονται στην
έφεση των εναγομένων όπως αναφέρθηκε), είναι βάσιμη στην ουσία κατά το
ποσοστό 14.629,47/77.157,85 στα επίδικα ακίνητα και έπρεπε κατά τούτο να
γίνει δεκτή. Επομένως το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο το οποίο τη δέχτηκε κατά το
ίδιο ποσοστό, δεν έσφαλε ούτε στην
εφαρμογή του νόμου ούτε στην εκτίμηση
των αποδείξεων και έτσι οι σχετικοί λόγοι
της εφέσεως και αντεφέσεως είναι αβάσιμοι στην ουσία.
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865/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θάνος Αμπατζής, Κων/νος Σκουζές).
Διαθήκη. Ακυρότητά της λόγω στέρησης της χρήσεως του λογικού συνεπεία γεροντικής
άνοιας. Περιστατικά. Αξία ιατρικών πιστοποιητικών.

Κατά το άρθρο 1718 του Α.Κ. η
διαθήκη για τη σύνταξη της οποίας δεν
τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων
1719 έως 1757 του Α.Κ. είναι άκυρη,
εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1719 περ.
4 του Α.Κ., όπως ίσχυε πριν από την
τροποποίησή της με το άρθρο 30 του
Ν. 2447/1996, ανίκανοι να συντάσσουν
διαθήκη είναι και “όσοι κατά το χρόνο
σύνταξης της δεν έχουν συνείδηση των
πράξεων τους ή δεν έχουν τη χρήση του
λογικού, λόγω πνευματικής ασθένειας”.
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής,
έλλειψη συνείδησης των πράξεων υπάρχει όταν ο διαθέτης, από αίτιο νοσηρό ή
μη, δεν έχει τη δύναμη να διαγνώσει την
ουσία και το περιεχόμενο της διαθήκης
που συντάσσει. Εξάλλου, ως πνευματική ασθένεια, νοείται όχι μόνο η πάθηση
της νοήσεως (πνεύματος) αλλά γενικά
κάθε ψυχική διαταραχή. Στέρηση δε της
χρήσεως του λογικού, λόγω πνευματικής ασθένειας, υπάρχει όταν, εξαιτίας
της ασθένειας αυτής, ο διαθέτης, κατά το
χρόνο σύνταξης της διαθήκης, δεν εί-ναι
σε θέση να προσδιορίσει με λογικούς
υπολογισμούς ελεύθερα τη βούληση του
και να αντισταθεί, έτσι, σε υποβολή προερχόμενη από άλλους (ΑΠ 1360/2002
ΕλΔικ/νη 2003, 473, ΑΠ 1145/99 ΕλΔικ/
νη 2000, 350). Εξάλλου, κατάσταση που
είναι δυνατόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να έχει ως συνέπεια, τη στέρηση
του λογικού είναι και η προϊούσα γερο-

ντική άνοια, όταν απ’ αυτή προκαλείται
μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας
του νου σε βαθμό που να αποκλείει
τη λειτουργία αυτού, ήτοι την ύπαρξη
λογι-κής κρίσης. Η απλή νοητική μείωση
(έκ-πτωση), που συνοδεύει συχνά τη γήρανση, είναι ένα απολύτως φυσιολογικό
φαινόμενο και η επίκληση και η απόδειξη
αυτής δεν δικαιολογεί, από μόνη της,
ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης
(ΑΠ 1680/2002, αδημ., ΕΑ 143/2000 Ελ
Δικ/νη 2000, 826). Θα πρέπει να γίνεται
εξατομικευμένη προσέγγιση της συγκεκριμένης ψυχοπαθολογικής εικόνας,
ώστε να διαπιστωθεί εάν ο διαθέτης
τε-λούσε κατά τον χρόνο σύνταξης της
δια-θήκης, σε έλλειψη συνειδήσεως των
πράξεων του, κατά την έννοια του νόμου
(ΕΑ 143/2000, οπ.παρ., Γεωργιάδη-Σταθόπουλο στον Α.Κ., αρθρ. 1719-1720
αρ.30, 35)
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Στις 8-101991, απεβίωσε στην Πάτρα, η Β.Κ.,
σε ηλικία 86 ετών, κάτοικος όσο ζούσε
Πατρών. Αυτή ήταν άγαμη και δεν είχε
τέκνα, κατά το χρόνο δε του θανάτου της
άφησε πλησιέστερους συγγενείς της τον
αδελφό της Π., αρχικό ενάγοντα, καθώς
και τα τέκνα των προαποβιωσάντων
αδελφών της Κ. και Ε. Η ως άνω αποβιώσασα, με την υπ ‘αρ. 15.845/1984
δημόσια διαθήκη της, που συντάχθηκε
στις 22-6-1984, από τη Συμβολαιογράφο Πατρών Π.Γ., στο γραφείο αυτής
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στην Πάτρα, παρουσία τριών μαρτύρων,
δήλωσε ότι εγκαθιστά μοναδική κληρονόμο της σε όλη την κινητή και ακίνητη
περιουσία της την εναγομένη, ανηψιά
της, Α.Γ., δηλώνοντας συγχρόνως, ότι
αυτή την διατρέφει και την περιποιείται
από πολλά χρόνια και θα την περιποιείται και θα της παρέχει ό,τι χρειάζεται.
Πε-ραιτέρω αποδείχθηκε ότι η διαθέτιδα
Β.Κ., από της γεννήσεως της έως το έτος
1984, κατοικούσε στο χωριό Τριζόνια
του νομού Φωκίδας. Ήταν αγράμματη
και ασχολιόταν με αγροτικές και οικιακές
εργασίες. Κατά το έτος 1984, σε ηλικία
79 ετών, αυτή μετέβη στην Πάτρα και
εγκαταστάθηκε στην οικία της εναγομένης ανηψιάς της, θυγατέρας του προαποβιώσαντος αδελφού της, η οποία την
περιποιόταν μέχρι τον θάνατό της. Κατά
το έτος 1986, αυτή (Β.Κ.) απώλεσε εντελώς την όρασή της, συνεπεία γλαυκώματος και υπερώριμου καταρράκτη, που
δεν κατέστη δυνατόν να χειρουργηθεί,
λόγω αρνήσεως της να υποβληθεί σε
χειρουργική επέμβαση. Έκτοτε δε αυτή
είχε ανάγκη τρίτου προσώπου για να την
περιποιείται. Λάμβανε σύνταξη γήρατος
από τον Ο.Γ.Α και από την 1-1-1986
λάμβανε και επίδομα τυφλής. Λόγω της
προχωρημένης ηλικίας της, η Β.Κ., είχε
μία μικρή έκπτωση των πνευματικών
λειτουργιών της, δηλαδή μία απλή νοητική μείωση, όχι, όμως, σε τέτοιο βαθμό
που να αποκλείει την χρήση του λογικού
της και να την εμποδίζει να εκφράσει τη
βούληση της, αφού, όπως καταθέτουν
με κατηγορηματικότητα και οι μάρτυρες
της εναγομένης Β.Τ και Μ.Φ. που είναι
γείτονες της εναγομένης και γνώριζαν
την θανούσα από το έτος 1982, αυτή
(Β.Κ.) είχε τα λογικά της μέχρι του θανάτου της, συζητούσε μαζί τους για διάφορα θέματα με λογικό ειρμό, αναγνώριζε
πρόσωπα και πράγματα, ακόμη δε και
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μετά την τύφλωση της αναγνώριζε τα
πρόσωπα από τη φωνή τους, εκκλησιαζόταν, γνώριζε τις γιορτές και ψήφιζε
κατά τις βουλευτικές εκλογές. Επιπροσθέτως, η πρώτη από τις ως άνω μάρτυρες (Β.Τ) καταθέτει ότι η αποβιώσασα
Β.Κ. έλεγε ότι θέλει να κάνει χαρτιά για
να αφήσει την περιουσία της στην εναγομένη που την περιποιόταν, για να μην
έχει αργότερα προβλήματα με τους υπόλοιπους συγγενείς, η δε δεύτερη μάρτυρας (MΦ.) καταθέτει ότι την ίδια ημέρα,
που συντάχθηκε η ένδικη διαθήκη, η
αποβιώσασα Β.Κ. της είπε “σήμερα
πήγα και έκανα διαθήκη στην Κ., γιατί
αυτή με κοιτάει και μου έφυγε ένα βάρος”. Επίσης, από την με ημερομηνία
16-3-1984 βεβαίωση της Γραμματέως
του Πρωτοδικείου Άμφισσας προκύπτει
ότι η Β.Κ. ψήφισε κατά τις εκλογές της
2ας-6-1985. Με βάση τα παραπάνω,
αποδείχθηκε ότι κατά τον χρόνο σύνταξης της ένδικης δημόσιας διαθήκης
(22-6-1984), η διαθέτιδα Β.Κ. είχε την
ικανότητα λογικής στάθμισης και ελεύθερου προσδιορισμού της βούλησής της
καθώς και την ικανότητα να διαγνώσει
την ουσία και το περιεχόμενο της ένδικης
διαθήκης, και να αντιληφθεί τη σημασία
των επί μέρους διατάξεων αυτής, οι
οποίες, όπως προαναφέρθηκε, ήταν
απλές και κατανοητές και όχι πολύπλοκες και συνεπώς, αυτή είχε συνείδηση των πράξεών της και δεν στερείτο
της χρήσης του λογικού, συνεπεία
πνευματικής νόσου. Ο ισχυρισμός του
αρχικού ενάγοντος Π.Κ. ότι η Β.Κ., κατά
τον χρόνο συντάξεως της ένδικης διαθήκης, δεν είχε συνείδηση των πράξεών
της και εστερείτο της χρήσης του λογικού, συνεπεία πνευματικής νόσου, δεν
αποδείχθηκε. Ειδικότερα, οι καθολικοί
διάδοχοι του αρχικού ενάγοντος Κ.Κ. και
Π.Κ. που υπεισήλθαν, μετά τον θάνατο
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αυτού, στην παρούσα δίκη (πρώτος και
δεύτερος των εφεσίβλητων) προσκομίζουν, προς απόδειξη του ως άνω
ισχυ-ρισμού τους, τα παρακάτω ιατρικά
πι-στοποιητικά: 1) την με ημερομηνία 172-1982 ιατρική βεβαίωση του αγροτικού
ιατρού, με την οποία βεβαιούται ότι η
Β.Κ. πάσχει από σοβαρή διανοητική
καθυστέρηση, που την καθιστά ανίκανη
για αυτοσυντήρηση, 2) την με ημερομηνία 22.2.1982 ιατρική βεβαίωση του
Νοσοκομείου Πατρών, που εκδόθηκε
από ιατρό των εξωτερικών ιατρείων,
με την οποία βεβαιούται ότι η Β.Κ. εξετασθείσα, στα εξωτερικά ιατρεία, ευρέθη
πάσχουσα από διανοητική καθυστέρηση, 3) την από 24-12-1982 γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής του νομού Φωκίδας, αποτελούμενη από δύο ιατρούς ένα χειρούργο
και έναν ακτινολόγο, η οποία γνωματεύει
ότι η Β.Κ., πάσχει από διανοητική καθυστέρηση και είναι ανίκανη για κάθε εργασία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και 4)
το με ημερομηνία 23-10-1985 ιατρικό
πι-στοποιητικό της Οφθαλμολογικής
Κλινι-κής του Νοσοκομείου Πατρών,
που συντάχθηκε από τον οφθαλμίατρο
Κ.Π., στο οποίο αναγράφεται ότι η Β.Κ.
δεν κατέστη δυνατόν να χειρουργηθεί για
γλαύκωμα και υπερώριμο καταρράκτη,
διότι ήταν αδύνατη η συνεργασία μαζί
της, λόγω του ότι πάσχει από άνοια, και
ότι ούτε με γενική αναισθησία μπορούσε
να χειρουργηθεί, διότι ήταν επικίνδυνο
για τη ζωή της. Τα ως άνω ιατρικά πιστοποιητικά, πέραν του ότι δεν αναφέρουν
την αιτία της διανοητικής καθυστέρησης
της Β.Κ., καθώς και τον βαθμό της διανοητικής καθυστέρησης, ήτοι σε ποιο βαθμό αυτή στερείτο της χρήσης του λογικού, δεν προέρχονται από ιατρούς νευρολόγους ή ψυχίατρους, που έχουν την
ειδικότητα για να διαγνώσουν την ύπαρ-
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ξη μιας πνευματικής νόσου και τον βαθμό στέρησης της χρήσης του λογικού
που αυτή συνεπάγεται, αλλά από
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Συνεπώς,
από τα πιστοποιητικά αυτά δεν αποδεικνύεται ότι η διαθέτιδα έπασχε από
πνευματική νόσο, που προκαλούσε σ’
αυτή στέρηση της χρήσης του λογικού.
Ούτε εξάλλου αποδείχθηκε ότι η Β.Κ.
νοσηλεύθηκε ποτέ σε νοσοκομείο λόγω
γεροντικής άνοιας ή για κάποια άλλη
πνευματική νόσο ή ότι είχε υποβληθεί
σε ιατρική παρακολούθηση και λάμβανε
φαρμακευτική αγωγή για τέτοια νόσο,
αφού δεν προσκομίζεται σχετικό ιατρικό
πιστοποιητικό από ιατρό νευρολόγο ή
ψυχίατρο. Οι δε καταθέσεις των μαρτύρων των εναγόντων Χ.Κ. και Β.Κ. που
καταθέτουν ότι η Β.Κ. ήταν διανοητικά
ανάπηρη, δεν επικοινωνούσε με το
περιβάλλον και δεν είχε συνείδηση των
πράξεων της, δεν κρίνονται από το δικαστήριο επαρκείς νια το σχηματισμό πλήρους δικανικής πεποίθησης περί του ότι
η Β.Κ. έπασχε από πνευματική νόσο
που απέκλειε τη χρήση του λογικού,
αφού δεν προσεπιβεβαιώνονται και από
σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις νευρολόγου ή ψυχιάτρου. Ύστερα απ’ αυτά,
δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη συγκεκριμένης πνευματικής νόσου της διαθέτιδας
η οποία να υφίστατο πριν ή κατά τον
χρόνο σύνταξης της ένδικης διαθήκης
και να προκαλούσε σ’ αυτή στέρηση της
χρήσης του λογικού, ούτε αποδείχθηκε
έλλειψη συνείδησης των πράξεών της,
κατά τον χρόνο σύνταξης της ένδικης
διαθήκης. Επομένως, κατά τον χρόνο
σύνταξης της ένδικης δημόσιας διαθήκης, η διαθέτιδα Β.Κ., ήταν ικανή προς
σύνταξη αυτής και δεν συνέτρεχε στο
πρόσωπό της κάποια από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 1719 αρ. 4 του Α.Κ.
περιπτώσεις, που συνεπάγονται ανικα-
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νότητα προς σύνταξη διαθήκης. Γι’ αυτό,
η ένδικη διαθήκη είναι έγκυρη.

969/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόρος: Νικόλαος Κορδόσης).
Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός πριν τις τροποποιήσεις του ν. 1329/1983. Παροχή σε
μετρητά σε μεριδούχο κατά το έτος 1980 και αναφορά της καταβολής αυτής στη
διαθήκη. Υπολογίζεται η αξία της παροχής με αναπροσαρμογή.

Επειδή από τον συνδυασμό των
διατάξεων των αρθρ. 1825, 1827, 1839/
1831, 1834 και 1895 του ΑΚ, όπως τα
τελευταία τέσσερα ίσχυαν πριν από την
αντικατάστασή τους με τα αρθρ. 26 και
28 του Ν. 1329/83, τα οποία εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση που
η παροχή είχε δοθεί πριν από την έναρξη ισχύος (18-12-1983) του άνω νόμου,
κατ’ αρθρ. 88 αυτού, προκύπτει ότι στην
περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι κατιόντες του κληρονομουμένου και
αν ελάμβανε χώρα η εξ αδιαθέτου διαδοχή θα έπρεπε μεταξύ τους να λάβει
χώρα συνεισφορά για τον υπολογισμό
της νόμιμης μοίρας κατιόντος που αξιώνει τη συμπλήρωσή της, εκτιμάται η αξία
όλης της κληρονομιαίας περιουσίας κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου (πραγματική κληρονομική ομάδα), από την οποία αφαιρούνται τα χρέη
της κληρονομιάς και οι δαπάνες της
κη-δείας του κληρονομουμένου και της
απογραφής της κληρονομίας. Στη συνέχεια προστίθενται και θεωρούνται ότι
υπάρχουν στην κληρονομιά (πλασματική κληρονομική ομάδα) με την αξία
που είχαν κατά τον χρόνο της παροχής
ο,τιδήποτε κατά το αρθρ. 833 καταλογίζεται στη νόμιμη μοίρα κάθε μεριδούχου, όπως, επίσης και κάθε δωρεά του
κληρονομουμένου, εφόσον έγινε μέσα

στην πριν από τον θάνατο του δεκαετία
και δεν επιβαλλόταν από λόγους ευπρεπείας η ιδιαίτερο ηθικό καθήκον. Κατά
το αρθρ. 1833, όπως ίσχυε κατά τον ίδιο
χρόνο, στη νόμιμη μοίρα καταλογίζεται
στην αξία του χρόνου της παροχής η
προίκα και ο,τιδήποτε παραχώρησε ο
κληρονούμενος όταν ζούσε στον μεριδούχο με τον όρο να καταλογισθεί στη
νόμιμη μοίρα. Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων καταλογίζεται στη
νόμιμη μοίρα και η δωρεά που έγινε
προς τον μεριδούχο με τον όρο να
κατα-λογισθεί στη νόμιμη μοίρα, έστω
και αν αυτή έγινε σε χρόνο μεγαλύτερο
από δε-καετία πριν από τον θάνατο
του κληρο-νομουμένου, οπότε, αν δεν
υπήρχε ο όρος, δεν θα καταλογιζόταν και
είναι αδιάφορο αν έχει τηρηθεί ο τύπος
(βλ. ΕφΑθ. 3289/2001, Δνη 2002, 819).
Ο όρος περί καταλογισμού δεν υπόκειται
σε τύπο (βλ. ΑΠ 463/85, ΝοΒ 34, 193)
και πρέπει να δηλώνεται κατά τον χρόνο
της παροχής, τυχόν δε μεταγενέστερη
διάταξη στη διαθήκη για καταλογισμό ή
μη στη νόμιμη μοίρα δεν έχει αξία (βλ.
ΑΠ 14/76, ΝοΒ 24, 586). Οι παροχές
λαμβάνονται υπόψη με την αξία που
εί-χαν κατά τον χρόνο που έγιναν, εάν
όμως μέχρι τον θάνατο του κληρονομουμένου επήλθε ουσιώδης μεταβολή της
τρέχουσας αξίας της δραχμής, γίνεται

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστεως, κατ’ αρθρ. 288 του ΑΚ, αναγωγή της
αξίας της παροχής ή της δωρεάς στον
χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου,
οπότε αποτιμάται η κληρονομιά. Η αξία
δηλαδή του χρόνου της παροχής θα
αναχθεί με βάση την αρχή της καλής
πί-στεως στο ισάξιο της κατά τον χρόνο
θα-νάτου του κληρονομουμένου, αφού
ληφ-θούν υπόψη η τιμή και η αγοραστική
αξία της χρυσής λίρας Αγγλίας σε κυκλοφορούσες δραχμές τόσο κατά τον χρόνο
της παροχής όσο και κατά τον χρόνο του
θανάτου του κληρονομουμένου και γίνει
η μεταξύ τους σύγκριση, καθώς και η
αξία του τιμαρίθμου που επήλθε στο μεταξύ, όχι δε και η αξία του αντικειμένου
της παροχής κατά τον χρόνο θανάτου
του κληρονομουμένου, αφού κατά ρητή
επιταγή του νόμου λαμβάνεται υπόψη
μόνο η αξία κατά τον χρόνο της παροχής
(βλ. ΑΠ 1176/2002, ΝοΒ51, 1010, 1047/
98, Δνη 99, 128, 1294/88, ΝοΒ 37, 738,
ΕφθΘ. 1305/2001, Δνη 2001, 1390). Με
βάση την κατά τα άνω προσδιοριζόμενη
πλασματική κληρονομική ομάδα εξευρίσκεται η εξ αδιαθέτου κληρονομική μερίδα του κληρονόμου. Ακολούθως, αφαιρείται από αυτήν η υποκείμενη σε συνεισφορά παροχή που έγινε προς τον συγκεκριμένο κληρονόμο και επί τη βάσει
του υπολοίπου εξευρίσκεται η νόμιμη
μοίρα του, από την οποία στη συνέχεια
αφαιρείται το μισό της καταλογιστέας
πα-ροχής. Με τον τρόπο αυτό η εν
λόγω παροχή αφαιρείται κατά το ήμισυ
μεν από την εξ αδιαθέτου μερίδα (ως
συνει-σενεκτέα) και κατά το έτερο ήμισυ
από τη νόμιμη μοίρα (ως καταλογιστέα)
και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο υπέρ
του μεριδούχου υφίσταται το δικαίωμά
του για το υπόλοιπο αυτό (βλ. ιδίως
ΑΠ 1303/2001, ΝοΒ 50, 1454 και Δνη
2003, 470, 1306/99, ΝοΒ 48, 1562 και
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Δνη 2003, 764).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: την 18-5-2001
απε-βίωσε ο πατέρας των διαδίκων
Θ.Κ, κά-τοικος εν ζωή Ματαράγκας
Αιτωλοακαρ-νανίας. Με την 12354/
2001 δημόσια δια-θήκη ενώπιον του
συμβολαιογράφου Μακρυνείας Ι.Τ. και
την από 6-4-2001 ιδιόγραφη - μυστική
διαθήκη του, που είχε καταθέσει στον
ίδιο ως άνω συμβο-λαιογράφο και
οι οποίες δημοσιεύθηκαν νόμιμα,
εγκατέστησε επί των περιου-σιακών
του στοιχείων ως μόνους κληρο-νόμους
τους διαδίκους ως ακολούθως: ο) Στην
ήδη εκκαλούσα θυγατέρα του E. άφησε
ένα αγροτεμάχιο αξίας κατά τον χρόνο
του θανάτου του 200.000 δρχ. β) Στον
υιό του Χ. (επίσης εκκαλούντα, που
ερημοδικεί) άφησε ένα αγροτεμάχιο,
αξίας κατά τον χρόνο του θανάτου του
3.000.000 δρχ. και γ) στον εφεσίβλητο
υιό του Κ., 1) ένα ελαιοστάσιο εκτάσεως
4.000 τ.μ. περίπου αξίας κατά τον χρόνο
του θανάτου του 4.000.000 δρχ. και 2)
μία παλαιά λιθόκτιστη κεραμοσκεπή
ανώγεια οικία, αξίας κατά τον χρόνο
του θανάτου του 15.000.000 δρχ. Τα
παραπάνω περιστατικά ρητώς συνομολογούνται από τους διαδίκους συμπεριλαμβανομένης και της αξίας ενός εκάστου των κληρονομιαίων στοιχείων,
εκτός από την αξία του οικοπέδου και
της οικίας, ως προς τα οποία οι απόψεις
των διαφέρουν σημαντικά. Το οικόπεδο
αυτό ευρίσκεται εντός του σχεδίου
Ματα-ράγκας και έχει εμβαδόν, όπως
ελέχθη, 108,16 τ.μ., εκ των οποίων ένα
τμήμα 6,98 τ.μ. ρυμοτομείται. Το τμήμα
που απομένει (101,18 τ.μ.) είναι άρτιο
και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση. Η
οικία έχει ανεγερθεί πριν από το έτος
1950, είναι δηλαδή παλαιάς κατασκευής
με εσωτερικά χωρίσματα από καλάμια
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(τσατμά), ενώ έχουν αντικατασταθεί οι
πόρτες και τα παράθυρα του ισογείου
που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
Το ισόγειο μισθώνεται ως αποθήκη με μηνιαίο μίσθωμα 55 ΕΥΡΩ περίπου. Το υπόγειο έχει εμβαδόν 61,00 τ.μ.
και το ισόγειο και ο όροφος από 85,50
τ.μ. το καθένα (στον όροφο υπάρχει και
στεγασμένη βεράντα εμβαδού 21,56 τ.μ.
με μικρό W.C.). Οι ενάγοντες εκτιμούν
την αξία του ακινήτου σε 36.000.000
δρχ., υπολογίζοντας ανακριβώς όμως
στην αγωγή ότι το οικόπεδο έχει
εμβα-δόν 450 τ.μ. και κάθε «όροφος»
(υπό-γειο, ισόγειο, ανώγειο) 150 τ.μ.
Η εκτίμη-ση αυτή είναι υπερβολική,
όπως και οι επικαλούμενες από την
εκκαλούσα εκθέ-σεις εκτίμησης των
πολιτικών μηχανικών Σ.Α. και Χ.Π. που
την υπολογίζουν σε 94.000 και 97.000
ΕΥΡΩ αντίστοιχα…..
Από την προσήκουσα εκτίμηση
των παραπάνω αποδεικτικών στοιχείων
συνάγεται ότι η αξία του εν λόγω κληρονομιαίου ακινήτου ανέρχεται στο προαναφερθέν ποσό των 15.000.000 δρχ.
Έτσι, η αξία της πραγματικής ομάδας
της κληρονομιάς ανέρχεται σε 22.200.000
δρχ. (200.000 + 3.000.000 + 4.000.000
+ 15.000.000). Περαιτέρω, κατά το έτος
1980 ο διαθέτης είχε πωλήσει ένα οικόπεδο και με το τίμημα που εισέπραξε,
ανερχόμενο σε 300.000 δρχ., ενίσχυσε
την ήδη εκκαλούσα θυγατέρα του. Η παροχή του περιουσιακού αυτού στοιχείου
έγινε με τον όρο του καταλογισμού στη
νόμιμη μοίρα, γεγονός που ο κληρονομούμενος μνημόνευσε και στην προαναφερθείσα δημόσια διαθήκη του («....

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

διορίζω κληρονόμους μου ... Την θυγατέρα μου Ε. στο μερίδιο της οποίας υπολογίζω χρήματα που έδωσα σ’ αυτή απ’
την πώληση οικοπέδου στη Ματαράγκα
(προγενέστερα)»). Η αξία που είχε η
παροχή αυτή κατά τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε αναγόμενη, λόγω ουσιώδους μεταβολής της αξίας της δραχμής,
στο ισάξιο του ίδιου ποσού σε δραχμές
κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, οπότε αποτιμάται η κληρονομιά, ανέρχεται σε 4.315.200 δρχ. (βλ.
λεπτομερή υπολογισμό στην εκκαλουμένη απόφαση με βάση την τιμή της αγοραίας αξίας της χρυσής λίρας Αγγλίας
κατά τον χρόνο της παροχής και κατά
τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου και την αύξηση του τιμαρίθμου
που επήλθε στο μεταξύ). Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκκαλούσα με την έφεσή
της δεν αμφισβητεί την κατά τον χρόνο
θανάτου του κληρονομουμένου αξία της
παροχής που δέχθηκε η εκκαλουμένη
απόφαση αλλά ισχυρίζεται, εσφαλμένα
όμως, ότι θα έπρεπε να υπολογισθεί
με την αξία που είχε κατά τον χρόνο
που έγινε, ασχέτως της επελθούσας
εν τω μεταξύ ουσιώδους μεταβολής
της αξίας της δραχμής. Κατά συνέπεια,
η αξία της πλασματικής ομάδας της
κληρονομιάς ανέρχεται σε 26.515.200
δρχ. (22.200.000 + 4.315.200) και
η εξ αδιαθέτου κλη-ρονομική μερίδα
της εκκαλούσας σε 8.838.400 δρχ,
(26,515.200: 3). Με βά-ση τα στοιχεία
αυτά η μετά τον καταλογι-σμό αξία
της νόμιμης μοίρας της εκκα-λούσας
ανέρχεται σε 104,000 δρχ. (8.838.400
- 4.315.200 = 4.523.200: 2 ~ 2.261.600
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970/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Βασιλείου, Γλυκερία Λάμπρου).
Διαθήκη. Χωρεί ερμηνεία της εφόσον δεν είναι εντελώς ασαφής και αόριστη, οπότε
είναι άκυρη. Στην ερμηνεία δεν χωρεί εφαρμογή του άρθρου 200 Α.Κ.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 173 και 1781 Α.Κ.,
προκύπτει ότι αν η διάταξη της διαθήκης
δεν είναι εντελώς ασαφής και αόριστη,
οπότε είναι ανεπίδεκτη ερμηνείας και
επομένως άκυρη, αλλά υπάρχει βάση
για την ερμηνεία αυτής, τότε η ασάφεια
αίρεται με την ερμηνεία, με την οποία
θα αναζητηθεί, χωρίς προσή-λωση στις
λέξεις, η αληθινή βούληση του διαθέτη,
σκοπούμενη από άποψη υπο-κειμενική
και όχι αντικειμενική, κατά την έννοια
της οποίας η βούληση αυτή θα προσδιοριζόταν κατά τις αντιλήψεις τρίτων,
σύμφωνα με τη συναλλακτική πίστη,
την προβλεπόμενη από το άρθρο 200
Α.Κ., το οποίο όμως δεν έχει εφαρμογή
στην ερμηνεία των διαθηκών. Σκοπός
της ερ-μηνείας της διαθήκης είναι η
άρση της μερικής ασάφειας αυτής και
η διαπίστωση του νομικώς σημαντικού
περιεχομένου της δήλωσης βούλησης
του διαθέτη, ενώ αντικείμενό της είναι
ακριβώς η δήλωση της βούλησης αυτού.
Κατά την ερμηνεία των διαθηκών δεν
αναζητείται μια βούληση του διαθέτη
αποκομμένη από τη σχετική δήλω-ση
της βούλησης αυτής, αλλά το τι ήθελε
να πει ο διαθέτης χρησιμοποιώντας
τις σχετικές λέξεις. Έτσι για να βρεθεί
αυτή η αληθινή βούληση του διαθέτη
ερευνάται κατ’ αρχήν το κοινό νόημα
των λέξεων που χρησιμοποίησε στη
διαθήκη. Η αναζητού-μενη με την
ερμηνεία αληθινή βούληση του διαθέτη

θα πρέπει να βρίσκει κάποιο, έστω και
έμμεσο, στήριγμα στο ίδιο το κείμενο
της διαθήκης, καθ’ όσον διαφορετικά,
θα παραβιάζονταν οι διατάξεις για τον
τύπο των διαθηκών, ενώ θα υπήρχε
πάντοτε ο κίνδυνος να αλλοιωθεί
πλήρως η βούλησή του με τη βοήθεια
ψευδομαρτύρων. Με την προϋπόθεση
αυτή επιτρέπεται κατά την αναζήτηση
της αληθινής βούλησης του δια-θέτη
η προσφυγή και σε όλα τα προσιτά
γεγονότα ή στοιχεία που βρίσκονται έξω
από τη διαθήκη. Έτσι το δικαστήριο στην
περίπτωση αυτή πρέπει να διατάσσει και
μαρτυρικές αποδείξεις, οπότε είναι υποχρεωμένο να λάβει υπόψιν για τη συναγωγή από αυτά τεκμηρίων και όλα τα
έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά μέσα, που
προσκομίζουν οι διάδικοι, όπως επίσης
και τους ισχυρισμούς που προτείνονται
και συντελούν στη διάγνωση της
αληθινής βούλησης του διαθέτη. Αν δε οι
ισχυρισμοί αυτοί οδηγούν υποχρεωτικά,
κατά τους κανόνες της λογικής στην
ερμηνευτική άπο-ψη του διαδίκου, που
τους προτείνει, αποτελούν πράγματα
με την έννοια του άρθρου 559 αρ. 8
Κ.Πολ.Δικ., τέτοια δηλαδή, που έχουν
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της
δίκης και δημιουργείται αν δε ληφθούν
υπόψιν ο σχετικός λόγος αναιρέσεως
(βλ. σχ. ΑΠ. 538/2003 Δνη 44,1619,
ΑΠ. 491/1999 Δνη 40.1077, ΑΠ. 613/90
Δνη ν 32,1650, ΑΠ. 38/1987 Δνη 29.121,
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1069/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κίτσος, Γιάννος Νικολόπουλος).
Διαθήκη δημόσια. Ακυρότητα αν συντάχθηκε από συμβολαιογράφο ή συνέπραξε
μάρτυρας συγγενής του διαθέτη κατά το άρθρο 1725 Α.Κ. Η ακυρότητα αφορά μόνο
τη διάταξη υπέρ του τιμώμενου και το λοιπό περιεχόμενο της. Περιστατικά.

Στο άρθρο 1725 Α.Κ. ορίζεται ότι
ως συμβολαιογράφος ή μάρτυρας δεν
μπορεί να συμπράξει για την σύνταξη
διαθήκης ο σύζυγος ή αυτός που διετέλεσε σύζυγος του διαθέτη και ο συγγενής του διαθέτη σε ευθεία γραμμή ή έως
και τον τρίτο βαθμό σε πλάγια γραμμή
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατά δε το
άρθρο 1726 ιδίου κώδικα ορίζεται ότι ως
συμβολαιογράφος ή μάρτυρας δεν μπορεί να συμπράξει για τη σύνταξη της διαθήκης ο τιμώμενος με αυτή ή εκείνος
που διορίζεται με τη διαθήκη εκτελεστής
ή όποιος ευρίσκεται προς κάποιο τιμώμενο ή διοριζόμενο ως εκτελεστή στη
διαθήκη με κάποια από τις σχέσεις που
αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.
Στη περίπτωση που συμπράττει συμβολαιογράφος ή μάρτυρας παρά την ανικανότητα τους γιατί είναι τιμώμενος στη
διαθήκη ως κληρονόμος, κληροδόχος,
καταπιστευματοδόχος, εκτελεστής, ή
γιατί διατελεί προς τον τιμώμενο με την
διαθήκη στην παραπάνω αναφερόμενη
συζυγική ή συγγενική σχέση, είναι άκυρη
μόνο η υπέρ του τιμώμενου διάταξη του
διαθήκης και όχι το λοιπό περιεχόμενο
της (άρθρο 1726 παρ. 2 ΑΚ). Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 1734 Α.Κ.
«οι γενικές διατάξεις για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα εφαρμόζονται και στη
δημόσια διαθήκη, εφόσον δεν ορίζεται
διαφορετικά». Από την παραπάνω διάταξη συνάγεται ότι η πράξη που συντάσ-

σεται από τον συμβολαιογράφο για τη
δημόσια διαθήκη ρυθμίζεται από τις διατάξεις για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, εφόσον όμως δεν υπάρχει αντίθετη
ρύθμιση. Όμως αντίθετη ρύθμιση υπάρχει, όπως η διάταξη του άρθρου 1718
Α.Κ. με την οποία ρυθμίζεται ότι «διαθήκη για τη σύνταξη της οποίας δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1719
έως 1757 Α.Κ. είναι άκυρη». Η παραπάνω διάταξη του άρθρου 1718 Α.Κ. ως
ειδική επικρατεί των γενικών ρυθμίσεων
για τα υπόλοιπα συμβολαιογραφικά έγγραφα και αποκλείει στην προκειμένη
περίπτωση την εφαρμογή του άρθρου
12 παρ. 1 του Ν 670/1977, σύμφωνα
με την οποία ακυρότητα του συμβολαιογραφικού εγγράφου επέρχεται μόνο σε
περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων
των άρθρων 9 και 10 του ανωτέρω
νόμου (ΑΠ 800/1980 ΝοΒ 29,69, Βασ.
Βαθρακοκοίλης Ερμηνεία Α.Κ. υπ’ αρθρ.
1734). Στην προκειμένη περίπτωση από
όλα τα νομίμως επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα απεδείχθησαν τα
ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 8995/15-5-1995 δημόσιας διαθήκης του Συμβολαιογράφου
Δύμης Σ.Η. που δημοσιεύθηκε νόμιμα
με την υπ’ αριθμ. 331/1997 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
ο Θ.Κ. που πέθανε στις 5-8-1997 κάτοικος εν ζωή Λακκόπετρας - Αχαΐας, εγκατέστησε τους διαδίκους ως μόνους κλη-
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ρονόμους στην κινητή και ακίνητη περιουσία του. Κατά τη σύνταξη της διαθήκης αυτής συνέπραξε ως μάρτυρας ο
Σ.Ρ. κάτοικος Κάτω Αχαΐας. Όμως όπως
προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 9495/2212-2000 πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης του Δήμου Δύμης ο ανωτέρω μάρτυρας είναι αδελφός της E.Κ.,
η οποία είναι μητέρα του δεύτερου εναγομένου ανηλίκου Γ.Κ., ο οποίος στην
προκειμένη περίπτωση εκπροσωπείται
από την ίδια ως επίσης και τον πρώτο
εναγόμενο Π.Κ. (πατέρα του), ως επίσης
είναι μητέρα και της τρίτης εναγομένης
Δ.Κ. Επομένως κατά την σύνταξη της
ανωτέρω διαθήκης, συνέπραξε ως Μάρτυρας πρόσωπο συνδεόμενο με συγγένεια τρίτου βαθμού εκ πλαγίου με τους
δεύτερο και τρίτη των εναγομένων, οι
οποίοι είναι τιμώμενοι με την διαθήκη.
Συνεπώς σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι σχετικές διατάξεις της ένδικης
διαθήκης υπέρ των παραπάνω εναγομένων είναι άκυρη. Ο ισχυρισμός των
εναγομένων ότι η άκυρη διαθήκη μπορεί
να μετατραπεί σε δωρεά αιτία θανάτου
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 182 ΑΚ, πρέπει ν’ απορριφθεί, ως μη νόμιμος, αφού
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η δωρεά αιτία θανάτου είναι διμερής
δικαιοπραξία, απαιτείται αποδοχή αυτής
από τον δωρεοδόχο, πρέπει να αναφέρει την αίρεση της προαποβιώσεως του
δωρητή και επί ακινήτου απαιτείται και
μεταγραφή, στοιχεία τα οποία δεν έχει
η ανωτέρω άκυρη δικαιοπραξία. Επίσης
οι εναγόμενοι -εκκαλούντες ισχυρίζονται
ότι δεν είναι άκυρη η διαθήκη διότι στην
προκειμένη περίπτωση δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 1718 και 1726 ΑΚ αλλά
το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν 670/1977
σύμφωνα με το οποίο ακυρότητα του
συμβολαιογραφικού εγγράφου επέρχεται μόνο στην περίπτωση μη τηρήσεως
των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 του
ανωτέρω νόμου (πρόσληψη διερμηνέως
κ.λ.π.). Όμως ο ισχυρισμός αυτός είναι
μη νόμιμος και πρέπει ν’ απορριφθεί
διότι, όπως προαναφέρθηκε στην μείζονα πρόταση της παρούσης απόφασης, στην προκειμένη περίπτωση οι
παραπάνω διατάξεις των άρθρων 1718
και 1726 ΑΚ, ως ειδικές επικρατούν των
γενικών ρυθμίσεων για τα υπόλοιπα
συμβολαιογραφικά έγγραφα και δεν
εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Ν 610/1977.
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6. ðïëéôéêç äéêïíïìéá
2/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Πιτσούνης, Τρύφωνας Καραντώνης, Αντώνιος
Πατρινός).
Πληρεξουσιότητα. Εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως. Χορήγηση προθεσμίας για τη
συμπλήρωση της έλλειψης. Δεν χορηγείται όμως, αν η υπόθεση είναι ώριμη για
έκδοση αποφάσεως οπότε δυνατό να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 254 Κ.Πολ.Δ.
(επανάληψη της συζητήσεως).

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 104 και 105 του
Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι για τη συζήτηση
στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα, το δικαστήριο εξετάζει και
αυτεπαγγέλτως την έλλειψη πληρεξουσιότητας. Αν αυτός που παρίσταται
ως πληρεξούσιος δεν αποδεικνύει την
ύπαρξη πληρεξουσιότητας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει σύντομη προθεσμία
για τη συμπλήρωση της έλλειψης και να
επιτρέψει σε εκείνον που δεν αποδει-

κνύει την πληρεξουσιότητά του να συμμετάσχει στη δίκη προσωρινά (αρθρ.
105 Κ.Πολ.Δ.). Η διάταξη αυτή (αρθρ.
105 Κ.Πολ.Δ.) δεν εφαρμόζεται, κατ’ αρχήν, όταν η υπόθεση είναι ώριμη προς
έκδοση οριστικής απόφασης πλην όμως
η εφαρμογή της μπορεί να συνδυασθεί
με επανάληψη της συζήτησης σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 254 Κ.Πολ.Δ.
(Κεραμεύς- Κονδύλης- Νίκας Ερμ.
Κ.Πολ.Δ. υπ’ αρθρ. 105 σελ. 225).

32/2005
(Ðñüåäñïò: Âáóßëåéïò Íáíüðïõëïò).
(ÅéóçãçôÞò: Ðáíáãéþôçò Óðçëéüðïõëïò, åöÝôçò).
(Äéêçãüñïé: Êþóôáò ÃéáííÜôïò, ×ñÞóôïò Êáíåëëüðïõëïò).
ÌÜñôõñáò åîáéñåôÝïò. Íüìéìá åîåôÜæåôáé êáé ï äéêáéïðÜñï÷ïò (ðùëçôÞò) ìÝñïõò
ôïõ åðéäßêïõ, ôïõ åíÜãïíôïò.

Κατά την διάταξη του άρθρου 400
§ 3 Κ.Πολ.Δικ., για να εξαιρεθεί κάποιος
μάρτυρας δεν αρκεί να ελπίζει σε κάποια
ωφέλεια ή βλάβη από την έκβαση της
δίκης, αλλά πρέπει η ωφέλεια ή η βλάβη
να είναι βέβαιη και άμεση και να είναι
συνέπεια της δίκης και να προκύπτει

ακριβώς ποιο είναι το συμφέρον, του εξεταζομένου μάρτυρος, από την έκβαση
της δίκης (Α.Π. 587/1977 ΝοΒ 26.207).
Στην προκειμένη περίπτωση οι εναγόμενοι - εκκαλούντες προέβαλαν την από
το άρθρο 400 § 3 Κ.Πολ.Δικ. ένσταση
περί εξαιρέσεως του μοναδικού μάρτυρα
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που εξετάσθηκε με επιμέλεια της ενάγουσας, Κ.Π. Όμως ο λόγος αυτός
της εξαιρέσεως πρέπει ν’ απορριφθεί
ως ουσιαστικά αβάσιμος, δοθέντος
ότι δεν απεδείχθη ότι ο μάρτυς αυτός
προσδοκά συμφέρον από την δίκη αυτή.
Ο τελευ-ταίος υπήρξε δικαιοπάροχος της

ενάγου-σας κατά ένα μέρος (δηλ. κατά
3/20 εξ αδιαιρέτου), ενώ τα υπόλοιπα 8/
20 εξ αδιαιρέτου περιήλθαν σε αυτή από
πώ-ληση εκ μέρους της θείας της Β.Π.
και από αυτό δεν μπορεί να συναχθεί ότι
ο ανωτέρω μάρτυρας προσδοκά συμφέρον από την έκβαση της δίκης.

37/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Βελλόπουλος, Γεώργιος Ηλιόκαυτος).
Ένορκη βεβαίωση βάσει σημειώματος. Συνέπειες. Εξέταση του ιδίου μάρτυρα ενώπιον
του δικαστηρίου και ενώπιον συμβολαιογράφου.

Οι καταθέσεις αυτές, δεν αναιρούνται από τις καταθέσεις των μαρτύρων αποδείξεως Χ.Χ και Π.Μ. που εξετάστηκαν ο μεν πρώτος τόσο ενώπιον
του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, όσο
και ενώπιον της συμ/φου Πατρών Χ.Δ.,
ο δε δεύτερος ενώπιον της ίδιας συμ/
φου, καθόσον αυτές (καταθέσεις) δεν

κρίνο-νται πειστικές. Κι αυτό, γιατί ο μεν
πρώ-τος μάρτυρας κατέθεσε ενώπιον
του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου βάσει
σημειώματος, γεγονός που φανερώνει
ότι αυτός δεν έχει ίδια γνώση περί της
υποθέσεως και ότι τα κατατεθέντα υπαγορεύτηκαν από τον εκκαλούντα.

40/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σωτήρης Πολύδωρος, Πολυτίμη Παυλάτου).
Επίδοση σε νομικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις. Πότε υπάρχει ακυρότητα στην
επίδοση. Περιστατικά. Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή. Διάζεται ερήμην ο διάδικος.
Άσκηση εφέσεως και καταβολή του κατά την δίκη ενώπιον του Εφετείου. Νόμιμα και
εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση.

Τα άρθρα 126 παρ. 1 στοιχ. δ’,
127 παρ. 1, 129 παρ. 1 και 139 παρ. 1
στοιχ. δ του ως άνω κώδικα, ορίζουν,
αντιστοίχως, τα παρακάτω: 1) ότι η επίδοση γίνεται για νομικά πρόσωπα ή
άλ-λες ενώσεις προσώπων στον εκπρό-

σωπό τους, σύμφωνα με το νόμο ή το
καταστατικό, 2) ότι η επίδοση συνίσταται
στην παράδοση του εγγράφου στα χέρια
του προσώπου προς το οποίο γίνεται,
3) ότι αν ο παραλήπτης της επιδόσεως
δεν βρίσκεται στο κατάστημα, στο γρα-
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φείο ή στο εργαστήριο, που προβλέπει
το άρθρο 12.4 παρ. 2, το έγγραφο
παρα-δίδεται στα χέρια του διευθυντή
του κα-ταστήματος, του γραφείου ή
του εργα-στηρίου, ή σε έναν από τους
συνεταί-ρους, συνεργάτες, υπαλλήλους
ή υπη-ρέτες, εφόσον έχουν συνείδηση
των πράξεών τους και δεν συμμετέχουν
στη δίκη ως αντίδικοι του παραλήπτη
της επιδόσεως και 4) όποιος ενεργεί
την επίδοση συντάσσει έκθεση, η οποία,
εκτός από όσα απαιτεί το άρθρο 117,
πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων οριζόμενων στοιχείων, και μνεία του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο
και τον τρόπο κατά τον οποίο επιδόθηκε
σε περίπτωση απουσίας ή αρνήσεως
του παραλήπτη ή των προσώπων που
ορίζονται στα άρθρα 128 έως 135 και
138. Από το συνδυασμό των παραπάνω
διατάξεων, συνάγεται ότι σε περίπτωση
επιδόσεως εγγράφου σε νομικό πρόσωπο, πρέπει να επιδίδεται το έγγραφο
αυτό σ’ εκείνον που είναι εκπρόσωπός
του κατά το νόμο ή το καταστατικό και,
αν αυτός δεν ευρεθεί στο κατά το άρθρο
124 παρ. 2 γραφείο του, η επίδοση
γίνεται σε κάποιο από τα πρόσωπα
που αναφέρονται στο τελευταίο άρθρο,
του οποίου (προσώπου) η ιδιότητα και
το ονοματεπώνυμο πρέπει να αναγράφονται στη σχετική έκθεση που συντάσσεται από το δικαστικό επιμελητή (ΑΠ.
769/2002 Ελλ.Δικ. 44.747). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ανακόπτων Δήμος Αμαλιάδας με την υπό κρίση ανακοπή του, κατά της 1062/2003 αποφάσεως
του Δικαστηρίου τούτου, που εκδόθηκε
ερήμην του και με την οποία έγινε δεκτή
η από 23.1.2002 έφεση των καθών η
ανακοπή κατά της 1/2002 οριστικής
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας και ακολούθως και η
από 10.7.1999 αγωγή των τελευταίων
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για τα αναφερόμενα σ’ αυτή (ερήμην
απόφαση) ποσά, ζητεί την εξαφάνιση
της εν λόγω αποφάσεως για μη νόμιμη
κλήτευσή του. Ειδικότερα, ισχυρίζεται με
την παραπάνω ανακοπή του, που ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα
495 παρ. 1, 501 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ), ότι η
Ε.Α., στην οποία επιδόθηκε η ως άνω
έφεση για τη δικάσιμο της 9.10.2003,
όπως αναφέρεται στην 276 IB 77.7.2002
έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας
Ε.Δ. που συντάχθηκε απ’ αυτή για τη
σχετική επίδοση, δεν είναι δική του
υπάλληλος, αλλά της Αναπτυξιακής
Επιχείρησης του Δήμου Αμαλιάδας, από
την οποία προσλήφθηκε, ως άτομο με
ειδικές ανάγκες, με σύμβαση ορισμένου
χρόνου, προκειμένου να εργαστεί βάσει ειδικού προγράμματος απασχόλησης, μ’ αποτέλεσμα να μη λάβει γνώση
της παραπάνω δικασίμου και να δικαστεί
ερήμην. Ο λόγος αυτός της ανακοπής
πιθανολογείται βάσιμος, γιατί όντως το
πρόσωπο που παρέλαβε το δικόγραφο
της έφεσης δεν είναι υπάλληλός του,
αλλά υπάλληλος της ανωτέρω επιχειρήσεως (βλ. την από 11.12.2000 σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου), η οποία
(επιχείρηση) συστεγάζεται με τον
ανακό-πτοντα Δήμο και είναι αυτοτελής,
λει-τουργούσα υπό τη μορφή νομικού
προ-σώπου ιδιωτικού δικαίου (ΑΠ.
268/96 Ελλ,Δικ. 37.1577) και συνεπώς
η κλή-τευση του τελευταίου δεν είναι
νόμιμη.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. ΓΠΟΗ/1912 «περί δικαστικού ενσήμου» όπως συμπληρώθηκε
με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του
ν.δ/τος 1544/1942 και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 11 του ν.δ/τος 4189/1961,
ο ενάγων που παραλείπει να προκαταβάλει το δικαστικό ένσημο, λογίζεται ότι
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δικάζεται ερήμην, οπότε απορρίπτεται η
αγωγή του, καθόσον τεκμαίρεται παραίτηση απ’ αυτή. Κατά της αποφάσεως,
που απορρίφθηκε η αγωγή για τέτοιο
λόγο, ο ενάγων μπορεί να ασκήσει
έφε-ση από τη δημοσίευσή της, κατά
τη διά-ταξη του άρθρου 513 Κ.Πολ.Δικ.
(ΕΑ. 9720/1997 Ελλ.Δικ. 39.1364). Η δε
νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση του
ως άνω ενδίκου μέσου, όταν συνοδεύεται και με την καταβολή του δικαστικού

ενσήμου, συνεπάγεται την εξαφάνιση
της πρωτόδικης αποφάσεως και νέα
συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του
δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, κατά την
οποία ο ενάγων δικαιούται να προτείνει
όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς,
τους οποίους μπορούσε να προτείνει
και πρωτοδίκως, χωρίς να δεσμεύεται
από τους περιορισμούς του άρθρου
527 παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ. (Ολ. ΑΠ. 624/72
ΝοΒ 21.21, ΕΑ. 9720/1997, ό.π, ΕΑ.

62/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Χρονόπουλος, Τάκης Διονυσόπουλος).
Υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986). Δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί δόθηκε επίτηδες για
να χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δίκη.

Δεν λαμβάνεται υπόψη η προσκομιζόμενη από τις ενάγουσες από
16-7-2001 υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986, γιατί όπως προκύπτει από το
περιεχόμενό της, δόθηκε επίτηδες για να

χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δίκη
(βλ. Ολομ. ΑΠ 8/1987, Ελ.Δ/νη 28.628,
ΑΠ 172/2003 Ελ.Δνη 44.1292).

66/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φίλιππας Γιαννακόπουλος, Γεώργιος Κουκούλης).
Έφεση. Πρόσθετη παρέμβαση. Η έφεση πρέπει να απευθύνεται και κατά του
προσθέτως παρεμβάντος στην αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση (Κ.Πολ.Δ. 83) και
όχι στην απλή πρόσθετη παρέμβαση. Διάκριση μεταξύ των δύο ειδών παρέμβασης. Η
περίπτωση της πρόσθετης παρέμβασης του δικονομικού εγγυητή είναι απλή πρόσθετη
παρέμβαση όπως και στην ασφαλιστική εταιρεία. Αν η έφεση απευθύνεται και κατά
του διαδίκου που άσκησε απλή πρόσθετη παρέμβαση, απορρίπτεται για έλλειψη
εννόμου συμφέροντος.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 517 ΚΠολΔ η έφεση απευθύνεται
κατ’ εκείνων που ήταν διάδικοι στην

πρωτόδικη δίκη ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων τους. Διάδικοι
είναι όσοι από την προσβαλλόμενη από-
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φαση προκύπτει ότι δικάσθηκαν από
αυτήν ως αντίδικοι του εκκαλούντος.
Σχετικά με το ζήτημα αν η έφεση πρέπει
να απευθύνεται ή όχι και κατά του προσθέτως παρεμβάντος υπέρ του αντιδίκου του εκκαλούντος πρέπει να γίνει
διάκριση μεταξύ απλής πρόσθετης παρέμβασης (αρθρ. 80 ΚΠολΔ) κατά την
οποία ο παρεμβαίνων δεν καθίσταται
διάδικος δηλαδή υποκείμενο της δίκης,
εφόσον δεν μπορεί να αξιώσει με δικό
του όνομα έννομη προστασία και της
αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης
(αρθρ. 83 ΚΠολΔ), στην οποία η ισχύς
της απόφασης εκτείνεται στις έννομες
σχέσεις του προσθέτως παρεμβαίνοντος προς τον αντίδικο του. Κριτήριο για
το χαρακτηρισμό της πρόσθετης παρέμβασης ως αυτοτελούς είναι η επέκταση
της ισχύος της απόφασης δηλαδή των
υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου,
της εκτελεστότητας και της διαπλαστικής
ενέργειας στις έννομες σχέσεις του
τρίτου προς τον αντίδικό του. Εξάλλου
από τη διάταξη του άρθρου 88 ΚΠολΔ
προκύπτει ότι στην περίπτωση της πρόσθετης παρέμβασης του δικονομικού
εγγυητή, εκούσιας ή μετά από προσεπίκληση, πρόκειται για απλή πρόσθετη
παρέμβαση, όπως στην περίπτωση της
ασφαλιστικής εταιρείας έναντι του υπαίτιου αυτοκινητικού ατυχήματος ασφαλισμένου της. Στην απλή πρόσθετη
πα-ρέμβαση η έφεση δεν απαιτείται να
απευθύνεται και κατά του προσθέτως
παρεμβάντος, είτε εκουσίως είτε μετά
από προσεπίκληση, αφού δεν καθίσταται με την παρέμβαση διάδικος. Αν παρά
ταύτα η έφεση απευθύνθηκε και κατά του
ομοδίκου δικονομικού εγγυητή του αντιδίκου του εκκαλούντος, απορρίπτεται
ως προς αυτόν για έλλειψη εννόμου
συμφέ-ροντος, αφού σύμφωνα με όσα
προα-ναφέρθηκαν δεν πρόκειται για
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αναγκα-στική ομοδικία, οπότε η έφεση,
κατ’ όρθρο 517 παρ 2 ΚΠολΔ έπρεπε να
στραφεί και κατ’ αυτού, η δε συμμετοχή
στην εκκλητή δίκη του προσθέτως παρεμβάντος υπέρ του αντιδίκου του, δικονομικού εγγυητή, δεν επιδρά στα έννομα
συμφέροντα του. (βλ σχ ΑΠ 1318/80
ΝοΒ 29, 665, ΑΠ 94/80 ΝοΒ 28, 1441,
ΑΠ 88/84 ΑρχΝ 84, 744, ΕφΑθ 3805/87
Δνη 29, 1616, ΕφΑθ 7831/86 Δνη 28,
143 Σσμουήλ : Η έφεση, Δ’ έκδοση παρ
336 επ.).
Στην προκειμένη περίπτωση
υπόκειται προς κρίση έφεση του ενάγοντος κατά της 354/04 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, που εκδόθηκε κατά την ειδική
διαδικασία των διαφορών, που αφορούν
ζημιές από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση ασφάλισης αυτού (άρθρα 666 επ,
681Α ΚΠολΔ), επί αγωγής αποζημιώσεως από αυτοκινητικό ατύχημα. Κατά
τη συζήτηση αυτής (αγωγής) άσκησε με
τις προτάσεις της αλλά και με προφορική
δήλωση, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του
εναγομένου, η ασφαλιστική εταιρεία με
την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πρόνοια
ΑΕΕΓΑ», στην οποία ήταν ασφαλισμένο
για ζημιές τρίτων το ζημιογόνο όχημα του
τελευταίου, ως δικονομική του εγγυήτρια, προς απόκρουση της αγωγής. Με
την εκκαλουμένη απόφαση, απορρίφθηκε η πρόσθετη παρέμβαση και έγινε
δεκτή ως κατά ένα μέρος ουσιαστικά
βάσιμη η αγωγή. Συνεπώς, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη
που προηγήθηκε, η παρέμβαση της
παρα-πάνω ασφαλιστικής εταιρείας,
είναι απλή πρόσθετη παρέμβαση και δεν
την καθιστά διάδικο στην παρούσα δίκη.
Επομένως η έφεση κατά το μέρος που
απευθύνεται και κατ’ αυτής πρέπει να
απορριφθεί ως απαράδεκτη, για έλλειψη
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εννόμου συμφέροντος, τη ύπαρξη του
οποίου, που αφορά στη νομιμοποίηση
των διαδίκων και περιλαμβάνεται στις

προϋποθέσεις του παραδεκτού της
(έφεσης) ερευνά αυτεπάγγελτα το δικαστήριο τούτο κατ’ άρθρο 532 ΚΠολΔ.

82/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου Ν.Σ.Κ., Θεόδωρος Χρονόπουλος).
Πλειστηριασμός. Τα έξοδα εκτελέσεως δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προνομίων
ούτε κατατάσσονται στον πίνακα, αλλά προαφαιρούνται. Τα όργανα εκτελέσεως (δικ.
επιμελητής και συμβολαιογράφος) δεν μπορούν να στραφούν κατά του επισπεύδοντος
για την είσπραξη των εξόδων εκτελέσεως αλλά τα εισπράττουν από τον επί του
πλειστηριασμού υπάλληλο που τα αφαιρεί από το πλειστηρίασμα. Η εκκαθαριστική
πράξη του υπαλλήλου πλειστηριασμού, προσβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου
979 Κ.Πολ.Δ. Διάδικοι στη δίκη της ανακοπής. Τέτοιος και ο επισπεύδων. Η ανακοπή
στρεφόμενη κατά των οργάνων εκτελέσεως είναι παθητικά ανομιμοποίητη.

Κατά το άρθρο 932 ΚΠολΔ: «Τα
έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως βαρύνουν εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και προκαταβάλλονται
από εκείνον που την επισπεύδει» και
κατά το άρθρο 975 του ίδιου Κώδικα:
«Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα
γίνεται με την εξής σειρά. Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης που ορίζονται αιτιολογημένα από τον υπάλληλο
του πλειστηριασμού κατατάσσονται...».
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις αυτές, στη δεύτερη των οποίων γίνεται διάκριση μεταξύ «αφαιρέσεως» των εξόδων
και «κατατάξεως» των προνομιακών
απαιτήσεων, κατ’ αντίθεση προς το άρθρο 940 της προϊσχύσασας Πολιτικής Δικονομίας με το οποίο δινόταν προνομιακή δύναμη στα έξοδα εκτελέσεως
(βλ. για τη διάκριση ΑΠ. 1058/1974),
υπέγγυο στους δανειστές είναι το ποσό
του πλειστηριάσματος που απομένει
μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως, τα οποία δεν περιλαμβάνονται
μεταξύ των προνομίων ούτε κατατάσ-

σονται στον πίνακα, αλλά προαφαιρούνται προκειμένου να γίνει η κατάταξη των
δανειστών και προσδιορίζονται με τον
πίνακα κατατάξεως, ή με ιδιαίτερη πράξη, με την οποία ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος θα δικαιολογήσει τα
σχετικά κονδύλια προκειμένου να αφαιρέσει αυτά από το πλειστηριασμό. Εξάλλου, ως δικαιούχος των εξόδων εκτελέσεως νοείται όχι μόνον ο καταβάλλων
αυτά επισπεύδων, αλλά και τα όργανα
εκτελέσεως και ειδικότερα ο δικαστικός
επιμελητής και ο υπάλληλος του πλειστηριασμού (συμβολαιογράφος), καίτοι
τα τελευταία δεν νομιμοποιούνται να
αναζητήσουν τα έξοδα αυτά από τον καθού η εκτέλεση και για τούτο δεν έχουν
την ιδιότητα του δανειστή αυτού. Για το
λόγο αυτό δικαιούνται, όπως συνάγεται
από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προς τις διατάξεις των άρθρων
971 και 1007 ΚΠολΔ, να λάβουν τα
έξοδα εκτελέσεως δια του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, ο οποίος με
αιτιολογημένη πράξη του τα αφαιρεί από
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το πλειστηρίασμα και ακολούθως διανέμει τούτο ή προβαίνει στην κατάταξη των
δανειστών του καθού η εκτέλεση, σε περίπτωση ανεπαρκείας του, για την εξόφληση όλων. Τα ως άνω προαφοιρούμενα ποσά των εξόδων εκτελέσεως δεν
κατατάσσονται στον πίνακα, η σχετική
όμως εκκαθαριστική πράξη του υπαλλήλου του πλειστηριασμού αποτελεί
διανομή πλειστηριάσματος και προσβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου
979 ΚΠολΔ. (ΑΠ 627/1994). Ανακόπτων
μπορεί να είναι αναγγελθείς δανειστής ή
καθού η εκτέλεση οφειλέτης, αμφισβητών τη νομιμότητα της εκκαθαριστικής
πράξεως των εξόδων εκτελέσεως, οπότε
ανακύπτει ιδιωτική διαφορά μετα-ξύ των
τελευταίων και του επισπεύ-δοντος
δανειστή που νομιμοποιείται πα-θητικά
στη διεξαγωγή της περί την εκτέ-λεση
δίκης αυτός μόνον, όταν η αμφι-σβήτηση
δεν αφορά τη διενέργεια των πράξεων
εκτελέσεως που έκανε ο δικα-στικός
επιμελητής, αλλά τη νομιμότητα της
εκκαθάρισης και ειδικότερα το ορισμένο και αιτιολογημένο αυτής και
το αν αυτά έγιναν προς το συμφέρον
όλων των δανειστών και είναι υπό την
έννοια αυτή έξοδα εκτελέσεως. Έχει δε
άμεσο έννομο συμφέρον ως χορηγήσας
στο δικαστικό επιμελητή και τον επί του
πλειστηριασμού υπάλληλο (συμβολαιογράφο) την εντολή προς ενέργεια των
απαιτούμενων για την περάτωση της
αναγκαστικής εκτέλεσης πράξεων και
εντεύθεν ρ προκαταβολών ή οφείλων
σ’ αυτούς τα αναγκαία έξοδα (άρθρο
932 ΚΠολΔ), να συμμετάσχει ο ίδιος στη
δίκη, αφού υπέρ αυτού έγινε η προαφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης και αυτός
είναι ο ζημιούμενος, σε περίπτωση
ανα-τροπής του πίνακα κατάταξης λόγω
της εσφαλμένης για οποιοδήποτε λόγο,
εκκαθάρισης αυτών, ως υπόχρεος για
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την καταβολή των εξόδων αυτών, βάσει
της μεταξύ τους σχέσεως, για την κανονική εκτέλεση της εντολής (ΑΠ. 142/2004
Ελλ. Δνη 45. 1038).
….. Η ανακοπή όμως αυτή απευθυνόμενη και κατά των οργάνων της
εκτέλεσης, υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού και δικαστικού επιμελητή, είναι
παθητικώς ανομιμοποίητη ως προς τους
δεύτερο και τρίτη των καθών και απορριπτέα ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τις
νομικές σκέψεις που προεκτέθηκαν.
….. Περαιτέρω, με τον δεύτερο
λόγο της ανακοπής το ανακόπτον ισχυρίζεται, ότι η εν λόγω υπάλληλος του
πλειστηριασμού αφαίρεσε από το πλειστηρίασμα 85.232 δρχ. ως έξοδα και
τέλη αυτής για τη σύνταξη του άνω πίνακα με δικαιώματα αντιγράφων και έξοδα
επιδόσεως πίνακα προς τους αναγγελθέντες δανειστές, τον επισπεύδοντα και
τον οφειλέτη. Το ποσό αυτό δεν εμπίπτει
στα έξοδα εκτελέσεως και συνεπώς δεν
βαρύνει το πλειστηριασμό. Κι αυτό, γιατί
ο νόμος (αρθρ. 979 § 1 ΚΠολΔ) αρκείται
σε απλή έγγραφη πρόσκληση προς τους
ανωτέρω να λάβουν γνώση του πίνακα
και δεν απαιτεί έγγραφη ανακοί-νωση
του περιεχομένου του πίνακα, ούτε
κοινοποίηση αντιγράφων αυτού. Αν ο
συμβολαιογράφος, αντί να κοινοποιή-σει
προς τα παραπάνω πρόσωπα, όπως
πρέπει, σύμφωνα με τα προεκτε-θέντα,
έγγραφη πρόσκληση για να λάβουν
γνώση του πίνακα, κοινοποιήσει σ’
αυτά αντίγραφα του συνταγέντος
πίνακα, δεν δικαιούται να εισπράξει δικαιώματα για την έκδοση αντιγράφων
του πίνακα και για τις γενόμενες επιδόσεις αυτού (Εφ. Αθ. 2189/1999 Ελλ.
Δνη 42.198, όπου και οι εκεί παραπομπές). Επομένως, το πρωτόδικο Δικαστήριο, συμπεριλαμβάνοντας στα έξοδα
εκτελέσεως το παραπάνω ποσό, εσφαλ-
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μένα το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε
ως προς το σημείο αυτό, κατά παραδοχή
ως βάσιμου του δευτέρου λόγου της
εφέσεως, κατά το δεύτερο σκέλος
αυτού. Περαιτέρω, με τον τρίτο λόγο της
ανακο-πής το ανακόπτον ισχυρίζεται, ότι
μη νομίμως αφαιρέθηκε από το πλειστηριασμό το ποσό των 488.547 δραχμών
ως αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου
του επισπεύδοντος την εκτέλεση για τη
σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση και

έξοδα απογράφου. Το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, όπως αποδεικνύεται από
την εκκαλουμένη απόφαση, δέχθηκε ως
κατ’ ουσίαν βάσιμο τον πιο πάνω τρίτο
λόγο της ανακοπής και κατέταξε το ανακόπτον στον προσβαλλόμενο πίνακα
κατατάξεως για το προαναφερόμενο ποσό των 488.547 δρχ., για το οποίο ποσό
δεν διατυπώνεται κανένα παράπονο με
την κρινόμενη έφεση.

84/2005
(Ðñüåäñïò: ×áñÜëáìðïò ÄçìÜäçò).
(ÅéóçãçôÞò: ÓáñÜíôçò ÄñéíÝáò, åöÝôçò).
(Äéêçãüñïé: Áëêáßïò Âãåíüðïõëïò, Äéïíýóéïò Âáóéëüðïõëïò).
¸íïñêåò âåâáéþóåéò. ¸êäïóç ðñïäéêáóôéêÞò áðïöÜóåùò ðåñß áðïäåßîåùò (……
……341 Ê.Ðïë.Ä.). Äåí ëáìâÜíïíôáé õðüøç Ýíïñêåò âåâáéþóåéò ùò áðïäåéêôéêÜ
ìÝóá. Ðþëçóç áêéíÞôïõ ðïõ ðñïóäéïñßæåôáé óôï ðùëçôÞñéï êáôÜ ìÝôñá êáé üñéá.
Áí ç Ýêôáóç ðïõ ðñïóäéïñßæåôáé ìå ôá üñéá åßíáé ìåãáëýôåñç áðü ôá ìÝôñá ðïõ
áíáöÝñïíôáé, èá ãßíåé åñìçíåßá ôçò âïõëÞóåùò ôùí óõìâáëëïìÝíùí.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ. 226§2 (όπως ίσχυε
πριν από την τροποποίηση του με τον
Ν. 2915/2001) και 270§2β του ΚΠολΔ
προ-κύπτει ότι στην τακτική διαδικασία
ενώ-πιον του πολυμελούς πρωτοδικείου,
εφόσον εκδίδεται προδικαστική απόφαση και η απόδειξη διεξάγεται σύμφωνα με το αρθρ. 341 του ίδιου κώδικα,
δεν είναι παραδεκτά ως αποδεικτικά
μέσα ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου. Αυτό ισχύει και μετά τον Ν. 2207/
94 (αρθρ. 3§10 εδ. α’ και β’) για όσες
αγωγές, όπως η ένδικη, είχαν ασκηθεί
και συζητηθεί πριν από την ισχύ του και
για τον λόγο αυτό δεν υπήρχε δυνατότητα εκδόσεως πράξεως του προέδρου,
κατά το αρθρ. 226 του ΚΠολΔ, όπως
τροποποιήθηκε με το αρθρ. 3§6 του
ίδιου νόμου, που ορίζει ότι η απόδειξη

θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αρθρ. 341,
το οποίο υποχρεωτικά είχε εφαρμόσει
το δικαστήριο σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, χωρίς τη δυνατότητα
εφαρμογής της διαδικασίας του αρθρ.
270 του ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 702/99, Δνη
2000, 367, 625/99 Δνη 2000,67, 1470/
981 Δνη 99,1314).
Επειδή κατά τον ΑΚ δεν υφίσταται
ερμηνευτικός κανόνας όμοιος με εκείνον
του προϊσχύσαντος βρδ, κατά τον οποίο,
σε περίπτωση πωλήσεως ακινήτου που
προσδιορίζεται στο πωλητήριο συμβόλαιο κατά μέτρα και όρια, επικρατέστερος είναι ο καθ’ όρια προσδιορισμός,
εκτός εάν από το συμβόλαιο συνάγεται
ότι οι συμβαλλόμενοι απέβλεπαν κυρίως
στον κατά μέτρα προσδιορισμό. Επομένως, υπό τον ΑΚ, σε περίπτωση πωλήσεως ακινήτου το οποίο προσδιορί-
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ζεται στο πωλητήριο συμβόλαιο
κατά μέ-τρα και όρια, μεταξύ δε των
δύο αυτών προσδιορισμών υπάρχει
διαφορά ως προς την έκταση η οποία
προκύπτει σε καθένα εξ αυτών, ώστε
η κατά τα όρια περιγραφή του ακινήτου
να περι-λαμβάνει έκταση μεγαλύτερη
εκείνης που προσδιορίζεται σε μέτρα,
η εξεύρε-ση της εκτάσεως που πράγματι
μετα-βιβάζεται με το ασαφές κατά τούτο

συμ-βόλαιο, θα γίνει με ερμηνεία της
βουλή-σεως αυτών που συμβάλλονται
κατά τους ερμηνευτικούς κανόνες των
δικαιο-πραξιών των αρθρ. 173 και 200
του ΑΚ (βλ. ΑΠ 307/2002, Δνη 2002,
766, 172/98, Δνη 98,1325, 1351/87,
ΝοΒ 36,1453).

101/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αριστέα Μαρούντα, Παναγιώτης Δασιός).
Κλήτευση διάδικου για να παραστεί στην αποδεικτική διαδικασία που θα διεξαχθεί
στο εξωτερικό (Κ.Πολ.Δ. 343 πριν την κατάργησή του με το ν. 2915/2001). Προθεσμία
κλήτευσης 20 ημέρες. Ακυρότητα σε αντίθετη περίπτωση μόνο για δικονομική βλάβη
(Κ.Πολ.Δ 159 αρ. 3). Παράσταση ενώπιον του προξένου είτε με πληρεξούσιο ή μη
δικηγόρο είτε με αλλοδαπό δικηγόρο. Ορισμός εισηγητή για την εξέταση μάρτυρα
επί αποφάσεως Αρείου Πάγου ή Εφετείου. Διορίζεται πρωτοδίκης ή πάρεδρος.
Δικαιώματά του. Μεταξύ αυτών και η παράταση της προθεσμίας για την διεξαγωγή
των αποδείξεων. Εκπρόθεσμη εξέταση μάρτυρα. Δεν λαμβάνεται υπόψη η μαρτυρία
ούτε προς έμμεση απόδειξη (συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων) γιατί η κατάθεση
είναι όχι άκυρη αλλά ανύπαρκτη. Περιστατικά. Διαθήκη. Ανάκλησή της συνεπάγεται
ανυπαρξία της διαθήκης. Σύνταξη νεώτερης διαθήκης. Ανακαλείται σιωπηρά η
προηγούμενη εφόσον δεν συμβιβάζεται με το περιεχόμενό της. Έτσι έχουμε δύο
διαθήκες που αλληλοσυμπληρώνονται. Ερμηνεία διαθήκης. Περιστατικά. Διαθήκη
στην πολιτεία Michigan ΗΠΑ. Στοιχεία για να είναι έγκυρη.

Επειδή από τη διάταξη του αρθρ.
343 του ΚΠολΔ (όπως ίσχυε πριν από
την κατάργησή του με τον Ν. 2915/2001)
προβλέπεται η κλήτευση στην αποδεικτική διαδικασία του αντιδίκου εκείνου
που διεξάγει την απόδειξη εντός ορισμένης προθεσμίας πριν από τη διεξαγωγή της, η οποία προκειμένου για
εξέταση ενώπιον του ορισθέντος ως
εντεταλμένου δικαστή έλληνα προξένου
στην αλλοδαπή είναι 20 ημέρες, η μη
τήρηση δε της διατάξεως αυτής προκαλεί ακυρότητα με τη συνδρομή του

στοιχείου της δικονομικής βλάβης, κατ’
αρθρ. 159 αρ. 3 του ίδιου κώδικα, αφού
δεν έχει ορισθεί με ποινή την ακυρότητα
της διαδικαστικής πράξεως, κατά τις
περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του ίδιου
άρθρου (βλ. ΑΠ 983/2001, Δνη 2001,
907). Κατά την ενώπιον του έλληνα προξένου στην αλλοδαπή εξέταση του μάρτυρα ο διάδικος μπορεί να παρασταθεί
είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο ή μη δικηγόρο είτε με αλλοδαπό
δικηγόρο (βλ. ΑΠ 25/1980, ΝοΒ 28, 98,
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Εφ.Αθ. 3806/77, ΝοΒ 25, 994). Ακόμη
κατά τις διατάξεις των αρθρ. 144, 149
και 341 του ΚΠολΔ (όπως ίσχυαν πριν
από το Ν. 2915/2001) οι μάρτυρες εξετάζονται μέσα στην προθεσμία που όρισε
το δικαστήριο. Κατά το αρθρ. 341 παρ.
3, εάν η απόδειξη δεν πρόκειται να διεξαχθεί ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου, ορίζεται ένα από τα μέλη του
ως εισηγητής, που κατά την παρ. 7 αποφασίζει για όλα τα διαδικαστικά ζητήματα
που αναφύονται κατά τη διεξαγωγή των
αποδείξεων, κατά δε την παρ. 10, αν
η απόδειξη διατάσσεται από τον Άρειο
Πάγο ή το εφετείο και δεν πρόκειται
να διεξαχθεί στο δικαστήριο, ορίζεται
ειση-γητής πρωτοδίκης ή πάρεδρος,
ο οποίος, αν και δεν είναι μέλος της
συνθέ-σεως του δικαστηρίου, έχει
για την ταυ-τότητα του λόγου τα ίδια
δικαιώματα που έχει και ο εισηγητής
του πολυμελούς πρωτοδικείου. Έτσι, ο
εισηγητής αυτός αποφασίζει για όλα τα
διαδικαστικά θέματα που ανακύπτουν
κατά τη διεξα-γωγή των αποδείξεων,
μεταξύ των οποί-ων, σύμφωνα με το
αρθρ. 149 παρ. 2 του ΚΠολΔ και για
τη χορήγηση παρά-τασης προθεσμίας
διεξαγωγής (βλ. ΑΠ 480/89, Δνη 90,
1437). Η παρέλευση της προθεσμίας
διεξαγωγής των αποδεί-ξεων που έχει
ταχθεί κατά τα άνω για τη διεξαγωγή
εμμάρτυρης απόδειξης επι-φέρει, κατά
το αρθρ. 151 του ΚΠολΔ, αποκλεισμό
του αποδεικτικού αυτού μέ-σου και
συνεπώς, οι καταθέσεις μαρτύ-ρων
που ελήφθησαν εκπρόθεσμα δεν
λαμβάνονται καθόλου υπόψη από το
δικαστήριο ούτε προς έμμεση απόδειξη,
δηλαδή για τη συναγωγή δικαστικών
τεκμηρίων, καθόσον η πάροδος της
προθεσμίας συνεπάγεται αυτοδικαίως
έκπτωση του διαδίκου να εξετάσει μάρτυρες, η έκπτωση αυτή δε λαμβάνεται
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και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το
δικα-στήριο και έχει ως αποτέλεσμα να
θεω-ρούνται οι εκπρόθεσμες καταθέσεις
όχι απλώς άκυρες αλλά ανύπαρκτες (βλ.
ΑΠ 1133/93, Δνη 95, 331). Η αυτοδίκαιη,
πάντως έκπτωση του διαδίκου με τις
συνέπειες που προαναφέρθηκαν δεν
εμποδίζει τη χρήση άλλων αποδεικτικών
μέσων, όπως και των δικαστικών τεκμηρίων, η συναγωγή των οποίων είναι
δυνατή από μόνο το γεγονός ότι επετράπη η δια μαρτύρων απόδειξη (βλ.
ΑΠ 315/95, Δνη 96, 352, 282/95, Δνη
96, 1065). Εν προκειμένω, με την 707/
98 ως άνω προδικαστική απόφαση του
Δικαστηρίου αυτού, με την οποία εξαφανίσθηκε η ερήμην του εναγομένου εκδοθείσα εκκαλουμένη απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, υποχρεώθηκαν
οι ενάγοντες (όπως έχει ήδη προαναφερθεί) να αποδείξουν και με μάρτυρες
(έναν για κάθε διάδικο μέρος), τις προϋποθέσεις καταρτίσεως διαθήκης κατά το
δίκαιο της Πολιτείας Michigan των ΗΠΑ,
όπου απεβίωσε η δικαιοπάροχος των
που είχε συντάξει εκεί σχετική διαθήκη
και τις οποίες ρυθμίσεις το Δικαστήριο
αγνοούσε. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε, ότι οι μάρτυρες θα εξετασθούν εντός
προθεσμίας τριών μηνών από την επίδοση της αποφάσεως ενώπιον του
νεό-τερου κατά διορισμό πρωτοδίκη
που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Ηλείας, ο
οποίος διορίσθηκε εισηγητής δικαστής,
όσοι δε κατοικούσαν στην αλλοδαπή
ενώπιον των αρμοδίων ελληνικών προξενικών αρχών του τόπου διαμονής ή
κατοικίας των μαρτύρων. Η απόφαση
επεδόθη με επιμέλεια των εναγόντων
την 7-11-2000 (βλ. την 11952β/7-112000 έκθεση επιδόσεως το δικαστικού
επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ηλείας Π.Π)
και από την επομένη άρχισε η τρίμηνη
προθεσμία διεξαγωγής των μαρτυρικών

298

αποδείξεων. Όπως προκύπτει από την
707/28-11-2000 έκθεση του διορισθέντος Εισηγητή Δικαστή, την 16-1-2001,
πριν δηλαδή από την παρέλευση της
τρίμηνης προθεσμίας, οι διάδικοι με
σύμφωνη γνώμη του Εισηγητή παρέτειναν την προθεσμία εξετάσεως των
μαρτύρων μέχρι την 7-10-2001. Η παράταση αυτή ήταν νόμιμη, σύμφωνα με
όσα έχουν προεκτεθεί και από την ίδια
έκθεση προκύπτει ότι η εξέταση του μάρτυρα Η.Α. (που έγινε με επιμέλεια των
εναγόντων) περατώθηκε την 26-6-2001,
δηλαδή εντός της νόμιμης προθεσμίας.
Ακόμη, όπως αναφέρεται στην έκθεση,
την 18-9-2001, δηλαδή πριν από τη λήξη
της νομίμως παραταθείσας κατά τα άνω
προθεσμίας, ο εισηγητής παρέτεινε εκ
νέου την προθεσμία διεξαγωγής των
μαρτυρικών καταθέσεων μέχρι 7-2-2002
(από προφανή παραδρομή αναγράφεται «7-2-2001»), δεδομένου μάλιστα ότι
την 16-11-2001 είχε ορισθεί με επιμέλεια
των εναγομένων η εξέταση του μάρτυρα
Ι.Β ενώπιον του ως εντεταλμένου Δικαστή ορισθέντος Γενικού Προξένου της
Ελλάδας στο Σικάγο των ΗΠΑ. Και
η πα-ράταση αυτή, ανεξαρτήτως της
αντίθετης γνώμης του πληρεξουσίου
δικηγόρου των εναγόντων, ήταν
νόμιμη. Πρέπει να επισημανθεί ότι η
υπέρβαση της προθε-σμίας των δέκα
μηνών που τάσσεται από τον νόμο
(αρθρ. 341 παρ. 3 του ΚΠολΔ) ως
ανώτατο όριο διεξαγωγής μαρτυρικών
καταθέσεων στο εξωτερικό, αναφέρεται
στην αρχική προθεσμία διεξαγωγής
των αποδείξεων και όχι στην κατά το
αρθρ. 149 παράτασή της. Επί-σης,
όπως δεν αμφισβητείται, οι ενάγο-ντες
κλήθηκαν νομίμως και εμπρο-θέσμως
να παραστούν στην ενώπιον του
Προξένου αποδεικτική διαδικασία, όπως
δε αναφέρεται στην έκθεση, παρέ-στη
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ο πρώτος εξ αυτών (αν και αδόκιμα
αναγράφεται ότι παρέστη “ως ακροατής”, με την έννοια ότι δεν εμφανίστηκε
ο δικηγόρος των αντιδίκων και όχι ότι
στερήθηκε των δικονομικών του δικαιωμάτων και ιδίως του να υποβάλει, εφόσον επιθυμούσε, ερωτήσεις στον μάρτυρα). Επομένως και η κατάθεση αυτή
θα ληφθεί υπόψη, εφόσον έγινε εντός
της προθεσμίας διεξαγωγής των μαρτυρικών καταθέσεων και όσα αντίθετα
υποστηρίζονται από τους ενάγοντες
δεν είναι βάσιμα.
Επειδή κατά την έννοια των διατάξεων των αρθρ. 1763 επ. του ΑΚ η
ανάκληση της διαθήκης έχει ως αποτέλεσμα την άρση της ισχύος της. Αυτό
σημαίνει ότι το έγγραφο στο οποίο περιέχεται η δικαιοπραξία της διαθήκης παύει
να αποτελεί διαθήκη και η δικαιοπραξία
της διαθήκης καθίσταται ανύπαρκτη (βλ.
Σπυριδάκη, ΝοΒ 48, 1552). Η ανάκληση
της διαθήκης, κατ’ αρθρ. 1764 παρ. 1
του ΑΚ, μπορεί να γίνει και με μεταγενέστερη έγκυρη διαθήκη (όχι απαραιτήτως
ομοειδή κατά τον τύπο με την ανακαλούμενη), που περιέχει ρητή δήλωση
του διαθέτη, αλλά και σιωπηρώς, δηλαδή χωρίς τη χρήση πανηγυρικών εκφράσεων περί ανακλήσεως της προηγουμένης, όταν το περιεχόμενο της νέας
δια-θήκης δεν συμβιβάζεται ενόλω ή εν
μέρει με το αντίστοιχο της προηγουμένης,
η οποία καταργείται μόνο κατά το μέρος
που η νέα διαθήκη εναντιώνεται σε
αυτήν. Εάν η εναντίωση δεν είναι
ολοκληρωτική, επομένως, οι δύο διαθήκες ισχύουν παραλλήλως ως ενιαία
δια-θήκη, αφού αλληλοσυμπληρώνονται
(βλ. ΑΠ 1031/2003, ΝοΒ 52, 389 και Δνη
2003, 1618, 540/96, Δνη 98, 363,
Παπαντωνίου, ΕρμΑΚ, υπ’ αρθρ. 1763,
ιδίως αρ. 4 επ., υπ’ αρθρ. 1764 αρ. 6
επ.). Εξάλλου, από τον συνδυασμό των
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διατάξεων των αρθρ. 173 και 1781 του
ΑΚ συνάγεται ότι το δικαστήριο της
ουσίας, αν υφίσταται μερική ασάφεια της
διαθήκης, κατά την ανέλεγκτη περί τούτου κρίση του, αίρει αυτή με ερμηνεία
προς ανεύρεση της αληθινής βούλησης
του διαθέτη, χωρίς προσήλωση στις
λέξεις και κατά την υποκειμενική άποψη
του διαθέτη, οπότε συγχωρείται να
ληφθούν υπόψη και περιστατικά ή στοιχεία που ευρίσκονται εκτός διαθήκης
(βλ. ΑΠ 1375/2002, ΝοΒ 51, 465, 326/
99, ΝοΒ 48, 957, 382/99, ΝοΒ 48, 951,
337/99, Δνη 99, 1347, 221/99, Δνη 99,
1075). Έδαφος όμως για την αναζήτηση
της βουλήσεως του διαθέτη με ερμηνεία,
για την αναζήτηση δηλαδή βουλήσεως
διαφορετικής και ευρισκομένης πέραν
από την εκφραζόμενη με τις χρησιμοποιηθείσες από τον διαθέτη λέξεις, δεν
υφίσταται όταν το κείμενο είναι απολύτως σαφές και αποδίδει αυτό που θέλησε ο διαθέτης (βλ. ΑΠ 1048/2002, ΝοΒ
51, 252 και σχ. Ι.Σ.Σ. υπ’ αυτήν και Δνη
2004, 158, 750/2000, ΝοΒ 49, 1294).
Ακόμη, η ερμηνεία διαθήκης δεν αποτελεί, κατά την έννοια του αρθρ. 335 του
ΚΠολΔ, πραγματικό γεγονός που υπόκειται σε απόδειξη, αλλά ανάγεται στο
έργο του δικαστηρίου της ουσίας, το
οποίο δεν δεσμεύεται στην κρίση του
πε-ρί της αληθούς βουλήσεως του
διαθέτη από τους ισχυρισμούς των
διαδίκων με τους οποίους αποδίδεται
διαφορετική έν-νοια στο περιεχόμενο
της διαθήκης (βλ. ΑΠ 1374/2002, ΝοΒ
51, 467). Στην ένδι-κη υπόθεση ……
αποδείχθηκαν τα ακό-λουθα πραγματικά
περιστατικά : Την 10-1-91 απεβίωσε η
M.Α., κάτοικος εν ζωή της πόλεως Lansing της Κομητείας Ingham της Πολιτείας
Michigan των ΗΠΑ. Με την από 22-91989 έγγραφη διαθήκη της η θανούσα
ρύθμισε και διέ-θεσε τα περιουσιακά της
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στοιχεία σύμ-φωνα με τα λεπτομερώς
αναφερόμενα σε αυτήν. Ειδικότερα,
όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο
στην Αγγλική γλώσσα και σε επίσημη
μετάφραση επικυρωμένο αντίγραφο, το
κείμενο
της
διαθήκης
είναι
δακτυλογραφημένο και υπογράφεται
από τη θανούσα και δύο μάρτυρες (εκ
των οποίων ο ένας είναι δικηγόρος, που
συνέταξε και το κείμενο της διαθήκης).
Σύμφωνα με το ισχύον στην Πολιτεία
Michigan δίκαιο, όπως περιέχεται στον
αναθεωρημένο νόμο περί επικυρώσεως
διαθηκών που άρχι-σε να ισχύει την 17-1979 (βλ. σχετικά την προσκομιζόμενη
πληροφορία του ΕΙΔ και ΑΔ) και το οποίο
εφαρμόζεται κατ’ αρθρ. 11 του ΑΚ, ως
το δίκαιο του τόπου που καταρτίσθηκε
η διαθήκη, το κύρος της έγγραφης
διαθήκης, όπως είναι η επίδικη,
απαιτούνται κυρίως τα ακόλουθα
στοιχεία : α) να είναι έγγραφη (αρκεί και
με γραφομηχανή), χωρίς να ενδιαφέρει
αν έχει συνταγεί από τον διαθέτη ή τρίτο
πρόσωπο, ακόμη και δικηγόρο, β) να
υπογράφεται από τον διαθέτη ή από
κάποιον άλλο ενώπιον του και σύμφωνα
με τις οδηγίες του και γ) να υπογράφεται
από δύο μάρτυρες, οι οποίοι θα
βεβαιώνουν την υπογραφή της από τον
διαθέτη. Επομένως, εφόσον συντρέχουν
και τα τρία αυτά στοιχεία, η κρινόμενη
διαθήκη είναι έγκυρη ως προς τον τύπο,
επακολούθησε δε και επικύ-ρωση της
από
το
αρμόδιο
Δικαστήριο
Κληρονομικών Υποθέσεων της Κομητείας Ingham της Πολιτείας Michigan,
αναγκαία όχι για το κύρος της διαθήκης
αλλά για να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματα της. Περαιτέρω, στη διαθήκη
διαλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα : α) Η διαθέτις, η οποία ήταν χήρα
και δεν είχε τέκνα, αφήνει ολόκληρη την
ακίνητη περιουσία της στους ήδη ενά-
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γοντες (ο πρώτος εξ αυτών σύζυγος
ανε-ψιάς της από αδελφή και οι άλλες
δύο θυγατέρες του) εξ αδιαιρέτου και
κατ’ ισομοιρίαν, β) Κληροδοτεί
συγκεκριμένα αντικείμενα της κινητής
περιουσίας της (χρήματα και μετοχές)
στα αναφερόμενα ονομαστικά συγγενικά
της πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και
στους τρεις πρώ-τους εναγομένους
(τέκνα της αδελφής της Π.) και ορίζει ότι
«οι τρεις ανεψιοί μου εις Ελλάδα θα
κληρονομήσουν 3.000 δολ. ΗΠΑ
έκαστος κατά τον κατω-τέρω τρόπον :α)
Ολαι αι μετοχαί μου της EXXON θα
πωληθούν και 3.000 δολ. ΗΠΑ θα
δοθούν εις (1) Δ.Σ., κάτοικο Καλύμνου
Ελλάδας, (2) Γ.Σ., κάτοικο Λυκούργου
50, Νεάπολη, Πειραιάς, Ελλάδα και (3)
Γ.Σ., κάτοικο Βέϊκου 117, Κουκάκι,
Αθήνα, Ελλάδα», γ) Στην προτελευταία
παράγραφο της διαθήκης της
επαναλαμβάνει ότι διαθέτει ολό-κληρο
το υπόλοιπο της κληρονομιάς της,
ακίνητης και κινητής περιουσίας πα-ντός
είδους ή φύσεως, «οπουδήποτε κειμένης», εξίσου στους ήδη ενάγοντες και
δ) Στην πρώτη παράγραφο της διαθήκης
αναφέρεται επί λέξει «...συντάσσω, ανακοινώ και δηλώ ότι το παρόν είναι η
διαθήκη μου και ότι δια του παρόντος
ανακαλώ ρητώς πάσαν προηγουμένως
συνταχθείσα υπ’ εμού διαθήκη και κωδίκελλον». Από το σύνολο της προκύπτει
ότι το περιεχόμενο της διαθήκης είναι
σαφές, περιέχει τη βούληση της κληρονομουμένης χωρίς αντιφάσεις, κενά και
αμφίβολα σημεία και αποδίδει μόνο του
και χωρίς άλλο, εκείνο που θέλησε η
διαθέτις, έτσι δε δεν υπάρχει ανάγκη
ερμηνείας προς άρση οιουδήποτε ασαφούς περιεχομένου της. Από τη διάταξη
δε της διαθήκης ότι «ανακαλώ ρητώς
πάσαν προηγουμένως συνταχθείσα υπ’
εμού διαθήκη» προκύπτει ευθέως ότι η
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κληρονομουμένη εξέφρασε με σαφήνεια
την επιθυμία της περί ανακλήσεως προηγούμενης διαθήκης που είχε συντάξει.
Συγκεκριμένα, η κληρονομουμένη είχε
συντάξει στη Ζαχάρω Ηλείας την από
7-6-1984 ιδιόγραφη διαθήκη με την
οποία εγκαθιστούσε κληρονόμους της
την αδελφή της Π. (που προαπεβίωσε
αυτής) και τους ήδη τρεις πρώτους εκ
των εναγομένων ανεψιούς της (Στην Π.
άφηνε την επικαρπία όλης της περιουσίας της μέχρι του θανάτου της, στον Γ.
και τον υιό του Ι. άφηνε κοινώς και αδιαιρέτως την οικία με την περιοχή της στη
Ζαχάρω και στους τρεις, ήδη εναγομένους, ανεψιούς της το ελαιοπερίβολο
στη θέση «Προφήτης Ηλίας» κοινώς και
αδιαιρέτως κατ’ ίσα μερίδια). Η διαθήκη
αυτή έπαυσε να ισχύει μετά την
ανάκληση της με τη μεταγενέστερη κατά
τα άνω διαθήκη, σύμφωνα με τη ρητή
περί τούτου δήλωση της κληρονομουμένης, εφόσον και το περιεχόμενο της
μεταγενέστερης διαθήκης δεν συμβιβάζεται με το αντίστοιχο της προηγουμένης, δοθέντος ότι η διαθέτις στη νεότερη
διαθήκη και ρητή διάταξη περί ανακλήσεως της προηγουμένης περιέχει και
ακόμη ότι καταλείπει ολόκληρη την κινητή και ακίνητη περιουσία της «οπουδήποτε κειμένη» στους ήδη ενάγοντες,
ενώ αναφέρεται ειδικά και ονομαστικά
στους τρεις πρώτους εναγομένους,
στους οποίους κληροδοτεί από 3.000
δολ. ΗΠΑ. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός
των τελευταίων ότι η αληθής βούληση
της κληρονομουμένης, όπως προκύπτει
από την ερμηνεία της μεταγενέστερης
διαθήκης σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα
εκτός αυτής στοιχεία που επικαλείται,
ήταν να ισχύσουν παράλληλα και οι δύο
διαθήκες, έτσι ώστε η ευρισκόμενη στην
Ελλάδα και δη στην κτηματική περιφέρεια της Ζαχάρως Ηλείας κληρονομιαία
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περιουσία, αποτελούμενη από τα επίδικα ακίνητα, δηλαδή μία ανώγεια οικία
εντός της κωμοπόλεως Ζαχάρως, ένα
ελαιοπερίβολο εκτάσεως 1.500 τ.μ. στη
θέση «Προφήτης Ηλίας» και ένας αγρός
εκτάσεως ημίσεος στρέμματος περίπου
στη θέση «Βολύμια», να περιέρχεται

βά-σει της πρώτης (ιδιόγραφης)
διαθήκης σε αυτούς, δεν είναι βάσιμος,
αφού κατά τα προεκτεθέντα, το κείμενο
της διαθή-κης είναι απολύτως σαφές και
αποδίδει αυτό που θέλησε η θανούσα,
έτσι δε δεν απαιτείται ερμηνεία αυτής με

118/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Αλέκος Καρώκης, Άγγελος Πίγκας, Σοφία
Μέρμελα).
Ένορκες βεβαιώσεις μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης για τη δίκη του
Εφετείου. Δεκτές. Ένορκες βεβαιώσεις με κλήτευση δια δηλώσεως που καταχωρήθηκε
στα πρακτικά της πρωτόδικης δίκης παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων
λαμβάνονται υπόψη αφού οι μάρτυρες εξετάσθηκαν μέσα στην τριήμερη προθεσμία
προς αντίκρουση.

Από την επανεκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων που
εξετάστηκαν ενώπιον του πρωτοβάθμιου
Δικαστηρίου, οι οποίες καταθέσεις περιέχονται στα υπ’ αριθ. 479/2002
πρακτικό συνεδριάσεως αυτού και όλων
γενικώς των εγγράφων που προσκομίζονται, καθώς και: α) την εκτίμηση των
προσκομιζόμενων από την ενάγουσα
…….. ένορκων βε-βαιώσεων, οι
οποίες λήφθηκαν μετά την έκδοση της
πρωτόδικης απόφασης και μετά από
νόμιμη κλήτευση των αντιδίκων της και
οι οποίες νομίμως λαμβάνονται υπόψη
(βλ. ΑΠ 586/2002 Ελ. Δ/νη 44.430, ΑΠ
38/2001 Ελ. Δ/νη 42.910), β) την επανεκτίμηση των προσκομιζόμενων από την

ενάγουσα …… ένορκων βεβαιώσεων
ενώπιον των συμβολαιογράφων …….,
οι οποίες λήφθηκαν μετά τη συζήτηση
στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, αλλά
μέσα στην τριήμερη προθεσμία της
αντίκρουσης (βλ. ΑΠ 1815/1999 Ελ.
Δ/νη 41. 985, ΑΠ 1167/1999 Ελ. Δ/νη
41.361), μετά από κατα-χωρισθείσα
στα πρακτικά δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της ενάγουσας περί
του συμβολαιογράφου και της ημέρας
και ώρας εξετάσεως, η οποία δήλωση
έγινε παρουσία των πληρεξούσιων
δικηγόρων της εναγομένης και των
υπέρ αυτής προσθέτως παρεμβάντων
και ισχύει ως κλήτευση αυτών (βλ.
ΑΠ 229/2002 Ελ. Δ/νη 44.132, Εφ.Αθ.
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120/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Σμέρος, Χαράλαμπος Μπουγιούκος, Αναστάσιος
Τζουανόπουλος).
Ομοδικία. Άσκηση εφέσεως από έναν ομόδικο. Το αποτέλεσμα ωφελεί και τους λοιπούς
αν δεν αποδέχθηκαν την απόφαση. Περιστατικά.

…….. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι
πρώτος και δεύτερη εναγόμενοι που επίσης ηττήθηκαν με την πρωτόδικη απόφαση και δεν άσκησαν έφεση, δεν ωφελούνται από την έφεση της ομοδίκου
τους τρίτης εναγομένης και το ευνοϊκό
της αποτέλεσμα δεν επεκτείνεται και σ’
αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 537 του
ΚΠολΔ, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ότι
δεν αποδέχτηκαν την πρωτόδικη απόφαση, αντίθετα μάλιστα προκύπτει από
τις περιστάσεις ότι την αποδέχθηκαν, αν
ληφθεί υπόψη ότι ο πρώτος από αυτούς
δήλωσε στην Τροχαία εμπλοκή και απο-

κλειστική του υπαιτιότητα για το ατύχημα
και ερημοδίκησαν τόσο πρωτοδίκως
όσο και κατ’ έφεση. Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι παρά το ότι τελέστηκε από
μέρους των εναγόντων και του πρώτου
εναγομένου το έγκλημα της απάτης, δεν
συντρέχει λόγος συντάξεως σχετικής
εκθέσεως και διαβίβασής της στον εισαγγελέα κατά το άρθρο 38 του ΚΠΔ, αφού
το αξιόποινο της ανωτέρω πράξεως έχει
εξαλειφθεί λόγω παραγραφής (αρθ. 111
και 112 του ΠΚ).

139/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Παπαχρήστος, Αθανάσιος Βούλγαρης).
Παρέμβαση (81.3 Κ.Πολ.Δ.). Ο παρεμβαίνων καλείται πάντοτε στις επόμενες
διαδικαστικές πράξεις από τον διάδικο που επισπεύδει τη δίκη. Σε περίπτωση
πρόσθετης παρέμβασης έχει δικαίωμα να προτείνει την έλλειψη κλήτευσης και ο
διάδικος για υποστήριξη του οποίου ασκήθηκε η παρέμβαση. Στην έκκλητο δίκη
καθίσταται απαράδεκτη η δίκη αν δεν κλητευθεί εκείνος που άσκησε παρέμβαση
πρωτόδικα.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
81 § 3 ΚΠολΔ ο παρεμβαίνων καλείται
στις επόμενες διαδικαστικές πράξεις
από το διάδικο που επισπεύδει τη
δίκη. Σε περίπτωση πρόσθετης παρέμβασης έχει δικαίωμα να προτείνει την
έλλειψη κλήτευσης και ο διάδικος για

την υποστήριξη του οποίου ασκήθηκε η
παρέμβαση. Ειδικότερα κατά την έκκλητο δίκη η μη κλήτευση του παρεμβαίνοντος ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου καθιστά απαράδεκτη τη συζήτηση της εφέσεως ως προς όλους τους
διαδίκους λόγω έλλειψης προδικασίας
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(Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας Ερμ.
ΚΠολΔ υπ’ αριθ. 81 σελ. 190, Βαθρακοκοίλης Κώδικας Πολιτικής Οικονομίας
υπ’ αριθ. 81 σελ. 576, Εφ. Αθ. 10197/
1995 Ελ. Δνη 37, 1666). Στην προκείμενη περίπτωση ασκήθηκε έφεση από
τον ενάγοντα κατά της υπ’ αριθ. 133/
2002 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Όπως
προκύπτει από την εκκαλουμένη απόφαση η εναγομένη είχε ασκήσει προσεπίκληση κατά του Α.Μ. στην οποία είχε
ενώσει και αγωγή αποζημίωσης. Ο
παραπάνω προσεπικληθείς άσκησε

πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της
προσε-πικαλούσας. Ο παραπάνω όμως
προσ-θέτως παρεμβαίνων δεν μετέχει
στη συζήτηση της έφεσης, ούτε αποδεικνύεται ότι αυτός κλητεύθηκε σ’ αυτή,
εφόσον ο εκκαλών ούτε επικαλείται ούτε
προσκομίζει έκθεση επίδοσης σ’ αυτόν
της κλήσης προς συζήτηση της έφεσης.
Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική ένσταση της εφεσίβλητου, η οποία
λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως
(Εφ. Αθ. 5211/1986 Ελλ. Δ/νη 1986,
1359) και να κηρυχθεί απαράδεκτη η
συζήτηση της κρινόμενης έφεσης.

140/2005
(Προεδρεύων: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος).
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Δημήτριος Ρήγας, Αλκαίος
Βγενόπουλος).
Έφεση. Δικαίωμα άσκησης έχει ο διάδικος ή ο καθολικός διάδοχός του (516 Κ.Πολ.Δ.).
Η διάταξη αυτή προβλέπει την περίπτωση θανάτου του αρχικού διαδίκου που
επέρχεται μετά τη συζήτηση στον πρώτο βαθμό ή μετά την έκδοση της αποφάσεως
του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Κατά το αρθρ. 62 Κ.Πολ.Δ., ικανός να είναι διάδικος είναι εκείνος που
έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η ικανότητα αυτή, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (αρθρ. 73 Κ.
Πολ.Δ.), προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, παύει να υπάρχει με το θάνατό
του (αρθρ. 35 Α.Κ.). Εξάλλου, κατά το
αρθρ. 516 Κ.Πολ.Δ., δικαίωμα έφεσης
έχουν, εκτός των άλλων, ο ενάγων και οι
καθολικοί διάδοχοί του. Το ως άνω αρθρ.
προβλέπει την περίπτωση θανά-του του
αρχικού διαδίκου, ο οποίος επέρχεται

μετά τη συζήτηση στον πρώτο βαθμό ή
μετά την έκδοση της απο-φάσεως του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (Α.Π. 146/
2002 Δνη 43-1043). Στην πε-ρίπτωση
αυτή παρέχεται δικαίωμα για άσκηση
εφέσεως στους καθολικούς δια-δόχους
του θανόντος διαδίκου (κληρο-νόμους εξ
αδιαθέτου ή από διαθήκη ή καθολικούς
καταπιστευματοδόχους (Σα-μουήλ
Σαμουήλ, η έφεση, Αθήνα 2003, σελ.
133, αρ. 306).
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143/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελευθερία Χριστοπούλου Ν.Σ.Κ., Βασίλειος Στρατάκος).

Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως. Συμβολαιογράφος και δικαστικός επιμελητής δεν
νομιμοποιούνται να αναζητήσουν από τον καθού η εκτέλεση. Χωρεί ανακοπή κατά
της πράξεως εκκαθάρισης των εξόδων από τον οφειλέτη και αναγγελθέντα δανειστή.
Ποία τα έξοδα εκτελέσεως.

Κατά το άρθρ. 979 παρ. 2
ΚΠολΔ, μέσα σε δώδεκα εργάσιμες ημέρες αφότου επιδοθεί η πρόσκληση της
παρ. 1 του ίδιου αρθρ. οποιοσδήποτε
έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ανακόψει τον πίνακα κατατάξεως. Όταν όμως
η ανακοπή ασκείται από το Δημόσιο η
προθεσμία αυτή, σύμφωνα με το αρθρ.
10 του από 26.6/10.7.1944 Κωδ. Δ/τος
«περί κώδικος των νόμων περί δικών
Δημοσίου» που διατηρήθηκε σε ισχύ και
μετά την εισαγωγή του ΚΠολΔ (ΑΠ 540/
94 ΝοΒ 43-695, ΕφΑθ. 9233/95 Δνη 961423), είναι τριάντα (30) ημερών. Εξάλλου, κατά το αρθρ. 58 παρ. 4 του ΚΕΔΕ,
η προθεσμία προς άσκηση ανακοπής
από το Δημόσιο είναι τριάκοντα ημερών
από της επιδόσεως της έγγραφης πρόσκλησης του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου προς τους δανειστές για
να λάβουν γνώση του πίνακα και η
διάταξη αυτή έχει εφαρμογή όχι μόνο

στο συντασσόμενο κατά τη διοικητική
εκτέ-λεση πίνακα αλλά και στον πίνακα
που συντάσσεται κατά τις διατάξεις
του ΚΠολΔ (ΑΠ 295/97 ΝοΒ 46-1239).
Επομένως, η προθεσμία για το Δημόσιο
για άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα
κατατάξεως είναι τριάντα (30) ημερών,
είτε η εκτέλεση επισπεύδεται από το
κοι-νό δικονομικό δίκαιο, όπως στην
κρι-νόμενη υπόθεση, είτε κατά τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ (Εφ,ΑΘ. 10708/91
Δ23-541). Κατά το αρθρ. 85 του ΚΕΔΕ
επί δικών του νομοθετήματος αυτού
(ΝΔ 356/74) το Δημόσιο εκπροσωπεί ο
Προϊστά-μενος της αρμόδιας ΔΟΥ κατά
του οποίου στρέφεται και κοινοποιείται
με ποινή απαραδέκτου κάθε δικόγραφο,
σε κάθε περίπτωση όμως και με την
ίδια κύρωση απαιτείται κοινοποίηση
δικο-γράφου και στον Υπουργό των
Οικονο-μικών. Με την ανάλογη διάταξη
του αρθρ. 5 του ως άνω Κωδ. Δ/τος
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ορίζεται ότι επί δικών του Δημοσίου μόνο
οι κοινοποιήσεις οποιουδήποτε δικογράφου προς τον Υπουργό των Οικονομικών παράγουν έννομες συνέπειες και
αυτό εφαρμόζεται και όταν το Δημόσιο
εκπροσωπείται δικαστικώς εκτός από
τον Υπουργό των Οικονομικών από
οποιοδήποτε άλλο κρατικά όργανο,
οπότε η παράλειψη της πρόσθετης αυτής κοινοποίησης ερευνωμένη και αυτεπαγγέλτως επιφέρει ακυρότητα. Η έγγραφη πρόσκληση του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου προς τους αναγγελθέντες δανειστές για να λάβουν γνώση,
κατ’ εφαρμογήν της παρ. 1 του αρθρ.
979 ΚΠολΔ, του πίνακα κατατάξεως που
έχει συντάξει, πιστοποιεί διαδικαστική
πράξη της αναγκαστικής εκτελέσεως και
προκειμένου για το Δημόσιο ως αναγγελθέντα δανειστή σε πλειστηριασμό
πρέπει να επιδίδεται τόσο στον
Προϊστά-μενο της Οικείας ΔΟΥ όσο και
στον Υπουργό των Οικονομικών, ώστε
να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες και
να αρχίσει η προθεσμία των τριάντα
(30) ημερών προς άσκηση ανακοπής
κατά του πίνακα κατατάξεως, η οποία
(προ-θεσμία) άλλως δεν αρχίζει να
τρέχει (Εφ. Αθ. 2877/96 ΝοΒ 45-790,
12529/95 Δ28-47, 10708/91 Δ23-541,
Εφ.Πειρ. 256/96 Δνη 96-1401, Εφ.Πατρ.
161/99, Αχαϊκή νομολογία 2000 .- σελ.
271, Εφ.Αθ. 4651/90 Δνη 31-1517).
Κατά το άρθρ. 932 ΚΠολΔ «τα
έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως
βαρύνουν εκείνον κατά του οποίου
στρέφεται η εκτέλεση και προκαταβάλλονται από εκείνον που την επισπεύδει»
και κατά το αρθρ. 975 του ίδιου κώδικα
«Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα
γίνεται με την εξής σειρά, Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης που ορίζονται αιτιολογημένα από τον υπάλληλο
του πλειστηριασμού κατατάσσονται
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.....». Όπως προκύπτει από τις διατάξεις
αυτές, στη δεύτερη των οποίων γίνεται
διάκριση μεταξύ «αφαιρέσεως» των εξόδων και «κατατάξεως» των προνομιακών απαιτήσεων, υπέγγυο στους
δανει-στές είναι το ποσό του πλειστηριάσματος που απομένει μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως, τα οποία
δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προνομίων ούτε κατατάσσονται στον πίνακα
αλλά προαφαιρούνται προκειμένου να
γίνει η κατάταξη των δανειστών και προσδιορίζονται με τον πίνακα κατατάξεως
ή με ιδιαίτερη πράξη, με την οποία ο
επί του πλειστηριασμού υπάλληλος θα
δικαιολογήσει τα σχετικά κονδύλια προκειμένου να αφαιρέσει αυτά από τον
πλειστηριασμό. Εξάλλου ως δικαιούχος
των εξόδων εκτελέσεως νοείται όχι
μόνον ο καταβάλλων αυτά επισπεύδων,
αλλά και τα όργανα εκτελέσεως και ειδικότερα ο δικαστικός επιμελητής και ο
υπάλληλος του πλειστηριασμού (συμβ/
φος), καίτοι τα τελευταία δεν νομιμοποιούνται να αναζητήσουν τα έξοδα αυτά
από τον καθού η εκτέλεση και για τούτο
δεν έχουν την ιδιότητα του δανειστή αυτού. Για το λόγο αυτό δικαιούνται, όπως
συνάγεται από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προς τις διατάξεις των
αρθρ. 971 και 1007 ΚΠολΔ, να λάβουν
τα έξοδα εκτελέσεως δια του επί του
πλειστηριασμού υπαλλήλου, ο οποίος
με αιτιολογημένη πράξη του τα αφαιρεί
από τον πλειστηριασμό και ακολούθως
διανέμει τούτο ή προβαίνει στην κατάταξη των δανειστών του καθού η εκτέλεση, σε περίπτωση ανεπαρκείας του, για
την εξόφληση όλων. Τα άνω προαφαιρούμενα ποσά των εξόδων εκτελέσεως
δεν κατατάσσονται στον πίνακα, η
σχετι-κή όμως εκκαθαριστική πράξη του
υπαλλήλου του πλειστηριασμού αποτελεί διανομή πλειστηριάσματος και προ-

306

σβάλλεται με την ανακοπή του αρθρ.
979 ΚΠολΔ. (ΑΠ 756/01 Δνη 43-1393,
Εφ.Αθ. 8860/00 Δνη 44-999). Ανακόπτων μπορεί να είναι αναγγελθείς δανειστής ή καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης,
αμφισβητών τη νομιμότητα της εκκαθαριστικής πράξεως των εξόδων εκτελέσεως, οπότε ανακύπτει ιδιωτική διαφορά
μεταξύ των τελευταίων και του επισπεύδοντος δανειστή που νομιμοποιείται
πα-θητικώς στη διεξαγωγή της περί
την εκτέλεση δίκης αυτός μόνον, όταν
η αμφισβήτηση δεν αφορά τη διενέργεια
των πράξεων εκτελέσεως που έκανε ο
δικαστικός επιμελητής, αλλά τη νομιμότητα της εκκαθάρισης και ειδικότερα το
ορισμένο και αιτιολογημένο αυτής και το
αν αυτά έγιναν προς το συμφέρον όλων
των δανειστών και είναι υπό την έννοια
αυτή έξοδα εκτελέσεως (ΑΠ 142/2004
Δνη 45-1037). Στην προκείμενη περίπτωση με την υπό κρίση από 25-4-02
ανακοπή του, όπως από αυτή προκύπτει, το Ελληνικό Δημόσιο προσέβαλε
την προαφαίρεση, με τον 7884/02
πίνακα κατάταξης της συμβ/φου Αιγίου
Α.Τ., των εξόδων εκτελέσεως της δεύτερης των καθών η ανακοπή, ανωτέρω
συμβ/φου και του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Αιγίου Κ.Α., αμφισβητώντας τη νομιμότητα της εκκαθάρισης
και αιτούμενο την τροποποίηση του προσβαλλόμενου πίνακα. Η ανακοπή όμως
αυτή, καθό μέρος απευθύνεται κατά του
οργάνου της εκτέλεσης, υπαλλήλου επί
του πλειστηριασμού, είναι παθητικώς
ανομιμοποίητη και απορριπτέα ως
απαράδεκτη, σύμφωνα με τις νομικές
σκέψεις που προεκτέθηκαν.
Έξοδα εκτελέσεως κατά την έννοια των άρθρ. 932 και 975 ΚΠολΔ, τα
οποία και προαφαιρούνται προκειμένου
να γίνει η κατάταξη των δανειστών, είναι
οι δαπάνες που τείνουν στο γενικό συμ-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

φέρον όλων των δανειστών, και αφορούν στην εκτέλεση από την έναρξη
μέχρι το πέρας αυτής. Ήτοι μέχρι και τη
σύνταξη της εκθέσεως πλειστηριασμού
και κατακυρώσεως (934 παρ. 2 ΚΠολΔ).
Επομένως τα έξοδα του δικαιώματος του
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου για
τη διενέργεια του πλειστηριασμού και
κατακύρωση αποτελούν έξοδα της
εκτελέσεως (ΑΠ 520/91 Δνη 33-83). Επίσης στα έξοδα εκτελέσεως περιλαμβάνονται η αμοιβή και οι δαπάνες του δικαστικού επιμελητή ο οποίος επιμελείται
των πράξεων της εκτελέσεως που ορίζονται, με βάση σχετικό πίνακα, συντασσόμενο από τον ίδιο και τα στοιχεία που
τον συνοδεύουν, από τον υπάλληλο του
πλειστηριασμού και βέβαια προαφαιρούνται από το εκπλειστηρίασμα (Εφ.
Αθ. 7194/93 Δνη 37-400, Εφ.Πατρ. 229/
00 Αχαϊκή νομολογία 2001 - 196). Περαιτέρω, το αρθρ. 979 παρ. 1 του ΚΠολΔ
επιβάλλει τη γνωστοποίηση του πίνακα
κατάταξης. Προς τούτο καλούνται με
έγγραφα από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο ο επισπεύδων, ο καθού
η εκτέλεση και οι αναγγελθέντες δανειστές να λάβουν γνώση του συνταγέντος
πίνακα, μέσα σε τρεις ημέρες από τη
σύνταξή του. Ο νόμος αρκείται σε απλή
έγγραφη πρόσκληση προς τους ανωτέρω να λάβουν γνώση του πίνακα και
δεν απαιτεί έγγραφη ανακοίνωση του
περιεχομένου του πίνακα, ούτε κοινοποίηση αντιγράφου αυτού. Αν ο συμβ/
φος, αντί να κοινοποιήσει προς τους
ανωτέρω, όπως πρέπει, σύμφωνα με
τα προεκτεθέντα, έγγραφη πρόσκληση
για να λάβουν γνώση του πίνακα, κοινοποιήσει σ’ αυτούς αντίγραφα του συνταγέντος πίνακα, δεν δικαιούται να εισπράξει δικαιώματα για την έκδοση αντιγράφων του πίνακα, εφόσον κατά νόμο δεν
απαιτείτο η έκδοση και κοινοποίηση
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αυτών (αντιγράφων του πίνακα), σε
πε-ρίπτωση δε που από υπερβάλλουσα
πρόνοια του συμβ/φου εκδοθούν (για
κοινοποίηση προς τους ανωτέρω) αντίγραφα του πίνακα, η σχετική δαπάνη
δεν εμπίπτει στα έξοδα εκτελέσεως και
δεν βαρύνει το πλειστηρίασμα, αλλά
εκείνους που τα λαμβάνουν (Εφ.Αθ,
2189/99 Δνη 42-198, Εφ.Πατρ. 1026/01
Αχαϊκή Νομολογία 2002-291). Τέλος, η
συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και επισπεύδοντος δανειστή για την αναστολή
του πλειστηριασμού χωρίς την έκδοση
σχετικής απόφασης δεν αντίκειται στο
νόμο, ο οποίος αναγνωρίζει την εγκυρότητα των συμβάσεων για τη χρονική
απομάκρυνση του πλειστηριασμού
και διευκόλυνση του οφειλέτη (Εφ.Αθ.
6854/99 Δνη 41-160, Εφ.Πατρ. 229/00
όπ, Εφ.Πατρ. 503/01 Αχαική νομολογία
2002-240).
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7230/01
εκθέσεως αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβ/φου Αιγίου Α.Τ. εκπλειστηριάστηκε με επίσπευση της πρώτης
των καθών η ανακοπή εταιρίας ένα
οικό-πεδο εντός κ.λ.π. ….
Περαιτέρω η υπάλληλος του
πλειστηριασμού ως άνω συμβ/φος προαφαίρεσε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω
κονδύλια ως έξοδα εκτελέσεως: Α)
ποσό 42.416 δραχμών για έξοδα και
δικαι-ώματα της ιδίας για τη σύνταξη της
7230/2001 εκθέσεως πλειστηριασμού
και κατακυρώσεως αναλυόμενο ως εξής:
1) 21.000 δραχμ. για τη σύνταξη της
εκθέ-σεως (αρθρ. 2 της 74084/96 κ.υ.α
Εθνι-κής Οικονομίας και Οικονομικών
και Δι-καιοσύνης), 2) 6,000 δραχμ,
(6X1.000) για έξι πρόσθετα φύλλα της
άνω εκθέ-σεως πλειστηριασμού (αρθρ.
3 παρ. β της κ.υ.α.), 3) 7.716 δραχμ.
για δικαιώ-ματα υπέρ του ΤΝ και 4)
7.700 (7X1,100) για ένα αντίγραφο
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που υποβάλλεται υποχρεωτικά στη
ΔΥΟ. Η προαφαίρεση του παραπάνω
κονδυλίου (42.416), σύμφωνα και με όσα
προεκτέθηκαν στη νομική σκέψη, έγινε
νόμιμα και πρέπει ο πρώτος λόγος της
ανακοπής με τον οποίο υποστηρίζονται
τα αντίθετα να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Β) Ποσό 41.900 δραχμών ως έξοδα και
δικαι-ώματα της ιδίας για τη σύνταξη του
πί-νακα κατατάξεως και την έκδοση αντιγράφων του αναλυόμενο ως εξής: 1)
15.000 δραχμ. για τη σύνταξη του πίνακα κατατάξεως (αρθρ. 2 παρ. ιβ της υπ’
αριθμ. 74084/96 κ.υ.α. 2) 8.000 δραχμ.
για οκτώ πρόσθετα φύλλα του πίνακα
κατατάξεως (8X1.000). 3) 500 δραχμ.
για δικαιώματα υπέρ ΤΝ και 4) 9.900
δραχμ. για την έκδοση ενός αντιγράφου
πίνακα κατατάξεως. Τα παραπάνω
μικρότερα ποσά, πλην του τελευταίου
των 9.900 δραχμ., περιλαμβάνονται
στα έξοδα εκτελέσεως. Επομένως μη
νομί-μως αφαιρέθηκε το τελευταίο από
το πλειστηρίασμα και πρέπει ο δεύτερος
λόγος της ανακοπής να γίνει εν μέρει
δεκτός κατ’ ουσία ν. Γ) Ποσό 25.000
δραχμές για έξοδα επιδόσεως αντιγράφων του πίνακα κατατάξεως στον
οφειλέτη, επισπεύδουσα και αναγγελθέντες δανειστές. Από το εν λόγω ποσό
νομίμως προαφαιρέθηκε ποσό 16.000
δραχμ. (4.000X4) για τις τέσσερις επιδόσεις της προσκλήσεως (αρθρ. 14α
της 157838/99 κ.υ.α). Επομένως, μη
νομίμως προαφαιρέθηκε το επιπλέον
ποσό των 9.000 δραχμών και πρέπει
ο τρίτος λόγος της ανακοπής να γίνει
εν μέρει δεκτός κατ’ ουσίαν. Δ) Ποσό
17.800 δραχμών για τη σύνταξη της
πρόσκλησης δανειστών μετά των
κατά νόμο αντιγράφων της. Από το εν
λόγω ποσό νομίμως προαφαιρέθηκε
ποσό 8.800 δραχμών για τη σύνταξη
τεσ-σάρων προσκλήσεων [1.100 (κατ’
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αρθρ. 3α της 74084/96 κ.υ.α) Χ 2 φύλλα
Χ 4 =8.800]. Τα έξοδα για τις επιδόσεις
των προσκλήσεων έχουν προαφαιρεθεί
κατά τα προαναφερόμενα. Επομένως
μη νομίμως προαφαιρέθηκε το επιπλέον
ποσό των 8.920 δραχμών και πρέπει ο
τέταρτος λόγος της ανακοπής να γίνει
εν μέρει δεκτός κατ’ ουσίαν. Περαιτέρω,
το ανακόπτον ισχυρίζεται με τον πέμπτο
λόγο της ανακοπής του ότι στις 19-92000 ο οφειλέτης κατέβαλε στην επισπεύδουσα ποσό 1.500.000 δραχμών
και ο ορισθείς για την 20-9-2000 πλειστηριασμός ανεστάλη. Ότι το ποσό αυτό
ελήφθη σύμφωνα με την κατά το αρθρ.
423 ΑΚ σειρά εξοφλήσεως (έξοδα, τόκοι,
κεφάλαιο). Ότι τα έως τότε έξοδα εκτελέσεως (388.550 δραχμές), για τα οποία
ο δικαστικός επιμελητής συνέταξε πίνακα εξόδων, έχουν καταβληθεί από τον
οφειλέτη. Και ότι, επομένως, εσφαλμένα
συνυπολογίζονται εκ νέου προς διαμόρφωση του πίνακα εξόδων του δικαστικού
επιμελητή που αναφέρονται στον πίνακα
κατατάξεως. Πλην όμως ο λόγος αυτός
της ανακοπής είναι αβάσιμος και
απορ-ριπτέος καθόσον τα παραπάνω
αφο-ρούν τις μεταξύ του οφειλέτη και
επι-σπεύδουσας σχέσεις και όχι τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως και
γι’ αυτό δεν δεσμεύουν τη συντάξασα τον
πίνακα κατατάξεως συμβ/φο. Ακολούθως και ενόψει του ότι, όπως προαναφέρθηκε, η συμφωνία μεταξύ οφειλέτη
και επισπεύδοντος δανειστή για την
ανα-στολή του πλειστηριασμού χωρίς
την έκδοση σχετικής απόφασης δεν
αντί-κειται στο νόμο, τα αναφερόμενα
στην ανακοπή έξοδα ύψους 140.474
δραχ-μών για τον πλειστηριασμό που
είχε ορισθεί στις 20-9-2000 και ανεστάλη
έγιναν προς το κοινό συμφέρον των
δα-νειστών και ήταν αναγκαία για τη
διε-νέργεια της ένδικης αναγκαστικής
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εκτελέσεως, απέβλεπαν δε στη διευκόλυνση του οφειλέτη, ο οποίος πράγματι
προέβη σε μερική καταβολή της οφειλής
και εντεύθεν μειώθηκε το χρηματικό ποσό της οφειλής του (Εφ.Αθ. 6854/99 όπ).
Επομένως, νομίμως προαφαιρέθηκε
από την υπάλληλο του πλειστηριασμού
το άνω ποσό και πρέπει ο πέμπτος λόγος της ανακοπής, κατά την επικουρική
του βάση, να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Τέλος, η υπάλληλος του πλειστηριασμού
προαφαίρεσε ως έξοδα εκτελέσεως,
αναφορικά προς τις ενέργειες του δικαστικού επιμελητή εκτός των άλλων, και
1) 5.000 δραχμές για κατάθεση εντολής
στη συμβ/φο. 2) 10.000 δραχμές για μια
κοινοποίηση περίληψης κατασχετήριας
έκθεσης στον οφειλέτη. 3) 83.000 δραχμές για δικαιώματα εκδόσεως περίληψης κατασχετήριας εκθέσεως πλειστηριασμού επί συνολικής απαιτήσεως
9.500.000 δραχμών (Α’ Επαναληπτική
Περίληψη με αρ. 1631/00 του επίδικου
πλειστηριασμού). Προαφαίρεσε επίσης
τα άνω ποσά και για τη Β’ Επαναληπτική
Περίληψη με αριθμό 1679/01 του επίδικου πλειστηριασμού καθώς και 10.000
δραχμές για δικαιώματα συμπράττοντα
δικαστικού επιμελητή. Τα ποσά αυτά,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη, περιλαμβάνονται στα έξοδα
εκτελέσεως, αφού έγιναν προς το κοινό
συμφέρον όλων των δανειστών και συνεπώς νομίμως αφαιρέθηκαν από το πλειστηρίασμα και πρέπει ο έκτος και τελευταίος λόγος της ανακοπής να απορριφθεί ως αβάσιμος. Κατ’ ακολουθίαν
των όσων εκτέθηκαν πρέπει να γίνει
εν μέρει δεκτή η υπό κρίση ανακοπή
του Ελληνι-κού Δημοσίου και καταταγεί
αυτό για το ποσό των (954.725 + 9.900
+ 9.000 + 8.920) 982.545 δραχμών
που αντι-στοιχεί σε 2.883,47 ευρώ, να
συμψηφι-σθούν δε ολικώς τα δικαστικά
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έξοδα των διαδίκων και των δύο βαθμών
δικαιοδο-σίας λόγω της εν μέρει νίκης
και ήττας αυτών, κατά το αρθρ. 22 παρ.

2 του ν. 3693/1957 (ΑΠ 118/1987 Δνη
1988-472).

162/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Νησίδης, Μαρία Τζόλα).
Απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Καταβολή των χρηματικών ποσών που ήταν η
απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Άσκηση εφέσεως και εξαφάνιση της πρωτόδικης
απόφασης. Αίτημα του εκκαλούντα προς επιστροφή των καταβληθέντων. Διατάσσεται
η επιστροφή με το νόμιμο τόκο από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί η απόφαση του
Εφετείου μέχρι την εξόφληση.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η
εκκαλουμένη απόφαση κηρύχθηκε
προσωρινά εκτελεστή για ποσό 7.000
ΕΥΡΩ, το οποίο καταβλήθηκε από
την εναγομένη στον ενάγοντα (βλ. ιδία
υπ’ αριθμ. 1020/3-7-2003 έκθεση του
δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Αμαλιάδας Τ.Κ.). Επομένως το αίτημα
της εκκαλουσας για επαναφορά των
πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση

και επιστροφής του παραπάνω
χρηματικού ποσού, το οποίο είναι
νόμιμο (αρθρ. 914 ΚΠολΔ), πρέπει να
γίνει εν μέρει δεκτό και ως ουσιαστικά
βάσιμο και να υποχρεωθεί ο ενάγων
να επιστρέψει στην εναγομένη το ποσό
των 1.593,58 € (7.000 - 5.406,42) με
το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα
που θα του επιδοθεί η απόφαση αυτή.
(ολ. Α.Π. 5/2001 Ελλ.Δνη 42, 379).

174/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Βγενόπουλος, Βασίλειος Λαδάς).

Αρμοδιότητα κατά τόπο. Σε τέλεση αξιόποινης πράξης μπορεί η αγωγή να εισαχθεί
και στον τόπο που έχει τελεστεί η αξιόποινη πράξη, έστω και αν στρέφεται η αγωγή
περί αποζημίωσης κατά νομικού προσώπου που ευθύνεται αστικώς για παράνομες
πράξεις των οργάνων του η για τους προστηθέντες από αυτό (35 Κ.Πολ.Δ.).
Περιστατικά. Ασφαλιστική σύμβαση. Κατάργησή της. Διαδικασία. Αδικοπραξία.
Παράταση προϋφιστάμενης σύμβασης. Μπορεί να αποτελέσει και αδικοπραξία.
Προϋποθέσεις.
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Από τη διάταξη του άρθρου 35
ΚΠολΔ, η οποία ορίζει, ότι «οι διαφορές
από αξιόποινη πράξη μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου έχει τελεστεί η αξιόποινη
πράξη, ακόμη και αν η απαίτηση στρέφεται εναντίον προσώπου που δεν έχει
ποινική ευθύνη», προκύπτει, ότι προκειμένης ζημίας, η οποία είναι απότοκος
πράξεως που προβλέπεται και τιμωρείται από τον Ποινικό Κώδικα ή άλλον
ποινικό νόμο, η περί αποζημιώσεως
αγωγή, έστω και να στρέφεται κατά
νομι-κού προσώπου ευθυνόμενου μόνο
αστι-κώς για τις παράνομες πράξεις των
οργάνων του ή για τους από αυτό προστηθέντες (αρθ. 71, 334, 922 ΑΚ, 105106 ΕισΝΑΚ), μπορεί κατ’ επιλογή του
ενάγοντος να εισαχθεί και στο δικαστήριο του τόπου τελέσεως της πράξεως, ο
οποίος κατά το άρθρο 16 ΠΚ είναι εκείνος όπου ο υπαίτιος διέπραξε ολικά ή
μερικά την αξιόποινη ενέργεια ή παράλειψη....» (Εφ Αθ 10613/1990 ΕΕΝ
1990, 5.12). Εξάλλου, κατά το άρθρο 33
ΚΠολΔ, διαφορές που αφορούν, μεταξύ
άλλων, τα εκ της δικαιοπραξίας εν ζωή
δικαιώματα, μπορούν να εισαχθούν και
στο δικαστήριο του τόπου εκπληρώσεως της παροχής. Προσδιοριστικό
στοιχείο της εκ του λόγου αυτού καθοριζόμενης αρμοδιότητας, σε σχέση με
την εκπλήρωση χρηματικής παροχής,
αποτελεί και η διάταξη του άρθρου 321
ΑΚ, κατά την οποία, επί χρηματικής παροχής, οφείλει ο οφειλέτης, εν αμφιβολία,
να καταβάλει αυτή στον τόπο της κατοικίας του δανειστή του κατά τον χρόνο
της καταβολής; Η διάταξη αυτή, αν και
περιέχεται στο πλαίσιο του ουσιαστικού
δίκαιου, είναι διφυούς χαρακτήρα. Έχει
δηλαδή και δικονομικό αποτέλεσμα
για την παρεχόμενη δυνατότητα στον
δανει-στή να εναγάγει ενώπιον του δικα-
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στηρίου του τόπου της κατοικίας του τον
ολιγορήσαντα στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του οφειλέτη. Θεσπίζεται,
έτσι, με τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό
και με εκείνη του άρθρου 33 Κ.Πολ.Δ.,
συντρέχουσα δωσιδικία, προκειμένου
για τη ρύθμιση διαφοράς που πηγάζει
από την εκπλήρωση χρηματικής οφειλής (Εφ.Αθ. 1958/2001 Ελλ.Δνη 42.
1360, Εφ.Αθ. 1203/1997 Ελλ.Δνη
38.871). Στην προκειμένη υπόθεση, το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε τοπική
αρμοδιότητα να δικάσει την υπό κρίση
αγωγή αποζημιώσεως εξ αδικοπραξίας,
άλλως εκ της συμβάσεως ασφαλίσεως,
εφόσον η επίδικη αξιόποινη πράξη
(απάτη, άρθρ. 386 ΠΚ) φέρεται τελεσθείσα στην περιφέρεια αυτού, στην οποία
(περιφέρεια) βρισκόταν και η κατά τον
χρόνο ασκήσεως της αγωγής αυτής κατοικία του ενάγοντος. Επομένως, ορθώς
η εκκαλούμενη απόφαση απέρριψε σιγή
την ένσταση κατά τόπον αναρμοδιότητος που προέβαλε η εκκαλούσα – εναγομένη για την εκδίκαση της κρινόμενης
αγωγής για μόνο το λόγο ότι είχε την
έδρα της κατά τον χρόνο ασκήσεως της
αγωγής στην περιφέρεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και πρέπει
να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος
ο αντίθετος πρώτος λόγος της εφέσεως
της εναγομένης.
Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 της Κ4/
585/1978 αποφάσεως του Υπουργού
Εμπορίου, η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει για την ασφαλιστική περίοδο που
ορίζεται στο ασφαλιστήριο και ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου, καθώς και για τις επόμενες, εκτός
εάν 30 ημέρες πριν από το τέλος κάθε
ασφαλιστικής περιόδου, καθένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει το άλλο
με συστημένη επιστολή για το αντίθετο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε κάθε ανανέωση εκδίδεται νέο ασφαλιστήριο ή βεβαίωση για ανανέωση της
ασφαλιστικής συμβάσεως (ανανεωτήριο). Κατά το άρθρο δε 9 παρ. 1 της ίδιας
υπουργικής αποφάσεως, καθένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη μπορεί ελεύθερα
οποτεδήποτε, με έγγραφο συστημένο ή
με απόδειξη, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση. Η ακύρωση επέρχεται
μετά παρέλευση 20 ημερών από την
κοι-νοποίηση του πιο πάνω εγγράφου.
Εξάλ-λου, κατά το άρθρο 33 εδ. β’ του
ν.δ. 400/1970, η τυχόν καθυστέρηση
τμημα-τικής καταβολής του ασφαλίστρου
πέ-ραν των τριάντα (30) ημερών καθιστά
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εφεξής άκυρο, εφόσον προηγουμένως ειδοποιηθεί
ο ασφαλισμένος δια συστημένης επιστολής. Απαιτείται δηλαδή, κατά την τελευταία διάταξη, εκτός από την καθυστέρηση του ασφαλίστρου η ειδοποίηση του
ασφαλισμένου με συστημένη επιστολή.
Επίσης, για τη μονομερή ειδοποίηση
από το καθένα συμβαλλόμενο μέρος
προς το άλλο για τη μη ανανέωση της
ασφαλιστικής συμβάσεως, καθώς και
για την καταγγελία της απαιτείται ο πιο
πάνω έγγραφος τύπος με συστημένη
επιστολή ή με έγγραφη απόδειξη. Έτσι,
από τις παραπάνω διατάξεις, οι οποίες
αναφέρονται στην κατάργηση της
ασφα-λιστικής συμβάσεως με μονομερή
δήλω-ση βουλήσεως (εναντίωση ή
καταγγε-λία), συνάγεται, ότι αυτές δεν
υποβάλ-λουν στο συστατικό τύπο του
εγγράφου την αντισυμφωνία των μερών
με την οποία η ασφαλιστική σύμβαση
καταργεί-ται οποτεδήποτε, κατά τον
γενικό κανόνα του αρθ. 361 του ΑΚ
(ΟλΑΠ 24/1994 ΕΕμπΔ 1995, σελ.
274, ΑΠ 608/2002 ΕλλΔνη 43.1627).
Τέλος, κατά το άρθρο 914 ΑΚ, όποιος
ζημιώσει άλλον παρά-νομα και υπαίτια
έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει.
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Μόνη η αθέτηση προϋφι-σταμένης
ενοχής δεν συνιστά αδικοπρα-ξία. Είναι
όμως δυνατόν μια υπαίτια ζη-μιογόνος
συμπεριφορά (πράξη ή παρά-λειψη),
με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση,
πέραν της αξίωσης από τη σύμβαση να
θεμελιώσει και αξίωση από αδικοπραξία,
όταν, και χωρίς τη συμβατι-κή σχέση
διαπραττόμενη θα ήταν παρά-νομη,
ως ενέχουσα προσβολή δικαιώματος, το οποίο αντιτάσσεται κατά του
ζημιώσαντος και το οποίο, επομένως,
αυτός όφειλε να σεβαστεί. Σε μια τέτοια
περίπτωση υπάρχει συρροή συμβατικής
και αδικοπρακτικής ευθύνης, ο δε δανειστής έχει το δικαίωμα να στηρίξει τη σχετική αξίωσή του για αποζημίωση είτε στη
σύμβαση είτε στην αδικοπραξία, είτε επιβοηθητικά και στις δύο (ΑΠ 1801/2001
ΕλλΔνη 43.1350, ΑΠ 555/1999 ΕλλΔνη
41. 87).
Αποδείχθηκαν τα εξής: Στις
26.4.1998, ο ενάγων, οδηγώντας το
ΧΥ 9788 Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητό του,
εργοστασίου κατασκευής LANCIA, στην
επαρχιακή οδό Κάτω Αχαΐας - Αράξου,
με κατεύθυνση προς Κάτω Αχαΐα, προκάλεσε από αμέλειά του αυτοκινητικό
ατύχημα με υλικές ζημίες σε βάρος του
ΑΧΕ 2427 Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου,
τύπου AUDI 80, που οδηγούσε ο ιδιοκτήτης του Κ.Κ. Ο ενάγων δυνάμει εγκύρου συμβάσεως ασφαλίσεως που συνήφθη στην Πάτρα μεταξύ αυτού και του
ασφαλιστικού πράκτορα της εναγομένης
Ε.Μ. κατά το έτος 1994, είχε ασφαλίσει
το παραπάνω αυτοκίνητό του στην
ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία
«AGF KOSMOS Γ.Α.Α.Ε.», η οποία
έχει ήδη συγχωνευθεί στην εναγομένη
ασφα-λιστική εταιρεία με την επωνυμία
«ALLIANZ Α.Ε.Γ.Α.», προς τούτο δε εξεδόθη το 1102707 ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω του παραπάνω ασφαλιστικού
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πράκτορα της εναγομένης στην Πάτρα,
το οποίο κατόπιν σταδιακών ανανεώσεων έληγε την 16 Μαΐου 1998 (βλ.
κυρίως προσκομιζόμενο ασφαλιστήριο
και βεβαιώσεις ασφαλίσεων). Αμέσως
μετά το άνω ατύχημα ο ενάγων ειδοποίησε την εναγομένη για την επέλευση του
ατυχήματος μέσω του ασφαλιστικού της
πράκτορα στο υποκατάστημά της στην
Πάτρα. Ο τελευταίος τον ενημέρωσε, ότι
δεν είναι ασφαλισμένος στην εναγομένη,
διότι δεν είχε καταβάλει τα ασφάλιστρα
της τρέχουσας εξάμηνης ασφαλιστικής
περιόδου από 16.11.1.997 έως 16.5.1998,
με αποτέλεσμα λόγω της μη ασφάλισής
του να μην μπορεί αυτή να τον καλύψει
ασφαλιστικά λόγω ακυρώσεως του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου του.
Ωστό-σο, η παραπάνω καταρτισθείσα
ασφα-λιστική σύμβαση, έχουσα τον
χαρακτήρα συμβάσεως διαρκείας, είχε
αυτοδικαίως ανανεωθεί, καλύπτουσα
την αστική ευθύνη του ενάγοντος ως
κυρίου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
6 παρ. 1 της Κ4/585/1978 AYE, για ίσο
χρονικό διά-στημα μετά τη λήξη της πιο
πάνω ασφα-λιστικής περιόδου που είχε
ορισθεί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
τις βεβαιώ-σεις ασφαλίσεως, καθώς
και την 454993 πρόσθετη πράξη
της εναγομένης. Κατά συνέπεια, η
ασφαλιστική αυτή σύμβαση ήταν
έγκυρη κατά τον χρόνο του ατυχή-ματος
(26.4.1998), δεδομένου ότι η εναγομένη
δεν επικαλείται και δεν απο-δεικνύει,
ότι είχε ειδοποιήσει τον ενάγο-ντα για
το αντίθετο με συστημένη επιστο-λή 30
ημέρες πριν το τέλος της τελευ-ταίας
ασφαλιστικής περιόδου, η δε προσκομιζόμενη από την εναγομένη αίτηση
ακυρώσεως με ημερομηνία 21.1.1998
δεν συνιστά νομότυπη ακύρωση του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καθόσον
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αυτή φέρει μόνον την υπογραφή του
ασφαλιστικού πράκτορά της. Εξάλλου,
δεν αποδείχθηκε, ότι εκδηλώθηκε νόμιμη εναντίωση των συμβαλλομένων με
καταγγελία ή αντισυμφωνία μεταξύ τους,
ώστε η επίδικη ασφαλιστική σύμβαση
ανανεώθηκε αυτόματα από τον νόμο για
ίσο (εξάμηνο) χρονικό διάστημα από την
16.11.1997 και ως εκ τούτου ίσχυε κατά
τον χρόνο του επιδίκου ατυχήματος, καθόσον έληγε την 16 Μαΐου 1998. Περαιτέρω, είναι μεν αληθές, ότι ο ενάγων
δεν κατέβαλε στην εναγομένη τα ασφάλιστρα της ασφαλιστικής περιόδου από
16.11.1997 έως 16.5.1998 και κατά τον
χρόνο του ατυχήματος δήλωσε ενώπιον
του προανακριτικού υπαλλήλου της
Τροχαίας, ότι το αυτοκίνητο του ήταν
ανασφάλιστο, ανέφερε δε στον πράκτορα της εναγομένης στην Πάτρα το ατύχημα, αυτά, όμως, δεν συνεπάγονται
οπωσδήποτε, ότι ο ενάγων συμφώνησε
έστω σιωπηρώς την κατάργηση της
ασφαλιστικής συμβάσεως, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η εναγομένη. Η έκδοση
εκ μέρους της εναγομένης της 530502
πρόσθετης πράξης για ακύρωση του
1102707 ασφαλιστηρίου συμβολαίου
ουδεμία επιρροή έννομη ασκεί, γιατί δεν
τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του νόμου
(άρθρα 6 παρ. 1, 9 παρ. 1 της Κ4/585/
1978 ΥΑΕ και 33 ν.δ. 400/1970). Παρόλα
αυτά, η εναγομένη δεν κάλυψε ασφαλιστικά τον ενάγοντα, καίτοι όφειλε προς
τούτο, καθόσον η ασφαλιστική σύμβαση
εξακολουθούσε να είναι ενεργός και να
παράγει τα κατά νόμο δικαιώματα και
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, ενημερώνοντας τον ενάγοντα μέσω των προστηθέντων υπαλλήλων της
τον Ιούλιο του έτους 1998 ότι δεν είναι
ασφαλισμένος, γεγονός, όμως, το οποίο
δεν ήταν αληθές σύμφωνα με όσα προ-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

313

178/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Δράκου Βούλγαρης, Δημήτριος Παπαδημητρίου).
Κάθετη ιδιοκτησία. Χωρεί κατάσχεση στα αυτοτελή τμήματά της που επεκτείνεται
αυτοδικαίως στο ενιαίο οικόπεδο και στο ανάλογο ποσοστό των κοινών πραγμάτων
χωρίς την ανάγκη σχετικής προς τούτο μνείας στην κατασχετήρια έκθεση. Εγγύηση.
Απαλλαγή του εγγυητή αν η αδυναμία οφειλέτη οφείλεται σε πταίσμα του δανειστή
(862 Α.Κ.). Χωρεί και αντίθεση συμφωνία και μπορεί ο εγγυητής να παραιτηθεί από
το δικαίωμα αυτό, όχι όμως αν η συμφωνία προήλθε από δόλο ή βαρειά αμέλεια του
δανειστή (332 Α.Κ.). Περιστατικά.

Η κάθετη συνιδιοκτησία, προβλεπόμενη και ρυθμιζόμενη από το
ν.δ. 1024/1971, συγκείμενη δε από την
αποκλειστική κυριότητα σε ένα από
τα δύο τουλάχιστον αυτοτελή τμήματα
και την αναγκαστική συνιδιοκτησία κατ’
ανάλογη μερίδα στο ενιαίο οικόπεδο,
συνιστάται εκτός των άλλων με σύμβαση
μεταξύ όλων των συγκυρίων, η οποία για
να είναι έγκυρη πρέπει να περιβληθεί
τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί σε μεταγραφή.
Εξ άλλου αντικείμενο της κατασχέσεως
κατά το άρθρο 992 του Κ.Πολ.Δικ. είναι
πρωτίστως η κυριότητα, η οποία πρέπει
να συναρτάται με ορισμένο ενσώματο
πράγμα, μη αποκλειόμενης της κατάσχεσης και της κάθετης συνιδιοκτησίας.
Επομένως καθένα από τα αυτοτελή τμήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αντικείμενο χωριστής κυριότητας, υπόκειται
σε κατάσχεση, η οποία επεκτείνεται αυτοδικαίως στο ενιαίο οικόπεδο και στο
ανάλογο ποσοστό των κοινών πραγμάτων χωρίς την ανάγκη σχετικής προς
τούτο μνείας στην κατασχετήρια έκθεση.
Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου
862 του Α.Κ. συνάγεται ότι προϋπόθεση
της απόσβεσης της εγγυήσεως και της
ελευθερώσεως του εγγυητή είναι να

κα-ταστεί αδύνατη η ικανοποίηση του
δανει-στή από τον πρωτοφειλέτη και
η αδυνα-μία αυτή να οφείλεται σε
πταίσμα του δανειστή, την ύπαρξη του
οποίου (πταί-σματος) επικαλείται και
αποδεικνύει ο εγ-γυητής, εναγόμενος για
την πληρωμή του χρέους. Η διάταξη του
άρθρου 862 Α.Κ. είναι ενδοτικού δικαίου
και επο-μένως ο εγγυητής μπορεί να
παραιτηθεί από τη σχετική ένσταση,
πλην όμως η παραίτηση αυτή είναι
ανίσχυρη κατά το άρθρο 332 παρ. 1 Α.Κ.
για τον απο-κλεισμό της ευθύνης από
δόλο ή βαρεία αμέλεια, περιστατικά που
αποδεικνύει ο εγγυητής για να αποτρέψει
τα αποτελέ-σματα της παραίτησής του
από την προ-στασία που του παρέχει
η διάταξη του άρθρου 862 Α.Κ. (βλ.
και ΑΠ. 262/1996 Ελ.Δνη 38,1081).
Εν προκειμένω από τα έγγραφα που
επικαλούνται και προ-σκομίζουν οι
διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Με
τις 576/25.11.1983 και 688/25.4.1985
συμβάσεις παροχής πι-στώσεως, με
ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και τις
επακολουθήσασες αυξητικές συμβάσεις
576/1/22.10.1986, 576/2/1.2.1991, 576/
3/27.4.1994, 576/4/23.1.1997, 688/1/
22.10.1986, η εφε-σίβλητη Τράπεζα
χορήγησε στην ανώνυ-μη εταιρεία με
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την επωνυμία «ΑΒΕΕ Καλτσοποιΐα
Ζ.» πίστωση για 230.000.000 δραχμές.
Για την εξυπηρέτηση της πι-στώσεως
αυτής τηρήθηκαν από την εφε-σίβλητη
Τράπεζα οι λογαριασμοί με αρι-θμούς
110473-32901, 110473-34001, 11047338803, 110473-38804 και 11047338805. Στις 19.2.1997 και 9.4.1997
έγιναν περιοδικά κλεισίματα των παραπάνω λογαριασμών από τα οποία προέκυψαν χρεωστικά υπόλοιπα σε βάρος
της ως άνω πιστούχου ανώνυμης
εται-ρείας εκ δραχμών 135.186.656 και
143.000.000, αντίστοιχα, τα οποία γνωστοποιήθηκαν σ’ αυτήν (πιστούχο) από
την εφεσίβλητη Τράπεζα, η δε πιστούχος
εταιρεία συμφώνησε με αυτά και
αναγνώρισε ρητώς την οφειλή της με τις
1465/19.2.1997 και 9.4.1997 πρόσθετες
συμφωνίες που καταρτίστηκαν μεταξύ
των προσώπων αυτών (Τράπεζας και
πιστούχου εταιρείας). Κατά τη σύναψη
των προαναφερομένων συμβάσεων καταρτίστηκαν συγχρόνως μεταξύ της εφεσίβλητης Τράπεζας και του πρώτου εκκαλούντος Α.Ζ. αντίστοιχες συμβάσεις
εγγυήσεως με τις οποίες αυτός αποδέχτηκε την ευθύνη ως αυτοφειλέτης για
την πληρωμή του μέλλοντος να προκύψει από τη λειτουργία των συμβάσεων
υπολοίπου, παραιτηθείς συγχρόνως
από την ένσταση της διζήσεως και αυτές
των άρθρων 862 - 869 Α.Κ. Η δεύτερη
εκκαλούσα Φ.Ζ. με την ως άνω 1465/
19.2.1997 πρόσθετη συμφωνία που
κα-ταρτίστηκε μεταξύ αυτής και της
εφεσί-βλητης Τράπεζας εγγυήθηκε την
πλη-ρωμή, τήρηση και εκπλήρωση των
όρων των παραπάνω συμβάσεων, κύριων και πρόσθετων και την πληρωμή
του μέλλοντος να προκύψει από τη λειτουργία αυτών υπολοίπου μέχρι του ποσού των 80.000.000 δραχμών, παραιτηθείσα και αυτή από τις ενστάσεις της δι-
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ζήσεως και των άρθρων 862 - 869 Α.Κ.
Της ως άνω πιστώσεως η πιστούχος
εταιρεία έκανε χρήση μέχρι την 30.6.1999,
οπότε η εφεσίβλητη Τράπεζα, κάνοντας
χρήση του δικαιώματος της εκ του όρου
11 της συμβάσεως, έκλεισε μονομερώς
τους λογαριασμούς που ετηρούντο
βάσει αυτής. Κατά την ημέρα του κλεισίματος οι λογαριασμοί αυτοί παρουσίασαν χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος
της πιστούχου εταιρείας 120.469.246
δραχμές. ……..
Στις 2.9.1999 η εφεσίβλητη
κοινοποίησε στους εκκαλούντες επιταγή
για πληρωμή του παραπάνω ποσού
κάτω από αντίγραφο της ως άνω διαταγής πληρωμής και ακολούθως κατάσχεσε αναγκαστικώς τα περιγραφόμενα
στην έκθεση κατάσχεσης ακίνητα των
εκκαλούντων. Στις 1010/2000 έκθεση
αναγκαστικής κατασχέσεως ακίνητης
περιουσίας του δικαστικού επιμελητή
Β.Σ. και 1023/2000 Α’ Επαναληπτική Περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης
περιουσίας του ιδίου δικαστικού επιμελητή γίνεται λεπτομερής περιγραφή καθενός από τα κατασχεθέντα ακίνητα των
εκκαλούντων, τα οποία είναι αυτοτελή
και διαιρετά τμήματα ενός ενιαίου οικοπέδου, επί του οποίου είχε συσταθεί νομίμως κάθετη συνιδιοκτησία με το νομίμως μεταγραφέν υπ’ αριθ. 8672/1985
συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Χ.Δ. Αβάσιμοι είναι περαιτέρω
οι ισχυρισμοί των εκκαλούντων ότι: 1)
κακώς επισπεύθηκε σε βάρος τους
ανα-γκαστική εκτέλεση εντός της προθεσμίας αναστολής των πλειστηριασμών
που καθιερώνει για την οφειλή τους η
ρύθμιση του άρθρου 30 του Ν. 2789/
2000, διότι από το συνδυασμό των
δια-τάξεων του άρθρου 30 παρ. 1 και
4 εδαφ. β’ του Ν. 2789/2000, όπως η
τε-λευταία τροποποιήθηκε με αυτήν του
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άρ-θρου 47 παρ. 1 περ. α’ του Ν. 2873/
2000, προκύπτει ότι οι ως άνω διατάξεις
εφαρμόζονται σε απαιτήσεις που πηγάζουν από αλληλόχρεους λογαριασμούς που τηρήθηκαν με βάση συμβάσεις παροχής πιστώσεων με πιστωτικά
ιδρύματα υπό την προϋπόθεση ότι το
οριστικό κλείσιμο αυτών έλαβε χώρα
πριν την 15.4.1998, προϋπόθεση η
οποία εν προκειμένω δεν συντρέχει,
αφού το κλείσιμο του λογαριασμού
έγινε εν προκειμένω την 30.6.1999 και
2) επήλθε ελευθέρωση αυτών από την
εγ-γύηση, διότι η εφεσίβλητη δανείστρια
Τράπεζα επέδειξε βαριά αμέλεια ως

προς την είσπραξη της απαίτησης της
από την πρωτοφειλέτρια πιστούχο εταιρεία, αφού από τα προσαγόμενα έγγραφα (εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης,
πλειστηριασμού βιοτεχνικής μονάδος
της πρωτοφειλέτριας) προκύπτει ότι η
εφεσίβλητη δανείστρια προέβη και σε
κατάσχεση της βιοτεχνικής μονάδας της
πιστούχου από το έτος 1999, η οποία
(πιστούχος πρωτοφειλέτρια) ακολούθως
κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως
με την 59/2000 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

188/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Δράκος-Βούλγαρης, Δημήτριος Παπαδημητρίου).
Πλειστηριασμός. Προσβολή της έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού ως πλαστής
στο σημείο που αναφέρεται στον τόπο διενέργειας του πλειστηριασμού. Απαραίτητη
η προσαγωγή της μηνύσεως. Απαγορεύεται με τον ν. 2789/2000 στα πιστωτικά
ιδρύματα να προχωρήσουν στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι 31.3.2001.
Τέτοιος ισχυρισμός προτείνεται με ανακοπή έως την έναρξη της τελευταίας πράξης
της εκτέλεσης και όχι μετά το πέρας αυτής, αφού αφορά την απαίτηση (914 παρ. 1β
Κπολ.Δ). Έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει.
Μεταξύ αυτών δεν περιλαμβάνεται η απαίτηση του επισπεύδοντος. Περιστατικά.

Με το δεύτερο λόγο της εφέσεώς
τους οι εκκαλούντες - ανακόπτοντες παραπονούνται πρώτον ότι με την από
2.3.2001 ανακοπή τους έχουν προσβάλλει την υπ’ αριθμ. 3990/29.11.2000 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της συμβολαιογράφου Ναυπάκτου
Ε.Ν. ως πλαστή ως προς το σημείο εκείνο που η συμβολαιογράφος αυτή βεβαίωσε ψευδώς ότι διενήργησε τον πλειστηριασμό στο Δημοτικό Κατάστημα
(Δημαρχείο), ενώ τον διενήργησε σε άλλον τόπο, δηλαδή στο Παλαιό Δημοτικό
Σχολείο, τον οποίο δεν αναφέρει στην

παραπάνω έκθεση ως τόπο πλειστηριασμού και γι’ αυτό έχει υποβληθεί κατά
της παραπάνω συμβολαιογράφου
μήνυση για παράβαση του άρθρου
242 Π.Κ. και ότι ο πλειστηριασμός που
έγινε στις 29.11.2000 είναι άκυρος,
για το λόγο ότι αυτός δεν έγινε στο
Δημαρχιακό Κα-τάστημα, αλλά σε
τόπο άλλο εκτός του Δημαρχιακού
Καταστήματος, που βρί-σκεται σε
απόμακρο μέρος απ’ αυτό και το οποίο
ήταν το Παλαιό Δημοτικό Σχο-λείο και ότι
υπέστησαν βλάβη διότι απο-χώρησαν
οι ενδιαφερόμενοι να πλειοδο-τήσουν,
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οι οποίοι μετέβησαν στο Δημαρ-χιακό
Κατάστημα, όπου δεν βρήκαν κα-νέναν
και ότι από ουδένα στοιχείο προέ-κυψε
ότι το Παλαιό Δημοτικό Σχολείο είχε
καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αντιρρίου ως ο
επίσημος τόπος διενέργειας των πλειστηριασμών. Ο λόγος αυτός της εφέσεως κατά το πρώτο σκέλος του πρέπει
να απορριφθεί ως απαράδεκτος, καθόσον ναι μεν από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 96 και 98 του Κ.
Πολ.Δ συνάγεται ότι για την προσβολή
ενός εγγράφου ως πλαστού από τον
πληρεξούσιο δικηγόρο απαιτείται η
ύπαρξη ειδικής πληρεξουσιότητας, η
οποία θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο
υπ’ αυτού εκπροσωπούμενος διάδικος
παρίσταται στη δίκη μετά και όχι δια και
τέτοια ειδική πληρεξουσιότητα δεν απαιτείται όταν για την προσβαλλόμενη πλαστογραφία υποβλήθηκε σχετική μήνυση
(Εφ.Θεσ. 2193/1987 Αρμ.5,439), αλλ’
όμως στην προκειμένη περίπτωση
οι εκ-καλούντες - ανακόπτοντες ούτε
επικα-λούνται ούτε προσκομίζουν με τις
προτά-σεις τους ενώπιον του παρόντος
Δικα-στηρίου τη σχετική μήνυση κατά
της συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Ε.Ν.
ως υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού
για παράβαση του άρθρου 242 του Π.Κ.
και έτσι ο ισχυρισμός περί πλαστότητας
της παραπάνω εκθέσεως αναγκαστικού
πλειστηριασμού δεν έχει υποβληθεί νόμιμα. Περαιτέρω ο λόγος αυτός κατά το
δεύτερο σκέλος του πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον από την υπ’
αριθμ. 1023/17.10.2000 Α’ επαναληπτική περίληψη της υπ’ αριθμ. 1010/
17.7.2000 εκθέσεως κατασχέσεως του
δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Μεσολογγίου Β.Σ. αποδεικνύεται ότι
ορίστηκε ως τόπος πλειστηριασμού
των ακινήτων των εκκαλούντων
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- ανακοπτό-ντων το Δημαρχείο του
Δήμου Αντιρρίου Αιτωλοακαρνανίας,
ο συνήθης τόπος πλειστηριασμών,
που είναι το Παλαιό Δημοτικό Σχολείο
Αντιρρίου και χρησιμο-ποιείται και ως
χώρος συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου σύμ-φωνα με την
υπ’ αριθμ. 3144/16.11.2001 βεβαίωση
του Δημάρχου Αντιρρίου, απέ-χει δε
το παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αντιρ-ρίου
από το Δημαρχείο, όπου στεγά-ζονται
οι υπηρεσίες και τα γραφεία του Δήμου
γύρω στα 200 μ. Εφόσον η πα-ραπάνω
συμβολαιογράφος ως υπάλλη-λος επί
του πλειστηριασμού ανέφερε στην
υπ’ αριθμ. 3990/29.11.2000 έκθεση
αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου
ότι διενήργησε τον πλειστηριασμό στις
29.11.2000 στο Δημοτικό Κατάστημα
Αντιρρίου, που είναι το Παλαιό Δημοτικό
Σχολείο Αντιρρίου και έχει καθοριστεί ως
τόπος πλειστηριασμών, τότε δεν έγινε
παραβίαση της παρ. 2 του άρθρου 998
του Κ.Πολ.Δ. και δεν είναι άκυρη η παραπάνω έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου ούτε ο πλειστηριασμός
που διενεργήθηκε με βάση την παραπάνω Α’ επαναληπτική περίληψη της παραπάνω εκθέσεως κατασχέσεως.
Με τον τρίτο λόγο της εφέσεώς
τους οι εκκαλούντες - ανακόπτοντες
παραπονούνται ότι η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα απέρριψε τον τρίτο
λόγο της ανακοπής τους με τον οποίο
ισχυρίστηκαν ότι ο προσβαλλόμενος
πλειστηριασμός των ακινήτων τους
έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του
ν. 2789/2000, δυνάμει του οποίου είχε
απαγορευθεί στα πιστωτικά ιδρύματα να
προχωρήσουν στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως μέχρι τις 31.3.2001,
με το εσφαλμένο σκεπτικό ότι έπρεπε
να είχε πριν από τον πλειστηριασμό εκδοθεί δικαστική απόφαση που να είχε
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κάνει δεκτή την από 12.11.2000 ανακοπή τους για ακύρωση των πράξεων
της προδικασίας του πλειστηριασμού.
Ο λόγος αυτός της εφέσεως πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον ορθά
απορρίφθηκε από το πρωτο-βάθμιο
δικαστήριο ο παραπάνω τρίτος λόγος
της από 2.3.2001 ανακοπής τους έστω
και με άλλη αιτιολογία, αφού έπρε-πε
αυτός να απορριφθεί ως απαρά-δεκτος
λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως, αφού
αυτός αφορά την απαίτηση (ρύ-θμιση
οφειλής βάσει του άρθρου 30 του ν.
2789/2000) και σύμφωνα με το άρθρο
934 παρ. 1β του Κ.Πολ.Δ · έπρεπε να
προβληθεί έως την έναρξη της τελευταίας πράξεως της εκτελέσεως και όχι
μετά το πέρας αυτής.
Με τον έβδομο λόγο της εφέσεώς
τους οι εκκαλούντες - ανακόπτοντες παραπονούνται ότι η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα απέρριψε τον έβδομο
λόγο της ανακοπής τους ως αόριστο με
τον οποίο ισχυρίστηκαν ότι στην υπ’
αριθμ. 3990/29.11.2000 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της
συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Ε.Ν. δεν
αναφέρεται η απαίτηση της επισπεύδουσας τράπεζας εναντίον καθενός απ’
αυ-τούς για την οποία επισπεύθηκε η
δια-δικασία της εκτελέσεως εις βάρος
τους και έτσι στερήθηκαν τη δυνατότητα
να καταβάλουν στην υπάλληλο επί του
πλειστηριασμού την απαίτηση της επισπεύδουσας τράπεζας ώστε να σταματήσει ο πλειστηριασμός αυτός πριν την
κατακύρωση και γι’ αυτό το λόγο είναι
άκυροι τόσο η παραπάνω έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου όσο
και ο διενεργηθείς πλειστηριασμός. Ο
λόγος αυτός της εφέσεως πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον από
τις διατάξεις του άρθρου 965 παρ. 2 και
6 του Κ.Πολ.Δ, οι οποίες έχουν εφαρμο-
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γή και στον πλειστηριασμό ακινήτων κατ’
άρθρα 1003 παρ. 1 και 4 του Κ.Πολ.Δ,
και 1005 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ, προκύπτει
ότι ο υπάλληλος επί του πλειστηριασμού
συντάσσει έκθεση για τον πλειστηριασμό, ουσιώδη προαπαιτούμενα της
οποίας είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο
117 του Κ.Πολ.Δ, στοιχεία και πρέπει να
αναφέρει σ’ αυτήν την ακριβή περιγραφή
της κύριας διαδικασίας του πλειστηριασμού από την έναρξη αυτής έως και το
χρόνο της κατακυρώσεως. Επίσης πρέπει αυτός να αναφέρει σ’ αυτήν τον εκτελεστό τίτλο, την επίδοση της επιταγής
και την κατάσχεση, καθώς επίσης πρέπει να προκύπτει απ’ αυτήν η ταυτότητα
του πλειστηριασθέντος ακινήτου (βλ.
Ιωάννη Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεση,
τόμος δεύτερος, Β’ έκδοση 1979, §34
Γ, σελ. 875-878, Βασίλη Βαθρακοκοίλη,
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόμος Ε’,
υπ’ άρθρο 965 Κ.Πολ.Δ, αριθμ. 5 και 6,
σελ. 792 και 793 και Τόμος ΣΤ’, υπ’
άρθρο 1005, αριθμ. 3, σελ. 359). Εξάλλου, από τις παραπάνω διατάξεις δεν
προκύπτει ότι η υπάλληλος επί του πλειστηριασμού πρέπει να αναφέρει στην
έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού
την απαίτηση του επισπεύδοντος τον
πλειστηριασμό και επομένως η παραπάνω έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού δεν πάσχει από ακυρότητα από
το γεγονός ότι δεν αναφέρει σ’ αυτήν η
υπάλληλος επί του πλειστηριασμού την
απαίτηση της επισπεύδουσας τράπεζας,
ενώ για την περίπτωση που οι εκκαλούντες - ανακόπτοντες ήθελαν να εξοφλήσουν τη σχετική απαίτηση, από την υπ’
αριθμ. 151/1999 διαταγή πληρωμής του
Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, από την υπ’ αριθμ.
1010/17.7.2000 έκθεση αναγκαστικής
κατασχέσεως ακίνητης περιουσίας του
δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο
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Μεσολογγίου Β.Σ., καθώς και από την
υπ’ αριθμ. 1023/17.10.2000 Α’ επαναληπτική περίληψη της παραπάνω εκθέσεως κατασχέσεως του παραπάνω
δι-καστικού επιμελητή που αναφέρονται
στην υπ’ αριθμ. 3990/29.11.2000 έκθεση
αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου
προκύπτει η ύπαρξη της απαιτήσεως της
επισπεύδουσας τράπεζας εναντίον των
εκκαλούντων - ανακοπτόντων και έτσι

αυτοί δεν στερήθηκαν τη δυνατότητα
να καταβάλουν στην υπάλληλο επί
του πλειστηριασμού την απαίτηση της
επι-σπεύδουσας τράπεζας. Επομένως,
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο
με την εκκαλουμένη απόφαση του
έκανε τυπικά δεκτή την από 2.3.2001
ανακοπή και την απέρριψε κατ’ ουσίαν,
σωστά εκτίμησε τις αποδείξεις και ορθά
το νόμο εφάρμοσε και γι’ αυτό πρέπει η

199/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Ροϊοδήμος, Διονύσιος Ζαχαρόπουλος Ν.Σ.Κ.,
Ευάγγελος Ανδριόπουλος, Γεώργιος Καμποσιώρας).

Πλειστηριασμός. Συνδρομή απαιτήσεων με γενικό και ειδικό προνόμιο (976 αρ.
2 και 1007 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) δηλαδή των απαιτήσεων για τις οποίες υπάρχει
ενέχυρο ή υποθήκη, οι απαιτήσεις του άρθρου 975 ικανοποιούνται έως το 1/3 του
πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές και τα 2/3 διατίθενται
για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αρ. 2 Κ.Πολ.Δ. Απαιτήσεις
του ελληνικού δημοσίου και ενυπόθηκων δανειστών. Τρόπος διανομής του
πλειστηριάσματος.

Επειδή από των συνδυασμό
διατάξεων των άρθρων 68, 73, 74,
75, 516 και 517 του ΚΠολΔ συνάγεται
ότι σε περίπτωση απλής ομοδικίας,
η οποία συντρέχει και επί ανακοπής
αναγγελθέ-ντος δανειστή κατά πίνακα
κατατάξεως, η έφεση του δανειστή
πρέπει να απευ-θύνεται κατά εκείνων
έναντι των οποίων ο εκκαλών έχει
έννομο συμφέρον να ανατρέψει υπέρ
αυτού την προσβαλλό-μενη απόφαση
εξ αιτίας λόγου εφέσεως που αφορά την
απαίτηση των εφε-σίβλητων. Αν ο λόγος
εφέσεως στρέφε-ται κατά κεφαλαίου
της εκκαλουμένης αποφάσεως που

είναι άσχετο με κάποιον εκ των
εφεσίβλητων, η έφεση απορρίπτεται
ως απαράδεκτη και αυτε-παγγέλτως
για έλλειψη έννομου συμφέ-ροντος
(βλ. ΑΠ 755/2001, Δνη 2002, 1392).
Εν προκειμένω, η κρινόμενη έφε-ση
κατά της 48/2003 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αγρινίου, που εκδόθηκε κατά την τακτική
διαδικασία και με την οποία έγινε δεκτή
η ανακοπή του πρώτου εφεσίβλητου
Ελ-ληνικού Δημοσίου κατά πίνακα
κατατά-ξεως, έχει ασκηθεί νομίμως
και εμπρο-θέσμως (αρθρ. 435, 511 και
518 § 1 του ΚΠολΔ). Επομένως, πρέπει
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να γίνει τύ-ποις δεκτή και να εξετασθεί
κατ’ ουσίαν αλλά μόνο ως προς την εκ
των εφεσίβλη-των Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος ΑΕ, στην οποία αναφέρονται
οι λόγοι εφέ-σεως και της οποίας την
κατάταξη επιζη-τεί να ανατρέψει υπέρ
αυτού ο εκκαλών. Ως προς τους λοιπούς
εφεσίβλητους, δηλαδή το Ελληνικό
Δημόσιο και το ΙΚΑ, η έφεση πρέπει
να απορριφθεί ως απα-ράδεκτη για
έλλειψη έννομου συμφέ-ροντος, διότι
ουδείς λόγος της εφέσεως αναφέρεται
στην απαίτηση τους.
Επειδή στην πέμπτη σειρά του
αρθρ. 975 του ΚΠολΔ το Δημόσιο έχει
γενικό προνόμιο κατατάξεως για όλα
αδιακρίτως τα ληξιπρόθεσμα προς αυτό
χρέη του καθού η εκτέλεση, σύμφωνα
με το άρθρο 61 § 1 του ΚΕΔΕ, αφού
με το αρθρ. 24 § 1 του Ν. 2093/1992
κα-ταργήθηκε η παρ. 2 του αρθρ. 61
που πρόβλεπε την κατάταξή του πριν
από τους ενυπόθηκους δανειστές για
τα ληξι-πρόθεσμα προς αυτό χρέη από
άμε-σους φόρους. Στην περίπτωση
όμως συνδρομής απαιτήσεων με γενικό
και απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο των
αρθρ. 976 αρ. 2 και 1007 § 1 του ΚΠολΔ,
δηλαδή των απαιτήσεων για τις οποίες
υπάρχει ενέχυρο ή υποθήκη, οι απαιτήσεις του αρθρ. 975 ικανοποιούνται έως
το 1/3 του πλειστηριάσματος που πρέπει
να διανεμηθεί στους πιστωτές και τα 2/
3 διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις του αρθρ. 976 αρ. 2 (βλ. ΑΠ
1491/2003, Δνη 2004, 437, 394/2001,
Δνη 2002, 124, 1556/98 Δνη 99, 1326,
Εφ. Αθ. 9681/2000, Δνη 2000, 1465,
1666/2000, ΝοΒ 49, 629, Εφ. Πειρ.
1150/2002, Δ 34, 220). Εξάλλου, σε περίπτωση συνδρομής περισσότερων ενεχυρούχων ή ενυπόθηκων απαιτήσεων
στο ίδιο ακίνητο, δεν ισχύει η αρχή της
σύμμετρης ικανοποιήσεως, αλλά αυτές
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ικανοποιούνται με βάση την αρχή της
χρονικής προτεραιότητας, ενόψει του ότι
ακολουθείται, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 977 § 2 εδ. β’ και 1007 § 1
εδ. α του ΚΠολΔ, η διαγραφόμενη στο
ουσιαστικό δίκαιο σειρά, δηλαδή με
βάση τον χρόνο εγγραφής της υποθήκης
(αρθρ. 1268, 1272, 1300 και 1301 ΑΚ),
με συνέπεια η προτεραιότητα της εγγραφής στο βιβλίο υποθηκών παρέχει και
προτεραιότητα στην κατάταξη μεταξύ
των περισσότερων ενυπόθηκων απαιτήσεων (βλ. Εφ. Αθ. 9558/2000, Δνη 2001,
1662), οι εξοπλισμένες δε με προσημείωση υποθήκης απαιτήσεις κατατάσσονται τυχαία με την αναβλητική αίρεση
της τροπής τους σε υποθήκη αφότου
επιδικασθούν τελεσίδικα με τη χρονική
σειρά εγγραφής της προσημείωσης
ανε-ξαρτήτως του χρόνου τροπής της
προ-σημειώσεως σε υποθήκη (βλ. ΑΠ
183/98, Δνη 98, 831).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την 6455/1811-98 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτων και κατακύρωσης πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου
Αγρι-νίου Ά.Π. εκπλειστηριάσθηκαν
μεταξύ άλλων και τα περιγραφόμενα
σε αυτήν και την 1642/97 έκθεση
κατασχέσεως του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδι-κείο Αγρινίου Γ.Τ. ακίνητα
(δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες και η αέρινη
στήλη διώροφης οικοδομής) ιδιοκτησίας
του K.Τ. Ο πλει-στηριασμός έγινε με
επίσπευση της εφε-σίβλητης Εθνικής
Τράπεζας της Ελλά-δος και τα ακίνητα
κατακυρώθηκαν στον Ι.Γ. αντί του
ποσού των 25.500.000 δρχ. Επί των
άνω ακινήτων υφίστατο προση-μείωση
υποθήκης υπέρ του εκκαλούν-τος για το
ποσό των 22.500.000 δραχ-μών, που
είχε εγγραφεί στον τόμο 157 και αρ. 57
την 25-10-1996 και ακόμη προσημείωση
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υποθήκης υπέρ της επι-σπεύδουσας
Τράπεζας για το ποσό των 70.000.000
δρχ., που είχε εγγραφεί στον ίδιο τόμο
και αριθμό την 3-2-97 και η οποία είχε
τραπεί σε υποθήκη την 16-1-98 (βλ.
περί των εγγραφών αυτών το 746/2003
πιστοπ. του Υποθηκοφύλακα Αγρινίου).
Στον ως άνω πλειστηριασμό και κατά
το μέρος που αφορά την εκ-ποίηση
των ακινήτων του K.Τ. αναγγέλ-θηκε
νομοτύπως και ζητούσε να ικανο-ποιηθεί
προνομιακά το Ελληνικό Δημό-σιο για
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό χρέ-ος
του καθού η εκτέλεση προς αυτό (Δημόσιο) ανερχόμενο σε 5.562.421 δρχ.
με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι τελεσιδικίας του πίνακα κατατάξεως. Ομοίως, αναγγέλθηκε νομοτύπως και ο εκκαλών και ζητούσε να ικανοποιηθεί προνομιακά για το ποσό των
11.375.634 δρχ. πριν από άλλους δανειστές, αφού είχε εγγράψει πρώτος προσημείωση υποθήκης επί των ακινήτων
που εκπλειστηριάσθηκαν. Λόγω ανεπαρκείας του πλειστηριάσματος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της επισπεύδουσας και των αναγγελθέντων δανειστών η υπάλληλος του πλειστηριασμού
συνέταξε τον 6950/99 πίνακα κατατάξεως δανειστών σύμφωνα με τον οποίο,
αφού αφαίρεσε τα έξοδα εκτελέσεως εκ
δρχ. 760.000, το εναπομείναν υπόλοιπο
εκ δρχ. 24.740.000, λόγω συνδρομής
απαιτήσεων με γενικό προνόμιο και
απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο, διέθεσε
κατά μεν το 1/3, που ανέρχεται σε
8.246.667 δρχ., για την ικανοποίηση της
απαιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου,
που είχε γενικό προνόμιο κατ’ αρθρ. 975
αρ. 5 του ΚΠολΔ και κατά τα 2/3, που
ανέρχονται σε 16.453.333 δρχ., για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών που είχαν ειδικό προνόμιο (δηλαδή του εκκαλούντος και της επισπεύ-
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δουσας Τράπεζας). Έτσι, κατέταξε το
Ελληνικό Δημόσιο οριστικά για το ποσό
των 4.518.451 δρχ. (δηλαδή για ποσό
μικρότερο από την απαίτηση για την
οποία αναγγέλθηκε κατά τα άνω) και στο
εναπομείναν ποσό του πλειστηριάσματος, δηλαδή στα 2/3 αυτού (=16.493.333),
στα οποία προστέθηκε και το αδιανέμητο
υπόλοιπο ποσό από το 1/3 (8.246.6674.518.451=3.728.216) ανερχόμενο
συνολικά σε 20.221.549 δρχ., κατέταξε
τον εκκαλούντα υπό τον όρο τελεσίδικης
επιδίκασης της απαιτήσεώς του για το
ποσό των 11.375.634 δρχ. που αναγγέλθηκε και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο υπόλοιπο μέχρι συμπληρώσεως του πλειστηριάσματος ποσό των
8.845.915 δρχ. που αποτελούσε μέρος
της απαιτήσεώς της κατά του καθού η
εκτέλεση, αφού το πλειστηρίασμα δεν
επαρκούσε για τη πλήρη εξόφλησή της.
Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε ανακοπή
κατά του πίνακα κατατάξεως, με την
οποία και κατά το μέρος που ενδιαφέρει
την ένδικη υπόθεση, παραπονείται αφενός μεν, διότι δεν κατετάγη για το σύνολο
της απαιτήσεως που αναγγέλθηκε, δηλαδή για 5.562.421 δραχμές αλλά μόνο
για 4.518.451 δρχ. (1.043.970 δρχ. επί
έλαττον) και αφετέρου, διότι δεν κατετάγη και για τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του χρέους από της
αναγγελίας μέχρι τη σύνταξη του πίνακα
τουλάχιστον ανερχόμενες σε 877.712
δρχ., κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα
στην ανακοπή. Η εκκαλουμένη απόφαση δέχθηκε κατά το μέρος αυτό την ανακοπή και μεταρρυθμίζοντας τον πίνακα
κατέταξε το Ελληνικό Δημόσιο για ολόκληρη την απαίτηση του, δηλαδή για το
ποσό των 5.562.421 δρχ. που ανερχόταν η απαίτηση του (βασικό χρέος και
προσαυξήσεις) μέχρι την αναγγελία και
για το ποσό των 877.712 δρχ. που ήταν
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οι προσαυξήσεις από της αναγγελίας
μέχρι την ημερομηνία συντάξεως του
πίνακα. Έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο κατετάγη για επί πλέον ποσό 1.921.682 δρχ.
(1.043.947+877.712). Κατά το ποσό
αυτό το πρωτόδικο Δικαστήριο μείωσε
την απαίτηση του εκκαλούντος που είχε
καταταγεί προνομιακά και τυχαία για το
ποσό των 11.375.634 δρχ. και τον κατέταξε για το ποσό των 9.453.952 δρχ.
(11.375.634 - 1.921.682), ενώ δεν έθιξε
την απαίτηση της εφεσίβλητης Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος που είχε καταταγεί για το ποσό των 8.845.951 δρχ. Έτσι
που έκρινε η εκκαλουμένη απόφαση (η
οποία δεν πλήττεται με την έφεση ως
προς την απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου), εσφαλμένα εφάρμοσε το νόμο
και δη τις σχετικές διατάξεις του αρθρ.
146 αρ. 2, 1007 § 1 και 977 § 2 του
ΚΠολΔ, που ρυθμίζουν την ικανοποίηση
των αναγγελθέντων δανειστών σε περίπτωση συνδρομής περισσοτέρων ενυπόθηκων απαιτήσεων, αφού η απαίτη-

ση του εκκαλούντος, που ήταν πρώτος
κατά σειρά εγγραφής ενυπόθηκος δανειστής, έχοντας, όπως ελέχθη, εγγράψει
προγενέστερη χρονικά προσημείωση
υποθήκης από εκείνη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που ακολουθούσε,
έπρεπε να ικανοποιηθεί κατά προτεραιότητα και να καταταγεί ο μεν εκκαλών για
ολόκληρο το ποσό της απαιτήσεώς του,
δηλαδή για το ποσό των 11.375.634 δρχ.
η δε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο
εναπομείναν μέχρι την εξάντληση του
πλειστηριάσματος ποσό των 6.924.233
δρχ. (8.845.915-1.921.682). Επομένως,
η έφεση πρέπει να γίνει δεκτή και ως
ουσία βάσιμη, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση κατά το μέρος που
αναφέρεται στην κατάταξη του εκκαλούντος και της εφεσίβλητης Τράπεζας,
καθώς και στην περί δικαστικής δαπάνης διάταξη της ως προς τους διαδίκους αυτούς, να διακρατηθεί κατά
τού-το η υπόθεση και εκδικαζομένη κατ’

208/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Σακελλάρης, Αλέξανδρος Λουκόπουλος, Ιάκωβος
Μπαλτάς).
Έφεση. Απόρριψη αγωγής λόγω παραγραφής. Άσκηση έφεσης με παράπονα που
στρέφονται για την υπαιτιότητα (σε αυτοκινητικό ατύχημα) και ύψος αποζημίωσης
χωρίς παράπονα για την παραγραφή. Απορρίπτεται. Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη
άδειας οδήγησης ανήλικου παιδιού (15 ετών) που κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτα
χωρίς κράνος. Συνυπαιτιότητα κατά 25% γιατί δεν είχε κράνος και τραυματίστηκε στο
κεφάλι. Κατά τα άλλα δεν είναι συνυπαίτιος γιατί οδηγούσε κανονικά.

Η έφεση των Δ., Ο. και Ι.Μ. καθό
μέρος στρέφεται κατά του Επικουρικού
Κεφαλαίου ως προς το οποίο η αγωγή
τους απορρίφθηκε με την εκκαλουμένη
απόφαση κατ’ ουσίαν λόγω της διετούς

παραγραφής, πρέπει να απορριφθεί ως
απαράδεκτη, διότι οι λόγοι εφέσεως,
αναφερόμενοι στα κεφάλαια της
υπαιτιό-τητας και της αποζημιώσεως,
δεν συνά-πτονται με παράπονο που
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έχει σχέση με κάποια πλημμέλεια
της εκκαλουμένης ειδικώς ως προς
την ως άνω παραδοχή της, αφού δεν
παραπονούνται για το αντίθετο με λόγο
εφέσεως, προσά-πτοντας δηλαδή σ’
αυτήν (εκκαλουμένη) το σφάλμα ότι
κακώς δέχτηκε ως παρα-γεγραμμένη
την αξίωση αυτών (εκκα-λούντων) κατά
του ως άνω εφεσί-βλητου Ε.Κ.
……. Για το ατύχημα δεν έχει
καμιά ευθύνη ο οδηγός Ι.Μ., διότι εκινείτο κανονικά στο ρεύμα πορείας του και
με την ενδεδειγμένη για τις περιστάσεις
και τις συνθήκες της οδού ταχύτητα. Ως
εκ τούτου στην επέλευσή του δεν επέδρασε αιτιωδώς ούτε η έλλειψη άδειας
ικανότητας οδήγησης, ούτε το γεγονός
ότι ο παθών δεν εκινείτο στο άκρο δεξιό
του οδοστρώματος (άρθρο 16 παρ. 1
του Κ.Ο.Κ). Άλλωστε η τελευταία αυτή
διάταξη δεν θεσπίστηκε για την προστασία του καταλαμβάνοντας το αντίθετο

ρεύμα πορείας οδηγού. Όμως για την
έκταση των σωματικών του βλαβών και
ιδία εκείνων που εντοπίζονται στην περιοχή της κεφαλής και του προσώπου
(βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, πολλαπλά κατάγματα του προσωπικού κρανίου και ιδία άνω και κάτω γνάθου κ.λ.π),
συνυπαίτιος σε ποσοστό 25% είναι και ο
παθών Ι.Μ., διότι, αν αυτός έφερε προστατευτικό κράνος κατά τη σύγκρουση,
οι συγκεκριμένες σωματικές βλάβες, αν
δεν αποτρέπονταν ολοσχερώς, θα ήταν
οπωσδήποτε ηπιότερες, αφού το κράνος, καλύπτοντας όλη σχεδόν την περιοχή της κεφαλής και του προσώπου, θα
απορροφούσε, ερχόμενο σε επαφή με
το έδαφος, μεγάλο μέρος από τις επώδυνες συνέπειες της βίαιης πτώσης,
αποτρέποντας έτσι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα της
προσωπικής χώρας.

209/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτα Κυριαζή, Δημήτριος Γκουβίτσας).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Προβολή ένστασης συνυπαιτιότητας πρωτόδικα. Άσκηση
εφέσεως χωρίς λόγο συνυπαιτιότητας αλλά μόνο αποκλειστικής υπαιτιότητας. Το
εφετείο δεν θα εξετάσει τη συνυπαιτιότητα γιατί στην αποκλειστική υπαιτιότητα δεν
περιέχεται υπαιτιότητα και ο ισχυρισμός της συνυπαιτιότητας.

Οι εκκαλούντες με την έφεσή τους
δεν παραπονούνται για συνυπαιτιότητα
του εφεσίβλητου οδηγού, ισχυρισμό που
είχαν προβάλει πρωτοδίκως και είχε
απορριφθεί στην ουσία του με την εκκαλουμένη απόφαση. Επομένως με την
έφεσή τους δεν μεταβιβάστηκε στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και το κεφάλαιο

τούτο (της συνυπαιτιότητας), καίτοι με
αυτήν (έφεση) παραπονούνται για αποκλειστική υπαιτιότητα του εφεσίβλητου,
αφού στο λόγο εφέσεως για αποκλειστική υπαιτιότητα δεν περιέχεται απαραιτήτως και άνευ άλλου και ισχυρισμός
συνυπαιτιότητας.
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238/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Πατηνιώτης Ν.Σ.Κ., Σπύρος Ραζής).
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Κεφάλαιο που στρέφεται στην προαφαίρεση
των εξόδων εκτέλεσης. Η ανακοπή στρέφεται μόνο κατά του επισπεύδοντος και όχι
κατά του υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού. Υπολογισμός των εξόδων εκτέλεσης.
Περιστατικά.

Με την ανακοπή του, που απηύθυνε κατά της επισπεύδουσας Τράπεζας
(εφεσίβλητης), το εκκαλούν Ελληνικό
Δημόσιο προσέβαλε την προαφαίρεση
των εξόδων εκτέλεσης της τελευταίας
(επισπεύδουσας) που έγινε με τον
πίνα-κα, καθώς επίσης και την κατάταξη
αυ-τής στα 2/3 του πλειστηριάσματος. Η
εκ-καλουμένη απόφαση έκανε δεκτή την
ανακοπή και, μεταρρυθμίζοντας τον πίνακα κατάταξης της Συμβολαιογράφου,
κατέταξε στη θέση της εφεσίβλητης Τράπεζας και για το ποσό των 473.878 δρχ.
το εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο, ενώ για
το σκέλος της προαφαίρεσης των εξόδων
εκτέλεσης υπέρ της επισπεύδουσας
Τράπεζας (εφεσίβλητης) απέρριψε την
ανακοπή ως απαράδεκτη με την παραδοχή ότι αυτή δεν στρέφεται και κατά
της υπαλλήλου του πλειστηριασμού
Α.Π Συμβολαιογράφου. Κρίνοντας έτσι
η εκκαλουμένη, έσφαλε περί την ορθή
εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου (άρθρα 932, 975, 971, 1007, 979 ΚΠολΔ),
αφού στην ανακοπή που προσβάλλει την
προαφαίρεση με τον πίνακα κατάταξης
των εξόδων εκτελέσεως παθητικώς
νομιμοποιούμενο πρόσωπο είναι μόνο
ο επισπεύδων δανειστής (βλ. και ΑΠ 142/
2004 ΝοΒ τόμος 52 σελ. 1560-1561).
Επομένως κατά τούτο πρέπει η εκκαλουμένη απόφαση να εξαφανισθεί κατά
παραδοχή της εφέσεως και ακολούθως

να εξεταστεί κατ’ ουσίαν η ανακοπή κατά
το σκέλος που αυτή προσβάλλει την ως
άνω προαφαίρεση με τον πίνακα κατάταξης των εξόδων εκτελέσεως υπέρ της
επισπεύδουσας Τράπεζας, τα οποία
(έξοδα) εσφαλμένως προσδιόρισε ο
προσβαλλόμενος πίνακας κατάταξης
σε 253.700 δρχ., δοθέντος ότι τα έξοδα
εκτέλεσης υπέρ της επισπεύδουσας που
έπρεπε να προαφαιρέσει η Συμβολαιογράφος δεν υπερέβαιναν τις 28.500
δρχ, αναλυόμενα 1) σε 3500 δρχ (25
μεταλλι-κές Χ 140) για την σύνταξη
εντολής προς τον δικαστικό επιμελητή
για εκτέλεση κατά το άρθρο 127 § 4 του
Κώδικα Δικη-γόρων και 2) σε 25.000 δρχ
για τη σύνταξη της τρίτης επιταγής προς
εκτέλε-ση κατά το άρθρο 127 § 1 του Κώδικα Δικηγόρων, αφού το ελάχιστο όριο
αμοιβής είναι 25 μεταλλικές δραχμές,
ήτοι 3500 δρχ (25 Χ 140), μη δυνάμενο
να υπερβεί σε κάθε περίπτωση το 1/4
του ποσού της οφειλής που αφορά η
επιταγή (εν προκειμένω το ποσό της
οφειλής είναι 432.154 δρχ). Εν όψει
όλων αυτών πρέπει η ανακοπή να
γίνει εν μέρει δεκτή κατ’ ουσίαν και,
αφού επαναδιατυπωθεί το διατακτικό
της εκκαλουμένης για την ενότητα της
εκτελέσεως, καταταγεί το ανακόπτον
Ελληνικό Δημόσιο και στη θέση της
καθής η ανακοπή Τράπεζας για το ποσό
των 699.078 δρχ (473.878 + 253.700-
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251/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Στάθης Φίλης, Κωνσταντίνος Λέων, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Πολυκατοικία. Συμφωνία κατασκευής της με το σύστημα της αντιπαροχής. Προσύμφωνο
εργολάβου με τρίτον για πώληση διαμερίσματος. Καθυστέρηση κατασκευής της
πολυκατοικίας από τον εργολάβο και υπαναχώρηση των οικοπεδούχων. Αγωγή με
το άρθρο 914 Α.Κ. του τρίτου κατά των οικοπεδούχων. Νομική αβασιμότητα γιατί το
καθήκον του τρίτου να μη ζημιώνει άλλον δεν περιλαμβάνει και την υποχρέωσή του
να έρχεται αρωγός και να αποκαθιστά τη ζημιά άλλου που έχει γενεσιουργό αιτία
αθέτηση συμβατικού δεσμού από τον υπόχρεο οφειλέτη στον οποίο (δεσμό) ο τρίτος
δεν μετέχει κατά οποιοδήποτε τρόπο.

Λόγω του κατά το άρθρο 522 του
Κ.Πολ.Δικ. μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει ως προς την αγωγή την ίδια
εξουσία που έχει και το πρωτοβάθμιο,
δυνάμενο να εξετάσει οίκοθεν το νόμω
βάσιμο αυτής και να την απορρίψει εάν
αυτή δεν στηρίζεται στο νόμο, υπό τους
περιορισμούς που επιβάλλει αφ’ ενός
μεν η λειτουργία του δεδικασμένου, αφ’
ετέρου δε η αρχή της απαγορεύσεως της
εκδόσεως επιβλαβέστερης για τον εκκαλούντα αποφάσεως. Ειδικότερα, αν η
αγωγή απορρίφθηκε πρωτοδίκως κατ’
ουσίαν και κατά της αποφάσεως παραπονείται με έφεση ο ενάγων, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κρίνοντας ότι η αγωγή ήταν νόμω αβάσιμη, εξαφανίζει την
απόφαση και ακολούθως απορρίπτει
την αγωγή. Στην περίπτωση αυτή απλή
αντικατάσταση της απορριπτικής αιτιολογίας κατά το άρθρο 534 του Κ.Πολ.Δικ.
δεν αρκεί, διότι η απόρριψη της αγωγής
για τυπικό λόγο οδηγεί σε διαφορετικό
κατ’ αποτέλεσμα διατακτικό και εντεύθεν
δεδικασμένο, ενώ χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος ενάγοντος δεν επέρχεται, διότι η απόφαση του δευτερο-

βάθμιου δικαστηρίου είναι γι’ αυτόν επωφελέστερη από την εκκληθείσα. Εν προκειμένω στην από 22 Οκτωβρίου 2001
αγωγή του, επί της οποίας εκδόθηκε η
εκκαλουμενη απόφαση, ο εκκαλών Δ.Χ.
εκθέτει τα ακόλουθα, ουσιώδη και κρίσιμα περιστατικά για να θεμελιώσει την
επί της αδικοπραξίας βάση της ως προς
τους ως άνω εφεσίβλητους, ανώνυμη
εταιρεία και Δ.Γ., ήτοι ότι: 1) με το υπ’
αριθ. 52237 2.12.1997 προσύμφωνο
μεταβίβασης ποσοστών οικοπέδου και
εργολαβικό της Συμβολαιογράφου Πατρών
Κ.Κ., το οποίο υπεγράφη μεταξύ της
οικοπεδούχου ανώνυμης εταιρείας (2ης
εφεσίβλητης) και του Π.Κ., εργολάβου
οικοδομών (ως προς τον οποίο έγινε
παραίτηση από το δικόγραφο της εφέσεως), ο τελευταίος ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει με το σύστημα
της αντιπαροχής πολυκατοικία σε οικόπεδο της ως άνω εταιρείας που βρίσκεται στη θέση «Μέση Αγυιά» (Α Φάση
αρκτικής πλευράς, Β’ τομέας ΟΤ 1487),
2) με το ως άνω εργολαβικό η οικοπεδούχος παρακράτησε τα 44/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου, τα οποία αντιστοιχούν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες που
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θα περιέρχονταν σ’ αυτήν ως αντιπαροχή, ενώ συγχρόνως ανέλαβε την υποχρέωση να μεταβιβάσει στον εργολάβο
Π.Κ. ή σε τρίτον που αυτός θα υποδείξει,
τα υπόλοιπα 956/1000 με τις οριζόντιες
ιδιοκτησίες που αντιστοιχούν σ’ αυτά ως
εργολαβικό του αντάλλαγμα για την ανέγερση του κτιρίου με δαπάνες του, 3)
με την 5224/2.12.1997 πράξη σύστασης
οριζόντιας ιδιοκτησίας, κατανομής οριζόντιων ιδιοκτησιών και κανονισμό πολυκατοικίας της ιδίας συμβολαιογράφου
που υπεγράφη μεταξύ της οικοπεδούχου εταιρείας και του εργολάβου Π.Κ.
και έχει μεταγραφεί νομίμως, ορίστηκαν
οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα περιέρχονταν στον τελευταίο (εργολάβο), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το
διαμέρισμα υπό στοιχεία ΙΓ-2 του τρίτου
πάνω από το ισόγειο ορόφου, εμβαδού
101,90 τ.μ., 4) το ως άνω διαμέρισμα ο
Π.Κ. υποσχέθηκε να του το πωλήσει και
να του μεταβιβάσει την κυριότητα μέχρι
την 28.2.1999, υπέγραψαν δε προς
τούτο το υπ’ αριθ. 49108/9.12.1997 προσύμφωνο ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πατρών Κ.Σ. Με το συμβόλαιο αυτό
ο εργολάβος πωλητής Π.Κ. ανέλαβε την
υποχρέωση να του παραδώσει το διαμέρισμα και να υπογράψει το οριστικό συμβόλαιο μέχρι την 28.2.1999, έναντι δε
του τιμήματος των 24.000.000 δραχμών
αυτός (ενάγων) του κατέβαλε 5.000.000
δρχ., 5) έκτοτε η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου και η παράδοση σ’
αυτόν του διαμερίσματος παρατάθηκε
με κοινή συμφωνία τους (ενάγοντος και
Π.Κ.) με τις 50238/25.2.1999 και 50659/
22.7.1999 πράξεις του ιδίου ως άνω
συμβολαιογράφου, ως καταληκτική δε
ημερομηνία ορίστηκε η 30.12.1999, 6)
λόγω της αδυναμίας του να εκτελέσει το
έργο περί τα τέλη Ιουλίου 1999 η οικοπεδούχος εταιρεία κήρυξε έκπτωτο τον
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εργολάβο Π.Κ. υπαναχωρώντας νομίμως από την εργολαβική σύμβαση που
είχε υπογράψει με αυτόν, 7) έκτοτε, ενώ
όλοι οι εναγόμενοι (Π.Κ. οικοπεδούχος
εταιρεία και Δ.Γ.) έχουν αναλάβει έναντι
αυτού την υποχρέωση να του παραδώσουν το διαμέρισμα και να υπογράψουν
το οριστικό πωλητήριο συμβόλαιο,
αδρανούν, αρνούμενοι να εκπληρώσουν έναντι αυτού την ως άνω υποχρέωση από το προσύμφωνο (προφανώς
με αριθμό 49108/9.12.1997), με αποτέλεσμα να τον ζημιώσουν παρανόμως
και υπαιτίως και 8) εξ αιτίας της ως άνω
παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς
τους αυτός (ενάγων) ζημιώθηκε κατά το
ποσό των 31.765.000 δρχ., στο οποίο
περιλαμβάνεται και η χρηματική του
ικανοποίηση εκ δραχμών 10.000.000
λόγω ηθικής βλάβης συνεπεία της αδικοπραξίας τους. Με βάση τα πραγματικά
αυτά περιστατικά, η εκκαλουμένη απόφαση ως προς τους εφεσίβλητους εναγομένους, Ανώνυμη εταιρεία και Δ.Γ.,
έκρινε νόμιμη την αγωγή κατά την επί
της αδικοπραξίας βάση της (ΑΚ. 914
επ.), απορρίπτοντας ακολούθως αυτήν
κατ’ ουσίαν. Κρίνοντας όμως έτσι, έσφαλε ως προς την ορθή εφαρμογή και
ερμηνεία του Νόμου, διότι το γενικό καθήκον του τρίτου να μη ζημιώνει τον άλλον ή να βλάπτει καθοιονδήποτε τρόπο
την περιουσία αυτού, απορρέον από τη
διάταξη του άρθρου 914 του Α.Κ., δεν
περιλαμβάνει και την υποχρέωση αυτού
να έρχεται αρωγός και να αποκαθιστά
τη ζημία άλλου, η οποία έχει ως γενεσιουργό αιτία αθέτηση συμβατικού
δεσμού από τον υπόχρεο οφειλέτη,
στον οποίο (δεσμό) αυτός (ο τρίτος) δεν
μετέχει καθοιονδήποτε τρόπο. Η διάταξη
του άρθρου 914 Α.Κ. καθιερώνει γενική
υποχρέωση του κοινωνού να μη ζημιώνει τρίτον και όχι να αποκαθιστά τη
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ζημία του τρίτου που προκαλεί σ’ αυτόν
άλλος, είτε πρωτογενώς είτε κατ’ αντανάκλαση (δευτερογενώς), αθετώντας
συμ-βατική έναντι εκείνου υποχρέωση.
Εν προκειμένω υποχρέωση για την αποκατάσταση της ζημίας του εκκαλούντος
είχε μόνο ο συμβατικός του οφειλέτης
Π.Κ. δυνάμει του 49108/9.12.1997 προσυμφώνου πωλήσεως του Συμβολαιογράφου Πατρών Κ.Σ. και όχι οι εφεσίβλητοι Ανώνυμη εταιρεία και Δ.Γ., αφού με

αυτούς δεν ισχυρίζεται ο εκκαλών ότι
συνδέεται ενοχικώς. Επομένως πρέπει,
κατά παραδοχή της εφέσεως, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και
ακολούθως να απορριφθεί ως μη νόμιμη
η αγωγή του εκκαλούντος ως προς τους
ως άνω εφεσίβλητους, Ανώνυμη Εταιρεία και Δ.Γ., χωρίς να καθίσταται χειρότερη η θέση του εκκαλούντος κατά τα
εκτεθέντα στη μείζονα σκέψη.

259/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Πατηνιώτης Ν.Σ.Κ., Ελευθερία Χριστοπούλου Ν.Σ.Κ.,
Αναστάσιος Καλύβας, Βασίλειος Κυριαζής).
Τριτανακοπή. Προϋποθέσεις άσκησής της. Στοιχεία του δικογράφου. Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Τρόπος είσπραξης των απαιτήσεών του (άρθρο 63 ν.
2214/1994). Πλειστηριασμός. Το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση πλειστηριασμού
σε ακίνητο που βαρύνεται με υποθήκη, κατατάσσεται στην πέμπτη σειρά του άρθρου
975 Κ.Πολ.Δ. και μέχρι το 1/3 το πλειστηριάσματος για όλες τις ληξιπρόθεσμες μέχρι
την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεις του με τις προσαυξήσεις τους και τόκους.
Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την τακτική του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
και του ελληνικού δημοσίου.

Επειδή από τις διατάξεις των
αρθρ. 583, 586, 587 και 588 του ΚΠολΔ
προκύπτει ότι αυτός που δεν συμμετείχε
ούτε προσκλήθηκε για να συμμετάσχει
σε δίκη που διεξήχθη μεταξύ άλλων
προσώπων δεν δεσμεύεται από το δεδικασμένο της αποφάσεως που εκδόθηκε
κατά τη δίκη αλλά μπορεί να ασκήσει
κατ’ αυτής ενώπιον του δικαστηρίου που
έχει εκδώσει την απόφαση τριτανακοπή,
η οποία απευθύνεται καθόλων των διαδίκων που μετείχαν στη δίκη, υπό την
προϋπόθεση ότι έχει έννομον συμφέρον, ότι δηλαδή βλάπτονται ή εκθέτονται
σε κίνδυνο βλάβης τα συμφέροντά του.
Η βλάβη από την οποία θεμελιώνεται το

έννομο συμφέρον του τριτανακόπτοντος
ή η διακινδύνευση των συμφερόντων
του μπορεί να προκαλείται είτε με τις
διατάξεις της τριτανακοπτόμενης απόφασης είτε με την επιστηρίζουσα το διατακτικό της αιτιολογίες της, μπορεί δε να
είναι άμεση, έμμεση ή και ενδεχόμενη
(βλ. ΕφΑθ. 2620/95, ΝοΒ 46, 636, όπου
και άλλες παραπομπές, 459/92, Δνη 93,
1129, 7541/90, Δνη 93, 1622). Στο δικόγραφο της τριτανακοπής πρέπει να γίνεται, εκτός άλλων, επίκληση των λόγων
που θεμελιώνουν το βλαπτόμενο ή σε
κίνδυνο τιθέμενο δικαίωμα του τριτανακόπτοντος και συνακόλουθα το έννομο
συμφέρον αυτού προς ανατροπή των
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βλαπτικών διατάξεων ή αιτιολογιών
της προσβαλλόμενης αποφάσεως (βλ.
ΕφΑθ. 2620/95, ο.π.). Εξάλλου, με το
αρθρ. 63 του Ν. 2214/1994, που άρχισε
να ισχύει από 11-5-94, ορίσθηκε ο τρόπος εισπράξεως των απαιτήσεων του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
από το ίδιο και των οποίων μέχρι τότε
την είσπραξη ενεργούσε για λογαριασμό
του το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με
τη διάταξη του αρθρ. 91 του ΚΕΔΕ. Ειδικότερα, με την παρ. 3 του άνω άρθρου
ορίσθηκε ότι από της συστάσεως Ταμειακής Υπηρεσίας είτε με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με το
κατα-στατικό του Ταμείου τα όργανα
αυτής υποκαθιστούν αυτοδικαίως τα
όργανα των ΔΟΥ και συνεχίζουν από
το σημείο που ευρίσκονται κατά τον
χρόνο της συστάσεως όλες τις πράξεις
αυτών προς είσπραξη των απαιτήσεων
και γενικώς των εσόδων της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των Υποκαταστημάτων.
Ακολούθησε η 72367/94 απόφαση του
Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων (ΦΕΚ Β’, 459/17-6-94), που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των
παραπάνω διατάξεων, με την οποία
συστάθηκε Ταμειακή Υπηρεσία για την
είσπραξη των απαιτήσεων του Ταμείου,
με τις αναφερόμενες στην απόφαση
αυτή αρ-μοδιότητες.
Μετά την κατάργηση από της
25-11-1992 της παρ. 2 του αρθρ. 61
του ΚΕΔΕ με το αρθρ. 24 παρ. 1 του
Ν. 2093/92, το Δημόσιο σε περίπτωση
πλειστηριασμού ακινήτου που βαρύνεται με υποθήκες κατατάσσεται στην πέμπτη σειρά του αρθρ. 975 του ΚΠολΔ
και μέχρι το 1/3 του πλειστηριάσματος
για όλες τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την
ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεως
του με τις κάθε φύσεως προσαυξήσεις
και τόκους, ανεξαρτήτως αν αυτές
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προ-έρχονται από άμεσους φόρους ή
από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δηλαδή
αναγ-καία και μοναδική προϋπόθεση
της κα-τατάξεως του Δημοσίου στην
πέμπτη τά-ξη του γενικού προνομίου
είναι το ληξι-πρόθεσμο της απαιτήσεως
του από οποιαδήποτε αιτία και αν
προέρχεται αυτή (βλ. ΑΠ 1491/2003,
Δνη 2004, 437, 1708/2002, Δνη 2003,
1602, 352/99, Δνη 99, 1548, 603/98,
Δνη 98, 1569).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση της
Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος, της οποίας καθολική διάδοχος είναι
η τρίτη των εφεσίβλητων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εκπλειστηριάσθηκαν
την 24-2-1993 ενώπιον του επί του
πλειστηριασμού υπαλλήλου συμβολαιογράφου Βαρθολομιού Ηλείας Δ.Π. δύο
ακίνητα του οφειλέτη της Γ.Ν. και συγκεκριμένα ένα ισόγειο κατάστημα και ένα
διαμέρισμα του πρώτου ορόφου μιας
οικοδομής που ευρίσκεται επί της δημοσίας οδού Νεοχωρίου - Κάστρου της
τέως Κοινότητας Μάχου Ηλείας. Τα ακίνητα κατακυρώθηκαν στην επισπεύδουσα αντί του ποσού των 8.000.000
και 2.250.000 δρχ. αντίστοιχα και
συνετάγη η 4135/93 έκθεση πλειστηριασμού του διενεργήσαντος αυτόν
υπαλλήλου. Στον πλειστηριασμό αναγγέλθηκαν 1) …, 2) … 3) … και 4) το
Ελ-ληνικό Δημόσιο για ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις του υπό τις ακόλουθες διακρίσεις: α) η ΔΟΥ Λεχαινών για το ποσό
των 14.256.285 δρχ., β) η Β’ ΔΟΥ Καλλιθέας για το ποσό των 14.528.445 δρχ.
και γ) η ΙΖ’ ΔΟΥ Αθηνών για το ποσό των
584.553 δρχ. Λόγω ανεπαρκείας του
εκπλειστηριάσματος για την ικανοποίηση όλων των αναγγελθέντων
δανειστών ο υπάλληλος του πλειστηριασμού συνέταξε τον 5460/24-2-93 πίνακα
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κατατάξεως δανειστών και αφού αφαίρεσε τα έξοδα εκτελέσεως ανερχόμενα
σε 322.234 και 255.350 δρχ. για το κατάστημα και το διαμέρισμα αντίστοιχα,
προέβη στην κατάταξη των απαιτήσεων
των δανειστών λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι υπάρχουν αφενός μεν απαιτήσεις εξασφαλισμένες με γενικό προνόμιο, δηλαδή αυτές του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου απαιτήσεις που εξασφαλίζονταν με υποθήκες. Ακόμη, μετά
την αφαίρεση των εξόδων ο υπάλληλος
του πλειστηριασμού αφαίρεσε το ποσό
των 250.000 δρχ. από το εναπομείναν
πλειστηριασμό κάθε ακινήτου σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρθρ. 1.0 του Ν.
867/1979, διότι για τα ποσά αυτά είχε
εγγρα-φεί αντισεισμική υποθήκη υπέρ
της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος
επί εκάστου των εκπλειστηριασθέντων
ακι-νήτων, η οποία λαμβάνει θέση
αμέσως μετά τα έξοδα εκτελέσεως και
προηγείται οιουδήποτε γενικού ή ειδικού
προνο-μίου, ικανοποιώντας έτσι εν μέρει
κατά τα ποσά αυτά τις αναγγελθείσες
απαιτή-σεις της άνω Τράπεζας. Το
υπόλοιπο διανεμητέο ποσό από τον
πλειστηρια-σμό του καταστήματος,
ανερχόμενο σε 7.427.666 δρχ.,
διαχώρισε σε 1/3 και 2/3 και στο μεν 1/3
αυτού εκ δρχ. 2.475.889 κατέταξε τις
απολαμβάνουσες γενικού προνομίου
απαιτήσεις για τις οποίες αναγγέλθηκε
το Ελληνικό Δημό-σιο και στα 2/3 αυτού
εκ δρχ. 4.951.777 κατέταξε τις
απαιτήσεις των ενυπόθη-κων δανειστών.
Ειδικότερα, ως προς τους τελευταίους
κατέταξε κατά τη σειρά εγγραφής της
εμπράγματης ασφάλειας και μέχρι του
ποσού που εξασφαλί-ζονταν οι
απαιτήσεις τους την επισπεύ-δουσα
Τράπεζα για το ποσό των 2.998.000
δρχ., την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
για το ποσό των 500.000 δρχ. και το
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Ελληνικό Δημόσιο στο ενα-πομείναν
ποσό των 1.453.777 δρχ. (που κάλυπτε
μερικώς την εξασφαλιζόμενη με υποθήκη
απαίτηση του). Εξάλλου, το υπόλοιπο
διανεμητέο
ποσό
από
το
εκπλειστηρίασμα του καταστήματος,
ανερχόμενο σε 1.744.650 δρχ., διαχώρισε ομοίως σε 1/3 και 2/3 και στο μεν 1/3
αυτού εκ δρχ. 581.550 κατέταξε τις
απαιτήσεις για τις οποίες αναγγέλθηκε
το Ελληνικό Δημόσιο και στα 2/3 αυτού
εκ δρχ. 1.163.100 κατέταξε κατά τη σειρά εγγραφής της εμπράγματης ασφάλειας και μέχρι του ποσού που εξασφαλίζονταν οι απαιτήσεις τους, την επισπεύδουσα Τράπεζα για το ποσό των
500.000 δρχ. και την Αγροτική Τράπεζα
της Ελλάδος για το ποσό των 500.000
δρχ. Το υπόλοιπο ποσό των 163.100
δρχ., που απέμεινε μέχρι εξαντλήσεως
των 2/3 προστέθηκε στο διανεμητέο
ποσό του 1/3 που προοριζόταν για την
ικανοποίηση του έχοντος γενικό προνόμιο Ελληνικού Δημοσίου (αρθρ. 977
παρ. 1 εδ. γ’ του ΚΠολΔ) και το οποίο (1/3)
ανήλθε έτσι σε 744.650 δρχ. (581.550
+ 163.100). Συγκεκριμένα, καθόσον
αφορά την κατάταξη του Ελληνικού Δημοσίου επί του 1/3 του διανεμητέου
πλει-στηριάσματος ο υπάλληλος του
πλειστη-ριασμού έκρινε (εφαρμόζοντας
λανθα-σμένα τις διατάξεις του αρθρ. 61
του ΚΕΔΕ, όπως δηλαδή ίσχυαν πριν
από την τροποποίηση του με το Ν.
2093/92) ότι από τις απαιτήσεις για τις
οποίες αναγγέλθηκε κατά τα άνω,
απολαμβά-νουν του γενικού προνομίου
μόνο το μέ-ρος που εμπίπτει στο έτος
της κατα-σχέσεως και το προηγούμενο
της κατα-σχέσεως έτος μέχρι της
αναγγελίας και ειδικότερα ότι μόνο η
απαίτηση της Β’ ΔΟΥ Καλλιθέας ποσού
14.528.445 δρχ. εμπίπτει εξ ολοκλήρου
στο ως άνω χρονικό διάστημα, ενώ από
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την απαίτη-ση της ΔΟΥ Λεχαινών
αναγνωρίζεται (ότι απολαμβάνει του
γενικού προνομίου) ποσό 899.791 δρχ.
και από την απαί-τηση της ΙΖ’ ΔΟΥ
Αθηνών ποσό 54.793 δρχ. Θεωρώντας
δε τις επί μέρους αναγγελίες ως ενιαία
απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, το
κατέταξε για το σύνολο του ποσού που
αντιστοιχούσε
στο
1/3
του
πλειστηριάσματος (του κατα-στήματος
= 2.475.889 δρχ. και του δια-μερίσματος
= 581.550 δρχ., στα οποία προστέθηκε
και το εναπομείναν μετά την κατάταξη
των ενυπόθηκων δανειστών στα 2/3 του
πλειστηριάσματος του διαμε-ρίσματος
κατά το άνω ποσό των 163.100 δρχ.) εκ
δρχ. 3.220.539, ικανο-ποιώντας έτσι
μερικώς τις αναγγελθείσες απαιτήσεις
του. Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε
ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου
την από 2-4-96 ανακοπή κατά του
πίνακα κατατάξεως, στην οποία εξέθετε
ότι η αναγγελθείσα απαίτηση της Β’ ΔΟΥ
Καλλιθέας ύψους 14.528.445 δρχ.,
προερχομένη από δάνειο του κα-θού η
εκτέλεση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, επεστράφη την
16-10-94 στο τελευταίο, «με αποτέλεσμα
να μην υφίσταται πλέον η οφειλή αυτή
στην ως άνω Υπηρεσία» και ζητούσε
«μετά την ολοσχερή εξάλειψη της απαίτησης για την οποία αναγγέλθηκε η Β’
ΔΟΥ Καλλιθέας» να καταταγούν οι δύο
άλλες αναγγελθείσες απαιτήσεις του και
μάλιστα συμμέτρως (και χωρίς τον λανθασμένο υπολογισμό που έκαμε ο
υπάλληλος του πλειστηριασμού εφαρμόζοντας την καταργημένη διάταξη του
αρθρ. 61 παρ. 2 του ΚΕΔΕ) επί του
συνόλου του πλειστηριάσματος αμφοτέρων των ακινήτων που αντιστοιχούσε
στο 1/3 αυτών και που ανερχόταν, όπως
έχει λεχθεί, στο ποσό των 3.220.539
δρχ. Με την ανακοπή του το Ελληνικό
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Δημόσιο ουδόλως προσέβαλε την κατάταξη των δανειστών που οι απαιτήσεις
τους εξασφαλίζονταν με ειδικό προνόμιο
(υποθήκη), συμπεριλαμβανομένου και
του ιδίου. Ειδικότερα, δεν αμφισβητούσε
την κατάταξη των δανειστών αυτών κατά
των οποίων στρεφόταν η ανακοπή,
δηλαδή της επισπεύδουσας Τράπεζας,
της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος
και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά αντιθέτως, ενόψει και του
αρθρ. 261 του ΚΠολΔ, εμμέσως συνομολογούσε όλα τα πραγματικά περιστατικά επί των οποίων θεμελιωνόταν η
απαίτησή τους, καθώς και η κατάταξή
τους (ιδίως ύψος πλειστηριάσματος κάθε ακινήτου, έξοδα εκτελέσεως, ασφαλιζόμενες με εμπράγματη ασφάλεια απαιτήσεις και ποσό για το οποίο κατετάγη
κάθε δανειστής) με συνέπεια να ελλείπει
το έννομο συμφέρον να απευθύνει την
ανακοπή του κατ’ αυτών. Το ανακόπτον
πρόσβαλε ουσιαστικά μόνο την κατάταξη του ήδη τριτανακόπτοντος Ταμείου
ισχυριζόμενο ότι δεν υφίστατο απαίτηση
της Β’ ΔΟΥ Καλλιθέας, αφού αυτή είχε
αναγγελθεί για λογαριασμό του Ταμείου
και από 16-10-94 είχε επιστρέψει την
οφειλή στο τελευταίο, (λόγω προφανώς
της επελθούσας νομοθετικής μεταβολής
με το αρθρ. 63 του Ν. 2214/94) και
ζητούσε πράγματι την αποβολή της
απαιτήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από τον πίνακα κατατάξεως και την κατάταξη των δύο άλλων
απαιτήσεων του (της ΔΟΥ Λεχαινών και
της ΙΖ’ ΔΟΥ Αθηνών) στη θέση του. Επομένως, η ανακοπή έπρεπε να απευθύνεται κατά του ήδη τριτανακόπτοντος
(και μόνον), αφού την κατάταξη του
πρόσβα-λε (ανεξαρτήτως του ότι στον
πίνακα κατατάξεως η καταταγείσα
απαίτηση της Β’ ΔΟΥ Καλλιθέας δεν
αναφερόταν στο όνομα του) και από την
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έναρξη ισχύος του αρθρ. 63 του Ν.
2214/94 και τη σύσ-ταση της
προβλεπόμενης με αυτό ταμει-ακής του
υπηρεσίας, το Ταμείο Παρα-καταθηκών
και Δανείων είχε υποκατα-στήσει το
Δημόσιο στην επιδίωξη είσ-πραξης των
απαιτήσεων του στο σημείο που
βρίσκονταν. Έτσι, η ανακοπή έπρε-πε
να απορριφθεί για έλλειψη παθητικής
νομιμοποιήσεως. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο όμως με την 98/98 τριτανακοπτόμενη απόφαση του δέχθηκε την ανακοπή ως ουσία βάσιμη και μεταρρύθμισε
τον ανακοπτόμενο πίνακα. Ειδικότερα,
δεν έθιξε την κατάταξη των απαιτήσεων
των ενυπόθηκων δανειστών (συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του Ελληνικού
Δημοσίου), αφού, άλλωστε, όπως ελέχθη, η ανακοπή δεν περιείχε παράπονο
κατ’ αυτών, αλλά δέχθηκε ότι η απαίτηση
που αναγγέλθηκε από την Β’ ΔΟΥ Καλλιθέας, «προερχομένη από δάνειο του
Τα-μείου Παρακαταθηκών και Δανείων
επε-στράφη στο τελευταίο την 6-10-94
με αποτέλεσμα κατά τον χρόνο
συντάξεως του ανακοπτόμενου πίνακα
(21-12-1996) να μην υφίσταται η οφειλή
αυτή στην ως άνω Υπηρεσία, όπως
συνομο-λογείται από το ανακόπτον
Ελληνικό Δημόσιο». Με την εσφαλμένη
αυτή πα-ραδοχή η τριτανακοπτόμενη
απόφαση κατέταξε σε ολόκληρο το 1/3
ποσό του πλειστηριάσματος αμφοτέρων
των ακι-νήτων, καθώς και στο ποσό των
163.100 δρχ. που είχε απομείνει αδιανέμητο από το προοριζόμενο για την κατάταξη των ενυπόθηκων δανειστών ποσό
του πλειστηριάσματος του διαμερίσματος, τις απαιτήσεις του ανακόπτοντος
Ελληνικού Δημοσίου που είχαν αναγγελθεί από τις ΔΟΥ Λεχαινών και ΙΖ’ ΔΟΥ
Αθηνών και απολαμβάνουν στο σύνολο
τους του γενικού προνομίου του αρθρ.
975 αρ. 5 του ΚΠολΔ. Συγκεκριμένα, στο
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αναλογούν ποσό του πλειστηριάσματος
ύψους 2.475.889 δρχ. κατέταξε συμμέτρως τη ΔΟΥ Λεχαινών για το ποσό
των 2.378.368 δρχ. και την ΙΖ’ ΔΟΥ Αθηνών για το ποσό των 97.521 δρχ. και
στο αναλογούν ποσό του πλειστηριάσματος του διαμερίσματος ύψους
581.550 δρχ. κατέταξε συμμέτρως τη
ΔΟΥ Λεχαινών για το ποσό των 558.644
δρχ. και τη ΙΖ’ ΔΟΥ Αθηνών για το ποσό
των 22.906 δρχ. και ακόμη κατέταξε το
Ελληνικό Δημόσιο στο υπόλοιπο αδιανέμητο κατά τα άνω ποσό των 163.100
δρχ. Με την τριτανακοπτόμενη απόφαση, που εκδόθηκε σε δίκη που το τριτανακόπτον Ταμείο δεν συμμετείχε ούτε
προσκλήθηκε να συμμετάσχει, το τελευταίο υπέστη βλάβη συνισταμένη στο
ποσό που έπρεπε να καταταγεί η απαίτηση του συμμέτρως με τις απαιτήσεις
του Ελληνικού Δημοσίου, αφού απολαμβάνει του αυτού γενικού προνομίου
(δοθέντος ότι κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αρθρ. 9 του Ν. 1468/1984, αρθρ.
63 παρ. 1 του Ν. 2214/1994, το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων απολαμβάνει όλων ανεξαιρέτως των προνομίων, δικαστικών, δικονομικών κ.λ.π., που
παρέχονται στο Δημόσιο). Ειδικότερα,
Α) επί του 1/3 του πλειστηριάσματος για
το κατάστημα ποσού 2.475.889 δρχ.
πρέ-πει να καταταγούν, α) η ΔΟΥ
Λεχαινών για ποσό 1.201.834 δρχ.
[14.256.285: (14.256.285 + 584.535 +
14.528.445) Χ 2.475.889], β) η ΙΖ’ ΔΟΥ
Αθηνών για ποσό 49.278 δρχ. συνολικά
δε για 1.251.112 δρχ. και γ) το Ταμείο
Παρακα-ταθηκών και Δανείων για ποσό
1.224.777 δρχ. και Β) επί του 1/3 του
πλειστηριάσματος για το διαμέρισμα
πο-σού 581.550 δρχ. στο οποίο πρέπει
να προστεθεί και το αδιανέμητο ποσό
των 163.100 δρχ., δηλαδή επί του
ποσού των 744.650 δρχ., πρέπει να
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κατατα-γούν α) η ΔΟΥ Λεχαινών για
ποσό 361.464δρχ., β) η ΙΖ’ ΔΟΥ Αθηνών
για ποσό 14.821 δρχ., συνολικά δε για
376.285 δρχ. και γ) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό 368.365
δρχ. Κατ’ ακολουθίαν, η τριτανακοπή ως
προς τις εκ των καθών Εμπορική
Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική Κτηματική
Τράπεζα της Ελλάδος και ήδη Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος και Αγροτική

Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να
απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη και να
καταδικασθεί το τριτανακόπτον στη
δικαστική τους δαπάνη των παρισταμένων δύο τελευταίων εξ αυτών και των
δύο βαθμών δικαιοδοσίας, κατ’ αρθρ.
176 και 183 του ΚΠολΔ. Ως προς το
κα-θού Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να
γίνει δεκτή εν μέρει και ως ουσία βάσιμη,
να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη

268/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόροι: - ).
Διόρθωση αποφάσεως. Το διατακτικό της αποφάσεως.

ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ την παραπάνω
απόφαση ως προς το ιστορικό της
και το σκεπτικό της από το εσφαλμένο
«προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας» και «του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας» που αναγράφηκε

στη δεύτερη σελίδα και στην τρίτη και
δέκατη έβδομη σειρά της παραπάνω
αποφά-σεως στο ορθό «προς το
Πολυμελές Πρωτοδικείο Λευκάδας»
και «του Πολυ-μελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας» αντί-στοιχα.

276/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κων/να Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόρος: Δημήτριος Κανελλής Ν.Σ.Κ.,).
Μίσθωση αλλοτρίου πράγματος. Έγκυρη ανακοπή τρίτου. Ο εκμισθωτής καίτοι δεν
είναι κύριος δικαιούται (μόνο αυτός) να ζητήσει το μίσθωμα. Ο κύριος δεν δικαιούται να
ασκήσει αγωγή οποιαδήποτε από τη μίσθωση για καταβολή μισθωμάτων ή απόδοση
μισθίου, έστω και αν έληξε η μίσθωση, αλλά μόνο αγωγή από την κυριότητα ή τη νομή.
Αυτά ισχύουν και στην επαγγελματική μίσθωση. Μίσθωση από την μητέρα ακινήτου
ιδιοκτησίας των ανήλικων τέκνων της. Κατάσχεση εις χείρας του μισθωτή από το
ελληνικό δημόσιο των μισθωμάτων για οφειλές της μητέρας προς αυτό. Εγκυρη η
κατάσχεση έστω και αν τα τέκνα της είναι ιδιοκτήτες του καταστήματος. Ανακοπή της
μητέρας ως τρίτης (936 Κπολ.Δ). Απορρίπτεται.

Η κατ’ άρθρο 936 ανακοπή του

τρίτου έχει ως βάση, την προσβολή ου-
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σιαστικού δικαιώματος, οπουδήποτε,
του τρίτου πάνω στο αντικείμενο της
εκτέλεσης, το οποίο δικαιούται αυτός
ν’ αντιτάξει σε εκείνον κατά του οποίου
στρέφεται η εκτέλεση. Συγχρόνως όμως
καθορίζονται στη διάταξη ορισμένα δικαιώματα, των οποίων η απαρίθμηση
εί-ναι ενδεικτική, όπως τα εμπράγματα
δι-καιώματα του τρίτου που αποκλείουν
ή περιορίζουν το δικαίωμα του καθ’ ου
η εκτέλεση, την απαγόρευση διάθεσης
που έχει ταχθεί υπέρ αυτού και τη νομή.
Η ενδεικτική απαρίθμηση καθώς και ο
σκοπός της ανακοπής του τρίτου, που
συνίσταται αφενός στην προστασία των
δικαιωμάτων του και αφετέρου στην
αποτροπή παραπλάνησης των τρίτων
ως προς το δικαίωμα του καθ’ ου η εκτέλεση, αποτελούν τεκμήρια, τα οποία
οριοθετούν εκάστοτε τα δικαιώματα
που μπορούν να στηρίξουν την ανακοπή
τρί-του. Ως εμπράγματα δικαιώματα νοούνται τα κατά το ουσιαστικό δίκαιο περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα. Το
δικαίωμα της κυριότητας είναι το κατεξοχήν δικαίωμα που μπορεί να στηρίξει την
ανακοπή του τρίτου.
Με τη σύμβαση μισθώσεως παραχωρείται απλώς η χρήση του μισθίου,
συνεπώς αφού δε μεταβιβάζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα
είναι ενοχική και όχι εμπράγματη και απ’
αυτή απορρέουν δικαιώματα, τα οποία
όπως όλα τα ενοχικά, είναι σχετικά (287
ΑΚ) και όχι απόλυτα με όλες τις συνέπειες από τα χαρακτηριστικά αυτά. Λόγω
του ενοχικού της χαρακτήρα η μίσθωση
είναι έγκυρη έστω και αν το μίσθιο είναι
αλλότριο, γιατί, αφού δεν είναι σύμβαση
εμπράγματη δεν είναι στοιχείο κρίσιμο
για το κύρος της, ούτε η ύπαρξη άλλου
εμπράγματος δικαιώματος, άσχετα αν
το μίσθιο είναι κινητό ή ακίνητο. Η σχετικότητα της μισθωτικής σχέσης έχει ως
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αποτέλεσμα ν’ ανήκουν τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις απ’ αυτή μόνο στα
συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή στον εκμισθωτή και στο μισθωτή, οι οποίοι και νομιμοποιούνται αντιστοίχως στις σχετικές
(μισθωτικές) δίκες. Απ’ αυτά έπεται ότι ο
εκμισθωτής, καίτοι δεν είναι κύριος του
μισθίου, έχει το δικαίωμα (μόνο αυτός)
να αξιώσει το μίσθωμα (ΑΠ 398/1978
ΝοΒ 27. 180, Ε. Α 6139 /1979 ΝοΒ 28.
531, ΕΑ 3318/1981 Αρμ. 35. 649) ή να
ασκήσει τις συναφείς αγωγές απόδοσης
του μισθίου και ότι ο κύριος δε δικαιούται
(αν δεν είναι εκμισθωτής) να ασκήσει
οποιαδήποτε αγωγή από τη μίσθωση
για καταβολή μισθωμάτων ή απόδοση
του μισθίου, ακόμη κι αν έληξε η μίσθωση, αλλά μόνο τις αγωγές από την κυριότητα ή τη νομή. Εφόσον ο μισθωτής έχει
την ανενόχλητη χρήση του μισθίου (574,
576, 5% ΑΚ) οφείλει να πληρώνει το
μίσθωμα, εκτός αν η χρήση του αφαιρέθηκε λόγω του δικαιώματος του τρίτου
(νομικό ελάττωμα) ή παρεμποδίζεται στη
χρήση σε τέτοιο βαθμό ώστε το δικαίωμα άσκησης της να γίνεται χωρίς περιεχόμενο και έτσι να αναιρείται η παράδοση της που με την κατάρτιση της
σύμ-βασης έγινε (ΑΠ 1581/2000 Ελ. Δνη
42.1326, ΑΠ 1195/1986 ΝοΒ 35.903,
ΑΠ 32/1981, 272/1981 ΝοΒ 29. 1247,
1497, ΑΠ 1281/1979 ΝοΒ 28. 727 Εφ.
Αθ. 1548/1985 Ελ. Δνη 26. 710 (715), Χ.
Παπαδάκη, Αγωγές απόδοσης μισθίου
αρ. 12, 13 σελ. 37, όπου και παραπομπές στη θεωρία και νομολογία). Τα παραπάνω ισχύουν και στην επαγγελματική μίσθωση με μόνες τις αναφερόμενες
στο όρθρο 14 του π. δ. 34/95 (αρθρ. 7
§ 2 ν. 813/1978) παρεκκλίσεις κατά τις
οποίες, επί εκμίσθωσης αλλότριου ακινήτου η μίσθωση δεσμεύει τον κύριο ή
νομέα του μισθίου, εφόσον ο μεν μισθωτής είναι καλής πίστεως (δηλαδή αγνοεί
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τα δικαιώματα τρίτων στο μίσθιο), ο δε
κύριος δεν διαμαρτυρήθηκε εγγράφως
στο μισθωτή μέσα σε τρεις μήνες αφότου έλαβε γνώση της εκμίσθωσης. Η
κατά τη διάταξη αυτή «δέσμευσης κυρίου δεν σημαίνει την υπεισέλευσή του
στη μίσθωση, αλλά ότι δεν μπορεί αυτός
να λάβει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης
μέτρα που εμποδίζουν τη χρήση του μισθίου από το μισθωτή (ΑΠ 108/2003 Ελ.
Δνη 44. 976).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με το υπ’
αριθμ. 9672/9-3-1989 συμβόλαιο
της συμβολαιογράφου Πατρών Α.Ρ.,
που έχει μεταγραφεί νόμιμα, στα
ανήλικα τέ-κνα Μ.Κ. και Γ.Κ., που
εκπροσωπούνται στη δίκη αυτή από
τους γονείς τους Ν.Κ και Π.Κ., οι οποίοι
ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα
αυτών, έχει περιέλθει λόγω αγοράς και
κατά ποσοστό 1⁄2 εξ αδιαιρέτου ιδανικό
μερίδιο στον καθένα, η κυριότητα ενός
οικοπέδου, συνολικής εκτάσεως 380
τ.μ. που βρίσκεται στην οδό Διομείας
αριθμ. 31 στα Ζαρουχλέϊκα Πατρών.
Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. Χ 8103/
1067/2-10-1989 άδεια της Πολεοδομίας
Πατρών, η οποία εκδόθηκε στο όνομα
των ως άνω ανηλίκων ανε-γέρθηκε επί
του προαναφερομένου οι-κοπέδου
τριώροφη οικοδομή. Το κατά-στημα της
εν λόγω οικοδομής μετά την περάτωση
των εργασιών της κατά το τέλος του
έτους 1992, ιδιοκτησίας των ανηλίκων,
εκμισθώθηκε ατομικά από την Π.K., στις
αρχές του έτους 1993, γεγονός που δεν
αμφισβητείται από τους εφε-σίβλητους
(αρθρ. 261 ΚΠολΔ), στην ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «Ι. και Κ. Π.
Α.Ε.».-Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3504/36-1997 κατασχετηρίου εγγρά-φου του
Προϊσταμένου της Γ’ ΔΟΥ Πα-τρών,
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σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.Δ 356/
1974 περί ΚΕΔΕ, το οποίο επι-δόθηκε
στην προαναφερόμενη μισθώ-τρια
εταιρεία στις 5-6-1997 κατασχέ-θηκαν
αναγκαστικά στα χέρια της τελευ-ταίας
ως τρίτης, τα μισθώματα του ως άνω
μισθίου καταστήματος, προς κάλυ-ψη
ληξιπρόθεσμων οφειλών της εκμισθώτριας ΠΚ. - τρίτης των καθ’ ων προς
το Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι οφειλές
αυτές αναφέρονται αναλυτικό στο κατασχετήριο έγγραφο. Η ως άνω οφειλέτρια
μολονότι δεν είναι κύρια του μισθίου ακινήτου, ως εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα
μόνο αυτή να εισπράξει τα μισθώματα
η δε μισθώτρια εταιρεία εφ’ όσον κάνει
ανενόχλητη χρήση του μισθίου, οφείλει
σ’ αυτήν τα μισθώματα, ανεξάρτητα αν
τρίτος έχει εμπράγματο δικαίωμα (κυριότητα) επί του μισθίου ακινήτου. Οι ανακόπτοντες ως ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους στην
οποία ανήκει η κυριότητα του μισθίου
ακινήτου, δεν υπεισέρχονται στη μίσθωση, η οποία λειτουργεί τέλεια μεταξύ
των συμβαλλομένων, τα δε οφειλόμενα
μισ-θώματα ανήκουν στην εκμισθώτρια
- οφειλέτρια και κατά συνέπεια εγκύρως
κατασχέθηκαν αναγκαστικά στα χέρια
της μισθώτριας εταιρείας ως τρίτης. Ο
ισχυρισμός των ανακοπτόντων -εφεσίβλητων ότι είναι άκυρη η με το 3504/36-1997 κατασχετήριο έγγραφο εις χείρας
τρίτης επισπευδόμενη εναντίον της δεύτερης εξ αυτών, εκτέλεση, καθόσον τα
ανήλικα τέκνα και μόνον, ως κύριοι του
ακινήτου, έχουν δικαίωμα είσπραξης
των μισθωμάτων, απορριπτέος κρίνεται
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος. Επομένως, η
εκκαλουμένη απόφαση που έκανε δεκτή
την ανακοπή των εφεισβλήρτων, δεχόμενη ότι είναι άκυρη η αναγκαστική
εκτέ-λεση που επισπεύδεται σε βάρος
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279/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελευθερία Χριστοπούλου Ν.Σ.Κ., Μαριλένα Λαλιώτη).
Πλειστηριασμός. Κάθε τρίτος που επισπεύδει πλειστηριασμό οφείλει δέκα ημέρες πριν
τον πλειστηριασμό να κοινοποιήσει το πρόγραμμα στους διευθυντές των δημοσίων
ταμείων της περιφέρειας της κατοικίας του οφειλέτη (άρθρο 54 ΚΕΔΕ). Χωρίς
κοινοποίηση υπάρχει σχετική ακυρότητα του πλειστηριασμού υπέρ του δημοσίου
που απαγγέλλεται με δικαστική απόφαση επί ανακοπής που ασκείται μέσα στην
προθεσμία των άρθρων 934.1 Κ.Πολ.Δ. Προθεσμία ενενήντα (90) ημερών του
άρθρου 934.1 Κ.Πολ.Δ. Δεν ισχύει για το ελληνικό δημόσιο αν δεν κοινοποιηθεί σε
αυτό η περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. Η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης
κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του οφειλέτη και της άσκησης του επαγγέλματος
και στρέφεται κατά του επισπεύδοντος και του υπερθεματιστή που συνδέονται μεταξύ
τους με δεσμό αναγκαστικής ομοδικίας.

Επειδή κατά άρθρο 54 παρ 1 του
νδ 356/1974 περί Κώδικος Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) κάθε τρίτος
που επισπεύδει πλειστηριασμό έχει την
υποχρέωση με την ποινή ακυρότητας
του πλειστηριασμού να κοινοποιήσει
στους διευθυντές των Δημοσίων Ταμείων της περιφέρειας της κατοικίας και
άσκησης του επαγγέλματος του οφειλέτη, με δικαστικό επιμελητή, αντίγραφο
του προγράμματος πλειστηριασμού,
δέ-κα ημέρες πριν από την ενέργεια
του πλειστηριασμού, αν πρόκειται για
κινη-τά, είκοσι δε ημέρες αν πρόκειται
για ακί-νητα. Η διάταξη αυτή η οποία
καθιερώνει υποχρέωση των τρίτων
και όχι του Δημο-σίου αποβλέπει στη
γνωστοποίηση στους παραπάνω
διευθυντές του πλει-στηριασμού που
θα διενεργηθεί και να τους δώσει
τη δυνατότητα ν’ αναγγείλουν τις
απαιτήσεις του Δημοσίου. Επομένως,
οι επιβαλλόμενες από την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 54 του ΚΕΔΕ
κοινοποιήσεις, δεν εξυπηρετούν τον
πλειστηριασμό, ως τρόπο ρευστοποίη-

σης του αντικειμένου που έχει κατασχεθεί, αλλά τα συμφέροντα του Δημοσίου. Η ακυρότητα του πλειστηριασμού
από την παράλειψη κοινοποίησης του
προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο
54 ΚΕΔΕ είναι σχετική υπέρ του Δημοσίου και ως τέτοια μόνο από το Δημόσιο
μπορεί να προταθεί (ΑΠ 1694/2001 ΕΕΝ
2003. 133). Η ακυρότητα αυτή πρέπει
να τοποθετηθεί εντός του πλαισίου των
δικονομικών ακυροτήτων (άρθρα 159
- 161 ΚΠολΔ) και του συστήματος της
σταδιακής προσβολής των πράξεων
της εκτέλεσης (άρθρα 933 επ. ΚΠολΔ).
Επο-μένως, απαγγέλλεται με δικαστική
από-φαση ύστερα από ανακοπή, η
οποία ασκείται από το Δημόσιο εντός
της προ-θεσμίας του άρθρου 934 παρ
1 περ γ ΚΠολΔ. Από το άρθρο 934 παρ
1 περ γ ΚΠολΔ προκύπτει ότι η ανακοπή
σύμ-φωνα με το άρθρο 933 ΚΠολΔ είναι
πα-ραδεκτή αν αφορά την εγκυρότητα
της τελευταίας πράξης εκτέλεσης και
αν πρόκειται για εκτέλεση ικανοποίησης
χρηματικών απαιτήσεων μέσα σε ενενήντα ημέρες αφότου μεταγραφεί η περί-
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ληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν
πρόκειται για ακίνητα. Κατά το γράμμα
της διάταξης αυτής μετά την άπρακτη
πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας επέρχεται έκπτωση από το δικαίωμα ανακοπής κατά της αντίστοιχης
πράξης της εκτέλεσης (ΑΠ 405/2000
ΕΕΝ 2001. 623). Εξ άλλου κατά το άρθρο 20 παρ 1 του Συντάγματος «καθένας
έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης
προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του
για τα δικαιώματα ή συμφέροντα του,
όπως ο νόμος ορίζει». Από τη συνταγματική αυτή διάταξη δεν αποκλείεται
στο νομοθέτη να θέτει περιορισμούς
υπό τους οποίους τελεί το εν λόγω
δικαίωμα, οι περιορισμοί, όμως, αυτοί
δεν μπο-ρούν να περιστείλουν την
προσφυγή στα δικαστήρια κατά
τέτοιο τρόπο ή σε τέτοιο βαθμό ώστε
το δικαίωμα αυτό να προσ-βάλλεται
στον ίδιο του τον πυρήνα. Δύ-ναται,
συνεπώς, ο νομοθέτης θεσπίζο-ντας
προϋποθέσεις προσφυγής στα δικαστήρια, να καθορίζει και προθεσμία
μέσα στην οποία οφείλει να ενεργήσει ο
θιγόμενος. Ως αφετηρία, όμως, της προθεσμίας αυτής οφείλει ο νομοθέτης να
ορίζει τη γνώση του θιγομένου για το
βλαπτικό του οφειλέτη γεγονός, πράξη
ή παράλειψη, γιατί χωρίς μια τέτοια γνώση δεν καθίσταται εφικτή η εκ μέρους
του διεκδίκηση της παροχής έννομης
προστασίας. Η γνώση αυτή του θιγόμενου δεν απαιτείται μεν αναγκαίως
να διαπιστώνεται από την επίδοση της
βλα-πτικής πράξεως στον ίδιο. Πρέπει,
όμως, τουλάχιστον να συνάγεται κατά
τρόπο ασφαλή, ότι εν όψει των συντρεχουσών, κατά περίπτωση, συνθηκών,
μεταξύ των οποίων και ο χρόνος που
μεσολάβησε, ο θιγόμενος, ως επιμελής
άνθρωπος, πληροφορήθηκε το βλα-
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πτικό γι αυτόν γεγονός, πράξη ή παράλειψη, ώστε να είναι σε θέση να επιδιώξει την παροχή έννομης προστασίας.
Πάντως δε γνώση μιας νομικής πράξης
από προηγούμενες αυτής άκυρες νομικές πράξεις δεν επιτρέπεται να συναχθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, η έννοια του νόμου, κατά τα γενόμενα δεκτά
στην προηγούμενη σκέψη, είναι ότι η
προθεσμία των ενενήντα ημερών ανακοπής για το Δημόσιο στο οποίο δεν είχε
κοινοποιηθεί έγκυρα με δικαστικό επιμελητή και συγκεκριμένα στους διευθυντές
των προαναφερόμενων Δημόσιων Ταμείων (ήδη Προϊσταμένων των ΔΟΥ) του
προγράμματος πλειστηριασμού (ήδη
περίληψης κατασχετήριας έκθεσης) από
τον επισπεύδοντα την εκτέλεση αρχίζει
από τη μεταγραφή της περίληψης της
κατακυρωτικής έκθεσης, ακόμη και αν ο
οφειλέτης αγνοεί τελείως τη διενέργεια
αυτή του πλειστηριασμού. Έτσι, όμως,
όπως έχει η διάταξη, γνώση του Δημοσίου για το γεγονός της μεταγραφής της
περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης
όχι μόνο δεν διαπιστώνεται αλλά ούτε
καν συνάγεται, δεδομένου ότι το άρθρο
934 παρ 1 περ γ ΚΠολΔ, μη συνδέοντας
το χρόνο μεταγραφής της περίληψης της
κατακυρωτικής έκθεσης προς την γνώση του Δημοσίου (ούτε καν προς τη
γνώ-ση του περί διενέργειας πλειστηριασμού) και τάσσοντας με την κρίσιμη διάταξη συντομότατη προθεσμία προσβολής του πλειστηριασμού δεν παρέχει τη
βάση συναγωγής τεκμηρίου γνώσης του
πλειστηριασμού. Συνεπώς, η διάταξη
του άρθρου 934 παρ 1 περ γ ΚΠολΔ
κα-τά το μέρος που τάσσει στο Δημόσιο,
στο οποίο δεν έχει έγκυρα κοινοποιηθεί
κατά το άρθρο 54 ΚΕΔΕ αντίγραφο
προ-γράμματος πλειστηριασμού, (ήδη
περί-ληψης κατασχετήριας έκθεσης),
προ-θεσμία ενενήντα ημερών ανακοπής
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από τη μεταγραφή της περίληψης της
κατα-κυρωτικής έκθεσης, ακόμη και στην
περίπτωση που ο οφειλέτης αγνοεί τον
πλειστηριασμό, είναι ανίσχυρη και αντισυνταγματική παρά τον προφανή λόγο
δημοσίου συμφέροντος, για τον οποίο
έχει θεσπισθεί, δηλαδή την ταχεία εκκαθάριση των σχετικών εκκρεμοτήτων για
την ασφάλεια των συναλλαγών, διότι
κα-ταλήγει να θίγει στον πυρήνα του το
δι-καίωμα που κατοχυρώνει το άρθρο
20 παρ 1 του Συντάγματος (σχετ. ΑΕΔ2/
1999 Αρχ Νομ. 1999. 19, ΟλΑΠ 20/2000
ΕλΔ 42. 55).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα:
Με επίσπευση της πρώτης των καθών
η ανακοπή ήδη πρώτης εφεσίβλητης και
με εκτελεστό τίτλο την 1636/1994 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς διενεργήθηκε στις 17-9-1997 ενώπιον του Συμβολαιογράφου Δύμης Σ.Η. αναγκαστικός
πλειστηριασμός ακινήτου, κυριότητας
του τετάρτου των καθών οφειλέτη ήδη
τετάρτου εφεσίβλητου. Για τον πλειστηριασμό συντάχθηκε η 9230/17-9-1997
έκθεση αναγκαστικού ενυπόθηκου ακινήτου καθώς και η 9284/13-10-1997
περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης του
πιο πάνω συμβολαιογράφου. Υπερθεμαστίστρια στον πλειστηριασμό αυτό
αναδείχθηκε η δεύτερη των καθών η
ανακοπή ήδη δεύτερη εφεσίβλητη. Η
προαναφερόμενη περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης μεταγράφηκε στις
21-10-1997 και η κρινόμενη ανακοπή
ασκήθηκε στις 3-2-1998, δηλαδή μετά
την πάροδο της κατά το άρθρο 934
παρ 1 περ γ ΚΠολΔ προθεσμίας των
ενε-νήντα ημερών από τη μεταγραφή
της περίληψης της κατακυρωτικής
έκθεσης. Η επισπεύδουσα την εκτέλεση
πρώτη των καθών η ανακοπή Τράπεζα
ήδη πρώτη εφεσίβλητη συνομολογεί ότι
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δεν κοινοποίησε αντίγραφο της 2031 Β’
Επαναληπτικής Περίληψης της 1995/1012-1996 έκθεσης κατάσχεσης ακι-νήτου
του δικαστικού επιμελητή Πατρών Γ.Χ,
τρίτου των καθών η ανακοπή ήδη τρίτου
εφεσίβλητου, σύμφωνα με το άρθρο 54
ΚΕΔΕ στους Προϊσταμένους των ΔΟΥ
Μοσχάτου και Π. Φαλήρου του τόπου
ασκήσεως του επαγγέλματος και
κατοικίας αντίστοιχα του καθού η εκτέλεση οφειλέτη τετάρτου των καθών η
ανακοπή ήδη τετάρτου εφεσίβλητου.
Αποτέλεσμα της πιο πάνω παράλειψης
ήταν ότι το ανακόπτον -εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο αν και είχε κατά το χρόνο
του πλειστηριασμού βεβαιωμένες απαιτήσεις σε βάρος του καθού η εκτέλεση
οφειλέτη από 169.654 δραχμές (497,88
ευρώ) στη ΔΟΥ Μοσχάτου και από
1.021.477 δραχμές (2.997,73 ευρώ) στη
ΔΟΥ Π.Φαλήρου αφενός δεν ανήγγειλε
τις πιο πάνω απαιτήσεις του κατά το
άρθρο 55 ΚΕΔΕ στη διαδικασία του
πλειστηριασμού, αφετέρου αγνοούσε
μέχρι 20-1-1998 τόσο το γεγονός του
πλειστηριασμού όσο και αυτό της μεταγραφής της πιο πάνω περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης. Έτσι δεν άσκησε
την κρινόμενη ανακοπή σύμφωνα με
όσα προαναφέρθηκαν εντός της προθεσμίας των ενενήντα ημερών από τη
μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης. Ωστόσο η μη τήρηση
της κατά το άρθρο 934 παρ 1 περ γ
ΚΠολΔ προθεσμίας από το ανακόπτον
Ελληνικό Δημόσιο δεν καθιστά την
κρινόμενη ανακοπή απορριπτέα ως
απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης, εφόσον από 20-1-1998, οπότε το
ανακόπτον έλαβε γνώση του πλειστηριασμού μέχρι την άσκηση της ανακοπής στις 3-2-1998 δεν έχουν παρέλθει
ενενήντα ημέρες. Τούτο γιατί ως αφετηρία της κατά το άρθρο 934 παρ 1
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περ γ ΚΠολΔ προθεσμίας οφείλει ο
νομο-θέτης, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη, να ορίσει
τη γνώση του θιγομένου, με αποτέλεσμα
η οριζόμενη στο εν λόγω άρθρο προθεσμία με χρόνο έναρξης τη μεταγραφή
της περίληψης της κατακυρωτικής
έκθεσης, ακόμη και στην περίπτωση
που το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο
αγνοεί τον πλειστηριασμό και τη μεταγραφή, όπως στην κρινόμενη υπόθεση,
είναι ανίσχυρη και αντισυνταγματική παρά τον προφανή λόγο δημοσίου συμφέροντος, για τον οποίο έχει θεσπισθεί, την
ταχεία δηλαδή εκκαθάριση των σχετικών
εκκρεμοτήτων, διότι καταλήγει να θίγει
στον πυρήνα του το δικαίωμα που κατοχυρώνει το άρθρο 20 παρ 1 του Συντάγματος. Επομένως, το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο που απέρριψε ως απαράδεκτη
λόγω εκπρόθεσμης άσκησης την ανακοπή εσφαλμένα ερμήνευσε και εφήρμοσε το νόμο (άρθρο 20 του Σ, 934 παρ
1 παρ γ ΚΠολΔ και 54 ΚΕΔΕ) κατά τον
ουσιαστικά βάσιμο λόγο της έφεσης.
Πρέπει, λοιπόν, μετά την ουσιαστική παραδοχή του μοναδικού λόγου
της έφεσης να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη ως προς τους τρεις πρώτους των
καθών η ανακοπή ήδη τρεις πρώτους
εφεσίβλητους και να κρατηθεί η υπόθεση από το δικαστήριο αυτό για να ερευνηθεί η ανακοπή (άρθρο 535 ΚΠολΔ).
Από τη γραμματική διατύπωση
της διάταξης του άρθρου 54 ΚΕΔΕ δικαιολογείται, κατ’ αρχήν, η άποψη ότι ο επισπεύδων υποχρεούται να κοινοποιήσει
το πρόγραμμα πλειστηριασμού (ήδη
περίληψη κατασχετήριας έκθεσης) σε
όλους τους Διευθυντές των Δημοσίων
Ταμείων (ήδη Προϊσταμένους των ΔΟΥ)
της περιφέρειας της κατοικίας και του τόπου ασκήσεως επαγγέλματος του καθού
η εκτέλεση οφειλέτη, που χρησιμοποίη-
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σε αυτός σε όλη τη διάρκεια κατά την
οποία βεβαιώθηκαν σε βάρος του και
υπέρ του Δημοσίου χρέη μη υποκύψαντα σε παραγραφή κατά το χρόνο
ενέργειας του πλειστηριασμού. Η παραδοχή, όμως, της άποψης αυτής προϋποθέτει την υποχρέωση κάθε επισπεύδοντος αναγκαστική εκτέλεση δανειστή
να παρακολουθεί τις διαδοχικές μεταβολές της κατοικίας και του τόπου άσκησης του επαγγέλματος του οφειλέτη του,
για να κοινοποιήσει την περίληψη κατασχετήριας έκθεσης σε όλους τους Προϊσταμένους των οικείων ΔΟΥ, αφού οποιαδήποτε παράλειψη θα συνεπαγόταν
την ακυρότητα της επισπευδομένης
εκτέλεσης. Κατά συνέπεια πρέπει να
γίνει δεκτό ότι ο επισπεύδων πλειστηριασμό δανειστής, για να εκπληρώσει
την από το άρθρο 54 ΚΕΔΕ υποχρέωση
του, αρκεί να κοινοποιήσει την περίληψη
της κατασχετήριας έκθεσης μέσα στις
προθεσμίες του πιο πάνω άρθρου στο
Προϊστάμενο της ΔΟΥ της περιφέρειας
της αναγραφόμενης κατοικίας (επί εταιριών έδρας) και του τόπου άσκησης του
επαγγέλματος του οφειλέτη στην περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης με βάση την οποία επισπεύδεται ο πλειστηριασμός. Ο Προϊστάμενος δε των Δ.Ο.Υ,
κατά την καθιερωθείσα διοικητική πρακτική, υποχρεούται να γνωστοποιήσει
στις υπόλοιπες ΔΟΥ, στις οποίες είναι
ενδεχόμενο να υπάρχουν βεβαιωμένα
και άλλα χρέη του οφειλέτη, περίληψη
της κοινοποιηθείσας σ’ αυτόν κατασχετήριας έκθεσης για την έγκαιρη αναγγελία τους (ΕφΑθ 9528/1997 ΕλΔ 42. 196
με τις εκεί παραπομπές). Η κρινόμενη
ανακοπή με το προαναφερθέν περιεχόμενο είναι νόμιμη (άρθρα 54 ΚΕΔΕ,
933, 934 παρ 1 περ γ ΚΠολΔ, 20 του
Σ) μόνο ως προς τις δυο πρώτες των
κα-θών, επισπεύδουσα την εκτέλεση και
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υπερθεματίστρια αντίστοιχα, οι οποίες
συνδέονται μεταξύ τους με το δεσμό της
αναγκαστικής ομοδικίας (ΑΠ 1645/2002
ΕλΔ 44. 741, ΑΠ 1602/00 ΕλΔ 42. 722).
Ως προς τον τρίτο όμως των καθών η
ανακοπή - δικαστικό επιμελητή, η ανακο-

πή είναι, με το εκτεθέν περιεχόμενο, ως
απαράδεκτη για έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης (Ι Μπρίνια «Αναγκαστική
Εκτέλεση» β’ έκδοση, άρθρο 933 ΚΠολΔ

280/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Νικάκης, Νικόλαος Καζαντζής).
Διαδικασία. εκδίκαση υπόθεσης κατά ειδική διαδικασία αν και υπάγονται στην
τακτική. Δεν δημιουργείται ακυρότητα ή απαράδεκτο. Το Εφετείο όμως θα δικάσει
κατά την τακτική διαδικασία. Πλαστότητα εγγράφου. Ο δικηγόρος πρέπει να έχει ειδική
πληρεξουσιότητα και να αναφέρει ονομαστικά τους μάρτυρες, αλλιώς απορρίπτεται
ο ισχυρισμός αυτός.

Από τις διατάξεις των αρθρ.
159, 544 και 559 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι
η εκδίκαση μιας υποθέσεως κατά ειδική
διαδικασία αντί της προσήκουσας τακτικής δεν δημιουργεί αυτή καθ’ εαυτή ακυρότητα ή απαράδεκτο (Εφ.Θεσ. 347/
1990 Ελ.Δνη 31. 1320). Στην προκειμένη περίπτωση, όπως ήδη αναφέρθηκε, η αγωγή αφορά απαιτήσεις του ενάγοντος από αδίκημα και όχι από εργατικό, ατύχημα και, συνεπώς, εσφαλμένα
εκδικάσθηκε κατά τη διαδικασία των
εργατικών διαφορών, αντί της προβλεπομένης τακτικής διαδικασίας. Όμως
από το γεγονός αυτό δεν προκύπτει
ακυρότητα ή απαράδεκτο, ούτε οι διάδικοι επικαλούνται κάτι τέτοιο. Κατ’ ακολουθίαν το Δικαστήριο αυτό θα εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως την προσήκουσα
τα-κτική διαδικασία (ΚΠολΔ 591 §2) και
με αυτή θα δικάσει την υπόθεση (βλ.
Κρη-τικού, Αποζημίωση από Τροχαία
Αυτο-κινητικά ατυχήματα, τρίτη έκδοση,
§ 2568, σελ. 854, Εφ.Θεσ. ό.π.).
Κατά το άρθρο 463 του ΚΠολΔ,
όποιος προβάλλει ισχυρισμούς για την

πλαστότητα εγγράφου είναι ταυτόχρονα
υποχρεωμένος να προσκομίσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλαστότητα και να αναφέρει ονομαστικά τους
μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά μέσα,
αλλιώς οι ισχυρισμοί του είναι απαράδεκτοι. Εξάλλου, κατά την έννοια του άρθρου 98 στοιχ. β του ίδιου Κώδικα, απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα και για την
προσβολή εγγράφου ως πλαστού. Στην
προκειμένη περίπτωση με τον δεύτερο
λόγο της εφέσεως και τις προτάσεις του,
ο εναγόμενος προσβάλλει ως πλαστό το
υπ’ αριθ. πρωτ. 6265/4.5.2001 πιστοποιητικό του Γ.Ν.Ν. Αγρινίου και κατονομάζει ως πλαστογράφο αυτού τον ενάγοντα και προς απόδειξη του ισχυρισμού
του αυτού προσκομίζει με επίκληση
άλλο πιστοποιητικό του ίδιου Νοσοκομείου. Δεν αναφέρει όμως ονομαστικά
τους μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά
μέσα, ενώ, εξάλλου ο παριστάμενος
πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν αποδεικνύει (ούτε και επικαλείται), ότι έχει
ειδική πληρεξουσιότητα για την προσβολή ως πλαστού του προαναφερομένου
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εγγράφου. Συνεπώς, ο παραπάνω
ισχυ-ρισμός πρέπει να απορριφθεί ως
απα-ράδεκτος.
Από τις διατάξεις των αρθρ. 34
§ 2 και 60§3 του α.ν. 184611951 “Περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνδυασμό με εκείνες του αρθρ. 16 παρ. 1 και
3 του ν. 551/1914, όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με το από 24-7/25.8.1920 β.δ.,
συνάγεται ότι, όταν ο παθών από ατύχημα, που έγινε έπειτα από βίαιο συμβάν
κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ
αφορμής αυτής, υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., δηλαδή έπαθε στον
τόπο της εργασίας του, που βρίσκεται
μέσα σε ασφαλιστική περιοχή του Ι.ΚΑ.,
οπότε ο παθών θεωρείται αυτοδικαίως
ασφα-λισμένος σ’ αυτό (ήδη η ασφάλιση
του Ι.ΚΑ. επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με
το άρθρο τρίτο του ν. 1305/1992), τότε
ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε
υποχρέωση αποζημιώσεως του παθόντος για περιουσιακή ζημία, δηλαδή
τόσο της κατά το κοινό (αστικό) δίκαιο
ευθύνης για αποζημίωση, όσο και της
προβλεπόμενης από το ν. 551/1914 ειδικής αποζημιώσεως και μόνο, αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη
ή προσώπου που προστήθηκε από
αυ-τόν, υποχρεούται ο εργοδότης να
κατα-βάλει στον παθόντα την από το
παρα-πάνω άρθρο 34§2 προβλεπομένη
δια-φορά μεταξύ του ποσού της κατά
το κοι-νό δίκαιο αποζημιώσεως και
του ολικού ποσού των χορηγουμένων
σ’ αυτόν πα-ροχών από το Ι.Κ.Α.
(Α.Π. 1438/2002 Ελ.Δνη 45.716, Α.Π.
1602/1998 Ελ.Δνη 42.131, Εφ.Αθ.
2406/2004 Ελ.Δνη 45.1075). Διατηρεί
όμως ο παθών το δι-καίωμα να ζητήσει
χρηματική ικανοποίη-ση λόγω ηθικής
βλάβης, αρκεί να συντέ-λεσε στην
επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του
εργοδότη ή των προστη-θέντων από
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αυτόν, με την έννοια του αρθρ. 914 ΑΚ,
δηλαδή αρκεί να συντρέ-χει οποιαδήποτε
αμέλεια αυτών (Α.Π. 106/2003 Ελ.Δνη
44.971, Α.Π. 1438/2002 ό.π).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Το Φεβρουάριο του
έτους 2001, ο ενάγων παρείχε στον
εναγόμενο, που διατηρούσε αρτοποιείο
στη διασταύρωση των οδών Παναγοπούλου και Γοργοποτάμου του Αγρινίου,
την εργασία του ως αρτεργάτη, αντί μηνιαίου μισθού 200.000 δραχμών, με βάση
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου,
που είχε ήδη καταρτισθεί μεταξύ των διαδίκων προφορικώς. Στις 25.2.2001 και
ώρα 10.00 περίπου, ο ενάγων εργαζόταν υπό την επίβλεψη του εναγομένου
σε μηχάνημα (κύλινδρο) συσφίξεως ζύμης του προαναφερομένου αρτοποιείου,
χρησιμοποιώντας τα γυμνά χέρια του,
όταν κάποια στιγμή το δεξί του χέρι τραβήχτηκε προς τον κύλινδρο και συμπιέσθηκε με αποτέλεσμα να προκληθούν
θλαστικά τραύματα στη ραχιαία επιφάνεια του δείκτη και του μέσου δακτύλου,
με ημιδιατομή εκτεινόντων και περαιτέρω συνέπεια να δημιουργηθεί μόνιμη
αγκύλωση των αντιστοίχων αρθρώσεων. Ο βαρύτερος τραυματισμός του
ενάγοντος αποφεύχθηκε χάρη στην ετοιμότητα του τελευταίου, που διέκοψε τη
λειτουργία του προαναφερομένου μηχανήματος, αποσυνδέοντας το καλώδιο
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Υπαίτιος
του τραυματισμού αυτού του ενάγοντος
είναι ο εναγόμενος, καθόσον από αμέλεια του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που επιδεικνύει ο μέσος συνετός
εργοδότης αρτοποιείου, παρέλειψε να
επιστήσει την προσοχή του ενάγοντος
στον κίνδυνο από το χειρισμό του πιο
πάνω μηχανήματος, που ήταν παλαιάς
τεχνολογίας και δεν διέθετε σύστημα πεδήσεως, ώστε να σταματά η λειτουργία
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του, όταν ο εργαζόμενος χρησιμοποιούσε τα χέρια του, για να ελέγξει τη ζύμη,
και ειδικότερα. παρέλειψε να δώσει στον

ενάγοντα τις κατάλληλες οδηγίες, ώστε
να μη χρησιμοποιεί τα χέρια του, όταν
αυτό βρισκόταν σε λειτουργία.

287/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ντίνος Βγενόπουλος, Χάρης Μπουγιούκος).
Ανακοπή ερημοδικίας. Περιστατικά που δεν συνιστούν ανώτερη βία για την ανατροπή
της προσβαλλόμενης απόφασης.

Με την ανακοπή ισχυρίζεται η
ανακόπτουσα ότι δεν παρέστη ως εφεσίβλητη κατά τη συζήτηση της εφέσεως
κατά της υπ’ αριθμ. 70/1999 οριστικής
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου που δίκασε αγωγή
της ενάγουσας για αποζημίωση της από
αυτοκινητικό ατύχημα, στη δικάσιμο της
17-1-2002 που είχε ορισθεί η συζήτηση
αυτής (έφεσης), για το λόγο ότι ο νόμιμος
αντιπρόσωπος της καθής η ανακοπή
στη Ζάκυνθο Μ.Τ. την διαβεβαίωσε ότι
δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση της έφεσης στο παρόν δικαστήριο κατά την ως
άνω δικάσιμο της 17-1-2002. Συγκεκριμένα ισχυρίζεται η ανακόπτουσα ότι μετά
την έκδοση της υπ’ αριθμ. 70/1999 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ζακύνθου η οποία έκρινε
επί της από 18-12-1997 αγωγής της, η
τότε εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία,
ενεργούσα δια του αντιπροσώπου της
στη Ζάκυνθο Μ.Τ., της εξόφλησε πλήρως κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα
την ως άνω απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, αποδεχθείσα έτσι την
απόφαση αυτή. Ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος της δεν ενημερώθηκε για την εκ
μέρους της αποδοχής της αποφάσε-ως
και άσκησε την 2-10-2000 έφεση κατά
της ως άνω αποφάσεως, της οποίας

δικάσιμος ορίσθη η προαναφε-ρόμενη
17-1-2002. Ότι ευθύς ως την 3η Απριλίου
2001 της κοινοποιήθηκε αντί-γραφο της
εφέσεως αυτής, μετέβηκε στο γραφείο
του αντιπροσώπου της στη Ζάκυνθο
M.Τ. και διαμαρτυρήθηκε για την ως
άνω αντισυμβατική ενέργεια και τότε
ο τελευταίος την διαβεβαίωσε ότι δεν
πρόκειται να παραστεί η ασφαλιστι-κή
εταιρεία στην συζήτηση της έφεσης
αφού είχαν εξοφληθεί οι απαιτήσεις
της. Τέλος ότι στη δήλωση αυτή και
τη διαβε-βαίωση του αντιπροσώπου
της αντιδί-κου της έδωσε πίστη και δεν
εμφανίσθη-κε στο παρόν δικαστήριο
για την από-κρουση της εφέσεως της
και έτσι μειώ-θηκε το πρωτοδίκως
επιδικασθέν ποσό των 11.743,59 Ευρώ
στο ποσό των 7.036,32 Ευρώ.
Όμως τα παραπάνω περιστατικά
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας απόφασης
δεν συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας διότι
η ανακόπτουσα θα μπορούσε αν τηρούσε
τους κανόνες επιμέλειας και προσοχής να
παρασταθεί στην παραπάνω δικάσιμο και
να αποκρούσει την έφεση της ως άνω
εκκαλούσας ασφαλιστικής εταιρείας και
να βεβαιωθεί αν η εκκαλούσα θα υποστεί
την έφεση της και να απέλθει με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
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317/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευθύμιος Σιδέρης, Δημήτριος Τσιμπούκης).
Έφεση. Απευθύνεται κατά εκείνων που ήσαν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη (517
Κπολ.Δ). Ανακοίνωση δίκης και πρόσκληση προς το ΙΚΑ για να παρέμβη ενώπιον
του Πρωτοδικείου. Ερημοδικία του ΙΚΑ. Η έφεση δεν στρέφεται και κατ’ αυτού γιατί
δεν κατέστη διάδικος.

Η έφεση αυτή έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως και επομένως
πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί η ουσιαστική βασιμότητά της.
Όμως η έφεση όσον αφορά το Ι.Κ.Α.
είναι απορριπτέα ως απαράδεκτος δοθέντος ότι το ΙΚΑ δεν υπήρξε διάδικος
στην πρωτόδικο δίκη και σύμφωνα με
το άρθρο 517 Κ.Πολ.Δικ., «η έφεση
απευθύνεται κατά εκείνων που ήταν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη». Στο Ι.Κ.Α.,
η τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία
με την από 3.6.2002 ανακοίνωση δίκης,
ανακοίνωσε την δίκη και προσεπικάλεσε
αυτό να παρέμβει ενώπιον του Πρωτοδικείου Αγρινίου, πλην όμως τούτο
(ΙΚΑ) ερημοδίκησε και έτσι δεν κατέστη
διάδι-κος. Πρέπει να αναφερθεί ότι και
στην παρούσα δίκη δεν παρίσταται το
ΙΚΑ το οποίο όμως δεν κλητεύθηκε
νόμιμα διότι όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθμ. 3942/2003 έκθεση επιδόσεως
της αρμό-διας Δικαστικής επιμελήτριας
Γ.Π. που καλείται για την 11.11.2003 ενώ
η πα-ρούσα συζήτηση έλαβε χώρα την
11.11.2004.

Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση του δεν επιδίκασε το ανωτέρω ποσό
στον Β.Λ. αλλά το ποσό των 9.342,48
ευρώ, εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις και πρέπει γι’ αυτό να γίνει δεκτός
ο σχετικός λόγος εφέσεως των εκκαλούντων - εναγομένων, να απορριφθεί όμως
ως προς τον ενάγοντα Κ.Λ. διότι επεδικάσθη το ίδιο ως και στην εκκαλουμένη
απόφαση, ποσό (82,76 ευρώ). Ακολούθως πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση μόνο όσον αφορά τον
ενάγοντα Β.Λ. και ως προς την δικαστική
δαπάνη, να κρατηθεί η ως άνω αγωγή
για κατ’ ουσίαν έρευνα (αρθρ. 535 παρ.
1 Κ.Πολ.Δικ.) και πρέπει σύμφωνα με
τα παραπάνω να γίνει εν μέρει δεκτή η
αγωγή και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι και εις ολόκληρον έκαστος να καταβάλουν στον ενάγοντα Β.Λ. το συνολικό
ποσό των 7.245,90 ευρώ με το νόμιμο
τόκο από της επιδόσεως της αγωγής
μέχρις εξοφλήσεως.

336/2005

(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγής Γεράκης, Κώστας Χαλιώτης).
Διόρθωση αποφάσεως, πρακτικού δικαστηρίου, εισηγητή ή εντεταλμένου δικαστή.
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Πότε χωρεί. Αίτηση για διόρθωση εισηγητικής έκθεσης που βεβαιώνει ότι περατώθηκε
η εξέταση μαρτύρων. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί (διορθωθεί) και να τεθεί αυτή της
περαίωσης. Aναβολή. Περιστατικά.

Η διάταξη του άρθρου 315 του
ΚΠολΔ που ορίζει ότι αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης
περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή
το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο
που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του, μπορεί να εφαρμοσθεί κατ’ αναλογίαν για τη διόρθωση των πρακτικών
του δικαστηρίου ή της έκθεσης του
ειση-γητή ή του εντεταλμένου δικαστή
που περιέχουν καταθέσεις μαρτύρων αν
από παραδρομή του γραμματέα ή των
δια-δίκων διατυπώθηκαν εσφαλμένα,
όπως π.χ. κατά λάθος προστέθηκε
ή αφαι-ρέθηκε λέξη ή φράση και
δεν προκύπτει το ακριβές νόημα ή
αντιθέτως προσδί-δεται στην κατάθεση
άλλη έννοια (Βαθ-ρακοκοίλης, αρθρ.
315 αρ. 8, 8α, 48 αντίθ. Μπέης, αρθρ.
315 II 8). Η σημεί-ωση (αναγραφή)
όμως του Εισηγητή δι-καστή στο τέλος
της εισηγητικής έκθεσης ότι περαιώθηκε
η εξέταση των μαρτύ-ρων, ακόμη και αν
δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση κάποιου
μάρτυρος, που είχε διακοπεί, λόγω μη
προσελεύσεώς του κατά την ορισθείσα
για την συνέχιση της εξέτασης ημέρα
και ώρα, δεν εμπίπτει στην έννοια
των διορθωτέων ως άνω λα-θών, του
διαδίκου δυναμένου στην περί-πτωση
αυτή να ζητήσει από το δικα-στήριο
που δικάζει την ουσία της υπό-θεσης να
χορηγήσει νέα προθεσμία αποδείξεων
κατά το άρθρο 149§4 του ΚΠολΔ. Εν
προκειμένω η αιτούσα ζητεί με την υπό
κρίση αίτηση της να διορθω-θεί η υπ’

αριθμ. 1/2001 εισηγητική έκθε-ση περί
εξετάσεως μαρτύρων του ειση-γητή
δικαστή του Πρωτοδικείου Κεφαλ-ληνίας
που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2001
παρεμπίπτουσα περί αποδεί-ξεων
απόφαση του παρόντος δικαστη-ρίου
ως προς την αναγραφή στο τέλος της
έκθεσης αυτής της φράσεως «Εν-ταύθα
περαιώθηκε η εξέταση των μαρτύ-ρων
που τάχθηκε σύμφωνα με τα θέμα-τα
της υπ’ αριθμ. 43/2001 απόφασης του
Εφετείου Πατρών» και αντί αυτής να τεθεί η φράση «και επειδή πέρασε η ώρα
η Εισηγήτρια δικαστής ανέβαλε την εξέταση των μαρτύρων για μεταγενέστερη
δικάσιμο» οριζόμενης με τη ζητούμενη
διόρθωση και της σχετικής ημερομηνίας, με σκοπό να μπορέσει η αιτούσα
να ολοκληρώσει τη διακοπείσα κατά
την 11.6.2001 εξέταση του μαρτυρά της
Η.Α., η οποία και δεν ολοκληρώθηκε μέχρι του πέρατος της αποδεικτικής διαδικασίας, ήτοι την 11.10.2004, κατά την
οποία ολοκληρώθηκε η εξέταση των λοιπών μαρτύρων των διαδίκων και βεβαιώθηκε τούτο (περαίωση της εξετάσεως
των μαρτύρων) στην εισηγητική έκθεση,
κατά τα προεκτεθέντα. Με αυτό όμως το
περιεχόμενο και αίτημα και σύμφωνα με
την προηγηθείσα μείζονα σκέψη η κρινόμενη αίτηση είναι μη νόμιμη και πρέπει
ν’ απορριφθεί, αφού η ένδικη ως άνω
αναγραφή της εισηγητικής έκθεσης δεν
υπόκειται στην κατά την ειρημένη διάταξη διόρθωση, ενώ πρέπει να καταδικασθεί η αιτούσα και στη δικαστική δαπάνη
του καθού, κατά το νόμιμο αίτημα του
τελευταίου (άρθρ. 176, 191 παρ. 2 του
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337/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρίνος Λεκέας, Βασίλειος Μπαλής).
Προτάσεις. Αν υπογράφονται από άλλο δικηγόρο και όχι από εκείνον που παρέστη
στο δικαστήριο, ο διάδικος δικάζεται ερήμην. Ερημοδικία.

Επειδή από τον συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρ. 115§3, 237 και 239
του Κ.Πολ.Δικ., όπως ίσχυαν πριν από
την τροποποίηση του δευτέρου και την
κατάργηση του τρίτου με τον Ν. 2915/
2001, και εφαρμόζονται κατ’ αρθρ. 591
§ 1 του ίδιου κώδικα και στην ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών (αρθρ.
592-613 του Κ.Πολ.Δικ.) κατά την οποία
δικάζονται και οι διαφορές που αφορούν
το διαζύγιο, συνάγεται ότι στο εφετείο
που δικάζει κατά την ανωτέρω ειδική διαδικασία είναι υποχρεωτική η υποβολή
έγγραφων προτάσεων, οι οποίες κατατίθενται στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας που βεβαιώνει με επισημείωση
τη χρονολογία της κατάθεσης. Εξάλλου,
από τον συνδυασμό των αρθρ. 237 και
118 του ίδιου κώδικα προκύπτει ότι οι
προτάσεις πρέπει να φέρουν εκτός των
άλλων στοιχείων και την υπογραφή του
πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου,
αλλιώς είναι άκυρες και δεν λαμβάνονται
υπόψη, έτσι δε ο διάδικος θεωρείται ότι
δεν κατέθεσε προτάσεις και δικάζεται
ερήμην (βλ. ΑΠ. 948/2001, Δνη 2003,
189). Σε περίπτωση ερημοδικίας του
εκκαλούντος, κατ’ αρθρ. 531§1 του Κ.
Πολ. Δικ., που εφαρμόζεται και στην ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών,
κατ’ αρθρ. 591 §1 του ίδιου κώδικα,
αφού δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις
της διαδικασίας αυτής και ειδικότερα σε
εκείνη του αρθρ. 603 που ρυθμίζει διαφορετικά την περίπτωση ερημοδικίας

του εκκαλούντος μόνο ως προς την αντέφεση και όχι ως προς την έφεση (βλ. ΑΠ.
717/1989, Δνη 90, 1444, 963/1988, Δνη
89,1345, 723/1984, Δνη 85,26), η έφεση
απορρίπτεται. Ως πληρεξούσιος δικηγόρος του διαδίκου, του οποίου την υπογραφή πρέπει να φέρουν οι προτάσεις,
εννοείται εκείνος που παρέστη στο
ακροατήριο, ο οποίος και αναλαμβάνει
την ευθύνη για όσα αναφέρονται σε αυτές και την υπεράσπιση εν γένει (βλ.
Εφ.Αθ. 3106/2001, Δνη 2002,503),
πρωτίστως μάλιστα σε δίκες που αφορούν γαμικές διαφορές για τη διεξαγωγή
των οποίων απαιτείται κατά το αρθρ. 98
του Κ.Πολ.Δικ. ειδική πληρεξουσιότητα.
Εν προκειμένω, κατά τη συζήτηση της
υποθέσεως, η οποία εκφωνήθηκε προσηκόντως κατά τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, η εκκαλούσα παραστάθηκε
μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου
Μ.Λ. (περί του ότι η μνεία ότι ο δικηγόρος
παρέστη «μετά» του πελάτη του έχει τον
χαρακτήρα νόμιμου διορισμού του δικηγόρου ως δικαστικού πληρεξουσίου, βλ.
ΑΠ. 293/1999, ΝοΒ 48,804, 279/1993,
Δνη 94,1276). Οι προτάσεις όμως που
είχε καταθέσει η εκκαλούσα την 7.1.2005
για τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (βλ. επισημείωση της αρμόδιας Γραμματέως) δεν
φέρουν την υπογραφή του παραστάντος
κατά τη συζήτηση ως άνω πληρεξουσίου
δικηγόρου αλλά φέρουν την υπογραφή
και τη σφραγίδα άλλου δικηγόρου και δη
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του N.Ζ., ο οποίος υπογράφει το δικόγραφο της εφέσεως. Επομένως οι προτάσεις αυτές ως ανυπόγραφες από τον
πληρεξούσιο δικηγόρο της εκκαλούσας
πάσχουν ακυρότητα και εξ αυτού του

λόγου καθίστανται απαράδεκτες (βλ. και
Κ. Μπέη - Ευ. Μπέη - Ευ. Μπαλογιάννη,
γνμδ., Δ 34,580-2) και η εκκαλούσα πρέπει να δικασθεί ερήμην.

338/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Μπουρδούβαλης, Νικόλαος Ζορμπάς).
Αναγκαστική ομοδικία. Ασκηση ένδικων μέσων από έναν διάδικο. Πρέπει να καλούνται
και οι λοιποί ομόδικοι έστω και αν γι’ αυτούς η απόφαση που προσβάλλεται έγινε
τελεσίδικη γιατί με προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου απορρίφθηκε ως
ανυποστήρικτη η έφεση. Αυτά ισχύουν και στην εταιρία όταν ενάγεται εταιρία και
ομόρρυθμοι εταίροι οπότε υφίσταται αναγκαστική ομοδικία.

Κατά το άρθρο 76 παρ. 1 ΚΠολΔ,
υπάρχει αναγκαστική ομοδικία - εκτός
των άλλων αναφερομένων σ’ αυτό περιπτώσεων - και όταν η ισχύς της αποφάσεως που θα εκδοθεί, εκτείνεται σε όλους
τους ομοδίκους, πράγμα που συμβαίνει
κατά τα άρθρα 329 και 920 του ίδιου κώδικα και στην περίπτωση κατά την οποία
ενάγονται η ομόρρυθμη εταιρεία και ατομικώς οι εταίροι της για υποχρεώσεις
της εταιρείας (ΕΑ 2968/98 Ελλ. Δικ.
40.423, ΕΑ 1995/90 Ελλ. Δικ. 31.1532,
όπου και οι εκεί παραπομπές). Εξάλλου,
κατά το άρθρο 76 παρ. 4 ΚΠολΔ, επί
αναγκαστι-κής ομοδικίας, η άσκηση
ένδικου μέσου από κάποιον αναγκαίο
ομόδικο, έχει αποτέλεσμα και για τους
άλλους αναγ-καίους ομοδίκους. Γι’ αυτό,
πρέπει οι τε-λευταίοι να καλούνται σε
κάθε διαδικα-στική πράξη, ακόμη
και αν αποδέχτηκαν την απόφαση
ή κατ’ άλλον τρόπον απώ-λεσαν το
δικαίωμα προσβολής της, κα-θόσον η
εκδοθησόμενη συνεπεία της άσκησης
του ενδίκου μέσου απόφαση ισχύει

υπέρ και κατ’ αυτών. Κατ’ ακο-λουθίαν
η απόφαση δεν καθίσταται τελε-σίδικη
και συνεπώς δεν παράγεται απ’ αυτή
δεδικασμένο, εφόσον έστω και ένας
των αναγκαίων ομοδίκων έχει δικαί-ωμα
προσβολής της δια του ενδίκου μέ-σου
της έφεσης (βλ. Κονδύλη, Το Δεδικασμένο σελ. 103 - 104). Στην προκείμενη περίπτωση, ο ενάγων, Κ.Τ. με την
από 23.2.1994 αγωγή του κατά των εναγομένων α) υπό εκκαθάριση τελούσας
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία
«Σ.Μ. και ΣΙΑ ΟΕ» και β) ομορρύθμων
μελών της 1) Σ.Μ., 2) Γ.Σ. και 3) Π.Π.,
ζήτησε να υποχρεωθούν οι τελευταίοι
(εναγόμενοι), εις ολόκληρον ο καθένας
τους, να του καταβάλουν, νομιμοτόκως,
το ποσό του 1.992.146 δραχμών, γιατί
πώλησε στην πρώτη απ’ αυτούς ομόρρυθμη εταιρεία ποσότητες τυριού φέτας
αντίστοιχου τιμήματος, το οποίο δεν
εξοφλήθηκε. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την 135/1999 απόφαση του,
δέχ-θηκε την παραπάνω αγωγή, λόγω
της ερημοδικίας των εναγομένων. Κατά
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της αποφάσεως αυτής, οι τελευταίοι
άσκη-σαν την από 23.7.2001 έφεσή
τους και ζήτησαν την εξαφάνισή της για
πλημμε-λή εκτίμηση των αποδείξεων,
κατά τη συζήτηση της εφέσεως
αυτής, την 6.2.2003, δεν εμφανίστηκε
κανένας από τους εκκαλούντες, όταν
η υπόθεση εκ-φωνήθηκε από τη σειρά
του οικείου πι-νακίου. Έτσι, με την
239/2003 απόφαση του Δικαστηρίου
τούτου η έφεση απορρί-φθηκε ως
ανυποστήρικτη, σύμφωνα με τα άρθρα
531 και 272 παρ. 1, 2 ΚΠολΔ, ως προς
την πρώτη εκκαλούσα ομόρ-ρυθμη
εταιρεία και τον δεύτερο εκκα-λούντα
Σ.Μ., ενώ ως προς τους υπόλοι-πους
εκκαλούντες κηρύχτηκε απαράδε-κτη
η συζήτηση αυτής (έφεσης), λόγω μη
κλητεύσεώς τους. Τώρα η ανωτέρω

έφεση επισπεύδεται προς συζήτηση
από τον τέταρτο εκκαλούντα, ως προς
τον οποίο, κηρύχτηκε απαράδεκτη η συζήτησή της. Η έφεση αυτή, έχει ασκηθεί
νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα
495 παρ. 1, 518 παρ. 1 ΚΠολΔ) και
συνεπώς πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή.
Όμως, πρέπει να κηρυχτεί απαράδεκτη
η συζή-τησή της, γιατί πρόκειται περί
αναγκα-στικής ομοδικίας και καλούνται
υπο-χρεωτικώς και οι υπόλοιποι αναγκαστικοί ομόδικοι και τέτοια κλήτευσή τους
δεν έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι ως προς τον παραπάνω εκκαλούντα δεν παράγεται
δεδι-κασμένο από την εκκαλούμενη
απόφα-ση, λόγω της απόρριψης της
έφεσης ως ανυποστήρικτης ως προς
τους προ-αναφερόμενους αναγκαίους

348/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεοφάνης Βλάχος, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, Παναγής
Καππάτος, Κωνσταντίνος Ανδρονόπουλος).
Διανομή ακινήτων. Αδύνατη, δυνατή ή ασύμφορη. Δεν διατάσσονται αποδείξεις
στην περίπτωση αυτή και αποφασίζεται η πώληση με πλειστηριασμό. Ισχυρισμός
ενώπιον του Εφετείου με αίτημα ορισμένοι διάδικοι να λάβουν κοινή μερίδα και
άλλοι χρηματικό ποσό. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος (269 Κ.Πολ.Δ.) Αλλωστε δεν
προβλέπεται τρόπος διανομής ορισμένοι συγκύριοι να λάβουν χρηματικό ποσό και
άλλοι το ακίνητο. Η λύση της κοινής μερίδας πρέπει να ζητείται από τους συγκυρίους
και όχι από τους αντιδίκους τους. Περιστατικά.

Κατά τα άρθρα 479, 480, 481
παρ. 1, 484 Κ.Πολ.Δικ. όταν η διαίρεση
του διανεμητέου ακινήτου είναι προδήλως δυνατή, αδύνατη ή ασύμφορη, το
δικαστήριο δεν υποχρεούται να διατάξει
αποδείξεις. Αν δε αυτή είναι ανέφικτη ή
ασύμφορη διατάσσεται η πώληση με
πλειστηριασμό. Για τη διαμόρφωση της
κρίσης του αυτής το δικαστήριο λαμβάνει
υπόψιν του εκτός από τις μερίδες (ποσο-

στά συγκυριότητας) των κοινωνών, το
είδος, τις διαστάσεις, το σχήμα, το εμβαδόν κ.λπ του διανεμητέου ακινήτου.
Προδήλως αδύνατη ή ασύμφορη είναι
η αυτούσια διανομή όταν κατά τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής
το διανεμητέο δεν μπορεί να διανεμηθεί
σε μέρη ανάλογα με τις μερίδες των
κοι-νωνών χωρίς να μειωθεί η αξία του
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(βλ. σχ. ΑΠ. 1361/1996 Δνη 38,1793,
ΑΠ. 231/1996 Δνη 37.1560, ΑΠ .765/
1993 Δνη 36.147, ΑΠ. 1821/1984 ΝοΒ
33.1136). Στην προκειμένη υπόθεση το
επίδικο ακίνητο, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι οικόπεδο επιφάνειας 650
τ.μ. στο οποίο υπάρχει παλαιά ανώγεια
οικοδομή, που αποτελείται από το ημιυπόγειο (κατώγιο) επιφάνειας 35 τ.μ. περίπου και τον όροφο, επιφάνειας 87 τ.
μ. Τα ποσοστά συγκυριότητας των διαδίκων, όπως επίσης έχει αναφερθεί,
είναι 1/6 ή 8/48 για τον ενάγοντα, ανά
1/6 ή 8/48 για τον πρώτο και τη δεύτερη
των εναγομένων, 6/48 για την τρίτη εναγομένη και ανά 9/48 για την τέταρτη και
τον πέμπτο τούτων. Ενόψει της φύσεως,
των διαστάσεων και του εμβαδού του
διανεμητέου ακινήτου είναι προδήλως
αδύνατη και ασύμφορη η διανομή του
σε τόσα μέρη ώστε ο καθένας από τους
κοινωνούς να λάβει μέρος ανάλογο κατ’
αξία με το μικρό ποσοστό συγκυριότητας
του επ’ αυτού χωρίς να μειωθεί η αξία
του. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι δυνατή
και εφικτή η αυτούσια διανομή του σε
μέρη ισάξια με τις μερίδες των κοινωνών
κατά το σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας, με τη σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους. Επομένως πρέπει
να διαταχθεί η πώληση του επικοίνου με
δημόσιο πλειστηριασμό, ώστε καθένας
από τους κοινωνούς να λάβει από το
πλειστηρίασμα ποσοστό ανάλογο με
αυτό της συγκυριότητας του στο επίκοινο, όπως ορθώς δέχθηκε με την εκκαλουμένη απόφαση το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο και όσα αντίθετα υπο-στηρίζοντας με την έφεση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Θα πρέπει να
ση-μειωθεί ότι οι εκκαλούντες για πρώτη
φο-ρά με την έφεση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου ζητούν την αυτούσια διανομή του επικοίνου ακινήτου κατά τρό-
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πον ώστε ο ενάγων να λάβει χρηματικό
ποσόν ίσον με την αξία της μερίδας του
(ποσοστού συγκυριότητας) και να εξέλθει της κοινωνίας, διαφορετικά να γίνει
αυτούσια διανομή με την απονομή στον
ενάγοντα και τους δύο πρώτους των εναγομένων - αδελφούς του κοινής μερίδας,
ανάλογης με τα ποσοστά συγκυριότητάς
τους στο επίδικο και αντίστοιχα κοινής
μερίδας στους ίδιους. Τα παραπάνω αιτήματα αποτελούν μέσον άμυνας των
αιτούντων κοινωνών, καθ’ όσον αποσκοπούν στον περιορισμό των επιβλαβών γι’ αυτούς συνεπειών της αγωγής
διανομής και συνεπώς υπόκεινται στους
περιορισμούς του άρθρου 269 Κ. Πολ.
Δικ., όσον αφορά το χρόνο της παραδεκτής προβολής τους (βλ. σχ. ΑΠ. 889/
1985 ΝοΒ 34,841). Ενόψει δε του ότι
οι αιτούντες δεν επικαλούνται λόγους
δικαιολογημένης αιτίας για τη μη έγκαιρη
προβολή τους στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, πρέπει να απορριφθούν ως
απαράδεκτα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα αιτήματα αυτά δεν είναι
νόμι-μα, καθ’ όσον δεν προβλέπεται από
το νόμο διανομή σε τρόπο ώστε να λάβει
ο ένας κοινωνός χρηματικό ποσόν ίσο
με την αξία της μερίδας του και άλλοι να
λάβουν το διανεμητέο ακίνητο, η δε απονομή σε κοινή μερίδα προϋποθέτει αίτημα των ίδιων των κοινωνών και όχι των
αντιδίκων τους (βλ. σχ. ΑΠ. 889/1985
ό.π. ΑΠ. 987/1980 ΝοΒ 29,323, Παπαδόπουλος: Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου σελ. 425). Στην παρούσα δε υπόθεση
τόσον ο ενάγων όσον και ο πρώτος και
η δεύτερη των εναγομένων δεν υποβάλουν σχετικό αίτημα, αλλά ρητά αντιλέγουν στον παραπάνω τρόπο διανομής.
Τέλος ο λόγος της εφέσεως με τον οποίο
οι εκκαλούντες παραπονούνται κατά της
εκκαλουμένης απόφασης «διότι παράνομα καταδικάσθηκαν στη δικαστική δα-
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πάνη», πρέπει να απορριφθεί ως αόριστος. Με βάση τα δεδομένα αυτά πρέπει
να γίνει δεκτή η αγωγή ως κατ’ ουσίαν

βάσιμη και να διαταχθεί η πώληση του
επικοίνου με δημόσιο πλειστηριασμό.

350/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελευθερία Χριστοπούλου Ν.Σ.Κ., Χρήστος Πουλακίδας, Διομήδης
Αποστολόπουλος).

Επιδίκαση διατροφής από το νόμο υπέρ συζύγου και ανήλικων τέκνων. Δεν
κατατάσσονται στη δεύτερη τάξη.

Κατά το άρθρο 975 § 2 ΚΠολΔ,
στη δεύτερη τάξη του πίνακα κατατάξεως κατατάσσονται «οι απαιτήσεις για
την παροχή τροφίμων αναγκαίων για
τη συντήρηση εκείνου κατά του οποίου
είχε στραφεί η εκτέλεση, της συζύγου
και των τέκνων του, αν προέκυψαν
κατά τους τε-λευταίους έξι μήνες πριν
από την ημέρα του πλειστηριασμού»
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι
μεταξύ των απαιτή-σεων της δεύτερης
τάξεως δεν περιλαμ-βάνονται και οι
απαιτήσεις διατροφής από το νόμο
που επιδικάσθηκαν με δικα-στική
απόφαση υπέρ της συζύγου και των
ανηλίκων τέκνων του καθού η εκτέλεση, αλλά μόνο οι απαιτήσεις τρίτων
για την παροχή μόνον των απαραιτήτων
τροφίμων και όχι όλων των απαραιτήτων
προς διαβίωση λ.χ. θέρμανση, ιματισμό,
οίκηση, ενδυμασία κλπ (βλ. Ι. Μπρίνια,
Αναγκ. Εκτέλεση, άρθρο 975 αρ. 2 σελ.
1088, Εφ. Αθ. 2853/1983 Ελλ. Δνη 24.
1057, Εφ. Πειρ. 828/1993 Αρχ Ν 45.
314). Aποδεικνύονται τα ακόλουθα

πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της
1735/2001 εκθέσεως αναγκαστικού
πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου
Αιγίου Μ.Γ. (πέμπτης των καθών) εκπλειστηριάστηκαν με επίσπευση της
πρώτης των καθών η ανακοπή ομόρρυθμης εταιρείας α) το από στοιχ. κ.λ.π.,
που είχαν κατασχεθεί αναγκαστικά με
την 257/2000 έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Πατρών Ι.Μ. (τετάρτου
των καθών). Τα παραπάνω εκπλειστηριασθέντα ακίνητα κατακυρώθηκαν αντί
του συνολικού ποσού των 3.001.000
δραχμών στον υπερθεματιστή Α.Χ.. Στον
πλειστηριασμό αυτόν αναγγέλθηκαν,
μεταξύ των άλλων δανειστών του οφειλέτη Γ.Τ. 1) Το εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο με την 165/2001 αναγγελία του προϊσταμένου της Β’ ΔΟΥ Πατρών για απαίτησή του από τέλη κυκλοφορίας, φορολογία εισοδήματος και δάνεια εκ δρχ.
3.965.749 και 2) η πρώτη των καθών
η ανακοπή Κ.Τ. με την από 18-4-2001
αναγγελία για απαίτηση αυτής και του
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εκπροσωπουμένου από αυτήν ανηλίκου τέκνου της A.Τ., κατά του ως άνω
οφειλέτη, συζύγου της, ποσού 2.400.000
δραχμών που αφορά διατροφή (αυτής
και του τέκνου της) που είχε επιδικασθεί
με την 780/1999 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Η επί του
πλειστηριασμού υπάλληλος ως άνω
συμβολαιογράφος, αφού αφαίρεσε από
το επιτευχθέν πλειστηρίασμα το ποσό
των 2.214.740 δραχμών ως έξοδα εκτελέσεως και επειδή το εναπομείναν πλειστηρίασμα των 786.260 δεν αρκούσε για
την ικανοποίηση των αναγγελθεισών
απαιτήσεων, συνέταξε τον 1809/2001
πίνακα κατατάξεως δανειστών, στον

οποίο κατέταξε την πρώτη των καθών
η ανακοπή Κ.Τ. για το ποσό των 786.260
δραχμών, σε μερική ικανοποίηση της
απαιτήσεως της από την επιδικασθείσα
με δικαστική απόφαση σ’ αυτή και το
τέκνο της διατροφή. Σύμφωνα, όμως, με
όσα προ αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη, η απαίτηση της πρώτης των καθών
δεν απολαύει του προνομίου της δεύτερης τάξεως του άρθρου 975 ΚΠολΔ και
εσφαλμένα κατετάγη πριν από την προνομιακή απαίτηση του ανακόπτοντος
Ελληνικού Δημοσίου, η οποία υπάγεται
στην πέμπτη τάξη των προνομίων του
ίδιου όρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 61

351/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γουλιέλμος Κατσούνης, Παναγής Καππάτος, Βασίλειος
Ζησιμάτος, Παναγής Γεράκης, Χρυσόστομος Γασπαράτος).
Έφεση. Συνεκδίκαση αγωγής, ανταγωγής και κυρίας παρέμβασης. Περάτωση της
δίκης ως προς μία από αυτές και προδικαστική απόφαση για τις υπόλοιπες για
αποδείξεις. Χωρεί έφεση ως προς την περατωθείσα ανεξάρτητα αν ανάγονται στην
ίδια έννομη σχέση. Περιστατικά. Έφεση από τον διάδικο που νίκησε. Χωρεί εφόσον η
απόφαση επιδρά δυσμενώς στις ουσιαστικές έννομες σχέσεις. Για την ύπαρξη βλάβης
πρέπει ο διάδικος που ασκεί το ένδικο μέσο να θίγεται άμεσα από το περιεχόμενο
της απόφασης, δηλαδή να υφίσταται βλάβη κατά το χρόνο που ασκείται η έφεση (ή
γενικότερα το ένδικο μέσο). Τα ίδια ισχύουν και για την αντέφεση.

Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ.
β’ Κ.Πολ.Δ. “έφεση επιτρέπεται μόνο
κατά των οριστικών αποφάσεων που
εκδί-δονται στον πρώτο βαθμό και
περατώ-νουν όλη τη δίκη ή μόνο τη
δίκη για την αγωγή και την ανταγωγή”.
Από τη διάτα-ξη αυτή προκύπτει,
ότι επί συνεκδικά-σεως αγωγής και
ανταγωγής ή αντιθέ-των αγωγών ή
αγωγής και κυρίας πα-ρεμβάσεως,

η οποία απλώς, λόγω της φύσεως
της, ως παρεμπίπτουσας αγω-γής,
συνεκδικάζεται με την αγωγή (αρθ. 31
ΚΠολΔικ.), με την οποία δημιουργεί-ται
νέα παρεμπίπτουσα δίκη, αυτοτελής
έναντι της αρχικής με αντιδίκους του παρεμβαίνοντος τους αρχικούς διαδίκους
και όχι σχέση ομοδικίας (απλής ή αναγκαστικής) των τελευταίων έναντι του
παρεμβαίνοντος, η απόφαση που εκδίδεται επ’ αυτών που περατώνει τη δίκη
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μόνο ως προς την αγωγή η μια από τις
συνεκδικασθείσες αγωγές, την ανταγωγή ή την κυρία παρέμβαση και διατάζει
αποδείξεις ως προς την άλλη, υπόκειται
σε αυτοτελή έφεση ως προς την περατωθείσα, ανεξαρτήτως αν ανάγονται
στην ίδια έννομη σχέση ή αν είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες, καθόσον η διάταξη δεν κάνει τέτοια διάκριση (ΑΠ 932/
1984 ΕλλΔνη 26.394, ΑΠ 1610/1980 Δ
12.174, ΕφΑθ 526/2000 ΕλλΔνη 42.189,
ΕφΑθ 9114/1986 ΕλλΔνη 28.1287,
Σαμουήλ, η έφεση, έκδ. 2003, παρ. 225).
Στην προκειμένη υπόθεση, ο αρχι-κώς
ενάγων Π.Κ. ο οποίος απεβίωσε κατά
τη διάρκεια της δίκης και αυτή συνεχίστηκε από τις δύο πρώτες των εφεσίβλητων - συγκληρονόμους του, με την
από 4.6.1998 αγωγή του ισχυρίσθηκε,
ότι ο πατέρας του Δ.Κ., με την 5533/
18.2.1965 δημόσια διαθήκη του συμβολαιογράφου Αργοστολίου Π.Μ. άφησε
σ’ αυτόν, στους επτά πρώτους των
εναγο-μένων και στον Β.Κ., ο οποίος
απεβίωσε και κληρονομήθηκε από
τους λοιπούς εναγομένους, τα ακίνητα
που περιγρά-φονται στην αγωγή κατά
το αναφερό-μενο ποσοστό εξ αδιαιρέτου
στον καθέ-να. Ζήτησε δε, λόγω του ότι οι
εναγό-μενοι αρνούνται να συναινέσουν
στην εκούσια διανομή των επιδίκων
ακινήτων, να διαταχθεί η αυτούσια
διανομή τους και σε περίπτωση που
αυτή είναι ανέφι-κτη, να διαταχθεί η
πώλησή τους. Εξάλ-λου, με την από
16.5.2000 κυρία παρέμ-βαση της η
παρεμβαίνουσα ισχυ-ρίσθηκε, ότι με
την παραπάνω διαθήκη προσβάλλεται
το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας της επί
της κληρονομιάς του δια-θέτη πατέρα
της Δ.Κ., δεδομένου ότι δεν έχει
καταληφθεί σ’ αυτήν κανένα αντικείμενο της κληρονομιάς. Ότι αποδέχθηκε
την εν λόγω κληρονομιά, στην οποία
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περιλαμβάνονται και τα επίδικα ακίνητα,
των οποίων ο αρχικώς ενάγων ζήτησε τη
διανομή, με την 67/27.6.1991 πράξη
αποδοχής της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Ε.Κ. που μεταγράφηκε νόμιμα.
Και ότι οι καθών η κυρία παρέμβαση
κατακρατούν ως κληρονόμοι τα πιο πάνω κληρονομιαία ακίνητα. Ζήτησε δε 1)
να αναγνωρισθεί α) το κληρονομικό της
δικαίωμα της νόμιμης μοίρας κατά ποσοστό 1/14 εξ αδιαιρέτου επί των ως άνω
ακινήτων και β) συγκυρία κατά το ποσοστό αυτό των εν λόγω ακινήτων, 2) να
υποχρεωθούν οι καθών η κυρία παρέμβαση να της αποδώσουν κατά το ανωτέρω ποσοστό τα παραπάνω ακίνητα και
3) να απορριφθεί η αγωγή περί διανομής. Η εκκαλουμένη απόφαση 60/2001
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας που συνεκδίκασε την αγωγή και
την κυρία παρέμβαση, διέταξε αποδείξεις ως προς την αγωγή και απέρριψε
την κυρία παρέμβαση λόγω παραγραφής. Σύμφωνα με όσα πιο πάνω αναφέρθηκαν, η απόφαση αυτή υπόκειται
σε αυτοτελή έφεση ως προς την κυρία
παρέμβαση που απορρίφθηκε. Επομένως, η κρινόμενη από 2.7.2001 έφεση
της κυρίως παρεμβαίνουσας πρωτοδίκως Α.Ζ. κατά της παραπάνω οριστικής
αποφάσεως (κατά το μέρος που απερρίφθη με αυτή η κυρία παρέμβαση) και
κατά των καθών η παρέμβαση, πρέπει
να γίνει τυπικά δεκτή.
Από το άρθρο 516 παρ. 2
ΚΠολ,Δικ παρέχεται δικαίωμα εφέσεως
και στον διάδικο που νίκησε, εφόσον έχει
έννομο συμφέρον, εφόσον δηλαδή η
απόφαση επιδρά δυσμενώς στις ουσιαστικές έννομες σχέσεις του (Κονδύλης,
Το δεδικασμένον, παρ. 18 σελ. 221).
Κάθε απόφαση μπορεί εξαιτίας της θετικής ενέργειας του ουσιαστικού δεδικασμένου να αποδειχθεί βλαπτική για τα
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έννομα συμφέροντα του νικητή διαδίκου.
Για να υπάρχει όμως βλάβη, πρέπει ο
διάδικος που ασκεί το ένδικο μέσο, να
θίγεται άμεσα από το περιεχόμενο της
αποφάσεως (ΑΠ 675/1975 ΝοΒ 24.68,
Εφ Θεσ 2205/2000 Αρμ 55.1508, Νίκας,
Το έννομο συμφέρον, σελ. 103). Αυτό
σημαίνει, ότι η βλάβη του θα πρέπει να
υφίσταται κατά τον χρόνο που ασκείται
το ένδικο μέσο και μόνο τότε έχει έννομο
συμφέρον αν η πρωτόδικη απόφαση
δη-μιουργεί εναντίον του δυσμενές δεδικασμένο (ΑΠ 503/1989 ΝοΒ 38.812, Εφ
Αθ 2722/1996 Αρμ 51.348). Το έννομο
συμφέρον για την άσκηση των ενδίκων
μέσων αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης που η ανάγκη του συνάγεται και από τη γενικότερη διάταξη του
άρθρου 68 Κ.Πολ.Δικ., δεδομένου ότι το
έννομο συμφέρον, ως προϋπόθεση του
παραδεκτού κάθε ενδίκου μέσου, αποτε-

λεί ειδικότερη έκφανση της θεμελιώδους
αρχής που καθιερώνει το πιο πάνω άρθρο. Η παραπάνω προϋπόθεση εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο
και η έλλειψη της συνεπάγεται την απόρριψη του ενδίκου μέσου ως απαραδέκτου (αρθ. 68, 73, 532 ΚΠολΔικ) (Εφ
Αθ 1039/2001 ΕλλΔνη 42.1388). Στην
προ-κειμένη υπόθεση, οι ενδέκατος,
δωδέκα-τη και δέκατη τρίτη των καθών
η κυρία παρέμβαση άσκησαν την από
26.10.2004 αντέφεση. Η αντέφεση αυτή
που έχει ασκηθεί με ιδιαίτερο δικόγραφο,
πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη,
γιατί δεν υπάρχει έννομο συμφέρον των
αντεκκα-λούντων για την άσκησή της,
δεδομένου ότι αυτοί δεν βλάπτονται από
την εκκα-λουμένη απόφαση, αφού, όπως
προ-αναφέρθηκε, η κυρία παρέμβαση
απορ-ρίφθηκς λόγω παραγραφής και

362/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καφέζας, Ελευθερία Χριστοπούλου Ν.Σ.Κ.).
Δικαστική απόφαση τελεσίδικη ή ανέκκλητη. Ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών για
την μεταρρύθμισή της (334 Κ.Πολ.Δ.). Αποδοχή αποφάσεως. Μπορεί να είναι ρητή
(297 Κ.Πολ.Δ.) ή σιωπηρή με πράξεις από τις οποίες σαφώς συνάγεται πρόθεση
αποδοχής. Αν όμως έχει ασκηθεί ένδικο μέσο τότε μόνο ρητώς μπορεί να γίνει η
αποδοχή. Στο Ελληνικό δημόσιο όμως η αποδοχή αποφάσεως καθώς και η παραίτηση
από ένδικο μέσο, γίνεται πάντοτε ρητώς. Διαδικασία. Περιστατικά.

Για την άσκηση της κατά το
άρθρο 334 ΚΠολΔ μεταρρυθμιστικής
αγωγής, απαιτείται η μετά την έκδοση
της τελεσίδικης ή ανέκκλητης απόφασης
επέλευση ουσιώδους μεταβολής των
συνθηκών στις οποίες στηρίχθηκε η
απόφαση. Η μεταβολή των συνθηκών
πρέπει προεχόντως να είναι ουσιώδης
δηλαδή να πρόκειται για μεταβολή σημα-

ντική και όχι συνήθη, που επιφέρει διαταραχή στη σχέση της επιδικασθείσας
πα-ροχής και εκείνης που με βάση τις
νέες συνθήκες θα έπρεπε να επιδικασθεί
(Εφ. Αθ. 3120/2002 Ελ. Δ. 43. 1066).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 294, 297, 298 και
299 ΚΠολΔ προκύπτει ότι σε περίπτωση
αποδοχής της αποφάσεως προ της
ασκήσεως ενδίκου μέσου κατ’ αυτής η
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αποδοχή, που έχει την έννοια της παραιτήσεως από του δικαιώματος της ασκήσεως ενδίκου μέσου, για την οποία δεν
απαιτείται η τήρηση ορισμένου τύπου,
δύναται να γίνει είτε ρητώς με την
τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου
297 του ΚΠολΔ, δηλαδή με δήλωση
που κατα-χωρίζεται στα πρακτικά ή με
δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο
του παραι-τουμένου, είτε σιωπηρώς με
πράξεις όμως από τις οποίες σαφώς
συνάγεται η πρόθεση αποδοχής.
Η αποδοχή όμως αποφάσεως, η
οποία γίνεται μετά την άσκηση ενδίκου
μέσου κατ’ αυτής δύναται να γίνει μόνο
ρητώς, δηλαδή με ένα από τους παραπάνω τρόπους, δεδομένου ότι η αποδοχή της αποφάσεως στο στάδιο αυτό, έχει
και την έννοια της παραιτήσεως από το
ένδικο μέσο που ασκήθηκε κατ’ αυτής η
οποία όμως παραίτηση μόνο κατά τους
παραπάνω τύπους μπορεί να γίνει,
όχι και σιωπηρώς (ΑΠ 96/2001 Ελ. Δ.
42.908, ΑΠ 1514/1997 Ελ. Δ. 39.539).
Προκειμένου όμως περί του

δημοσίου, τόσο η αποδοχή της αποφάσεως όσο και η παραίτηση από ένδικο
μέσο είναι πάντοτε ρητή, διότι μπορούν
να γίνουν με την τήρηση των νομίμων
διατυπώσεων που ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 12 ν. 2298/1995 καθώς και 5 § 1, 6 § 5 π.δ/τος 282/96 περί
οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 5 § 1 προβλέπεται στις δικαστικές διαφορές του δημοσίου η ευρεία
γνωμοδοτική παρέμβαση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους για την τηρητέα γενικώς πορεία επί της αντιδικίας,
ώστε εκ των γνωμοδοτήσεων αυτών
μό-νο εκείνες που αναφέρονται ειδικώς
σε αποδοχή δικαστικής αποφάσεως ή δε
παραίτηση από ένδικο μέσο επάγονται,
εφόσον εγκριθούν, τα έννομα κατά
τις διατάξεις των άρθρων 294, 296
έως 299, 523 § 1 και 524 § 1 ΚΠολΔ
αποτελέσμα-τα αποδοχής αποφάσεως
ή παραιτή-σεως από ενδίκου μέσου (ΑΠ
928/2000 Ελ. Δ. 42. 92).

371/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Αποστολόπουλος, Γεώργιος Λεκέας, Σπύρος
Σορβατζιώτης).
Έφεση εκείνου που πρωτόδικα δικάσθηκε ερήμην. Μπορεί να προβάλει στο εφετείο
όσους ισχυρισμούς μπορούσε να προτείνει πρωτόδικα επανορθώνοντας με την έφεση
τις συνέπειες που η απουσία του ενδεχόμενα επέφερε. Αν αρνηθεί τους αγωγικούς
ισχυρισμούς ή προβάλλει εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων ως προς τη βάση της
αγωγής, η απόφαση πλήττεται στο σύνολό της και πρέπει να εξαφανιστεί ως προς
όλες τις διατάξεις της. Αντίθετα αν με το εφετήριο προβάλλει ως εναγόμενος μόνο
καταλυτικές ενστάσεις της αγωγής (εξόφληση, παραγραφή κ.λ.π.), η απόφαση δεν
εξαφανίζεται κατά το μέρος που κρίθηκε βάσιμη η απαίτηση, αλλά μόνο το διατακτικό
της. Περιστατικά. Προτάσεις ενώπιον του εφετείου. Κατατίθενται κατά τη συζήτηση της
υποθέσεως στο ακροατήριο. Πώληση και σύμβαση έργου. Ερμηνευτικός κανόνας του
άρθρου 683 Α.Κ. Οποιος ισχυρίζεται το αντίθετο οφείλει να το αποδείξει.
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Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 528 Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύιε μετά την
αντικατάστασή της από το άρθρο 16
παρ. 1 του ν. 2915/2001, “αν ασκηθεί
έφεση από το διάδικο που δικάστηκε
σαν να ήταν παρών κατά την πρώτη
συ-ζήτηση, η εκκαλουμένη απόφαση
εξα-φανίζεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους. Ο εκκαλών δικαιούται να
προβάλλει όλους τους ισχυρισμούς που
μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως”.
Κατά την έννοια της άνω διάταξης, με
την οποία ρυθμίζονται τα αποτελέσματα
της εφέσεως, κατά της αποφάσεως που
εκδόθηκε ερήμην του εκκαλούντος, πλην
όμως ερευνήθηκαν οι λόγοι ως εάν
αυτός ήταν παρών, προκύπτει ότι η εκκαλουμένη απόφαση εξαφανίζεται μέσα
στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και πρόσθετους λόγους και ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους
ισχυρισμούς που μπορούσε να προβάλει και πρωτοδίκως. Του παρέχεται δηλαδή η ευκαιρία, δεδομένου ότι δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, αλλά δικάστηκε
ως εάν ήταν παρών, όπως, εντός των
ορίων του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως, ακουστεί και προβάλει
στο Εφετείο όσους ισχυρισμούς μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως επανορθώνοντας με την έφεση τις συνέπειες
που η απουσία του, ενδεχομένως, επέφερε (βλ. Εισηγητική έκθεση του ν.
2915/2001 II 1312, Κ.ΝοΒ 2001, 1329).
Αν αρνηθεί τους αγωγικούς ισχυρισμούς
ή προβάλλει εσφαλμένη εκτίμηση των
αποδείξεων, ως προς τη βάση της αγωγής, η απόφαση πλήττεται στο σύνολο
της και πρέπει να εξαφανιστεί ως προς
όλες τις διατάξεις της. Αντίθετα, αν με το
εφετήριο προβάλλει ως εναγόμενος, μόνο καταλυτικές της αγωγής ενστάσεις,
όπως εξοφλήσεως, παραγραφής, ή
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εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων
ως προς την απόρριψη των ενστάσεων
αυτών, η απόφαση δεν εξαφανίζεται κατά το μέρος που κρίθηκε βάσιμη η απαίτηση αλλά μόνο κατά το διατακτικό της
(Σαμουήλ, Η Έφεση (2003) σελ. 100101). Για να επέλθει όμως το αποτέλεσμα της εξαφανίσεως της αποφάσεως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν
ερευνά αν ο λόγος αυτός είναι βάσιμος,
αλλά μόνο αν είναι νόμιμος, ορισμένος,
έτσι ώστε στην αντίθετη περίπτωση, να
απορρίπτεται η έφεση και να μην εξαφανίζεται η απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση οι εφεσίβλητοι άσκησαν και
κα-τά της ήδη εκκαλούσας, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών την
από 18.7.2000 και αύξ. αρ. κατ. 6142/
1221/2000 αγωγή με την οποία ζητούσαν να αναγνωριστεί ότι έχει επέλθει
αναστροφή της πώλησης των αναφερομένων σ’ αυτή επίπλων κουζίνας και λοιπών ειδών που συνήφθη μεταξύ τους
και να υποχρεωθούν οι εναγόμενες να
τους καταβάλουν εις ολόκληρον η κάθε
μία 2.000.000 δραχμές που κατέβαλαν
σε εξόφληση μέρους του τιμήματος με
το νόμιμο τόκο και να τους επιστρέψουν
τις επιταγές που τους μεταβίβασαν για
την εξόφληση του υπόλοιπου τιμήματος.
Κατά τη συζήτηση της ενώπιον
του πρω-τοβαθμίου δικαστηρίου, η
εκκαλούσα δεν παραστάθηκε, ούτε
εκπροσωπή-θηκε από πληρεξούσιο
δικηγόρο με αποτέλεσμα η υπόθεση,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 270 παρ.
1 Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει, μετά την
τροποποίηση του με το ν. 2915/2001,
να ερευνηθεί ως εάν ήταν παρούσα και
το δικαστήριο με την 247/2003 απόφαση
του να την κάνει δεκτή ως ουσιαστικά
βάσιμη και να υποχρεώ-σει την πρώτη
εναγομένη και ήδη εκκα-λούσα, να
τους καταβάλει, το ως άνω ποσό με
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το νόμιμο τόκο και να τους επι-στρέψει
τις επίδικες επιταγές ενώ ως προς τη
δεύτερη εναγομένη απορρίφθη-κε για
έλλειψη παθητικής νομιμοποιήσε-ως.
Κατ’ αυτής παραπονείται με την ένδι-κη
έφεση και ζητεί, επικαλούμενη εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, και κακή
εφαρμογή του νόμου να εξαφανιστεί
προκειμένου να ερευνηθεί εκ νέου η
υπόθεση και απορριφθεί εξ ολοκλήρου
η αγωγή. Με βάση το άνω περιεχόμενο
η ένδικη έφεση, η οποία έχει ασκηθεί
εμπρόθεσμα και νομότυπα πρέπει να
γίνει τυπικά δεκτή, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη στο σύνολο της, αφού πλήττεται ως προς την εκτίμηση του συνόλου
των αποδείξεων, που οδήγησαν στην
παραδοχή της αγωγής, κρατηθεί στη
συνέχεια η υπόθεση από το παρόν δικαστήριο και ερευνηθεί, περαιτέρω ως
προς την ουσιαστική της βασιμότητα με
παρόντες τους διαδίκους. Ο ισχυρισμός
των εφεσίβλητων ότι η εκ μέρους της εκκαλούσας κατάθεση εγγράφων προτάσεων είναι εκπρόθεσμη, διότι δεν έγινε
προ είκοσι ημερών που ορίζεται στις
δια-τάξεις των άρθρων 237 παρ. 1 και
524 παρ. 1 εδ. α Κ.Πολ.Δ. πρέπει να
απορ-ριφθεί ως αβάσιμος αφού, δεν
έχει εκδο-θεί το προεδρικό διάταγμα
που προβλέ-πεται στο άρθρο 7 παρ. 3
του ν. 2915/01 για θέση σε εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 237 παρ. 1,
3, 268 παρ. 4, 5 και 270 με αποτέλεσμα
να ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1
του άρθρου 591 και η κατάθεση των
προτάσεων να είναι δυνατόν να γίνει
μέχρι και τη συζήτηση της υποθέσεως
στο ακροατήριο.
Η βασική περί πωλήσεως διάταξη του άρθρου 513 Α.Κ ορίζει ότι: «με
τη σύμβαση της πωλήσεως ο πωλητής
έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την
κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα

353

που αποτελεί το αντικείμενο της πωλήσεως και να παραδώσει το πράγμα και
ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να
πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε». Από τη διάταξη του άρθρου 681
Α.Κ. ορίζεται ότι: «με τη σύμβαση έργου
ο εργολάβος έχει υποχρέωση να εκτελέσει το έργο και ο εργοδότης να καταβάλει
τη συμφωνημένη αμοιβή», από δε τη
διάταξη του άρθρου. 683 Α.Κ. ότι: «όταν
πρόκειται για σύμβαση κατασκευής έργου, σε περίπτωση αμφιβολίας, αν την
ύλη που απαιτείται για το σκοπό αυτό
τη χορηγεί ο εργολάβος, εφαρμόζονται
οι διατάξεις για την πώληση και αν τη
χορηγεί ο εργοδότης εφαρμόζονται οι
διατάξεις για τη σύμβαση έργου». Γίνεται
δεκτό ότι η ρύθμιση της διατάξεως του
άρθρου 683 αποτελεί ερμηνευτικό κανόνα που ισχύει σε περίπτωση αμφιβολίας
ως προς τη βούληση των μερών (βλ.
σχ. ΑΠ 284/1986 Ελ.Δνη 1986.1467,
Εφ.Αθ. 1202/1983 Ελ.Δνη 1983.819,
Εφ.Αθ. 1028/1983 Αρμ. 12.867, Δεληγιάννης Ερμ. ΑΚ αριθ. 683 αρ. 2 και 23,
Δεληγιάννη-Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό
δίκαιο, τ.Π (1992), παρ. 156, 159). Αυτό
σημαίνει ότι οποιοδήποτε από τα μέρη
στηρίζει αξιώσεις παρά τη συνδρομή
των στοιχείων του πραγματικού της διατάξεως σε αντίθετο χαρακτηρισμό της
συμβάσεως, δηλ. ότι η βούληση των μερών κατευθυνόταν στην κατάρτιση συμβάσεως εργολαβίας παρά τη συνδρομή
των στοιχείων του πρώτου σκέλους της
Α.Κ. 683, έχει τη δυνατότητα να προβάλει τη βούληση αυτή. Το ζήτημα του
χαρακτηρισμού παροχής ως κύριας ή
δευτερεύουσας και του νομικού χαρακτηρισμού της συμβάσεως συνάπτεται
με το τι ακριβώς συμφώνησαν τα μέρη
και με την εφαρμογή των ερμηνευτικών
κανόνων των αρθρ. 173 και 200 του
Α.Κ., σύμφωνα με τα οποία, κατά την
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ερμηνεία των δηλώσεων βουλήσεως
που περιέχονται στη σύμβαση, αναζητείται η αληθινή βούληση των συμβαλλομένων, χωρίς προσήλωση στις λέξεις, οι
δε συμβάσεις ερμηνεύονται όπως

απαι-τεί η καλή πίστη, λαμβανομένων
υπόψη των συναλλακτικών ηθών (ΑΠ
743/1971 ΝοΒ 20.330, Εφ.Αθ. 8907/
1982 ΝοΒ 31.236, Εφ.Πειρ. 38/1995

373/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόρος: Λάμπρος Θεοτοκάτος).
Επίδοση διάδικων που διαμένουν στο εξωτερικό και έχουν γνωστή διεύθυνση.
Σύμβαση της Χάγης της 15.11.1965 που ακυρώθηκε με το ν. 1334/1983. Λεπτομέρειες
εφαρμογής της. Πότε κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη, έστω και αν πρόκειται για
αγωγή διανομής ακινήτου που δημιουργεί αναγκαστική ομοδικία. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 134 παρ. 1 εδ. α
Κ.Πολ.Δ. “αν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η επίδοση διαμένει επίδοση γίνεται
στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο
οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί
η δίκη ή το οποίο εξέδωσε την επιδιδόμενη απόφαση.....”. Η διάταξη αυτή, με
την οποία καθιερώνεται νόμιμη κλήτευση με πλασματική επίδοση στον εισαγγελέα, όταν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση έχει γνωστή διεύθυνση
στο εξωτερικό, εξακολουθεί να ισχύει και
με-τά την κύρωση με το νόμο 1334/1983
της από 15 Νοεμβρίου 1965 διεθνούς
συμβάσεως της Χάγης, η οποία δεν καταργεί τις περί επιδόσεως διατάξεις του
εσωτερικού δικαίου των χωρών που την
υπέγραψαν, αλλά αποκλείει να θεωρηθεί η πλασματική αυτή επίδοση ως ολοκληρωθείσα με την απλή παράδοση του
επιδοτέου εισαγωγικού δίκης ή άλλου
ισοδυνάμου δικογράφου στον εισαγγελέα, όπως ορίζει το κατά τούτο καταργηθέν άρθρο 136 § 1 ΚΠολΔ, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν αυτό απεστάλη στο
εξωτερικό και παραλήφθηκε από εκείνο
προς τον οποίο γίνεται η επίδοση κατά
τον ορισμένο στην προαναφερόμενη

σύμβαση τρόπο (άρθρα 15 και 16 της
συμβάσεως αυτής) ώστε να διασφαλίζεται η θεμελιώδης αρχή της εκατέρωθεν
ακροάσεως. Ειδικότερα, με τις διατάξεις
της πιο πάνω διεθνούς συμβάσεως, η
οποία τέθηκε σε ισχύ ως προς την Ελλάδα από τις 18-9-1983, σύμφωνα με την
από 3/17-8-1983, ανακοίνωση το Υπουργείου Εξωτερικών, έχοντας ειδικότερα
την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 § 1 του
Συντάγματος, ρυθμίστηκαν τα της επιδόσεως και κοινοποιήσεως στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων
σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, όταν
είναι γνωστή η διεύθυνση του παραλήπτη της πράξεως στο εξωτερικό. Τη σύμβαση αυτή έχουν επικυρώσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κατά την
παρ. 1 του άρθρου 15 της συμβάσεως
αυτής «αν μία πράξη δίκης ή ισοδύναμη
πράξη χρειαστεί να διαβιβαστεί για το
σκοπό επίδοσης ή κοινοποίησης στο
εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις της
σύμβασης αυτής και αν ο εναγόμενος
δεν προσέλθει, ο δικαστής υποχρεούται
να αναβάλει την έκδοση αποφάσεως εφ’
όσον χρόνο δεν διαπιστώνεται ότι: α)
Είτε ότι η πράξη επιδόθηκε σύμφωνα
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με τον τύπο τον προδιαγραφόμενο από
την νομοθεσία του κράτους στο οποίο
απευ-θύνεται η αίτηση για την επίδοση ή
κοινοποίηση πράξεων που συντάχτηκαν
σ’ αυτό το κράτος και που προορίζονται
για άτομα που βρίσκονται στο έδαφός
του. β) Είτε ότι η πράξη επιδόθηκε πράγματι στον εναγόμενο ή στην κατοικία του
σύμφωνα με άλλη διαδικασία που προβλέπεται στη σύμβαση αυτή και ότι σε
κάθε μία απ’ αυτές τις περιπτώσεις είτε
η επίδοση είτε η κοινοποίηση ή η παράδοση έγιναν έγκαιρα ώστε να μπορέσει ο
εναγόμενος να υπερασπιστεί τον εαυ-τό
του». Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 του
ίδιου άρθρου, «κάθε Συμβαλλόμενο
Κράτος έχει την ευχέρεια να δηλώσει ότι
οι δικαστές του, παρά τις διατάξεις της
πρώτης παραγράφου, μπορούν να εκδώσουν απόφαση εφ’ όσον συγκεντρώνονται οι κατωτέρω προϋποθέσεις, μολονότι καμία βεβαίωση για την επίδοση
ή την ικανοποίηση ή την παράδοση δεν
έχει ληφθεί: α) Η πράξη διαβιβάστηκε
σύμφωνα με έναν από τους τρόπους
που προβλέπονται σ’ αυτή τη σύμβαση,
β) Μία προθεσμία, που ο δικαστής θα
εκτιμά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση
και που δεν θα είναι μικρότερη από έξι
μήνες έχει παρέλθει από την ημερομηνία
αποστολής της πράξης, γ) Παρ’ όλες τις
επίμονες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους στο οποίο απευθύνεται
η αίτηση, δεν μπόρεσε να ληφθεί καμία
βεβαίωση». Στην συνέχεια, με ρηματική
διακοίνωση από 23-11-1989 της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη, απευθυνόμενη προς το Υπουργείο Εξωτερικών των
Κάτω Χωρών, έγινε για λογαριασμό της
Ελλάδος η από την πιο πάνω διάταξη
της παρ. 2 του άρθρου 15 της προαναφερόμενης διεθνούς συμβάσεως προβλεπόμενη δήλωση (υπ’ αριθμ. πρωτ.
6340/9-10-1990 έγγραφο της Δ/νσεως
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Νομικής Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης). Όταν δεν προσάγεται η ως
άνω βεβαίωση/ ελλείπει η κατ’ άρθρο
279 §1 και 2 ΚΠολΔ απαραίτητη για
την ερήμην των εφεσίβλητων συζήτηση
προϋπόθεση του νομίμου της επιδόσεως της εφέσεως και κλήσεως και
πρέ-πει η συζήτηση να κηρύσσεται
απαράδε-κτη (αρθρ. 524 § 1 ΚΠολΔ).
Στην δίκη διανομής υπάρχει
αναγκαστική ομοδικία μεταξύ των διαδίκων (ΑΠ 550/1990 Ε.Ε.Ν. 1991. 119, ΑΠ
464/1981 ΝοΒ 30. 45). Η αγωγή διανομής στρέφεται υποχρεωτικά εναντίον
όλων εκείνων, οι οποίοι κατά τους ισχυρισμούς του ενάγοντος είναι κοινωνοί
αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη
γιατί οι εναγόμενοι συνδέονται με αναγκαστική ομοδικία, γιατί ο νόμος καθιερώνει υποχρεωτική κοινή εναγωγή (Ολ. ΑΠ
321/1983 ΝοΒ 31. 1573, ΑΠ 1309/1983
Δ. 15. 503, Ολ ΑΠ 82/1981 ΝοΒ 29.
1262). Οι απολειπόμενοι ομόδικοι θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από
τους παριστάμενους ομοδίκους εφόσον
κλητεύθηκαν νομίμως (ΑΠ 84/1974 ΝοΒ
22. 899). Προκειμένου δε να υπάρχει
ενιαία και ομοιόμορφη δικαστική κρίση
πρέπει η διεξαγωγή της δίκης να γίνεται
από κοινού ως προς όλους τους ομοδίκους που πρέπει να καλούνται για το λόγο αυτό στη συζήτηση της υποθέσεως
και δεν επιτρέπεται ο κατακερματισμός
της δίκης που οδηγεί σε ματαίωση επιτεύξεως του πιο πάνω σκοπού (Μπέης
Πολ. Δ. σε άρθρο 76, Εφ. Αθ. 1774/70
ΝοΒ 18. 1481, Εφ. Θεσ. 1/1971 Αρμ. 25.
487). Γι’ αυτό το λόγο, αν κάποιος από
τους ομοδίκους δεν κλητεύθηκε νόμιμα
και δεν έλαβε μέρος στη συζήτη-ση,
σ’ αυτή την περίπτωση δεν αντιπροσωπεύεται από τους παριστάμενους
ομόδικους του κατά το άρθρο 76 § 1
ΚΠολΔ. Συνεπώς η συζήτηση κηρύσσε-
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ται απαράδεκτη ως προς όλους και αυτεπάγγελτα (ΑΠ 1030/1974 ΝοΒ 23. 613,
Εφ. Πειρ. 1154/1982 Δίκη 13. 829).

380/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου Ν.Σ.Κ., Αγγελος Στεργιόπουλος, Νίκος
Ραβαζούλας).
Πλειστηριασμός. Εξοδα εκτελέσεως που προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα.
Ποια εννοούνται. Κατά του πίνακα κατάταξης χωρεί ανακοπή. Αμοιβή και έξοδα
συμβολαιογράφου. Αφαίρεση από το εκπλειστηρίασμα είναι νόμιμη. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 932 ΚΠολΔ, τα
έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης βαρύνουν εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και προκαταβάλλονται
από εκείνον που την επισπεύδει, κατά
δε τα άρθρα 975, 978, 1007 του ίδιου
Κώδικα, ο πίνακας κατάταξης των δανειστών καταρτίζεται αφού προαφαιρεθούν
τα έξοδα εκτελέσεως. Από τις διατάξεις
αυτές προκύπτει ότι ως έξοδα εκτελέσεως νοούνται εκείνα τα οποία αφορούν
την εκτέλεση καθ’ εαυτήν από το χρόνο
λήψεως του απογράφου μέχρι πέρατος
της διαδικασίας εκτελέσεως και είναι
αναγκαία προς έναρξη, κίνηση και
περά-τωση της αναγκαστικής εκτέλεσης,
τεί-νουν δε στο γενικό συμφέρον όλων
των δανειστών. Η εκκαθαριστική πράξη
των ως άνω προαφαιρουμένων ποσών
απο-τελεί διανομή πλειστηριάσματος και
προσβάλλεται με ανακοπή του άρθρου
979 ΚΠολΔ, στην οποία μπορεί να σωρευθεί και αιτίαση για κακή κατάθεση
αναγγελθέντος δανειστή σε βάρος του
ανακόπτοντος, προς το σκοπό όπως καταταχθεί αυτός, ολικώς ή μερικώς, στη
θέση εκείνου (ΑΠ 627/1994, Ελλ. Δνη
36. 842, ΑΠ 520/1991 Ελλ. Δνη 33. 83,
Εφ. Αθ. 8055/1990 Ελλ. Δνη 32. 1054.

Εφ. Θεσ. 3139/1991 Ελλ. Δνη 35. 1247).
Δεν αποτελούν έξοδα εκτέλεσης εκείνα
που έγιναν από σφάλμα ή γενικότερα
από υπαιτιότητα του επισπεύδοντος δανειστή, όσα έγιναν από υπερβολική πρόνοια ή ήταν, σε σχέση με τα αναγκαίως
απαιτούμενα έξοδα δυσανάλογα ή περιττά, καθώς και εκείνα που δημιουργήθηκαν προς το αποκλειστικό συμφέρον
του επισπεύδοντος ή των αναγγελθέντων δανειστών (Εφ. Αθ. 5566/1984
Ελλ. Δνη 26. 62). Προκειμένου για εκτέλεση προς ικανοποίηση χρηματικών
απαιτήσεων είναι τα έξοδα κατασχέσεως, μεσεγγυήσεως, προδικασίας και
κυρίας διαδικασίας του πλειστηριασμού,
τέλος δε τα έξοδα συντάξεως της εκθέσεως πλειστηριασμού, πίνακα κατατάξεως καθώς και της εκδόσεως των αναγκαίων αντιγράφων για κοινοποίηση
των παραπάνω και γενικά τα έξοδα
προς επιβολή ή πραγμάτωση των
διαφόρων μέσων εκτελέσεως εφόσον
είναι ανα-γκαία και όχι δυσανάλογα
ή περιττά (Μπρίνιας Αναγκ. Εκτέλεση
Τόμος Α’, β’ έκδοση σελ. 146). Ειδικά
για την αμοιβή των συμβολαιογράφων
προβλέπεται στο Ν. 640/1970 «περί
Κώδικος Συμβο-λαιογράφων» ότι ο
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συμβολαιογράφος δικαιούται να λάβει
από τον εντολέα του την απαιτούμενη
δαπάνη και τη νόμιμη αμοιβή, όπως
αυτή καθορίζεται με κοινή υπουργική
απόφαση. Ήδη δε βρίσκεται εν ισχύ
η υπ’ αριθμ. 74084/23-10-1996 κοινή
Υπουργική απόφαση των Υπουρ-γών
Εθν. Οικονομίας και Δικαιοσύνης περί
καθορισμού των δικαιωμάτων των
συμβολαιογράφων, η οποία εκδόθηκε

για να ρυθμίσει τα δικαιώματα των
συμ-βολαιογράφων και το ύψος αυτών
και όχι για να καθορίσει τα βαρυνόμενα
με τα έξοδα εκτελέσεως πρόσωπα κατά
τροποποίηση της διάταξης του άρθρου
932 ΚΠολΔ που ορίζει ως βαρυνόμενο
με τα έξοδα της εκτέλεσης πρόσωπο τον
καθ’ ου ενεργείται αυτή.

383/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Τρίγκας, Παύλος Χρονόπουλος).
Καταστροφή πράγματος (αυτοκινήτου) ολοσχερώς. Αδικοπραξία. Ζημία είναι η αξία
του πράγματος. Η αξία του στοιχείου αυτού καθιστά ορισμένη την αγωγή χωρίς να
είναι απαραίτητα άλλα στοιχεία (προμηθευτές, φθορές, δαπάνη για την αποκατάστασή
τους, υπολείμματά του κ.λ.π.). Περιστατικά.

Όπως συνάγεται από τα άρθρα
297 - 298 Α.Κ., σε περίπτωση καταστροφής πράγματος, η ζημία συνίσταται
στην αξία του, αντιστοίχως προς την
οποία μειώνεται η υπάρχουσα περιουσία του ζημιωθέντος, και το ποσό αυτής
αποτελεί την επιδικαστέα αποζημίωση,
όταν η τελευταία παρέχεται σε χρήμα.
Η αναγραφή δε του στοιχείου τούτου,
αρκεί για την πληρότητα του δικογράφου
της περί αποζημιώσεως αγωγής, κατά
την έννοια του άρθρου 216 Κ.Πολ.Δικ.,
χωρίς να είναι απαραίτητο, ειδικότερα
προκειμένου περί καταστροφής (αχρηστεύσεως) αυτοκινήτου, να αναφέρονται
και οι προκληθείσες επί μέρους φθορές,
η δαπάνη για την αποκατάσταση τους,
τα υπολείμματα αυτού και η αξία τους,
ο χρόνος και ο τρόπος εισαγωγής του
στην Ελλάδα, η αξία του κατά τον ίδιο

χρόνο, ο πρώην ιδιοκτήτης του, καθώς
και αν τούτο κυκλοφορούσε νόμιμα στην
Ελλάδα, καθόσον τα στοιχεία αυτά δεν
ανάγονται στη βάση της αγωγής (ΑΠ.
1006/77 ΝοΒ 26.907, ΕΑ.220/1994
ΕπΣυγΔ. 1994 σελ. 427, ΕΑ. 5731/1985
Ελλ.Δικ. 26.1356, Αθ. Κρητικός, Αποζημίωση από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα, έκδ. 1998 σελ. 294 παρ. 828).
Ορθώς, επομένως, η εκκαλούμενη απόφαση έκρινε πλήρως ορισμένη την αγωγή με μόνη τη μνεία ότι καταστράφηκε
ολοσχερώς το αυτοκίνητο του ενάγοντος, αξίας 7.000.000 δραχμών, ο δε
πρώτος λόγος της έφεσης με τον οποίο
υποστηρίζονται ότι έπρεπε επιπλέον στο
εν λόγω δικόγραφο να αναγράφονται και
τα παραπάνω κριθέντα μη αναγκαία
στοιχεία, ελέγχεται αβάσιμος και ως εκ
τούτου απορριπτέος.
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385/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Νταβανέλλος, Αλέξανδρος Λουκόπουλος).

Αποκλειστική αρμοδιότητα. Είναι επιτρεπτή η παρέκταση αρμοδιότητας μόνο με
ρητή συμφωνία των διαδίκων που αποδεικνύεται με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο,
με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με συμφωνία που προκύπτει από τις
προτάσεις. Περιστατικά.

Η διαδικασία των εταιρικών διαφορών η οποία καθιερώνεται από τη
διά-ταξη του άρθρου 27 Κ.Πολ.Δικ. είναι
αποκλειστική και ως τέτοια υπερισχύει
της γενικής νόμιμης δωσιδικίας του εναγομένου (22 Κ.Πολ.Δικ.), έχει δε σκοπό
τη διευκόλυνση της εταιρικής δραστηριότητας (παρ.1) και την ευχερή συλλογή
αποδείξεων (παρ. 2) η οποία συνακόλουθα έχει την ασφαλέστερη απονομή
της δικαιοσύνης. Προσδιοριστικό στοιχείο της καθιερούμενης δωσιδικίας της
έδρας της εταιρείας είναι η έδρα της, η
οποία και είναι το καθοριστικό του δικαστηρίου στοιχείο. Έδρα νοείται ο τόπος
όπου πραγματικά ασκείται η διοίκηση
της εταιρείας (Ολ. ΑΠ. 461/1978 ΝοΒ
27.211). Έτσι, αρμόδιο δικαστήριο
είναι, στην προκείμενη δωσιδικία, το
δικα-στήριο της έδρας της εταιρείας, η
οποία αποτελεί αναγκαίο στοιχείο του
κα-ταστατικού της, γι’ αυτό και κατά
πρώτο λόγο πρέπει να αναζητείται σ’
αυτό. Αν όμως η διοίκηση της εταιρείας
έχει εγκα-τασταθεί και λειτουργεί σε
διάφορο τόπο, αυτός θα ληφθεί υπόψη
για τον καθο-ρισμό του δικαστηρίου της
δωσιδικίας αυτής. Από τη διατύπωση της
διάταξης «μεταξύ εταιρείας και εταίρων ή

ανάμεσα στους εταίρους μεταξύ τους»,
προκύπτει ότι στη δωσιδικία της έδρας
της εταιρείας εμπίπτουν, οποιαδήποτε
εταιρεία, αστι-κή ή εμπορική με ή χωρίς
νομική προ-σωπικότητα. Η αφανής
εταιρεία για την οποία εφαρμόζεται η
παραπάνω διάτα-ξη, έχει ως έδρα της
τον τόπο της πραγ-ματικής διοίκησης
της ο οποίος συμπί-πτει αναγκαίως ως
προς τον τόπο άσκη-σης της εταιρικής
δραστηριότητας από τον εμφανή εταίρο.
Στην ίδια δωσιδικία υπάγονται οι εταίροι
για διαφορές με την εταιρεία ή μεταξύ
τους, οι αφανείς και ο εμφανής εταίρος
της αφανούς εταιρείας. Με βάση δε
τα οριζόμενα γενικά προσ-διοριστικά
στοιχεία του άρθρου 27, στην προκείμενη
δωσιδικία υπάγονται οι δια-φορές από
την εταιρική σχέση μεταξύ εταιρείας
και εταίρων (για καταβολή εισ-φοράς
στην εταιρεία ή για διανομή κερ-δών
στους εταίρους) ή μεταξύ των εταίρων (για αποζημίωση από παραβίαση
εταιρικών υποχρεώσεων). Εξάλλου για
την εφαρμογή της δωσιδικίας αυτής δεν
ασκεί έννομη επιρροή το νόμιμο ή όχι
σύστασης της εταιρείας (Βαθρακοκοίλη,
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, κάτω
από το άρθρο 27). Για τις διαφορές που
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καθιερώνεται αποκλειστική αρμοδιότητα, επιτρεπτή είναι η παρέκταση μόνο
με ρητή συμφωνία των διαδίκων (αρθρ.
42 παρ. 1 εδ. β Κ.Πολ.Δικ) που αποδεικνύεται με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγρα-

φο με δήλωση που καταχωρίζεται στα
πρακτικά ή με συμφωνία που προκύπτει
από τις προτάσεις τους (Εφ.Θεσ. 3329/
1991 Αρμ. 1992.348, Εφ,Αθ. 10.683/
1986 Ελ.Δνη 28.890, Εφ.ΑΘ. 1617/1973

388/2005
(Προεδρεύων: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Γληγόρης, Παναγιώτης Μεταξάς).
Ανώνυμη εταιρία. Επίδοση σε ανώνυμη εταιρία. Πότε είναι έγκυρη.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 124, 126, 127, 129, 139
ΚΠολΔ προκύπτει ότι η επίδοση εγγράφου σε ανώνυμη εταιρεία, που αποτελεί
νομικό πρόσωπο, γίνεται προς τον κατά
νόμο ή το καταστατικό νόμιμο εκπρόσωπό της είτε στην κατοικία του είτε στο
κατάστημα, γραφείο ή εργαστήριο του
νομικού προσώπου, όταν δε ο νόμιμος
εκπρόσωπος δεν βρίσκεται σε έναν από
τους παραπάνω τόπους, η επίδοση γίνεται με την παράδοση του εγγράφου σε
ένα από τα πρόσωπα που αναγράφονται στο άρθρο 129 παρ. 1 ΚΠολΔ.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η
δυνατό-τητα γνώσης του επιδιδομένου
εγγρά-φου από το νόμιμο εκπρόσωπο
του νο-μικού προσώπου. Εκείνος που
ενεργεί την επίδοση συντάσσει έκθεση,
η οποία εκτός από όσα απαιτεί το άρθρο
117 ΚΠολΔ, πρέπει να αναφέρει το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο, η ιδιότητα με την οποία το παρέλαβε,
για να διαπιστωθεί αν το φυσικό αυτό
πρόσωπο είναι από τα αναγραφόμενα
στο άρθρο 129 ΚΠολΔ πρόσωπα, ως

δεκτικά επιδόσεως. Εξάλλου σύμφωνα
με τα άρθρα 139 παρ. 1 και 117 παρ.
2 ΚΠολΔ στην έκθεση επιδόσεως
πρέπει να αναφέρεται και ο τόπος της
επιδό-σεως. Τέλος η διαλαμβανόμενη
στην έκθεση επίδοσης βεβαίωση του
δικα-στικού επιμελητή ότι παρέδωσε το
έγ-γραφο στο νόμιμο εκπρόσωπο του
νομι-κού προσώπου, κατά το μέρος που
αφο-ρά την ιδιότητα του προσώπου που
πα-ραλαμβάνει, αποτελεί κατά το άρθρο
440 ΚπολΔ πλήρη απόδειξη, αφού το
γεγονός αυτό είναι από εκείνα των οποίων την αλήθεια όφειλε να διαπιστώσει
ο συντάκτης της έκθεσης επίδοσης, δικαστικός επιμελητής. Επιτρέπεται όμως
ως προς αυτήν ανταπόδειξη, με την
οποία βαρύνεται κατά νόμο εκείνος που
αμφισβητεί την παραπάνω ιδιότητα του
παραλαβόντος προσώπου, χρησιμοποιώντας προς τούτο, τα επιτρεπόμενα
στην οικεία διαδικασία αποδεικτικά μέσα
(βλ. σχ. ΑΠ 769/2002 Δνη 44,747, ΑΠ
754/2001 Δνη 43,1396, ΑΠ 129/2001
Δνη 42,1585).
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403/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Αλεξάνδρα Πορετσάνου).
Πρόεδρος ανώνυμης εταιρείας. Κατάθεσή του στο δικαστήριο. Δεν λαμβάνεται υπόψη
ούτε σε διαφορές που δικάζονται κατά την εργατική διαδικασία γιατί είναι ανυπόστατο
αποδεικτικό μέσο.

Δεν λαμβάνεται υπόψη η ένορκη
κατάθεση ως μάρτυρα του Προέδρου
της ανακοπτούσης ήδη εκκαλούσης
ανωνύμου εταιρείας Μ.Π., που περιέχεται στα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη
πρακτικά του πρωτόδικου δικαστηρίου,
καθόσον αποτελεί ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο, αφού από τις διατάξεις των
άρθρων 62, 64 παρ. 2, 339, 409 παρ.
1 και 2, 410 παρ. 3 και 415 έως 420
ΚΠολΔ και 61, 65, 67 και 70 του Α. Κ.
συνάγεται ότι δεν μπορεί να είναι μάρτυρας, αφού δεν είναι τρίτος ο διάδικος και
για την ταυτότητα του λόγου, ο νόμιμος
εκπρόσωπος διαδίκου νομικού προ-

σώπου ή το μέλος της διοικήσεως αυτού
και η απόκλιση της διατάξεως του άρθρου 650 παρ. 1 ΚΠολΔ που εφαρμόζεται εν προκειμένω κατ’ αρθρ. 643 παρ.
2 του ίδιου Κώδικα, κατά την οποία το
δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους
ορισμούς του νόμου, δεν εκτείνεται επί
τοσούτον, ώστε να παρέχεται η εξουσία
στο δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη κατά
την εν λόγω διαδικασία των άρθρων
638-644 Κ.Πολ.Δ. και ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα (βλ. Ολ.ΑΠ 1328/1997, ΑΠ
1312/2002, ΝοΒ 2003, 1031).

406/2005
(Πρόεδρος: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Χαλκιόπουλος, Νικόλαος Τσούκαλης).
Ερημοδικία εναγομένου σε δίκες γαμικών διαφορών (603 Α.Κ.). Εξετάζεται η ουσία
της διένεξης. Ο ερημοδικασθείς μπορεί να ασκήσει έφεση για όλους τους λόγους
που μπορούσε να προτείνει πρωτόδικα γιατί δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί του
άρθρου 527 Κ.Πολ.Δ. Όμως, η απόφαση δεν εξαφανίζεται επειδή ασκήθηκε έφεση
αν δεν αποδειχθούν βάσιμα τα παράπονα του εκκαλούντος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρ-θρου 528 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά
το Ν. 2915/2001, αν ασκηθεί έφεση
από το διάδικο που δικάσθηκε σαν να

ήταν παρών, η εκκαλουμένη απόφαση
εξα-φανίζεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους. Ο εκκαλών δικαιούται

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

361

να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς,
που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως. Περαιτέρω κατά το άρθρο 270 παρ.
1 εδ. ε’ ΚΠολΔ, όπως ισχύει με βάση
το άρθρο 12 του παραπάνω νόμου,
αν κα-τά τη συζήτηση της υπόθεσης
δεν εμφα-νισθεί ή εμφανισθεί και δε
λάβει νόμιμα μέρος κάποιος από τους
διαδίκους, αν και έχει κληθεί νομότυπα
και εμπρό-θεσμα η διαδικασία προχωρεί
σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι.
Τέλος κα-τά το άρθρο 603 ΚΠολΔ,
αν ερημοδικεί ο εναγόμενος, στη
διαδικασία των γαμι-κών διαφορών, το
δικαστήριο εκδικάζει την υπόθεση σαν
να ήταν και αυτός πα-ρών. Σύμφωνα
με τις παραπάνω διατά-ξεις μετά την
κατάφαση του παραδεκτού και της
νομικής βασιμότητας της αγω-γής, δεν
επέρχονται σε βάρος του από-ντος
διαδίκου ειδικές επαχθείς συνέ-πειες.
Έτσι αν ερημοδικεί ο εναγόμενος, ο
ενάγων καλείται να αποδείξει τη βασιμότητα της αγωγής του και η ερήμην εκδοθείσα απόφαση δε στηρίζεται πλέον
σε επαχθείς συνέπειες ερημοδικίας,
αλ-λά στη συζήτηση που διεξήχθη σαν
να ήταν παρών και ο απολιπόμενος διάδικος. Περαιτέρω ο εκκαλών δικαιούται
να προβάλλει όλους τους ισχυρισμούς
τους οποίους μπορούσε να προτείνει
και πρωτοδίκως. Με βάση τα δεδομένα
αυ-τά αν ο εναγόμενος που δικάσθηκε
πρω-τοδίκως ερήμην, ασκήσει έφεση
και προ-βάλλει άρνηση της αγωγικής

βάσης, η εκκαλουμένη απόφαση δεν
εξαφανί-ζεται, αλλά ο τελευταίος, ως
εκκαλών, μπορεί να προβάλει όλους
τους πραγ-ματικούς ισχυρισμούς και
χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς,
που η διάταξη του άρθρου 527
ΚΠολΔ θέτει, τους οποί-ους λόγω της
απουσίας του δεν προέ-βαλε. Αλλά
μόνη η παραδεκτή προβολή από τον
εκκαλούντα των νέων ισχυρι-σμών δεν
επιφέρει την εξαφάνιση της πρωτόδικης
απόφασης. Ζήτημα εξαφα-νίσεως της
εκκαλουμένης, θα τεθεί μό-νον όταν ο
παραδεκτώς προτεινόμενος ισχυρισμός
ή άλλος λόγος εφέσεως ευδοκιμήσει κατ’
ουσίαν μετά την προ-φορική συζήτηση
της υπόθεσης. Με τον τρόπο αυτό
δεν παραβλάπτεται η λειτουργία της
έφεσης, εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη
αντιμετώπιση της ερημο-δικίας, στον
πρώτο βαθμό, προστατεύε-ται το προς
απόδειξη και ανταπόδειξη δικαίωμα
του διαδίκου, που δικάσθηκε ερήμην
και οριοθετείται η υποχρέωση του
δευτεροβαθμίου δικαστηρίου να διεξάγει υποχρεωτικά προφορική συζήτηση
όταν η προσβαλλομένη απόφαση
είναι ερήμην (βλ. σχ ΑΠ 218/2000 Δνη
41,1344, Εφ. Θεσ. 1376/2003 Δνη 45,557,
Εφ.Αθ 2318/2004 Δνη 45,1699, Ματθίας:
Ανακοπή ερημοδικίας κατ’ έφεση κατά
των ερήμην αποφάσεων, Δνη 36,11 Ευαγ.
Ποδηματά: Η ερημοδικία και τα τακτικά
ένδικα μέσα επί ερήμην αποφάσεων μετά

422/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Στεφανάτος, Αλκαίος Βγενόπουλος, Ευάγγελος
Ματσούκης).
Έφεση. Απόφαση του πρωτοβάθμιου με επάλληλη αιτιολογία. Η προσβολή της κατά
το ένα μόνο σκέλος δεν αρκεί αφού το διατακτικό της στηρίζεται αυτοτελώς και επί του
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άλλου. Αν λείπει από το δικόγραφο ένας λυσιτελής και σαφής λόγος τότε το δικόγραφο
είναι άκυρο και απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 520
§ 1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι οι λόγοι της
εφέσεως δεν αρκεί να είναι σαφείς και
ορισμένοι, αλλά απαιτείται να είναι και
λυσιτελείς, δηλαδή να άγουν, αν θεωρηθούν βάσιμοι, σε εξαφάνιση της προσβαλλόμενης αποφάσεως (Σαμουήλ, η
έφεση, 2003 παρ. 542, Εφ. Αθ. 1094/
1989 Ελλ. Δνη 33.899).
Αν η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου έχει επάλληλη αιτιολογία, η προσβολή της κατά το ένα μόνο
σκέλος δεν αρκεί, αφού το διατακτικό της
στηρίζεται αυτοτελώς επί του άλλου (Ολ
ΑΠ 25/1994 ΝοΒ 44, 46, ΑΠ 319/1989
Ελλ. Δνη 31. 521, Εφ.Θεσ. 3261/1992
Αρμ, 47. 240, Σαμουήλ, ό.π.). Σε περίπτωση ελλείψεως ενός σαφούς και λυσιτελούς λόγου εφέσεως το δικόγραφο
είναι άκυρο και η έφεση απορρίπτεται
αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη (ΑΠ
649/1975 ΝοΒ 24, 51, Εφ.Αθ. 1094/
1989 ό.π., Εφ.Πειρ. 888/1994 Ελλ, Δνη
37. 426). Στην προκειμένη υπόθεση, επί
της από 8-5-2002 ανακοπής του άρθρου
936 ΚΠολΔ, με την οποία η ανακόπτουσα και ήδη εκκαλούσα ζήτησε να κηρυ-

χθούν άκυρες οι αναφερόμενες σ’ αυτή
πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως, εκδόθηκε η 461/2003 εκκαλουμένη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, με την οποία απορρίφθηκε η
ανακοπή, κυρίως μεν ως απαράδεκτη,
γιατί κατά τον χρόνο ασκήσεως αυτής
(ανακοπής) είχε περατωθεί η εκτελεστική διαδικασία, επικουρικά δε, γιατί ο
πρώτος από τους λόγους αυτής είναι
απαράδεκτος και οι λοιποί μη νόμιμοι.
Επομένως, όλοι οι λόγοι εφέσεως που
αφορούν την επικουρική ως άνω αιτιολογία, πρέπει να απορριφθούν ως αλυσιτελείς, γιατί το διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως για απορροή
της ανακοπής επαρκώς στηρίζεται στην
επάλληλη παραπάνω αιτιολογία που
δεν θίγεται με κάποιο λόγο εφέσεως.
Κατ’ ακολουθίαν των όσων εκτέθηκαν,
πρέπει η έφεση να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικαστεί η εκκαλούσα, λόγω της ήττας της, στα δικαστικά
έξοδα των εφεσιβλήτων του παρόντος
βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρ. 176, 183
Κ.Πολ.Δ.), κατά το διατακτικό.

429/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Ιωάννης Κανελλόπουλος).
Έφεση. Η κλήση προς συζήτηση της εφέσεως πρέπει να επιδίδεται και προς εκείνον
που παρενέβη προσθέτως υπέρ οιουδήποτε από τους κύριους διάδικους αφού και
αυτός είναι διάδικος. Χωρίς κλήτευση η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη.

Κατά το άρθρο 82 εδ. γ’ του ΚΠ
λΔ αποφάσεις και δικόγραφα που επιδί-

δονται στους κύριους διαδίκους πρέπει
να επιδίδονται και σε εκείνον που
άσκη-σε πρόσθετη παρέμβαση. Από τη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

διάτα-ξη αυτή σε συνδυασμό με εκείνη
του άρ-θρου 81 παρ. 3 του ίδιου ΚΠολΔ
που ορίζει ότι ο παρεμβαίνων καλείται
στις επόμενες διαδικαστικές πράξεις
από τον διάδικο που επισπεύδει τη δίκη
προκύ-πτει ότι η κλήση προς συζήτηση
της εφέ-σεως, πρέπει να επιδίδεται και
προς εκείνον που παρενέβη προσθέτως,
υπέρ οποιουδήποτε από τους κυρίους
διαδίκους αφού και αυτός είναι διάδικος
και πρέπει να ενημερώνεται για την εξέλιξη της δίκης που ανοίγεται με την άσκηση της εφέσεως ώστε να μπορέσει να
ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, χωρίς δε την κλήτευση αυτή του παρεμβαίνοντος παραβιάζεται η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως, ειδικήν εφαρμογή
της οποίας περιέχουν oι ανωτέρω διατάξεις, και δημιουργείται απαράδεκτο της
συζήτησης της εφέσεως που λαμβάνεται
και αυτεπαγγέλτως υπ’ όψιν επειδή αναφέρεται στην προδικασία (ΑΠ 227/2000
ΕλλΔ 41,971 - 972, 84, 216/98 ΕλλΔ
39.1273 για την όμοια περίπτωση της
αναίρεσης, ΕΑ 3478/88 ΕλλΔ 30, 1370).
Εν προκειμένω φέρεται προς συζήτηση
η από 18-8-2004 έφεση του ενάγοντος
ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Πατρών»
κατά της υπ’ αριθμ. 54/2004 οριστικής
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών με την οποία απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν η από 2-7-2003 αγωγή
τού εκκαλούντος κατά των εφεσίβλητων
σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογός
Υπαλλήλων ν Συμβολαιογραφείων Εφετείου Πατρών» και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.)
περί αναγνωρίσεως ως άκυρου της υπ’
αριθμ. 25/2003 Διαιτητικής Αποφάσεως
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για τους όρους αμοιβής και εργασίας του
προσωπικού των συμβολαιογραφείων
όλης της χώρας (διαδικασία εργατικών
διαφόρων), την συζήτηση δε της εφέσεως αυτής επισπεύδει το εκκαλούν ν.π.
με επίδοση στους εφεσίβλητους αντιγράφου της έφεσης με πράξη ορισμού
της σημερινής δικασίμου και με κλήση
προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο αυτή,
σύμφωνα με τις προσκομισμένες υπ’
αριθμ. 8255/27-9-04 και 6286/30-9-04
εκθέσεις επιδόσεως των αρμόδιων
δικαστικών επιμελητών Α.Α. και Δ.Α.
των Πρωτοδικείων Πατρών και Αθηνών,
αντίστοιχα. Τέτοια όμως επίδοση, τόσον
δηλαδή αντιγράφου της έφεσης όσον και
της κλήσεως προς συζήτησή της, δεν
έγινε και προς την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία
“ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΤΡΑΣ”, η οποία, όπως προκύπτει
από την εκκαλουμένη και τα ταυτάριθμα
με αυτήν πρακτικά του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου, είχε παρέμβει προσθέτως
υπέρ των εναγομένων κατά την πρωτοβάθμια δίκη και είχε καταστεί διάδικος,
αφού ούτε προκύπτει ούτε το εκκαλούν
ν.π. επικαλείται τέτοια επίδοση. Επομένως και σύμφωνα με την προηγηθείσα
μείζονα σκέψη και τις αναφερόμενες σ’
αυτήν διατάξεις που εφαρμόζονται και
στην προκείμενη ειδική διαδικασία των
εργατικών διαφορών (αρθρ. 591 παρ.
1α, 663 επ. του ΚΠολΔ), πρέπει να
κη-ρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της
εφέ-σεως, κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα
του δι-καστηρίου, όπως ορίζεται στο
δια-τακτικό.
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445/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Μπιλιάνης, Θεόδωρος Νταβανέλλος).
Επιταγή προς πληρωμή. Στοιχεία που είναι απαραίτητα να περιέχει για να είναι
νόμιμη. Το ποσό των τόκων δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην επιταγή αφού
το ποσοστό καθορίζεται από το νόμο και το ποσό που θα καταβληθεί θα βρεθεί με
απλό μαθηματικό υπολογισμό. Η επιταγή αποτελεί όχληση και συνεπώς δημιουργεί
υπερημερία. Οι αντιρρήσεις κατά της επιταγής μπορούν να προταθούν παραδεκτώς
και πριν από την ενέργεια της πρώτης μετά την επιταγή πράξης. Περιστατικά.

Με την από 18.12.2000 ανακοπή, που άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου οι
ήδη εφεσίβλητοι, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το νόμιμο περιορισμό του αιτήματος της κατ’ άρθρο 295 Κ,Πολ.Δικ.,
ζήτησαν την ακύρωση: 1) της επιταγής
προς πληρωμή της αναφερόμενης σ’
αυτήν διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε επί απαιτήσεως της καθής και ήδη
εκκαλούσας, που απορρέει από το οριστικό κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού στη σχετική σύμβαση του οποίου
συμβλήθηκαν η πρώτη ως δανειολήπτρια και οι λοιποί ως εγγυητές 2) την
ακύρωση της περίληψης κατασχετήριας
έκθεσης ακινήτου τους και 3) την ακύρωση της αναγγελίας της καθής στον
επί του πλειστηριασμού (ακινήτου τους)
υπάλληλο, για την κατάταξή της, ως δανείστριας της πρώτης των καθών, κατά
τη διανομή του πλειστηριάσματος για
τους λόγους που ειδικότερα εκθέτουν
σ’ αυτήν. Το δικαστήριο, που εξέδωσε
την εκκαλουμένη απόφαση, δέχθηκε την
ανακοπή ως νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη ως προς το αίτημά της για την ακύρωση της επιταγής προς πληρωμή και
έκρινε ότι παρέλκει η έρευνα των λοιπών
λόγων και αιτημάτων της. Ήδη κατά της
αποφάσεως αυτής παραπονείται με την

υπό κρίσιν έφεση, η καθής η ανακοπή
- εκκαλούσα για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν και ανάγονται σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων από το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, καθώς και
ότι έπρεπε η ανακοπή να απορριφθεί
ως απαράδεκτη, καθόσον ασκήθηκε
εμ-πρόθεσμα. Ζητάει δε να γίνει δεκτή
η έφεση, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη
απόφαση, με σκοπό να απορριφθεί ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμη η ανακοπή. Από
τις διατάξεις των άρθρων 924, 904, 916,
918 και 919 Κ.Πολ.Δικ. προκύπτει ότι
η επιταγή, με την οποία αρχίζει η αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να περιέχει
σύντομη αναφορά του ποσού, που οφείλεται, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται
το ιστορικό κάθε κονδυλίου. Ειδικότερα
αρκεί να προκύπτει από την επιταγή
εκ-τελέσεως η αιτία της απαιτήσεως,
η οποία άλλωστε θα προκύπτει από
το αντίγραφο του τίτλου, κάτω από το
οποίο γίνεται η επιταγή, καθώς και η
οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.
Εφό-σον έχει γίνει ο διαχωρισμός αυτός
η επι-ταγή παρουσιάζει πληρότητα και
από-κειται στον οφειλέτη να ισχυρισθεί
και να αποδείξει την απόσβεση της
απαιτή-σεως ή της ανακρίβειας των
κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό
ή το πα-ράνομο των τόκων. Εξάλλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ούτε το ποσόν του τόκου χρειάζεται να
προσ-διορίζεται στην επιταγή, αφού
το μεν πο-σοστό του τόκου ορίζεται
από το νόμο, το δε ποσόν των τόκων,
που θα κατα-βληθεί, μπορεί να βρεθεί
με απλό μαθη-ματικό υπολογισμό, με
βάση το ποσο-στό αυτού και το χρονικό
διάστημα που θα έχει παρέλθει μέχρι την
ημερομηνία εξοφλήσεως της επιταγής.
Περαιτέρω η επιταγή προς πληρωμή
αποτελεί μονο-μερή εξώδικη πράξη,
με την έννοια ότι δεν απευθύνεται ούτε
ενεργείται ενώπιον δικαστηρίου, αλλά
συγχρόνως και διαδι-καστική πράξη
της διαδικασίας της ανα-γκαστικής
εκτέλεσης. Η επίδοση της προς τον
καθού η εκτέλεση, έχει δικο-νομικές
(άρθρα 924 παρ. 1, 926 παρ. 2, 932
Κ.ΠολΔικ.) και ουσιαστικές (άρθρα 264,
340 Α.Κ) συνέπειες και δε δημιουργεί
με την επίδοση της εκκρεμο-δικία.
Μεταξύ των ουσιαστικών συνεπει-ών
της επίδοσης αυτής, που απορρέουν
από το ουσιαστικό δίκαιο, είναι και η όχληση. Η επιταγή, ενόψει του ότι με αυτήν
απευθύνεται πρόσκληση του δανειστή
προς τον οφειλέτη για την εκτέλεση της
παροχής αποτελεί όχληση και συνεπώς
επιφέρει υπερημερία (ΑΚ 340) και τις
από το ουσιαστικό δίκαιο συναπτόμενες
με την υπερημερία συνέπειες, όπως
τό-κους. Τέλος από το συνδυασμό των

διατάξεων των άρθρων 933, 934, 924,
151, 159, 160 Κ.Πολ.Δικ. συνάγεται ότι
η επιταγή προς πληρωμή αποτελεί την
πρώτη πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης και συγχρόνως την προδικασία
αυτής και συνεπώς αν η επιταγή προς
πληρωμή παρουσιάζει ελάττωμα, το
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα
σε περίπτωση βλάβης πρέπει να
προσβληθεί με ανακοπή του άρθρου
933 Κ.Πολ.Δικ, η οποία πρέπει να ασκηθεί, εφόσον επισπεύδεται αναγκαστική
εκτέλεση για την ικανοποίηση
χρηματικών απαιτήσεων μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από την
ενέργεια της πρώτης μετά την επιταγή
πράξης εκτελέσεως, δηλαδή από τη
σύνταξη της εκθέσεως κατασχέσεως.
Οι αντιρρήσεις κατά των πράξεων της
προ-δικασίας όπως δηλαδή της επιταγής
προς πληρωμή μπορούν να προταθούν
παραδεκτώς και πριν από την ενέργεια
της πρώτης μετά την επιταγή πράξης
(βλ. σχ. ΑΠ. 474/1999 Δνη 41,80, ΑΠ.
485/1997 Δνη 39,351, ΑΠ. 72/1995
Δνη 38,585, ΑΠ. 194/1995 Δνη 37,101,
ΑΠ. 235/1984 ΝοΒ 35,265, ΕφΑθ.
2535/1998 Δνη 40,384, Εφ.Αθ. 5667/
1995 Δνη 38,1618, Εφ.Αθ. 5040/1987
Δνη 29,1679, Μπρίνια: Αναγκαστική
Εκτέλε-ση β’ έκδοση στα άρθρα 924,
933, Φάλτση: Αναγκαστική Εκτέλεση,

446/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κων/νος Πετρόπουλος, Δημήτριος Αλεβίζος- Αντωνόπουλος).
Βίαιη διακοπή δίκης. Περιστατικά.

Στην προκειμένη περίπτωση,
από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τις καλούσες- εφεσίβλητες έγ-

γραφα αποδεικνύεται ότι επί της 18-11990 και με αρ. εκθ. κατ. 120-33/1990
αρνητικής αγωγής κυριότητας των Α.Κ.,
Α.Χ. και Φ.Μ. κατά των Δ.Τ., Α.Τ. Κ.Τ.
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και Κ.Π εκδόθηκε η με αρ.40/1999 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, που δέχθηκε την αγωγή,
ως κατ’ ουσία βάσιμη. Στη συνέχεια, οι
δεύτερος, τρίτος και τέταρτος των εναγομένων Α.Τ., Κ.Τ. και Κ.Π. άσκησαν κατά
της ως άνω απόφασης την από 13-101999 και με αρ.εκθ.κατ. 68/14-10-1999
έφεση τους. Πριν από τη συζήτηση της
έφεσης στο ακροατήριο του δικαστηρίου
αυτού, κατά τη δικάσιμο της 4-4-2002, ο
τρίτος εκκαλών - εναγόμενος Κ.Π. απεβίωσε και ειδικότερα ο θάνατός του
επι-συνέβη στις 25-8-2000 ( βλ. την υπ’
αρ.108/29-8-2000 ληξιαρχική πράξη θανάτου, που συνέταξε ο Ληξίαρχος του
Δήμου Αλεξανδρείας Ημαθίας). Με την
υπ’ αρ. 946/2002 απόφαση του Εφετείου Πατρών, αναγνωρίστηκε ότι επήλθε
βιαία διακοπή της δίκης ως προς τον
τρίτο εκκαλούντα- εναγόμενο Κ.Π. και
απορρίφθηκε, κατ’ ουσία, η έφεση,
ως προς τους λοιπούς πρώτο και
δεύτερο από τους εκκαλούντες. Ήδη οι
εφεσίβλη-τες- ενάγουσες, με την ένδικη
αίτηση- κλήση τους προσκάλεσαν
τον κληρονό-μο του αποβιώσαντος
τρίτου εκκαλού-ντος Κ.Π. Α.Π. προς
επανάληψη της δια-κοπείσας δίκης επί
της υπό κρίση έφε-σης, ως προς αυτόν.

Περαιτέρω απο-δείχθηκε ότι ο Κ.Π., με
την υπ’ αρ. 9911/21-9-1998 δημόσια
διαθήκη του ενώ-πιον της Συμ/φου
Βέροιας Ε.Γ., που δημοσιεύθηκε
νόμιμα (βλ. τα υπ’ αρ. 700/69/7-3-2001
πρακτικά συνεδρίασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροι-ας), όρισε μοναδικό
κληρονόμο του εφό-λης της κινητής και
ακίνητης περιουσίας του, τον καθ’ ου η
κλήση Α.Π., ο οποίος δεν αποποιήθηκε
την επαχθείσα σ’ αυ-τόν κληρονομιά
εντός της νόμιμης προ-θεσμίας (βλ.
τα υπ’ αρ. 93/2001 και 1874/2001
πιστοποιητικά του Γραμμα-τέα του
Πρωτοδικείου Βέροιας). Επομέ-νως,
με την ένδικη κλήση των εφεσίβλη-των
νόμιμα επαναλαμβάνεται η δίκη επί της
υπό κρίση έφεσης, ως προς τον Α.Π., ο
οποίος υπεισήλθε στη δικονομι-κή θέση
του αρχικού τρίτου εκκαλούντος Κ.Π., ως
εκ διαθήκης κληρονόμος του.
Ύστερα απ ‘ αυτά, αφού ο εκκαλών Α.Π. ήταν απών κατά την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο
(20-1-2005), πρέπει, σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προαναφέρθηκαν, να
δικασθεί ερήμην και να απορριφθεί, ως
ανυποστήρικτη, η υπό κρίση έφεση, ως
προς αυτόν, που έχει υπεισέλθει στη
θέση του αρχικού εκκαλούντος Κ.Π.

447/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου Ν.Σ.Κ., Νικόλαος Ραβαζούλας).
Πίνακας κατατάξεως σε πλειστηριασμό. Ανακοπή κατά του πίνακα Στοιχεία που πρέπει
να περιέχει αυτή. Νέος λόγος ανακοπής με το δικόγραφο της έφεσης είναι απαράδεκτος. Έξοδα εκτελέσεως που προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα. Τα δικαιώματα
του συμβολαιογράφου είναι έξοδα και προαφαιρούνται. Σε αυτά περιλαμβάνονται και
τα έξοδα για την έγγραφη ανακοίνωση του περιεχομένου του πίνακα και κοινο-ποίηση
αντιγράφου αν και δεν αναφέρονται στο άρθρο 979.1 Κ.Πολ.Δ., αλλά αυτό γίνεται στην
πράξη και ορθά γιατί έτσι γίνεται γνωστό το περιεχόμενο του πίνακα στους δανειστές.
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Περιστατικά και υπολογισμός εξόδων. Σημ. Όμοια ως προς το τελευταίο ζήτημα και
η επόμενη 448/2005 απόφαση. Contra ΕΠ 559/05 πιο κάτω.

Επειδή από τις διατάξεις των
αρθρ. 979 παρ. 2, 933 και 585 παρ. 2
του ΚΠολΔ το δικόγραφο της ανακοπής
κατά του πίνακα κατατάξεως πρέπει να
περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που
ανα-φέρονται στα αρθρ. 118 έως 120
και τους λόγους της ανακοπής που
αποτελούν την ιστορική της βάση.
Κατά το δεύτερο εδάφιο της τελευταίας
ως άνω διατάξεως (585 παρ. 2) νέοι
λόγοι μπορούν να προ-ταθούν μόνο με
πρόσθετο δικόγραφο που κατατίθεται
στη γραμματεία του δι-καστηρίου προς
το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω
από το οποίο συντάσ-σεται έκθεση
και κοινοποιείται στον αντί-δικο οκτώ
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
συζήτηση. Από τη διάταξη αυτή, που
εφαρμόζεται και στην ανακοπή κατά
πί-νακα κατατάξεως, προκύπτει ότι νέοι
λό-γοι, μη περιεχόμενοι στο δικόγραφο
της ανακοπής, δεν επιτρέπεται να
προτα-θούν για πρώτη φορά με τρόπο
διαφο-ρετικό από τον οριζόμενο στο
αρθρ. 585 παρ. 2 εδ. β’ του ΚΠολΔ,
όπως με το δι-κόγραφο της εφέσεως,
ακόμη και αν αφορούν ισχυρισμούς που
αναφέρονται στα αρθρ. 269 και 527 του
ίδιου κώδικα, διότι η προαναφερθείσα
διάταξη του αρθρ. 585 παρ. 2 εδ. β’
κατισχύει, ως ει-δικότερη, έναντι των
εν λόγω διατάξεων (βλ. ΑΠ 50/2004,
Δ 35, 850, 571/2003, Δνη 2003, 1599,
72/2000, ΝοΒ 48, 1577, 1717/99, Δνη
2000, 1000), Επο-μένως, ο δεύτερος
λόγος της εφέσεως, με τον οποίο το
εκκαλούν για πρώτη φο-ρά ισχυρίζεται
ότι ο ανακοπτόμενος 28863/99 πίνακας
κατατάξεως της υπαλ-λήλου του
πλειστηριασμού συμβολαιο-γράφου
Πατρών A.Σ. εσφαλμένα διορ-θώθηκε

με την 28994/2000 πράξη της είναι
πρωτίστως απορριπτέος ως απαράδεκτος.
Επειδή από τις διατάξεις των
αρθρ. 932 και 975 του ΚΠολΔ προκύπτει
ότι επί πλειστηριασμού υπέγγυο στους
δανειστές είναι το ποσό του πλειστηριάσματος που απομένει μετά την αφαίρεση
των εξόδων της εκτελέσεως, τα οποία
προαφαιρούνται για να γίνει η κατάταξη,
περιλαμβάνουν δε όλες εκείνες τις δαπάνες που έγιναν προς το γενικό συμφέρον των δανειστών και ανάγονται
στην προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, την κατάσχεση, τη συντήρηση
του κατασχεμένου, τον πλειστηριασμό
και την κατάταξη. Ειδικότερα, τα δικαιώματα του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού και την κατακύρωση αποτελούν
έξοδα εκτελέσεως υπό την έννοια του
αρθρ. 932 και αφαιρούνται από το εκπλειστηρίασμα σύμφωνα με το αρθρ.
1007 παρ. 1 εδ. β’ και 975 παρ. 1 εδ.
ε’ του ΚΠολΔ (βλ. ΕφΑθ. 6854/99, Δνη
2000, 160, 1737/97, Δνη 98,900). Στα
έξοδα αυτά περιλαμβάνεται και η αμοιβή
του υπαλλήλου του πλειστηριασμού για
σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και
κατακύρωσης και η αμοιβή για σύνταξη
πίνακα κατατάξεως και τα έξοδα των
σχετικών, κατ’ αρθρ. 979 παρ. 1 του
ΚΠολΔ, προσκλήσεων των δανειστών
για να λάβουν γνώση του συνταγέντος
πίνακα (βλ. ΑΠ 520/91, Δνη 92, 83,
ΕφΑθ. 4652/90, Δνη 90, 1514, ΕφΘεσ.
1194/94, Αρμ. 95, 1326). Ως προς την
πρόσκληση των δανειστών ο νόμος
αρ-κείται σε απλή έγγραφη πρόσκληση
και δεν απαιτεί έγγραφη ανακοίνωση του
περιεχομένου του πίνακα ούτε κοινοποί-
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ηση αντιγράφου αυτού. Είναι συνήθης
στην πράξη όμως τακτική η έκδοση και
κοινοποίηση αντιγράφου του πίνακα
και αυτό γίνεται προς το συμφέρον
όλων των δανειστών και ειδικότερα για
να έχουν πλήρη και ακριβή εικόνα της
δια-νομής του πλειστηριάσματος προς
άσκηση ενδεχομένως ανακοπής κατά
του πίνακα και δεν οφείλεται σε υπερβολική πρόνοια του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Συνεπώς και η σχετική
δα-πάνη περιλαμβάνεται στα έξοδα
εκτε-λέσεως που αφαιρούνται πριν
από την κατάταξη των δανειστών στον
πλειστη-ριασμό. Η κατά τα άνω αμοιβή
του υπαλ-λήλου του πλειστηριασμού,
σύμφωνα με την ισχύουσα κατά το
κρίσιμο χρόνο διά-ταξη του αρθρ.
95 του Ν. 640/1970 «περί κώδικος
συμβολαιογράφων», ρυθμίζεται από
την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα 74084/96 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης «καθορισμός
δι-καιωμάτων συμβολαιογράφων». Εν
προκειμένω, από τα έγγραφα που προσκομίζουν κι επικαλούνται οι διάδικοι
αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: Με επίσπευση του πρώτου
των εφεσίβλητων Γ.Κ. και προς ικανοποίηση απαιτήσεως του ποσού 5.000.000
δρχ. πλέον τόκων και εξόδων εκπλειστηριάσθηκε ενώπιον της υπαλλήλου
του πλειστηριασμού Α.Σ. (δεύτερης εφεσίβλητης) το περιγραφόμενο στην 498/
99 έκθεση κατασχέσεως της δικαστικής
επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πατρών
Μ.Λ. ακίνητο του καθού η εκτέλεση οφειλέτη N.Ν. Η υπάλληλος του πλειστηριασμού συνέταξε την 27066/99 έκθεση
πλειστηριασμού και κατακυρώσεως με
υπερθεματιστή τον επισπεύδοντα, στον
οποίο κατακυρώθηκε το ακίνητο αντί
τιμήματος 1.158.413 δρχ. Στον πλειστη-
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ριασμό αναγγέλθηκε το Ελληνικό Δημόσιο για ληξιπρόθεσμη απαίτηση του
ύψους 1.793.477 δρχ., καθώς και το
ΙΚΑ για απαίτηση του ποσού 848.009
δρχ. Λόγω ανεπαρκείας του πλειστηριάσματος για την ικανοποίηση όλων
των δανειστών η υπάλληλος του πλειστηριασμού συνέταξε τον 28863/99
πί-νακα κατατάξεως, στον οποίο μετά
την αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως
(ό-πως διορθώθηκε με την 28994/99
πρ-άξη της, διότι από παραδρομή στο
δια-τακτικό του πίνακα δεν είχε προαφαιρέσει και τα έξοδα εκτελέσεως της δικαστικής επιμελήτριας, αν και στο σκεπτικό
ρητώς διαλάμβανε αναλυτικά περί αυτών) κατέταξε το Ελληνικό Δημόσιο στο
εναπομείναν υπόλοιπο ποσό του πλειστηριάσματος ύψους 289.770 δρχ. προς
μερική εξόφληση της αναγγελθείσας
απαίτησής του. Συγκεκριμένα, τα
έξοδα εκτελέσεως που προαφαίρεσε η
υπάλ-ληλος του πλειστηριασμού ήταν τα
ακό-λουθα: 1) ποσό 496.161 δρχ. που
αφο-ρούσε δικαιώματα και δαπάνες
της δικα-στικής επιμελήτριας, 2) ποσό
217.000 δρχ. που αφορούσε έξοδα
και δαπάνες για απόγραφο, σύνταξη
επιταγής και εντολή προς εκτέλεση και
3) ποσό 155.482 δρχ., που αφορούσε
δικαιώματα και έξοδα της υπαλλήλου
του πλειστηρια-σμού και δη: α) ποσό
45.000 δρχ. για σύνταξη της έκθεσης
πλειστηριασμού και κατακύρωσης, β)
ποσό 20.482 δρχ., που αντιστοιχεί στο
1⁄2 των δικαιωμάτων της για τη σύνταξη
της περίληψης κατα-κυρωτικής έκθεσης
ακινήτου και γ) ποσό 90.000 δρχ. για
δικαιώματα και έξοδα σύνταξης του
πίνακα κατατάξεως και επίδοσης αυτού
στους δανειστές. Το Ελ-ληνικό Δημόσιο
με την ανακοπή του, επί της οποίας
εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση,
πρόσβαλε τα υπό στοιχ. 2 και 3α και γ’
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κεφάλαια των εξόδων εκτελέ-σεως. Το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχ-θηκε εν
μέρει την ανακοπή ως προς το κεφάλαιο
2 των εξόδων και την απέρριψε ως
προς τα κεφάλαια 3α και γ’ αυτών, με
την έφεση δε πλήττεται η εκκαλου-μένη
απόφαση μόνο ως προς την τελευ-ταία
αυτή (απορριπτική) διάταξη. Κατά το
αρθρ. 2 παρ. 1 εδ. α’ της ανωτέρω
Υ.Α. τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου περιορίζονται για κάθε ενέργεια
πλειστηριασμού κατ’ ανώτατο όριο
στο ποσό των 21.000 δρχ. Έτσι, για τη
σύνταξη της έκθεσης πλειστηριασμού
και κατακύρωσης η υπάλληλος του
πλει-στηριασμού δικαιούται το ποσό
αυτό. Επί πλέον, πρέπει να προστεθούν
1.000 δρχ. για κάθε πρόσθετο φύλλο
(αρθρ. 3β της Υ.Α.) και 1.100 δρχ. για
κάθε φύλ-λο εκ των δύο εκδιδομένων
αντιγράφων (αρθρ. 3α της Υ.Α.), καθώς
και τα αναλο-γούντα τέλη χαρτοσήμου
και δικαιώματα υπέρ τρίτων. Αν και
δεν προκύπτει ο ακριβής αριθμός των
φύλλων της έκθε-σης, τα συνολικά
έξοδα που αφορούν την ενέργεια αυτή
της υπαλλήλου του πλειστηριασμού
ανέρχονται στο ποσό των 45.000 δον.
τουλάχιστον, που η ίδια υπολόγισε
και προαφαίρεσε κατά τη σύνταξη του
πίνακα κατατάξεως. Η εκκα-λουμένη
απόφαση, επομένως που έκ-ρινε

ομοίως, ορθώς εφάρμοσε τον νόμο και
εκτίμησε τις αποδείξεις και ο συνα-φής
πρώτος λόγος της εφέσεως κατά το
πρώτο του σκέλος δεν είναι βάσιμος.
Περαιτέρω καθόσον αφορά τη σύνταξη
του πίνακα κατατάξεως, που αποτελείται
από έξι (6) φύλλα, η υπάλληλος του
πλειστηριασμού δικαιούται το ποσό των
15.000 δρχ. (αρθρ. 2 παρ. 1β της Υ.Α.),
στο οποίο πρέπει να προστεθούν 1.000
δρχ. για κάθε επί πλέον του πρώτου
φύλλο συν 550 δρχ. τέλη χαρτοσήμου
και ΤΑΧΔΙΚ, για την έκδοση τεσσάρων
αντιγράφων 7.060 δρχ. το καθένα (1.100
δρχ. το φύλλο συν 460 δρχ. τέλη χαρτοσήμου και ΤΑΧΔΙΚ) και νια τέσσερις επιδόσεις των αντιγράφων στους δανειστές
(επισπεύδοντα και αναγγελθέντες) και
στον οφειλέτη 14.000 δρχ. (3.500 Χ
4) και συνολικά 62.790 δρχ. (15.000
+ 5.000 + 550 + (7.060 Χ 4)28.240 +
14.000). Κατά συνέπεια, για έξοδα και
τέλη από τη σύνταξη του πίνακα κατατάξεως με δικαιώματα αντιγράφων και εξόδων επίδοσης έπρεπε να αφαιρεθεί το
προαναφερθέν ποσό των 62.790 δρχ.
και όχι το ποσό των 90.000 δρχ. που
αφαιρέθηκε. Έτσι, ο οικείος δεύτερος
λό-γος της ανακοπής έπρεπε να γίνει
δε-κτός εν μέρει και ως ουσία βάσιμος
και η διαφορά των 27.210 δρχ. (90.000
-62.790) έπρεπε να υπολογισθεί στο

448/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου Ν.Σ.Κ., Νίκος Ραβαζούλας).
Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά του Πίνακα κατάτακξης. Περιεχόμενο της ανακοπής.
Η εκκαθάριση των εξόδων που προαφαιρούνται πρέπει να είναι λεπτομερής και
πλήρως αιτιολογημένη ώστε να υπάρχει ευχέρεια του ελέγχου τους από τον καθού
η εκτέλεση και τους δανειστές. Αν με ανακοπή προβάλλονται αντιστήσεις ως προς τα
προαφαι-ρεθέντα με τον προσβαλλόμενο πίνακα δικαιώματα και έξοδα του υπαλλήλου
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του πλειστηριασμού, παραδεκτά η ανακοπή απευθύνεται κατά του υπαλλήλου. Για
τα έξοδα όμως του δικαστικού επιμελητή η ανακοπή δεν στρέφεται κατ’ αυτού αλλά
κατά του επισπεύδοντος την εκτέλεση δανειστή. Περιστατικά και υπολογισμός εξόδων
που αφαιρέθηκαν. Δικηγόροι. Αμοιβή για σύνταξη εκτέλεσης. Υπολογισμός της και
προαφαίρεση με τον πίνακα κατάταξης.

Η αφαίρεση των εξόδων συνιστά
πράξη διανομής του πλειστηριάσματος
και επομένως προσβάλλεται μόνο με
την ανακοπή του αρθρ. 979 του ΚΠολΔ.
Εάν προβάλλονται αιτιάσεις ως προς τα
προαφαιρεθέντα με τον προσβαλλόμενο πίνακα δικαιώματα και έξοδα του
υπαλλήλου του πλειστηριασμού, η ανακοπή παραδεκτώς απευθύνεται κατά του
τελευταίου, που έχει άμεσο συμφέρον
στην έκβαση της σχετικής δίκης (βλ. Εφ.
Αθ. 2654/97, Δνση 98,900, Μπέης, σχ.
υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου 20/2001, Δ 32,1220). Προκειμένου
όμως περί εξόδων που αφορούν τον
δικαστικό επιμελητή ως όργανο της
αναγ-καστικής εκτελέσεως, η ανακοπή
δεν στρέφεται κατ’ αυτού αλλά κατά του
επι-σπεύδοντος την εκτέλεση δανειστή,
για λογαριασμό και προς το συμφέρον
του οποίου γίνεται η προαφαίρεση των
εξόδων (βλ. ΑΠ. 1359/98, Δνη 99,307,
Εφ. Αθ. 8860/2000, Δνη 2003, 999,
1737/97, Δνη 98, 899). Σύμφωνα δε με
το αρθρ. 73 του ΚΠολΔ. το δικαστήριο
εξετάζει και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις των αρθρ. 62 έως 72 του ίδιου
κώδικα. Το εφετείο, επομένως, έχει την
εξουσία να εξετάσει και χωρίς παράπονο
έφεσης την ύπαρξη ή έλλειψη διαδικαστικής προϋποθέσεως, στις οποίες συγκαταλέγονται και η έλλειψη της νομιμοποίησης τόσο ενώπιον του όσο και κατά
τον χρόνο της πρώτης ενώπιον του
πρωτοβαθμίου δικαστηρίου συζήτησης
και μετά από εξαφάνιση της εκκαλουμένης αποφάσεως για την αιτία αυτή να

απορρίψει την αγωγή ως απαράδεκτη
(βλ. ΑΠ. 1781/2002, Δνη 2002, 1422,
Εφ. Αθ. 8088/2001, Δνη 2002, 475,
9586/98, 1179, 1172/98, Δνη 98, 658,
455/98, Δνη 98, 599, 75/98, Δνη 98,
1643). Ακόμη, αν η ανακοπή που στρέφεται κατά των εξόδων εκτελέσεως που
έχει αφαιρέσει ο υπάλληλος του πλειστηριασμού γίνει δεκτή κατ’ ουσίαν, το δικαστήριο επαναπροσδιορίζει το προς διανομή υπόλοιπο του πλειστηριάσματος,
στο οποίο κατατάσσεται ο ανακόπτων
αν είναι μόνος δικαιούχος ή οι πλείονες
ανακόπτοντες κατά τη σειρά του προνομίου τους. Οι δανειστές, επομένως, που
δεν πρόσβαλαν τον πίνακα ως προς τα
προαφαιρεθέντα έξοδα εκτελέσεως,
έστω και αν προηγούνται κατά το προνόμιο ή τη σειρά έναντι του ανακόπτοντος
ούτε ωφελούνται ούτε βλάπτονται με τη
μεταρρύθμιση του πίνακα κατατάξεως
και τον περιορισμό των εξόδων εκτελέσεως, όπως ακριβώς συμβαίνει και επί
μη προσβολής με ανακοπή κατά του
πίνακα κατατάξεως (βλ. ΑΠ. 756/2001,
Δνη 2002, 1393, 10645/97, Δνη 98,
1962, Εφ. Αθ. 8860/2000, ο.π., 10645/
97, Δνη 98, 1361). Εν προκειμένω, με
την ανακοπή του επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση το Ελληνικό Δημόσιο εξέθεσε ότι με επίσπευση
της πρώτης των καθών εταιρείας εκπλειστηριάσθηκε ακίνητο της Δ.Κ και ότι
εκτός άλλων, αναγγέλθηκε στον πλειστηριασμό και το Ελληνικό Δημόσιο για
απαίτηση του ποσού 37.270.963 δρχ.
Λόγω ανεπαρκείας του πλειστηριάσματος για την ικανοποίηση των απαιτήσε-
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ων όλων των δανειστών, η υπάλληλος
του πλειστηριασμού (δεύτερη των καθών) συνέταξε τον 27949/99 πίνακα
κατατάξεως. Το ανακόπτον ισχυρίσθηκε
ότι κατά την προαφαίρεση των εξόδων
εκτελέσεως μέρος από τα ποσά που
υπολόγισε η υπάλληλος του πλειστηριασμού για δικαιώματα και έξοδα της ιδίας
ύψους 202.308 δρχ. και για δικαιώματα
και έξοδα του τρίτου των καθών δικηγόρου Χ.Μ. για σύνταξη επιταγής προς
εκτέλεση και παραγγελίας για αναπλειστηριασμό ύψους 163.000 δρχ., δεν
ανταποκρίνονται στα πραγματικά κατά
νόμο έξοδα και δικαιώματα των προαναφερθέντων και δεν έπρεπε να αφαιρεθούν από το εκπλειστηρίασμα. Επίσης,
ισχυρίσθηκε ότι για δικαιώματα και έξοδα
της τετάρτης των καθών δικαστικής επιμελήτριας Ε.Κ. αφαίρεσε το ποσό των
120.000 δρχ. συνολικά, το οποίο όμως
ουδόλως εξειδικεύει με παράθεση κατ’
είδος και ποσό των καθ’ έκαστο κονδυλίων με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο
έλεγχος της βασιμότητάς τους. Ζητούσε
δε να ακυρωθεί η προαφαίρεση των παραπάνω ποσών (202.308 + 163.000 +
120.000), στα οποία να καταταγεί το
ανακόπτον προς ικανοποίηση μέρους
της απαιτήσεώς του. Με το περιεχόμενο
αυτό η ανακοπή είναι νόμιμη και πλήρως
ορισμένη, αφού με αυτήν το ανακόπτον
αρνείται μερικώς ή στο σύνολο τους την
ύπαρξη και το μέγεθος των απαιτήσεων
των καθών, οι τελευταίοι δε φέρουν το
βάρος αποδείξεως των παραγωγικών
των απαιτήσεων τους περιστατικών,
κα-θώς και του μεγέθους αυτών. Επομένως, οι πρωτοδίκως προβληθέντες
ισχυρισμοί των καθών περί αοριστίας
της ανακοπής για τους ως άνω λόγους,
δεν είναι βάσιμοι. Καθόσον όμως αφορά
την προσβολή του πίνακα για την αφαίρεση δικαιωμάτων και εξόδων της δικα-
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στικής επιμελήτριας, το ανακόπτον δεν
νομιμοποιείται να στραφεί κατ’ αυτής
αλ-λά μόνο κατά της πρώτης των καθών
επισπεύδουσας την εκτέλεση εταιρείας.
Το πρωτόδικο Δικαστήριο, επομένως,
που δέχθηκε την παθητική νομιμοποίηση της εν λόγω καθής (ως προς την
οποία στη συνέχεια απέρριψε την ανακοπή κατ’ ουσίαν) εσφαλμένα εφάρμοσε
τον νόμο και πρέπει ως προς αυτήν να
εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση,
να διακρατηθεί η υπόθεση και εκδικαζομένη κατ’ ουσίαν, να απορριφθεί η
ανακοπή ως απαράδεκτη σύμφωνα
με όσα έχουν εκτεθεί στην αρχή του
σκε-πτικού για έλλειψη παθητικής
νομιμοποί-ησης.
Επειδή στα έξοδα εκτελέσεως
που αφαιρούνται από το πλειστηρίασμα
περιλαμβάνεται και η αμοιβή του υπαλλήλου του πλειστηριασμού για σύνταξη
εκθέσεως πλειστηριασμού και κατακύρωσης και η αμοιβή για σύνταξη πίνακα
κατατάξεως και τα έξοδα των σχετικών,
κατ’ αρθρ. 979 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. προσκλήσεων των δανειστών για να λάβουν
γνώση του συνταγέντος πίνακα (βλ. ΑΠ.
520/91, Δνη 92, 83, Εφ. Αθ. 4652/90,
Δνη 90, 1514, Εφ. Θεσ. 1794/94, Αρμ.
95, 1326). Ως προς την πρόσκληση των
δανειστών ο νόμος αρκείται σε απλή έγγραφη πρόσκληση και δεν απαιτείται έγγραφη ανακοίνωση του περιεχομένου
του πίνακα ούτε κοινοποίηση αντιγράφου αυτού. Είναι συνήθης τακτική στην
πράξη όμως η έκδοση και κοινοποίηση
αντιγράφων του πίνακα και αυτό γίνεται
προς το συμφέρον όλων των δανειστών
και ειδικότερα για να έχουν πλήρη και
ακριβή εικόνα της διανομής του πλειστηριάσματος προς άσκηση ενδεχομένης ανακοπής κατά του πίνακα και δεν
οφείλεται σε υπερβολική πρόνοια του
υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Συνε-
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πώς και η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στα έξοδα εκτελέσεως που αφαιρούνται πριν από την κατάταξη των
δανειστών στον πλειστηριασμό. Η κατά
τα άνω αμοιβή του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, σύμφωνα με την ισχύουσα
κατά τον κρίσιμο χρόνο διάταξη του
αρθρ. 95 του Ν. 640/1979 «περί κώδικος
συμβολαιογράφων» ρυθμίζονται από
την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα
74084/1996 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης «καθορισμός
δικαιωμάτων συμβολαιογράφων». Εν
προκειμένω, από τα έγγραφα που προσκομίζονται με επίκληση αποδείχθηκαν
τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Με επίσπευση της πρώτης των καθών
εταιρείας και προς ικανοποίηση απαιτήσεώς της εκπλειστηριάσθηκε ενώπιον
της υπαλλήλου του πλειστηριασμού
συμβολαιογράφου Πατρών A.Ρ. (τρίτης
των εφεσίβλητων) το περιγραφόμενο
στην 155/98 έκθεση κατάσχεσης της
δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πατρών Ε.Κ. ακίνητο της καθής
η εκτέλεση Δ.Κ. Σύμφωνα με την 27022/
99 έκθεση πλειστηριασμού το εκπλειστηρίασμα εκ δρχ. 14.505.000 δεν κατεβλήθη από τον υπερθεματιστή και τους
λοιπούς πλειοδότες, επακολούθησε
δε αναπλειστηριασμός δυνάμει της
27565/99 εκθέσεως πλειστηριασμού
και κατα-κύρωσης, κατά την οποία
το ακίνητο κα-τακυρώθηκε στον
τελευταίο υπερθε-ματιστή ΚΚ.Μ.
αντί τιμήματος 10.002.000 δρχ. Στον
πλειστηριασμό αναγγέλθηκε και το
Ελληνικό Δημόσιο για ληξιπρό-θεσμες
απαιτήσεις του ύψους 37.270.963 δρχ.
Λόγω ανεπαρκείας του εκπλειστηριάσματος (ανερχομένου συνολικά σε
13.502.000 δρχ. με συνυπολογισμό
και της εγγυήσεως ποσού 3.500.000
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δρχ. του αρχικού πλειστηριασμού
που κατέ-πεσε) για την ικανοποίηση
όλων των δα-νειστών, η υπάλληλος
του πλειστηρια-σμού συνέταξε τον
27949/99 πίνακα κα-τατάξεως, στον
οποίο μετά την αφαίρεση των εξόδων
εκτελέσεως κατέταξε, εκτός των άλλων
και το Ελληνικό Δημόσιο για το ποσό των
5.887.855 δρχ. προς μερι-κή εξόφληση
της αναγγελθείσας απαίτη-σής του. Τα
έξοδα εκτελέσεως που προαφαίρεσε
η υπάλληλος του πλειστη-ριασμού
για δικαιώματα και έξοδα της ιδίας
ήταν τα ακόλουθα: α) ποσό 23.852
δρχ. για σύνταξη της πρώτης έκθεσης
πλειστηριασμού και κατακύρωσης και
18.760 δρχ. για δύο αντίγραφα, β) ποσό
23.852 δρχ. για σύνταξη της έκθεσης
αναπλειστηριασμού και κατακύρωσης
και 18.760 δρχ. γα δύο αντίγραφα, γ)
ποσό 106.696 δρχ. που αντιστοιχεί στο
1⁄2 των δικαιωμάτων για τη σύνταξη της
περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης,
δ) ποσό 17.044 δρχ. για τη σύνταξη του
πίνακα κατατάξεως, ε) ποσό 75.040 δρχ.
για οκτώ (8) αντίγραφα του πίνακα
κατα-τάξεως και στ) ποσό 40.000 δρχ.
για έξοδα επίδοσης του πίνακα. Με την
ανα-κοπή του το Ελληνικό Δημόσιο
δεν προ-σβάλει μόνο το υπό στοιχ. γ’
κονδύλιο. Κατά το αρθρ. 2 παρ. 1 εδ. α’
της παρα-πάνω υπουργικής απόφασης
τα δικαιώ-ματα της συμβολαιογράφου
περιορίζο-νται για κάθε ενέργεια
πλειστηριασμού κατ’ ανώτατο όριο
στο ποσό των 21.000 δρχ. Έτσι, για τη
σύνταξη της εκθέσεως πλειστηριασμού
και αναπλειστηριασμού η υπάλληλος
του πλειστηριασμού δι-καιούται το
ποσό αυτό για κάθε έκθεση. Επί πλέον,
πρέπει να προστεθούν 1000 δρχ. για
κάθε πρόσθετο φύλλο (αρθρ. 3β της ΥΑ)
και 1100 δρχ. για κάθε φύλλο εκ των
δύο εκδιδομένων αντιγράφων (αρθρ.
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3α της ΥΑ), καθώς και τα αναλο-γούντα
τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα υπέρ
τρίτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε
έκθεση πλειστηριασμού αποτελεί-ται
από οκτώ (8) φύλλα, η αμοιβή και τα
δικαιώματα της υπαλλήλου του πλειστηριασμού για τη σύνταξη της έκθεσης
πλειστηριασμού και αναπλειστηριασμού
και δύο αντιγράφων κατά περίσταση
ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των
23.852 δρχ. ( χ2) και 18.760 δρχ. ( χ2)
που έχει υπολογίσει. Καθόσον αφορά
τη σύνταξη του πίνακα κατατάξεως που
αποτελείται από δέκα (10) φύλλα, η νόμιμη αμοιβή ανέρχεται οπωσδήποτε στο
ποσό των 17.040 δρχ. που προαναφέρθηκε, αφού κατ’ αρθρ. 2 παρ. 1β της
ΥΑ, η νόμιμη αμοιβή για την αιτία αυτή
είναι 15.000 δρχ., στις οποίες πρέπει
να προστεθούν 1000 δρχ. για κάθε επί
πλέον του πρώτου πρόσθετο φύλλο συν
970 δρχ. τα χαρτόσημα. Γα την έκδοση
οκτώ (8) αντιγράφων τα δικαιώματα
ανέρχονται σε 9.500 δρχ. το καθένα
(1.100 δρχ. το φύλλο συν 700 δρχ. χαρτόσημα) και συνολικά 76.000 δρχ. (προαφαιρέθηκαν 75.040 δρχ.) και για οκτώ
(8) επιδόσεις σε επισπεύδουσα, αναγγελθέντες δανειστές, οφειλέτη, τα έξοδα
ανέρχονται σε 28.000 δρχ. (3.500 χ 8),
ενώ προαφαιρέθηκαν 40.000 δρχ. Επομένως, μόνο στην τελευταία επί μέρους
περίπτωση, δηλαδή στην προαφαίρεση
των εξόδων επίδοσης αντιγράφων του
πίνακα κατατάξεως υπάρχει υπέρβαση
της νόμιμης δαπάνης κατά 12.000 δρχ.
(40.000-28.000). Η εκκαλουμένη απόφαση που δέχθηκε ότι το σύνολο των
εξόδων εκτελέσεως που προαφαίρεσε
για τον εαυτό της η υπάλληλος του πλειστηριασμού ήταν νόμιμο εσφαλμένα κατά ένα μέρος και δη για το ποσό των
12.000 δρχ., εκτίμησε τις αποδείξεις και
ο συναφής πρώτος λόγος της εφέσεως
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είναι εν μέρει βάσιμος.
Επειδή κατά το αρθρ. 127 του
ΝΔ. 3026/1954 ο συντάσσων την
επιτα-γή δικηγόρος δικαιούται αμοιβής,
η οποία περιλαμβάνεται στα έξοδα της
εκτελέσεως. Καθορίζεται δε αυτή κατά
το κατώτατο όριο αναλόγως του είδους
του εκτελούμενου τίτλου και ειδικότερα
στις αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των 25 μεταλ. δρχ. ανερχομένη στο
ποσό των 3.500 δρχ. (140 μονάδες ο
συντελεστής υπολογισμού των δικηγορικών αμοιβών χ 25). Εάν η εν λόγω
αμοιβή προσδιορίζεται με την επιταγή
στο οριζόμενο από τον νόμο κατώτατο
όριο εισπράττεται με την εκτέλεση του
τίτλου για την απαίτηση. Εάν όμως η
σύνταξη της επιταγής έχει δυσκολία και
δικαιολογεί ποσό μεγαλύτερο του προσδιοριζόμενου από τον νόμο ως ελάχιστου ορίου, επιβάλλεται η εκκαθάριση
με ιδιαίτερη αγωγή και η καταδίκη του
οφειλέτη προς πληρωμή. Ας σημειωθεί
δε ότι ο καθιερούμενος με το αρθρ. 13
του Ν. 3790/1957 περιορισμός, σύμφωνα με τον οποίο σε κάθε περίπτωση η
αμοιβή για τη σύνταξη επιταγής προς
πληρωμή ουδέποτε μπορεί να υπερβεί
το 1/4 του ποσού οφειλής, αναφέρεται
στις περιπτώσεις εκείνες που το επιδικαζόμενο ποσό είναι μικρό, οπότε εάν η
αμοιβή για τη σύνταξη της επιταγής
υπο-λογιζόταν βάσει των καθοριζομένων
από το αρθρ. 127 του Κωδ. περί Δικηγ.
ορίων, ήταν δυνατό αυτή να ήταν
δυσα-νάλογα μεγάλη σε σχέση με την
όλη οφειλή (βλ. Εφ.Αθ. 186/98, Δνη
98, 1655, Εφ.Πειρ. 1226/99, Δνη 2001,
470 και NOB 48, 979). Εν προκειμένω,
το εκκαλούν με την ανακοπή του ισχυρίσθηκε ότι παρά τον νόμο η υπάλληλος
του πλειστηριασμού προαφαίρεσε για
λογαριασμό του δευτέρου των καθών δι-
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κηγόρου το συνολικό ποσό των 170.000
δρχ., εκ των οποίων 150.000 δρχ. για
έξοδα και δικαιώματα επιταγής προς
πληρωμή και εκτέλεση και 20.000 δρχ.
για παραγγελία αναπλειστηριασμού,
αντί του προβλεπόμενου από τις προαναφερθείσες διατάξεις ποσού των 7.000
δρχ. Από τον προσβαλλόμενο πίνακα
κατατάξεως προκύπτει ότι η υπάλληλος
του πλειστηριασμού πράγματι προαφαίρεσε τα παραπάνω ποσά και συγκεκριμένα το ποσό των 150.000 δρχ. για
έξο-δα δικαιώματος της επιταγής προς
πληρωμή και εκτέλεση της 843/98
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (που αφορά την απαίτηση
της επισπεύδουσας) και το ποσό των
20.000 δρχ. για σύνταξη παραγγελίας
αναπλειστηριασμού, χωρίς ειδικότερη
ανάλυση. Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις που ρυθμίζουν
τα κατώτατα όρια αμοιβής του δικηγό-

ρου, την αξία και το είδος της υπόθεσης
(η απαίτηση της επισπεύδουσας πρώτης των καθών ανέρχεται σε 1.684.761
δρχ. πλέον τόκων και εξόδων), τον χρόνο που απαιτήθηκε και την επιστημονική
εργασία που κατεβλήθη λόγω και του
επακολουθήσαντος αναπλειστηριασμού, τα έξοδα και η αμοιβή του δευτέρου των καθών για την παραπάνω αιτία
πρέπει να ορισθούν, κατά τα αρθρ. 98
και 127 παρ. 1 του Κωδ. περί Δικηγ., στο
ποσό των 45.000 δρχ. Η εκκαλου-μένη
απόφαση, επομένως, που δέχθηκε ότι
το σύνολο των εξόδων εκτελέσεως εκ
δρχ. 170.000 δρχ. που προαφαίρεσε
η υπάλληλος του πλειστηριασμού για
λογαριασμό του δευτέρου των καθών
ήταν νόμιμο, εσφαλμένα κατά ένα μέρος
και δη για το ποσό των 125.000 δρχ.
(170.000 - 45.000) εκτίμησε τις αποδεί-

474/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Πέτρος Κωνσταντινόπουλος Ν.Σ.Κ., Χριστίνα Κατσιμπέρη).
Πίνακας κατάταξης. Προσβολή με ανακοπή. Ως έξοδα προαφαιρούμενα θεωρούνται
και τα έξοδα για την έκδοση επαναληπτικών προγραμμάτων, έστω και αν στη συνέχεια
αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε ο πλειστηριασμός. Περιστατικά.

Το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο,
με την από 28.2.2001 ανακοπή του,
ζή-τησε να μεταρρυθμιστεί ο υπ’ αριθ.
31176/2001 πίνακας κατάταξης της συμ/
φου Πατρών Α.Σ. για τους αναφερόμενους σ’ αυτή (ανακοπή) λόγους. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την προαναφερόμενη απόφασή του, δέχθηκε εν μέρει
την ανακοπή. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται το ανακόπτον για τον
διαλαμβανόμενο στην έφεσή του λόγο,

ζητώντας την εξαφάνιση της.
Ως έξοδα εκτελέσεως, κατά την
έννοια του άρθρου 932 ΚΠολΔ, που
προκαταβάλλονται από τον επισπεύδοντα δανειστή και προαφαιρούνται από το
πλειστηρίασμα κατά το άρθρο 975 του
ίδιου κώδικα, νοούνται όλες οι δα-πάνες
που γίνονται απ’ αυτόν και απο-βλέπουν
στο γενικό συμφέρον των δα-νειστών και
είναι αναγκαίες για την εκτέ-λεση καθ’
εαυτή και για την όλη δια-δικασία από
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την έναρξη μέχρι την περά-τωση της.
Περιλαμβάνονται δηλαδή όλα τα έξοδα
που γίνονται προς το κοινό συμφέρον
των δανειστών. Τέτοια έξοδα είναι
και όσα έγιναν για την έκδοση επαναληπτικών προγραμμάτων, έστω και
αν στη συνέχεια αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε ο πλειστηριασμός, συμφωνία επισπεύδοντος δανειστή και οφειλέτη καθού η εκτέλεση, διότι στην περίπτωση

αυτή η έκδοση των εν λόγω προγραμμάτων αποτελεί ουσιαστική δικονομική
προϋπόθεση για τη συνέχιση της εκτελεστικής διαδικασίας και τον πλειστηριασμό του ακινήτου και οι σχετικές δαπάνες από τον επισπεύδοντα γίνονται
προς το συμφέρον όλων των δανειστών
(ΕΑ 6854/1999 Ελλ. Δικ. 41.16.1 όπου
και οι εκεί παραπομπές).

480/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χριστόφορος Σαράκης, Γεώργιος Κτενάς).
Συγκυριότητα. Ομολογία σε δίκη διανομής ακινήτων ότι τυγχάνει ο ενάγων συγκύριος
κατά ποσοστό 1⁄2. Αγωγή για αναγνώριση της συγκυριότητας στα ίδια ακίνητα αλλά
σε ποσοστό Ύ. Δεν δεσμεύεται το δικαστήριο από τον ισχυρισμό του ενάγοντος στην
πρώτη δίκη γιατί δεν υπάρχει δικαστική ομολογία αλλά εξώδικη που εκτιμάται από
το δικαστήριο ελεύθερα.

…… Τα ως άνω περιστατικά και
δηλώσεις της εφεσίβλητης ο εκκαλών
αντίδικός της εκτιμά στην παρούσα δίκη
ως δικαστική εκ μέρους της ομολογία
αναφορικά με τα εξ αδιαιρέτου ποσοστά
συγκυριότητας αυτής στα επίδικα ακίνητα, παραπονείται δε κατά της εκκαλουμένης με τον πρώτο λόγο εφέσεως ότι
αυτή αγνόησε την αυξημένη αποδεικτική
ισχύ που αποδίδει ο νόμος στη δικαστική
ομολογία του αντιδίκου (άρθρα 339, 352
παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.) και έκανε δεκτή την
αναγνωριστική αγωγή κυριότητας της
εφεσίβλητης, αναγνωρίζοντας αυτήν
κυ-ρία των ακινήτων κατά τα Ύ εξ αδιαιρέτου και όχι κατά το 1⁄2 εξ αδιαιρέτου,
όπως θα έπρεπε με βάση την ως άνω

δικαστική της ομολογία. Ο λόγος αυτός
είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, διότι οι περιεχόμενες στην ως
άνω αγωγή διανομή δηλώσεις και
ισχυ-ρισμοί της εφεσίβλητης ως προς
τα πο-σοστά συγκυριότητάς της στα
διανε-μητέα ακίνητα αφορούν τη δίκη
της δια-νομής και έγιναν στο δικαστήριο
που δι-κάζει τη συγκεκριμένη αυτή δίκη.
Επομέ-νως για την παρούσα δίκη, που
έχει αντι-κείμενο την αναγνώριση της
συγκυριότη-τας της εφεσίβλητης στα ίδια
ακίνητα σε ποσοστό Ύ εξ αδιαιρέτου,
αποτελούν οι δηλώσεις αυτές εξώδικη
ομολογία της, που εκτιμάται από το
δικαστήριο ελεύ-θερα κατά το άρθρο
352 παρ. 2 του Κ.Πόλ.Δικ.
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483/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόρος: Τάκης Ανδρονόπουλος).
Ο ενάγων δικαιούται να παραιτηθεί από το δικόγραφο ή το δικαίωμα της αγωγής
ενώπιον του εφετείου εφόσον δεν αντιλέγει ο εναγόμενος ανεξάρτητα αν είναι εκκαλών
ή εφεσίβλητος. Συνέπεια της παραίτησης από την αγωγή είναι ότι καταργείται η δίκη και
στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας. Η παραίτηση γίνεται με δήλωση που καταχωρίζεται
στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου είτε με
συμφωνία του κοινού δικαίου π.χ. ιδιωτικό έγγραφο συμβι-βασμού. Περιστατικά.

Επειδή από τις διατάξεις των αρθρ.
211§1α, 308, 309, 511, 513 και 522 του
Κ.Πολ.Δικ. προκύπτει ότι με την άσκηση
της εφέσεως αναβιώνει η εκκρεμοδικία
της αίτησης παροχής δικαστικής προστασίας (αγωγής, ανακοπής κ.λ.π) στα
όρια της εφέσεως και των πρόσθετων
λόγων (βλ. ΑΠ. 398/1997, Δνη 97,1782,
Εφ. ΑΘ. 5715/1999, ΝοΒ 49,848). Έτσι,
σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 294
έως 297 του ίδιου κώδικα ο ενάγων, εφόσον δεν αντιλέγει ο εναγόμενος, ανεξαρτήτως από τη θέση καθενός εξ αυτών
στην κατ’ έφεση δίκη (ως εκκαλούντος ή
εφεσίβλητου), μπορεί να παραιτηθεί από
το δικόγραφο ή το δικαίωμα της αγωγής
και πριν γίνει δεκτός λόγος εφέ-σεως και
εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση.
Συνέπεια της ως άνω παραί-τησης
είναι ότι καταργείται η δίκη και στους
δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, αίρε-ται δε
εμμέσως και η ισχύς της πρωτό-δικης
απόφασης, για την εξαφάνιση της
οποίας όμως είναι ορθότερο να περιλαμβάνει η εφετειακή απόφαση ρητή διάταξη, ώστε να μην καταλείπεται καμία
αμφιβολία (βλ. Εφ.Αθ. 6589/1999, Δνη
2000,528,5715/1999, ό.π. 3895/1996,
ΝοΒ 45,798, 1815/1995, Δνη 95,1575).
Η παραίτηση γίνεται ή με δήλωση που

καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του
παραιτουμένου. Ως δικόγραφο νοείται
κάθε έγγραφο που συντάσσεται από τον
διάδικο ή τον δικαστικό του πληρεξούσιο
για την πιστοποίηση των διαδικαστικών
πράξεων που ενεργούν ή από το δικαστήριο και το οποίο (έγγραφο), κατ’
αρθρ. 118 του Κ.Πολ.Δικ., είτε υποβάλλεται στο δικαστήριο είτε επιδίδεται από
τον ένα στον άλλο διάδικο (βλ. Εφ.Αθ.
5821/1998, Δνη 98,1643). Η παραίτηση
όμως δεν αποκλείεται να γίνει και στα
πλαίσια συμφωνίας του κοινού δικαίου
μεταξύ των διαδίκων, οπότε ο σχετικός
ισχυρισμός του εναγομένου, που επιτρεπτώς προβάλλεται στο εφετείο, κατ’
αρθρ. 527 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ., ερευνάται πριν από την εξέταση της βασιμότητας της εφέσεως (βλ. ΑΠ. 1290/2002,
ΝοΒ 51,1024, Εφ.Αθ. 15315/1988, Δνη
93,1368). Στην ένδικη υπόθεση επί αγωγής της εφεσίβλητης κατά της εκκαλούσας εκδόθηκε η 176/1999 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, με
την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή,
αναγνωρίσθηκε η ακυρότητα της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας της
ενάγουσας και υποχρεώθηκε η εναγομένη να δέχεται τις υπηρεσίες της επί
απειλή χρηματικής ποινής και προσωπι-
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κής κρατήσεως του νόμιμου εκπροσώπου της και να της καταβάλει το ποσό
των 200.000 δρχ. ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη
από την καταγγελία της συμβάσεως της.
Κατά της άνω αποφάσεως η εκκαλούσα
άσκησε έφεση. Μετά την άσκηση της
εφέσεως και ενώ η υπόθεση ήταν εκκρεμής ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, οι
διάδικοι υπέγραψαν την από 27.11.2001
σύμβαση («ιδιωτικό συμφωνητικό
συμβιβασμού»), που επικαλείται με τις
προτάσεις της και προσκομίζει η εκκαλούσα, με την οποία εκτός άλλων η εφεσίβλητη - ενάγουσα ρητώς παραιτείται
από το δικόγραφο και το δικαίωμα της
οικείας αγωγής, καθώς και από τα δικαιώματα που απορρέουν από την εκκαλουμένη απόφαση (αφού, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, αποδέχεται την έφεση της εκκαλούσας κατά της εν λόγω

αποφάσεως), γεγονός που αποδέχθηκε
η εκκαλούσα - εναγομένη, που συνυπογράφει το έγγραφο. Επί πλέον, το εν
λόγω έγγραφο που περιέχει την παραπάνω δήλωση της εφεσίβλητης έχει
κοινοποιηθεί νομοτύπως στην εκκαλούσα (βλ. την 10716Δ/2.10.2003 έκθεση
επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Πατρών Α.Μ.). Κατ’
ακολουθίαν όσων έχουν προεκτεθεί,
το Δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί ότι
η δίκη που έχει ανοιχθεί με την ένδικη
αγωγή και για την οποία εκδόθηκε η
εκκαλουμένη απόφαση, έχει καταργηθεί
και για τον λόγο αυτό πρέπει να εξαφανίσει την τελευταία χωρίς να εξετάσει κατ’
ουσίαν την έφεση.

495/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Πλούταρχος Σακκάς, Νικόλαος Κωστάκης, Ιωάννης
Βλασσόπουλος).
Δικαστική απόφαση. Η λήψη της είναι το ουσιώδες, ενώ η δημοσίευσή της είναι
τυπική πράξη. Η σύνταξη σχεδίου από τον εισηγητή ανάγεται στην προπαρασκευή
της δημοσιεύσεως της και συνεπώς η έλλειψη υπογραφής του προέδρου δεν επιδρά
στο κύρος της δημοσίευσης ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση της ανυπαρξίας της
(313 Κ.Πολ.Δ.) Περιστατικά.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των αρθρ. 300, 304 και 313 ΚΠολΔ
προκύπτει, ότι η λήψη της αποφάσεως
από τους δικαστές που έλαβαν μέρος
στη συζήτηση της υποθέσεως αποτελεί
την ουσιώδη πράξη διαμορφώσεως της
βουλήσεως του δικαστηρίου, ενώ η δημοσίευση αυτής συνιστά απλώς τυπική
πράξη, στην οποία προβαίνει το δικαστήριο και υπό άλλη σύνθεση. Η σύν-

ταξη σχεδίου της αποφάσεως από τον
εισηγητή δικαστή ανάγεται στην προπαρασκευή της δημοσιεύσεως αυτής και
επομένως η έλλειψη της υπογραφής του
προέδρου σε αυτό δεν επιδρά στο κύρος
της δημοσιεύσεως και δεν καθιστά την
απόφαση ανύπαρκτη, ώστε να είναι
δυνατή η κατά το αρθρ. 313 αναγνώριση
της ανυπαρξίας της (Εφ.Αθ. 2761/1986
Ελ.Δ/νη 27.1159, Εφ.Αθ. 7773/82
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Ελ.Δ/νη 42.65, πρβλ. Εφ.Αθ. 1062/94
ΝοΒ 42.1171). Πολύ περισσότερο δεν
χρειάζεται υπογραφή του σχεδίου, εάν
τούτο συνέταξε ιδιοχείρως ο εισηγητής
δικαστής, την δε έλλειψη χρονολογίας
(στο σχέδιο) αναπληρώνει η αναγραφόμενη στο πρωτότυπο της αποφάσεως
χρονολογία δημοσιεύσεως (Εφ.Αθ. 773/
82 ό.π). Εξάλλου, η υπογραφή του πρωτοτύπου της αποφάσεως από το διευθύνοντα τη συζήτηση και το γραμματέα,
κατά το άρθρο 306 ΚΠολΔ, δεν επιβάλλεται, για να λάβει αυτή υπόσταση,
αφού έχει ήδη τελειωθεί με τη δημοσίευση (Α.Π. 957/89 Ελ.Δ/νη 32,79). Στην
προκειμένη περίπτωση, με τους υπ’
αριθ. 5 λόγους της εφέσεώς τους οι εναγόμενες ισχυρίζονται ότι η εκκαλούμενη
απόφαση είναι ανυπόστατη, διότι: α) Δεν
προκύπτει εκ του σχεδίου της, ούτε από
άλλο οποιοδήποτε στοιχείο, ότι υπήρξε
αποτέλεσμα διασκέψεως μεταξύ των
δικαστών που έλαβαν μέρος στη συζήτηση, β) Το σχέδιο της αποφάσεως δεν
χρονολογήθηκε ούτε υπογράφηκε από
την Πρόεδρο Πρωτοδικών Αγρινίου
Μ.Π., που έλαβε μέρος στη σύνθεση του
δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, γ) Το πρωτότυπο της αποφά-

σεως δεν υπογράφεται από την προαναφερόμενη Πρόεδρο, αλλά από την
πρωτοδίκη Μ.Π., χωρίς να μνημονεύεται
στο κείμενο της αποφάσεως, ότι η Πρόεδρος του Δικαστηρίου μετατέθηκε και
χωρίς να προσδιορίζεται ότι η υπογράφουσα την απόφαση είναι η αρχαιότερη
της συνθέσεως δικαστής. Σύμφωνα με
όσα προαναφέρθηκαν όλοι οι πιο πάνω
λόγοι είναι απορριπτέοι ως μη νόμιμοι.
Επί πλέον είναι και ουσιαστικά αβάσιμοι,
διότι: α) Στο κείμενο της απόφασης βεβαιώνεται, ότι αποφασίστηκε στις 16
Απριλίου 2003, β) Δεν αποδεικνύεται
από κανένα στοιχείο, ότι το σχέδιο
της αποφάσεως δεν χρονολογήθηκε
ούτε υπογράφηκε από την πιο πάνω
Πρόεδρο Πρωτοδικών, γ) Στο πρωτότυπο της αποφάσεως αναφέρεται ότι η
Πρωτοδίκης Μ.Π. υπογράφει αυτό “επειδή η Πρόεδρος μετατέθηκε”. Εξάλλου,
από την αναγραφή της συνθέσεως του
Δικαστηρίου στην αρχή της αποφάσεως
προκύπτει ότι η προαναφερόμενη Πρωτοδίκης ήταν η αρχαιότερη κατά το διορισμό και εισηγήτρια δικαστής.

502/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόρος: Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου Ν.Σ.Κ.).
Ανακοπή κατά δηλώσεως τρίτου. Νέοι λόγοι μόνο με πρόσθετο δικόγραφο κατά
το άρθρο 585 παρ. 2 εδ. β Κ.Πολ.Δ. Αν υποβληθούν με τις προτάσεις είναι

Στην από 30-5-2000 ανακοπή
του το ανακόπτον και ήδη εκκαλούν
ισχυρίστηκε ότι δυνάμει του υπ’ αριθμ.
11666/21-4-2000 εγγράφου του προϊσταμένου της Γ1 Δ.Ο.Υ. Πατρών επιβλήθηκε στα χέρια του καθού η ανακοπή

και ήδη εφεσίβλητου ως τρίτου αναγκαστική κατάσχεση όσων αυτός οφείλει ή
θα οφείλει στο μέλλον προς τον οφειλέτη
του Δ.Τ. από μισθώματα από τη μίσθωση των δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών που
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αναφέρονται σ’ αυτήν μέχρι του ποσού
των 33.793.297 δρχ. Οτι ο καθού η ανακοπή και ήδη εφεσίβλητος κοινοποίησε
προς την Γ’ Δ.Ο.Υ. Πατρών την από 244-2000 εξώδικη δήλωσή του κατ’ άρθρο
32 του ΚΕΔΕ, με την οποία συνομολόγησε ότι έχει μισθώσει από τον παραπάνω οφειλέτη και τη σύζυγο του τις δύο
οριζόντιες ιδιοκτησίες, δήλωσε δε μ’ αυτήν ότι δεν υποχρεούται σε άμεση απόδοση των οφειλόμενων μισθωμάτων και
ότι προβαίνει σε συμψηφισμό αυτών με
τις απαιτήσεις του κατά του παραπάνω
οφειλέτη που προέρχονται από την υπ’
αριθμ. 338/19-4-2000 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, με την οποία υποχρεώθηκαν
οι παραπάνω εκμισθωτές να καταβάλουν στον καθού η ανακοπή και ήδη εφεσίβλητο ο καθένας απ’ αυτούς το ποσό
των 8.000.000 δρχ. με το νόμιμο τόκο
που αντιστοιχεί στην επιστροφή αρραβώνα στο διπλάσιο λόγω αθετήσεως
υποχρεώσεως που ανέλαβαν οι εκμισθωτές αυτοί δυνάμει του υπ’ αριθμ.
5518/6-6-1997 προσυμφώνου του
συμ-βολαιογράφου Πατρών Ν.Σ. να
μεταβι-βάσουν λόγω πωλήσεως στον
καθού η ανακοπή και ήδη εφεσίβλητο
τις παρα-πάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Γι’ αυτό ζή-τησε το ανακόπτον και
ήδη εκκαλούν να αναγνωριστεί ότι
η από 24-4-2000 εξώ-δικη αρνητική
δήλωση του καθού η ανα-κοπή και
ήδη εφεσίβλητου είναι ανει-λικρινής και
δεν επάγεται έννομα αποτε-λέσματα.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την
εκκαλουμένη απόφαση του απέρρι-ψε
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη την από 30-52000 ανακοπή. Κατά της αποφάσεως
αυτής παραπονείται με την υπό κρίση
έφεσή του το ανακόπτον και ήδη εκκαλούν για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, ζητώντας την εξαφάνι-
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σή της με σκοπό την παραδοχή της
ανακοπής του.
Κατά την παρ. 2 εδ. β’ του άρθρου 585 του ΚΠολΔ νέοι λόγοι ανακοπής μπορούν να προταθούν μόνο με
πρόσθετο δικόγραφο που κατατίθεται
στη γραμματεία του δικαστηρίου προς
το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω
από το οποίο συντάσσεται έκθεση, και
κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν τη συζήτηση. Από
τη διάταξη αυτή, η οποία έχει εφαρμογή
σε κάθε μορφή ανακοπής εφόσον δεν
υπάρχει αντίθετη ειδική ρύθμιση, προκύπτει ότι νέοι λόγοι ανακοπής δεν μπορούν να προταθούν για πρώτη φορά με
τρόπο διάφορο απ’ αυτόν που ορίζεται
στη διάταξη αυτή, όπως με τις έγγραφες
προτάσεις του ανακόπτοντος της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας δίκης
(ΑΠ 96/1996 Ελλ. Δνη 37, 615). Στην
προκειμένη περίπτωση με το μοναδικό
λόγο της εφέσεώς του το εκκαλούν - ανακόπτον παραπονείται ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλουμένη
απόφασή του κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία
και εφαρμογή του νόμου έκρινε ότι το
γεγονός του εκπροθέσμου της από 244-2000 αρνητικής δηλώσεως του εφεσίβλητου - καθού η ανακοπή κατ’ άρθρο
33 του ΚΕΔΕ απαραδέκτως προβλήθηκε με τις έγγραφες προτάσεις του επί
της από 30-5-2000 ανακοπής του, ενώ,
εάν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε
ορθά ερμηνεύσει και εφαρμόσει το νόμο,
θα είχε διαπιστώσει ότι η αναφερόμενη
στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ΚΕΔΕ
προθεσμία συνιστά δικονομική προθεσμία ενέργειας, η απώλεια της οποίας
επιφέρει έκπτωση από το σχετικό δικαίωμα προς δήλωση, επαγόμενη δε τις
συνέπειες του άρθρου 33 του ΚΕΔΕ
καθιστά απαράδεκτη την εκπρο-θέσμως
επιχειρούμενη πράξη, συνέπεια η οποία

380

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από
το δικαστήριο και ενόψει αυτών θα έκανε
δεκτή την από 30-5-2000 ανακοπή του
και θα αναγνώριζε την ανακρίβεια
της από 24-4-2000 δηλώσεως του
εφεσίβλητου - καθού η ανακοπή. Ο λόγος αυτός της εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην παραπάνω
νομική σκέψη νέοι λόγοι ανακοπής σε
κάθε μορφή ανακοπής, άρα και στην
ανακοπή του Ελληνικού Δημοσίου
κατά δηλώσεως τρίτου του όρθρου 34
του ΚΕΔΕ, μπορούν να προταθούν μόνο
με πρόσθετο δικόγραφο που κατατίθεται

στη γραμματεία του δικαστηρίου προς το
οποίο απευθύνεται η ανακοπή και δεν
μπορούν να προταθούν για πρώτη φορά
με τις έγγραφες προτάσεις της πρωτοβάθμιας δίκης και εφόσον ο νέος λόγος
της ανακοπής περί εκπροθέσμου της
από 24-4-2000 δηλώσεως του καθού
η ανακοπή προτάθηκε με τις έγγραφες
προτάσεις είναι απαράδεκτος ο τρόπος
αυτός της προβολής του. Επομένως, το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο που απέρριψε
την από 30-5-2000 ανακοπή ως κατ’
ουσίαν αβάσιμη ορθά ερμήνευσε και
εφάρμοσε το νόμο.

504/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Παπαντωνόπουλος, Αθανάσιος Κιτσάκης).
Βεβαιώσεις προέδρου κοινότητας για περιουσιακή κατάσταση διάδικου και υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/96. Είναι αποδεικτικά μέσα ανεπίτρεπτα και δεν
λαμβάνονται υπόψη.

Η προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από τον ενάγοντα υπ’ αριθμ.
140/16-4-1996 βεβαίωση του Προέδρου
της Κοινότητας Τρίκλινου Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας περί περιουσιακής καταστάσεώς του (ενάγοντος), δεν λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο αυτό,
καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 100 του
Π. Δ. 410/14-11-1995 κωδικοποίηση σε
ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουσών
διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού

Κώδικα δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες
του Προέδρου της Κοινότητας η έκδοση
πιστοποιητικών περιουσιακής καταστάσεως, αλλά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως και η προσκομιζόμενη
και επικαλούμενη από τον / ενάγοντα
από 13-12-2004 υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 δεν
λαμβά-νονται υπόψη, διότι αποτελούν
ανεπίτρε-πτο αποδεικτικό μέσο (ΑΠ
609/1988 Ελλ. 30, 303).

506/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου, εφέτης).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

381

(Δικηγόροι: Μαρία Πλυτά-Καμμένου, Γεωργία Σταυροπούλου).
Πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικού δικαστηρίου για επιδίκαση χρηματικής αποζημίωσης
για ηθική βλάβη και με επιφύλαξη για διεκδίκηση μεγαλύτερου χρηματικού ποσού από
το πολιτικό δικαστήριο. Δεκτή η αγωγή. Επιφύλαξη δεν χρειάζεται όταν η παράσταση
στο ποινικό δικαστήριο γίνεται για διεκδίκηση συμβολικών ποσών. Περιστατικά.
Επιφύλαξη που διατυπώθηκε στο Πλημμελειοδικείο. Δεν χρειάζεται και δεύτερη
επιφύλαξη ενώπιον του ποινικού εφετείου για να δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμά
του ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου.

Κατά το άρθρο 63 Κ.Ποιν.Δ. η περί χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης πολιτική
αγωγή δύναται να ασκηθεί ενώπιον του
ποινικού δικαστηρίου, υπό των κατά του
Α.Κ. δικαιουμένων, κατά δε το άρθρο 67
του ίδιου Κώδικα αν καταδικασθεί ο κατηγορούμενος η πολιτική αγωγή που
κρίθηκε ήδη από το ποινικό δικαστήριο
δεν δύναται να εγερθεί πλέον ενώπιον
του πολιτικού δικαστηρίου. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η επιδικαζόμενη από το ποινικό
δικαστήριο χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης είναι η ίδια που προβλέπεται από το άρθρο 932 Α.Κ., και
συνεπώς η επιδίκασή της από το ποινικό
δικαστήριο, καθιστά απαράδεκτη την εκ
νέου επιδίωξή της ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου κατά του ιδίου προσώπου, γιατί προσκρούει στο υπάρχον δεδικασμένο. Περαιτέρω, από τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασμό με τη
διά-ταξη του άρθρου 82 Κ.Ποιν.Δ. προκύπτει ότι η δεσμευτικότητα της αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου κατά το
πολιτικό μέρος της, κρίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 321 επ. Κ.Πολ,Δικ.,
αφού το ποινικό δικαστήριο όταν δικάζει
πολιτικές αξιώσεις, δικάζει πλέον ως πολιτικό δικαστήριο (Εφ.Πειρ. 108/1999
Ελ.Δ. 35.1690). Από τις διατάξεις δε των
άρθρων 321-324 Κ.Πολ.Δικ. που αναφέρονται στο δεδικασμένο προκύπτει ότι

εφόσον ο δικαιούχος δεν ζήτησε ολόκληρη την απαίτησή του αλλά μέρος
της, επιφυλαχθείς για το υπόλοιπο, δεν
εμποδίζεται από το δεδικασμένο να επιδιώξει με νέα αγωγή και το υπόλοιπο αυτής, εφόσον δεν απετέλεσε αντικείμενο
της πρώτης δίκης (ΑΠ. 866/1988 Ελ.Δ.
1989,1321). Εξαίρεση ισχύει στις περιπτώσεις όπου η παράσταση πολιτικής
αγωγής γίνεται για ποσό συμβολικό
προς υποστήριξη και μόνο της κατηγορίας (Εφ. Αθ. 6697/1985 Ελ.Δ.26.1197).
Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να
γίνει ρητή επιφύλαξη η οποία μπορεί να
συνάγεται και ερμηνευτικά (Εφ. Ναυπ.
456/2002 Επ.Εργ.Δ. 62,480 ιδία 485486 με τις εκεί παραπομπές). Εν προκειμένω από την 1577/2000 απόφαση του
Τριμελούς Πλημ/κείου Αγρινίου ενώπιον
του οποίου εισήχθη το πρώτο η αξίωση
πολιτικής αγωγής του ενάγοντος προκύπτει ότι ο ενάγων παραστάθηκε ως
πολιτικώς ενάγων για την επιδίκαση σ’
αυτόν χρηματικής ικανοποίησης λόγω
της ηθικής του βλάβης από την ένδικη
αδικοπρακτική συμπεριφορά (συκοφαντική δυσφήμηση) για ποσό 10.000
δραχμών (29,35 ευρώ) με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός του για να
προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια για
το υπόλοιπο ποσό. Από την 2274/2001
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του
Τριμελούς Εφετείου Πατρών, το οποίο
επελήφθη της υποθέσεως κατόπιν εφέ-
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σεως κατά της πιο πάνω αποφάσεως
του Τριμελούς Εφετείου Αγρινίου που
άσκησε η κατηγορουμένη και ήδη εναγομένη εφεσίβλητη προκύπτει ότι ο ενάγων, ο οποίος παραστάθηκε και πάλι ως
πολιτικώς ενάγων δεν διατύπωσε ρητή
επιφύλαξη για την περαιτέρω χρηματική
του ικανοποίηση. Το γεγονός όμως αυτό
ουδεμία ασκεί εν προκειμένω επιρροή
και ουδόλως δύναται να συναχθεί το
συμπέρασμα ότι αυτός δεν δύναται πλέον να ασκήσει τη σχετική αξίωσή του κατά το υπόλοιπο ποσό ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, δεσμευόμενος από

το δεδικασμένο δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση, όπως συνάγεται
ερμηνευτικά, δεν χρειαζόταν καν να
γίνει η παράσταση πολιτικής αγωγής
με ρητή επιφύλαξη, δεδομένου ότι η
παράσταση αυτή έγινε από την αρχή
στο πρωτοβά-θμιο ποινικό δικαστήριο
για το ποσό των 10.000 δραχμών
(29,35 ευρώ) με επι-φύλαξη δηλαδή
για ποσό προφανέστα-τα συμβολικό
σε σύγκριση με το μέγε-θος της ηθικής
βλάβης που αυτός υπέ-στη από την
ένδικη αδικοπρακτική συμ-περιφορά

525/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Καρκούλιας, Βασίλειος Κοντόπουλος, Αγγελική
Σπηλιοπούλου).
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.). Ισχύς των αποφάσεών του. Ετεροδικία
εναγομένου αλλοδαπού δημοσίου. Ερώτημα προς το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων αν για τη σφαγή των Καλαβρύτων ευθύνεται το γερμανικό κράτος.

Κατά το άρθρο 100 παρ. 4 του
Συντάγματος που ρυθμίζει το ζήτημα της
ισχύος και των συνεπειών των αποφάσεων του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, «οι αποφάσεις του δικαστηρίου
εί-ναι αμετάκλητες. Διάταξη νόμου, που
κη-ρύσσεται αντισυνταγματική, είναι ανίσχυρη από τη δημοσίευση της σχετικής
απόφασης ή από το χρόνο που ορίζεται
με την απόφαση». Εξάλλου, κατά το
άρ-θρο 54 παρ. 1 του Κώδικα περί του
Ανω-τάτου Ειδικού Δικαστηρίου που
κυρώ-θηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
345/1976 (Α1 141), η απόφαση του Δικαστηρίου επί αμφισβητήσεως για τον
χαρακτηρισμό κανόνων του διεθνούς
δι-καίου ως γενικώς παραδεγμένων

«ισχύει έναντι πάντων». Κατά την έννοια
των διατάξεων αυτών, η απόφαση του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, με την
οποία αίρεται αμφισβήτηση για τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένων κανόνων
του διεθνούς δικαίου ως γενικώς παραδεγμένων και η διατυπούμενη σ’ αυτήν
σχετική κρίση, δεσμεύει όχι μόνον το
δικαστήριο που εξέδωσε την παραπεμπτική προς το Α.Ε.Δ απόφαση ή τους
διαδίκους που υπέβαλαν την αντίστοιχη
αίτηση, αλλά και κάθε δικαστήριο ή όργανο ενώπιον του οποίου τίθεται το αυτό
νομικό ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα χαρακτηρισμού κατά το ίδιο χρονικό στάδιο
εξελίξεως του διεθνούς δικαίου των αυτών κανόνων ως γενικώς παραδεγμέ-
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νων (Α Ε Δ 13/2003 προσκομιζόμενη).
Στην προκειμένη υπόθεση, το Ανώτατο
Ειδικό Δικαστήριο με την ήδη εκδοθείσα
6/2002 απόφαση του, αναφορικά με τα
ως άνω παραπεμφθέντα ζητήματα, έκρινε, με την παρατιθέμενη στην απόφαση
αιτιολογία, ότι «στο παρόν στάδιο εξελίξεως του διεθνούς δικαίου εξακολουθεί
να υφίσταται γενικώς παραδεγμένος κανόνας του δικαίου αυτού, κατά τον οποίο
ένα κράτος δεν δύναται να εναχθεί παραδεκτώς ενώπιον δικαστηρίου άλλου
Κράτους για αποζημίωση από κάθε
εί-δους αδικοπραξία που έλαβε χώρα
στο έδαφος του forum και στην οποία
εμπλέ-κονται με οποιονδήποτε τρόπο
ένοπλες δυνάμεις του εναγομένου
Κράτους, είτε σε καιρό πολέμου είτε σε
καιρό ειρήνης», ότι δηλαδή το εναγόμενο
Κράτος απο-λαύει στην περίπτωση αυτή
ετεροδικίας. Συνεπώς, κατά τα εκτεθέντα
στην πα-ρούσα σκέψη, η απόφαση αυτή
δεσμεύ-ει και το παρόν Δικαστήριο ως
προς το ανωτέρω νομικό ζήτημα.
Από 1.4.1989 άρχισε να ισχύει
μεταξύ Ελλάδος, Βελγίου, Δανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου και Κάτω Χωρών (Ολλανδίας) η από 27.9.1968 Σύμβαση των
Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και
την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, κυρώθηκε από την
Ελλάδα με το ν. 1814/1988 και αποτελεί
έκτοτε εσωτερικό δίκαιο αυξημένης τυπικής ισχύος σύμφωνα με το αρθ. 28 του
Συντάγματος του 1975 (ΑΠ 1551/2003
Ελλ Δνη 45.421). Στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 της εν λόγω Συμβάσεως
ορίζεται: «Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», ενώ η διάταξη του άρθρου 5
παρ. 3 της ίδιας Συμβάσεως ορίζει:
«Πρόσωπο που έχει την κατοικία του στο

383

έδαφος συμβαλλόμενου κράτους μπορεί
να εναχθεί σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος, ως προς ενοχές εξ αδικοπραξίας ή
οιονεί αδικοπραξίας, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός ». Από τις διατάξεις όμως
αυτές δεν προκύπτει με τρόπο σαφή, ότι
οι ένδικες αξιώσεις εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής αυτών.
Επειδή η ύπαρξη προνομίου ετεροδικίας του εναγομένου αλλοδαπού
Δημοσίου και ακολούθως η έλλειψη δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων
προς εκδίκαση της κρινόμενης υποθέσεως εξαρτάται από την επίλυση αμφισβητούμενων νομικών ζητημάτων και
ει-δικότερα από το αν: α) Υπάγονται στο
κατ’ άρθρο 1 ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως των Βρυξελλών οι
αγωγές αποζημιώσεως που ασκούνται
από φυσικά πρόσωπα κατά συμβαλλόμενου κράτους ως αστικώς υπευθύνου για πράξεις ή παραλείψεις των
ενόπλων δυνάμεών του, εφόσον οι εν
λόγω πράξεις και παραλείψεις επεσυνέβησαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής κατοχής του κράτους κατοικίας των εναγόντων κατόπιν επιθετικού πολέμου εκ
μέρους του εναγομένου και βρίσκονται
σε κατάφωρη αντίθεση με το δίκαιο του
πολέμου, δυνάμενα να θεωρηθούν και
ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Και β) Συμβιβάζεται με το σύστημα της
Συμβάσεως των Βρυξελλών η εκ μέρους
του εναγομένου κράτους προβολή της
ενστάσεως ετεροδικίας, με αποτέλεσμα,
σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, να εξουδετερώνεται η εφαρμογή της
Συμβάσεως καθεαυτή και μάλιστα για
πράξεις και παραλείψεις των ενόπλων
δυνάμεων του εναγομένου, που επεσυνέβησαν πριν από την ισχύ της εν λόγω
Συμβάσεως, ήτοι κατά τα έτη 1941-1944.
Προς το σκοπό αυτό το Δικαστήριο κρί-
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νει, ότι πρέπει να αναβληθεί και πάλι η
έκδοση οριστικής αποφάσεως, προκειμένου να υποβληθούν, σύμφωνα με το
όρθρο 177 της συνθήκης της ΕΟΚ, προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά τα
οριζόμενα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.
Διατυπώνει προς το Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα εξής
δύο προδικαστικά ερωτήματα:
1.«Υπάγονται στο κατ’ άρθρο 1
ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως των Βρυξελλών οι αγωγές αποζημιώσεως που ασκούνται από φυσικά
πρόσωπα κατά συμβαλλόμενου κράτους ως αστικώς υπευθύνου για πράξεις
ή παραλείψεις των ενόπλων δυνάμεων
του, εφόσον οι εν λόγω πράξεις και πα-

ραλείψεις επεσυνέβησαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής κατοχής του κράτους
κατοικίας των εναγόντων κατόπιν επιθετικού πολέμου εκ μέρους του εναγομένου και βρίσκονται σε κατάφωρη αντίθεση με το δίκαιο του πολέμου, δυνάμενα να θεωρηθούν και ως εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας;».
2. « Συμβιβάζεται με το σύστημα
της Συμβάσεως των Βρυξελλών η εκ μέρους του εναγομένου κράτους προβολή
της ενστάσεως ετεροδικίας, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, να εξουδετερώνεται η εφαρμογή της Συμβάσεως καθεαυτή και μάλιστα
για πράξεις και παραλείψεις των ενόπλων δυνάμεων του εναγομένου που
επεσυνέβησαν πριν από την ισχύ της
Συμβάσεως αυτής, ήτοι κατά τα έτη
1941-1944;».

535/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Τσάγας, Δημήτριος Γκουβίτσας).
Αγωγή. Ασκείται με κατάθεση και κοινοποίηση. Αν δεν γίνει η κοινοποίηση προς
τον εναγόμενο αλλά παρά ταύτα παρίσταται αυτός και προτείνει τους ισχυρισμούς
του, η αγωγή δεν θεωρείται ανυπόστατη. Ακυρότητα της αγωγής επέρχεται μόνο
αν ο εγκαλούμενος υποστηρίξει και αποδείξει ότι υπέστη βλάβη που δεν μπορεί να
αποκατασταθεί παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων άρθρων 215 § 1, 228, 159 και 160
του ΚΠολΔ συνάγεται ότι η αγωγή
ασκείται δια δικογράφου που κατατίθεται
στη γραμματεία του δικαστηρίου που
απευθύνεται, του οποίου (δικογράφου)
η κατάθεση είναι αναγκαίο στοιχείο της
προδικασίας και ολοκληρώνεται με την
κοινοποίηση του δικογράφου στον αντίδικο, η παράλειψη, όμως, της κοινοποιή-

σεως αυτού ή η μη εμπρόθεσμη κοινοποίησή του δεν συνεπάγεται ακυρότητα
της αγωγής, ερευνητέα αυτεπαγγέλτως,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 159 και
160 του ΚΠολΔ, παρά μόνο εάν ο εγκαλούμενος αυτή υποστηρίζει και αποδεικνύει ότι υπέστη βλάβη μη δυναμένη
άλλως να αποκατασταθεί, παρά μόνο με
την κήρυξη της ακυρότητας. Συνεπώς, η
παράλειψη της κοινοποίησης της αγωγής δεν καθιστά αυτή ανυπόστατη, εάν ο
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εναγόμενος που επικαλείται ακυρότη-τα
αυτής για τον ως άνω λόγο, παριστάμενος στην πρώτη συζήτηση της αγωγής και συμμετέχων νόμιμα σ’ αυτή,
αποκρούσει κατ’ ουσία την αγωγή και
προσκομίζει τα αποδεικτικά του μέσα
(ΑΠ 621/1980 ΝοΒ 1980, σελ. 1980,
ΕΑ 852/1995 Ελ. Δικ/νη 96, 1613). Στην
περίπτωση αυτή η αγωγή θεωρείται ότι
έχει ασκηθεί κανονικά και οι μεν δικονομικές της συνέπειες ανατρέχουν στον
χρόνο καταθέσεως της, οι δε ουσιαστικές ανατρέχουν στο χρόνο της πρώτης
συζήτησης της αγωγής (ΑΠ 1029/1973
Ελλ. Δικ/νη 74. 558). Στην προκειμένη
περίπτωση, κατά τη συζήτηση της από
15-3-1999 κρινόμενης αγωγής του Δ.Γ.,
κατά την αρχική δικάσιμο της 17-6-1999,
ο εναγόμενος Ι.Κ., παρέστη μετά των
πληρεξουσίων δικηγόρων του και κατέθεσε επί της έδρας προτάσεις 13 σελίδων, προσήγαγε δε ως μάρτυρα τον
Σ.Μ. που εξετάστηκε στο ακροατήριο
του δικαστηρίου. Με τις προτάσεις του,
ο εναγόμενος πρόβαλε κατ’ αρχάς την
ένσταση ακυρότητας της ως άνω αγωγής ως προς αυτόν, λόγω μη επίδοση
της σ’ αυτόν, επικαλούμενος ότι υπέστη
δικονομική βλάβη, συνιστάμενη στο ότι
αυτός πληροφορήθηκε την ύπαρξη της
αγωγής κατά την ημέρα συζήτησης
αυτής στις 17-6-1999 και έτσι στερήθηκε
της δυνατότητας να προετοιμάσει επαρκώς την άμυνά του κατ’ αυτής και να συλλέξει τα αναγκαία προς αντίκρουση αυτής αποδεικτικά στοιχεία. Από το περιεχόμενο των ως άνω προτάσεών του,
που προσκομίζονται σε επικυρωμένο
αντίγραφο, προκύπτει ότι με αυτές ο ενα-

γόμενος, πλην της ως άνω ενστάσεώς
του περί ακυρότητας της αγωγής, προέβαλλε, αμυνόμενος κατά της ως άνω
αγωγής, τους αναλυτικά αναφερόμενους
σ’ αυτές ισχυρισμούς και ενστάσεις του
τόσο ως προς το ζήτημα της υπαιτιότητας στην πρόκληση του επιδίκου
αυτο-κινητικού ατυχήματος, όσο και
προς αντίκρουση όλων των κονδυλίων
της αγωγής. Στη συνέχεια η κρινόμενη
αγωγή του Δ.Γ., επανασυζητήθηκε, κατ’
άρθρο 307 του ΚΠολΔ, κατά τη διάσιμο
της 11-10-2001, η οποία αποτελεί συνέχεια της αρχικής συζήτησης αυτής (ΕΑ
3365/93 Ελλ. Δικ/νη 96, 1161). Κατά την
επαναλαμβανόμενη αυτή συζήτηση της
αγωγής στις 11-10-2001, ο εναγόμενος
Ι.Κ. παρέστη μετά των πληρεξουσίων
δικηγόρων του. Ύστερα απ’ αυτά και δεδομένου ότι κατά την ως άνω επαναλαμβανόμενη συζήτηση της αγωγής κατά τη
δικάσιμο της 11-10-2001, ο εναγόμενος
μπορούσε να προβάλλει, παραδεκτά,
νέους ισχυρισμούς ή να συμπληρώσει
τους ήδη προταθέντες με τις ως άνω
προτάσεις του καθώς και να προσκομίσει νέα αποδεικτικά μέσα προς απόδειξη
αυτών, ουδεμία δικονομική βλάβη υπέστη ο εναγόμενος Ι.Κ. από τη μη επίδοση σ’ αυτόν της αγωγής και κατά συνέπεια η κρινόμενη αγωγή του Δ.Γ. θεωρείται ότι ασκήθηκε νομότυπα και έναντι
του εναγομένου Ι.Κ., οι ουσιαστικές,
όμως, συνέπειες αυτής θα ανατρέξουν
στο χρόνο της αρχικής συζήτησης αυτής
(ΑΠ 1029/1973 Ελλ. Δικ/νη 74. 558).

553/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κτενάς, Τάκης Ανδρονόπουλος, Θεόδωρος
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Αχείμαστος).
Δικαστική απόφαση. Η διόρθωση είναι επιτρεπτή ανεξάρτητα από την πηγή
προέλευσης του λάθους δηλαδή και όταν το σφάλμα δεν οφείλεται στο δικαστήριο
αλλά στον διάδικο που οδήγησε σε ελλιπή ή ανακριβή διατύπωση της απόφασης.
Περιστατικά.

Από το άρθρο 315 του Κ. Πολ.
Δικ., κατά το οποίο μπορεί το δικαστήριο
με αίτηση των διαδίκων ή και αυτεπαγγέλτως να προβεί σε διόρθωση της
από-φασης αν περιέχονται σ’ αυτήν
λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό
της έχει διατυπωθεί κατά τρόπο ελλιπή ή
ανακριβώς, συνάγεται ότι μπορεί να γίνει
η διόρθωση της απόφασης όταν υπάρχουν σ’ αυτή σφάλματα που οφείλονται
σε ασυμφωνία μεταξύ αυτών που ήθελε
το δικαστήριο και αυτών που έχουν διατυπωθεί στην απόφαση, έστω και αν
από τη διόρθωση επέρχεται μεταβολή
στο διατακτικό, αφού η μεταβολή αυτή
επιτρέπεται από το νόμο και συνεπώς
δεν αποτελεί παραβίαση του δεδικασμένου. Η διόρθωση γίνεται με βάση το σύνολο της απόφασης και τα στοιχεία γενικά της δίκης από τα οποία ορίζεται στο
περιεχόμενο της. Διόρθωση δεν επιτρέπεται όταν τα σφάλματα που αποδίδονται στην απόφαση αναφέρονται στην
ερμηνεία ή την εφαρμογή ουσιαστικής
διάταξης νόμου ή στην εκτίμηση των
αποδείξεων, γιατί αυτό θα οδηγούσε σε
αναδίκαση της υπόθεσης και σε προσβολή του δεδικασμένου και δεν θα επέφερε απλώς ορθή διατύπωση εκείνου
που θέλησε το δικαστήριο και το οποίο
προκύπτει είτε από το περιεχόμενο της
ίδιας της απόφασης είτε και από τα δικόγραφα και τις προτάσεις των διαδίκων,
στα οποία αναφέρεται η απόφαση
(βλ. ΑΠ. 1336/1991 Ελλ.Δνη 33.1477,
ΑΠ.1123/1989 Βασ. Νομ. 2 σελ. 244,
ΑΠ. 1607/1984 Ελ.Δνη 26.203). Ενόψει

αυτών και του γεγονότος ότι η διόρθωση
είναι επιτρεπτή ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του λάθους, υπόκειται σε
διόρθωση και η απόφαση στην οποία το
σφάλμα δεν οφείλεται στο δικαστήριο,
αλλά στον διάδικο και οδήγησε σε ελλιπή
ή ανακριβή διατύπωση της απόφασης
(βλ. ΑΠ. 2144/1986 ΕΕΝ 1988 σελ.
774, ΑΠ. 619/1970 ΝοΒ 19.26, Εφ.Αθ.
12371/1990 Αρχ. Νομ. 42.451, Εφ.Αθ.
6640/1980 ΝοΒ 28.1582).
Εν προκειμένω ο Π.Λ. άσκησε
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας την από 7.10.1991 αγωγή
κα-τά του Λογοθέτη, με την οποία
ζητούσε στο αιτητικό της να ρυθμιστεί
η χρήση ενός κοινόχρηστου δρόμου
πλάτους 4 μέτρων, ο οποίος ξεκινά
από τον επαρχι-ακό δρόμο Λευκάδας
-Νυδρίου, περι-λαμβάνει στην αρχή
του τριγωνική έκτα-ση και φτάνει μέχρι
το κοινόχρηστο πη-γάδι. Στο ιστορικό
της αγωγής του ανέ-φερε ο ενάγων
ότι ο αυτοκινητόδρομος αυτός έχει
πλάτος 4 μέτρα και μήκος περίπου
80 μέτρα και φτάνει ακριβώς μέχρι το
κοινόχρηστο πηγάδι. Ακολού-θως ο
ενάγων στις ενώπιον του ανωτέ-ρω
Δικαστηρίου προτάσεις του της πρώτης συζητήσεως που κατατέθηκαν την
27.11.1991, ανέφερε ότι από παραδρομή γράφτηκε στην αγωγή ότι το μήκος
του δρόμου είναι 80 μέτρα ενώ είναι 40
περίπου μέτρα μέχρι το πηγάδι. Επί της
ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
7/1997 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, η οποία ήδη έχει καταστεί τελεσίδι-
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κη και η οποία δέχτηκε την αγωγή και
διέλαβε στο διατακτικό της τα εξής: «Ρυθμίζοντας την προσήκουσα χρήση του
αυτοκινητόδρομου, πλάτους 4 μέτρων
και μήκους 40 μέτρων, που ευρίσκεται
μεταξύ των ιδιοκτησιών εναγομένου και
Γ.Λ. στη θέση «Στραβολάμπρια» της
κτηματικής περιφέρειας Κατούνας Λευκάδας, αρχομένου εκ της επαρχιακής
οδού Λευκάδας - Νυδρίου με κάθετο
φορά και καταλήγοντας στο πηγάδι που
ευρίσκεται πλησίον των αποθηκών του
εναγομένου, διαλαμβάνοντος στην αρχή
του και στο δυτικό μέρος του και τριγωνική έκταση εντός της οποίας υφίσταται
παλιά καρυδιά, προσδιορίζει όπως οι
κοινωνοί του δρόμου αυτού, κάνουν
ελεύθερη, ακώλυτη και συνεχή χρήση
του δρόμου αυτού καθ’ όλον το πλάτος
και μήκος του, ώστε να διασφαλίζεται ευχερώς η μετάβαση τους με μηχανοκίνητα
μέσα στο κοινόχρηστο πηγάδι που βρίσκεται πλησίον των αποθηκών του εναγομένου». Τόσο από το αιτιολογικό της
ανωτέρω αποφάσεως όσο και από το
ως άνω διατακτικό της, προκύπτει η θέληση του Δικαστηρίου να χρησιμοποιούν
οι κοινωνοί ακωλύτως τον αυτοκινητόδρομο από την έναρξη του μέχρι και το
πηγάδι καθ’ όλο το μήκος και πλάτος
του, αναφέρει δε ως μήκος του τα 40 μέ-

τρα, επειδή αυτό ανέφερε ο ενάγων στις
προτάσεις του ότι ήταν το μήκος του μέχρι και το πηγάδι και δεν ήθελε το Δικαστήριο να χρησιμοποιείται ο δρόμος μόνο στα 40 μέτρα του μήκους του και να
μην φτάνει στο πηγάδι. Όμως ο ενάγων
από παραδρομή ανέφερε στις προτάσεις του ότι ο δρόμος μέχρι το πηγάδι
έχει μήκος 40 περίπου μέτρα, ενώ έχει
60,50 μέτρα κι η αριθμητική αυτή παραδρομή οδήγησε το Δικαστήριο σε ανακριβές διατακτικό, το οποίο υπόκειται σε
διόρθωση ως προς το ορθό μήκος του
δρόμου, αφού η θέληση του Δικαστηρίου
να χρησιμοποιείται ο δρόμος καθ’ όλο το
μήκος του μέχρι το πηγάδι, παραμένει
αναλλοίωτη και μάλιστα με τη διόρθωση
αυτή εκλείπει η αντίφαση που ενυπήρχε
λόγω του αριθμητικού λάθους. Πρέπει
τέλος να σημειωθεί ότι η απόφαση δεν
θα έπασχε και θα εκτελείτο ευχερώς,
ακόμη και αν δεν ανέφερε καθόλου στο
διατακτικό τα μέτρα μήκους του δρόμου,
αρκεί που ανέφερε «καθ’ όλο το μήκος
του μέχρι το πηγάδι». Το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο με τις ίδιες σκέψεις δέχτηκε
ότι η απόφαση υπόκειται σε διόρθωση
και προέβη στη διόρθωση αυτής ως
προς το αριθμητικό λάθος. Επομένως
ορθά εφάρμοσε το νόμο και έτσι ο σχετικός λόγος εφέσεως που υποστηρίζει το

559/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασιλική Καραγιάννη Ν.Σ.Κ., Διομήδης Αποστολόπουλος).
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά του πίνακα νομιμοποιείται να
ασκήσει ο οφειλέτης και ο αναγγελθής δανειστής. Ανακοπή για τις αμοιβές δικηγόρου
και συμβολαιογράφου που αναφέρονται στον πίνακα ως έξοδα εκτέλεσης και
προαφαιρούνται. Παθητικά νομιμοποιείται μόνο ο επισπεύδων δανειστής και όχι ο
δικηγόρος και ο συμβολαιογράφος όταν η αμφισβήτηση με την ανακοπή αφορά τη
νομιμότητα της εκκαθάρισης και ειδικότερα το νόμιμο, ορισμένο και το αιτιολογημένο
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και το αν έγιναν προς το συμφέρον όλων των δανειστών και είναι συνεπώς έξοδα
εκτελέσεως. Περιστατικά. Στην αμοιβή του συμβολαιογράφου δεν περιλαμβάνονται
έξοδα για επίδοση αντιγράφων του πίνακα στους δανειστές. Αμοιβή δικηγόρου για
σύνταξη επιταγής. Τρόπος υπολογισμού της αμοιβής του για την αφαίρεσή της από
πλειστηρίασμα. Contra: EΠ 447 και 448/2005, πιο πάνω.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 932, 971, 975, 979 και
1007 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι τα έξοδα
της αναγκαστικής εκτέλεσης βαρύνουν
εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η
εκτέλεση και προκαταβάλλονται από
εκείνον που την επισπεύδει. Τα έξοδα
αυτά προαφαιρούνται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού και προσδιορίζονται στον πίνακα κατάταξης χωρίς να
γίνεται κατάταξη τούτων, πλην όμως η
εκκαθαριστική πράξη του υπαλλήλου
του πλειστηριασμού αποτελεί διανομή
πλειστηριάσματος και προσβάλλεται με
την ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολΔ
(ΑΠ 627/1994). Ανακόπτων μπορεί να
είναι αναγγελθείς δανειστής ή ο καθού η
εκτέλεση οφειλέτης, ο οποίος αμφισβητεί την νομιμότητα της εκκαθαριστικής
πράξης των εξόδων εκτέλεσης ενώ καθ’
ου η ανακοπή είναι ο επισπεύδων δανειστής, ο οποίος μόνο αυτός νομιμοποιείται παθητικά στη διεξαγωγή της περί την
εκτέλεση δίκης όταν η αμφισβήτηση
αφορά τη νομιμότητα της εκκαθάρισης
και ειδικότερα το νόμιμο, ορισμένο και
αιτιολογημένο αυτής και το αν έγιναν
προς το συμφέρον όλων των δανειστών
και είναι υπό την έννοια αυτή έξοδα εκτέλεσης. (ΑΠ 142/2004). Στην προκειμένη
περίπτωση με την κρινόμενη ανακοπή
το ανακόπτον εκθέτει ότι με επίσπευση
της πρώτης των καθ’ ων εκπλειστηριάστηκαν τα εις αυτή αναφερόμενα κατασχεθέντα και επιτεύχθηκε εκπλειστηρίασμα 1.721.000 δραχμών. Ότι στον πλειστηριασμό αυτό αναγγέλθηκε το ανακόπτον για απαιτήσεις του συνολικού

ύψους 55.446.275 δραχμών. Ότι στον
συνταγέντα πίνακα κατάταξης από την
τρίτη των καθ’ ων συμβολαιογράφο,
ως υπάλληλο επί του πλειστηριασμού,
αφού προαφαιρέθηκαν ως έξοδα εκτέλεσης το ποσό των 853.912 δρχ. κατετάγη για το υπόλοιπο το ανακόπτον. Ότι
για έξοδα της συμβολαιογράφου προαφαιρέθηκε το ποσό των 163.000 δρχ.,
ενώ το νόμιμο ποσό που έπρεπε ν’ αφαιρεθεί ήταν 95.300 δρχ., ενώ για τα έξοδα
του δεύτερου των καθ’ ων δικηγόρου
προαφαιρέθηκαν 152.000 δραχμές ενώ
το νόμιμο ποσό ανερχόταν σε 25.469.
Με βάση αυτό το ιστορικό ζήτησε να
με-ταρρυθμιστεί ο παραπάνω πίνακας
κατάταξης ούτως ώστε τα προαφαιρεθέντα έξοδα εκτέλεσης να μειωθούν
κατά 194.231 δραχμές και για το ποσό
αυτό να καταταγεί το ανακόπτον. Η
ανακοπή αυτή ως προς τον δεύτερο
των καθ’ ων δικηγόρο και την τρίτη των
καθ’ ων συμβολαιογράφο, υπάλληλο του
πλειστηριασμού είναι παθητικά ανομιμοποίητη και απορριπτέα εφόσον το
ανακόπτον δεν αμφισβητεί τη διενέργεια
των πράξεων των παραπάνω για τις
οποίες προαφαιρέθηκαν τα πιο πάνω
χρηματικά ποσά αλλά αμφισβητεί μόνο
τη νομιμότητα των κονδυλίων αυτών.
Επομένως μόνο η πρώτη των καθ’ ων
νομιμοποιείται παθητικά στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την προηγούμενη σκέψη. Συνεπώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που απέρριψε την
ανακοπή ως προς το δεύτερο των καθ’
ων ως παθητικά ανομιμοποίητη ορθά
ερμήνευσε και εφάρμοσε τις προανα-
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φερόμενες διατάξεις. Έσφαλε όμως ως
προς την ερμηνεία των ίδιων διατάξεων
ως προς την τρίτη των καθ’ ων, εφόσον
δέχθηκε ότι ενομιμοποιείτο παθητικά
αυτή πλην όμως απέρριψε την ανακοπή
κατ’ ουσίαν, και πρέπει, να γίνει δεκτή
η έφεση ως προς την εφεσίβλητη αυτή,
να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση
και ν’ απορριφθεί η ανακοπή ως προς
την τρίτη των καθ’ ων ως παθητικά
ανομιμο-ποίητη.
Από τις διατάξεις των άρθρων
932 και 975 ΚπολΔ προκύπτει ότι στα
έξοδα εκτέλεσης εμπίπτουν όλες οι δαπάνες που γίνονται για την πρόοδο και
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτέλεσης,
δηλαδή αποβλέπουν στο γενικό συμφέρον όλων των δανειστών και αφορούν
τόσο την εκτέλεση καθ’ αυτή, όσο και
στην όλη διαδικασία της εκτέλεσης, βάσει της οποίας επιτεύχθηκε το πλειστηρίασμα, από την έναρξη μέχρι την περάτωσή της. Η έκθεση πλειστηριασμού και
κατακύρωσης αποτελεί διαδικαστική
πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας και
συνεπώς τα έξοδα και τα δικαιώματα
για την έκδοση αυτής αποτελούν έξοδα
εκτέ-λεσης κατά την έννοια του άρθρου
932 ΚΠολΔ και αφαιρούνται από το πλειστηρίασμα (Μπρίνια Αναγκαστική Εκτέλεση παρ. 146 III 4 σελ. 384, παρ. 406
σελ. 1071). Περαιτέρω κατά τη διάταξη
του άρθρου 979 § 1 μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες αφότου συνταχθεί ο πίνακας, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού
καλεί με έγγραφο εκείνον υπέρ του οποίου έγινε και εκείνον κατά τον οποίον έχει
στραφεί η εκτέλεση και τους δανειστές
που αναγγέλθηκαν για να λάβουν γνώση του πίνακα κατάταξης. Από την διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι ο νόμος
αρκείται σε απλή έγγραφη πρόσκληση
προς στους ανωτέρω να λάβουν γνώση
του πίνακα και δεν απαιτεί κοινοποίηση
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αντιγράφου αυτού. Επομένως η δαπάνη
έκδοσης και κοινοποίησης τέτοιων εγγράφων, που έγινε από υπερβάλλουσα
πρόνοια του συμβολαιογράφου, δεν
εμπίπτει στα έξοδα εκτέλεσης και δεν
βα-ρύνει το εκπλειστηρίασμα (Μπρίνια
Αναγκ. Εκτέλεση αρθρ. 979 σελ. 1160,
Εφ. Αθ. 2189/1999, Ελλ. Δνη 2001, 198,
Εφ. Πατρ. 881/2004 αδημ.). Στην προκειμένη περίπτωση με τον πρώτο λόγο
της ανακοπής το ανακόπτον ισχυρίζεται
ότι έσφαλλε η υπάλληλος του πλειστηριασμού που προαφαίρεσε το συνολικό
ποσό των 163.000 δραχμών για έξοδα
σύνταξης της έκθεσης πλειστηριασμού
και έξοδα και τέλη του πίνακα κατάταξης, ενώ το συνολικό ποσό για τις
παρα-πάνω πράξεις ανερχόταν σε
95.300 δραχμές. Από τα έγγραφα που
επικα-λούνται και προσκομίζουν οι
διάδικοι αποδείχθηκαν τ’ ακόλουθα: Με
επίσπευ-ση της πρώτης των καθ’ ων,
σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1101/1998
διαταγής πλη-ρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών διενεργήθηκε
αναγκαστικός πλειστηριασμός, σε
βάρος των οφει-λέτιδων εταιρειών με
τις επωνυμίες «Π.Ε. και ΣΙΑ ΟΕ» και
«Δ.Π. και ΥΙΟΙ ΟΕ» και συντάχθηκε
η υπ’ αριθμ. 11452/9-12-1998 έκθεση
αναγκαστικού πλειστηρια-σμού της
συμβολαιογράφου Πατρών Ε.Γ.
με επιτευχθέν εκπλειστηρίασμα το
ποσό του 1.721.000 δραχμών. Στον
παραπάνω πλειστηριασμό αναγγέλθηκε
και το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο
για προνομιακή απαίτησή του ύψους
55.446.275 δραχμών. Η παραπάνω
συμβολαιογράφος συνέταξε τον ανακοπτόμενο πίνακα κατάταξης σύμφωνα με
τον οποίο, αφού προαφαίρεσε το ποσό
των 853.912 δραχμών για έξοδα εκτέλεσης, κατέταξε το ανακόπτον για το
υπόλοιπο ποσό του εκπλειστηριάσμα-
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τος από 867.088 δραχμές. Ειδικότερα
όπως προκύπτει από τον πίνακα
κατάταξης (βλ. 8η σελίδα αυτού) η παραπάνω συμβολαιογράφος προαφαίρεσε
για τον εαυτόν της το ποσό των 63.000
δραχμών για τη σύνταξη της προαναφερόμενης έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού με ένα αντίγραφο και το ποσό των «100.000 δραχμών για έξοδα και
τέλη από τη σύνταξη του πίνακα με δικαιώματα αντιγράφων και έξοδα επίδοσης του πίνακα προς τους αναγγελθέντες δανειστές, την επισπεύδουσα και
τις οφειλέτριες εταιρείες». Σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 74.084/23-10-1996 Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης
πε-ρί καθορισμού δικαιωμάτων των
συμβο-λαιογράφων ; που νομίμως
δημοσιεύ-θηκε (ΦΕΚ Β 995/1-11-1996)
η υπάλλη-λος του πλειστηριασμού
συμβολαιογρά-φος εδικαιούτο: Α) για
τη σύνταξη της υπ’ αριθμ. 11452/1998
έκθεσης αναγκα-στικού πλειστηριασμού
και κατακύρω-σης αποτελούμενης από
8 φύλλα με ένα αντίγραφο 21.000
δραχμές. Στο ποσό αυτό πρέπει να
προστεθούν 7.000 δρχ. για τα επτά
φύλλα πλην του πρώτου (7 Χ1000 δρχ.),
χαρτόσημο 150 δρχ. για το πρώτο φύλλο
και 80 δρχ. για κάθε επόμενο φύλλο και
συνολικά 710 δραχ-μές, ποσό 100 δρχ.
υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, ποσό 8.800 δρχ. για ένα
αντίγραφο, ποσό 400 δραχμές για
χαρτόσημα του αντιγράφου, ποσό 100
δρχ. υπέρ ΤΑΧΔΙΚ, ποσό 115 δρχ. ανά
φύλλο αντιγράφου για Τ.Ν και Ταμείου
Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων και
συνολικά 920 δραχμές. Επομένως για
τη σύνταξη της παραπάνω έκθεσης
πλειστηριασμού εδικαιούτο 39.030
δραχμές.
Β. Για την σύνταξη του πίνακα κατάταξης, από 6 φύλλα 15.000 δραχμές.
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Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθούν
5.000 δρχ. για τα πέντε φύλλα πλην του
πρώτου (5 Χ 1000 δρχ.), δραχμές 550
για χαρτοσήμανση των φύλλων, δρχ.
100 υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ, δραχμές 20.500
για έξι επιδόσεις στην Πάτρα, την Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη, δραχμές 5.000 για
έξοδα δακτυλογράφησης κλπ. Τα έξοδα
για την έκδοση και επίδοση έξι αντιγράφων του πίνακα, έγιναν από υπερβάλλουσα πρόνοια της συμβολαιογράφου
και δεν εμπίπτουν στα έξοδα εκτέλεσης
και συνεπώς δεν βαρύνουν το εκπλειστηρίασμα αλλά εκείνους που λαμβάνουν τα αντίγραφα, σύμφωνα με την
προηγούμενη σκέψη. Επομένως συνολικά για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης εδικαιούτο 46.050 δραχμές και από
όλες τις παραπάνω πράξεις εδικαιούτο
συνολικά 85.080 δραχμές. Κατ’ ακολουθίαν η εκκαλουμένη απόφαση που
δέχθηκε ότι τα συνολικά έξοδα της συμβολαιογράφου ανερχόταν σε 126.320
δραχμές και ότι το επιπλέον χρηματικό
ποσό των 36.680 δραχμών που αφαίρεσε αυτή για τις παραπάνω πράξεις δεν
είναι υπερβολικό ώστε να οδηγήσει στην
ακύρωση του πίνακα κατάταξης και στην
συνέχεια απέρριψε τον λόγο αυτό της
ανακοπής, εσφαλμένα ερμήνευσε το
νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις.
Κατά το άρθρο 127 του ν. δ.
3026/54 «περί του Κώδικος Δικηγόρων»
ο συντάσσων και υπογράφων την
επιτα-γή δικηγόρος δικαιούται αμοιβής,
η οποία περιλαμβάνεται στα έξοδα εκτέλεσης. Καθορίζεται δε αυτή κατά το κατώτατο όριο υπό του άνω άρθρου, αναλόγως του είδους του εκτελουμένου τίτλου και ειδικότερα στις αποφάσεις του
Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Προέδρου
σε 25 μεταλλικές δραχμές. Σύμφωνα δε
με την απόφαση 12398/89 του Υπουργού Δικαιοσύνης ο συντελεστής υπολο-
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γισμού των δικηγορικών αμοιβών που
προβλέπεται από το άρθρο 99 του παραπάνω ν.δ/τος, ορίσθηκε σε 140 μονάδες. Εάν η εν λόγω αμοιβή προσδιορίζεται με την επιταγή στο οριζόμενο από
το νόμο κατώτατο όριο εισπράττεται με
την εκτέλεση του τίτλου για την απαίτηση. Εάν όμως η σύνταξη της επιταγής
έχει δυσκολία και δικαιολογεί ποσό μεγαλύτερο του προσδιοριζόμενου από το
νόμο ως ελαχίστου ορίου επιβάλλεται
εκ-καθάριση της είτε με ιδιαίτερη αγωγή
(Εφ. Πειρ. 1226/98 Αρμ. Ν. Γ, 1751), είτε
το επιλαμβανόμενο της σχετικής ανακοπής δικαστήριο μπορεί να ορίσει αυτό
το ποσό στο προσήκον μέτρο, λαμβάνον
υπόψη ιδίως το ύψος του ποσού της
απαίτησης για το οποίο η επιταγή και το
βαθμό δυσχέρειας συντάξεως της (Εφ.
Αθ. 186/98 Ελλ.Δνη 39, 1654). Στην
προκείμενη περίπτωση το ανακόπτον
με το δεύτερο και τελευταίο λόγο της
ανα-κοπής ισχυρίζεται ότι εσφαλμένα η
υπάλληλος του πλειστηριασμού προαφαίρεσε από το εκπλειστηρίασμα το
ποσό των 152.000 δραχμών για
αμοιβή του δικηγόρου Πατρών Δ.Α. για
τις ανα-φερόμενες σ’ αυτόν πράξεις, ενώ
η συνολική αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου ανερχόταν σε 25.469 δραχμές και
το ποσό αυτό έπρεπε να προαφαιρέσει
από το εκπλειστηρίασμα. Όπως προκύπτει από τον προαναφερόμενο πίνακα
κατάταξης, με την υπ’ αριθμ. 1101/1998

Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, που είναι ο
τίτλος βάσει του οποίου συνεχίστηκε η
αναγκα-στική εκτέλεση, το κεφάλαιο που
επιδι-κάστηκε στην αιτούσα και επισπεύδουσα ανερχόταν σε 21.517.422 δραχμές, πλέον τόκων και εξόδων. Σύμφωνα
με τις προαναφερόμενες διατάξεις τα
έξοδα του παραπάνω δικηγόρου ανέρχονταν ως εξής: 5.600 δραχμές, για αίτηση λήψης απογράφου της προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής, 4.749 δραχμές για τέλη απογράφου, 1120 δρχ. γι
αντιγραφή δύο αντιγράφων, 3.500 δραχμές για σύνταξη της επιταγής, 7.000 δρχ.
για κοινοποιήσεις της επιταγής, 3.500
δραχμές για σύνταξη εντολής προς εκτέλεση και 3500 δραχμές για τόκους των
παραπάνω κονδυλίων από 30-10-98
έως 9-12-1998 και συνολικά σε 28.969
δραχμές. Το ποσό αυτό λαμβάνοντας
υπόψη την επιστημονική εργασία, την
αξία και το είδος της υπόθεσης που διεκπεραιώθηκε και το χρόνο που αναλώθηκε πρέπει ν’ αυξηθεί κατά 60.000
δραχμές. Επομένως η συνολική αμοιβή
του παραπάνω δικηγόρου που έπρεπε
να αφαιρεθεί από το εκπλειστηρίασμα
ανέρχονταν σε 88.969 δραχμές και
όχι 152.000 δραχμές που αφαίρεσε η
υπάλληλος επί του πλειστηριασμού και
πρέπει να μειωθούν τα έξοδα αυτά κατά
63.031 δραχμές (152.000 - 88.969) και

563/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Μαρία Ιατροπούλου).
Αναίρεση. Αν αναιρεθεί η απόφαση αναβιώνει η αίτηση παροχής έννομης προστασίας.
Αν αναιρεθεί η απόφαση του εφετείου αναβιώνει η πρωτόδικη απόφαση και η κατ’
αυτής έφεση που θα κριθεί πάλι από το εφετείο. Περιστατικά.
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Κατά τη διάταξη του άρθρου 579
§1 ΚΠολΔ αν αναιρεθεί η απόφαση, οι
διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση
που υπήρχε πριν από την απόφαση που
αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από
την απόφαση αυτή ακυρώνεται μόνο
εφόσον στηρίζεται στην παράβαση για
την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση. Από
τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι με
την αναίρεση της απόφασης αναβιώ-νει
η αίτηση παροχής έννομης προστα-σίας.
Αν αναιρεθεί η απόφαση του Εφε-τείου
αναβιώνει η πρωτόδικη απόφαση και
η κατ’ αυτής έφεση (ΑΠ 88/1996 Ελλ.
Δνη 1996, 1554 επ) που θα κριθεί πάλι
από το εφετείο (ΑΠ 1500/95 Ελλ,/Δνη
1997, 1540, Κονδύλης κλπ υπ’ αρθρ.
579 σελ. 1077). Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 524§3 ΚπολΔ σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος η
έφεση απορρίπτεται. Στην προκείμενη
περίπτωση οι ενάγοντες άσκησαν κατά
των εναγομένων την από 11-1-1999
αγωγή τους για την οποία ζήτησαν ν’
αναγνωρισθεί ως άκυρος ο όρος του
άρθρου 3 του από 20-4-1996 ιδιωτικού
συμφωνητικού μισθώσεως, που καταρτίσθηκε μεταξύ των εναγομένων, ν’ αναγνωρισθούν ως άκυρες οι γενόμενες
προκαταβολές των μισθωμάτων ύψους
41.400.000 δρχ. και να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να τους καταβάλουν το
ποσό αυτό άλλως να υποχρεωθεί ο
δεύ-τερος τούτων να τους καταβάλει
το πα-ραπάνω ποσό κατά τις διατάξεις
περί αδικαιολογήτου πλουτισμού. Επί
της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ’
αριθμ. 71/2000 οριστική απόφαση του

Μονομε-λούς Πρωτοδικείου Αιγίου, που
απέρρι-ψε την αγωγή. Κατ’ αυτής της
απόφασης οι ενάγοντες άσκησαν την
από 15-5-2001 έφεση τους. Το Εφετείο
Πατρών με την υπ’ αριθμ. 629/2002
απόφασή του έκανε δεκτή την έφεση,
εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση
και δέχθηκε την αγωγή κατά την κυρία
βάση αυτής. Κατ’ αυτής της απόφασης
η πρώτη των εφεσίβλητων άσκησε
αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε
τακτική ολομέλεια, με την υπ’ αριθμ.
6/2004 απόφαση του ανή-ρεσε την
παραπάνω 629/2002 απόφα-ση του
Εφετείου Πατρών και παρέπεμ-ψε την
υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο
ίδιο Εφετείο. Με την από 13-4-2004
κλήση της πρώτης εναγομένης, εφεσίβλητης και αναιρεσείουσας επαναφέρεται προς συζήτηση η έφεση των εναγόντων. Οι τελευταίοι όμως δεν εμφανίστηκαν στην παραπάνω δικάσιμο
κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από
τη σειρά της στο οικείο πινάκιο μολονότι
κλητεύθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα
(βλ. υπ’ αριθμ 9369Β/22-4-2004 και
9370Β/-22-4-2004 εκθέσεις επιδόσεων
του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών Αθανασίου Λαμπρόπουλου). Επομένως, εφόσον μετά την
αναί-ρεση της απόφασης οι διάδικοι
επανέρ-χονται στην κατάσταση που
υπήρχε πριν την αναιρεθείσα απόφαση,
κρίνεται πλέον εξ αρχής η έφεση και
αφού οι εκ-καλούντες ερημοδικούν
πρέπει ν’ απορ-ριφθεί η έφεση, ως
προς την πρώτη των εφεσιβλήτων, η

575/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Θεοδωράτος, Αθανάσιος Καφέζας).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

393

Εφετείο. Απουσία εφεσίβλητου. Η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρών εφόσον
όμως αυτός επέσπευσε τη συζήτηση ή κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Αν
αναβληθεί η συζήτηση, η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισοδυναμεί με νόμιμη
κλήτευση εφόσον όμως είχε κλητευθεί ο διάδικος για την πρώτη δικάσιμο. Αλλιώς
η συζήτηση είναι απαράδεκτη. Περιστατικά. Δικονομικός εγγυητής. Ο εναγόμενος
για αποζημίωση μπορεί να τον προσεπικαλέσει ή να του ανακοινώσει τη δίκη. Αν ο
δικονομικός εγγυητής δεν ασκήσει παρέμβαση τότε δεν καθίσταται διάδικος στην κυρία
δίκη και συνεπώς ο ενάγων δεν απευθύνει και εναντίον του την έφεση.

Αν ο εφεσίβλητος δεν εμφανισθεί
ή δεν λάβει μέρος κανονικά στη συζήτηση της εφέσεως, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, έχει υποχρέωση να ερευνήσει
την ύπαρξη ή μη κλητεύσεώς του.
Στις υποθέσεις που δικάζονται κατά τη
διαδι-κασία ενώπιον των πρωτοβαθμίων
δικα-στηρίων, αν κατά τη συζήτηση της
εφέ-σεως ερημοδικεί ο εφεσίβλητος, η
διαδι-κασία προχωρεί σαν να ήταν και
αυτός παρών, εφόσον αυτός επέσπευσε
τη συζήτηση ή κλήθηκε νομίμως
και εμπρο-θέσμως να παραστεί σ’
αυτήν, σύμφωνα με τα άρθρα 271
και 524 παρ.1 εδ. α’ του ΚΠολΔ. Αν
ο εφεσίβλητος δεν κλη-τεύθηκε ή δεν
κλητεύθηκε νομίμως ή εμ-προθέσμως,
το δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη
συζήτηση (Σαμουήλ, η έφεση κατά τον
ΚΠολΔ, έκδ.2003, παρ.1078,1078α
και 1079, Εφ. Αθ 3212/2004 Ελλ. Δνη
46.557). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη
του άρθρου 226 παρ.4 εδάφ. 3 και 4
ΚΠολΔ, αν η συζήτηση αναβληθεί ο
γραμματέας είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά το τέλος της συνεδριάσεως 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 υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως
κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την
έννοια της διατάξεως αυτής 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 επομένως με τη νόμιμη παράστασή
του και μη εναντίωσή του καλύφθηκε τυχόν ακυρότητα της κλητεύσεώς του κατά
την αρχική δικάσιμο. Αντιθέτως, αν κατά
την αρχική δικάσιμο δεν είχε κλητευθεί
νομίμως να παραστεί και δεν παραστάθηκε και επομένως δεν καλύφθηκε η παράλειψη της κλητεύσεώς του ή η μη νομιμότητα αυτής για την αρχική δικάσιμο, η
από το πινάκιο αναβολή της υπόθεσης
και η εγγραφή αυτής για τη νέα μετ’ αναβολή δικάσιμο δεν ισχύει ως κλήτευσή
του για τη νέα δικάσιμο (ΑΠ 92/2004
Ελλ. Δνη 45.1414, ΑΠ 136/1999 Ελλ.
Δνη 40.1076, Σαμουήλ, ό.π., παρ. 977).
Στην προκειμένη υπόθεση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας,
ο εκκαλών είχε επισπεύσει τη συζήτηση
της κρινόμενης εφέσεως για τη δικάσιμο
της 5 ης Φεβρουαρίου 2004 που με
επιμέλεια, είχε αρχικώς ορισθεί. Κατ’ αυτήν, ερήμην των πρώτου και δεύτερης
των εφεσίβλητων, αντιμωλία δε των λοιπών διαδίκων αναβλήθηκε η συζήτησή
της για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην
αρχή της αποφάσεως, κατά την οποία
δεν εμφανίστηκαν, ούτε με άλλο νόμιμο
τρόπο παραστάθηκαν οι ίδιοι πιο πάνω
εφεσίβλητοι. Ως προς τον απολειπόμενο
πρώτο εφεσίβλητο δεν αποδεικνύεται,
με την προσκομιδή σχετικής εκθέσεως,
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η προς αυτόν επίδοση αντιγράφου της
εφέσεως, καθώς και κλήση τούτου για
την παράστασή του κατά την αρχική ή
τη νέα, μετ ‘αναβολή, δικάσιμο, ούτε δε
και από τους παριστάμενους διαδίκους
γίνεται επίκληση επιδόσεως με αυτό το
περιεχόμενο. Συνεπώς, πρέπει η συζήτηση της εφέσεως να κηρυχθεί απαράδεκτη ως προς τον πρώτο εφεσίβλητο.
Περαιτέρω, από την 3481/19.11.2002
έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας
Α.Β. που επικαλείται και προσκομίζει ο
εκκαλών, αποδεικνύεται ότι αντίγραφο
της ένδικης εφέσεως, με πράξη ορισμού
δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για
την αρχική δικάσιμο της 5.2.2004, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στη
δεύτερη εφεσίβλητη. Εφόσον δε αυτή
δεν εμφανίστηκε στη σημερινή δικάσιμο
και ενόψει του ότι η αναβολή της συζητήσεως και η εγγραφή της υποθέσεως στο
πινάκιο θεωρείται κλήτευση για όλους
τους διαδίκους, πρέπει να δικαστεί ερήμην, η διαδικασία όμως θα προχωρήσει
σαν να ήταν και αυτή παρούσα (αρθ.524
παρ. 4 Κ.Πολ.Δ).
Ο εναγόμενος για αποζημίωση
μπορεί κατά τα άρθρα 88 και 91 του
ΚΠολΔ να προσεπικαλέσει στη δίκη το
δικονομικό του εγγυητή ή να ανακοινώσει προς αυτόν την εκκρεμή δίκη. Ο
τε-λευταίος, αν αμφισβητήσει μόνο την
υποχρέωσή του για αποζημίωση και

δεν ασκήσει πρόσθετη υπέρ του εναγομένου παρέμβαση, δεν καθίσταται διάδικος στην κυρία δίκη επί της αγωγής και
επομένως ο ενάγων, αν ασκήσει έφεση
κατά της αποφάσεως, δεν μπορεί να την
απευθύνει κατ’ αυτού (ΑΠ 1961/1986
Ελλ Δνη 29.282, Εφ.Αθ 657/1987 Ελλ
Δνη 28.1114, Σαμουήλ, ό.π., παρ.336).
Στην προκειμένη υπόθεση, η υπό κρίση
έφεση του ενάγοντος κατά της 27/1999
οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681 Α, 666, 667 και 670 έως 676
ΚΠρλΔ, κατά το μέρος που αυτή απευθύνεται κατά της τρίτης εφεσίβλητης
ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΦΟΙΝΙΞ - ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Ε» και κατά της
οποίας ο πρώτος εφεσίβλητος κατά την
πρωτόδικη δίκη είχε απευθύνει προσεπίκληση με αγωγή αποζημιώσεως, ως
δικονομικής εγγυήτριας αυτού, στη δε
πρωτόδικη δίκη αυτή είχε αρνηθεί την
προσεπίκληση και αγωγή και δεν είχε
παρέμβει στην πρωτόδικη δίκη, να
απορριφθεί σαν απαράδεκτη (αρ.532
Κ.Πολ.Δ). Αντιθέτως, η ίδια έφεση κατά
το μέρος που στρέφεται κατά των πρώτου και δεύτερης των εφεσίβλητων, έχει
ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως.
Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά
δεκτή και εξεταστεί το βάσιμο των

604/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Λευτέρης Σταύρου, Βασίλειος
Σταματόπουλος, Ευάγγελος Ματσούκης, Βασίλειος Ζορμπάς).
Έφεση. Δεύτερη απαγορεύεται έστω και αν στρέφεται κατά άλλων εφεσιβλήτων.
Παραίτηση από την πρώτη έφεση με δήλωση ενώπιον του Εφετείου. Δεκτή η
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παραίτηση και είναι έγκυρη η δεύτερη έφεση που ασκήθηκε την ίδια ημεροχρονολογία.
Καταδολίευση δανειστών και απάτη εις βάρος δικαστηρίου και δικαστικού επιμελητή
για τη διενέργεια πλειστηριασμού. Περιστατικά.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 294 παρ. 1, 295 παρ.
1, 297 και 299 Κ.Πολ.Δ., που έχουν
εφαρ-μογή, σύμφωνα με την τελευταία
διάταξη και επί των ενδίκων μέσων και
στην κατ’ έφεση δίκη (αρθρ. 524 παρ.
1 Κ.Πολ.Δ.) συνάγεται ότι η παραίτηση
από το δικό-γραφο μπορεί να γίνει από
τον εκκα-λούντα με δήλωσή του, που
καταχωρί-ζεται στα πρακτικά και χωρίς
συναίνεση του εφεσίβλητου, πριν ο
τελευταίος ει-σέλθει στη συζήτηση
επί της ουσίας της υποθέσεως. Η
παραίτηση αυτή από το δικόγραφο της
εφέσεως έχει σαν αποτέ-λεσμα ότι η
έφεση θεωρείται σαν να μην ασκήθηκε
(ΑΠ 189/1997 Ελ. Δνη 38.1576, ΑΠ
726/1993 Ελ. Δνη 36.102). Είναι όμως
παραδεκτή η δεύτερη έφεση του ίδιου
διαδίκου κατά της αυτής από-φασης,
όταν έγινε νόμιμη παραίτηση από το
δικόγραφο της πρώτης, σύμφω-να με
τα άρθρα 294 και 297 Κ.Πολ.Δ., αφού
στην περίπτωση αυτή, κατά το άρ-θρο
295 Κ.Πολ.Δ., θεωρείται ότι η πρώτη
έφεση, δεν ασκήθηκε και συνεπώς
κατά πλάσμα του νόμου η νέα έφεση δεν
είναι δεύτερη αλλά πρώτη (Σαμουήλ. Η
έφεση εκδ. Ε σελ. 61 παρ. 161 επ.). Στην
προκειμένη περίπτωση οι εναγόμενοι
α) Α.Α. και β) Θ.Σ. που ηττήθηκαν στον
πρώτο βαθμό άσκησαν κατά των ως
άνω εφεσίβλητων, την από 18-6-2004
και με αυξ. αρ. κατάθ. 321/18-6-2004
έφεση, κατά της υπ’ αριθμ. 90/2004
ορι-στικής αποφάσεως του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών. Κατά την ίδια
ημερομηνία οι εκκαλούντες κατέθεσαν
νέα, πανομοιότυπη κατά το περιεχόμενο, έφεση κατά της αυτής αποφάσεως

του πρωτοδικείου. Κατά την ως άνω
δι-κάσιμο (3-2-2005) με δήλωση που
κατα-χωρήθηκε στα πρακτικά της
συζητή-σεως η τρίτη και τέταρτος των
εκκα-λούντων πριν από τη συζήτηση της
ου-σίας της υποθέσεως στο ακροατήριο
παραιτήθηκαν ρητά από το δικόγραφο
της πρώτης έφεσης. Επομένως η έφεση
αυτή θεωρείται ως προς αυτούς ότι δεν
ασκήθηκε ποτέ σύμφωνα με το άρθρο
295 Κ.Πολ.Δ. και η νέα έφεση, που
νο-μότυπα και εμπρόθεσμα, είναι παραδεκτή.
Η από 7-6-2004 και με αύξ. αρ.
κατάθ. 317/ 18-6-2004 του Α.Κ., η από
18-6-2004 και με αύξ. αρ. κατάθ. 321/
18-6-2004 έφεση του Α.Σ.. Και η από
17-6-2004 και με αύξ. αρ. κατάθ. 323/
18-6-2004 έφεση της Α.Α. και Θ.Σ. κατά
των 1) Κ.Μ. 2) Δ.Μ. και 3) Ε.Μ. και της
υπ’ αριθμ. 90/ 2004 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, η οποία εκδόθηκε κατά την
τα-κτική διαδικασία και δέχτηκε την
αγωγή ασκήθηκαν νομότυπα (άρθρα
495 επ., 511, 513 αρ. 1β,516 αρ.1,517
εδ. α Κ.Πολ. Δ. και είναι εμπρόθεσμες
(αρθρ. 518 Κ.Πολ.Δ.). Συνεπώς, είναι
παραδε-κτές, πρέπει να συνεκδικαστούν
(αρθρ. 246 και 524 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ) από
το αρμόδιο τούτο Δικαστήριο και κατά
την ίδια διαδικασία, κατά την οποία
εκδόθηκε η εκκλούμενη απόφαση
(αρθρ. 19, 533 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).
Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι
στην από 4-6-1998 αγωγή τους, επί της
οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, ισχυρίστηκαν, ότι, συνεπεία των
αναφερομένων σ’ αυτή παρανόμων και
υπαιτίων ενεργειών των εναγομένων
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και ήδη εκκαλούντων, ο δεύτερος
εναγόμε-νος και ήδη δεύτερος εκκαλών
αποξενώ-θηκε από τα περιγραφόμενα σ’
αυτή μο-ναδικά εμφανή περιουσιακά του
στοι-χεία, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί
η ικα-νοποίηση της απαίτησής τους που
έχουν σε βάρος του και που συνίσταται
στη χρηματική τους ικανοποίηση λόγω
της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν
από την από πρόθεση ανθρωποκτονία
του υιού των δύο πρώτων και αδελφού
της τρίτης Μ.Μ. που τέλεσε αυτός στην
Πά-τρα στις 26-2-1997 και ότι από την
παρα-πάνω παράνομη συμπεριφορά
τους υπέστησαν ζημία ύψους
58.694,06 ΕΥ-ΡΩ ο καθένας. Ζήτησαν
δε να αναγνω-ριστεί ότι οι εναγόμενοι
υποχρεούνται να τους καταβάλουν, ως
αποζημίωση, εις ολόκληρο ο καθένας
το ως άνω ποσό με το νόμιμο τόκο από
την επομένη της επιδόσεως της αγωγής.
Με την εκκαλου-μένη απόφαση, η οποία
εκδόθηκε με παρόντες τους διαδίκους,
το πρωτο-βάθμιο δικαστήριο έκανε δεκτή
την αγω-γή. Κατά της αποφάσεως αυτής
παρα-πονούνται τώρα οι εκκαλούντες
με τις κρινόμενες εφέσεις τους για τους
εκτιθέ-μενους σ’ αυτή λόγους, οι οποίοι
ανάγο-νται σε πλημμελή εκτίμηση
των αποδεί-ξεων και ν’ εξαφανισθεί
η προσβαλλόμε-νη απόφαση και να
απορριφθεί η αγωγή.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Στις 21-11998, με την υπ’ αριθμ. 699 έκθεση
ανα-γκαστικού πλειστηριασμού της
συμβ/φου Σαγείκων Αχαΐας Μ.Μ.,
εκπλειστη-ριάστηκαν, με επίσπευση του
πρώτου εναγομένου ήδη εκκαλούντος,
τα αναφε-ρόμενα σ’ αυτή δύο ακίνητα
κτήματα, που βρίσκονται στη θέση
«Σαμαρέϊκα» ή «Λάμια» της κτηματικής
περιφέρειας της Κοινότητας Μετοχίου Ν.
Αχαΐας, ιδιο-κτησίας του καθ’ ου ο
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πλειστηριασμός - δευτέρου εναγομένουεκκαλούντος και κατακυρώθηκαν υπέρ
του τετάρτου ενα-γομένου- εκκαλούντος,
ο οποίος αναδεί-χθηκε υπερθεματιστής.
Ειδικότερα τα εκπλειστηριασθέντα
ακίνητα είναι: α) ένα αγροτεμάχιο
εκτάσεως 17 στρεμμάτων στη θέση «
Σαμαρέικα» ή Λάμια. εκτιμή-θηκε δε
ολόκληρο το ακίνητο αυτό (έδα-φος και
κτίσματα) κατά την κατάσχεση ως αξίας
58.694,06 € και το 1⁄2 του πο-σού
ορίστηκε ως τιμή πρώτης προσφο-ράς
για τον πλειστηριασμό και β) ένα
αγροτεμάχιο κ.λ.π., εκτιμήθηκε δε κατά
την κατάσχεση ως αξίας 23.477,62
ΕΥΡΩ και το 1⁄2 του ποσού αυτού ορίστηκε ως τιμή πρώτης προσφοράς για
τον πλειστηριασμό. Ο καθ’ ου ο πλειστηριασμός, δεύτερος εναγόμενος και ήδη
εκκαλών Α.Σ., ο οποίος διατηρούσε νυκτερινό κέντρο διασκεδάσεως με το
όνο-μα «PARADISE» στην Πάτρα επί
της οδού Κανακάρη αριθμ. 84-86 στις
26 Φεβρουαρίου 1997 απέκτεινε με
πρό-θεση τον ηλικίας 25 ετών υιό των
δύο πρώτων εναγόντων - εφεσίβλητων
και αδελφό της τρίτης Μ.M., ο οποίος
εργα-ζόταν στο κέντρο ως σερβιτόρος,
με πυροβόλο όπλο μικρού διαμετρήματος
δια πυροβολισμού στην κεφαλή. Το εν
λόγω έγκλημα της ανθρωποκτονίας εκ
προθέσεως ετέλεσε ο ανωτέρω ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Ακο-λούθως ο ως άνω, ανεχώρησε από
το γραφείο του και έκτοτε εξαφανίστηκε.
Αναζητηθείς την ίδια ημέρα δεν ανευρέθη και ως άγνωστης πλέον διαμονής
αναζητήθηκε από τις διωκτικές αρχές,
προς εκτέλεση του εκδοθέντος κατ’ αυτού υπ’ αριθμ. 3/1997 εντάλματος συλλήψεως του Α’ Ανακριτή Πατρών και
κατεζητείτο επί μακρόν χωρίς να ανευρίσκεται σ’ όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, με βάση παραγγελία των διωκτι-
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κών αρχών προς την INTERPOL, από
την οποία μετά δύο και πλέον έτη συνελήφθη και αφού εκδόθηκε στην Ελλάδα
καταδικάστηκε τελεσιδίκως σε ισόβια
κάθειρξη ( βλ. 7-8- 9-10-11 -12 /2001 και
71-72-73/ 2002 αποφάσεις του Μ. Ο. Δ.
Αιγίου και του Μ. Ο. Εφετείου Πατρών),
αντιστοίχως, για την ανθρωποκτονία
από πρόθεση. Προς σύλληψη του Α.Σ.
έγιναν από την 27-2-1997 αλλά και σε
μεταγενέστερους χρόνους κατ’ επανάληψη έρευνας, τόσο στη μέχρι της πράξεως κατοικία του στη θέση «Σαμαρέικα»
Μετοχίου, όσο και στις κατοικίες των
αδελφών του Θ. και Α. χωρίς ποτέ να
ανευρεθεί, ο δε αδελφοί και οικείοι του
εδήλωσαν κατ’ επανάληψη προς τις
Αστυνομικές αρχές ότι αγνοούν τι απέγινε ο δράστης. Ως άγνωστης δε διαμονής θεωρήθηκε καθ’ όλη την εις βάρος
του ποινική διαδικασία περιλαμβανομένης και της επιδόσεως του παραπεμπτικού βουλεύματος, μετά την επέλευση
του αμετακλήτου του οποίου η περαιτέρω διαδικασία παρέμεινε σε αναστολή,
μέχρι της συλλήψεώς του στην Ολλανδία και της εν συνεχεία εκδόσεώς του
στην Ελλάδα. Οι ενάγοντες-εφεσίβλητοι
άσκησαν την από 8-10-1997 αγωγή
αποζημιώσεως προς το Πολυμελές
Πρωτοδικείο Πατρών και ζήτησαν αποζημίωση ποσού 234.776,23 ΕΥΡΩ ο
καθένας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Εν τω μεταξύ ο
πρώτος εναγόμενος - εκκαλών Α.Κ., με
την από 28-5-1997 αίτησή του προς το
Μονομελές Πρωτοδικείο Αμαλιάδας, η
οποία κατατέθηκε στις 5-6-1997 εζήτησε
να εκδοθεί εις βάρος του A.Σ. διαταγή
πληρωμής 64 συναλλαγματικών ποσού
1467,37 ΕΥΡΩ η κάθε μία που φέρονται
ότι εκδόθηκαν από τον ίδιο στις 30-81995 στη Βάρδα Ηλείας σε διαταγή του
ίδιου και φέρεται ότι αποδέχτηκε αυτές
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αυθημερόν ο ως άνω στη Βάρδα, λήξεως οι μεν 29 από αυτές στις 30-101995 και οι λοιπές 35 στις 30-12-1995
και οι λοιπές 35 στις 30-12-1995, πληρωτέες όλες στο Υποκ/μα Λεχαινών της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Επί της
αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ* αριθμ.
140/5-6-1997 διαταγή πληρωμής του
Δικαστή του ως άνω Δικαστηρίου. Οι
ανωτέρω συναλλαγματικές είναι προχρονολογημένες, δηλαδή εκδόθηκαν
πραγματικά μετά την 26-2-1997 (ημεροχρονολογία της ανθρωποκτονίας από
πρόθεση ) και έως την 28-5-1997 (ημεροχρονολογία υποβολής της αιτήσεως
προς έκδοση της διαταγής πληρωμής).
Η απαίτηση του πρώτου εναγομένου εκκαλούντος, συνολικού ποσού 93.910,49
ΕΥΡΩ που ενσωμάτωναν οι ανωτέρω
συναλλαγματικές δεν ήταν αληθή αλλά
εικονική, ήταν δε εν γνώσει αυτών, η δε
ψευδής οφειλή και δικαιοπραξία, έγινε
ύστερα από συνεννόηση αυτών
(συμπαιγνία), με σκοπό να επιτύχουν
την αποξένωση του οφειλέτη των εναγόντων - εφεσίβλητων Α.Σ. (δεύτερου
ενα-γομένου - εκκαλούντα ) από τα
εμφανή περιουσιακά του στοιχεία,
απαλλο-τριώνοντας αυτά χωρίς ισότιμο
και αξιό-χρεο αντάλλαγμα και έτσι να
ματαιώ-σουν την ικανοποίηση των
απαιτήσεων προς αποζημίωση των
εναγόντων - εφεσίβλητων, κατά του
δευτέρου εναγο-μένου - εκκαλούντος.
Με βάση το ως άνω ψευδές και
ανύπαρκτο χρέος ο πρώτος εναγόμενος
- εκκαλών επέ-σπευσε αναγκαστική
εκτέλεση
κατά
την
οποία
εκπλειστηριάστηκαν τα ως άνω εμφανή
περιουσιακά στοιχεία του δευτέρου
εναγομένου με εκπλειστηρία-σμα πολύ
κατώτερο όχι μόνο της πρα-γματικής
αγοραίας αξίας των, αλλά και της τιμής
που θα μπορούσαν να επιτύ-χουν σε
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κανονικές συνθήκες πλειστηρια-σμού.
Οι ως άνω συναλλαγματικές που
φέρονται ότι εκδόθηκαν τον Αύγουστο
του έτους 1995 και που ως χρόνος
λήξεως αυτών αναφέρεται η 30-10-1995
και η 30-12-1995, δεν είναι βεβαίας
χρονολογίας, αφού από το σώμα αυτών
δεν προκύπτει άλλη βέβαιη ημεροχρονολογία, πλην αυτών της εκδόσεως και
λήξεως, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ετέθηκαν σε συμπαιγνία
από τους δύο πρώτους, εναγόμενους εκκαλούντες για τους σκοπούς που
προ-εκτέθηκαν, ούτε κατετέθησαν σε
Τράπε-ζα ώστε μέσω αυτής να
προεξοφληθούν ή να εισπραχθούν. Την
ανωτέρω οφειλή, ο φερόμενος ως
δανειστής (πρώτος εναγόμενος), παρά
το ύψος αυτής, δεν επεδίωκε να
εισπράξει δικαστικά για χρονικό
διάστημα που εγγίζει τα δύο έτη, αφού
η αξίωσή του, ακόμη και αν υπο-τεθεί,
ότι ήταν αληθινή, θα ήταν ληξιπρόθεσμη και απαιτητή από τον Οκτώβριο
του έτους 1995 (χρόνος λήξεως μέρους των ενδίκων συναλλαγματικών).
Ενώ οι 64 επίδικες συναλλαγματικές των
1.467,35 ΕΥΡΩ κάθε μία έληγαν σε δύο
ημεροχρονολογίες, δηλ. οι μεν 29 στις
30-10-1995 και οι λοιπές 35, στις 30-121995 δεν εξεδόθησαν δύο συναλλαγματικές που να ενσωματώνουν τα ποσά
των 42.553,19 ΕΥΡΩ και 51357,30
ΕΥΡΩ αντίστοιχα, διότι δε θα μπορούσαν να προχρονολογηθούν και θα
ήταν προφανής η καταδολίευση, αφού
απαιτείτο για την καταβολή του τέλους
χαρτοσήμου το σχετικό διπλότυπο της
Δ.Ο.Υ., οπότε θα απεκαλύπτετο η αληθινή ημεροχρονολογία εκδόσεως αυτών.
Όσον αφορά τις επιδόσεις της διαταγής
πληρωμής που εκδόθηκε βάσει των
ανωτέρω συναλλαγματικών και των
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εγγράφων της αναγκαστικής εκτέλεσης
που επακολούθησε μέχρι τη δια πλειστηριασμού κατακύρωση των περιουσιακών στοιχείων του δεύτερου εναγομένου στον τέταρτο εναγόμενο-εκκαλούντα, αδελφό του δευτέρου εναγομένου, Θ.Σ. οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
η προχρονολόγηση των ένδικων συναλλαγματικών και η βάση αυτών ψευδής
απαίτηση του πρώτου και δεύτερου
εναγομένου (εκκαλούντων), σε συμπαιγνία μεταξύ τους και με τους λοιπούς
εναγομένους ήταν μέρος σχεδίου που
είχε ως στόχο την καταδολίευση των
δα-νειστών (εναγόντων). Ο πρώτος
εναγό-μενος (εκκαλών) ως έμπορος
ηλεκτρι-κών ειδών δεν προσκομίζει
τιμολόγια για τα πωληθέντα από αυτόν
είδη στο δεύτερο εναγόμενο-εκκαλούντα
για τα οποία εκδόθηκαν οι ένδικες
συναλ-λαγματικές εκτός από τρία δελτία
απο-στολής με ημεροχρονολογίες 1993
και 1994 τα οποία δεν αναγράφουν
τιμές, πλην όμως από την περιγραφή
των ειδών συνάγεται ότι η συνολική αξία
αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των
8.804,11 ΕΥΡΩ. Ακολούθως, αποδείχτηκε, ότι ο πρώτος εναγόμενος- εκκαλών, μολονότι γνώριζε ότι δεν είχε αληθινή απαίτηση κατά του δευτέρου
(εναγομένου) από τις ως άνω συναλλαγματικές και ότι ο τελευταίος ήταν
άγνωστης διαμονής από 26-2-1997
(ημεροχρονολογία τέλεσης της ανθρωποκτονίας) με την από 28-5-1997 αίτηση
του για την έκδοση διαταγής πληρωμής
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αμαλιάδος παρέστησε ψευδώς στη
Δικαστή του ως άνω Δικαστηρίου, ότι
είχε αληθινή απαίτηση κατά του δευτέρου εναγομένου συνολικού ύψους
93.910,49 ΕΥΡΩ και ότι αυτός ήταν
γνωστής διαμονής, δηλαδή, ότι ήταν
κάτοικος Σαμαρέικων Μετοχίου Αχαΐας
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και έτσι πέτυχε να την παραπλανήσει
και να εκδώσει την υπ’ αριθμ. 140/5-61997 διαταγή πληρωμής με την οποία
ο δεύτερος εναγόμενος επιτάσσεται να
καταβάλλει στον πρώτο εναγόμενο
93.910,49 ΕΥΡΩ, πλέον τόκων, ποσό
το οποίο δεν οφείλεται στην πραγματικότητα. Περαιτέρω, ο πρώτος εναγόμενος
παρέστησε ψευδώς στο δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών Γ.Ν. ότι
ο δεύτερος εναγόμενος ήταν γνωστής
διαμονής, ενώ εγνώριζε ότι ήταν άγνωστης διαμονής από 26-2-1997 με συνέπεια να τον παραπλανήσει και να προβεί
στην επίδοση αντιγράφου από το πρώτο
εκτελεστό απόγραφο με επιταγή προς
πληρωμή της ως άνω 140/ 1997 διαταγής πληρωμής στην πρώην κατοικία του
τελευταίου στα Σαμαρέικα Μετοχίου
Αχαΐας, την οποία παρέλαβε η σύζυγος
αυτού M., η οποία εμφανίστηκε ως
σύνοικος αυτού και να συντάξει την υπ’
αριθμ. 15413/2-7-1997 σχετική έκθεση
επιδόσεως. Ο πρώτος εναγόμενος με
τίτλο εκτελεστό από ανωτέρω διαταγή
πληρωμής, για να ικανοποιηθεί η ανύπαρκτη απαίτηση, επέσπευσε αναγκαστικό πλειστηριασμό των προαναφερομένων δύο (2) ακινήτων του δευτέρου
εναγομένου, τα οποία ήσαν τα μοναδικά
εμφανή περιουσιακά του στοιχεία. Παρέστησε δε ψευδώς στο δικαστικό επιμελητή, ότι ο καθ’ ου η εκτέλεση, δεύτερος
εναγόμενος, ήταν γνωστής διαμονής,
δηλαδή κάτοικος Σαμαρέικων Μετοχίου
Αχαΐας με συνέπεια να παραπλανήσει
αυτόν και να προβεί στην επίδοση της
υπ’ αριθμ. 2143/ 26-11-1997 σχετικής
εκθέσεως κατασχέσεως των ανωτέρω
ακινήτων στην πρώην κατοικία αυτού
στα Σαμαρέικα Αχαΐας, την οποία παρέλαβε η τρίτη εναγομένη (εκκαλούσα),
Α.Σ., η οποία, μολονότι γνώριζε ότι αυτός ήταν άγνωστης διαμονής από 26-2-
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1997, κατόπιν υποκινήσεως από τους
δύο πρώτους εναγομένους (εκκαλούντες), εν γνώσει της παρέστησε ψευδώς
στον ως άνω δικαστικό επιμελητή, ότι
ήταν σύνοικος αυτού. Όπως έχει προαναφερθεί οι ανωτέρω εναγόμενοι (εκκαλούντες) γνώριζαν ότι ο δεύτερος εναγόμενος (εκκαλών) ήταν άγνωστης διαμονής δηλαδή διέμενε σε γνωστή διεύθυνση και ειδικότερα στην οικία του στα
Σαμαρέΐκα Μετοχίου Αχαΐας ή σε οικία
συγγενούς του στην ως άνω περιοχή. Ο
δεύτερος εναγόμενος, αμέσως μετά την
τέλεση του εγκλήματος (26-2-1997),
εξαφανίστηκε και συνελήφθη δυνάμει
του υπ’ αριθμ. 3/1997 εντάλματος συλλήψεως του Ανακριτή Πατρών μέσω της
INTERPOL στην Ολλανδία. Ο A.Σ.
(σύζυγος της τρίτης εναγομένης) και
Θ.Σ. (τέταρτος εναγόμενος), στις 27-21997 και 26-3-1997 καταθέτουν ενόρκως ότι δεν γνωρίζουν που βρίσκεται ο
δεύτερος εναγόμενος. Με το υπ’ αριθμ.
236/2-5-1997 βούλευμα του Συμβουλίου
Πλημ/κών Πατρών παραπέμπεται ο
ανωτέρω να δικαστεί στο Μ.Ο.Δ. ως
άγνωστης διαμονής και με την από 610-97/3 Διάταξη του Αντεισαγγελέα
Εφε-τών αναστέλλεται η διαδικασία στο
ακρο-ατήριο του Μ.Ο.Δ. μέχρις ότου
συλ-ληφθεί ή εμφανισθεί, καθώς
προέκυπτε από το αποδεικτικό
επιδόσεως του ως άνω βουλεύματος ότι
η διαμονή του ήταν άγνωστη στις 25-71997. Περαιτέρω, ο τέταρτος εναγόμενος
(εκκαλών) Θ.Σ., (αδελφός του δεύτερου
εναγομένου), σε συμπαιγνία με τους
υπόλοιπους
εναγο-μένους,
υπερθεμάτισε κατά το διενεργη-θέντα
στις 21-1-1998 αναγκαστικό πλειστηριασμό, ενώπιον της συμβ/φου Σαγέϊκων Μ.Μ., μολονότι γνώριζε ότι τα
ανωτέρω προαναφερθέντα δύο ακίνητα
του καθ’ ου, δευτέρου εναγομένου, ήταν
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τα μοναδικά εμφανή περιουσιακά στοιχεία αυτού και ότι η οφειλή του τελευταίου προς τον επισπεύδοντα πρώτο
εναγόμενο, ήταν ανύπαρκτη, ψευδής και
εικονική, με αποτέλεσμα να κατακυρωθούν σ’ αυτόν τα ανωτέρω ακίνητα στα
ευτελή, για την πραγματική αξία αυτών,
ποσά των 29.347,03 ΕΥΡΩ και
12.179,02
ΕΥΡΩ,
αντίστοιχα,
γνωρίζοντας ότι τα ως άνω ποσά ήταν
κατά πολύ μικρότερα από αυτά που θα
μπορούσαν να επι-τευχθούν υπό
κανονικές συνθήκες εκπλειστηριάσεως,
δηλ. 176.082,19 ΕΥΡΩ τουλάχιστον και
για τα δύο ακί-νητα, αφού η πραγματική
τους αξία υπερβαίνει τα 234.776,23
ΕΥΡΩ (συνε-κτιμωμένης και της αξίας
των τριών οικιών, σύγχρονης
κατασκευής από 184 τ.μ., 72 τ.μ. και 144
τ.μ. αντίστοιχα). Επομένως, ο πρώτος
εναγόμενος σε συμπαιγνία με το δεύτερο
εναγόμενο και στη συνέχεια σε
συμπαιγνία με τους λοιπούς εναγομένους
με τις αξιόποινες πράξεις τους
(καταδολίευση δανειστών, ηθική
αυτουργία στην ανωτέρω πράξη, απάτη
επί δικαστηρίου και απάτες)
αποσκοπούσαν και πέτυχαν να αποξενωθεί ο δεύτερος εναγόμενος από τα
μο-ναδικά ακίνητα περιουσιακά του
στοιχεία και έτσι κατέστη αδύνατη η
ικανοποίηση της απαιτήσεως των
εναγόντων - εφεσί-βλητων που απορρέει
από χρηματική ικανοποίηση λόγω

ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από
την εκ προθέσεως ανθρωποκτονία του
M.Μ., υιού των δύο πρώτων και αδελφού
της τρίτης, που τέλεσε στην Πάτρα στις
26-2-1997 και επιδικάστηκε με την υπ’
αριθμ. 140/2002 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικεί-ου Πατρών. Η
ζημία που υπέστησαν οι ενάγοντες
εφεσίβλητοι από τις αδικο-πραξίες των
εναγομένων- εκκαλούντων ανέρχεται σε
58.694,06 ΕΥΡΩ κάθε ένας καθόσον εάν
ο πλειστηριασμός γινόταν κάτω από
κανονικές συνθήκες χωρίς να
παρεμβληθεί η αδικοπρακτική συμπεριφορά των εναγομένων- εκκαλούντων
σύμφωνα με την κανονική πορεία των
πραγμάτων και των παραστάσεων θα
επιτυγχανόταν πλειστηρίασμα τουλάχιστον 176.082,11 ΕΥΡΩ. Πρέπει να
σημειωθεί ότι στον εν λόγω πλειστηριασμό εμφανίσθηκαν ως πλειοδότες ο
πρώτος και τέταρτος εναγόμενος (εκκαλούντες) και τελικά τα πλειστηριασθέντα
ακίνητα κατακυρώθηκαν στον τέταρτο.
Ισχυρίστηκαν δε ότι παρήλθε τετράμηνο
αφότου οι εφεσίβλητοι έλαβαν γνώση
του πλειστηριασμού. Ο ισχυρισμός
όμως αυτός είναι αβάσιμος διότι ο
πρώτος εξ αυτών έλαβε γνώση του
διενεργηθέντος στις 21-1-1998 πλειστηριασμού, το Μάρτιο του έτους 1998 και
υπέβαλε την έγκληση στις 8-5-1998 δηλαδή εντός της, κατά νόμο (άρθρο 117

605/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτρης Τσαουσόγλου, Δημήτρης Γιαννακός).
Έγγραφο μη υποκείμενο εξ αρχής σε αναλογικά τέλη προσκομιζόμενο στο δικαστήριο
πρέπει να φέρει επικολλημένο χαρτόσημο προσκομιδής, διαφορετικά δεν έχει καμία
αποδεικτική ισχύ και δεν μπορεί να προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής. Οι σχετικές
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διατάξεις όμως δεν είναι δημόσιας τάξης και συνεπώς η παράβασή τους επάγεται
ακυρότητα μόνο σε περίπτωση βλάβης που δεν μπορεί να αποκατασταθεί αλλιώς
παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας. Περιστατικά με έκδοση διαταγής πληρωμής
με βάση τιμολόγια μη χαρτοσημασμένα. Απόρριψη του σχετικού λόγου ανακοπής.
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Δεν υφίσταται όταν ο πελάτης εμπόρου αγοράζει
εμπορεύματα με πίστωση του τιμήματος εν όλω ή εν μέρει και καταβάλλει σε εξόφληση
του πιστωθέντος τιμήματος διάφορα χρηματικά ποσά αφού στην περίπτωση αυτή
αποκλείεται ο πωλητής να γίνει οφειλέτης.

Από τις διατάξεις των αρθρ. 24
παρ. 5 εδ. α, 51 παρ. 2 και 62 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου προκύπτει ότι
κάθε ιδιωτικό έγγραφο που δεν υπόκειται απ’ αρχής σε αναλογικά τέλη προσκομιζόμενο στο δικαστήριο πρέπει να
φέρει επικολλημένο χαρτόσημο προσκομιδής, διαφορετικά δεν έχει καμία
αποδεικτική ισχύ και δεν μπορεί να
προ-σαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής
(βλ. ΑΠ. 553/2000, Δνη 2000, 1605,
249/96, Δνη 96, 1609, 1667/95, Δνη 98,
338, 1364/93, Δνη 94, 1259, 688/93, Δνη
94, 1298, 581/93, Δνη 94, 1541, 976/92,
Δνη 94, 1043). Οι σχετικές όμως με την
επικόλληση και διαγραφή του χαρτοσήμου (κινητού επισήματος) διατάξεις
δεν είναι δημοσίας τάξεως, διότι δεν
εξυ-πηρετούν τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου αλλά έχουν τεθεί για την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του
Ελληνικού Δημοσίου (για φορολογικούς
λόγους) και κατά συνέπεια η παράβαση
αυτών επάγεται ακυρότητα μόνο σε
πε-ρίπτωση βλάβης που δεν μπορεί να
αποκατασταθεί άλλως παρά μόνο με την
κήρυξη της ακυρότητας, κατ’ αρθρ. 159
παρ. 3 του ΚΠολΔ., η οποία (βλάβη) και
πρέπει να προτείνεται από τον επικαλούμενο αυτή και δεν λαμβάνεται υπόψη
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (βλ.
ΑΠ. 1306/90, Δνη 92, 312, Εφ.Αθ. 6141/
92, Δνη 93, 1527). Άλλωστε, οι εν λόγω
περί χαρτοσήμου διατάξεις πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και να ερμηνεύονται
σε συσχετισμό με τη διάταξη του αρθρ.

20 παρ. 1 του Συντ., η οποία διασφαλίζει
την ελεύθερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή συμφερόντων των ενδιαφερομένων ενώπιον του δικαστηρίου με τη
χρησιμοποίηση του αντίστοιχου εγγράφου και ιδίως τη διάταξη του αρθρ. 25
παρ. 1 του Συντ., που διασφαλίζει την
αρχή της αναλογικότητας υπό την έννοια
της διακινδύνευσης της επιδιώξεως
αποτελεσματικής προστασίας εκ μόνου
του λόγου της μη τήρησης διατυπώσεως
που έχει ταχθεί αποκλειστικά για φορολογικό σκοπό και δεν συνάπτεται με
τη λειτουργία των δικαστηρίων και την
απονομή της δικαιοσύνης από αυτά,
λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το οικονομικό ύψος της
διατάξεως που παραβιάσθηκε, εάν δηλαδή η κύρωση που προβλέπεται από
τον νόμο είναι ή μη δυσανάλογη προς
την παράβαση της διατάξεως του νόμου
(πρβλ. ΑΠ (Ολ) 20/98, Δνη 98, 311, ΑΠ
1698/2001, Δνη 2004, 113). Περαιτέρω,
από τον συνδυασμό των διατάξεων των
αρθρ. 581 ΕΝ, 361, 874 ΑΚ και 112 του
ΕισΝΑΚ συνάγεται ότι αλληλόχρεος λογαριασμός είναι η σύμβαση μεταξύ δύο
προσώπων, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι έμπορος, με την οποία αυτά
συμφωνούν ότι οι μεταξύ τους δοσοληψίες από κάποια οικονομική συναλλαγή
θα καταχωρούνται σε ενιαίο λογαριασμό
υπό τύπο κονδυλίων πιστώσεων και
χρεώσεων, τα οποία από την καταχώρησή τους αποβάλλουν την αυτοτέλειά
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τους, μεταβαλλόμενα σε αριθμητικά
κονδύλια και ότι θα οφείλεται μόνο το
κατάλοιπο που θα προκύψει κατά το
κλείσιμο του λογαριασμού από την αντιπαράθεση των κονδυλίων του. Έτσι, για
την ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασμού
απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα να
προκύψουν από τη μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή απαιτήσεις και οφειλές
και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ώστε
να μην είναι από πριν γνωστό ποιο από
αυτά κατά την τελική εκκαθάριση των
δο-σοληψιών τους θα είναι οφειλέτης ή
πι-στωτής του άλλου. Επομένως, δεν
υπάρχει αλληλόχρεος λογαριασμός όταν
λόγω της φύσεως της σύμβασης ο ένας
συμβαλλόμενος γίνεται μόνο οφειλέτης
και ποτέ πιστωτής, δικαιούμενος απλώς
να εξοφλεί το χρέος του με τμηματικές
καταβολές που γίνονται προς αντίστοιχη
απαλλαγή του από το χρέος. Αυτό συμβαίνει και όταν πελάτης εμπόρου αγοράζει εμπορεύματα με πίστωση του τμήματος ενόλω ή εν μέρει και καταβάλλει
σε εξόφληση του πιστωθέντος τμήματος
διάφορα χρηματικά ποσά, αφού στην
περίπτωση αυτή αποκλείεται η δυνατότητα να καταστεί ο πωλητής οφειλέτης
του αγοραστή και ο τελευταίος πιστωτής
του πωλητή, αλλά υπάρχουν περισσότερες μεταξύ τους πωλήσεις με πίστωση
του τμήματος, το οποίο είναι καταβλητέο
τμηματικώς (βλ. Εφ.Αθ. 2355/99, Δνη
2000, 144, 13655/88, Δνη 91, 151).
Η εφεσίβλητη με βάση τα 1067/
17-5-2000 και 1145/24-5-2000 τιμολόγια
εκδόσεως της ποσού 5.448.117 και
3.679.054 δρχ. αντίστοιχα, από τα οποία
προκύπτει ότι είχε πωλήσει στον οφειλέτη και αυτός είχε παραλάβει τις αναφερόμενες σε αυτά ποσότητες καυσίμων,
ζήτησε και εκδόθηκε η 1110/2000 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών για το
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ποσό των 8.029.792 δρχ. (δηλαδή από
το συνολικό ποσό του τιμήματος των δύο
τιμολογίων που ανερχόταν σε 9.127.771
δρχ. αφαίρεσε 1.097.979 δρχ. που ο
καθού η διαταγή πληρωμής είχε καταβάλει έναντι της οφειλής). Ο τελευταίος
άσκησε ανακοπή ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου ζητώντας την ακύρωση της διαταγής πληρωμής για τους
ακόλουθους, κατά το μέρος που ενδιαφέρει την κρινόμενη έφεση, λόγους: α)
με τον τέταρτο λόγο της ανακοπής του
ο εκκαλών ισχυρίσθηκε ότι τα τιμολόγια
βάσει των οποίων εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής δεν είχαν
χαρτοσημανθεί κατά την προσκόμισή
τους στο Δικαστήριο με κινητό τέλος
χαρτοσήμου 80 δρχ. το καθένα (που θα
έπρεπε και να έχει διαγραφεί όπως ορίζει ο νόμος) και συνεπώς δεν είχαν καμία
αποδεικτική ισχύ με αποτέλεσμα η διαταγή πληρωμής που στηρίχθηκε σε αυτά
να είναι άκυρη. Ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος,
αφενός μεν διότι ο εκκαλών δεν επικαλείται ότι από τη μη τήρηση των περί
επικολλήσεως και διαγραφής κινητού
επισήματος διατάξεων υπέστη δικονομική βλάβη, η οποία δεν μπορεί να
αποκατασταθεί παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας και αφετέρου, διότι η
εκ της μη τηρήσεως των αποβλεπουσών
αποκλειστικά σε φορολογικούς σκοπούς
διατάξεων αυτών διαγραφόμενη κύρωση στη συγκεκριμένη περίπτωση που το
ύψος του μη επικολληθέντος και διαγραφέντος χαρτοσήμου ανέρχεται στο προαναφερθέν ποσό, σε συνδυασμό με την
ενσωματωμένη στα αντίστοιχα τιμολόγια
απαίτηση, παραβιάζει την αρχή της
αναλογικότητας υπό την έννοια ότι παρεμποδίζει την επιδίωξη αποτελεσματικής
δικαστικής προστασίας με τη χρησιμοποίηση των εν λόγω εγγράφων. (Ση-
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μειωτέον ότι με το αρθρ. 16 παρ. 4γ του
Ν. 2523/97 η μη νόμιμη διαγραφή του
κινητού επισήματος δεν αποτελεί παράλειψη χαρτοσήμανσης του εγγράφου). Η
εκκαλουμένη απόφαση, επομένως, που
δέχθηκε ότι παρά την προαναφερθείσα
έλλειψη τα επίδικα τιμολόγια νομίμως
προσκομίσθηκαν και ελήφθησαν υπόψη
για την έκδοση της διαταγής πληρωμής

και απέρριψε τον σχετικό λόγο της ανακοπής, ορθώς κατ’ αποτέλεσμα έκρινε
αν και με την εσφαλμένη αιτιολογία ότι
δεν απαιτείτο η κατά τα άνω χαρτοσήμανσή τους, αφού είχε καταβληθεί ο
Φ.Π.Α. που αναλογούσε στο τίμημα,
και ο περί του αντιθέτου τρίτος λόγος
της εφέσεως δεν είναι αβάσιμος.

631/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μηλιόρδος, Γεώργιος Βλαχαντώνης).
Ένσταση συνυπαιτιότητας. Επαναφορά της ενώπιον του Εφετείου. Πώς

Δεν λαμβάνεται υπόψη η ένσταση συνυπαιτιότητας του πρώτου ενάγοντος, που προέβαλαν οι εναγόμενοι της
εν λόγω αγωγής ήδη εφεσίβλητοι με τις
πρωτόδικες έγγραφες προτάσεις τους,
διότι δεν την επαναφέρουν ενώπιον
του δικαστηρίου αυτού με τις έγγραφες
προ-τάσεις τους που υπέβαλλαν κατά τη
συ-ζήτηση και ειδικότερα, καθόσον στις

σελίδες τους, στις οποίες δεν ενσωματώνονται οι πρωτόδικες προτάσεις, δεν
επανυποβάλλονται ούτε αυτοτελώς ούτε
με σύντομη περίληψη και αναφορά στις
πρωτόδικες, που αποτελεί και το νόμιμο
τρόπο επανυποβολής κατ’ αρθρ. 240
Κ.Πολ.Δ., δεν αρκεί δε η γενική αναφορά
στις πρωτόδικες προτάσεις (βλ. ΑΠ
1154/2002 Ελλ. Δ/νη 45,459).

662/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Παπανικολάου, Ιωάννης Σταμούλης, Κωνσταντίνος
Λέων, Αναστάσιος Τελώνης, Μιχαήλ Μοσχονάς).
Διεθνής σύμβαση της Χάγης της 15.11.1965. Εφαρμόζεται για την επίδοση
εισαγαγικών της δίκης δικογράφων και όχι για άλλα έγγραφα. Αν παράλληλα έχουν
υπογραφεί και άλλες διεθνείς συμβάσεις για θέματα ρυθμιζόμενα από τη σύμβαση της
Χάγης τότε επικρατεί η ρύθμιση των άλλων συμβάσεων ως προς τα μέρη που είναι
συμβαλλόμενα στις συμβάσεις αυτές. Η επίδοση στον αρμόδιο εισαγγελέα (134.1
Κ.Πολ.Δ.). Με τη σύμβαση της Χάγης όμως δεν είναι αρκετή η πλασματική επίδοση
στον εισαγγελέα, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν παραλήφθηκε από το πρόσωπο
προς το οποίο απευθύνεται. Σύμβαση Ελλάδας – Ελβετίας για επίδοση επί αστικών
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και εμπορικών υποθέσεων της 30.3.1934. Λεπτομέρειες για τις επιδόσεις.

Στο άρθρο 25 της από 15-111965 διεθνούς συμβάσεως της Χάγης,
η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 1334/1983
και η οποία εφαρμόζεται για την επίδοση
εισαγωγικών της δίκης δικογράφων και
όχι για άλλα έγγραφα (βλ. ΑΠ 163/2002
Ελ. Δ/νη 43.1397), ορίζεται ότι «η σύμβαση αυτή δεν παρεκκλίνει από τις συμβάσεις των οποίων τα συμβαλλόμενα
μέρη είναι ή θα είναι μέρη και που
περιέ-χουν διατάξεις πάνω σε θέματα
που ρυθμίζονται από τη σύμβαση αυτή».
Δη-λαδή κατά την έννοια του ανωτέρω
όρ-θρου, σε θέματα ρυθμιζόμενα τόσο
από την προαναφερθείσα σύμβαση
της Χά-γης, όσο και από άλλες διεθνείς
συμβά-σεις, επικρατεί η ρύθμιση των
τελευταί-ων αυτών συμβάσεων ως προς
τα μέρη που είναι συμβαλλόμενα και στις
συμβά-σεις αυτές και στη σύμβαση
της Χάγης (βλ ΑΠ 298/1997 Ελ. Δ/νη
38.1801). Εξάλλου κατά το άρθρο 134
παρ. 1 του ΚΠολΔ, αν το πρόσωπο στο
οποίο γίνε-ται η επίδοση διαμένει ή έχει
την έδρα του στο εξωτερικό, η επίδοση
γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου
στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να
εισαχθεί η δίκη ή σε αυτό που εξέδωσε
την επιδι-δόμενη απόφαση και για
έγγραφα που αφορούν την εκτέλεση,
η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα
πρωτοδικών, στην περιφέρεια του
οποίου γίνεται η εκτέλε-ση. Η διάταξη
αυτή, με την οποία καθιε-ρώνεται νόμιμη
πλασματική επίδοση στον διάδικο με
πραγματική επίδοση του εγγράφου
στον εισαγγελέα όταν το πρό-σωπο
έχει γνωστή διεύθυνση στο εξωτε-ρικό,
εξακολουθεί να ισχύει και μετά την
εφαρμογή της ανωτέρω σύμβασης της
Χάγης. Αυτή δεν καταργεί τις περί επιδόσεως διατάξεις του εσωτερικού δικαί-

ου των Χωρών που την υπέγραψαν,
αλλ’ αποκλείει να θεωρηθεί η πλασματική αυτή επίδοση ως ολοκληρωθείσα
με την απλή παράδοση του επιδοτέου
εισαγωγικού της δίκης δικογράφου στον
εισαγγελέα, όπως ορίζει το όρθρο 136
παρ. 1 του ΚΠολΔ, δηλαδή ανεξάρτητα
από το αν παραλήφθηκε από το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται κατά
τον οριζόμενο σε ειδική διμερή σύμβαση
τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η θεμελιώδης αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως. Όμως το άρθρο 134 του ΚΠολΔ
εκτοπίζεται από τη μεταξύ της Ελλάδας
και της Ελβετίας υπογραφείσα την 303-1934 Σύμβαση περί διακανονισμού
της αμοιβαίας δικαστικής αρωγής επί
αστικών και εμπορικών υποθέσεων,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο μόνο
του ΑΝ 729/1937 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αριθ.
226/15-6-1937) και άρχισε να ισχύει από
27-1-1938 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αριθ. 19/21-11938). Ειδικότερα το άρθρο 1 εδ. α’ και
γ’ της συμβάσεως αυτής ορίζει ότι «επί
αστικών και εμπορικών υποθέσεων η
επίδοσις εγγράφων προερχομένων εκ
των αρχών του ενός των συμβαλλομένων Κρατών και προοριζομένων δια
πρόσωπα διαμένοντα επί του εδάφους
του ετέρου Κράτους θα ενεργήται δι αιτήσεως του διπλωματικού ή προξενικού
αντιπροσώπου του αιτούντος Κράτους
απευθυνόμενης προς την αρχήν, ήτις
θέλει υποδειχθή υπό του προς ο η
αίτη-σις Κράτους».... «Η αρχή προς ην
απευ-θύνεται η αίτησις θα αποστέλλη
προς τον διπλωματικόν ή προξενικόν
αντιπρό-σωπον το έγγραφον, δι’ ου
αποδεικνύε-ται η επίδοσις ή εν ω
δηλούται το παρα-κώλυσαν ταύτην
γεγονός», ενώ περαι-τέρω το άρθρο 3
ορίζει ότι «η απόδειξις της επιδόσεως θα
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γίνεται είτε δι’ απο-δείξεως παραλαβής
χρονολογουμένης και υπογραφομένης
υπό τον προς όν απευθύνεται το
έγγραφον είτε δια βεβαι-ώσεως της
αρχής του προς ό η αίτησις Κράτους,
εν η θα βεβαιούται το γεγονός, ο τύπος
και ο χρόνος της επιδόσεως». Από τις
ως άνω διατάξεις σαφώς προκύ-πτει:
1) ότι η επίδοση πρέπει να αποδεικνύεται είτε με απόδειξη παραλαβής
χρονολογούμενη και υπογραφόμενη
από τον παραλήπτη είτε με βεβαίωση
της αρχής του Κράτους προς το οποίο
απευθύνεται η αίτηση στην οποία θα
βεβαιώνεται το γεγονός της επιδόσεως

και ο τύπος και χρόνος αυτής, 2) ότι οι
διατάξεις αυτές αφορούν την επίδοση
όχι μόνο εισαγωγικών της δίκης δικογράφων, αλλά και κάθε άλλου εγγράφου, για
το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 134
παρ. 1 του ΚΠολΔ ότι επιδίδεται στον εισαγγελέα και 3) ότι με τις διατάξεις αυτές
καθιερώνεται η αρχή της πραγματικής
περιελεύσεως του επιδοτέου εγγράφου
στον παραλήπτη, η οποία αποδεικνύεται
κατά τον προαναφερθέντα τρόπο και
επομένως δεν ισχύει κάθε άλλη αντίθετη
ρύθμιση (βλ. ΑΠ 827/2003 Ελ.Δ/νη
45.135, ΑΠ 1015/2002 Ελ.Δ/νη 44.1318,

692/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Θεοδωράτος, Ιωάννης Μπουρμπούλης).
Ασφαλιστικά μέτρα. Απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε
περίπτωση παράβασης της απόφασης που εκδόθηκε ανεξάρτητα από την ορθότητα
της και την έκδοση ή μη απόφασης κατά την τακτική διαδικασία. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
700 παρ. 1, 947 παρ. 1, 695 ΚΠολΔ
συνάγεται, ότι σε περίπτωση απειλής
χρηματικής ποινής και προσωπικής
κρατήσεως για κάθε παράβαση αποφάσεως που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η
οποία κατά το άρθρο 699 του ιδίου
κώ-δικα δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο
και έχει δεσμευτικότητα, νομίμως χωρεί,
έστω και αν δεν εκδόθηκε απόφαση για
την κυρία υπόθεση, καταδίκη του οφειλέτη στην απαγγελθείσα χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση της αποφάσεως, κατά τη διάρκεια της ισχύος της και ανεξαρτήτως
της ορθότητας της, κατά τη διαδικασία
των άρθρων 670-676 ΚΠολΔ, κατά την
οποία είναι απαράδεκτος κάθε ισχυρι-

σμός που τείνει σε αμφισβήτηση της
απαιτήσεως του δανειστή, η οποία αναγνωρίστηκε προσωρινά, γιατί αντίκειται
προς το πηγάζον από την απόφαση
αυτή προσωρινό δεδικασμένο (ΑΠ.
455/1997 ΕλλΔνη 39.344, ΑΠ. 292/1995
Ελλ.Δνη 37.332). Περαιτέρω, από τη
διάταξη του άρθρου 947 παρ. 1 ΚΠολΔ,
η οποία κατά το μέρος που προβλέπει
ποινές έχει χαρακτήρα κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον με αυτή
θεσπί-ζεται ενοχή από αδικοπραξία,
προκύπτει ότι για την καταδίκη του
οφειλέτη στην ποινή που απείλησε το
δικαστήριο με προηγούμενη απόφαση
του για την περίπτωση παραβάσεως
των διατάξεων της, απαιτείται να έχει
ο οφειλέτης πρό-θεση να παραβεί τις
διατάξεις της απο-φάσεως αυτής (ΑΠ.
178/2003 ΕλλΔνη 44.737, ΑΠ.664/1994
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ΕλλΔνη 36.1088).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων με
την από 5.11.2000 αίτηση του εναντίον
του εκκαλούντος και του Γ.Μ. (που δεν
είναι διάδικος στην παρούσα δίκη),
απευθυνόμενη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, ζήτησε να αναγνωρισθεί προσωρινά νομέας των παρακάτω
ακινήτων, κειμένων στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λειβαθούς Κεφαλληνίας, ήτοι: 1) ενός αγροτεμαχίου…., 2)
ενός αγροτεμαχίου …, 3) ενός αγροτεμαχίου … 4) ενός αγροτεμαχίου …
….., 5) ενός αγροτεμαχίου ….., 6) ενός
αγροτεμαχίου …., 7) ενός αγροτεμαχίου
….. και 8) ενός αγροτεμαχίου …….
Επί της παραπάνω αιτήσεως
εκδόθηκε η 45/2001 απόφαση του ως
άνω Ειρηνοδικείου που δίκασε κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,
η οποία αναγνώρισε τον ενάγοντα προσωρινά νομέα των επιδίκων ακινήτων,
υποχρέωσε τους εναγομένους να παύσουν και να παραλείψουν στο μέλλον να
εισάγουν τα ποίμνιά τους για βόσκη-ση
μέσα στα επίδικα και απείλησε σε βάρος
του καθενός εξ αυτών χρηματική ποινή
300.000 δρχ. και προσωπική κράτηση
6 μηνών για κάθε παράβαση της
υποχρεώσεώς τους αυτής. Αντίγρα-φο

της παραπάνω αποφάσεως, με επιταγή προς εκτέλεση, επιδόθηκε στον
εκκαλούντα, στις 18.9.2001 προς γνώση
και για τις νόμιμες συνέπειές του, όπως
τούτο αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη 90/18.9.2001 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο
Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας Α.Χ. Ο εκκαλών, όμως, από πρόθεση, δηλαδή από
απείθεια, δεν συμμορφώθηκε με την
απόφαση αυτή και καθημερινά κατά το
χρονικό διάστημα από την 25.12.2001
μέχρι και την 31.12.2001 εισήγαγε το
ποίμνιό του από αιγοπρόβατα για βόσκηση μέσα στα επίδικα αγροτεμάχια
(πλην του υπ’ αριθ. 7 επιδίκου). Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
που δέχθηκε την αγωγή εν μέρει, έστω
και με διαφορετική εν μέρει αιτιολογία, η
οποία αντικαθίσταται με την παρούσα,
βεβαιώνοντας τη γενόμενη παράβαση
της ως άνω αποφάσεως από την πλευρά του εκκαλούντος και καταδικάζοντας
αυτόν σε χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, δεν έσφαλε, αλλά σωστά
τις προσκομισθείσες αποδείξεις εκτίμησε. Γι’ αυτό πρέπει να απορριφθούν, ως
αβάσιμοι κατ’ ουσίαν, όλοι οι λόγοι της
εφέσεως με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα.

704/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρίστος Πουλακίδας, Ανδρέας Οικονόμου).
Λογοδοσία (303 Α.Κ. και 473-377 Κ.Πολ.Δ.) Διαδικασία. Αγωγή χωρίς αίτημα καταβολής
του καταλοίπου λογαριασμού που κατατέθηκε. Μετά την κατάθεση του λογαριασμού
δεν υφίσταται έδαφος περαιτέρω συζητήσεως της αγωγής και σχετική κλήση

Κατά το άρθρο 303 ΑΚ, όποιος
έχει τη διαχείριση μιας ολικά ή μερικά
ξένης υπόθεσης, εφόσον η διαχείριση

συνεπάγεται εισπράξεις και δαπάνες,
έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει. Για
το σκοπό αυτό ο δοσίλογος οφείλει να
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ανακοινώσει στο δεξίλογο λογαριασμό
που να περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και των εξόδων, καθώς και ό,τι προκύπτει από την αντιπαράθεση αυτή και
να επισυνάψει τα δικαιολογητικά εφόσον
συνηθίζονται. Από τη διάταξη αυτή, σε
συνδυασμό και προς τις διατάξεις των
άρθρων 473-477 του ΚΠολΔ, με τις
οποίες δεν καθιερώνεται ειδική διαδικασία, αλλά τίθενται ορισμένοι ειδικοί κανόνες λόγω της φύσεως της αγωγής
για λογοδοσία, προκύπτει ότι, μετά την
έκδοση αποφάσεως που διατάσσει τη
λογοδοσία και την κατάθεση από τον
δοσίλογο του λογαριασμού, ο οποίος
περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και
των εξόδων και το αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτή την αντιπαράθεση, μαζί
με τα σχετικά δικαιολογητικά, ακολουθεί
το στάδιο περαιτέρω διαδικασίας που
προβλέπεται από το άρθρο 475 παρ. 2
ΚΠολΔ, κατά το οποίο, ως διαλαμβάνει
η διάταξη αυτή, «μετά την κατάθεση του
λογαριασμού ή του καταλόγου η υπόθεση εισάγεται για συζήτηση, κατά την
οποία οι διάδικοι υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους, προσδιορίζουν σαφώς τα
κονδύλια του λογαριασμού ή τα στοιχεία
του καταλόγου, τα οποία αμφισβητούν,
τις ελλείψεις ή τις παραλείψεις τους και
γενικά προβάλλουν όλα τα μέσα επίθεσης και άμυνας που αφορούν τον
λογαριασμό ή τον κατάλογο», μόνον
όταν στην αγωγή περί λογοδοσίας
πε-ριέχεται και αίτημα περί καταβολής
του καταλοίπου του κατατεθέντος λογαριασμού, όχι δε και στην αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία η έλλειψη τέτοιου
αιτήματος καθιστά κάθε περαιτέρω διαδικαστική πράξη ως επιχειρούμενη χωρίς το απαιτούμενο προς τούτο έννομο
συμφέρον (βλ. αρθρ. 68 και 73 ΚΠολΔ)
και άσκοπη, αφού δεν μπορεί να οδηγήσει και να καταλήξει, χωρίς αίτημα,
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σε έκδοση αποφάσεως με διατακτικό
διά-φορο και επωφελέστερο για τον
ενά-γοντα από αυτό της προηγηθείσης
απο-φάσεως που διέταξε τη λογοδοσία,
δηλαδή στην παροχή έννομης προστασίας, στην οποία κατατείνει η διεξαγωγή
της δίκης (βλ. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ,
άρθρο 475 αρ. 11, Εφ Αθ 512/1983
Αρμ 37.959).
Στην προκειμένη υπόθεση, όπως
αποδεικνύεται από την 403/2004 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, ο εναγόμενος υποχρεώθηκε να προβεί σε λογοδοσία εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός
από την επίδοση της αποφάσεως αυτής,
για την γενομένη από αυτόν διαχείριση,
ως ειδικού διαχειριστή των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας που βρίσκεται
στην Παραλία Ακράτας και επί της οδού
Σερίφου αρ. 8, για την αποκατάσταση
των ζημιών της πολυκατοικίας αυτής
κατά τον σεισμό του έτους 1995, μετ’
εκτίμηση των δυνάμει της 215/2003
αποφάσεως του ιδίου Δικαστηρίου
τεχθεισών αποδείξεων. Περαιτέρω,
όπως αποδεικνύεται από την από 8
Ιουνίου 2004 δήλωση λογοδοσίας του
εναγο-μένου που κατατέθηκε νόμιμα
στον γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου
(από 8.6.2004 πράξη καταθέσεως), ο
τελευταίος συμμορφώθηκε προς τα
διαταχθέντα από την ως άνω 403/2004
απόφαση. Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων και ενόψει του ότι η ως άνω
215/2003 απόφαση του Δικαστηρίου
τούτου απέρριψε την αγωγή ως αόριστη
κατά το αίτημα της περί αναγνωρίσεως
του καταλοίπου του λογαριασμού της
γενομένης από τον εναγόμενο διαχειρίσεως, δεν υφίσταται έδαφος περαιτέρω συζητήσεως της αγωγής, γι’ αυτό και
πρέπει να απορριφθεί η προαναφερθείσα από 26.7.2004 κλήση προς περαιτέρω συζήτηση της ενάγουσας και να
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καταδικαστεί η τελευταία στα δικαστικά
έξοδα της παρούσας συζητήσεως (αρθρ.
176, 183 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα στο
διατακτικό.

707/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Καζαντζής, Ιωάννης Βλασσόπουλος, Παντελής
Βαμβακάς, Πάνος Νικολόπουλος).
Ομόδικοι. Η έφεση δεν στρέφεται κατά του ομόδικου εκτός αν η απόφαση περιέχει
επιβλαβείς διατάξεις για τον εκκαλούντα και μάλιστα όχι σε κάθε περίπτωση αλλά
μόνο εάν μεταξύ των ομοδίκων υπήρξε στον πρώτο βαθμό παρεμπίπτουσα δίκη που
δημιούργησε μεταξύ τους αντιδικία. Αυτό μπορεί να συμβεί σε αυτοκινητικό ατύχημα
που ενάγονται πολλοί ως υπόχρεοι και ο ένας από αυτούς ασκήσει πρωτόδικα
παρεμπίπτουσα αγωγή. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 516 παρ. 1 και 517
παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ., προκύπτει ότι η
έφεση που ασκείται από τον διάδικο που
νικήθηκε, εν όλω ή εν μέρει, στην πρωτόδικη δίκη, απευθύνεται κατά του αντιδίκου του εκκαλούντος που νίκησε στην
πρωτόδικη δίκη, προκειμένου να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση έναντι
του τελευταίου, όχι, όμως, και κατά του
ομοδίκου του εκκαλούντος. Κατά του τελευταίου η έφεση μπορεί να απευθυνθεί
μόνο εάν η εκκαλουμένη απόφαση περιέχει και διατάξεις που είναι επιβλαβείς
για τον εκκαλούντα και υπέρ του ομοδίκου του και μάλιστα όχι σε κάθε περίπτωση παρόμοιας εκβάσεως της πρωτόδικης δίκης, αλλά μόνο εάν μεταξύ των
ομοδίκων υπήρξε στον πρώτο βαθμό,
παρεμπίπτουσα δίκη, που δημιούργησε
μεταξύ τους αντιδικία. Αυτό μπορεί να
συμβεί, επί κυρίας αγωγής αποζημιώσεως από αυτοκινητικό ατύχημα, την
οποία απευθύνει ο ζημιωθείς κατά των
πλειόνων υπαιτίων του ατυχήματος,
εάν ο ένας από τους υπόχρεους προς
απο-ζημίωση ασκήσει, στην κυρία δίκη,

παρεμπίπτουσα αγωγή κατά του άλλου
υπόχρεου – συνεναγομένου κατ’ αρθρ.
926 και 927 του Α.Κ., ζητώντας όσα θα
υποχρεωθεί να καταβάλει στον ζημιωθέντα. Συνεπώς, όταν οι προς αποζημίωση υπόχρεοι συνεναγόμενοι δεν
τε-λούν σε αντιδικία μεταξύ τους, ήτοι
δεν έχει ασκήσει ο ένας κατά του άλλου
πα-ρεμπίπτουσα αγωγή αποζημιώσεως
στην πρωτόδικη δίκη, η έφεση που ασκείται από τον ηττηθέντα συνεναγόμενο
απαραδέκτως απευθύνεται και κατά του
άλλου συνεναγόμενου και είναι απορριπτέα, για έλλειψη εννόμου συμφέροντος, ενόψει του ότι στην περίπτωση
αυτή το έννομο συμφέρον του εκκαλούντος εξαντλείται στην απόρριψη της
αγωγής ως προς αυτόν, η δε απόφαση
δεν παράγει δεδικασμένο μεταξύ των
ομοδίκων στην προς αλλήλους σχέση
τους (ΕΑ 386/1999 Αρμεν. 2000,1218,
ΕΘ 3554/1988, Αρμεν. 1989,897, Σ. Σαμουήλ «Η έφεση κατά του Κ.Πολ.Δικ.»,
έκδ. 2003, παρ. 338, σελ. 154).
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731/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πασσάς, Ιωάννης Παπαναστασόπουλος).
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης από τρίτο κατά του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Υπάγεται
στα πολιτικά δικαστήρια και όχι στα διοικητικά γιατί ο τρίτος δικαιούται να ασκήσει
ανακοπή κατά της διοικητικής εκτέλεσης εφόσον προβάλλεται από αυτήν το δικαίωμα
της κυριότητάς του επί του αντικειμένου της εκτελέσεως. Περιστατικά που αναφέρονται
σε εικονική γονική παροχή για αποφυγή καταβολής του χρέους προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με το δεύτερο λόγο της εφέσεώς
του το εκκαλούν -πρώτο καθού η ανακοπή παραπονείται ότι το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο εσφαλμένα απέρριψε την
ένσταση ελλείψεως δικαιοδοσίας του
Δικαστηρίου αυτού, καθόσον η κατάσχεση των ακινήτων των εφεσίβλητωνανακοπτόντων είχε γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ για τις οφειλές της
τρίτης εφεσίβλητης - τρίτης καθής η ανακοπή προς αυτό για τις ασφαλιστικές της
εισφορές από ποσό 4.827.192 δρχ.
πλέ-ον πρόσθετων τελών 120% επί της
κύ-ριας οφειλής και κατά συνέπειαν η
επί-δικη διαφορά σύμφωνα με το άρθρο
1 εδ. 2 περ. 1 του ν. 1406/1983 είναι διοικητική διαφορά ουσίας και υπάγεται στα
διοικητικά δικαστήρια και όχι στα πολιτικά. Ο λόγος αυτός της εφέσεως πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον
από το συνδυασμό των διατάξεων των
άρθρων 94 παρ. 1 του Συντάγματος, 3
παρ. 2, 35 επ. και 74 του ν.δ. 356/1974
«περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων
Εσόδων», 1 του ν. 1406/1983 προκύπτει ότι δικαιούται να ασκήσει ανακοπή
κατά της διοικητικής εκτελέσεως οποιοσδήποτε τρίτος εφόσον προσβάλλεται

απ’ αυτήν το δικαίωμα της κυριότητάς
του επί του αντικειμένου της εκτελέσεως.
Σχετικά με την ανακοπή τρίτου κατά της
διοικητικής εκτελέσεως, η οποία αφορά
ακίνητο που κατασχέθηκε και γίνεται για
την εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο,
το αντικείμενο της δίκης είναι το δικαίωμα
κυριότητας του ανακόπτοντος, η αναγνώριση του οποίου θα έχει ως αποτέλεσμα την ακυρότητα της κατασχέσεως
που επιβλήθηκε. Επομένως, η διαφορά
που δημιουργείται από την άσκηση της
παραπάνω ανακοπής του τρίτου, του
οποίου θίγονται με την κατάσχεση τα
εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου, φέρει τα χαρακτηριστικά στοιχεία
της ιδιωτικής διαφοράς, ανεξάρτητα από
το αντικείμενο της απαιτήσεως για την
οποία επισπεύδεται η εκτέλεση, το οποίο
δεν αποτελεί αναγκαίο και υποχρεωτικό
στοιχείο έρευνας για το δικαστήριο που
δικάζει την ανακοπή (ΑΕΔ 1/1991 Δ 22,
628) και επομένως η ανακοπή αυτή
υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών
δικαστηρίων και παραδεκτά εισήχθη και
δικάστηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών, το οποίο ορθά ερμήνευσε
και εφάρμοσε το νόμο.
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748/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ντίνος Βγενόπουλος, Δημήτριος Πιτσούνης, Νικόλαος
Κυπρούλης).
Έφεση. Στοιχεία απαραίτητα του δικογράφου της έφεσης για να μην είναι άκυρο.
Περιστατικά.

Από τα άρθρα 520 και 118-120
Κ.Πολ.Δ. συνάγεται ότι το δικόγραφο της
εφέσεως πρέπει να περιέχει τα στοιχεία
των άρθρων 118-120 και τους λόγους
εφέσεως, δηλ. τα σφάλματα που αποδίδονται στην εκκαλούμενη απόφαση. Αν
λείπει ένας τουλάχιστον σαφής και ορισμένος λόγος εφέσεως, το δικόγραφο
είναι άκυρο, και η έφεση απορρίπτεται
ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως
(ΑΠ 1129/1995 Ελλ. Δνη 38591, ΑΠ
1507/1990 ΝοΒ 40276). Από τα ως άνω
άρθρα, σε συνδυασμό με το σύνολο των
διατάξεων του Κ.Πολ.Δ που διέπουν το
ένδικο μέσο της εφέσεως (άρθρα 511 537), συνάγεται περαιτέρω ότι οι λόγοι
της εφέσεως δεν αρκεί να είναι μόνο
σα-φείς και ορισμένοι, αλλά απαιτείται
να είναι και λυσιτελείς, δηλαδή στην
περί-πτωση που κριθούν βάσιμοι, να
επέρχεται, ως αποτέλεσμα της βασιμότητάς τους, η εξαφάνιση της εκκαλουμένης αποφάσεως (Σαμουήλ, Η Έφεση,
έκδ. Ε’, παρ. 542, Εφ. Αθ 4556/1997,
Εφ. Θεσ 1650/2004 Αρμ. 58.1024). Στην

προκειμένη υπόθεση, με τον μοναδικό
λόγο εφέσεως οι εκκαλούντες ισχυρίζονται, ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
εσφαλμένως δέχθηκε ότι το εμβαδόν του
επικοίνου διανεμητέου ακινήτου ανέρχεται σε 572,75 τ.μ., ενώ αυτό (εμβαδόν)
κατά την έκθεση πραγματογνωμοσύνης
ανέρχεται σε 556, 75 τ.μ. Ο λόγος αυτός
της εφέσεως είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής, αφού και στην περίπτωση που
θεωρηθεί κατ’ ουσίαν βάσιμος, δεν μπορεί να οδηγήσει σε εξαφάνιση της εκκαλουμένης αποφάσεως, με την οποία
διατάχθηκε, όπως προαναφέρθηκε, η
δια πλειστηριασμού πώληση του επικοίνου ακινήτου. Κατ’ ακολουθίαν των
ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί κατ’
ου-σίαν η κρινόμενη έφεση και να καταδικαστούν οι εκκαλούντες στα δικαστικά
έξοδα των παρισταμένων εφεσίβλητων
για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας
(άρθρο 176,183 Κ.Πολ.Δ).

755/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαριλένα Λαλιώτη, Γεώργιος Πολυχρονόπουλος)
Διαιτησία. Διαιτητική απόφαση. Πρέπει να υπογράφεται από όλους τους διαιτητές,
αλλιώς δεν ολοκληρώνεται η διαιτησία και δημιουργεί λόγο ακυρώσεως της αποφάσεως.
Η μη υπογραφή από όλους τους διαιτητές δεν αποτελεί γραφικό λάθος, ώστε να
χωρεί διόρθωση κατά το άρθρο 315 επ. Κ.Πολ.Δ. Αναγκαστική εκτέλεση ή εκούσια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

411

Επαναφορά πραγμάτων διατάσσεται από το δικαστήριο της παραπομπής εφόσον η
εκτέλεση έγινε με βάση την απόφαση που αναιρέθηκε και όχι με άλλη. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 892, 893 και 897 αρ. 5
ΚΠολΔ συνάγονται τα εξής: Η διαιτητική
απόφαση πρέπει να συντάσσεται σε έγγραφο και ακολούθως πρέπει να υπογράφεται ιδιοχείρως από όλους τους
διαιτητές, σε περίπτωση δε που κάποιος
από αυτούς αρνείται ή κωλύεται να υπογράψει, πρέπει τούτο να βεβαιώνεται
στο έγγραφο της αποφάσεως, καθώς
και ότι ο μη υπογράφων έλαβε μέρος στη
διαιτητική διαδικασία και στη διάσκεψη,
η αντίστοιχη δε βεβαίωση πρέπει να
υπογράφεται από την πλειοψηφία
των διαιτητών. Πρέπει να σημειωθεί
ότι η τυχόν μη τήρηση του παραπάνω
σχετι-κού με τις υπογραφές τύπου, δεν
παύει να υπάρχει από το γεγονός ότι
το διαιτη-τικό δικαστήριο κατέληξε στο
πόρισμα του, που περιλαμβάνεται
στην απόφα-ση, ομόφωνα. Καθ’
όσον η συλλογή των υπογραφών των
διαιτητών ακολουθεί το σχηματισμό του
δικαστικού πορίσματος, κατ’ αυτή δε τη
συλλογή ενδέχεται κά-ποιος από τους
διαιτητές να αρνηθεί τελικά ή να βρεθεί
σε σωματικό ή άλλης φύσεως κώλυμα
να υπογράψει τη διαι-τητική απόφαση.
Δε θεωρείται όμως ότι έχει ολοκληρωθεί
η διαιτητική απόφαση, πριν από την
τήρηση του παραπάνω σχετικού με
τις υπογραφές τύπου, αλλά αντίθετα,
η παραβίαση της περί τηρή-σεως του
τύπου αυτού διατάξεως δημι-ουργεί
λόγο ακυρώσεως της υπό συζήτ-ηση
αποφάσεως. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι μπορούν να προσβληθούν
με αγωγές ακυρώσεως, στηριζόμενες σ’
αυτόν το λόγο ή σε οποιονδήποτε άλλο
νόμιμο λόγο, οι διαιτητικές αποφάσεις

εφ’ όσον επιλύουν τη διαφορά οριστικά,
αφού, αν δεν είναι οριστικές, δεν υπόκεινται σε τέτοιες αγωγές. Εξάλλου από
το συνδυασμό των άρθρων 894, 315
ΚΠολΔ, με τα προαναφερόμενα άρθρα
συνάγονται τα εξής: Αν κατά τη σύνταξη
της διαιτητικής αποφάσεως από παραδρομή, που οφείλεται σε οποιαδήποτε
αιτία, όπως σε αμέλεια του δικαστηρίου
ή του διαδίκου περιέχονται γραφικά ή
λογιστικά λάθη δηλαδή αντίστοιχα λάθη
κατά τη γραφή των λέξεων ή λάθη κατά
τη διενέργεια μαθηματικού υπολογισμού
ή αν το διατακτικό αυτής διατυπώθηκε
κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβή, οι διαιτητές, που εξέδωσαν αυτήν, μπορούν
αν το ζητήσει κάποιος από τους συμβαλλομένους στη σύμβαση διαιτησίας, να
διορθώσουν αυτή, με νέα απόφαση. Παρέπεται ότι αν σε διαιτητική απόφαση
δεν τηρηθεί ο παραπάνω και σχετικός
με τις υπογραφές των διαιτητών τύπος,
το αντίστοιχο ελάττωμα της αποφάσεως
δεν αποτελεί γραφικό ή λογιστικό λάθος,
που να προέρχεται από παραδρομή
κα-τά τη σύνταξη της αποφάσεως, ούτε
αφορά την ελλιπή ή ανακριβή διατύπωση του διατακτικού της και γι’ αυτό
δεν μπορεί κατά νόμο να αρθεί με νέα
απόφαση, διορθωτική της παλαιάς. Σε
κάθε περίπτωση όμως, όταν εκδίδεται
απόφαση, προς διόρθωση προηγούμενης, παλαιά και νέα απόφαση, αποτελούν ενιαίο σύνολο, με συνέπεια να επιτρέπεται αγωγή ακυρώσεως και των δυο
αποφάσεων, για νόμιμο λόγο ακυρώσεως που αναφέρεται μόνον στην
πα-λαιά απόφαση, Περαιτέρω κατά τη
διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 ΚΠολΔ
αν αποδεικνύεται προαποδεικτικώς
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εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της
απόφασης, που θα γράφει όταν είναι,
ο Άρειος Πάγος, αν υποβληθεί αίτηση
δια-τάζει με την αναιρετική απόφαση την
επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση. Από τις διατάξεις των άρθρων 579
παρ. 1, 580 παρ. 3, 581 παρ. 2, 3 ΚΠολΔ
προκύπτει ότι αν αναιρεθεί η απόφαση,
οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση
που αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν
από την απόφαση αυτή ακυρώνεται, μόνον εφόσον στηρίζεται στην παράβαση
για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση
(αρθρ. 579 παρ. 1 ΚΠολΔ). Αν ο Άρειος
Πάγος αναιρέσει την απόφαση για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από
εκείνους που αναφέρονται στις παρ. 1,
2, παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση σε άλλο δικαστήριο (άρθρο 580 παρ. 3 ΚΠολΔ) και στο δικαστήριο της παραπομπής η υπόθεση
συζητείται μέσα στα όρια, που διαγράφονται με την αναιρετική απόφαση, ενώπιον δε αυτού εφαρμόζεται η διάταξη
του άρθρου 579 παρ. 2 (αρθρ. 581
παρ. 2, 3 ΚΠολΔ). Από το συνδυασμό
των πα-ραπάνω διατάξεων, ενόψει του
ότι ο σκοπός της πρώτης τούτων είναι
η ικα-νοποίηση του αναιρεσείοντος,
με βάση την αρχή της οικονομίας της
δικαστικής ενέργειας, από τη δυσμενή
γι’ αυτόν οικονομική μεταβολή με την
εκτέλεση της αναιρεθείσας απόφασης
και δεν εκτείνεται μέχρι τη ματαίωση
της ισχύος άλλων εκτελεστών τίτλων
πριν από την κατά νόμο απώλεια του
κύρους τους προκύπτει, ότι αν αναιρεθεί
απόφαση του Εφετείου και παραπεμφθεί
η υπόθε-ση για περαιτέρω εκδίκαση σε
άλλο δι-καστήριο και έχει γίνει εκούσια
ή ανα-γκαστική εκτέλεση, η επαναφορά
των πραγμάτων διατάσσεται από
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το δικαστή-ριο της παραπομπής και
εφόσον η εκτέ-λεση έγινε με βάση την
απόφαση που αναιρέθηκε και όχι άλλη
(βλ. σχ. ΑΠ 221/2004 Δνη 45,733, ΑΠ
1450/2001 Δνη 43,1653, ΑΠ 88/1996
Δνη 37,1555).
Με την από 12-10-2001 αγωγή,
που άσκησαν ενώπιον του δικαστηρίου
τούτου, εκθέτουν οι ενάγοντες ότι μεταξύ
αυτών και του εναγομένου συστήθηκε
με ιδιωτικό συμφωνητικό κοινοπραξία με
σκοπό την κατασκευή συγκροτήματος
δύο πολυκατοικιών στην πόλη των Πατρών και την πώληση των οριζοντίων
ιδιοκτησιών, ορίσθηκε δε ότι κάθε διαφωνία που θα ανέκυπτε μεταξύ τους
από την προαναφερόμενη σχέση θα
υποβάλλεται σε διαιτησία και η επίλυση
της διαφοράς θα ανατίθεται σε δύο δικηγόρους της επιλογής τους, με επιδιαιτητή
τον Πρόεδρο Πρωτοδικών ή το δικαστή,
που αυτός θα ορίσει. Ότι ο εναγόμενος
άσκησε την από 8-8-1996 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατά του δεύτερου τούτων (εναγόντων), με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί να του καταβάλει το ποσόν των
64.601.000 δρχ., που αντιπροσώπευε
τη διαφορά των κερδών, που εδικαιούτο
από τη συμμετοχή του στην κοινοπραξία. Ότι επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε
η 116/1998 απόφαση του παραπάνω
δικαστηρίου, με την οποία παραπέμφθηκε η εκδίκαση της στη διαιτησία και
με επίσπευση του εναγομένου συγκροτήθηκε το διαιτητικό δικαστήριο, από δυο
δικηγόρους, που υπέδειξαν τα διάδικα
μέρη ως διαιτητές και από δικαστή, που
όρισε με σχετική πράξη ο Πρόεδρος
Πρωτοδικών Πατρών. Ότι το Διαιτητικό
Δικαστήριο εξέδωσε την 8/1999 προδικαστική απόφαση και ακολούθως την
1/2001 οριστική του απόφαση, με την
οποία δέχθηκε ως κατά ένα μέρος ου-
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σιαστικά βάσιμη, την παραπάνω αγωγή
και υποχρέωσε το δεύτερο των εναγόντων να καταβάλει στον εναγόμενο το
ποσόν των 31.392.410 δρχ. Ακολούθως
εκθέτουν ότι οι διαιτητικές αποφάσεις
(προδικαστική και οριστική) είναι άκυρες
1) για το λόγο ότι δεν υπογράφονται από
τους διαιτητές, αλλά μόνον από τον επιδιαιτητή, χωρίς να συντρέχει νόμιμος λόγος προς τούτο 2) επειδή ο πρώτος τούτων δεν κλήθηκε και δε συμμετείχε στη
διαιτητική διαδικασία και 3) ότι ο τελευταίος βλάπτεται από το δεδικασμένο
που παράγεται από αυτήν. Με βάση τα
δεδομένα αυτά ζήτησαν την ακύρωση
των προαναφερομένων διαιτητικών
αποφάσεων. Η αγωγή, για την εκδίκαση
της οποίας το δικαστήριο έχει τοπική και
υλική αρμοδιότητα (αρθρ. 898 ΚΠολΔ),
ασκήθηκε εμπρόθεσμα μέσα στην τρίμηνη προθεσμία από την επίδοσή της,
που έγινε την 7-9-01 (βλ. την 12793/
2001 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής
επιμελήτριας Α.Κ.) και είναι νόμιμη σ’ ότι
αφορά τον πρώτο λόγο αυτής, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 897 αρ. 5
και 892 ΚΠολΔ και κατά το μέρος που
αφορά την ακύρωση της οριστικής
απόφασης και πρέπει ως προς αυτόν
να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως προς
τον πρώτο των εναγόντων, με τον οποίο
συνδέονται ο δεύτερος και τρίτος λόγος
της αγωγής, αυτή (αγωγή) απορρίφθηκε
για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποιήσεως, με την προαναφερομένη απόφαση του δικαστηρίου τούτου (1182/2002),
η σχετική κρίση της οποίας δεν αναιρέθηκε με την παραπάνω απόφαση του
Αρείου Πάγου (221/2004), ενώπιον του
οποίου άλλωστε δεν ήχθη και προς
διερεύνηση με την αίτηση αναιρέσεως
επί της οποίας εκδόθηκε. Επομένως
εφόσον η υπόθεση δε μεταβιβάζεται
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κατά το κεφάλαιο τούτο ενώπιον του
παρόντος δικαστηρίου με την προαναφερόμενη απόφαση του Αρείου Πάγου,
οι προτάσεις του τελευταίου ενώπιον του
παρόντος δικαστηρίου δε λαμβάνονται
υπόψιν. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι
με την ίδια απόφαση του δικαστηρίου
τούτου απορρίφθηκε η αγωγή κατά το
μέρος που αφορά την ακύρωση της
προδικαστικής αποφάσεως του Διαιτητικού Δικαστηρίου (8/1999), η σχετική
δε κρίση αυτής δεν αναιρέθηκε από
την παραπάνω απόφαση του Αρείου
Πάγου (221/2004). Επομένως, εφόσον
η υπόθεση δε μεταβιβάζεται κατά το
κεφά-λαιο τούτο ενώπιον του παρόντος
δικα-στηρίου, δεν καθίσταται αντικείμενο
έρευνας (βλ. σχ Ε. Ρίκου. Ζητήματα εκ
της μερικής εξαφανίσεως της αποφάσεως εις την αναιρετικήν και την έκκλητον δίκη Δνη 26,615 επ, ΑΠ 1276/1991
ΕΕΝ 93,79, ΑΠ 659/88 Δνη 30,310, ΑΠ
66/86 Δ 26,1146, Εφ. Πειρ. 68/94 Δνη
35,1385). Περαιτέρω με την από 9-42002 αγωγή, που άσκησαν ενώπιον
του δικαστηρίου τούτου εκθέτουν
οι ενάγο-ντες ότι μετά την άσκηση
της πρώτης αγωγής, ο εναγόμενος
ζήτησε με σχετική αίτηση ενώπιον του
Διαιτητικού Δικα-στηρίου, τη διόρθωση
- συμπλήρωση της παραπάνω με
την πρώτη αγωγή προσβαλλομένης
αποφάσεως (1/2001), έτσι ώστε να
υπογραφεί και από τους διαιτητές και ότι
πράγματι εκδόθηκε η 2/2002 απόφαση
αυτού (Διαιτητικού Δικα-στηρίου), που
δέχθηκε την αίτηση και διέταξε τη
διόρθωση. Ζητούν δε την ακύ-ρωση της
διορθωτικής αποφάσεως, καθ’ όσον δεν
ήταν νόμιμη η διόρθωση και ενόψει του
ότι εκκρεμούσε αγωγή ακύ-ρωσης της
διαιτητικής αποφάσεως για τον ίδιο λόγο,
που ζητήθηκε η διόρθωση. Διαφορετικά
σε περίπτωση που θεω-ρηθεί νόμιμη η
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διόρθωση ζητούν την ακύρωση της
1/2001 διαιτητικής από-φασης, που
διορθώθηκε, για τον πρόσθετο λόγο
ότι το Διαιτητικό Δικαστή-ριο, που την
εξέδωσε, δεν είχε νόμιμη σύνθεση. Η
αγωγή ασκήθηκε εμπρό-θεσμα, πριν
από την επίδοση της προσ-βαλλομένης
απόφασης (αρθρ. 899 ΚΠολΔ Εφ Αθ
4483/92 Δ 24/621), το δικαστήριο δε έχει
τοπική και υλική αρμοδιότητα (αρθρ. 898
ΚΠολΔ) για την εκδίκαση της και είναι
νόμιμη ως προς τον πρώτο λόγο αυτής
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
315, 894, 897 παρ. 5, 892 παρ. 1 ΚΠολΔ
και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’
ουσίαν και να συνεκδικασθεί με την
πρώτη αγωγή, λόγω της προφανούς
μεταξύ τους συνά-φειας (άρθρο 246
ΚΠολΔ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
και αυτή η αγωγή απορ-ρίφθηκε ως
προς τον πρώτο των εναγό-ντων για
έλλειψη ενεργητικής νομιμο-ποιήσεως
με την προαναφερομένη απόφαση
του δικαστηρίου τούτου, η σχετική
κρίση της οποίας δεν αναιρέθηκε με
την παραπάνω απόφαση του Αρείου
Πάγου. Επομένως σύμφωνα με όσα
προαναφέρθηκαν οι προτάσεις του
τελευταίου ενώπιον του δικαστηρίου
τού-του δε λαμβάνονται υπόψιν.
Περαιτέρω πρέπει να σημειωθεί ότι
με την ίδια από-φαση του δικαστηρίου
τούτου απορ-ρίφθηκε ως απαράδεκτος
ο πρόσθετος λόγος της ανακοπής, η
σχετική δε κρίση αυτής δεν αναιρέθηκε
από την παρα-πάνω απόφαση του
Αρείου Πάγου (221/2004). Επομένως,
εφόσον η υπόθεση δε μεταβιβάζεται
κατά το κεφάλαιο τούτο ενώπιον του
παρόντος δικαστηρίου, δεν καθίσταται
αντικείμενο έρευνας σύμφω-να με όσα
ήδη έχουν αναφερθεί.
Από το περιεχόμενο των εγγράφων, τα οποία προσκομίζουν νόμιμα και
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επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν
τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Μετά την έκδοση της 8/1999 προδικαστικής απόφασης του Διαιτητικού
Δικα-στηρίου Πατρών και τη διεξαγωγή
της πραγματογνωμοσύνης, που αυτή
διέταξε, συζητήθηκε μετ’ απόδειξη η
προαναφερόμενη αγωγή του εναγομένου, την 14-6-2001, επακολούθησε
διάσκεψη την 4-9-2001 και την επομένη
5-9-01, δημοσιεύθηκε η 1/2001 οριστική
απόφαση αυτού. Η απόφαση υπογράφηκε ιδιοχείρως από τον επιδιαιτητή και
τη γραμματέα, ενώ δεν έχει υπογραφεί
από τους δυο διαιτητές. Από τη συμφωνία των διαδίκων περί διαιτησίας δεν
έχει ορισθεί ότι η διαιτητική απόφαση θα
υπογράφεται ιδιοχείρως μόνον από τον
επιδιαιτητή, ούτε αναφέρεται στην παραπάνω διαιτητική απόφαση ότι οι διαιτητές κωλύονται ή αρνούνται να υπογράφουν. Συνεπώς, σύμφωνα και με όσα
αναφέρονται στη νομική σκέψη που
προηγήθηκε, η ένδικη απόφαση είναι
ακυρωτέα, αφού δεν έχει νόμιμα υπογραφεί. Το γεγονός ότι η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από τους διαιτητές δεν αίρει
την ακυρότητα από τη μη τήρηση του
σχετικού με τις υπογραφές τύπου. Εξάλλου το ελάττωμα τούτο της ίδιας απόφασης, δηλαδή η μη υπογραφή της από
τους διαιτητές, δεν αποτελεί γραφικό ή
λογιστικό λάθος, που να προέρχεται
από παραδρομή κατά τη σύνταξη της
από-φασης, ούτε αφορά την ελλιπή ή
ανα-κριβή διατύπωση του διατακτικού
της. Καθ’ όσον το ελάττωμα αυτό αφορά
στοιχείο του κύρους της αποφάσεως με
καθοριζόμενες από το νόμο συνέπειες
από την έλλειψη της υπογραφής δηλαδή
αφενός την ακυρότητα της αποφάσεως
και αφετέρου την υποχρέωση αναγραφής στο κείμενο αυτής του λόγου μη
υπογραφής (αρθρ. 892 αρ. 1 παρ. 2,
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897 ΚΠολΔ). Με βάση τα δεδομένα αυτά
και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
ίδια νομική σκέψη η 2/2002 διαιτητική
απόφαση δεν είχε το νόμιμο περιεχόμενο των διορθωτικών διαιτητικών αποφάσεων και για το λόγο αυτό δεν επέφερε τη διόρθωση της 1/2001 διαιτητικής
απόφασης, η οποία είναι ακυρωτέα,
καθ’ όσον δεν έχει νόμιμα υπογραφεί,
γεγονός που επέσυρε την ακύρωση και
της ενιαίας με εκείνη 2/2002 αποφάσεως. Επομένως πρέπει να γίνουν
δεκτές οι αγωγές ως κατ’ ουσίαν βάσιμες
και να ακυρωθούν οι ένδικες διαιτητικές
αποφάσεις. Περαιτέρω ο ενάγων με τις
προτάσεις του υποβάλλει αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερα
κατάσταση, κατ’ άρθρα 579 παρ. 1, 581

παρ. 1 ΚΠολΔ, με την έννοια να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του αποδώσει
το ποσόν των 217.014,58 ευρώ, το
οποίο ισχυρίζεται ότι κατέβαλε στον
τελευταίο σε εκτέλεση της προαναφερόμενης 1/2001 διαιτητικής απόφασης. Το
αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί ως
αβάσιμο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στη νομική σκέψη που προηγήθηκε,
καθ’ όσον για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων πρέπει η εκτέλεση να
έχει γίνει με βάση την απόφαση που
αναιρέθηκε, ενώ στην προκειμένη υπόθεση δεν υπάρχει ταυτότητα μεταξύ της
αποφάσεως που εκτελέσθηκε, που είναι
η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου
και εκείνης που αναιρέθηκε, που είναι η

795/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, Γιάννης Τσάγας, Μαγδαληνή
Δεμαρτίνου).
Έφεση. Προθεσμία προς άσκησή της. Υπολογισμός της. Διαφορά της ημερομηνίας
που αναγράφεται στο αντίγραφο που επιδόθηκε κατά την έκθεση επίδοσης. Υπερισχύει
η ημερομηνία της έκθεσης επίδοσης. Περιστατικά. Αντέφεση σε εκπρόθεσμη έφεση.
Περιστατικά.

….. Η απόφαση αυτή κατόπιν
παραγγελίας του ενάγοντος - εφεσίβλητου, επιδόθηκε κατά τις νόμιμες διατυπώσεις στον εναγόμενο την 4-9-2003,
όπως προκύπτει από την επικαλούμενη
και νομίμως προσκομιζόμενη 6435 Β’/
4-9-2003 έκθεση επιδόσεως της δικ.
Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας Μ.Γ. Ο εναγόμενος, κάτοικος Βάρδας Ηλείας, άσκησε κατά της ανωτέρω
οριστικής απόφασης την από 7-10-2000
έφεσή του, την οποία κατέθεσε στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτο-δικείου

Αμαλιάδας την 9-10-2003 και συντάχθηκε η 53/9-10-2003 έκθεση καταθέσεώς
της. Συνεπώς, η έφεση του εναγομένου,
που διαμένει στην Ελλάδα, ασκήθηκε
μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των 30 ημερών. Ειδικότερα,
η προθεσμία άσκησης της υπό κρίση
εφέ-σεως άρχισε την επομένη ημέρα της
επί-δοσης της αποφάσεως (αρθρ.144
παρ.1 ΚΠολΔικ) ήτοι την 5-9-2003 και
έληξε άπρακτη την 4-10-1999, ημέρα
Σάβ-βατο, που ήταν η τριακοστή ημέρα.
Επο-μένως, η υπό κρίση έφεση έπρεπε
να ασκηθεί μέχρι την επόμενη εργάσιμη
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ημέρα ήτοι την Δευτέρα 7-10-2003, που
δεν ήταν εξαιρετέα. Ασκήθηκε όμως
την 9-10-2003, ήτοι εκπροθέσμως και
πρέπει κατ’ αυτεπάγγελτη ενέργεια του
Δικαστηρίου, να απορριφθεί ως απαράδεκτη, όπως βάσιμα προβάλλει το
εκπρόθεσμο της άσκησής της και ο εφεσίβλητος. Ο ισχυρισμός του εκκαλούντος
ότι στην απόφαση που του επιδόθηκε
αναγράφεται ως ημερομηνία επιδόσεως
η 9-9-2003, ανεξάρτητα από το γεγονός
ότι είναι αβάσιμος, αφού, παρά το δυσανάγνωστο της ημερομηνίας, προσεκτική
θεώρηση βεβαιώνει ότι η αναγραφόμενη
ημερομηνία είναι 4-9-2003, δεν ασκεί εν
προκειμένω έννομη επιρροή, δεδομένου

ότι επί διαφοράς μεταξύ ημερομηνίας
στην έκθεση επιδόσεως και στη σημείωση στο επιδιδόμενο έγγραφο υπερισχύει
η ημερομηνία που αναγράφεται στην
έκθεση επιδόσεως, που είναι η 4-92003. Ας σημειωθεί ότι, ενόψει της απορρίψεως της εφέσεως ως απαράδεκτης,
πρέπει ν’ απορριφθεί και η αντέφεση
που άσκησε με τις προτάσεις του ο
εφε-σίβλητος την προηγουμένη της
συζητή-σεως της υποθέσεως, λόγω
του παρε-πόμενου προς την έφεση
χαρακτήρα της (ΑΠ 1166/1980, ΝοΒ
1981, 534, ΑΠ 165/1974, ΝοΒ 1974,
1052, Σαμουήλ «Η έφεση», εκδ.2003,
παραγρ.606).

799/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Μπιλιάνης, Θεόδωρος Νταβανέλλος).
Επιταγή προς εκτέλεση. Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Δεν δημιουργεί
με την επίδοσή της εκκρεμοδικία.

Από τις διατάξεις των άρθρων
924, 904, 916, 918 και 919 του
Κ.Πολ.Δικ., προκύπτει ότι η επιταγή, με
την οποία αρχίζει η αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να περιέχει σύντομη αναφορά του ποσού, που οφείλεται, χωρίς
να είναι ανάγκη να εκτίθεται το ιστορικό
κάθε κονδυλίου. Ειδικότερα αρκεί να
προκύπτει από την επιταγή εκτελέσεως
η αιτία της απαιτήσεως, η οποία άλλωστε θα προκύπτει από το αντίγραφο του
τίτλου, κάτω από το οποίο γράφεται η
επιταγή, καθώς και η οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Εφόσον έχει γίνει
ο διαχωρισμός αυτός, η επιταγή παρουσιάζει πληρότητα και απόκειται στον
οφειλέτη να ισχυρισθεί και να αποδείξει

την απόσβεση της απαιτήσεως ή την
ανακρίβεια των κονδυλίων ή τον εσφαλμένο υπολογισμό ή το παράνομο των
τόκων. Εξάλλου, ούτε το ποσό του τόκου
χρειάζεται να προσδιορίζεται στην επιταγή, αφού το μεν ποσοστό του τόκου ορίζεται από το νόμο, το δε ποσό των τόκων, που θα καταβληθεί μπορεί να βρεθεί, με απλό μαθηματικό υπολογισμό,
με βάση το ποσοστό του τόκου και το
χρονικό διάστημα που θα έχει παρέλθει
μέχρι την ημερομηνία εξοφλήσεως της
επιταγής. Περαιτέρω, η επιταγή προς
πληρωμή αποτελεί μονομερή εξώδικη
πράξη, με την έννοια ότι δεν απευθύνεται ούτε ενεργείται ενώπιον δικαστηρίου, αλλά συγχρόνως και διαδικαστική
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πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης. Η επίδοσης της επιταγής
προς τον καθού η εκτέλεση έχει δικονομικές συνέπειες (αρθ. 924 παρ. 1, 926
παρ. 2 και 932 του Κ.Πολ,Δικ) και ουσιαστικές συνέπειες (αρθρ. 264, 340 Α.Κ)
και δεν δημιουργεί, με την επίδοση της,
εκκρεμοδικία. Μεταξύ των ουσιαστικών
συνεπειών της επίδοσης αυτής, που
απορρέουν από το ουσιαστικό δίκαιο
είναι και η όχληση. Η επιταγή, ενόψει
του ότι με αυτή απευθύνεται πρόσκληση
του δανειστή προς τον οφειλέτη για την

εκτέλεση της παροχής, αποτελεί όχληση
και, συνεπώς, επιφέρει υπερημερία
(αρθ. 340 Α.Κ) και τις από το ουσιαστικό
δίκαιο συναπτόμενες με την υπερημερία
συνέπειες, όπως τόκους (βλ. ΑΠ. 474/
1999 Ελ,Δνη 41,80, ΑΠ.72/1995 Ελ.Δνη
38,585, ΑΠ. 194/1995 Ελ.Δνη 37.101,
ΑΠ. 235/1984 ΝοΒ 35,265, ΕΑ 2535/
1998 Ελ.Δνη 40.384, ΕΑ 5667/1995
Ελ,Δνη 38.1618, Μπρίνια «Αναγκ.
Εκτέλεση», αρθρ. 924).

833/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Σπυρίδων Ζαφείρης).
Έφεση. Παραίτηση κατά τη συζήτηση της αγωγής του δικαιώματος. Δεκτή η παραίτηση.
Ο εκκαλών αποδέχεται την παραίτηση και η δίκη καταργείται.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 294, 296 και 297
Κ.Πολ.Δικ., σαφώς συνάγεται ότι ο
ενά-γων μπορεί να παραιτηθεί από το
δικό-γραφο και το δικαίωμα της αγωγής
με δήλωσή του που καταχωρίζεται στα
πρακτικό ή με δικόγραφο που επιδίδεται
στον αντίδικο του παραιτουμένου. Η
κατά τον διαγραφόμενο από το άρθρο
297 τρόπο, παραίτηση μπορεί να γίνει
και ενώπιον του Εφετείου, αφού με την
άσκηση της έφεσης αναβιώνει η εκκρεμοδικία και συνεχίζεται στην κατ’ έφεση
δίκη. Το Εφετείο στην περίπτωση αυτή
μετά την κρίση του για το τυπικώς δεκτό
της έφεσης αποφαίνεται καταργημένη
την δίκη απαρχής δηλαδή από την διαδικασία του πρώτου βαθμού. Δεν απαιτείται και τυπική με ίδια διάταξη εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης,
αφού μετά την παραίτηση κηρύσσεται
κα-ταργημένη η δίκη και στους δύο βαθ-

μούς δικαιοδοσίας και αυτό πρέπει να
αναφέρεται στο διατακτικό της απόφασης (βλ. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Βαθρακοκοίλης έκδοση 1994 υπ’ αρθρ.
297 σελ. 357, Α.Π. 269/1987 Αρχ. Νόμος
37, 754, ΕΑ 7690/1990 Δνη 33, 847).
Στην προκειμένη υπόθεση από όλα τα
νομίμως επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα απεδείχθη ότι οι
ενάγοντες εφεσίβλητοι ήγειραν κατά
του εναγομένου - εκκαλούντα την από
28-11-1997 αγωγή τους ζητώντας την
επι-δίκαση σε αυτούς του ποσού των
δρχ. 1.188.810 στον καθένα. Επί της
αγωγής αυτής εξεδόθη η εκκαλουμένη
υπ’ αριθμ. 602/2001 οριστική απόφαση
του Μονο-μελούς Πρωτοδικείου Πατρών
με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η
αγωγή. Κα-τά της αποφάσεως αυτής
άσκησε ο εκ-καλών την κρινόμενη έφεσή
του. Ήδη οι ενάγοντες παραιτούνται από
το δικαί-ωμα και από το δικόγραφο
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της προανα-φερόμενης αγωγής τους
όπως απο-δεικνύεται από την από
15-3-2005 δή-λωση του Ι.Κ. και την υπ’
αριθμ. 37.713 ένορκη βεβαίωση του
δευτέρου ενά-γοντος Ν.Κ., που νομίμως
επεδόθησαν στον εναγόμενο (βλ. την
υπ’ αριθμ. 4396/2005 έκθεση επιδόσεως
του αρμοδίου Δικαστικού Επιμελητή Κ.Ζ.

και την από 17-11-2003 επισημείωση
επί της ως άνω ένορκης βεβαίωσης
του προαναφερόμενου Δικαστικού
Επιμελη-τού). Επίσης ο εναγόμενος εκκαλών με τις προτάσεις του δηλώνει
ότι απο-δέχεται την ανωτέρω παραίτηση
των εναγόντων.

836/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αγγελική Αυχούδια, Όλγα Λέκκα, Τζούλια Παπαϊωάννου).
Έφεση εκπρόθεσμη. Κοινοποίηση της οριστικής απόφασης στον αντίκλητο δικηγόρο.
Είναι νόμιμη γιατί η εξουσία του δικαστικού πληρεξουσίου ως αντικλήτου διαρκεί
μέχρι και την κοινοποίηση της οριστικής αποφάσεως γιατί τότε περατώνεται η δίκη
για την οποία παρασχέθηκε η δικαστική πληρεξουσιότητα. Παράταση της προθεσμίας
άσκησης της έφεσης από ανώτερη βία. Χωρεί αίτηση για επαναφορά των πραγμάτων
στην προηγούμενη κατάσταση δηλαδή να δηλωθεί ότι η έφεση ασκήθηκε εμπρόθεσμα.
Τρόπος ενέργειας του εκκαλούντος. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 518 παρ. 1
Κ.Πολ.Δ. εάν ο εκκαλών διαμένει στην
Ελλάδα η προθεσμία της εφέσεως είναι
τριάντα ημέρες. Η προθεσμία της εφέσεως αρχίζει από την επομένη της επιδόσεως της αποφάσεως που περατώνει
τη δίκη στο διάδικο ή το νόμιμο αντιπρόσωπο ή τον αντίκλητο αυτού. Κατά
τα άρθρα 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 και 143
παρ. 1 και 2 Κ.Πολ.Δ., η ιδιότητα του
αντικλήτου, προς τον οποίον μπορούν
να γίνονται επιδόσεις, αποκτάται, εφόσον πρόκειται για δικηγόρο: α) είτε
με διορισμό του ως πληρεξουσίου με
συμβολαιογραφική πράξη ή β) προφορικά με δήλωση που καταχωρίζεται στα
πρακτικά είτε γ) με αυτοτελή δήλωση
στη γραμματεία του πρωτοδικείου της
κατοικίας του δηλούντος. Αυτοδικαίως
αντίκλητος είναι ο δικαστικός πληρεξού-

σιος που διορίστηκε κατά το άρθρο 96.
Με τις ως άνω διατάξεις παρέχεται η
εξουσία στο δικαστικό πληρεξούσιο
που έχει την ιδιότητα του αντικλήτου να
δέ-χεται επιδόσεις εγγράφων, για όλες
τις αποφάσεις που ανάγονται στη δίκη,
στην οποία διορίστηκε, ακόμη και της
οριστικής απόφασης, κατά την παρεχόμενη στον αντίδικο του διαζευκτική ευχέρεια. Η εξουσία του δικαστικού πληρεξουσίου ως αντικλήτου διαρκεί μέχρι και
την κοινοποίηση της οριστικής απόφασης, γιατί τότε περατώνεται η δίκη για
την οποία παρασχέθηκε η δικαστική
πληρεξουσιότητα. Η παρέλευση της
κατά νόμο προθεσμίας της εφέσεως
συνεπάγεται έκπτωση του διαδίκου από
του δικαιώματος προς άσκηση εφέσεως
(αρθρ. 151 Κ.Πολ.Δ.) εάν δε παρά ταύτα
ασκηθεί έφεση, το δικαστήριο κατ’
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άρθρο 532 Κ.Πολ.Δ απορρίπτει αυτή
ως απαράδεκτη. Ο εκκαλών, εάν λόγω
ανώτερης βίας άσκησε εκπρόθεσμη
έφεση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από
το δευτεροβάθμιο δικαστήριο με το δικόγραφο της έφεσης, τις προτάσεις του ή
χωριστό δικόγραφο που επιδίδει στον
εφεσίβλητο την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση,
δηλαδή να θεωρηθεί ότι η έφεση έχει
ασκηθεί εμπρόθεσμα και συνεπώς
ότι είναι παραδεκτή (αρθρ. 152 παρ.
1,154,155,156,158,495,500,532 ΑΚ).
Για να είναι δε εμπρόθεσμη πρέπει να
ασκηθεί μέσα σε προθεσμία 30 ημερών
από την άρση της ανώτερης βίας (αρθρ.
153 Κ.Πολ.Δ.).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
ενάγων Γ.Χ., με την από 3-7-2000 αγωγή του (αρνητική αναγνωριστική δικαιώματος δουλείας) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας είχε ζητήσει να αναγνωριστεί ότι δεν υπάρχει
δικαίωμα δουλείας διόδου επί εδαφικής
λωρίδας του ακινήτου του που περιγράφεται με λεπτομέρεια υπέρ των ακινήτων
των εναγομένων και υποχρεωθούν οι
εναγόμενοι να παραλείπουν στο μέλλον
να διαταράσσουν την κυριότητά του επί
της επίδικης λωρίδας με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης
για κάθε μελλοντική διατάραξη. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την υπ’ αριθμ.
27/2002 οριστική απόφασή του δέχτηκε
την αγωγή και διέταξε όσα διαλαμβάνονται στο διατακτικό της. Η εν λόγω
απόφαση επιδόθηκε στο δικαστικό πληρεξούσιο και αντίκλητο των εναγομένων,
Α.Α., όπως προκύπτει από το σώμα της
απόφασης, αυτοί δε άσκησαν κατ’ αυτής
ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την
κρινόμενη από 20-9-2003 έφεση που
κατατέθηκε στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου στις 4-12-2003
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δηλ. μετά από πάροδο της τριακονθήμερης προθεσμίας για την άσκησή της
(βλ. την επικαλούμενη και νόμιμα προσκομιζόμενη 115518/25-10-2002 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας Γ.Τ. και τη
σχετική από 4-12-2003 (αρ. καταθ. 65/
2003) πράξη κατάθεσης στο δικό-γραφο
της έφεσης. Στα δικόγραφα της έφεσης
και των προτάσεων του εκκα-λούντος
δεν περιέχεται αίτημα επανα-φοράς
των πραγμάτων στην προηγού-μενη
κατάσταση, ούτε άλλωστε επικαλεί-ται
ο εκκαλών ότι υπέβαλε τέτοια αίτηση
με χωριστό δικόγραφο, παρά μόνο με
την προσθήκη-αντίκρουση των προτάσεών του που έγινε μετά τη συζήτηση
της έφεσης (7-4-2005), απαντώντας σε
σχετική ένσταση του εφεσίβλητου, υποστηρίζει για πρώτη φορά ότι η εκπρόθεσμη άσκηση της έφεσης οφείλεται στο
γεγονός ότι η εκκαλουμένη απόφαση με
επιταγή προς εκτέλεσή του κοινοποιήθηκε στις 5-11-2003 (βλ. σχετική επισημείωση του ίδιου δικαστικού επιμελητή επί της εκκαλουμένης αποφάσεως), οπότε έλαβε γνώση για πρώτη
φορά, διότι πληρεξούσιος δικηγόρος
του ήταν ο Α.Ζ. (έχει παραστεί σε άλλες
δίκες), να επικαλείται παύση της πληρεξουσιότητας του δικαστικού πληρεξουσίου και αντικλήτου Α.Α., καθώς
και γνωστοποίηση αυτής στον αντίδικο.
Όμως ο ισχυρισμός αυτός του εκκαλούντος, έτσι όπως διατυπώνεται δε
θεμελιώνει λόγο ανώτερης βίας. Υπό την
εκδοχή δε ότι θα μπορούσε να εκτιμηθεί
ως αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων
στην προηγούμενη κατάσταση, θα ήταν
απορριπτέος ως απαράδεκτος, αφού
προβάλλεται μετά την πάροδο της προθεσμίας των 30 ημερών από την άρση
του λόγου της επικαλούμενης ανώτερης
βίας που έληξε στις 5-11-2003. Επομένως, σύμφωνα με τις σκέψεις που
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προηγήθηκαν, η κρινόμενη έφεση πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφού
ασκήθηκε εκπρόθεσμα και δε συντρέχει
περίπτωση να αξιολογηθεί ως εμπρόθεσμη και άρα παραδεκτή με εφαρμογή
των διατάξεων για επαναφορά των

πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση.

840/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κων/να Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Τρίγκας, Νικόλαος Ραβαζούλας).
Διανομή. Η έφεση κατά αποφάσεως σε δίκη διανομής πρέπει να απευθύνεται και κατά
των ομοδίκων του εκκαλούντος. Αλλιώς είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
517 Κ.Πολ.Δ., η έφεση απευθύνεται
κατά εκείνων που ήταν διάδικοι στην
πρω-τόδικη δίκη ή των καθολικών
διαδόχων ή των κληροδόχων τους. Αν
υπάρχει αναγκαστική ομοδικία, η έφεση
πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των
ομο-δίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως
απαρά-δεκτη. Η υποχρέωση που
θεσπίζει η διάταξη αυτή, αναφορικά
με την παθη-τική νομιμοποίηση της
εφέσεως, σε πε-ρίπτωση αναγκαστικής
ομοδικίας, αφο-ρά όχι τους ομοδίκους,
αλλά τους αντι-δίκους αυτών, γιατί, λόγω
της ειδικής ρυθμίσεως του άρθρου 76
παρ. 4 Κ.Πολ.Δ., οι ομόδικοι, και όταν
ακόμα αδρανούν, θεωρείται ότι επέχουν
πάντοτε θέση εκκαλούντος μέσω της
εφέσεως του ομοδίκου τους. Εξαίρεση
των ανωτέρω ισχύει μόνο στη δίκη διανομής, στην οποία, λόγω του διπλού
χα-ρακτήρα της, κάθε διάδικος είναι συγχρόνως ενάγων και εναγόμενος και αντίδικος του ομοδίκου του, εντεύθεν δεν
μπορεί, ως προς το επίδικο δικαίωμα και
τη σκοπούμενη διάπλασή του, να υποβάλει αίτηση θεμελιούμενη σε πραγματικούς ισχυρισμούς διαφορετικούς από
εκείνους του ενάγοντος, χωρίς αυτή να

είναι ανταγωγή, ώστε να έχει εφαρμογή
η διάταξη του άρθρου 268 παρ. 2 του
Κ.Πολ.Δ. Η προεκτεθείσα ιδιομορφία της
περί διανομής δίκης έχει ως αποτέλεσμα
να μην εφαρμόζεται σ’ αυτήν η διάταξη
του ανωτέρω άρθρου 76 παρ. 4 του
Κ.Πολ.Δ., σύμφωνα με την οποία «η
άσκηση των ενδίκων μέσων από κάποιον από τους ομοδίκους της παρ. 1
έχει αποτελέσματα και για τους άλλους»,
αλλά ο εναγόμενος, αν ασκήσει έφεση,
οφείλει, με ποινή απαραδέκτου, να την
απευθύνει και εναντίον του αναγκαίου
ομοδίκου του στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας (Ολ. ΑΠ 321/83, ΑΠ 1495/ 2000
Ελ. Δνη 42.707 Α.Π. 213/2001 Ελ.
Δνη 42.1566 Α.Π. 1527/2002 Ελ. Δνη
44.436).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την από 20-2-2003 (αρ. κατάθ. 43/ 134-04) κλήση των εναγόντων και ήδη εφεσίβλητων φέρεται προς συζήτηση, μετά
από ματαίωση, η από 1-6-1998 (αρ.
κατάθ. 335/5-6-1998 ) έφεση του πρώτου εναγομένου και ήδη εκκαλούντος
κατά της υπ’ αριθμ. 217/1998 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, η οποία εκδόθηκε επί της
από 25-8-1991 αγωγής διανομής και
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κατά του ήδη εκκαλούντος - πρώτου
εναγο-μένου. Διάδικος στην πρωτόδικη
δίκη ως δεύτερη εναγομένη ήταν η Α.Σ.
κατά της οποίας ο εκκαλών δε στρέφεται
με την ένδικη έφεση του ως αναγκαίας
ομο-δίκου του. Συνεπώς η ένδικη έφεση,
σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στη
νομική σκέψη, πρέπει ν’ απορριφθεί ως

απαράδεκτη, αφού η ένδικη έφεση δεν
στρέφεται κατά της αναγκαίας ομοδίκου
της πρωτόδικης δίκης. Επίσης πρέπει να
καταδικαστεί ο εκκαλών στα δικα-στικά
έξοδα των εφεσίβλητων για το δεύ-τερο
βαθμό της δίκης ( άρθρα 183,191 παρ.
2 του Κ.Πολ.Δ.).

872/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Αυγερινός, Ιωάννης Μπουρμπούλης).
Διακοπή της δίκης. Επανάληψη. Μεταβίβαση του επίδικου ακινήτου κατά το στάδιο
της εκκρεμοδικίας. Δικαίωμα του αποκτήσαντος να ασκήσει κύρια παρέμβαση.
Θάνατος του αρχικού διάδικου (που μεταβίβασε το ακίνητο στον παρεμβάντα). Η
δίκη συνεχίζεται με τους κληρονόμους του μεταβιβάσαντος μεταξύ των οποίων και
ο παρεμβάς. Η παρέμβαση πρέπει να κοινοποιείται σε όλους τους διάδικους. Αν
κοινοποιηθεί μόνο σε ορισμένους, απορρίπτεται. Έφεση μόνο για τα δικαστικά έξοδα.
Απαράδεκτη. Περιστατικά.

Με την από 18.3.1991 αγωγή,
που άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ο ήδη εφεσίβλητος ισχυρίσθηκε ότι είναι συγκύριος
με τον εναγόμενο του επιδίκου ακινήτου,
κατά ποσοστό 1⁄2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, απέκτησε δε τη συγκυριότητά του
με παράγωγο τρόπο, επικαλούμενος
συμβόλαιο γονικής παροχής από τον
προηγούμενο αληθή συγκύριο αυτού,
πατέρα του, και τη μεταγραφή του. Με
τον πρόσθετο δε ισχυρισμό ότι ο εναγόμενος δε συναινεί στην εξώδικη διανομή
του επικοίνου ακινήτου, ζήτησε να διαταχθεί η δικαστική διανομή αυτού. Επί
της αγωγής εκδόθηκε, ερήμην του εναγομένου, η 37/1992 πράξη του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, με την οποία
υποχρεώθηκε ο ενάγων να αποδείξει
τη δυνατότητα της αυτούσιας διανομής

του επιδίκου ακινήτου και διατάχθηκε
πραγματογνωμοσύνη για τη διαπίστωση του ίδιου θέματος. Για τη συγκυριότητα του ενάγοντος δε διατάχθηκε απόδειξη, αφού θεωρήθηκε ομολογημένη,
λόγω της ερημοδικίας του εναγομένου
(αρθρ. 271 παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ.). Μετά
τη διεξαγωγή των αποδείξεων και πριν
εισαχθεί προς μετ’ απόδειξη συζήτηση
η αγωγή, πέθανε ο εναγόμενος και έτσι
επήλθε βιαία διακοπή της δίκης (αρθρ.
286 Κ.Πολ.Δικ.), η οποία νομότυπα
συνεχίσθηκε με τους κληρονόμους του,
που υπεισήλθαν, ως καθολικοί διάδοχοι
στη θέση του (άρθρο 291 Κ.Πολ.Δικ).
Από τους τελευταίους, ο Γ.Κ. γυιός του
θανόντος, πριν από τη μετ’ απόδειξη
συζήτηση της αγωγής, άσκησε με ιδιαίτερο δικόγραφο, κυρία παρέμβαση,
την οποία έστρεψε κατά του ενάγοντος,
ισχυριζόμενος ότι μετά την άσκηση της
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αγωγής και την επέλευση της εκκρεμοδικίας, ο αρχικός εναγόμενος και συγκύριος - πατέρας του, του μεταβίβασε
με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που
μεταγράφηκε, λόγω γονικής παροχής,
το εξ αδιαιρέτου μερίδιό του στο επίκοινο
ακίνητο και ζήτησε να αναγνωρισθεί
συγκύριος αυτού. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κατά τη μετ’ απόδειξη συζήτηση
της αγωγής, συνεκδίκασε αυτήν με την
κυρία παρέμβαση και απέρριψε ως
απα-ράδεκτη την κυρία παρέμβαση,
δέχθηκε ως κατ’ ουσίαν βάσιμη την
αγωγή και διέταξε την αυτούσια διανομή
του επι-κοίνου ακινήτου. Ήδη κατά της
απο-φάσεως αυτής παραπονούνται με
την υπό κρίσιν έφεση οι εναγόμενοι κλη-ρονόμοι του αρχικού εναγομένου,
μετα-ξύ των οποίων, όπως ήδη έχει
ανα-φερθεί και ο κυρίως παρεμβάς:
1) για το λόγο ότι το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο εσφαλμένα απέρριψε ως
απαράδεκτη την κύρια παρέμβαση και
2) ότι εσφαλ-μένα τους υποχρέωσε να
καταβάλουν το ποσόν των 1.476 ευρώ
στον ενά-γοντα, που αντιπροσωπεύει τα
δικα-στικά έξοδα στα οποία ο ίδιος υποβλήθηκε, πλέον όσων αντιστοιχούν στο
εξ αδιαιρέτου μερίδιό του.
Κατά τη διάταξη του άρθρου
225 παρ. 1 Κ.Πολ,Δικ. η επέλευση της
εκκρε-μοδικίας δεν στερεί τους διαδίκους
από την εξουσία να μεταβιβάσουν
το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα ή να
συστήσουν εμπράγματο δικαίωμα,
κατά δε τη διά-ταξη της παραγράφου
2 του ίδιου άρθ-ρου η μεταβίβαση του
επιδίκου πράγμα-τος ή δικαιώματος ή
η σύσταση εμπραγ-μάτου δικαιώματος
δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη δίκη.
Ο ειδικός διάδοχος έχει δικαίωμα να
ασκήσει παρέμβαση. Περαιτέρω κατά
τη διάταξη του άρθρου 286 Κ.Πολ.Δικ.
η δίκη διακόπτεται αν μέχρι να τελειώσει
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η προφορική συζή-τηση, μετά την οποία
εκδίδεται η οριστική απόφαση πεθάνει
κάποιος διάδικος, η δίκη δε που έχει
διακοπεί μπορεί να επαναληφθεί είτε
εκουσίως με ρητή ή σιωπηρή δήλωση
του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε
η διακοπή είτε από τον αντίδικο του
παραπάνω διαδίκου σύμφ-ωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 290 και 291
Κ.Πολ.Δικ., σε περίπτωση δε θα-νάτου,
διάδικος, που μπορεί να συνε-χίσει τη
δίκη είναι ο κληρονόμος αυτού. Από
το συνδυασμό των διατάξεων αυ-τών
προκύπτει ότι αν το επίδικο πράγμα
μεταβιβασθεί κατά τη διάρκεια της δίκης
από κάποιον διάδικο σε τρίτο και ακολούθως πεθάνει ο μεταβιβάσας, τότε
πρέπει για να συνεχισθεί η δίκη να κληθούν οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως στην έννομη
σχέ-ση της δίκης. Ο ειδικός διάδοχος δεν
καθίσταται διάδικος από το νόμο, ούτε
μπορεί για την επίτευξη αυτού του σκοπού, να του εκχωρηθεί η αγωγή, που
ήδη ασκήθηκε, αφού έτσι θα επερχόταν
μεταβολή στα πρόσωπα των διαδίκων
κατά παράβαση του κανόνα του άρθρου
225 Κ.Πολ.Δικ. έχει δικαίωμα όμως να
ασκήσει κυρία ή πρόσθετη παρέμβαση
στη συνεχιζόμενη δίκη, για να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά του.
Εξάλλου από τις διατάξεις του άρθρου
81 Κ.Πολ.Δικ. προκύπτει ότι η άσκηση
της κύριας παρέμβασης, που αποτελεί
άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής,
γίνε-ται με την κατάθεση δικογράφου
στη γραμματεία του δικαστηρίου προς
το οποίο απευθύνεται και με την κοινοποίησή του σε όλους τους διαδίκους
μέχρι την άσκησή της και συνεπώς και
σε όλους τους ομοδίκους. Αν το δικόγραφο της κύριας παρέμβασης δεν
κοινοποιηθεί σε όλους τους διαδίκους
της αρχικής δίκης, αλλά σε ορισμένους
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μόνον από αυτούς, τότε θεωρείται ότι
δεν ασκήθηκε ως προς όλους και σε
περίπτωση που εισαχθεί προς συζήτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη για
έλλειψη προδικασίας, το δε απαράδεκτο
λαμβάνεται αυτεπάγγελτα υπόψιν από
το δικαστήριο. Η κύρια παρέμβαση, που
αφορά εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο
εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων,
διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κατ’ άρθρο 220 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.
Τέλος κατά το άρθρο 193 Κ.Πολ,Δικ. δεν
επιτρέπεται προσβολή της απόφασης
με ένδικο μέσον ως προς τα έξοδα,
αν δεν περιλαμβάνει και την ουσία της
υπόθεσης. Από τη διάταξη αυτή σαφώς
προκύπτει ότι είναι απαράδεκτη η έφεση, που προσβάλλει μόνον τη διάταξη
της οριστικής απόφασης, που αναφέρεται στα δικαστικά έξοδα και μόνον
εφό-σον στο δικόγραφο της έφεσης δεν
περι-λαμβάνεται και λόγος, που πλήττει
την ουσία της υποθέσεως. Ως ουσία της
υποθέσεως κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης νοείται οτιδήποτε δεν
υπάγεται στην έννοια των δικαστικών
εξόδων, ανεξάρτητα αν αφορά σε ουσιαστικό ή δικονομικό ζήτημα (βλ. σχ. ΑΠ.
152/2000 Δνη 2000,700, ΑΠ. 103/1997
Δνη 39.125, ΑΠ. 813/1994 Δνη 97.580,
ΑΠ. 1306/1990 ΕΕΝ 91,541, ΑΠ.
568/1976 ΝοΒ 76.1080, Εφ.ΑΘ. 140/
1987 Δνη 88.146, Εφ.ΑΘ.11024/1988
Δνη 93.1377, Εφ.ΑΘ. 8272/1990 Δνη
33.897, Εφ.ΑΘ. 4783/1983 Αρχ.Ν.
84.697 Σαμουήλ: Η έφεση Δ’ έκδοση
παρ. 193). Στην προκειμένη περίπτωση
με τον πρώτο λόγο της έφεσης, την
οποία ασκούν, όπως ήδη έχει αναφερθεί
οι κληρονόμοι του εναγομένου στην
αγωγή της διανομής, που υπεισήλθαν
στη δικονομική του θέση μετά το θάνατο
του και τη βίαιη διακοπή της δίκης και ο
ειδικός διάδοχος αυτού, που άσκησε την
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κυρία παρέμβαση κατά του ενάγοντος,
παραπονούνται κατά της εκκαλουμένης
αποφάσεως για εσφαλμένη απόρριψη
της κυρίας παρέμβασης. Ο λόγος αυτός
της εφέσεως ως προς τους πρώτη, δεύτερη, τέταρτη και πέμπτο των εκκαλούντων, εναγομένων στην αγωγή της
διανομής και μόνον, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος για έλλειψη
εννόμου συμφέροντος. Ως προς τον
ειδικό διάδοχο του αρχικού εναγομένου
και κυρίως παρεμβάντα ορθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε ως
απα-ράδεκτη την κυρία παρέμβαση για
το λόγο ότι είχε επιδοθεί, το δικόγραφο
αυ-τής, μόνον στον ενάγοντα της κύριας
αγωγής και όχι στους εναγομένους, οι
οποίοι μέχρι την άσκησή της, ως καθολικοί διάδοχοι του αρχικού εναγομένου,
είχαν υπεισέλθει στη θέση του τελευταίου, καθώς και για το λόγο ότι δεν είχε
εγγραφεί στα βιβλία διεκδικήσεων, αφού
αφορούσε στην αναγνώριση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη
που προηγήθηκε. Επομένως πρέπει να
απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος ο
σχετικός λόγος της έφεσης. Με το δεύτερο λόγο αυτής παραπονούνται οι
εκκα-λούντες για εσφαλμένη από το
πρωτο-βάθμιο δικαστήριο καταδίκη τους
σε δικαστικά έξοδα 1.476 ευρώ υπέρ
του ενάγοντος, στα οποία αυτός υποβλήθηκε πλέον όσων αντιστοιχούν στο
εξ αδιαιρέτου μερίδιό του στο επίκοινο
ακίνητο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στη νομική σκέψη που προηγήθηκε,
ενόψει του ότι με τον παραπάνω λόγο
πλήττεται η εκκαλουμένη απόφαση μόνον ως προς το κεφάλαιο αυτής περί καταδίκης των εκκαλούντων στη δικαστική
δαπάνη του ενάγοντος της κύριας
αγω-γής, που διέταξε, όπως ήδη έχει
ανα-φερθεί την αυτούσια διανομή του
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επι-κοίνου ακινήτου, χωρίς να πλήττεται
η ουσία της υποθέσεως, η έφεση πρέπει
να απορριφθεί ως απαράδεκτη, γεγονός
που ερευνάται αυτεπάγγελτα κατ’ άρθρο

532 Κ.Πολ.Δικ.

887/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ξενοφώντας Γράψας, Αριστέα Μαρούντα, Άγγελος Σπίγγος).
Μάρτυρες. Μέλη ομόρρυθμης εταιρίας ή ομόρρυθμοι εταίροι. Ετερόρρυθμοι εταίροι
δεν εξετάζονται μάρτυρες σε δίκες της εταιρίας γιατί έχουν άμεσο συμφέρον από
την έκβαση της δίκης. Μεταχρονοληγημένη επιταγή μπορεί να είναι ακάλυπτη όταν
εμφανιστεί και δεν πληρωθεί ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων σε οποιοδήποτε χρονικό
διάστημα μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προς εμφάνιση υπολογιζόμενη από την
ημέρα που αναγράφεται στην επιταγή ως χρονολογία εκδόσεως. Έλλειψη κεφαλαίων
υπάρχει και στην περίπτωση ανάκλησης της επιταγής.

Επειδή κατά το αρθρ. 400 αρ.
3 του ΚΠολΔ καλούμενοι ως μάρτυρες
δεν εξετάζονται πρόσωπα δυνάμενα
να έχουν συμφέρον από τη δίκη. Τέτοια
πρόσωπα σε δίκη προσωπικής εταιρείας που αποτελεί νομικό πρόσωπο
είναι τα φυσικά πρόσωπα των εταίρων
αυτής, ο ομόρρυθμος εταίρος της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, αφού
η έκβαση της δίκης ως προς το νομικό
πρόσωπο επηρεάζει αμέσως και την
προσωπική τους οικονομική κατάσταση
(βλ. Εφ. Πειρ. 124/80, ΝοΒ 28,862, Εφ
Πατρ. 165/81, ΝοΒ 29,1299). Εν προκειμένω, η ενάγουσα κατά την παρούσα
μετ’ απόδειξη συζήτηση της ένδικης
αγωγής αποζημιώσεως κατά του Ε.Κ.,
ομόρρυθμου μέλους και διαχειριστή της
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛ. K. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», υπέβαλε παραδεκτώς την ένσταση εξαιρέσεως του επιμέλεια του εναγομένου εξετασθεντος στο
ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού μάρτυρα Α.Κ., υιού του εναγομένου και επίσης ομόρρυθμου μέλους της ίδιας εται-

ρείας επί τω λόγω ότι έχει άμεσο οικονομικό συμφέρον από τη δίκη, η οποία
αναφέρεται στην έκδοση εκ μέρους του
εναγομένου ακαλύπτων επιταγών που
αφορούσαν το τίμημα από την πώληση
της επιχείρησης της ενάγουσας στην
εταιρεία «ΕΛ. K. ΚΑΙ ΣΙΑ QE». Η ένσταση εξαιρέσεως είναι βάσιμη. Ο μάρτυρας
είναι ομόρρυθμο μέλος της παραπάνω
εταιρείας, στην οποία η ενάγουσα πώλησε την επιχείρησή της και οι επίδικες
επιταγές που εκδόθηκαν από τον εναγόμενο αφορούσαν το τίμημα της πωλήσεως. Επί πλέον με βάση δύο από
τις επιταγές αυτές με αίτηση της ενάγουσας εκδόθηκε η 73/99 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου εις βάρος και του παραπάνω μάρτυρα, κατά ακινήτων, του
οποίου μάλιστα η ενάγουσα επέσπευσε
αναγκαστική εκτέλεση προς ικανοποίηση της απαιτήσεως της από τη διαταγή
πληρωμής. Επομένως, ο τελευταίος έχει
άμεσο συμφέρον από την έκβαση της
παρούσας δίκης, αφού το αποτέλεσμα
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της επηρεάζει αμέσως και την προσωπική οικονομική του κατάσταση και
η κατάθεσή του δεν θα ληφθεί υπόψη.
Η μεταχρονολογημένη επιταγή,
δηλαδή εκείνη που φέρει χρονολογία
εκδόσεως μεταγενέστερη του πραγματικού χρόνου εκδόσεως μπορεί να είναι
ακάλυπτη, όταν εμφανισθεί και δεν πληρωθεί ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του διαστήματος από την ημέρα της πραγματικής εκδόσεως από της οποίας αρχίζει
το χρονικό αυτό διάστημα, μέχρι την
πάροδο της προθεσμίας προς εμφάνιση, υπολογιζόμενη από την ημέρα που
αναγράφεται στην επιταγή ως χρονο-

λογία εκδόσεως (βλ. ΑΠ 1702/2002, Δνη
2003, 1605, Εφ Αθ 6489/98, ΝοΒ 47,
70, όπου πλείονες παραπομπές). Έλλειψη διαθεσίμων κεφαλαίων συντρέχει και
στην περίπτωση ανάκλησης της επιταγής προς πληρωμή, αφού η μη πληρωμή είναι συνέπεια της ανάκλησης,
έπειτα από την οποία τα υπάρχοντα
τυ-χόν διαθέσιμα κεφάλαια του εκδότη
στον πληρωτή καθίστανται μη διαθέσιμα
(βλ. ΑΠ 779/92, ΝοΒ 41, 134, 1847/87,
ΝοΒ 36,148, 733/86, ΠΧ ΛΣΤ’731, 49/
84, ΝοΒ 32,896).

932/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χριστίνα Κατσιμπέρη, Νικόλαος Παρασκευόπουλος).
Αναγκαστική εκτέλεση. Αμετάκλητη ακύρωσή της. Ο δικαιωθείς οφειλέτης έχει
δικαίωμα να ζητήσει από τον δανειστή αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη, αν
συντρέχουν οι όροι του άρθρου 914 ή 919 Α.Κ. (940.3 Κ.Πολ.Δ.) όχι όμως να ζητήσει
επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Κτήση ακινήτων με δάνειο
από τον Ο.Ε.Κ. Άκυρη η αναγκαστική εκτέλεση. Περιστατικά.

Η διάταξη του άρθρου 940 παρ.
3 Κ.Πολ.Δικ., ορίζει ότι αν ακυρωθεί
αμετάκλητα η αναγκαστική εκτέλεση,
εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση
έχει δικαίωμα να ζητήσει από εκείνον
που την επέσπευσε αποζημίωση για τις
ζημιές που επήλθαν από αυτή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων
914 ή 919 ΑΚ. Από τη διάταξη αυτή και
κατ’ αντιδιαστολή προς τις διατάξεις των
παρ. 1 και 2 του ιδίου άρθρου, όπου
ανα-γνωρίζεται δικαίωμα αποζημίωσης
παράλληλα με το δικαίωμα επαναφοράς
των πραγμάτων στην προηγούμενη
κα-τάσταση για τις περιπτώσεις εξαφανίσεως της προσωρινώς εκτελεστής και

της τελεσίδικης αντίστοιχα απόφασης,
με βάση την οποία έγινε η εκτέλεση,
συνάγεται ότι επί ακυρώσεως της
αναγκαστικής εκτελέσεως δεν υφίσταται
δικαίωμα επαναφοράς των πραγμάτων
στην προηγούμενη κατάσταση ευθέως,
αλλά μόνο κατά τους όρους των διατάξεων του άρθρου 904 Α.Κ. του οποίου
συντρέχουν οι όροι εφαρμογής αφού
με-τά την ακύρωση της γενόμενης
αναγκα-στικής εκτελέσεως εκλείπει η
αιτία της γενόμενης προς τον εκτελούντα
περιου-σιακής επιδόσεως. Η συνδρομή
των όρων εφαρμογής της διατάξεως
αυτής του ουσιαστικού δικαίου μόνο
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στην πε-ρίπτωση της ακυρώσεως της
αναγκα-στικής εκτελέσεως όχι δε και
στην περί-πτωση της εξαφανίσεως ή
μεταρ-ρυθμίσεως της εκτελεσθείσας
αποφά-σεως, όπου δεν ακυρώνεται
η εκτέλεση, που αποτελεί την αιτία
της περιουσιακής επιδόσεως του
καθού η εκτέλεση, αλλά ανατρέπεται η
αποτελούσα τον τίτλο αυτής δικαστική
απόφαση, δικαιολογεί νομοθετικά την
παραπάνω διαφορετική ρύθμιση της
παραγρ. 3 σε σχέση με τις παραγρ. 1
και 2 του άρθρου 940 Κ.Πολ.Δικ. (Α.Π.
289/2000 Δνη 41, 1324).
Στην προκειμένη υπόθεση οι
ενάγοντες στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο
με την από 10-6-2002 αγωγή τους
ισχυρίσθησαν ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ.
30148/18-9-2001 εκθέσεως αναγκαστικού πλειστηριασμού εκπλειστηριάσθηκε
το περιγραφόμενο στην αγωγή ακίνητο
και ειδικότερα το ιδανικό μερίδιο 64,5%
του πρώτου ενάγοντος που κατασχέθηκε με την υπ’ αριθμ. 507/1990 έκθεση
αναγκαστικής κατασχέσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Πατρών Μ.K. με επίσπευση της Εθνικής
Τράπεζας και κατακυρώθηκε στον
εναγόμενο ως υπερθεματιστής, συνετάγη δε η υπ’ αριθμ. 30186/2001 περίληψη
κατακυρωτικής έκθεσης της Συμβολαιογράφου Πατρών Α.Ρ. Ότι το ακίνητο αυτό
συνιδιοκτήτρια του οποίου κατά ποσοστό 35,5% εξ αδιαιρέτου είναι και η
δεύτερη ενάγουσα είχε αποκτηθεί με τις
διατάξεις του Ν. Δ/τος 1138/1972 κατόπιν δανειοδότησης από τον ΟΕΚ και το
δάνειο αυτό δεν εξοφλήθηκε και συνεπώς η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός
που διενεργήθηκε είναι άκυρες πράξεις,
αφού οποιαδήποτε συμβατική μεταβίβαση που γίνεται χωρίς να επισυναφθεί
στο συμβόλαιο σχετική εγκριτική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ο.Ε.Κ. είναι άκυρη κατά τις διατάξεις των
άρθρων 1 και επ. του Ν. 1138/1972, 6
του Ν. 775/1964 και 4 του Ν. 1641/1986.
Ότι με τις διατάξεις αυτές θεσπίζεται
απαγόρευση της διάθεσης και αυτής
ακόμη που πραγματοποιείται με αναγκαστική εκτέλεση του ακινήτου που αγοράσθηκε με χρήματα του πιο πάνω δανείου, και ότι άκυρος είναι και ο τίτλος
με βάση τον οποίο επισπεύδει εκτέλεση
ο εναγόμενος. Με βάση τα παραπάνω
ζήτησαν οι εναγόντες να αναγνωρισθεί
η ακυρότητα του ανωτέρω πλειστηριασμού, να αναγνωρισθεί η κυριότης των
εναγόντων επί του ακινήτου αυτού και
να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να αποδώσει αυτό στους ενάγοντες. Με τέτοιο
περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή είναι
μη νόμιμη και πρέπει ν’ απορριφθεί
αφού επί ακυρώσεως της αναγκαστικής
εκτελέσεως δεν υφίσταται δικαίωμα επαναφοράς των πραγμάτων στην πριν
την εκτέλεση κατάσταση ευθέως, αλλά
μόνο κατά τους όρους των διατάξεων
του άρθρου 904 επ. Α.Κ. σύμφωνα με
τα προαναφερόμενα. Πρέπει επίσης να
προηγηθεί η ακύρωση της αναγκαστικής
εκτέλεσης, αφού με την ακύρωση εκλείπει η αιτία της γενόμενης προς τον επισπεύδοντα περιουσιακής επίδοσης.
Στην προκειμένη περίπτωση έχει ασκηθεί ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Πατρών με την οποία ζητείται η ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης και
επίσης έχει χορηγηθεί με την υπ’ αριθμ.
270/2002 απόφαση του Ειρηνοδικείου
Πατρών αναστολή εκτελέσεως της υπ’
αριθμ. 30186/2001 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού της Συμβ/φου
Πατρών Α.Ρ. μέχρι την έκδοση οριστικής
αποφάσεως επί της ως άνω ανακοπής,
ο δε εναγόμενος δεν έχει εγκατασταθεί
στο επίδικο ακίνητο. Κατ’ ακολουθίαν
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των ανωτέρω, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη απόφασή
του είπε τα ίδια και απέρριψε την αγωγή
δεν έσφαλε, αλλά ορθώς εκτίμησε τις

αποδείξεις είναι δε απορριπτέοι ως
αβά-σιμοι οι λόγοι της εφέσεως με τους
οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα.

936/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Ζαχαρόπουλος Ν.Σ.Κ., Μαρία Καμβύση – Νιώτη).
Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά Πίνακα. Αν στρέφεται κατά του ΙΚΑ πρέπει να
κοινοποιηθεί και στον διοικητή του ενώ για το δημόσιο πρέπει να επιδοθεί και στον
Υπουργό Οικονομικών. Απαιτήσεις του Δημοσίου. Κατατάσσονται στην 5η σειρά του
άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ. και μέχρι το 1/3 του πλειστηριάσματος για όλες τις ληξιπρόθεσμες
μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεις του, ανεξάρτητα από την αιτία που
προέρχονται, ενώ το ΙΚΑ κατατάσσεται στην 6η σειρά. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 85 παρ 1 του
ΚΕΔΕ επί δικών αυτού του Ν. Δ/τος
(356/74) το Δημόσιο εκπροσωπεί ο
διευθυ-ντής του Δημοσίου Ταμείου ήδη ο
προϊ-στάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, κατά
του οποίου στρέφεται και κοινοποιείται
κάθε δικόγραφο με την ποινή του απαραδέκτου, σε κάθε όμως περίπτωση με την
ίδια κύρωση απαιτείται κοινοποίηση
του δικογράφου και στον Υπουργό των
Οικονομικών. Με την αντίστοιχη διάταξη
του άρθρου 5 του Κώδικα των νόμων
περί δικών του Δημοσίου (ΚΔ 26.6/
10.7.1944), ορίζεται ότι μόνον οι κοινοποιήσεις προς τον Υπουργό των Οικονομικών οποιουδήποτε δικογράφου
επί δικών του Δημοσίου παράγουν
νόμιμες συνέπειες και ότι η διάταξη
αυτή εφαρμό-ζεται και όταν το Δημόσιο
εκπροσω-πείται δικαστικώς από άλλον,
εκτός του Υπουργού των Οικονομικών,
είτε από τους διευθυντές των Ταμείων
ή Οικο-νομικούς Εφόρους ή Τελώνες
ή άλλο οποιοδήποτε κρατικό όργανο,
οπότε η επίδοση προς τον Υπουργό των
Οικο-νομικών, απαιτείται προσθέτως,
με συ-νέπεια στην περίπτωση

παραλείψεως της, την ακυρότητα, που
ερευνάται αυτε-παγγέλτως. Εξάλλου
με το άρθρο 18 του Ν. 1469/1984, στο
τέλος της παρα-γράφου 3 του άρθρου
27 του Α.Ν. 1846/1951 προστέθηκε
και εδάφιο δ, με το οποίο ορίζεται
«Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
για την είσπραξη των εσόδων του
δημοσίου εφαρμόζονται ανάλογα και
για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ
και των συνεισπραττομένων από αυτό,
εσόδων τρίτων οργανισμών. Όπου
δε σ’ αυτές αναφέρεται Υπουργός,
Διευ-θυντής Δημοσίου Ταμείου και
υπάλ-ληλος του Δημοσίου, νοούνται
οι Διοικη-τής ΙΚΑ, Διευθυντής Ταμείου
Εισπρά-ξεως Εσόδων ΙΚΑ ή Διευθυντής
Ταμεια-κής Υπηρεσίας Περιφερειακού
ή Τοπι-κού Υποκαταστήματος ΙΚΑ και
υπάλ-ληλοι του ΙΚΑ, από τους οποίους
ασκούνται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες».
Στο εδάφιο α’ του παραπάνω άρθρου
ορίζεται ότι “τα δημόσια ταμεία είσπραξης εσόδων ΙΚΑ, που συστήθηκαν και
λειτουργούν στις περιοχές Αθήνας,
Πειραιά και Θεσσαλονίκης μετονομά-
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ζονται σε ταμεία είσπραξης εσόδων
ΙΚΑ εξακολουθούν να λειτουργούν με
τις αυτές αρμοδιότητες, υπό τον έλεγχο
όμως και την εποπτεία του ΙΚΑ......”. Από
το συνδυασμό των διατάξεων αυτών
προκύπτει ότι όταν η ανακοπή κατά
πίνακα κατατάξεως δανειστών στρέφεται
κατά του ΙΚΑ, πρέπει να επιδίδεται με
την ποινή του απαραδέκτου τόσον στον
αρμόδιο διευθυντή του Ταμείου Εισπράξεων Εσόδων του ΙΚΑ, όσον και στο διοικητή του ΙΚΑ (βλ σχ ΑΠ 1636/2002 Δνη
44, 745). Στην παρούσα υπόθεση η υπό
κρίσιν ανακοπή του Ελληνικού Δημοσίου
κατά του 6950/1999 πίνακα κατάταξης
δανειστών της συμβολαιογράφου
Αγρινί-ου Α.Π. στρεφόταν και κατά του
ΙΚΑ. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με
την εκκα-λουμένη απόφαση, απέρριψε
την ανα-κοπή ως απαράδεκτη ως προς
το τελευ-ταίο (ΙΚΑ), για το λόγο ότι είχε
επιδοθεί στο διοικητή του ΙΚΑ, αλλά δεν
είχε επι-δοθεί στο διευθυντή του Ταμείου
Εισπράξεως Εσόδων του ΙΚΑ Αγρινίου.
Πλην όμως, όπως αποδεικνύεται από
την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη
από το ανακόπτον - εκκαλούν 623/1312-1999 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας Α.Σ., η ανακοπή
νο-μότυπα επιδόθηκε και προς το διευθυντή του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ
Αγρινίου, που είναι και διευθυντής του
Ταμείου Εισπράξεως Εσόδων. Συνεπώς
νόμιμα κλητεύθηκε το καθ’ ου η ανακοπή
ΙΚΑ και έσφαλε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που δέχθηκε τα αντίθετα, όπως
βάσιμα παραπονείται με την έφεση το
εκκαλούν.
Μετά την κατάργηση της παρ 2
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του άρθρου 61 ΚΕΔΕ (Ν. Δ/γμα 356/74)
με το άρθρο 24 παρ 1 του Ν. 2093/92
το Δημόσιο σε περίπτωση πλειστηριασμού ακινήτου, που βαρύνεται με υποθήκες, κατατάσσεται στην 5η σειρά του
άρθρου 975 ΚΠολΔ και μέχρι το 1/3 του
πλειστηριάσματος για όλες τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεις του με τις κάθε φύσεως
προσαυξήσεις και τόκους, ανεξάρτητα
αν αυτές προέρχονται από άμεσους
φό-ρους ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία,
δη-λαδή αναγκαία και μοναδική προϋπόθεση της κατατάξεως του Δημοσίου
στην 5η τάξη των γενικών προνομίων
είναι το ληξιπρόθεσμο της απαίτησης
του, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή. Για τις ίδιες απαιτήσεις το
Δημόσιο κατατάσσεται πριν από τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως,
όπως το ΙΚΑ, οι απαιτήσεις των οποίων
απολαμβάνουν των γενικών προνομίων
του άρθρου 975 ΚΠολΔ, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 10 του Ν. 1711/1987 και
κατατάσσονται στην έκτη σειρά αυτών
(αρθρ. 975 αρ. 6 ΚΠολΔ) δηλαδή έπονται της κατάταξης του Δημοσίου. Σε περίπτωση συρροής πολλών απαιτήσεων
της ίδιας τάξης δηλαδή των γενικών
προνομιούχων του άρθρου 975 ΚΠολΔ
η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται με την αναγραφόμενη στις διατάξεις αυτές σειρά κατ’ άρθρο 977 παρ 2,
1007 παρ 1 ΚΠολΔ (βλ σχ ΑΠ 1491/03
Δνη 45, 437, ΑΠ 394/01 Δνη 43, 124, Ι.
Μπρίνια: Αναγκαστική Εκτέλεση β’ έκδοση στα άρθρα 975, 977, 1007, Π. Γέσιου
– Φαλτσή Αναγκαστική Εκτέλεση, ειδικό
μέρος 2001 σελ 284 επ).
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955/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόρος: Διονύσιος Κότσιφας).
Έφεση. Παραίτηση με τις προτάσεις. Δεν ισχύει γιατί οι προτάσεις δεν κοινοποιούνται
στον εφεσίβλητο. Άφεση χρέους (454 Α.Κ.). Έννοια. Είναι άτυπη και επιφέρει την
απόσβεση της ενοχής αυτοδικαίως και οριστικώς.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 294, 295, 297 και 299
του Κ.Πολ.Δ., συνάγεται ότι η παραίτηση
από το ένδικο μέσο της εφέσεως που
ασκήθηκε γίνεται μόνο με δήλωση, που
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον εφεσίβλητο,
έχει δε ως συνέπεια ότι η έφεση θεωρείται σαν να μην ασκήθηκε. Επομένως,
η παραίτηση πόσους γίνεται με άλλο
τρόπο είναι ανίσχυρη. Έτσι, η παραίτηση
που δηλώνεται με τις προτάσεις επί της
εφέσεως δεν είναι νόμιμη και δεν παράγει αποτελέσματα, αφού οι προτάσεις
δεν επιδίδονται στον αντίδικο του παραιτουμένου (Α.Π.1353/1983 Ελ.Δ. 25,810,
ΕΑ 2504/1986 Ελ. Δ/νη 27,1154).
Κατά την έννοια του άρθρου
454 του Α.Κ., άφεση χρέους είναι η
μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη
συνα-πτόμενη σύμβαση, με την οποία
συμφω-νείται ότι ο πρώτος παραιτείται
από υφιστάμενη κατά του δεύτερου
απαίτησή του. Η σύμβαση αυτή είναι
άτυπη και έχει ως αποτέλεσμα την
απόσβεση της ενοχής αυτοδικαίως
και οριστικώς. Εξάλ-λου, σύμφωνα με
το άρθρο 491 του Α.Κ., άφεση χρέους
που συμφωνήθηκε μεταξύ του δανειστή
και ενός συνοφει-λέτη ενεργεί κατ’ αρχή
υποκειμενικά. Όμως ενεργεί και αυτή

αντικειμενικά, αν συνομολογήθηκε με
σκοπό την απαλλα-γή και των λοιπών
συνοφειλετών (Ε.Α. 4071/1994 Επ.
Συγκ. Δικ. 95, 147).
Η από 17.6.2002 και με αρ. έκθ.
Κατ. 53/2002 υπό κρίση έφεση του
εκκαλούντος- ενάγοντος κατά των εφεσίβλητων- εναγομένων Κ.Θ. και της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.» καθώς και κατά της
υπ’αρ.39/2002 οριστικής απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας,
που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία
των διαφορών που αφορούν σε ζημιές
από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση
ασφάλισης αυτού (αρθρ. 666 επ., 6812
Α’του Κ.Πολ.Δ.), ασκήθηκε νομότυπα
και εμπρόθεσμα (αρθρ. 518 § 2 του
Κ.Πολ.Δ.), Στη συνέχεια, ο εκκαλών με
τις προτάσεις του, που κατέθεσε στο
ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου,
δήλωσε ότι παραιτείται από το δικόγραφο της υπό κρίση έφεσης, ως προς την
δεύτερη εφεσίβλητη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία. Η ως άνω όμως, παραίτηση είναι ανίσχυρη και δεν παράγει
αποτελέσματα, σύμφωνα με τις νομικές
σκέψεις που προαναφέρθηκαν, διότι δεν
έγινε με κάποιον από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 297 του Κ.Πολ.Δ.,
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970/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου Ν.Σ.Κ., Μαριλένα Λαλιώτη).
Πίνακας κατάταξης. Ποία έξοδα του δικαστικού επιμελητή δεν αφαιρούνται από το
πλειστηρίασμα. Περιστατικά.

Σε σχέση με τις αιτιάσεις του εκκαλούντος - ανακόπτοντος για την προαφαίρεση των ακολούθων ποσών για
αμοιβή και δαπάνες του ως άνω δικαστικού επιμελητή, αποδεικνύονται τα εξής:
Η επί του πλειστηριασμού υπάλληλος
προαφαίρεσε, εκτός των άλλων, ως
έξο-δα εκτελέσεως το ποσό των 10.450
δρχ. για έλεγχο τίτλων του δικαστικού
επι-μελητή, το ποσό των 4.000 δρχ.
για πα-ραλαβή πιστοποιητικών από
το Υποθ/κείο Φαρρών και το ποσό των
26.100 δρχ. για την κατάθεση εγγράφων
στην υπάλληλο επί του πλειστηριασμού
και συνολικά το ποσό των 40.550 δρχ.
Η αφαίρεση όμως αυτή των ως άνω ποσών δεν είναι νόμιμη γιατί οι πιο πάνω
ενέργειες του δικαστικού επιμελητή δεν
συγκαταλέγονται στις πράξεις της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως για
τις οποίες δικαιολογούνται έξοδα εκτε-

λέσεως (ΕφΑθ 7190/93 αδημ., ΕφΘεσ.
3139/91, ΕλΔνη 1992.1247). Συνεπώς,
έσφαλε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο πού
έκρινε ότι νόμιμα η υπάλληλος του πλειστηριασμού προαφαίρεσε τα ως άνω
ποσά ως έξοδα εκτελέσεως. Επίσης,
έσφαλε στην άθροιση των κονδυλίων
που δέχθηκε ότι έπρεπε να αφαιρεθούν
ως έξοδα εκτελέσεως. Συγκεκριμένα,
δέχθηκε ότι τα κονδύλια που δεν έπρεπε
να αφαιρεθούν ως έξοδα εκτελέσεως
ανέρχονται σε 249.580 δρχ. αντί του ορθού 257.380 δρχ., προκύπτουσας έτσι
διαφοράς 7.800 δρχ. Κατ’ ακολουθίαν,
η έφεση πρέπει να γίνει δεκτή ως και
κατ’ ουσίαν βάσιμη και εξαφανιστεί η
εκ-καλουμένη απόφαση, κατ’ άρθρο
535 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. και μάλιστα ως
προς όλες της τις διατάξεις για το ενιαίο
της εκτελέσεως.

982/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κων/νος Παλαιολόγου, Φαίδων Κουλούρης).
Έφεση. Οι λόγοι της πρέπει να είναι σαφείς ώστε να διαγράφονται με σαφήνεια
τα σφάλματα της εκκαλουμένης. Αόριστοι λόγοι είναι και εκείνοι στους οποίους
το δικαστήριο παραβίασε διατάξεις δικαίου χωρίς να διευκρινίζεται ποία διάταξη
παραβιάσθηκε. Περιστατικά αοριστίας λόγου εφέσεως.

Ο λόγος της εφέσεως πρέπει να
διατυπώνεται με τέτοια σαφήνεια, ώστε

να διαγράφονται επακριβώς τα σφάλμα-
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τα, τα οποία αποδίδονται στην εκκαλουμένη απόφαση και δικαιολογούν, κατά
το αίτημα της εφέσεως, την εξαφάνιση
ή μεταρρύθμιση της (βλ. Μπέη Πολιτ.
Δικον., τομ. III, στο άρθρο 520, σελ.
1954, Σταυρόπουλου Ερμ. Κωδ. Πολιτ.
Δικ., Β’ έκδ., στο άρθρο 520, παρ. 2α,
σελ. 632, Σαμουήλ, Η έφεση, Δ’ έκδοση,
§ 541, σελ. 169, Α.Π. 1507/1990 ΝοΒ
40. 276, Α.Π. 649/75 ΝοΒ 24. 51, Α.Π.
295/72 ΝοΒ 20. 1041). Σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα, αόριστοι λόγοι εφέσεως είναι και εκείνοι, κατά τους οποίους
το Δικαστήριο παραβίασε διατάξεις του
δικαίου, χωρίς να διευκρινίζεται ποια
διάταξη παραβιάσθηκε (Σαμουήλ, ό.
π., § 541, σελ. 169 -170, Α.Π. 45/86 Ελ.
Δ/νη 27. 480). Περαιτέρω, οι αόριστοι
λόγοι εφέσεως εξομοιώνονται με ανύπαρκτους και απορρίπτονται ως απαράδεκτοι (Σαμουήλ ό.π., Σταυρόπουλος
ό.π., Α.Π. 1271/95 Ελ. Δ/νη 38. 781, Α.Π.
1507/90 ό.π., Α.Π. 267/79 Ε.Εργ.Δ. 38.
701). Με την υπό κρίση έφεση ο εκκα-

λών ισχυρίζεται ότι το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του παρά
τις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις
του της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών
για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.
Ο λόγος αυτός εφέσεως είναι αόριστος
και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος, διότι δεν αναφέρεται στην έφεση
ποιες από τις διατάξεις των 27 πρώτων
άρθρων του ν. 2462/1997 «Κύρωση του
Διεθνούς Κ£ Συμφώνου για τα ατομικά
και πολιτικά δικαιώματα» (που καθιερώνουν ορισμένα δικαιώματα των προσώπων) και των άρθρων του (άσχετου με
την ένδικη αγωγή) ν. 2522/1997 “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών
και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία
89/665 Ε.ΟΚ.Κ» παραβιάσθηκαν.

1001/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόρος: Λεωνίδας Τσαούσης).
Εφετείο. Ερημοδικία διαδίκου. Ο παρών εκκαλών οφείλει να προσκομίσει ενώπιον
του Εφετείου μέσα σε τρεις ημέρες από τη συζήτηση τις πρωτόδικες προτάσεις του
αντιδίκου. Αλλιώς κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη.

Από το συνδυασμό των άρθρων
531 § 2 και 239 § 1 Κ.Πολ.Δ., όπως αυτά
ίσχυαν πριν το Ν. 2915/2001, συνάγεται
ότι επί ερημοδικίας του εφεσίβλητου κατά τη συζήτηση της εφέσεως η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν και αυτός
πα-ρών, το δε δικαστήριο λαμβάνει
υπόψη πλην άλλων εγγράφων και όλες
τις προ-τάσεις που υποβλήθηκαν από

τον από-ντα διάδικο κατά τις ενώπιον
του πρωτο-βαθμίου δικαστηρίου
συζητήσεις. Ο πα-ριστάμενος εκκαλών
μετά την κατάρ-γηση της υποχρεώσεως
του γραμμα-τέως του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου για την αποστολή
του φακέλου στο δευτερο-βάθμιο
δικαστήριο, δυνάμει του αν. 958/1971,
έχει το δικονομικό βάρος να προσ-

432

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

κομίσει τις προτάσεις του αντιδίκου του
της πρωτοβάθμιας δίκης εντός της τριήμερης προθεσμίας από τη συζήτηση,
που ορίζεται με το εδ. β ‘της § 1 του
άρθρου 279 Κ.Πολ.Δ. (όπως ίσχυε πριν
το Ν. 2915/2001), αφού ο γραμματέας
του Εφετείου έχει υποχρέωση να επισυνάψει μόνο τις προτάσεις που έχουν
υποβληθεί σε τυχόν προηγούμενες συζητήσεις ενώπιον του Εφετείου. Η παράβαση των διατάξεων αυτών επάγεται
ακυρότητα της ερημοδικίας κατ’ άρθρο
159 § 3 Κ.Πολ.Δ. (Α. Π. 1523/2002 Ελ.Δ.
44, 468, Α. Π. 122/03 ΕλΔ 44 .1326 Εφ.
Αθ. 242/2001 Ελ.Δ. 43. 818). Στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά τη συζήτηση
της από 27.9.1997 κρινόμενης (δεύτερης) έφεσης της εκκαλούσας «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.

Ε.» δεν εμφανίστηκε ο εφεσίβλητος
ΒΒ.Κ. αν και είχε κλητευθεί νόμιμα και
εμπρόθεσμα για την παρούσα δικάσιμο
(βλ. 8818/24.5.2004 έκθεση επίδοσης
του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών Α.Π.). Η εκκαλούσα όμως
δεν προσκόμισε κεκυρωμένο αντίγραφο
των προτάσεων που είχε καταθέσει στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο ο εφεσίβλητος,
που περιείχαν τους ισχυρισμούς του και
απαντήσεις σε όσα ισχυρίσθηκε η καθής
η ανακοπή τράπεζα στην πρωτοβάθμια
δίκη, με αποτέλεσμα ο εφεσίβλητος να
υφίσταται βλάβη κατ’ άρθρο 159 § 3
Κ.Πολ.Δ. Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η κρίση της
διαφοράς από την έλλειψη αυτή πρέπει
να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση

1005/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γρηγόρης Ράπτης, Σπήλιος Πουλακίδας, Κωνσταντίνα Πλούμη,
Αντώνιος Πούλος).
Έφεση. Χωρεί παραίτησή της από τον εκκαλούντα με δήλωσή του που καταχωρείται
στα πρακτικά και χωρίς συναίνεση του εφεσίβλητου πριν τη συζήτηση επί της

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 294 παρ.,1, 295 παρ.
1, 297, 299 Κ.Πολ.Δικ., που έχουν εφαρμογή και στη διαδικασία της κατ’ έφεση
δίκης κατ’ άρθρο 524 παρ.1 Κ.Πολ.Δικ.,
συνάγεται ότι παραίτηση από το δικόγραφο της εφέσεως μπορεί να γίνει από
τον εκκαλούντα, με δήλωσή του, που
κα-ταχωρίζεται στα πρακτικά και χωρίς
συναίνεση του εφεσίβλητου, πριν από
τη συζήτηση επί της ουσίας της υποθέσεως. Η παραίτηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα ότι η έφεση θεωρείται ως μη
ασκηθείσα και επομένως το δικαστήριο

δεν έχει εξουσία να ερευνήσει αν κατά
τύπους ασκήθηκε παραδεκτά η έφεση,
καθώς και το βάσιμο των λόγων της
(βλ. σχ. Εφ,Αθ. 2645/1986 Δνη 27.859,
Εφ.Αθ. 7268/1979 ΝοΒ 28.323, Σαμουήλ: Η έφεσις Δ’ έκδοση παρ. 985 επ.).
Στην προκειμένη περίπτωση κατά την
εκφώνηση της έφεσης του Θ.Β., που παραστάθηκε με τους πληρεξούσιους δικηγόρους του και πριν από την προφορική
συζήτηση επί της ουσίας της υποθέσεως, με δήλωση που καταχωρήθηκε
στα πρακτικά, ο τελευταίος παραιτήθηκε
από το δικόγραφο της εφέσεως ως προς
τον τρίτο των εφεσίβλητων Ι.Κ. Επομέ-
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νως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη
νομική σκέψη που προηγήθηκε, θεωρείται ως μη ασκηθείσα ως προς αυτόν η

έφεση και πρέπει να καταργηθεί μετα-ξύ
των διαδίκων αυτών η δίκη.

1021/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Τζαμαλούκας, Χρυσόστομος Γασπαράτος).
Διανομή ακινήτου. Δυνατό να διαταχθεί η αυτούσια διανομή με σύσταση χωριστής
ιδιοκτησίας εφόσον το οικόπεδο είναι άρτιο, οικοδομήσιμο και ακάλυπτο. Ως ακάλυπτο
θεωρείται και εκείνο που έχει κτίσματα παλαιά και άχρηστα. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 480
Α. παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., σε περίπτωση
διανομής κοινού ακινήτου αν πρόκειται
για οικόπεδο ακάλυπτο και οικοδομήσιμο και η αυτούσια διαίρεσή του είναι
ανέφικτη ή ασύμφορη το δικαστήριο
μπορεί να αποφασίσει τη αυτούσια διανομή του με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη του ενιαίου
οικοπέδου στα οποία θα είναι δυνατή η
ανέγερση χωριστών οικοδομημάτων με
την επιφύλαξη των πολεοδομικών διατάξεων. Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι για να εφαρμοστεί η διανομή
με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας πρέπει το κοινό ακίνητο να είναι οικόπεδο
ακάλυπτο και οικοδομήσιμο. Τέτοιο
ακί-νητο είναι και εκείνο στο οποίο
υπάρχουν κτίσματα, τα οποία όμως
είναι πεπα-λαιωμένα και άχρηστα (ΑΠ
231/1996 Ελ.Δνη 1996, 1560, Α.Π.
763/2002, 572/2002).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι είναι
συγ-κύριοι εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου
και δη η μεν ενάγουσα κατά τα 3/4 ο δε
εναγόμενος κατά το 1/4 αυτού. Το
ακίνητο αυτό είναι ένα οικόπεδο
έκτασης 462 τ.μ. στο οποίο είναι
κτισμένη παλαιά οικία 34,83 τ.μ. με

αποθήκη 9,43 τ.μ. και βρίσκεται εντός
του οικισμού «ΚΑΤΑΠΟ-ΔΑΤΑ» και στο
Ο.Τ. 11 της πρώην Κοινό-τητας Γριζάτων
του Δήμου Σάμης Κεφαλ-ληνίας. Όλα τα
παραπάνω συνομολο-γούνται από τους
διαδίκους. Από τα προαναφερόμενα
αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι
δεν είναι εφικτή η αυτού-σια διανομή
του επικοίνου ακινήτου με τη διαίρεση
του σε μέρη ανάλογα με τις μερίδες
των κοινωνών, χωρίς να μειώνε-ται
η αξία του. Ειδικότερα σύμφωνα με
τις ισχύουσες στην περιοχή πολεοδομικές διατάξεις το όριο αρτιότητας είναι
τα 400 τ.μ. η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη οικοπέδου το 40% ενώ πρέπει να
υπάρχει ελάχιστο πρόσωπο σε οδό 15
μέτρα και ελάχιστο βάθος οικοπέδου 25
μέτρα. Επομένως το επίκοινο ακίνητο
(ανεξαρτήτως του κτίσματος) εμβαδού
462 τ.μ. σε καμία περίπτωση δεν είναι
δυνατόν να διαιρεθεί σε δύο τμήματα (3/
4 και 1/4) χωρίς να μειωθεί η αξία του,
εφόσον σε περίπτωση διαίρεσής του και
τα δύο τμήματα θα ήταν μη άρτια και μη
οικοδομήσιμα. Ο εναγόμενος ισχυρίζεται
ότι είναι εφικτή η αυτούσια διανομή του
επικοίνου ακινήτου με τη σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη
του ενιαίου οικοπέδου (κάθετη ιδιοκτησία) σύμφωνα με το αρθρ. 480 Α παρ.
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2 του Κ.Πολ.Δικ. Η λύση όμως αυτή της
κοινωνίας στην προκειμένη περίπτωση
δεν μπορεί να εφαρμοστεί εφόσον το
επίδικο δεν είναι ακάλυπτο οικόπεδο αλλά έχει την προαναφερόμενη οικοδομή.
Ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι αυτή
είναι παλαιά και χωρίς καμία αξία και
συνεπώς δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη
είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Ειδικότερα προέκυψε ότι επί του επικοίνου
οικοπέδου υφίσταται οικία εμβαδού
34,83 τ.μ. με συνεχόμενη αποθήκη 9,43
τ.μ. Αυτή κατασκευάστηκε μετά το έτος
1955 (λόγω των προηγηθέντων σεισμών) έχει θεμέλια από περιμετρικές δοκούς θεμελίωσης, χωρίς ιδιαίτερο βάθος,
φέρει υποστυλώματα από οπλισμένο
σκυρόδεμα, περιμετρικά σενάζ και περιμετρικούς δοκούς οροφής, στους οποίους βασίζεται η στέγη από κεραμίδια.
Η αποθήκη, που βρίσκεται στην πίσω
πλευρά του κτίσματος και χρησιμεύει
ως πρόχειρη κουζίνα, είναι κατασκευασμένη από τούβλα με πρόχειρα επιχρίσματα και στέγη από λαμαρίνες. Το κτίσμα
αυτό (κύριο) είναι μεν παλαιό και χωρίς
ανακαινίσεις πλην όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι άχρηστο αφού εντός
του συνεχίζει να κατοικεί ο εναγόμενος.
Εξάλλου σύμφωνα με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Γ.Κ. η εμπορική
του αξία ανέρχεται σε 1.846.253
δρχ., ενώ η αντικειμενική του αξία σε
1.846.253 δρχ. Σύμφωνα δε με την ίδια

έκθεση η αξία του επικοίνου οικοπέδου
(χωρίς το κτίσμα) ανέρχεται σε 6.468.000
δραχμές. Επομένως εφόσον η αξία του
κτίσματος ανέρχεται στο 1/3 περίπου
της αξίας του οικοπέδου σε κα-μία
περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό ως άχρηστο και άνευ αξίας.
Επομένως το επίκοινο οικόπεδο δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί ως ακάλυπτο
και συνεπώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί
η διανομή με κάθετη ιδιοκτησία που
προβλέπει η διάταξη του άρθρου 480 Α
παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ. Κατ’ ακολουθίαν
όλων των παραπάνω δεν είναι εφικτή η
αυτούσια διανομή του επικοίνου ακινήτου και πρέπει να διαταχθεί η πώληση
του με πλειστηριασμό. Επομένως, το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχθηκε
ότι είναι εφικτή η αυτούσια διανομή με
τη δημιουργία καθέτων ιδιοκτησιών,
εσ-φαλμένα, ερμήνευσε και εφάρμοσε
τις παραπάνω διατάξεις και εκτίμησε
τις αποδείξεις και πρέπει να γίνει δεκτή
η έφεση ως και ουσιαστικά βάσιμη, να
εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση,
να διακρατηθεί η υπόθεση από το δικαστήριο αυτό, να γίνει δεκτή η αγωγή ως
και ουσιαστικά βάσιμη και να διαταχθεί η
πώληση του ακινήτου με δημόσιο πλειστηριασμό, ώστε έκαστος των συγκυρίων να λάβει εκ του πλειστηριάσματος
το ποσό που αναλογεί στην μερίδα του
η οποία για μεν την ενάγουσα ανέρχεται
στα 3/4, για δε τον εναγόμενο στο 1/4.

1126/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόρος: Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος).
Διανομή ακινήτου. Για να λάβουν μερικοί συγκύριοι μία μερίδα, πρέπει να το
ζητήσουν οι ίδιοι. Αγωγή με αίτημα να λάβουν οι εναγόμενοι μία μερίδα από κοινού,
απορρίπτεται.
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Κατά το άρθρο 480 παρ. 3
ΚΠολΔ, αν ορισμένοι κοινωνοί ζήτησαν
να λάβουν κοινή μερίδα, (στη δίκη διανομής κοινού) η μερίδα αυτή λογίζεται ως
ενιαία. Στο μέρος που περιέρχεται σ’ αυτούς με την αυτούσια διανομή συνιστάται
κοινωνία κατά το λόγο των μερίδων τους
και κατά το άρθρο 486 παρ, 2 ΚΠολΔ,
αν τα μέρη που σχηματίσθηκαν κατά τα
άρθρα 480 ή 480Α είναι άνισα, η αυτούσια διανομή γίνεται με επιδίκαση τους
στους συγκυρίους ή στις ομάδες εκείνων
που ζήτησαν κοινή μερίδα, κατά το λόγο
των μερίδων τους. Από τις διατάξεις
αυτές συνάγεται ότι επί δίκης διανομής
κοινού, για να αποφασίσει το δικαστήριο
την αυτούσια διανομή ώστε μερικοί από
τους κοινωνούς να λάβουν κοινή μερίδα,
πρέπει να ζητηθεί από τους κοινωνούς
αυτούς παρόμοια επιδίκαση (ΑΠ 550/
1991 Ελλ Δνη 32.1239, ΑΠ 889/1985

ΝοΒ 34.841, Εφ Αθ 10390/1989 Ελλ Δνη
33.576, Εφ Πειρ 389/1997 Αρμ 51.1495).
Κατά συνέπεια, το προβαλλό-μενο
πρωτοδίκως αίτημα της εκκαλού-σας
- ενάγουσας, να διαταχθεί η αυτού-σια
διανομή του επιδίκου με την κατάτ-μησή
του σε δύο ίσα, ομοιογενή και ίσης αξίας
μερίδια, έτσι ώστε αυτή να λάβει τη μία
μερίδα και οι εναγόμενοι - εφεσίβ-λητοι
να λάβουν την άλλη, είναι απορρι-πτέο
ως αβάσιμο, διότι δεν υπάρχει σχε-τικό
αίτημα των τελευταίων, καθόσον αυ-τοί
δεν εμφανίστηκαν στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, από δε την ερημοδικία
τους δεν δύναται να συναχθεί κάτι τέτοιο.
Επομένως, το πρωτόδικο δικαστήριο
που δέχθηκε τα ίδια, ορθώς το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και ο αντίθετος
δεύτερος λόγος (και τελευταίος) της εφέσεως είναι αβάσιμος και απορριπτέος.

1127/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Αρβανίτης, Ιωάννης Παπαναστασόπουλος).
Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να μην είναι
αόριστη. Περιστατικά.

Η ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως, ως εισαγωγικό δικόγραφο της
περί την εκτέλεση δίκης, πρέπει να περιέχει όλα τα από τα άρθρα 118 και 216
ΚΠολΔ απαιτούμενα για την πληρότητα
και το κύρος εισαγωγικού δικογράφου
στοιχεία, ειδικότερα δε ακριβέστερη περιγραφή της απαιτήσεως της οποίας ζητείται η κατάταξη και του προνομίου της,
αναφορά δηλαδή των πραγματικών περιστατικών τα οποία κατά το νόμο θεμελιώνουν την απαίτηση και το προνόμιό
της. Διαφορετικά η ανακοπή απορρ-

ίπτεται ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας
του δικογράφου της (ΑΠ 337/1998
Νοβ 47.947, ΑΠ 172/1994 Ελλ. Δικ.
37.6163). Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
η ανακόπτουσα τράπεζα ζήτησε με την
από 26.3.2002 ανακοπή της να μεταρρυθμιστεί ο υπ’ αριθ. 13635/4.2.2005
πίνακας κατάταξης δανειστών του συμ/
φου Θέρμου Κ.Υ., ώστε να καταταγεί η
ίδια για το ποσό των 9.508,73 €, για το
οποίο κατετάγη η πρώτη εφεσίβλητη
(επισπεύδουσα) για έξοδα εκτέλεσης.
Η ανακοπή αυτή είναι αόριστη, γιατί
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δεν προσδιορίζεται στο δικόγραφό της η
απαίτηση της ανακόπτουσας της οποίας
ζητείται η κατάταξη, απλώς αναφέρεται
σ’ αυτό (δικόγραφο) ότι η απαίτηση της
τελευταίας ανέρχεται στο ποσό των
109.861,45 € και αναγγέλθηκε στον
υπάλληλο του πλειστηριασμού με την
από 20.4.2000 αναγγελία της, καθώς και
ότι η εν λόγω απαίτησή της είναι ασφαλισμένη με υποθήκη, στοιχεία που δεν
είναι αρκετά, σύμφωνα με εκτιθέμενα

στη μείζονα σκέψη, για την πληρότητα
του ως άνω δικογράφου. Επομένως, το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που απέρριψε την ανακοπή ως προς την πρώτη
εφεσίβλητη ως απαράδεκτη, λόγω
αορι-στίας του δικογράφου της, σωστά
το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και
πρέ-πει να απορριφθούν, ως αβάσιμοι,
οι σχετικοί λόγοι της έφεσης με τους
οποί-ους υποστηρίζονται τα αντίθετα.

1131/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόρος: Ιωάννης Ιωάννου).
Επίδοση σε εταιρεία της έφεσης. Άκυρη επίδοση και απαράδεκτη η συζήτηση.
Περιστατικά.

Σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη
μείζονα σκέψη, το έγγραφο της εφέσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και
κλήση προς συζήτηση, έπρεπε να επιδοθεί στο νόμιμο εκπρόσωπο της ανωτέρω εφεσίβλητης εταιρείας, Χ.Α., στο
γραφείο του και αν ο τελευταίος απουσίαζε απ’ αυτό σ’ ένα από τα πρόσωπα
που προαναφέρονται στη διάταξη του
μνησθέντος άρθρου 129 § 1 ΚΠολΔ
και τέλος αν κανένα από τα παραπάνω
πρόσωπα δεν βρίσκονται στο ως άνω
γραφείο η εν λόγω επίδοση έπρεπε να
γίνει με θυροκόλληση μπροστά σ’ ένα
μάρτυρα. Όπως, όμως, προκύπτει από
την προσκομιζόμενη 125 Ε’/10-8-2005
έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επι-

μελητή στο Πρωτοδικείο Ηλείας Ν.M., η
ανωτέρω επίδοση δεν έγινε στο γραφείο
του ως άνω νομίμου εκπροσώπου της
εφεσίβλητης, είτε στον ίδιο, είτε σ’ ένα
από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην
τελευταία διάταξη, είτε με θυρο-κόλληση,
αλλά στην οικία του (οδός Λε-τρινων 17
-Πύργος) και αφού δεν βρέ-θηκε ο ίδιος
το εν λόγω έγγραφο επιδό-θηκε στη
σύνοικο αδελφή του Μ.Ν.. Επομένως,
η γενόμενη επίδοση της έφε-σης, με
πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση
προς συζήτηση της, δεν έγινε νομότυπα, και πρέπει να κηρυχτεί απαράδεκτη η συζήτησή της, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο διατακτικό.

1153/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
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(Δικηγόροι: Γεώργιος Κουκούλης, Ιωάννης Σχίζας, Αλέξανδρος
Λουκόπουλος).
Αγωγή πλαγιαστική (72 Κ.Πολ.Δ.). Προϋποθέσεις για την άσκησή της. Ο οφειλέτης του
ενάγοντος δεν είναι διάδικος (εναγόμενος) αλλά τρίτος που μπορεί να παρέμβη στη
σχετική δίκη. Αυτοκινητικό ατύχημα. Ο ζημιωθείς δύναται να σωρεύσει στο ίδιο δικόγραφο
μία αγωγή κατά τον υπόχρεου προς αποζημίωση οδηγού και κυρίου του ζημιογόνου
αυτοκινήτου και δεύτερη αγωγή επικουρική, κατά του ασφαλιστή, εφόσον τελεσφόρως
ο τελευταίος προτείνει την παραγραφή του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 489/76.

Από τη διάταξη του άρθρου 72
του Κ.Πολ.Δικ., σύμφωνα με την οποία
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν δικαστική
προστασία ασκώντας τα δικαιώματα
του οφειλέτη τους εφόσον εκείνος δεν
τα ασκεί, εκτός αν συνδέονται με το πρόσωπό του, συνάγεται, ότι προϋπόθεση
για την άσκηση της πλαγιαστικής αγωγής είναι: α) ο ενάγων να είναι δανειστής
του φορέως (οφειλέτη) του ασκουμένου
υπέρ αυτού δικαιώματος, να έχει δηλαδή
συγκεκριμένη απαίτηση κατ’ αυτού, ο δε
τελευταίος να έχει κατά τρίτου (εναγομένου δια της πλαγιαστικής αγωγής) κάποιο δικαίωμα, β) το δικαίωμα να έχει
περιουσιακή αξία και να μην είναι προσωπαγές και γ) αδράνεια του οφειλέτη
συνισταμένη στην παράλειψη (αμέλεια
και αδιαφορία) αυτού να προβεί στην καταδίωξη του ιδίου του οφειλέτη, η οποία
και δικαιολογεί το έννομο συμφέρον του
ενάγοντος δανειστή προς άσκηση της
αγωγής του οφειλέτη κατά του τρίτου
(ΑΠ. 260/1977, ΝοΒ 25.554, Εφ.Αθ
10709/1991 Ελ.Δνη 36.380). Εξάλλου
η πλαγιαστική αγωγή ασκείται κατά του
τρίτου, ο δε οφειλέτης του ενάγοντος δεν
είναι διάδικος (εναγόμενος) δια της πλαγιαστικής αγωγής, αλλά τρίτος δυνάμενος να παρέμβει στη σχετική δίκη (βλ.
Κεραμέας - Κονδύλης -Νίκας, Ερμ. Κ.
Πολ. Δικ. αρθρ. 72, σελ. 165, Κ.Μπέη
Κ. Πολ.Δικ. υπ’ αρθρ. 72^394, αριθμ.4,
Λ. Μακρίδου Οι σχέσεις δανειστή και
οφειλέτη στην πλαγιαστική αγωγή Ελλ.

Δνη 24, 1172 επ.). Έτσι ο εξ αυτοκινητιστικού ατυχήματος ζημιωθείς, δύναται
να σωρεύσει στο ίδιο δικόγραφο μια
αγωγή κατά του υπόχρεου προς αποζημίωση οδηγού και κυρίου του ζημιογόνου αυτοκινήτου και δεύτερη αγωγή
επικουρικώς κατά του ασφαλιστή (εκτός
της ευθείας εκ του άρθρου 10§1 ν. 489/
1976). εφόσον τελεσφόρως ο τελευταίος
προτείνει την παραγραφή του άρθρου
10§2 ν. 489/1976. Η δεύτερη αξίωση
έχει ως βάση τη σύμβαση ασφαλίσεως,
ενώ η πρώτη την αδικοπραξία, και το
αίτημα της πλαγιαστικής αγωγής που
μπορεί να προκύπτει και από το αιτιολογικό της (βλ. Εφ.Αθ. 2212/1983,
Ελ. Δνη 1983,1417), είναι η καταδίκη
του ασφαλιστή να καταβάλει στον
ασφα-λισμένο (αρθρ. 72 Κ.Πολ.Δικ.)
(βλ. Αθαν. Κρητικού Αποζημίωση από
αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδ. 1998,
σελ. 646, No 1899,1900). Ο ασφαλιστής
ως εναγόμε-νος στην πλαγιαστική
αγωγή δικαιούται να προτείνει, όσες
ενστάσεις θα μπο-ρούσε να προτείνει
αν εναγόταν από τον ασφαλισμένο π.χ.
ότι συντρέχει περί-πτωση αποκλεισμού
από τη ευθύνη του κατά τα άρθρα 25
και 26 της Κ4/585/1978 AYE (βλ. Αθ.
Κρητικού, όπου πα-ραπάνω No 1903).
Δεν ασκείται πρόω-ρα η πλαγιαστική
αγωγή όταν κατά το χρόνο εκδίκασης και
των δύο αγωγών είχε γίνει επίδοση της
κύριας αγωγής στον ασφαλισμένο (βλ.
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Εφ.Πειρ. 258/2001 Ε.Εμπ.Δ. 2001,523),
Στην προ-κειμένη περίπτωση με το
παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η
σωρευόμενη επικουρικά πλαγιαστική
αγωγή είναι ορι-σμένη κατ’ αρθρ. 216
Κ.Πολ.Δικ., καθό-σον στο αιτιολογικό
της αγωγής, υπάρχει διατυπωμένο
σαφές αίτημα, τούτο δε αρκεί και δεν
απαιτούνταν για το ορισμέ-νο της να
επαναληφθεί και στο αιτητικό, σύμφωνα
με όσα αναφέρθηκαν στη μεί-ζονα
νομική σκέψη, αναφέρονταν επίσης
για το ορισμένο της και η αδράνεια του
ασφαλισμένου για την άσκηση των δικαιωμάτων του από την ασφαλιστική

σύμβαση κατά της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας. Δεν ήταν επίσης
απα-ράδεκτη ως προώρως ασκηθείσα η
πλαγιαστική αγωγή, αφού από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται
οι διάδικοι αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες
επέδωσαν στον πρώτο εναγόμενο της
κύριας αγωγής και ασφαλισμένο την
αγωγή τους στις 1.2.2001 και συνεπώς
κατά το χρόνο συζήτησης των δύο αγωγών ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου (19.6.2003), είχε ασκηθεί κατά του
ασφαλισμένου η κύρια αγωγή, σύμφωνα
με όσα στη μείζονα νομική σκέψη αναφέρθηκαν.

1155/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεωργία Βούλγαρη, Βασιλική Οικονομοπούλου, Αλκιβιάδης
Αναγνωστόπουλος, Ευάγγελος Ματσούκης, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος,
Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος).
Πραγματογνώμονες. Αντικατάστασή τους. Λόγοι που δικαιολογούν την αντικατάστασή

Από τα έγγραφα τα οποία οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται
προκύπτουν τα ακόλουθα. Με την προρρηθείσα απόφαση του παρόντος δικαστηρίου διορίστηκαν πραγματογνώμονες οι Χ.Κ, πολιτικός μηχανικός, και
Ε.Κ. τοπογράφος μηχανικός, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την ταυτότητα της αναφερόμενης στην από 3.9.1984
διεκδικητική αγωγή του πρώτου από
τους καθών και στην από 3.4.2001
κύρια παρέμβαση των αιτούντων
έκτασης, εμ-βαδού 160 στρεμμάτων,
που βρίσκεται στη θέση «Ροδιά» της
κοινότητας Γαλα-τά Αιτωλοακαρνανίας.
Οι πραγματο-γνώμονες αυτοί είναι
υπάλληλοι της Δι-εύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Ν. Αιτω-λοακαρνανίας (ΔΤΥ
Ν. Αιτωλ/νίας), Διευ-θυντής της οποίας

και Προϊστάμενος τους είναι ο αδελφός
του πρώτου πραγ-ματογνώμονα
Σ.Κ. Με τον τελευταίο οι αιτούντες
βρίσκονται σε σφοδρή αντιπα-ράθεση
κατόπιν του υπ’ αριθμ. 4594/2005
εγγράφου του που υποβλήθηκε στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου και το οποίο αφορά μέρος του
επιδίκου και τη σχετική με αυτό έκθεση
πραγματογνωμοσύνης του πολιτικού
μηχανικού, επίσης υπαλλήλου της ΔΤΥ
Ν. Αιτωλ/νίας, Κ.Φ., σε προηγούμενη
δίκη, έκθεση (πραγματογνωμοσύνης)
για την οποία ο Κ.Φ. παραπέμφθηκε στο
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μεσολογγίου
μετά από μήνυση των αιτούντων για
ψευδορκία πραγματογνώμονα, απάτη
επί δικαστηρίου και χρήση νοθευμένου
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εγγράφου, ήδη δε σχετικό υπόμνημα
των αιτούντων προς τον Εισαγγελέα
Εφετών Πατρών που αφορά και τον ως
άνω Δ/ντή της Δ.Τ.Υ. Αιτωλ./νίας Σ.Κ.
έχει διαβιβασθεί προς διερεύνηση στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου. Ενόψει των προεκτεθέντων και
ανεξαρτήτως της βασιμότητας των
καταγγελλομένων πιθανολογείται βάσιμη δυσπιστία των αιτούντων για αντικειμενική αμερόληπτη και ανεπηρέαστη
γνωμοδότηση των διορισθέντων πραγματογνωμόνων λόγω ιδίως της υπηρεσιακής τους σχέσεως και της στενής
συγγενικής σχέσεως του πρώτου με τον
Διευθυντή και Προϊστάμενο τους Σ.Κ.,
τούτο δε συνιστά κατά νόμον (προανα-

φερόμενη διάταξη αρθρ. 370§3 του
ΚΠολΔ) εύλογη αιτία αντικαταστάσεως
των πραγματογνωμόνων. Πρέπει επομένως να γίνει δεκτή η αίτηση ως και
κατ’ ουσίαν βάσιμη και να αντικατασταθούν οι ειρημένοι πραγματογνώμονες
με άλλους, και δη εκτός του καταλόγου
πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου, που κρίνεται σκόπιμο
(αρθρ. 372 του ΚΠολΔ) ενόψει της σοβαρότητας του αντικειμένου της δίκης και
της δημιουργηθείσης ως άνω καταστάσεως, όπως ορίζεται στο διατακτικό, να
μην καταδικασθούν όμως οι καθών στη
δικαστική δαπάνη των αιτούντων, αφού
δεν είναι υπαίτιοι της δίκης.

1188/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγητής: Γρηγόριος Κουτσοκώστας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Ζορμπάς, Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος Ν.Σ.Κ.,
Σοφία Μέρμελα).
Κατάσχεση εις χείρας τρίτων. Κατάσχεση εις χείρας οικοπεδούχου ως τρίτου για
οφειλές του εργολάβου. Νομιμοποιείται να ασκήσει ανακοπή κατά της κατάσχεσης ο
οικοπεδούχος. Στάδια προσβολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης (934.1
Κ.Πολ.Δ.) Λεπτομέρειες στο περιεχόμενο ανακοπής. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 933 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται
η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που
έχει έννομο συμφέρον, οι οποίες αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού
τί-τλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής
εκτέλεσης ή την απαίτηση ασκούνται
μό-νο με ανακοπή που εισάγεται στο
ειρη-νοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος,
στον οποίο βασίζεται η εκτέλεση, είναι
από-φαση του ειρηνοδικείου, και στο
μονο-μελές πρωτοδικείο σε κάθε άλλη
περί-πτωση. Για την άσκηση, επομένως,

της ανακοπής αυτής νομιμοποιούνται ο
καθ’ ου η εκτέλεση και οι έχοντες έννομο
συμ-φέρον δανειστές του (ΑΠ 1258/1997
ΕλλΔνη 39. 829, ΕφΑθ 64/1999 ΕλλΔ/
νη 40.1126, ΕφΑθ. 1894/1993 ΕλλΔ/νη
35.155, Μπρίνιας: Αναγκ.εκτέλ. τόμ.
Α’ εκδ. Β’ (1983) παρ. 154 II σελ. 422,
Κεραμεύς -Κονδύλης- Νίκας: ΕρμΚΠολΔ
II (2000) αρθρ. 933 αρ. 18 σελ. 1777,
Γέσιου - Φάλτση: Δίκαιο αναγκ. εκτέλ.
γεv. μερ. (1998) παρ. 35 IV σελ. 523
επ.). Περαιτέρω, στην κατάσχεση στα
χέρια τρίτου, ο τελευταίος δεν νομιμοποιείται να προσβάλει την κατάσχεση, για
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ουσιαστική ακυρότητα, εκτός αν ο νόμος
του παρέχει τέτοιο δικαίωμα ή αν η ακυρότητα έχει τεθεί προς το συμφέρον του
ή και προς το συμφέρον του ή χάριν του
δημόσιου συμφέροντος (ΑΠ 1235/1984
ΕΕΝ 52. 591, ΕφΑθ. 10484/1984 Δ 116.
420, Μπρίνιας: ό.π. παρ. 473 ΙΙΙ σελ.
1428, Κεραμεύς - Κονδύλης- Νίκας:
ό.π. αρθρ. 987 αρ. 1 σελ. 1924). Έτσι,
ο τρίτος δικαιούται να προτείνει την
ακυ-ρότητα της κατάσχεσης και όταν
παραβιάστηκε διάταξη, η οποία τέθηκε
προς το συμφέρον ή και προς το συμφέρον του. Τέτοια περίπτωση αποτελεί και
η παραβίαση της διάταξης του άρθρου
4 παρ. 1 του Ν. 4694/1930, όπως
τροποποιήθηκε με τον ΑΝ 628/1937
και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο
52 αρ. 11 του ΕισΝΚΠολΔ (Μπρίνιας:
όπ.παρ. 473 III αρ. 1 σελ. 1428,
Γεωργιάδης - Σταθόπουλος: Αστ.Κωδ.
Ειδ. Ενοχ. Άρθρ. 681 III 7 αρ. 18 σελ.
598-599). Το ακατάσχετο, επομένως,
του εργολαβι-κού ανταλλάγματος μπορεί
να προβλη-θεί και από τον οικοπεδούχο,
ως τρίτο στην κατάσχεση στα χέρια
τρίτου (αρθρ. 982 επ. του Κπολ.Δ.) ή
στην κατάσχεση ειδικών περιουσιακών
στοιχείων (αρθρ. 1022 επ. του ΚΠολΔ),
στην οποία εφαρμόζεται και η διάταξη
του άρθρου 987 του ΚΠολΔ, σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 1025 παρ.
3 του ίδιου Κώδικα (Μπρίνιας: 6.π.
παρ. 473 III σελ. 1428 και παρ. 680η
IV σημ. 173 σελ. 2330, ΓεωργιάδηςΣταθόπουλος: ό.π. αρθρ. 680 III 7 αρ.
18 σελ. 598-599). Το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, επομένως, που απέρριψε,
ως ενεργητικά ανομιμο-ποίητη, ως προς
το δεύτερο από τους ανακόπτοντες
(οικοπεδούχο), την ανα-κοπή, επί της
οποίας εκδόθηκε η προ-σβαλλόμενη
απόφαση, κατά: α) της 498/22-1-2001
έκθεσης αναγκαστικής κατά-σχεσης
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του Γ-2 ημιτελούς διαμερίσμα-τος, ως
εργολαβικού ανταλλάγματος, το οποίο
κατασχέθηκε από το πρώτο από τους
καθ’ ων με βάση την 966/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, β) του 13596-129/2-5-2001
προγράμματος δημόσιου αναγκαστικού
πλειστηριασμού ακινήτου και γ) της
31876/20-6-2001 έκθεσης δημόσιου
αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου,
με την αιτιολογία ότι ο προαναφερόμενος ανακόπτων δεν είναι καθ’ ου η
εκτέλεση (οφειλέτης) ούτε δανειστής αυτού που έχει έννομο συμφέρον, έσφαλε
ως προς την εφαρμογή του νόμου και,
συνεπώς, ο σχετικός δεύτερος λόγος της
κρινόμενης έφεσης είναι ουσιαστικά βάσιμος.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 του ΚΠολΔ, με την οποία
έχει εισαχθεί το σύστημα της κατά
στάδια προσβολής των πράξεων της
αναγκα-στικής εκτέλεσης, ανακοπή,
σύμφωνα με το άρθρο 933, είναι
παραδεκτή: α) αν αφορά την εγκυρότητα
του τίτλου ή την προδικασία της
αναγκαστικής εκτέ-λεσης, μέσα σε
δεκαπέντε ημέρες αφό-του γίνει η πρώτη
μετά την επιταγή πρά-ξη εκτέλεσης, β)
αν αφορά την εγκυρό-τητα των πράξεων
της εκτέλεσης που έγιναν από την
πρώτη μετά την επιταγή πράξη
εκτέλεσης και πέρα ή την απαί-τηση έως
την έναρξη της τελευταίας πράξης
εκτέλεσης, γ) αν αφορά την εγ-κυρότητα
της τελευταίας πράξης εκτέ-λεσης, μέσα
σε έξι μήνες αφότου η πρά-ξη αυτή
ενεργηθεί, και αν πρόκειται για εκτέλεση
για την ικανοποίηση χρηματι-κών
απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα ημέ-ρες
από την ημέρα του πλειστηριασμού ή
αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για
κινητά, και ενενήντα ημέρες, αφότου
μεταγραφεί η περίληψη της κατα-κυρω-
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τικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα.
Κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του
ίδιου άρθρου, αν πρόκειται για εκτέλεση
για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, πρώτη μετά την επιταγή πράξη
εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης για
την κατάσχεση και τελευταία η σύνταξη
έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης. Από τις διατάξεις αυτές, σε
συνδυασμό με το ότι η κατά το σύστημα
του ΚΠολΔ λειτουργία της δικονομικής
ακυρότητας καθιστά αναγκαία την
προσβολή των άκυρων πράξεων της
αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες παράγουν τις συνέπειες τους εωσότου
απαγγελθεί με δικαστική απόφαση η
ακυρότητα τους, γίνεται φανερό ότι αν
οι επί μέρους πράξεις της διαδικασίας
της αναγκαστικής εκτέλεσης παρουσιάζουν ελάττωμα, που μπορεί να οδηγήσει
σε ακυρότητα, πρέπει να προσβληθούν
με ανακοπή μέσα σε ορισμένη
προθεσμία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε επέρχεται έκπτωση από το δικαίωμα προσβολής της
σχε-τικής πράξης, η οποία καθίσταται
πλέον απρόσβλητη (ΑΠ 1774/2001
ΕλλΔ/νη 43. 1385, ΑΠ 1257/1997 ΕλλΔ/
νη 39. 556, ΑΠ 485/1997 ΕλλΔ/νη
39.351, ΑΠ 1037/1996 ΕλλΔ/νη 39.1299,
ΕφΑθ 4378/2003 ΕλλΔ/νη 45. 213,
ΕφΑθ 4919/1993 ΝοΒ 42.71, ΕφΑθ
459/1993 ΝοΒ 42. 206, Μπρίνιας: ό.π.
παρ. 164 σελ. 457 επ. και παρ. 165 σελ.
460 επ.). Έτσι, τα ελαττώματα της δεν
επιδρούν στο κύρος των μεταγενέστερων
πρά-ξεων της διαδικασίας της
αναγκαστικής εκτέλεσης (ΑΠ 1113/1983
Δ 15. 758, ΑΠ 893/1983 ΕλλΔ/νη 25.118,
ΕφΑθ 4378/2003 ο.π., ΕφΑθ 4298/2001
ΕλλΔ/νη 44.524, ΕφΑθ. 4919/1993 ο.π.,
ΕφΑθ 459/1993 ο.π., ΕφΑθ 4736/1991
ΕλλΔ/νη 36. 1357, Μπρίνιας: ό.π. παρ.
164 σελ. 457 επ. και παρ. 165 σελ. 460
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επ. Φραγκίστα- Φάλτση: Γνωμοδ. Δ4
σελ. 149). Για την εφαρμογή των
προθεσμι-ών του άρθρου 934 παρ. 1
του ΚΠολΔ, γίνεται σύνδεση όχι μόνο με
το αίτημα της ανακοπής, αλλά κυρίως
με τα ιστο-ρούμενα σ’ αυτή ελαττώματα,
τα οποία πρέπει να αναφέρονται ευθέως
και αμέ-σως στο κύρος της
προσβαλλόμενης με αυτή (ανακοπή)
πράξης (ΕφΑθ. 459/1993 ό.π., ΕφΘεσ
80/1996 Αρμ Ν’ 367, ΕφΘεσ 74/1990
ΕλλΔ/νη 31. 1305, Μπρίνιας: ο.π. παρ.
166 σελ. 462-463). Η ανακοπή που
περιέχει λόγους ακυ-ρότητας που θίγουν
αμέσως
προγενέ-στερες
του
πλειστηριασμού πράξεις της εκτέλεσης
και εμμέσως, μόνο την πράξη του
πλειστηριασμού, ως τελευταία πρά-ξη
της εκτέλεσης, πρέπει να ασκείται μέ-σα
στις προθεσμίες του άρθρου 934 παρ.
1 περ. α’ και β’ του ΚΠολΔ κατά
περίπτωση, μόνο δε μετά την τελεσίδικη
παραδοχή της και την ακύρωση των
προγενέστερων αυτών πράξεων της
εκτέλεσης, η οποία (ακύρωση) επιδρά
ακυρωτικά και επί του πλειστηριασμού,
μπορεί να προσβληθεί παραδεκτώς για
το λόγο αυτό ο πλειστηριασμός μέσα
στην προθεσμία του άρθρου 934 παρ.
1 περ. γ’ του ΚΠολΔ (ΑΠ 309/1992
ΕλλΔ/νη 34. 1323, ΑΠ 185/1985 ΝοΒ
33. 1703, ΑΠ 893/1983 ο.π., ΕφΘεσ
2633/1989 Αρμ. ΜΔ’ 154). Περαιτέρω,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 999
παρ. 3 εδ. β’ του ΚΠολΔ, απόσπασμα
της κατασχετήριας έκθεσης, το οποίο
πρέπει να περιέχει, εκτός των άλλων,
συνοπτική περιγραφή του ακινήτου κατά
το είδος, τη θέση και την έκταση του με
τα συστατικά αυτού, δημοσιεύεται σε
κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας
που εκδίδεται στο δήμο ή την κοινότητα
όπου βρίσκεται ο τόπος του πλειστηριασμού και, αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημε-
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ρίδα, δημοσιεύεται σε κύριο φύλλο
καθη-μερινής εφημερίδας που εκδίδεται
στην πρωτεύουσα της επαρχίας όπου
υπά-γεται ο δήμος ή η κοινότητα
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν
την ημέρα του πλειστηριασμού.
Εξάλλου, κατά τη διάταξη της
παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, ο
πλειστηριασμός με ποινή ακυρότητας
δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχουν
τηρηθεί οι διατυπώσεις που ορίζονται
στην παρ. 1 και στην παρ. 3 εδάφια
πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο και έκτο.
Από τις διατάξεις αυτές συνά-γεται ότι
ακυρότητα του πλειστηριασμού επιφέρει
μόνο η παράλειψη των διατυ-πώσεων
αυτών, ενώ η τήρηση τους χωρίς τους
νόμιμους τύπους επιφέρει ακυρότητα με
τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης
(ΑΠ 1257/1998 ό.π., ΑΠ 2068/1984 ΝοΒ
33. 1164, ΕφΑΘ 4424/1999 ΕλλΔνη 40.
1588, Μπρίνιας: ό.π. παρ. 552 σελ.
1720 επ.). Στην προκεί-μενη περίπτωση,
με την ανακοπή, επί της οποίας
εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση,
οι ανακόπτοντες ισχυ-ρίστηκαν: 1) με
τον πρώτο λόγο της ότι η κατάσχεση του
Γ-2 ημιτελούς διαμερί-σματος, που έγινε
με τη σχετική έκθεση 498/22-1-2001 της
Δικαστικής
Επιμε-λήτριας
στο
Πρωτοδικείο Πατρών Ε.Σ., είναι άκυρη,
γιατί έγινε όχι με την επίδο-ση σ’ αυτούς,
κατά το άρθρο 1025 του ΚΠολΔ, της
απόφασης 966/2000 του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία είχε
επιτραπεί στο πρώτο από τους καθ’ ων
να κατάσχει το δικαίωμα του πρώτου
από αυτούς (ανακόπτοντες) έναντι των
οικοπεδούχων να μεταβι-βάσουν στον
ίδιο ή τρίτο, τον οποίο θα υποδείκνυε
αυτός, το προαναφερόμενο Γ-2 ημιτελές
διαμέρισμα,
που
αποτε-λούσε
εργολαβικό αντάλλαγμα, και τα ποσοστά
συνιδιοκτησίας επί του οικοπέ-δου που
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αντιστοιχούν σ’ αυτό (διαμέ-ρισμα), ως
ειδικών περιουσιακών στοι-χείων, αλλά
με την προαναφερόμενη έκθεση
κατάσχεσης, β) με το δεύτερο λόγο της
ότι η ίδια κατάσχεση είναι άκυ-ρη, γιατί
το προαναφερόμενο διαμέ-ρισμα
αποτελεί το εργολαβικό αντάλ-λαγμα του
πρώτου από αυτούς (ανακό-πτοντες),
το οποίο είναι ακατάσχετο, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4694/
1930, αφού δεν έχει περατωθεί ακόμη
η κατασκευή του, γ) με τον πρώτο
επικουρικό λόγο της ότι η προαναφερόμενη κατάσχεση του διαμερίσματος
αυτού είναι άκυρη, γιατί με την προαναφερόμενη απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών είχε επιτραπεί η
κατάσχεση του δικαιώματος του πρώτου
από αυτούς (ανακόπτοντες) έναντι των
οικοπεδούχων να μεταβιβάσουν
στον ίδιο ή τρίτο, τον οποίο θα υποδείκνυε αυτός, και των ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου που αντιστοιχούν σ’ αυτό (διαμέρισμα) και όχι το
ίδιο το ημιτελές διαμέρισμα, δ) με το
δεύ-τερο επικουρικό λόγο της ότι η κατάσχεση αυτή είναι άκυρη, γιατί δεν έχει
εγγραφεί στα σχετικά βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Πατρών κατά το όρθρο
1025 του ΚΠολΔ και ε) με τον τέταρτο
επικουρικό λόγο της ότι η κατάσχεση
αυτή είναι άκυρη, γιατί η προαναφερόμενη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών δε έχει κατατεθεί στον
αρμόδιο υπάλληλο του πλειστηριασμού.
Όμως εφόσον οι λόγοι αυτοί αφορούν
την πρώτη μετά την επιταγή πράξη της
εκτέλεσης, δηλαδή την κατάσχεση που
επιβλήθηκε για την αναγκαστική ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης, έπρεπε,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 934
παρ. 1 περ. β’ του ΚΠολΔ, η ανακοπή
να ασκηθεί μέχρι την τελευταία πράξη
εκτέλεσης, δηλαδή την 31867/2001 έκ-
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θεση δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου και κατακύρωσης,
που συντάχθηκε την 20-6-2001 από την
υπάλληλο του πλειστηριασμού Α.Σ.,
Συμβολαιογράφο Πατρών. Παρόλα αυτά, οι ανακόπτοντες άσκησαν την ανακοπή αυτή μετά την 20-6-2001 και συγκεκριμένα την 13-7-2001 και, συνεπώς,
επήλθε έκπτωση από το δικαίωμα της
προσβολής της προαναφερόμενης κατάσχεσης, η οποία έχει καταστεί απρόσβλητη. Η ακυρότητα της πράξης αυτής
δεν επιδρά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αρχή της σκέψης αυτής, στο
κύρος της μεταγενέστερης πράξης της
31867/20-6-2001 έκθεσης δημόσιου
αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου
και κατακύρωσης. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, επομένως, που δέχθηκε τα
ίδια ως προς τους προαναφερόμενους
λόγους ανακοπής, ορθά έκρινε και,
συνεπώς, ως προς το σχετικό σκέλος
του, ο πρώτος λόγος της κρινόμενης
έφεσης, με τον οποίο υποστηρίζεται το
αντίθετο, είναι ουσιαστικά αβάσιμος.
Αντίθετα, ως προς τον τρίτο επικουρικό
λόγο της, με τον οποίο οι ανακόπτοντες
ισχυρίστηκαν ότι ο προαναφερόμενος
πλειστηριασμός είναι άκυρος, γιατί η
συνοπτική περιγραφή του Γ-2 διαμερίσματος στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που δημοσιεύτηκε, κατά
το άρθρο 999 παρ. 3 εδ. β’ του ΚΠολΔ,
δεν είναι πλήρης, εφόσον δεν διαλαμβάνεται σ’ αυτή (περιγραφή) η θέση, στην
οποία βρίσκεται το ακίνητο αυτό, αφού
δεν αναφέρονται οι δρόμοι στους οποίους έχει ανεγερθεί η οικοδομή στην
οποία βρίσκεται το ακίνητο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση στους
αναφερόμενους σ’ αυτή (ανακοπή) υποψήφιους πλειοδότες, να μην πλειοδοτήσουν αυτοί και να κατακυρωθεί έτσι το
ακίνητο στη δεύτερη από τους καθ’ ων

443

σε τιμή μικρότερη κατά 29.347,03 ευρώ,
η ανακοπή είναι εμπρόθεσμη, αφού ο
λόγος αυτός στρέφεται ευθέως και
αμέσως κατά του κύρους της τελευ-ταίας
πράξης εκτέλεσης, δηλαδή του
προαναφερόμενου πλειστηριασμού και,
συνεπώς, ως προς το σχετικό σκέλος
του, ο πρώτος λόγος της κρινόμενης
έφεσης με τον οποίο υποστηρίζεται ότι
εσφαλμένα το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
απέρριψε, ως απαράδεκτη, την ανακοπή ως προς το λόγο αυτό, είναι ουσιαστικά βάσιμος. Όμως, από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από τους
διαδίκους σε επικυρωμένα φωτοτυπικά
αντίγραφα, περίληψη του προγράμματος δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου, που δημοσιεύτηκε
την 24-5-2001 στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» προκύπτει ότι περιέχεται σ’
αυτή επαρκής περιγραφή του Γ-2 διαμερίσματος και ως προς τη θέση του, αφού
αναφέρεται σ’ αυτή ότι το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο βρίσκεται στον τρίτο
πά-νω από το ισόγειο όροφο της
πολυκα-τοικίας του κτιρίου Β, το οποίο
είναι κτι-σμένο σε τμήμα οικοπέδου
έκτασης 343,04 τ.μ. του ενιαίου
οικοπέδου έκτασης 2.168,74 τ.μ., που
βρίσκεται στη θέση «ΣΑΜΑΚΙΑ ή
ΧΑΛΙΛΙ» της συνοικίας Αρόης της πόλης
των Πατρών του Δήμου Πατρέων και
συνορεύει ανατολικά με πρασιά
οικοπέδου και πέ-ραν αυτής με οδό
πλάτους οκτώ (8) μέτρων πλήρως
διανοιγμένη, δυτικά με όριο οικοπέδου
και πέραν αυτού με κοινόχρηστη οδό μη
εγκεκριμένη και με ακάλυπτο χώρο
οικοπέδου, βόρεια με ακάλυπτο χώρο
οικοπέδου και με την υπό στοιχείο κτίριο
Α αυτοτελή ιδιοκτησία και νότια με
ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν
αυτού με κοινόχρηστη οδό μη
εγκεκριμένη και με ιδιοκτησία Π.Α. και

444

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

έτσι δεν μπορούσε να προκληθεί σύγχυση στους υποψήφιους πλειοδότες.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο μάρτυρας των ανακοπτόντων Γ.Μ., κατά την
εξέτασή του στο ακροατήριο του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση
της υπόθεσης, κατέθεσε, όπως προκύπτει από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους, σε επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα, ταυτάριθμα με την προσβαλλόμενη απόφαση
πρακτικά αυτού (Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου), ότι όποιος ενδιαφέρονταν
μπο-ρούσεναβρειτοεκπλειστηριαζόμενο
ακίνητο. Κατά συνέπεια, ο επικουρικός
αυτός λόγος ανακοπής είναι ουσιαστικά

αβάσιμος. Σύμφωνα με όλα αυτά, πρέπει να γίνει δεκτή κατ’ ουσίαν η έφεση,
να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη απόφαση: α) ως προς το δεύτερο από τους
ανακόπτοντες, καθώς και ως προς τον
πρώτο από αυτούς, όσον αφορά τον
τρί-το επικουρικό λόγο ανακοπής και β)
ως προς τη διάταξη της για τα δικαστικά
έξοδα, αφού συναρτάται αυτή με την όλη
έκβαση της δίκης, να κρατηθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο αυτό κατά το προαναφερόμενο μέρος, να δικαστεί αυτή
κατ’ ουσίαν και να απορριφθεί ως το
μέρος αυτό. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα
των εφεσίβλητων και στους δύο βα-

1200/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αριστείδης Φατούρος, Γεώργιος Γρίνος).
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης. Είναι το μοναδικό ένδικο βοήθημα για
την προσβολή της. Αναγνωριστική αγωγή περί ακυρότητας του πλειστηριασμού
απορρίπτεται έστω και αν είναι αληθής.

Η κατά το σύστημα του ΚΠολΔ
λειτουργία της δικονομικής ακυρότητας
καθιστά αναγκαία την προσβολή των
άκυρων πράξεων της αναγκαστικής
εκτελέσεως, διότι δεν αναγνωρίζεται η
κατά την προηγουμένη δικονομία αυτοδικαίως ισχύουσα ακυρότητα. Έτσι, είναι
απαραίτητη η προσβολή και η ενώπιον
του δικαστηρίου εισαγωγή της άκυρης
διαδικαστικής πράξεως της εκτελέσεως
προς τον σκοπό της δικαστικής απαγγελίας της ακυρότητας. Αν δεν χωρήσει
νομότυπη και εμπρόθεσμη προσβολή
της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως, αυτή καθίσταται πλέον απρόσβλητη (βλ. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ άρθρο
933 § 1 και 4). Η εισαγωγή αυτή της
άκυ-ρης διαδικαστικής πράξεως στο

δικα-στήριο θα γίνει με την ανακοπή,
κατά το άρθρο 933 επ. ΚΠολΔ, η οποία
αποτελεί το μοναδικό ένδικο βοήθημα
(βλ. ΑΠ 478/1978 ΝοΒ 27. 215, Μπρίνια,
Αναγκ. Εκτέλ. έκδ. Β’ παρ. 148),
αποκλειόμενης της κατ’ άλλον τρόπο,
πλην της ανακο-πής, εισαγωγής προς
εκδίκαση των αντιρ-ρήσεων κατά της
εκτελέσεως (βλ. Μπρί-νια, ό.π., παρ.
151, σελ. 401). Εξάλλου με τις διατάξεις
του άρθρου 934 ΚΠολΔ, καθιερώνεται
το σύστημα του σταδιακού καθορισμού
της προθεσμίας ανακοπής κατά της
αναγκαστικής εκτελέσεως (βλ. Μπρίνια,
ό.π., παρ. 162), με βάση την πράξη
στην οποία ενυπάρχει το ελάττω-μα. Η
χρονική οριοθέτηση της προσβο-λής των
πράξεων της αναγκαστικής εκτε-λέσεως
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και η καθιέρωση του συστή-ματος της
σταδιακής προσβολής των πράξεων
αυτής, που έχει σκοπό την αποτροπή
διαιωνίσεως της διαδικασίας κατά του
κύρους της εκτελέσεως, καθώς και την
ισχυροποίηση των πράξεων αυτών
μετά την πάροδο ορισμένου χρό-νου
και την ασφάλεια των συναλλαγών,
αποτελεί ουσιώδη καινοτομία του δικαίου της εκτελέσεως (βλ. Πρακτικά
Αναθ. Επιτρ. σελ. 424 επ., Βαθρακοκοίλη, άρθρο 934 § 1). Η παραμέληση
προθε-σμίας του άρθρου 934 ΚΠολΔ
έχει ως αποτέλεσμα το απαράδεκτο
της ανα-κοπής που ασκείται μετά την
εκπνοή της, καθώς και τη συνακόλουθη
θερα-πεία της άκυρης πράξεως της
εκτελέ-σεως (ΑΠ 853/1992 ΕΕΝ 1993
σελ. 602, ΑΠ 744/1979 ΝοΒ 28. 238,
ΑΠ 478/1978 ό.π.) Κατά ταύτα και ο
δικονομικά άκυ-ρος πλειστηριασμός
παράγει έννομες συνέπειες μέχρι
να ακυρωθεί με την ανα-κοπή του
άρθρου 933 ΚΠολΔ, η οποία πρέπει
να ασκηθεί εντός της προθε-σμίας του
άρθρου 934 § 1 περ. γ’ του ΚΠολΔ.
Εάν παρέλθει άπρακτη η προ-θεσμία
αυτή, ο διενεργηθείς πλειστη-ριασμός

και η επακολουθούσα κατακύ-ρωση
δημιουργεί νέα έννομη κατάστα-ση,
από την οποία απορρέουν δικαιώματα και δημιουργούνται υποχρεώσεις,
πε-ραιτέρω δε θεραπεύεται αυτός από
τις τυχόν ακυρότητες, από τις οποίες
πάσχει, είτε αυτές ανάγονται σε πλημμέλεια της διεξαγωγής του, είτε αναφέρονται σε επί μέρους πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας που προηγήθηκε
αυτού (βλ. ΑΠ 1113/1983 Ελλ Δνη 25.
563, Εφ. Αθ. 5317/1999 Ελλ. Δνη 42.
773). Κατά συνέπεια, είναι απαράδεκτη
η άσκηση αναγνωριστικής αγωγής περί
ακυρότητας πλειστηριασμού, διότι, και
αληθής υποτιθέμενη, δεν μπορεί να
οδηγήσει σε ακύρωση του και επομένως
υπάρχει έλλειψη εννόμου συμφέροντος
στο πρόσωπο του ενάγοντος προς
άσκησή της. Συνεπώς, η εκκαλουμένη
απόφαση, η οποία έκρινε ομοίως και
απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη
λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος
των εναγόντων για την άσκηση της,
ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τις
προδιαληφθείσες διατάξεις νόμου και
τα αντιθέτως υποστηριζόμενα με όλους

1204/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σάββας Σαββαόγλου, Λάμπρος Θεοτοκάτος).
Γαμικές διαφορές. Ερημοδικία εναγομένου. Το δικαστήριο εκδικάζει την υπόθεση
σαν να ήταν και αυτός παρών. Ο ενάγων καλείται να αποδείξει την βασιμότητα της
αγωγής του και η ερήμην εκδοθείσα απόφαση στηρίζεται στη συζήτηση που διεξήχθη
σαν να ήταν παρών και ο απολιπόμενος διάδικος. Η απόφαση πάντως εξαφανίζεται
μόνο αν ο προτεινόμενος ισχυρισμός ευδοκιμήσει κατ’ ουσίαν μετά την προφορική
συζήτηση της υπόθεσης. Διαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Προϋποθέσεις για την λύση
του γάμου. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Στοιχεία της για να γίνει
δεκτή στη δίκη διαζυγίου. Περιστατικά.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 528 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά
το Ν. 2915/2001, αν ασκηθεί έφεση
από το διάδικο που δικάσθηκε σαν να
ήταν παρών, η εκκαλουμένη απόφαση
εξα-φανίζεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους. Ο εκκαλών δικαιούται να
προβάλει όλους τους ισχυρισμούς, που
μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως.
Περαιτέρω κατά το άρθρο 270 παρ. 1
εδ. ε’ ΚΠολΔ, όπως ισχύει με βάση το
άρθρο 12 του παραπάνω νόμου, αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί και δε λάβει νόμιμα
μέρος κάποιος από τους διαδίκους, αν
και έχει κληθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν
παρόντες όλοι οι διάδικοι. Τέλος κατά το
άρθρο 603 ΚΠολΔ, αν ερημοδικεί ο εναγόμενος, στη διαδικασία των γαμικών
διαφορών, το δικαστήριο εκδικάζει την
υπόθεση σαν να ήταν και αυτός παρών.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις μετά την κατάφαση του παραδεκτού και της
νομικής βασιμότητας της αγωγής, δεν
επέρχονται σε βάρος του απόντος διαδίκου ειδικές επαχθείς συνέπειες. Έτσι
αν ερημοδικεί ο εναγόμενος, ο ενάγων
καλείται να αποδείξει τη βασιμότητα της
αγωγής του και η ερήμην εκδοθείσα
απόφαση δε στηρίζεται πλέον σε επαχθείς συνέπειες ερημοδικίας, αλλά στη
συζήτηση που διεξήχθη σαν να ήταν
πα-ρών και ο απολιπόμενος διάδικος.
Πε-ραιτέρω ο εκκαλών δικαιούται να
προ-βάλλει όλους τους ισχυρισμούς
τους οποίους μπορούσε να προτείνει
και πρωτοδίκως. Με βάση τα δεδομένα
αυ-τά, αν ο εναγόμενος που δικάσθηκε
πρωτοδίκως ερήμην, ασκήσει έφεση και
προβάλλει άρνηση της αγωγικής βάσης,
η εκκαλουμένη απόφαση δεν εξαφανίζεται, αλλά ο τελευταίος, ως εκκαλών,

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

μπορεί να προβάλει όλους τους
πραγ-ματικούς ισχυρισμούς και χωρίς
τους χρονικούς περιορισμούς, που η
διάταξη του άρθρου 527 ΚΠολΔ θέλει,
τους οποίους λόγω της απουσίας του
δεν προέβαλε. Αλλά μόνη η παραδεκτή
προ-βολή από τον εκκαλούντα των νέων
ισχυρισμών δεν επιφέρει την εξαφάνιση
της πρωτόδικης απόφασης. Ζήτημα εξαφανίσεως της εκκαλουμένης θα τεθεί
μόνον όταν ο παραδεκτώς προτεινόμενος ισχυρισμός ή άλλος λόγος εφέσεως ευδοκιμήσει κατ’ ουσίαν μετά την
προφορική συζήτηση της υπόθεσης.
Με τον τρόπο αυτό δεν παραβλάπτεται
η λειτουργία της έφεσης, εξασφαλίζεται
η ομοιόμορφη αντιμετώπιση της ερημοδικίας στον πρώτο βαθμό, προστατεύεται το προς απόδειξη και ανταπόδειξη
δικαίωμα του διαδίκου, που δικάσθηκε
ερήμην και οριοθετείται η υποχρέωση
του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου να διεξάγει υποχρεωτικά προφορική συζήτηση
όταν η προσβαλλομένη απόφαση είναι
ερήμην (βλ. σχ ΑΠ 218/2000 Δνη 41,
1344, Εφ Θεσ. 1376/2003 Δνη 45, 557,
Εφ. Αθ 2318/2004 Δνη 45,1699, Ματθίας:
Ανακοπή ερημοδικίας κατ’ έφεση κατά των
ερήμην αποφάσεων, Δνη 36, 11 Ευαγ.
Ποδηματά: Η ερημοδικία και τα τακτικά
έν-δικα μέσα επί ερήμην αποφάσεων
μετά το Ν. 2915/2001 Δνη 43,15 επ.).
Σύμφωνα με το άρθρο 1439 § 3
του ΑΚ, εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται
σε διάσταση, συνεχώς, από τέσσερα
τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός της έγγαμης σχέσης τους τεκμαίρεται αμάχητα
και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω
και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά
στο πρόσωπο του ενάγοντα. Από την
ως άνω διάταξη σε συνδυασμό και με τη
διάταξη του άρθρου 1438 του ΑΚ, προκύπτει ότι απαραίτητα στοιχεία για την
πληρότητα της αγωγής διαζυγίου, που
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στηρίζεται στην τετραετή διάσταση είναι:
α) η διάσταση των συζύγων, β) η διάρκεια της διάστασης να συνεχίστηκε επί
τέσσερα τουλάχιστον συναπτά έτη, υπολογιζόμενης της τετραετίας αναδρομικά
από την πρώτη στο ακροατήριο συζήτηση της αγωγής και γ) πρόθεση διακοπής της έγγαμης σχέσης (ΑΠ 1508/2003
Ελ Δικ/νη 2004, 400). Η διάταξη του
άρθ-ρου 281 του ΑΚ, που απαγορεύει
την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος,
αποσκοπεί στην καταπολέμηση της κακοπιστίας και ανηθικότητας κατά την
ενάσκηση κάθε δικαιώματος και έχει
εφαρμογή και επί δικαιωμάτων, που
στηρίζονται σε διάταξη δημοσίας τάξεως.
Επομένως, έχει εφαρμογή και επί ασκήσεως αγωγής διαζυγίου εκ του άρθρου
1439 εδ. γ’ του ΑΚ, λόγω τεκμαιρόμενου
κλονισμού της έγγαμης σχέσης από την
τετραετή διάσταση των συζύγων. Για
τη θεμελίωση, όμως, της παραπάνω
ένστασης κατά της αγωγής διαζυγίου
δεν αρκούν οι οποιεσδήποτε δυσμενείς
επιπτώσεις του διαζυγίου σε βάρος των
συζύγων ή των τέκνων τους, που άλλωστε επέρχονται από τη φύση του διαζυγίου αυτή καθ’ εαυτή, αλλά απαιτείται
οι επιπτώσεις αυτές να εκφεύγουν των
συνήθων και αυτονόητων και να οδηγούν, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα
και της σοβαρότητας τους, στην δημιουργία καταστάσεως προφανώς υπέρμετρα σκληρής για τον εναγόμενο
σύζυ-γο ή τα τέκνα των διαδίκων, ώστε
να επι-βάλλεται για την αποτροπή τους
η διατή-ρηση του γάμου.
Η από 16.2.2004 και με αρ. εκθ.
κατ. 23/2004 υπό κρίση έφεση της
εναγομένης και ήδη εκκαλούσας, κατά
της υπ’ αρ. 1/2004 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, που εκδόθηκε ερήμην αυτής,
κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών
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διαφορών (άρθρ. 598 επ. Κ.Πολ.Δ.),
ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα
(αρθρ. 495, 511, 513, 518 §1, 591 § 2
του ΚΠολΔ). Συνεπώς, πρέπει να γίνει
τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί ως προς
τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των
λόγων της (αρθρ. 533§ 1 ΚΠολΔ).
Με την από 24-3-200 και αρ.
εκθ. κατ. 99/2003 αγωγή, που άσκησε
ενώ-πιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Κε-φαλληνίας, ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος, ζήτησε να λυθεί ο γάμος του
με την εναγομένη και ήδη εκκαλούσα,
ισχυ-ριζόμενος ότι έχει επέλθει ισχυρός
κλονι-σμός στην έγγαμη σχέση τους,
συνιστά-μενος στο ότι αυτοί βρίσκονται
σε διά-σταση, συνεχώς, για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων
ετών. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
εκδίκασε την παραπάνω αγωγή,
ερήμην της εναγομέ-νης, σαν να ήταν,
όμως, όλοι οι διάδικοι παρόντες και
εξέδωσε την με αρ. 1/2004 εκκαλουμένη
απόφαση του, με την οποία δέχθηκε
την αγωγή, ως κατ’ ουσία βάσιμη και
απήγγειλε τη λύση του μεταξύ των
διαδίκων γάμου. Ήδη κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η εναγομένη
- εκκαλούσα με την υπό κρίση έφεση
και ζητεί να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη
απόφαση και να απορριφθεί η αγωγή,
ως ουσιαστικά αβάσιμη. Ειδικότερα, με
την υπό κρίση έφεση, η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η εκκαλουμένη δεν εκτίμησε
σωστά της αποδείξεις και δέχθηκε ότι
αυτή και ο εναγόμενος βρίσκονται σε
διάσταση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της τετραετίας, ενώ η διάσταση
τους άρχισε στην πραγματικότητα τον
Ιούνιο του έτους 2001 και έως τον χρόνο
της πρώτης συζήτησης της αγωγής δεν
είχε συμπληρωθεί τετραετία. Επίσης, η
εναγομένη πρόβαλε με την υπό κρίση
έφεση, παραδεκτά, στην παρούσα δίκη,
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για πρώτη φορά, λόγω της ερημοδικίας
της στον πρώτο βαθμό, την εκ του
άρθρου 281 του ΑΚ ένσταση κατά της
έναντι αυτής αγωγής διαζυγίου του
ενάγοντος συζύγου της, ισχυριζόμενη ότι
η άσκηση της ένδικης αγωγής υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν τα χρηστά
ήθη, η καλή πίστη και ο κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος και πρέπει η αγωγή να απορριφθεί. Ειδικότερα, ισχυρίζεται, προς θεμελίωση της ως άνω
εν-στάσεώς της, ότι αυτή είναι ασθενής
και είχε υποβληθεί, κατά το έτος 1990, σε
μαστεκτομή, λόγω καρκίνου, ότι μετά την
μετοίκηση του ενάγοντος συζύγου της
από τη συζυγική κατοικία, εξακολουθεί
να διαμένει σ’ αυτή, αυτή (εναγομένη)
και τα δύο από τα τρία τέκνα τους, ήτοι
η Μ., ηλικίας 14 ετών και ο Α., ηλικίας
20 ετών, που είναι ανάπηρος, ότι τόσο
αυτή όσο και τα ως άνω τέκνα τους δεν
μπορούν να εργασθούν, ότι ο ενάγων
δεν τους καταβάλει την οφειλόμενη διατροφή καθώς και ότι με την άσκηση της
ένδικης αγωγής διαζυγίου ο ενάγων έχει
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απώτερο σκοπό να αποβάλει αυτή και
τα ως άνω τέκνα τους από τη συζυγική
κατοικία, στην κατασκευή της οποίας αυτή (ενάγουσα) έχει συμβάλει; κατά μεγάλο μέρος και ότι για όλους αυτούς τους
λόγους πρέπει να απορριφθεί η αγωγή,
ως καταχρηστική και να μη λυθεί ο γάμος, διότι η ευδοκίμηση της αγωγής και
η λύση του γάμου τους θα προκαλέσει
με βεβαιότητα προφανή και υπέρμετρη
επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου αυτής
και των τέκνων τους, ενώ η διατήρηση
του γάμου δεν προκαλεί μεγαλύτερη
σκληρότητα για τον ενάγοντα απ’ ότι η
λύση του γι’ αυτή και τα τέκνα τους. Η
ως άνω ένσταση δεν είναι νόμιμη και
πρέπει να απορριφθεί, διότι τα προβληθέντα για τη στήριξη της πραγματικά
περιστατικά, και αν ακόμη είναι αληθινά,
δεν συνιστούν ιδιαίτερη σκληρότητα, αλλά αναμενόμενες συνήθεις συνέπειες
ενός διαζυγίου και συνεπώς, δεν καθιστούν καταχρηστική την άσκηση της
ένδικης αγωγής. Ύστερα απ’ αυτά,
πρέ-πει ο σχετικός λόγος έφεσης να
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7. åìðïñéêï äéêáéï
15/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Θεοδώρου, Σπύρος Παναγούλιας).
Ασφαλιστική σύμβαση. Αγωγή παθόντος σε αυτοκινητικό ατύχημα ευθέως κατά του
ασφαλιστή. Αυτός υποχρεούται να πληρώσει αλλά έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά του
υπαιτίου του ατυχήματος. Χωρεί αναγωγή και πριν την καταβολή (Κ.Πολ.Δ. 69 παρ. 1
εδ. ε). Ασφαλιστήριο. Δεν είναι υποχρεωτική η υπογραφή από τον ασφαλισμένο. Αρκεί η
πληρωμή των ασφαλίστρων και να παραλαμβάνει το ασφαλιστήριο ο ασφαλισμένος.

Από τα άρθρα 2, 6 § 1, 10 § 1 και
11 § 1 Ν. 489/1976 «περί υποχρεωτικής
ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» προκύπτει,
ότι το πρόσωπο, στο οποίο προξενήθηκε ζημία από αυτοκίνητο, έχει τη δική
του ευθεία και αυτοτελή αξίωση κατά του
ασφαλιστή για την αποκατάστασή της,
μέχρι το ποσό της ασφαλιστικής συμβάσεως και, αντιστοίχως, ο ασφαλιστής, ο
οποίος με ασφαλιστική, κατά τον παραπάνω νόμο, σύμβαση κάλυψε την έναντι
τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου ή του
κατόχου από αυτοκίνητο, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, οφείλει να αποκαταστήσει τη ζημία αυτή, χωρίς να μπορεί
να αντιτάξει κατά του ζημιωθέντος ενστάσεις, που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση και ειδικότερα την
ένστα-ση, ότι για οποιοδήποτε λόγο η
ζημία, που προκλήθηκε, δεν καλύπτεται
ασφα-λιστικώς. Στην περίπτωση αυτή,
κατά την οποία ο ασφαλιστής, επειδή
δεν είχε το δικαίωμα να προβάλει κατά
του ζημι-ωθέντος την ένσταση, που
απέρρεε από την ασφαλιστική σύμβαση,
αποκατέστη-σε τη ζημία του, χωρίς να
έχει, απ’ αυτή, τέτοια υποχρέωση έναντι
του ασφα-λισμένου, έχει δικαίωμα

αναγωγής κατά του τελευταίου. Αυτή
στηρίζεται απλώς στο γεγονός, ότι
χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση από
την ασφαλιστική σύμ-βαση, κατέβαλε
στο ζημιωθέντα το ποσό της ζημίας του
και, με τον τρόπο αυτό, ελευθέρωσε τον
ασφαλισμένο από την ευθύνη εκείνου,
υποκαθίσταται δε, κατά τη διάταξη του
άρθρου 488 ΑΚ, στα δικαιώματα του
ζημιωθέντα και η απαίτη-ση του ιδίου
κατά του ασφαλισμένου μεταβιβάζεται
από το νόμο αυτοδικαίως σ’ αυτόν.
Με τον τρόπο αυτό ο ασφα-λιστής
αποκτά το δικαίωμα να στραφεί κατά
του ασφαλισμένου και να απαιτήσει
απ’ αυτόν ό,τι εκείνος όφειλε και αυτός,
εξαιτίας της ασφαλιστικής καλύψεως της
ευθύνης του, κατέβαλε στο ζημιωθέντα.
Ο ασφαλιστής μπορεί να ασκήσει την
αξίωση αυτή δικαστικώς (άρθρο 69 § 1
περ. ε’ ΚΠολΔ) κατά του ασφαλισθέντος
και πριν ακόμα από την καταβολή της
αποζημιώσεως στο ζημιωθέντα.
Για τη δέσμευση του ασφαλισμένου δεν είναι απαραίτητο να υπογράφεται το ασφαλιστήριο από αυτόν, αλλά
αρκεί να καταβάλλει τα ασφάλιστρα και
να παραλαμβάνει το ασφαλιστήριο (ΑΠ
733/2002 Ελλ.Δνη 44.716, ΑΠ 1488/
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2001 Ελλ.Δνη 44.958, ΑΠ 525/201 ό.π.

71/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόρος: Αναστάσιος Τελώνης).
Πτώχευση. Παύση εργασιών πτωχεύσεως γιατί δεν υπάρχει περιουσία. Με την ίδια
απόφαση το δικαστήριο κρίνει ότι ο πτωχός δεν είναι συγγνωστός. Προϋποθέσεις για
μία τέτοια κρίση. Μετά την κήρυξη της παύσης των εργασιών η πτώχευση υπάρχει,
αλλά αδρανεί, ο σύνδικος παύει να υπάρχει και ο πτωχός αναλαμβάνει τη διοίκηση
της πτωχευτικής περιουσίας και νομιμοποιείται να ασκεί τα δικαιώματά του ενεργητικά
και παθητικά και να παρίσταται στο δικαστήριο προσωπικά χωρίς τη σύμπραξη του
συνδίκου. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση από τον πτωχό.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 633, 635 και 637 ΕμπΝ
προκύπτει ότι αν οι εργασίες της πτωχεύσεως δεν μπορούν να εξακολουθήσουν γιατί δεν υπάρχει περιουσία, το
δικαστήριο, ύστερα από έκθεση του
Ει-σηγητή και ακρόαση του συνδίκου
(ο οποίος και πρέπει να καλείται προς
τού-το) μπορεί να κηρύξει και αυτεπαγγέλτως την παύση των εργασιών της
πτώχευσης. Με την ίδια απόφαση με την
οποία κηρύσσεται η παύση των εργασιών της πτώχευσης το δικαστήριο, μετά
από ακρόαση του συνδίκου, μπορεί και
αυτεπαγγέλτως να αποφασίσει ότι
ο πτωχός δεν είναι συγγνωστός. Για
να κηρυχθεί συγγνωστός ο πτωχός
απαιτεί-ται θετικώς μεν να συντρέχουν
ιδιαίτεροι λόγοι, στους οποίους πρέπει
να στηρι-χθεί η σχετική δικαστική κρίση,
αρνητι-κώς δε να μην έχει καταδικαστεί
αυτός για ποινικό αδίκημα από εκείνα
που αναφέρονται στο άρθρο 635
ΕμπΝ και να μην έχει την ιδιότητα
του θεματοφύ-λακα, του επιτρόπου,
του διαχειριστή άλ-λου υπολόγου, ο
οποίος και να μην έδω-σε λόγο της

διαχειρίσεως και να μη εξό-φλησε τη
σχετική οφειλή του. Ως ιδιαίτε-ροι λόγοι
θεωρούνται τα εμπορικά ατυ-χήματα,
τα οποία δεν μπορούν να απο-δοθούν
σε δόλο ή αμέλεια του πτωχού ή άλλα
περιστατικά, όπως ασθένεια ή άλλοι
λόγοι απότοκος των οποίων υπήρ-ξε η
πτώχευση (Εφ Πειρ 1155/2000 Πειρ. Ν
23.64, Εφ Πατρ. 170/1998 Αρμ 1998.
1090). Επίσης από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 533, 534, 637
και 638 ΕμπΝ συνάγεται ότι από την
κήρυξη της παύσεως των εργασιών
της πτώχευσης ένεκα ελλείψεως ενεργητικής περιουσίας, εξακολουθεί μεν να
υπάρχει η πτώχευση, τελεί όμως σε
αδράνεια, κατά τη διάρκεια της οποίας
παύει το λειτούργημα του συνδίκου ως
και η διοίκηση από αυτόν της πτωχευτικής περιουσίας, την οποία αναλαμβάνει
ο πτωχός που νομιμοποιείται πλέον να
ασκεί τα δικαιώματά του τόσο ενεργητικά
όσο και παθητικά και να παρίσταται
στο δικαστήριο προσωπικά χωρίς
τη σύμ-πραξη του συνδίκου (Ολ ΑΠ
390/1980 ΝοΒ 28.1759, ΑΠ 521/2002
ΕλΔ 43.1693, ΑΠ 535/1998 ΕΕμπΔ
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99.127).
Τέλος, κατά της αποφάσεως του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου που, δικάζοντας, κατά την ειδική διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 44 του
ΕισΝ ΚΠολΔ) κηρύσσει, σύμφωνα με
το άρθρο 637 ΕμπΝ, αυτεπαγγέλτως
και ύστερα από έκθεση του εισηγητή και
ακρόαση του συνδίκου, την παύση των
εργασιών της πτώχευσης για έλλειψη
περιουσίας, παραδεκτά ασκείται έφεση
από τον πτωχό (ανεξάρτητα αν εκείνος
κλήθηκε και παρέστη ή όχι στην πρωτόδικη δίκη), ενόψει ιδίως του ότι η εν λόγω
απόφαση : α) δεν είναι απ’ αυτές (στα
πλαίσια της πτωχευτικής διαδικασίας)

που δεν υπόκεινται σε έφεση (άρθρο
677 του ΕμπΝ) και β) θίγει την προσωπική του κατάσταση αφού οι πιστωτές αποκτούν, έκτοτε, δικαίωμα ασκήσεως των ατομικών διώξεων κατ’ αυτού
του πτωχού. Η έφεση αυτή δεν στρέφεται κατά του συνδίκου της πτώχευσης,
καθόσον όπως προαναφέρθηκε από την
κήρυξη της παύσης των εργασιών της
πτώχευσης για έλλειψη περιουσίας,
εξακολουθεί μεν η πτώχευση, τελεί
όμως σε αδράνεια, κατά τη διάρκεια
της οποίας (αδράνειας) παύει το λειτούργημα του συνδίκου, του οποίου τα καθήκοντα αναβιώνουν μετά την τυχόν ανάκληση της περί παύσεως των εργασιών

164/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Ταβλάς, Παναγιώτης Θεοφανόπουλος).
Ενεχυρίαση τίτλων σε διαταγή. Αρκεί η οπισθογράφηση σε διαταγή του δανειστή
χωρίς άλλη διατύπωση. Αυτό ισχύει και για την επιταγή. Ατελής επιταγή. Έννοια.
Συμπλήρωσή της. Πότε διαπράττεται πλαστογραφία. Ενστάσεις. Ενστάσεις του
εκδότη κατά του κομιστή. Πλαστογραφία επιταγών. Αντιτάσσεται και εναντίον κάθε
μεταγενέστερου, έστω και καλής πίστης, κομιστή των τίτλων. Περιστατικά.

Επειδή κατά το αρθρ. 1251 του
Α.Κ. για την ενεχύραση τίτλου εις διαταγή αρκεί οπισθογράφησή του σε διαταγή
του δανειστή, χωρίς να απαιτείται άλλη
έγγραφη συμφωνία, ενώ με το αρθρ.
1255 § 1α του ίδιου κώδικα ορίζεται ότι,
αν αντικείμενο του ενεχύρου είναι τίτλος
σε διαταγή, ο ενεχυρούχος δανειστής
έχει δικαίωμα να εισπράξει μόνος και αν
ακόμη δεν έληξε το ασφαλιζόμενο χρέος.
Εξάλλου, η ενεχύραση των τίτλων σε
διαταγή με οπισθογράφηση και παράδοση είχε θεσπισθεί ως ειδικός τρόπος
ενε-χυράσεως για ορισμένες ανώνυμες

εται-ρείες και προς ασφάλεια ορισμένων
απαιτήσεών τους με το αρθρ. 38 του ΝΔ
17-7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων
επί ανωνύμων εταιρειών», που εξακολουθεί να ισχύει, κατά το αρθρ. 41 § 1 του
Εισ.Ν.Α.Κ. και ορίζει ότι αν αντι-κείμενο
της ενεχυράσεως είναι δικαι-όγραφο
σε διαταγή, η ενεχυρίαση γίνεται με
οπισθογράφηση αυτού σε διαταγή της
πιστώτριας χωρίς να απαιτείται άλλη
έγγραφη σύμβαση ενεχυριάσεως. Από
τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι για
την ενεχύραση τίτλου σε διαταγή αρκεί
η οπισθογράφηση αυτού σε διαταγή
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του δανειστή, χωρίς να απαιτείται άλλη
διατύπωση, δεν αποκλείεται δε η επιλογή του κοινού τρόπου ενεχυράσεως της
απαιτήσεως με την τήρηση των διατυπώσεων των αρθρ. 1247 και 1248 του
Α.Κ. Μεταξύ των τίτλων σε διαταγή που
ενεχυράζονται με οπισθογράφηση, κατά
τη διάταξη του αρθρ. 1251 του Α.Κ. είναι
και η επιταγή, καθόσον από τη μη ύπαρξη στον Ν. 5960/1933 «περί επιταγής»
αντίστοιχης διάταξης του αρθρ. 19 του Ν.
5325/1932, με την οποία προβλέ-πεται
η οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου των
συναλλαγματικών και των γραμ-ματίων
εις διαταγή (αρθρ. 77 του Ν. 5325/1932),
δεν μπορεί να συναχθεί ότι θεσπίζεται
για την επιταγή σχετική απα-γόρευση
. Εξάλλου, από τη διάταξη του αρθρ.
11§1 του Ν. 1957/1991, με την οποία
επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου στις
«επιταγές που προσκομίζονται στις
Τράπεζες για είσπραξη, ενεχυρίαση
ή φύλαξη», προκύπτει ότι θεωρείται
δεδο-μένη η νομιμότητα της ενεχύρασης
της Τραπεζικής επιταγής (βλ. ΑΠ.
1565/2002, ΝοΒ 51,1196, 248/2001,
Δνη 2001,1582, Εφ.Αθ. 3586/2001,
Δνη 2003,528, Εφ.Πειρ. 19/2004 ΝοΒ
52,995). Περαιτέρω, κατά το αρθρ. 13
του Ν. 5960/1933 «περί επιταγής” που
είναι ταυτόσημο με το αρθρ. 10 του Ν.
5325/1932 περί συναλλαγματικής, εάν
επιταγή ατελής κατά την έκδοση συμπληρώθηκε εναντίον των γενομένων συμφωνιών, η μη τήρηση των συμφωνιών
αυτών δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά του
κομιστή, εκτός εάν αυτός απέκτησε την
επιταγή με κακή πίστη ή εάν κατά την
κτήση της διέπραξε βαρύ πταίσμα. Από
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η επιταγή
μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία, εφόσον
φέρει απλή υπογραφή του εκδότη με τη
πρόθεση να δημιουργηθεί θεληματικά
ατελής επιταγή, η οποία όμως μπορεί
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να συμπληρωθεί με βάση την συμφωνία
που έγινε με τον λήπτη. Η συμπλήρωση
των στοιχείων που ελλείπουν της καλούμενης λευκής επιταγής, ελλείψει αντίθετης συμφωνίας, μπορεί να γίνει και
από περαιτέρω κομιστή. Η μη τήρηση
της συμφωνίας συμπληρώσεως της
λευκής επιταγής, που μπορεί να είναι
και σιωπη-ρή, τεκμαιρομένη μάλιστα
σε περίπτωση που αφέθηκε σε
αυτήν (επιταγή) συγκε-κριμένο κενό,
προφανώς με σκοπό μεταγενέστερης
συμπλήρωσης της, δεν αποτελεί
πλαστογράφηση αυτής. Τέτοια υπάρχει
εάν συμπληρωθεί ατελής επιτα-γή για
την οποία δεν υπάρχει συμφωνία για τη
συμπλήρωσή της. Κατά τον πε-ραιτέρω
κομιστή μπορεί να αντιταχθεί από τον
εκδότη η ένσταση της αντισυμ-βατικής
συμπληρώσεως των ελλει-πόντων
στοιχείων του τίτλου με την προ-βολή
της ενστάσεως αυτής στην περί-πτωση
συμπληρώσεως των στοιχείων της κατά
παράβαση των συμφωνιών και υπό την
προϋπόθεση ότι ο περαιτέρω κομιστής
απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη ή
διέπραξε βαρύ πταίσμα κατά την κτήση
της (βλ. ΑΠ. 923/2002, Δνη 2003,1318,
839/1994, Δνη 96.150, 1268/1989,
Δνη 91,797, Εφ.Αθ. 8697/2002, Δνη
2004,538, 7874/2001, Δνη 2002,804,
6450/1999, Δνη 2000,536, 10119/1997,
Δνη 98,1411). Εξάλλου, κατά το αρθρ.
22 του Ν. 5960/1932, τα εναγόμενα
από την επιταγή πρόσωπα μπορούν
να αντιτάξουν κατά του κομιστή τις
ενστάσεις που στηρίζονται σε προσωπικές σχέσεις τους με τον εκδότη ή
προηγούμενους κομιστές μόνον αν ο
κομιστής κατά την κτήση της επιταγής
ενήργησε εν γνώσει για να βλάψει τον
οφειλέτη. Από τη διάταξη αυτή που
εκφράζει το αναιτιώδες της ενοχής από
την επιταγή συνάγεται ότι προϋπόθεση
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προβολής από τον εκδότη ή προηγούμενο οπισθογράφο ένστασης στηριζομένης σε προσωπικές σχέσεις του με
τον εκδότη ή προηγούμενους οπισθογράφους, όπως είναι η ένσταση ανυπαρξίας της αιτίας για την οποία εκδόθηκε
η επιταγή, είναι να γνωρίζει ο κομιστής
κατά τον χρόνο κτήσεως της επιταγής

την ύπαρξη των ενστάσεων και ότι με
τη μεταβίβαση σε αυτόν του τίτλου επιτυγχάνεται η είσπραξη του, η οποία άλλως θα ήταν αδύνατη (βλ. ΑΠ. 8/1994,
Δνη 95,347, 370/1993, Δνη 94,397,
1664/1991, Δνη 93,336).

203/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Μαράτος, Ανδρέας Γάτσος).
Αφανής εταιρεία. Καταγγελία από το τον εταίρο χωρίς σπουδαίο λόγο. Υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης στον αναίτιο εταίρο. Τρόπος υπολογισμού της

Ο εναγόμενος, κατήγγειλε την
εταιρεία χωρίς σπουδαίο λόγο και ειδικότερα επειδή ο ενάγων του ζήτησε την
απόδοση των ημερήσιων λογαριασμών
και της εκκαθάρισης, όπως γινόταν μέχρι
τότε. Εάν δεν μεσολαβούσε η καταγγελία
αυτή, η εταιρική συνεργασία των διαδίκων θα συνεχιζόταν τουλάχιστον επί
έξι (6) ακόμη μήνες και με πιθανότητα
και κατά τη συνηθισμένη πορεία των
πραγ-μάτων τα κέρδη της ανωτέρω
επιχει-ρήσεως θα ανέρχονταν στο ποσό
:
των 2.000.000 δραχμών και όχι σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό, λαμβανο-

μένων υπόψη της υποδομής, της φήμης
και της πελατείας αυτής, καθώς και τις
πωλήσεις των ανταλλακτικών που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα της
λειτουργίας της και δεδομένου ότι για την
πρώτη περίπτωση (μεγαλύτερο ποσό),
ο ενάγων προσδιορίζει τα κέρδη αυτά
στο ποσό των 2.979.000 δραχμών και
σε οκτάμηνη περαιτέρω συνεργασία.
Επομένως, ο ενάγων ζημιώθηκε κατά
το ποσοστό της συμμετοχής του στην
εταιρεία, ήτοι κατά το ποσό του 1.000.000
δραχμών (2.000.000: 2).

244/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θάνος Αμπατζής, Βασίλειος Κρασακόπουλος).
Εκούσια δικαιοδοσία. Έφεση κατά αποφάσεως που εκδόθηκε με τη διαδικασία αυτή.
Στρέφεται καθ’ όλων κείνων που έλαβαν μέρος στη δίκη που εκδόθηκε η απόφαση. Αν
παραληφθεί κάποιος δεν είναι απαράδεκτη η έφεση αλλά μπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει
την κλήτευση του διαδίκου που έλαβε μέρος στην πρωτόδικη δίκη αλλά δεν απευθύνθηκε
εναντίον του η έφεση. Πτώχευση. Παρεμβάντες πρόσθετα υπέρ του πτωχεύσαντος.
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Άσκηση έφεσης του πτωχού χωρίς να στρέφεται και κατά των υπέρ αυτού παρεμβάντων.
Παρέμβαση αυτών στο Εφετείο. Έτσι η έφεση ασκήθηκε παραδεκτώς. Μη εμφάνιση
του κλητευθέντος συνδίκου. Αντιπροσωπεύεται από παριστάμενο δανειστή λόγω της
αναγκαστικής ομοδικίας. Παύση πληρωμών. Αν υπάρχουν πολλά χρέη, η μη πληρωμή
μερικών δεν συνιστά παύση πληρωμών, εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι αδύνατη η
ικανοποίηση όλων. Μεταβίβαση της περιουσίας κατά το άρθρο 479 Α.Κ. Ο δανειστής του
μεταβιβάζοντος μπορεί να ζητήσει την πτώχευση του αποκτώντος εφόσον υπάρχει παύση
πληρωμών του. Περιστατικά. Ασφαλιστική σύμβαση.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 762, 748 παράγ. 3
εδάφ. α’ και 760 εδάφ. α’ του ΚΠολΔ,
προκύπτει, ότι η έφεση κατ’ αποφάσεως
που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας, πρέπει μεν να
απευθύνεται καθ’ όλων εκείνων που
έλαβαν μέρος στη δίκη κατά την οποία
εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση,
πλην όμως όχι με κύρωση το απαράδεκτο, αλλά το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να δικάσει το ένδικο μέσο μπορεί να
επιβάλλει την κλήτευση και του διαδίκου
που είχε λάβει μέρος στη δίκη κατά την
οποία εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, κατά του οποίου δεν απευθύνεται
το ένδικο μέσο (Ολομ. ΑΠ 6/1999 Ελλ.
Δνη 40.274). Εν προκειμένω, εισάγεται
έφεση κατά της 50/2004 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου, η οποία κήρυξε την εκκαλούσα σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η εν
λόγω έφεση δεν στρέφεται μεν κατά των
προσθέτως υπέρ της ήδη εκκαλούσης
παρεμβάντων στην πρωτοβάθμια δίκη,
πλην όμως ήδη αυτοί με δήλωση που
καταχωρίστηκε στα πρακτικά του Δικαστηρίου τούτου, άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εκκαλούσης και ζητούν την παραδοχή της εφέσεως. Επομένως, η έφεση ασκήθηκε παραδεκτώς
και επίσης παραδεκτώς ασκήθηκε και η
πρόσθετη παρέμβαση (αρθ. 752 παρ.
2, 80 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, η έφεση και
η πρόσθετη παρέμβαση ασκήθηκαν
εμπροθέσμως και το Δικαστήριο τούτο

είναι αρμόδιο να τις δικάσει (αρθ. 511,
513, 518, 761 και επόμ., 19 ΚΠολΔ).
Συνεπώς, πρέπει, αφού ενωθούν και
συνεκδικαστούν λόγω της συνάφειάς
τους, να γίνουν τυπικά δεκτές και να
εξεταστούν ως προς το παραδεκτό και
τη βασιμότητα των λόγων τους (αρθ.
246, 533 παρ. 1 ΚΠολΔ), ερήμην της
τρίτης των εφεσίβλητων (συνδίκου), η
οποία δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο
κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από
τη σειρά του πινακίου αν και κλητεύθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα προς τούτο
(προσκομιζόμενη 7269/8.10.2004 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου Δ.Φ.)
αντιπροσωπευομένης όμως από την
παριστάμενη πρώτη εφεσίβλητη (δανείστρια) λόγω της αναγκαστικής ομοδικίας
αυτών (αρθ. 76 παρ. 1 ΚΠολΔ, Σαμουήλ, Η Έφεση, 2003, παρ. 337, Εφ. Αθ.
9851/1979 ΝοΒ 28.535). Παράβολο
ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απολειπομένη αντιπροσωπεύεται, όπως
προαναφέρθηκε, από την ως άνω ομόδικό της και δεν δικαιούται να ασκήσει
ανακοπή ερημοδικίας (Εφ. Θεσ. 37/
1990 Αρμ. 44.108, Εφ.Αθ. 6286/1983
Ελλ Δνη 25.477).
Από το άρθρο 479 εδάφ. 1 περίπτ. α’ του ΑΚ συνάγεται, ότι για τη δημιουργία, κατόπιν συμβατικής μεταβιβάσεως περιουσίας, σωρευτικής εκ του
νόμου αναδοχής του αποκτώντος, έναντι
των δανειστών του μεταβιβάζοντος, των
αντίστοιχων χρεών που ανήκουν στην
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περιουσία, έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων, απαιτείται να περιλαμβάνει η μεταβίβαση ένα προς ένα όλα τα
στοιχεία που συνιστούν το ενεργητικό
της περιουσίας, έστω και αν εξαιρέθηκαν
από αυτήν αντικείμενα ασήμαντης αξίας,
επί δε μεταβιβάσεως μεμονωμένων αντικειμένων, πρέπει αυτά να αποτελούν
όλο το ενεργητικό της περιουσίας ή το
σημαντικότερο ποσοστό αυτής. Επιπλέον, πρέπει να τελούσε εν γνώσει ο
αποκτών, ότι του μεταβιβάστηκε η όλη
περιουσία ως σύνολο ή το σημαντικότερο ποσοστό αυτής, η οποία γνώση
θεωρείται ότι υπάρχει και όταν, ενόψει
των συνθηκών, υπό τις οποίες έγινε η
μεταβίβαση, γνώριζε αυτός την εν γένει
περιουσιακή κατάσταση του μεταβιβάζοντος και μπορούσε να αντιληφθεί ότι
η περιουσία που του μεταβιβάστηκε,
αποτελούσε το σύνολο αυτής ή το σημαντικότερο ποσοστό της (ΑΠ 829/2003
Ελλ Δνη 45.168, ΑΠ 1129/1983 ΝοΒ
32.667, Εφ. Αθ. 2545/2003 Ελλ. Δνη
45.590, Εφ. Αθ. 6240/1998 Ελλ Δνη
40.1143, Εφ. Αθ. 5460/1998 Ελλ Δνη
39.1401, Εφ. Αθ. 1811/1998 Ελλ Δνη
39.664). Περαιτέρω, από το συνδυασμό
των άρθρων 525 και 528 του Eμπ.Ν.
συνάγεται, ότι για την κήρυξη της πτωχεύσεως απαιτούνται α) η ιδιότητα του
εμπόρου στο πρόσωπο αυτού του οποίου ζητείται η πτώχευση, η οποία ιδιότητα, προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης συντρέχει άνευ ετέρου
από τη σύστασή τους (αρθ. 3 παρ. 1
του Ν. 3190/1955) και β) η παύση των
πληρωμών των εμπορικών, ληξιπρό-

θεσμων, απαιτητών και εκκαθαρισμένων χρεών αυτού. Ως παύση πληρωμών νοείται η κατάσταση εκείνη του
εμπόρου κατά την οποία αυτός βρίσκεται
σε μόνιμη και γενική αδυναμία να πληρώσει τα ως άνω χρέη, με αποτέλεσμα
να έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα η εμπορική του πίστη (ΑΠ 829/2003 Ελλ Δνη
45.171, ΑΠ 684/1993 Ελλ Δνη 35.1363,
Εφ. Αθ. 9038/2000 Ελλ Δνη 44.561, Εφ.
Αθ. 1207/2000 Ελλ. Δνη 41.860), δεν
υπάρχει δε το στοιχείο της μονιμότητας
όταν ο οφειλέτης έμπορος, πληρώσει
σημαντικά χρέη, συνεχίζει την εμπορική
του δραστηριότητα και εξακολουθεί την
πληρωμή του προσωπικού του, ενώ αν
συντρέχουν πολλά χρέη, η καταβολή
μερικών και η άρνηση εξόφλησης άλλων
δεν συνιστά παύση πληρωμών γενικώς,
εκτός και αν αποδεικνύεται ότι είναι
αδύνατη η ικανοποίηση όλων (Εφ. Αθ.
8127/1998 Ελλ Δνη 40.1189, Εφ. Αθ.
1572/2001 Ελλ Δνη 42.1418, Εφ. Θεσ.
267/1990 Αρμ. 1990 σελ. 1202). Στην
περίπτωση μεταβιβάσεως περιουσίας ή
επιχειρήσεως δικαιούται και ο δανειστής
του μεταβιβάζοντος να ζητήσει την κήρυξη της πτωχεύσεως του αποκτώντος,
αφού καθίσταται δανειστής και αυτού,
για την κρίση δε περί συνδρομής στο
πρόσωπο του αποκτώντος του στοιχείου της παύσεως των πληρωμών,
θα συνυπολογιστεί και το χρέος για το
οποίο ισχύει η κατά το άρθρο 479 του Α
Κ σω-ρευτική αναδοχή.

332/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστασία Σταυροπούλου, Γρηγόρης Δανελάτος).
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Έφεση. Αόριστοι λόγοι εφέσεως. Ασφαλιστική σύμβαση. Η ιδιότητα του ενάγοντος ως
τέκνου του ασφαλισμένου οδηγού και ιδιοκτήτη γεωργικού ελκυστήρα δεν αποκλείει
την άσκησή του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Αόριστοι λόγοι εφέσεως είναι και
εκείνοι, κατά τους οποίους, όχι ορθώς
και παρά τον νόμο έγινε δεκτή η ένδικη
αγωγή, ενώ έπρεπε να απορριφθεί
ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη και
αόρι-στη (Σαμουήλ, ό.π., § 541, σελ.
169 -170, Α.Π. 1271/95 Ελ.Δνη 38.781).
Πε-ραιτέρω, οι αόριστοι λόγοι εφέσεως
εξο-μοιώνονται με ανύπαρκτους και
απορ-ρίπτονται ως απαράδεκτοι
(Σαμουήλ ό.π., Σταυρόπουλος ό.π., Α.Π.
1271/95 Ελ. Δ/νη 38.781, ΑΠ. 1507/90
ό.π., ΑΠ 267/79 Ε.Εργ.Δ. 38.701).
Συνεπώς ο πρώτος λόγος εφέσεως της
εναγομένης ασφαλιστικκής εταιρείας
κατά τον οποίο η αγωγή έπρεπε να
απορριφθεί ως αόρι-στη, νόμω και
ουσία αβάσιμη και απαρά-δεκτη, είναι
αόριστος και πρέπει να απορριφθεί ως
απαράδεκτος.
Στη διάταξη της § 2 του άρθρου
6 του ν. 489/1976 (όπως ήδη ισχύει)
ορίζεται ότι: “Η ασφαλιστική κάλυψη
πρέπει να περιλαμβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξ αιτίας θανάτωσης
ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, στην οποία περιλαμβάνεται και η
χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και την αστική
ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικών
βλαβών έναντι των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου οδηγού ή κάθε
άλλου προσώπου του οποίου η αστική
ευθύνη καλύπτεται σύμφωνα με την
πρώτη παράγραφο, ανεξάρτητα από δεσμό συγγένειας”. Εξάλλου στη διάταξη
του αρθρ. 7 του ίδιου νόμου ορίζεται
ότι: “Δεν θεωρούνται τρίτοι, κατά την
έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 §
1 και του άρθρου 6 §2: α) Ο οδηγός του

αυτο-κινήτου που προξένησε τη ζημία,
β) κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη
καλύ-πτεται με τη σύμβαση ασφάλισης,
γ) εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει μετά
του ασφαλιστή σύμβαση και δ) οι νόμιμοι
εκπρόσωποι νομικού προσώπου που
είναι ασφαλισμένοι ή εταιρείας που δεν
έχει αποκτήσει νόμιμη προσωπικότητα”.
Στο αρχικό κείμενο του παραπάνω άρθρου 7 υπήρχε και άλλο εδάφιο με στοιχείο δ’ (ενώ το ισχύον πιο πάνω εδάφιο
δ’ αποτελούσε το εδάφιο ε’), στο οποίο
αναφερόταν ότι δεν θεωρούνται τρίτοι “οι
σύζυγοι των εις τα προηγουμένας περιπτώσεις αναφερομένων προσώπων, ως
και οι συγγενείς αυτών, είτε εξ αίματος
είτε εξ αγχιστείας εφ’ όσον κατοικούν
υπό την στέγην των ή διατρέφονται υπ’
αυτών ή εφ’ όσον μεταφέρονται δια του
προξενήσαντος την ζημίαν αυτοκινήτου”, δηλαδή ήσαν συνολικά πέντε οι
πε-ριπτώσεις προσώπων τα οποία δεν
θεωρούνταν τρίτοι. Με το άρθρο 4 του
π.δ. 264/1991 τροποποιήθηκε το άρθρο
7 του ν. 489/1976 και ορίσθηκαν σε τέσσερις οι περιπτώσεις των προσώπων
που δεν θεωρούνται τρίτοι, καταργήθηκε
δε η περίπτωση δ’ (σύζυγοι - συγγενείς
του οδηγού). Τούτο έγινε για συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 84/5/ΕΟΚ της
30.12.1983 σχετική οδηγία της Ε.Ο.Κ.,
στην οποία αναφέρεται ότι: “τα μέλη της
οικογένειας του ασφαλισμένου, του οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου, το οποίο
φέρει σε περίπτωση ατυχήματος την
αστική ευθύνη, δεν μπορούν να αποκλεισθούν λόγω του δεσμού της συγγένειας από το δικαίωμα ασφάλισης για
σωματικές βλάβες τους”. Έτσι έπαυσαν
τα πρόσωπα αυτά (μέλη οικογένειας του
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οδηγού) να μη θεωρούνται τρίτοι και διαμορφώθηκε η § 2 του αρθρ. 6 όπως ήδη
ισχύει, δηλαδή με την περικοπή ότι η
ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαμβάνει”... και την αστική ευθύνη λόγω
θανάτωσης ή σωματικών βλαβών έναντι
των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου οδηγού...”. Ενόψει τούτων και
οι συγγενείς του οδηγού του ζημιογόνου
αυτοκινήτου είναι τρίτοι και ως τέτοιοι,
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της §
2 του αρθρ. 6 του ν. 489/19976, σε
περί-πτωση θανατώσεως ή σωματικής
βλά-βης αυτών η ασφαλιστική κάλυψή
τους περιλαμβάνει και τη χρηματική
ικανο-ποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική
οδύνη, η οποία συνεπεία θανάτου αυτών
μπο-ρεί να επιδικασθεί στην οικογένειά
τους κατά το άρθρο 932 ΑΚ. Το ότι δεν
επανέ-λαβε ο νομοθέτης στην εκτεθείσα
περι-κοπή (η οποία αναφέρεται στους
συγ-γενείς του οδηγού), ότι στην αστική

ευθύ-νη περιλαμβάνεται και η χρηματική
ικα-νοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική
οδύ-νη, όπως το πράττει στο πρώτο
εδάφιο του αρθρ. 6 § 2, δεν σημαίνει
ότι είχε σκοπό να αποκλείσει για τα
πρόσωπα αυτά - μέλη της οικογένειας
του οδηγού τη χρηματική ικανοποίηση,
αλλά, τούτο και δεν θα εδικαιολογείτο,
αφού και τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται
ήδη τρίτοι και ακριβώς το τελευταίο
τούτο θέλησε να τονίσει, ώστε να
παύσουν τα πρόσω-πα αυτά των
μελών της οικογένειας του οδηγού να
μη θεωρούνται τρίτοι (Α.Π. 924/2004
Ελ.Δ/νη 45.1359). Άρα ο δεύ-τερος
λόγος εφέσεως της εναγομένης, κατά
τον οποίο η ιδιότητα του ενάγοντος ως
τέκνου του ασφαλισμένου οδηγού και
ιδιοκτήτη του γεωργικού ελκυστήρα
(πρώτου εναγομένου) αποκλείει την
απαίτησή του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία δεν

354/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ανδριόπουλος, Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος).
Ασφαλιστικός σύμβουλος (άρθρο 16 παρ. 1 ν. 1569/85). Εννοια. Η σχέση που
συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο και τον ασφαλιστή είναι μίσθωση έργου, άρα
δεν είναι αντιπρόσωπος ούτε εντολοδόχος του δεύτερου. Συντονιστής ασφαλιστικού
συμβούλου. Εννοια. Η σύμβαση με την επιχείρηση είναι επίσης σύμβαση έργου.
Ιδιοποίηση χρηματικών ποσών που παραδίδονται στον συντονιστή για επωφελή
τοποθέτηση από πελάτη. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 § 1
του Ν. 1569/1985, όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του με το άρθρο 36 §
24 του Ν. 2496/1997 ασφαλιστικός σύμβουλος (παραγωγός ασφαλίσεων) είναι
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο
μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των
αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές

συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών
πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών
ασφαλιστικών συμβούλων, με βάση
σύμβαση για την πρόσκτηση εργασιών.
Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό
σύμβουλο και τον ασφαλιστή είναι
μίσθωση έργου και συνεπώς ο πρώτος
δεν είναι ούτε αντιπρόσωπος ούτε εντο-
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λοδόχος του δεύτερου. Περαιτέρω στο
άρθρο 20 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι
συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων
είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το
οποίο για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και μιας μόνο
ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων
κατά ζημιών, έναντι προμήθειας, διαμεσολαβεί στη σύνταξη ασφαλιστικών
συμβάσεων δια μέσου ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει. Η σχέση
που συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων με την ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύμβαση έργου. Εξάλλου
κατά το άρθρο 922 ΑΚ προϋπόθεση της
ευθύνης του προστήσαντος είναι ότι ο
προστηθείς, κατά την εκτέλεση της άδικης πράξης τελούσε υπό τις οδηγίες και
εντολές του προστήσαντος ως προς τον
τρόπο εκπληρώσεως των καθηκόντων
του. Τέλος από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 681, 688 - 691 και
698 ΑΚ προκύπτει ότι ο εργολάβος, ως
μη ευρισκόμενος σε σχέση εξαρτήσεως,
δε θεωρείται προστηθείς του εργοδότη
και επομένως δεν ευθύνεται αυτός για
τα πταίσματα του εργολάβου κατά την
εκτέλεση του έργου, εκτός αν ο εργοδότης έχει διαφυλάξει για τον εαυτό του
τη διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου, οπότε ο εργολάβος,
ως υπακούων στις οδηγίες του, θεωρείται προστηθείς του εργοδότη (βλ. σχ. ΑΠ
464) 2000 Δνη 41, 1576, ΑΠ 333/1998
Ε. ΕμπΔ 1999, 343, ΑΠ 868/1989 ΝοΒ
39, 1445, Β. Κοντού: Ασφαλιστικό Δίκαιο
8η έκδοση σελ. 65 επ).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο δεύτερος
των εναγομένων υπήρξε από το 1981
και μέχρι το Σεπτέμβριο του 1999 αρχικά
ασφαλιστικός σύμβουλος και ακολούθως συντονιστής ασφαλιστικών συμ-
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βούλων και συνεργάτης με την ιδιότητα
αυτή της πρώτης εναγομένης ανώνυμης
ασφαλιστικής εταιρείας, που δραστηριοποιείται επιχειρησιακά στις ασφαλίσεις
ζωής και εργαζόταν στο περιφερειακό
γραφείο που διατηρούσε η τελευταία στο
Αίγιο. Έτσι, με βάση όσα αναφέρονται
στη νομική σκέψη που προηγήθηκε,
η σχέση που συνέδεε το δεύτερο των
εναγομένων με την πρώτη τούτων ήταν
κατά ρητή νομοθετική διάταξη αυτή της
σύμβασης έργου. Σε εκτέλεση των καθηκόντων του ο προαναφερόμενος συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων,
συγκρότησε ομάδα ασφαλιστικών συμβούλων, τους εκπαίδευσε για τα προγράμματα της εναγομένης ασφαλιστικής
εταιρείας, έλεγχε την παραγωγική τους
δραστηριότητα και η αμοιβή του υπολογιζόταν σε ποσοστό επί της προμήθειας
την οποία δικαιούνται οι ασφαλιστικοί
σύμβουλοι της ομάδας του για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στη σύναψη των
οποίων είχαν οι τελευταίοι μεσολαβήσει.
Η ενάγουσα την 30-6-1999 επισκέφθηκε
τον δεύτερο των εναγομένων στο γραφείο του στο Αίγιο και του παρέδωσε το
ποσό των 2.400.000 δρχ. και μετά παρέλαση τριημέρου το ποσό των 3.000.000
δρχ., προκειμένου εκείνος να το επενδύσει για λογαριασμό της, επωφελώς κατά
την κρίση του, σε οικονομικό επενδυτικό
πρόγραμμα της πρώτης εναγομένης
ασφαλιστικής εταιρείας, όπως και στο
παρελθόν είχε συμβεί. Πράγματι ο τελευταίος παρέλαβε το παραπάνω ποσό και
όπως αποδεικνύεται από τις 30-6-1999
αποδείξεις, που ο ίδιος έχει συντάξει και
υπογράψει και τις οποίες προσκομίζει
και επικαλείται η ενάγουσα, το ποσόν
τούτο θα επένδυε «σε προθεσμιακή τρίμηνη κατάθεση με προοπτική είτε την
ανανέωση είτε την εκταμίευσή του μετά
τη λήξη». Πλην όμως το παραπάνω πο-
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σόν ο δεύτερος των εναγομένων ιδιοποιήθηκε παράνομα με αποτέλεσμα
να προκαλέσει στην ενάγουσα από
πρό-θεση ισόποση ζημιά. Η τελευταία
ισχυρί-ζεται ότι η σχέση που συνέδεε
τους προ-αναφερόμενους εναγόμενους
ήταν σχέ-ση πρόστησης, καθόσον ο
δεύτερος των εναγομένων ενεργούσε
υπό τις οδηγίες και τις εντολές της. Ο
ισχυρισμός αυτός δεν αποδείχθηκε.
Αντίθετα, όπως ήδη έχει αναφερθεί,
η μεταξύ των παραπάνω εναγομένων
σχέση ήταν αυτή της σύμ-βασης
έργου. Και αν ακόμα ο δεύτερος των
εναγομένων ενήργησε στη συναλ-λαγή
του με την ενάγουσα ως ασφα-λιστικός
σύμβουλος, αφού ήδη συνεργα-ζόταν
πλέον με την ασφαλιστική εταιρεία ως
συντονιστής ασφαλιστικών συμβού-λων
και πάλι η σχέση που τον συνδέει με
την τελευταία είναι της σύμβασης έργου. Για να θεωρηθεί, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην ίδια νομική σκέψη
ότι τελούσε η πρώτη των εναγομένων
ασ-φαλιστική εταιρεία μαζί του σε σχέση
πρόστησης, θα πρέπει η συναλλαγή του
με την ενάγουσα κατ’ αρχήν να εντάσσεται στην επιχειρησιακή δραστηριότητα
της εναγομένης, η οποία πρέπει να έχει

διαφυλάξει για τον εαυτό της τη διεύθυνση και την επίβλεψη της ίδιας συναλλαγής δηλαδή να έχει προσδιορίσει με
συγκεκριμένο τρόπο το πλαίσιο μέσα
στο οποίο έπρεπε να κινηθεί ο παραπάνω ασφαλιστικός σύμβουλος για να
εκτελέσει την προαναφερόμενη επενδυτική κίνηση της τρίμηνης προθεσμιακής
κατάθεσης. Πλην όμως από κανένα
αποδεικτικό μέσον αποδείχθηκε ότι στην
επιχειρησιακή δραστηριότητα της πρώτης των εναγομένων εντάσσεται και το
παραπάνω επενδυτικό πρόγραμμα, πολύ περισσότερο δε ότι για την υλοποίηση
του ο δεύτερος των εναγομένων ενεργούσε υπό τις οδηγίες και εντολές της.
Με βάση τα δεδομένα αυτά η μεταξύ των
εναγομένων σχέση είναι της σύμβασης
έργου και ο δεύτερος των εναγομένων,
που δε βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης,
δε θεωρείται προστηθείς της εργοδότριας ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία
και δεν ευθύνεται για τα πταίσματά του.
Συνεπώς η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

363/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέξιος Λαζανάς, Παναγιώτης Μεταξάς).
Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (933.1 Κ.Πολ.Δ.). Απαιτείται για την
άσκησή της έννομο συμφέρον. Αυτό υπάρχει και όταν μετά την άσκηση της ανακοπής
διενεργήθηκε η τελευταία πράξη της εκτέλεσης (πλειστηριασμός) και πέρασε η
προθεσμία προσβολής της, καθόσον και αν ακόμα δεν είναι δυνατό η επαναφορά των
πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση ο ανακόπτων έχει δικαίωμα αποζημίωσης
κατά το άρθρο 914 Α.Κ. Πτώχευση. Οι εγχειρόγραφοι πιστωτές υποχρεούνται να
ακολουθήσουν τη διαδικασία της εξελέγξεως των πιστώσεων. Οι ενυπόθηκοι δανειστές
εξαιρούνται από την αναστολή των ατομικών διώξεων του πτωχού. Ακυρότητα κάθε
ετεροβαρούς πράξης που έγινε κατά την ύποπτη περίοδο. Ακύρωση υποθήκης.
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Προυποθέσεις. Διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε κατά του πτωχεύσαντος πριν από
την πτώχευση διατηρεί την εγκυρότητά της ως εκτελεστός τίτλος, αλλά αναστέλλεται η
εκτέλεσή της μέχρι να περατωθεί η πτώχευση. Εξαίρεση αν εκδόθηκε υπέρ ενέγγυου
πιστωτή.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 68, 262 παρ. 2 και
933 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., συνάγεται ότι
για την άσκηση ανακοπής κατά της εκτέλεσης απαιτείται να έχει ο ανακόπτων
έννομο συμφέρον, που υπάρχει όταν με
την αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται επηρεάζεται η θέση και γενικότερα
συγκεκριμένο έννομο συμφέρον του
ανακόπτοντος, που είναι άξιο προστασίας από το νόμο.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 940 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δ., παρέχεται
στον καθ’ ου η εκτέλεση δικαίωμα αποζημιώσεως κατ’ εκείνου που την επέσπευσε, αν η ενεργηθείσα αναγκαστική
εκτέλεση ακυρώθηκε αμετάκλητα και
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των
άρθρων 914 ή 919 του Α.Κ. Από την
προαναφερθείσα διάταξη προκύπτει ότι
για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος του ανακόπτοντος αρκεί και μόνη η
εκ του νόμου παρεχόμενη ευχέρεια προς
άσκηση αγωγής αποζημίωσης στην
περίπτωση αμετάκλητης ακύρω-σης
της ενεργηθείσας εκτέλεσης. Συνε-πώς,
ο ανακόπτων δεν στερείται εννό-μου
συμφέροντος προς προσβολή πράξεως της εκτέλεσης ακόμη και αν μετά
την άσκηση της ανακοπής διενεργήθηκε
η τελευταία πράξη της εκτέλεσης (πλειστηριασμός) και πέρασε άπρακτη η
προθεσμία προσβολής αυτής (τελευταίας πράξης), καθόσον και αν ακόμη
δεν είναι δυνατή η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση,
ο ανακόπτων έχει δικαίωμα αποζημίωσης, κατ’ αρθρ. 914 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δ.
( ΑΠ 479/80 ΝοΒ 28, 1938, Ε Θεσ.

2372/1987 Αρμ. 1987, 1036, ΕΑ 7608/
1982 Αρμ. 1983, 784, Ε Πειρ 158/1978
Δ 1979, 571, Νίκα στον Αρμεν. 1987,
1038, Βασ - Βαθρακοκοίλης «Κ. Πολ.
Δ.», αρθρ. 933 παρ. 59,60, Κεραμέα μ.
Κονδύλη - Νίκα «Κ.Πολ.Δ.», αρθρ. 933
παρ. 22,23).
Αποδείχθηκε ότι μετά την άσκηση
της από 21-12-2000 και με αρ. κατ.
11482/2056/21-12-2000 ανακοπής, με
την οποία ζητείται η ακύρωση της αναγκαστικής κατάσχεσης, και πριν από τη
συζήτηση αυτής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (17-9-2002), έλαβε χώρα, στις
10-1-2001, ο πλειστηριασμός των κατασχεθέντων ακινήτων του πτωχεύσαντος
E.Π. Ακόμη, όμως, και αν ο ως άνω πλειστηριασμός έχει καταστεί απρόσβλητος,
με ανακοπή, λόγω παρόδου άπρακτης
της προθεσμίας προσβολής του και δεν
είναι πλέον δυνατή η επαναφορά των
πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση,
ο ανακόπτων εξακολουθεί να έχει έννομο συμφέρον προς συζήτηση της ανακοπής του, με την οποία ζητείται η ακύρωση προηγούμενης πράξης της εκτελεστικής διαδικασίας (Α Επαναληπτικής
Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης),
καθόσον, σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προαναφέρθηκαν, για την θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος του
ανακόπτοντος αρκεί και μονή η εκ του
νόμου (αρθρ. 940.3 του Κ.Πολ.Δ.) παρεχόμενη σ’ αυτόν ευχέρεια προς άσκηση
αγωγής αποζημίωσης, στην περίπτωση
αμετάκλητης ακύρωσης ενεργηθείσας
πράξης εκτέλεσης. Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που απέρριψε,
με την υπ’ αρ. 875/2002 εκκαλουμένη
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από-φασή του, την ανακοπή, ως απαράδεκτη, για το λόγο ότι είχε εκλείψει, κατά
τον χρόνο της πρώτης συζήτησης αυτής,
το έννομο συμφέρον του ανακόπτοντος
προς άσκηση αυτής, έσφαλε ως προς
την ερμηνεία και την εφαρμογή του νόμου και πρέπει, κατά παραδοχή της υπό
κρίση έφεσης, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση και να κρατηθεί η
υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό και
να ερευνηθεί η ανακοπή από νομική
και ουσιαστική άποψη (αρθρ. 535 § 1
Κ.Πολ.Δ.).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 530, 534, 634, 644,
647, 648, 650, 665, 666 του Εμπ. Ν.,
προκύπτει ότι από την δημοσίευση της
δικαστικής απόφασης, που κηρύσσει
την πτώχευση, ο πτωχεύσας δεν νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά στις
δίκες, που σχετίζονται με την πτωχευτική
περιουσία. Η κήρυξη της πτώχευσης
συνεπάγεται την αναστολή των εναντίον
του πτωχού ατομικών διώξεων εκ μέρους των δανειστών του. Οι εγχειρόγραφοι πιστωτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία εξελέγξεως
των πιστώσεών τους. Από την αναστολή
των ατομικών διώξεων κατά του πτωχού
εξαιρούνται οι ενυπόθηκοι δανειστές του
πτωχού, οι οποίοι δεν υπόκεινται στη
διαδικασία της προηγούμενης εξέλεγξης
των πιστώσεών τους, και δικαιούνται να
επιδιώξουν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους από το υπέγγυο πράγμα
με αναγκαστική εκτέλεση επ’ αυτού και
ειδικότερα αυτοί δικαιούνται και μετά την
κήρυξη της πτώχευσης και μέχρι της κατ’
άρθρο 625 του Εμπ. Ν. ενώσεως των
πιστωτών, να συνεχίσουν την αρξαμένη
πριν από την πτώχευση αναγκαστική
εκτέλεση ή να αρχίσουν νέα, εφόσον
η κατάσχεση έλαβε χώρα πριν από το
στά-διο της ενώσεως των πιστωτών,
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και να καταταχθούν, ατομικά, επί του
τιμήματος του ακινήτου, για το σύνολο
των απαιτή-σεών τους (ΑΠ 1677/2001
Ελ Δ/νη 2004, 171, ΑΠ 1083/90 Ελ. Δ/
νη 92,310, ΕΑ 4935/03 Ελ.Δ 2004, 251,
ΕΑ 10508/98 Ε.Εμπ.Δ. 99,380, Ε. Πειρ.
25/99 Ε.Εμπ.Δ. 99, 795, Ρόκας, «Πτωχ.
Δί-καιο» παρ. 35, 36, 38). Σύμφωνα με
το άρθρο 537 του Εμπ.Ν., είναι άκυρη
και χωρίς αποτέλεσμα ως προς την
ομάδα, εάν έγινε από τον οφειλέτη, κατά
την ύποπτη περίοδο, κάθε ετεροβαρής
πρά-ξη αυτού, που ελαττώνει την κινητή
ή την ακίνητη περιουσία αυτού (πτωχεύσαντος) και κάθε εξ ιδιωτικής θελήσεως
ή δικαστική υποθήκη προς εξασφάλιση
προγενέστερης οφειλής. Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 539 του Εμπ. Ν. ορίζει
τα εξής: «Οι εγκύρως αποκτηθέντες τίτλοι προς υποθήκη δύνανται να εγγραφώσι μέχρι της δημοσιεύσεως της κηρυττούσης την πτώχευσιν αποφάσεως.
Αι μετά την παύσιν των πληρωμών ή
εντός δέκα ημερών προ αυτής γενόμενοι
έγγραφοι δύνανται να κηρυχθώσιν άκυροι εάν παρήλθαν πλέον των δεκαπέντε
ημερών από της χρονολογίας του τίτλου
της υποθήκης μέχρι της εγγραφής.
Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται εις
τας δυνάμει του νόμου εγγραφόμενος
υπο-θήκας. Εις την προθεσμίαν ταύτην
προ-στίθεται μια ημέρα κατά πάσαν
απόστα-σιν τεσσάρων μυριομέτρων
μεταξύ του τόπου ένθα το δικαίωμα
της υποθήκης απεκτήθη και του της
εγγραφής. Οι μη εγγράψαντες τον τίτλον
αυτών πιστωταί κατατάσσονται μεταξύ
των ανεγγύων»..
Από την προαναφερθείσα διάταξη προκύπτει ότι η εγγραφή υποθήκης,
δυνάμει εγκύρως αποκτηθέντος τίτλου
από ιδιωτική βούληση ή δικαστική απόφαση, που έγινε πριν από την κήρυξη
της πτώχευσης αλλά μετά την παύση
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των πληρωμών ή δέκα ημέρες προ της
παύσης των πληρωμών, δύνανται να
κηρυχθεί άκυρη από το δικαστήριο, εάν
παρήλθαν πλέον των δεκαπέντε ημερών από τη χρονολογία του τίτλου της
υποθήκης και αν πρόκειται για δικαστι-κή
απόφαση από τη χρονολογία που αυ-τή
κατέστη τελεσίδικη μέχρι της εγγρα-φής
της υποθήκης. Η ακύρωση, όμως, αυτή
επέρχεται δια δικαστικής αποφά-σεως.
Το δικαστήριο έχει ευρεία εξουσία και
δύναται να αποφασίσει για την ακύρωση ή μη της εγγραφής της υποθήκης,
αναλόγως των συντρεχουσών συνθηκών. Ειδικότερα, δύναται να κηρύξει άκυρη την εγγραφή, έστω και αν ο δανειστής
είναι καλής πίστεως. Επίσης, δύναται
να απορρίψει την περί ακυρώσεως της
υποθήκης αγωγή, εάν κρίνει ότι είναι
δικαιολογημένη η καθυστέρηση στην
εγ-γραφή της υποθήκης. Όταν ακυρωθεί
η εγγραφή της υποθήκης και διαγράφει
αυτή από τα οικεία βιβλία υποθηκών,
ο πιστωτής κατατάσσεται μεταξύ των
ανεγγύων πιστωτών. Η δίκη εκ του άρθρου 539 Εμπ.Ν. εκδικάζεται κατά την
τα-κτική διαδικασία (Λαμπρ. Κοτσίρης
«Πτωχ. Δίκαιο, εκδ. 1985, σελ. 305, 325,
326, 327, Ι. Ρόκας «Πτωχ. Δίκαιο, σελ.
248-250, ΕΑ 9521/1986, Αρμ. 87,945).
Από το συνδυασμό των άρθρων 537,
538, 539 και 540 του Εμπ,Ν, σαφώς
συνάγεται ότι δεν υφίσταται ακυρότητα
ή δυνατότητα ακύρωσης, κατά τις διατάξεις αυτές, των πράξεων αναγκαστικής
εκτέλεσης προς ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, που έλαβαν χώρα
εντός της ύποπτης περιόδου, καθόσον
οι πράξεις αυτές δεν υπάγονται στις
προβλεπόμενες από τα ως άνω άρθρα
πράξεις (ΕΑ 4872/1984 ΕΕΔ 84, σ. 658,
Ι. Μπρίνιας, «Αναγκ. Εκτελ.» αρθρ. 1017
παρ. 649). Εξάλλου η διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε πριν από την πτώχευ-
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ση του οφειλέτη διατηρεί την εγκυρότητά
της, ως εκτελεστός τίτλος, αλλά αναστέλλεται η εκτέλεσή της μέχρι να περατωθεί
η πτώχευση, εκτός εάν αυτή (διαταγή
πληρωμής) εκδόθηκε κατά του πτωχεύσαντος υπέρ ενέγγυου πιστωτή, που
εξαιρείται από την αναστολή των ατομικών διώξεων και μπορεί να επιδιώξει την
ικανοποίησή του από το υπέγγυο πράγμα με αναγκαστική εκτέλεση, με βάση
την διαταγή πληρωμής (Ε Θεσ. 636 /
2003, Επισκ. Εμπ. Δικ. 2004, 409 ).
Στην προκειμένη περίπτωση, οι
υπ’ αρ. 1 και 3 λόγοι της κρινόμενης ανακοπής, με τους οποίους ο ανακόπτων,
σύνδικος της πτωχεύσεως του Ε.Π.
ισχυρίζεται ότι η διαταγή πληρωμής και
η δυνάμει αυτής γενομένη αναγκαστική
κατάσχεση είναι άκυρες, διότι έλαβαν
χώρα στην ύποπτη περίοδο, δεν είναι
νόμιμοι, καθόσον, σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προαναφέρθηκαν, δεν
προβλέπεται από το νόμο η ακυρότητα
ή η δυνατότητα ακύρωσης των ως άνω
πράξεων, για το λόγο ότι έλαβαν χώρα
στην ύποπτη περίοδο. Ο δεύτερος λόγος της κρινόμενης ανακοπής με τον
οποίο ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η
προσημείωση, που ενεγράφη στις 219-2000, με βάση τη διαταγή πληρωμής,
δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε η αναγκαστική κατάσχεση, καθώς και η υποθήκη στην οποία αυτή τράπηκε στη
συνέχεια, είναι άκυρες, διότι έλαβαν χώρα εντός της ύποπτης περιόδου, είναι
αόριστος και πρέπει να απορριφθεί, καθόσον δεν αναγράφεται στην ανακοπή
ο αριθμός της διαταγής πληρωμής και
ο δικαστής που την εξέδωσε, δεν εκτίθεται σ’ αυτή πότε η διαταγή πληρωμής
απετέλεσε τίτλο προς εγγραφή υποθήκης, κατ’ άρθρο 29 του Εισ. Ν. Κ.Πολ.Δ.
και πότε έγινε η τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη, ούτε εκτίθεται στην
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ανακοπή εάν έχει εκδοθεί δικαστική
από-φαση που να κηρύσσει άκυρη
την ως άνω εγγραφή υποθήκης. Έτσι,
δεν προ-κύπτει εάν παρήλθε χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε
ημερών από την χρονολογία του τίτλου
της υποθήκης έως τον χρόνο τροπής
της προσημείω-σης σε υποθήκη, ήτοι
εάν συντρέχουν, στην προκειμένη
περίπτωση, οι προβλε-πόμενες από το
άρθρο 539 του Εμπ. Ν. προϋποθέσεις
για την δυνατότητα ακύ-ρωσης της ως
άνω εγγραφής υποθήκης, στην οποία
προέβη, κατά την ύποπτη περίοδο, η

καθ’ ης η ανακοπή εταιρεία -δανείστρια
του πτωχού Ε.Π, με βάση τη διαταγή
πληρωμής, ούτε εάν η ως άνω εγγραφή
υποθήκης έχει ακυρωθεί με δι-καστική
απόφαση. Δεν έχει δε εφαρμογή στην
προκειμένη περίπτωση, το άρθρο 537
του Εμπ. Ν., καθόσον αυτό προβλέπει την ακυρότητα της υποθήκης, που
παρέχεται από τον οφειλέτη κατά την
ύποπτη περίοδο προς εξασφάλιση
προ-γενέστερης οφειλής του.
Επομένως,
η
κρινόμενη
ανακοπή πρέπει να απορριφθεί, στο

636/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γκουβίτσας, Νίκος Φραγκογιαννόπουλος).
Κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα σε κοινό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων.
Κάποιος μπορεί να κάνει ανάληψη και αν το αναλάβει ολόκληρο το ποσό επέρχεται
απόσβεση της απαίτησης έναντι της τράπεζας. Δικαίωμα αναγωγής μεταξύ των
συνδικαιούχων. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του
ν. 5368/1932, όπως αυτός έχει αντικατασταθεί με το άρθρο Ι ν.δ. 951/1971 και
διατηρηθεί σε ισχύ με το άρθρο 124 περ.
Δ’ στοιχ. α’ του ν.δ. 118/1973, χρηματική
κατάθεσις παρά τραπέζη εις ανοικτόν
λογαριασμόν επ’ ονόματι δύο ή πλειοτέρων από κοινού είναι εν τη έννοια του
παρόντος νόμου η περιέχουσα τον όρον
ότι του εκ ταύτης λογαριασμού δύναται
να κάμνη χρήσιν, εν όλω ή εν μέρει, άνευ
συμπράξεως των λοιπών, είτε εις είτε
τινές και πάντες κατ’ ιδίαν οι δικαιούχοι.
Η χρηματική κατάθεσις, περί ης η προηγούμενη παράγραφος, επιτρέπεται να
ενεργήται και εις κοινόν λογαριασμόν επί
προθεσμία ή ταμιευτηρίου υπό προειδοποίησιν. Από τις διατάξεις αυτές, συνδυαζόμενες και προς εκείνες των άρ-

θρων 2 παρ. Ι ν.δ. της 17-7/13-8-1923
περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων
εταιριών, 411, 489, 490, 491 και 493 ΑΚ,
προκύπτει ότι σε περίπτωση χρηματικής
καταθέσεως επ’ ονόματι του ίδιου του
καταθέτη και τρίτου ή τρίτων σε κοινό
λογαριασμό και ανεξαρτήτως αν τα κατατεθέντα χρήματα ανήκαν σε όλους υπέρ
των οποίων έγινε η κατάθεση ή σε μερικούς από αυτούς, παράγεται μεταξύ του
καταθέτη και του τρίτου αφενός και της
δέκτριας της κατάθεσης τράπεζας αφετέρου ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή, με
αποτέλεσμα η ανάληψη των χρημάτων
της καταθέσεως, όλων ή μέρους αυτών,
από ένα από τους δικαιούχους να γίνεται
εξ ιδίου δικαίου, αν δε αναληφθεί ολόκληρο το ποσό της καταθέσεως από ένα
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μόνο δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση
της απαιτήσεως εις ολόκληρο έναντι
της τράπεζας και ως προς τον άλλον,
δη-λαδή τον μη αναλαβόντα δικαιούχο,
ο οποίος πλέον αποκτά απαίτηση έναντι
του αναλαβόντος ολόκληρη την κατάθεση για την καταβολή ποσού ίσου προς
το μισό της καταθέσεως, εκτός αν από
τη μεταξύ τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα εφ’
ολοκλήρου του ποσού ή έλλειψη δικαιώματος αναγωγής εκ μέρους αυτού
που δεν προέβη στην ανάληψη (ΑΠ
540/1998 Ελλ. Δνη 40.150 - Εφ. Πατρ.
575/1999 ΔΕΕ 2000.202). Το βάρος δε
επίκλησης και απόδειξης της έλλειψης
δικαιώματος αναγωγής έχει ο διάδικος,
ο οποίος προβάλλει το παραπάνω εξαίρετο δικαίωμα (ΑΠ 965/1992 Ελλ. Δνη
35.1509 - ΑΠ 246/1992 Ελλ. Δνη 34.1311
- ΑΠ 593/1992 Ελλ. Δνη 36.606 - Εφ.
Πειρ. 1146/1996 Ελλ. Δνη 38. 1677).
Αποδείχθηκαν τα εξής: Η ενάγουσα και ο εναγόμενος είναι αδέλφια
και η μεν πρώτη έχει εγκατασταθεί με την
οικογένεια της στην Αυστραλία από το
έτος 1985 ο δε δεύτερος είναι κάτοικος
Αθηνών. Κατά μήνα Αύγουστο 1992 η
ενάγουσα, εκπροσωπηθείσα από την
αδελφή της Β.Φ., πώλησε ένα κληρονομιαίο αγροτεμάχιό της, ευρισκόμενο
στην περιοχή Αγίας Μαύρας Αμαλιάδας,
συμφώνησε δε με τον εναγόμενο όπως
ποσό εκ του τιμήματος της ως άνω πωλήσεως 2.118.000 δραχμών, καταθέσει
σε Τράπεζα σε κοινό τους λογαριασμό,
σύμφωνα με το Ν. 5638/1932, για να
το αναλάβει όταν θα επέστρεφε στην
Ελλά-δα. Πράγματι ο εναγόμενος
κατέθεσε το άνω ποσό στην Τράπεζα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πίστεως, Κατ/μα Αμαλιάδας, και στον
κοινό τους λογα-ριασμό ταμιευτηρίου
υπ’ αριθμ. 561-002101-026479 (αριθμ.
πελάτη 1194757/04). Το ποσό αυτό, που
μαζί με τους τόκους ανερχόταν στις 286-1996 σε 3.491.587 δραχμές, ανέλαβε
ο εναγόμενος, κάτοχος του σχετικού
βι-βλιαρίου καταθέσεων και το ιδιοποιήθηκε αν και γνώριζε ότι ανήκε στην
ενάγουσα αδελφή του. Ο εναγόμενος
ισχυρίζεται ότι όταν η αδελφή του αναχώρησε για την Αυστραλία, κατά τα έτη
1984-1985, έλαβε αυτή από τον οικογενειακό τους φίλο, Α.Β. δάνειο ποσού
1.200.000 δραχμών, το οποίο κατ’ εντολή της αυτός (εναγόμενος) επέστρεψε
στον εν λόγω δανειστή. Επί πλέον
ισχυ-ρίζεται ότι κατά τα έτη 1995-1998,
κατό-πιν παρακλήσεως της ενάγουσας,
χρη-ματοδότησε εξ ιδίων τις σπουδές
στο Λονδίνο του γιου της (ανιψιού του)
Ι.Α. και δαπάνησε συνολικά το ποσό των
1.500.000 δραχμών και ότι την απαίτησή
του έναντι της ενάγουσας αδελφής του
συνολικού ύψους 2.700.000 δραχμών
(1.200.000 + 1.500.000), ικανοποίησε το
έτος 1996 με την ανάληψη από τον κοινό
μεταξύ τους λογαριασμό ολόκληρου
του κατατεθέντος ποσού των 2.118.000
δραχμών. Οι παραπάνω όμως ισχυρισμοί
του εναγομένου δεν αποδείχθηκαν …..
Ενόψει των ανωτέρω, ο εναγόμενος υποχρεούται να αποδώσει στην
ενάγουσα το ποσό των 3.491.587 δραχμών, που παράνομα ιδιοποιήθηκε και
έσφαλε η εκκαλουμένη απόφαση ως
προς την εκτίμηση των αποδείξεων
που απόρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά
αβάσιμη.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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698/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Άλκηστη Κατσούνη, Αλκαίος Βγενόπουλος).
Τράπεζα. Κατάθεση χρημάτων. Αποτελεί ανώμαλη παρακαταθήκη. Πληρωμή από την
τράπεζα εις τρίτον. Απαλλάσσεται έστω και αν είναι πλαστή η υπογραφή του λήπτη
εκτός αν η τράπεζα ετέλει εν δόλω ή έν βαρεία αμελεία” (άρθρο 3 ν.δ. 17.7/13.8.1923).
Αυτά ισχύουν και για το βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας. Αμέλεια βαρειά των
υπαλλήλων. Κριτήριο χαρακτηριστικών της. Περιστατικά ανάληψης χρημάτων από
ψευδοπλρεξούσιο.

Η κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα, με την οποία αποσκοπείται κυρίως
η ασφαλής φύλαξη των χρημάτων του
καταθέτη, προς την οποία δεν είναι αντίθετη η συνομολόγηση του συνήθους για
τραπεζικές εργασίες τόκου, φέρει τον χαρακτήρα ανώμαλης παρακαταθήκης και
συνεπώς έχει επ’ αυτής εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 830 παρ. 1 εδ. β του
ΑΚ, σύμφωνα με την οποία επί ανωμάλου παρακαταθήκης ισχύουν, σε περίπτωση αμφιβολίας, οι διατάξεις για την
παρακαταθήκη και επομένως και η διάταξη του άρθρου 827 ΑΚ, που ορίζει ότι
ο θεματοφύλακας, αν ο παρακαταθέτης
απαιτεί το πράγμα, οφείλει να το αποδώσει και αν ακόμα δεν έχει περάσει η προθεσμία που ορίστηκε για την φύλαξή του.
Εξάλλου, κατά την διάταξη του άρθρου
3 του ΝΔ της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», η οποία ως ειδική υπερισχύει των
διατάξεων των άρθρων 888 και 889 ΑΚ,
«η εκδότρια ονομαστικής ομολογίας ή
άλλης αποδείξεως καταθέσεως χρημάτων εταιρεία, η πληρώσασα αυτήν εξοφλημένη δια της επ’ αυτής υπογραφής
του δικαιούχου, απαλλάσσεται, και αν
ακόμη η υπογραφή ήτο πλαστή, πλην
αν η εκδότρια κατά την πληρωμήν ετέλει
εν δόλω ή εν βαρεία αμέλεια». Τέτοια
«απόδειξη καταθέσεως χρημάτων» είναι

και το βιβλίο καταθέσεως ταμιευτηρίου,
το οποίο εκδίδει και παραδίδει στον
καταθέτη η Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία
και στο οποίο απεικονίζονται από τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή της τόσο η αρχική κατάθεση όσο και οι μεταγενέστερες
καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων με
βάση τα γραμμάτια καταθέσεως και αναλήψεως χρημάτων που ο καταθέτης (δικαιούχος) υπογράφει και διατηρούνται
στο αρχείο της Τράπεζας και στη μνήμη
του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το βιβλιάριο αυτό έστω και αν δε φέρει υπογραφή
του αρμόδιου υπαλλήλου της οφειλέτριας τράπεζας ή δεν απεικονίζει την
πραγματικότητα λόγω καταθέσεως χρημάτων στο λογαριασμό του καταθέτη,
στον οποίο αντιστοιχεί, ή λόγω αναλήψεως χρημάτων από αυτόν χωρίς τη χρήση του βιβλιαρίου που ενημερώνεται
δια του ηλεκτρονικού υπολογιστή μόλις
προσκομιστεί, εξομοιώνεται κατά την
διάταξη του άρθρου 444 παρ. 3 του
Κ.Πολ.Δ. με ιδιωτικό έγγραφο και αποτελεί σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 446 παρ. 2 του ιδίου κώδικα, πλήρη
απόδειξη για όσα γεγονότα και πράγματα αναγράφει (με μηχανική απεικόνιση), επιτρέπεται δε μόνο ανταπόδειξη κατά της αλήθειας των εγγραφών.
Επομένως, κάθε φορά που η τράπεζα
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εξοφλεί, ολικά ή μερικά, απαίτηση του
καταθέτη που απεικονίζεται στο βιβλιάριο αυτό και σημειώνει επ’ αυτού την
εξόφληση (ανάληψη) με μηχανική απεικόνιση, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει
εφαρμογή η προαναφερόμενη διάταξη
του άρθρου 3 του ΝΔ 17.7/13.8.1923,
από την οποία προκύπτει ότι απαραίτητο κατά νόμο στοιχείο για την υποχρέωση της τράπεζας να αποδώσει στον
κα-ταθέτη (δικαιούχο) το ποσό της
κατά-θεσής του, το οποίο κατέβαλε σε
τρίτο που εμφανίστηκε ως δικαιούχος,
πλα-στογραφώντας την υπογραφή του
πρα-γματικού δικαιούχου, είναι ο δόλος
ή βα-ριά αμέλεια των οργάνων της
τράπεζας (βλ. ΑΠ 1623/1995 ΕλλΔνη
39.133, ΑΠ 54/1993 ΕλλΔνη 34.600).
Ο ΑΚ δεν ορίζει την έννοια της βαριάς
αμέλειας ούτε παρέχει κριτήρια για τον
προσδιορι-σμό της. Γίνεται πάντως
δεκτό ότι η κρί-ση, αν η επιδειχθείσα
αμέλεια είναι βα-ριά, καταλείπεται
τελικώς στο δικαστήριο της ουσίας,
το οποίο με βάση τα τεθέντα υπόψη
του και αποδειχθέντα πραγμα-τικά
περιστατικά θα κρίνει, αν η επιδει-χθείσα
αμέλεια είναι βαριά. Όμως ελέγ-χεται
αναιρετικώς η υπαγωγή των γενο-μένων
δεκτών πραγματικών περιστατι-κών
στην αόριστη νομική έννοια της βαριάς
αμέλειας (βλ. ΑΠ 1105/1976 ΝοΒ 1977
σελ. 308, ΑΠ 1346/1989 ΕλλΔνη 1998
σελ. 201). Γενικώς η αμέλεια μπορεί
να χαρακτηριστεί ως βαριά όταν η
παρέκκλιση από την συμπεριφορά του
μέσου επιμελούς ανθρώπου είναι σημαντική, ασυνήθης, ιδιαιτέρως μεγάλη,
που φανερώνει πλήρη αδιαφορία του
δράστη για τα παράνομα σε βάρος τρίτων αποτελέσματά της (βλ. σχετ. Σταθόπουλο στο ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλο άρθρο 330 αριθ. 41 επ. ΕΑ 1807/
1997 ό.π.). Τέτοια βαριά αμέλεια των
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προστηθέντων υπαλλήλων της οφειλέτριας Τράπεζας που συνέταξαν το
ένταλμα πληρωμής του αναληφθέντος
ποσού υπάρχει, όταν αυτοί δεν προέβησαν σε διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας, μεταξύ εκείνου που έκανε την
ανάληψη του ποσού και του δικαιούχου
του λογαριασμού, από αδιαφορία για την
διαφύλαξη των συμφερόντων του τελευταίου. Αντιθέτως δεν υπάρχει βαριά
αμέλεια του προστηθέντος υπαλλήλου
της Τράπεζας, ο οποίος προέβη στον
έλεγχο της ταυτότητας, όταν αυτός δεν
έδειξε εξιδιασμένη επιμέλεια κατά την
εκτέλεση του έργου αυτού (βλ. ΑΠ 54/
1993 ό.π. ΑΠ 432/1990 ΝοΒ 39,748 με
παρατηρήσεις Φ. Δωρή, ΕΑ 1807/1997
ό.π. και τις παραπομπές σ’ αυτήν).
Προσθέτως βαριά αμέλεια των προστηθέντων υπαλλήλων της Τράπεζας υπάρχει και όταν οι τελευταίοι παραλείπουν
να εξακριβώσουν την πλαστότητα της
υπογραφής του εμφανιζομένου ως δικαιούχου προς ανάληψη χρημάτων από
το λογαριασμό καταθέσεως ή την πλαστότητα του εγγράφου που νομιμοποιεί
τον εμφανιζόμενο ως δικαιούχο προς
είσπραξη, εφόσον η διαπίστωση αυτή
είναι ευχερής και δεν προϋποθέτει εξιδιασμένη επιμέλεια, πράγμα που συμβαίνει και στην περίπτωση που ο κλέπτης του βιβλιαρίου κατάθεσης, εμφανιζόμενος προς ανάληψη χρημάτων
στην Τράπεζα μαζί με την ταυτότητα του
καταθέτη (δικαιούχου), θέτει στο ένταλμα
πληρωμής ακατάληπτο σύμπλεγμα αντί
της ολόγραφης υπογραφής του δικαιούχου η οποία εικονίζεται καθαρά στην
ταυ-τότητα, ή όταν ενώ στην ταυτότητα ο
δικαιούχος έχει ώριμη ηλικία, αντιθέτως
ο εμφανιζόμενος προς ανάληψη έχει
νεαρή ηλικία, ή όταν τα φυσιογνωστικά
στοιχεία του τελευταίου διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά του εικονιζόμενου στη
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φωτογραφία του προσκομιζόμενου και
επιδεικνυουμένου δελτίου ταυτότητας
του δικαιούχου (βλ. ΈΑ 1807/1997
ό.π, ΕΑ 3504/1987 ΕλλΔνη 29.329).
Περαι-τέρω, η παραβίαση ενοχικής
σύμβασης εκ μέρους κάποιου από τους
συμβαλ-λομένους και όταν αυτή γίνεται
με υπαί-τια πράξη ή παράλειψη του ή
των προ-σώπων που χρησιμοποιούνται
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του, δεν συνιστά καθαυτή αδικοπραξία
με την έννοια των άρθρων 914 επ. ΑΚ.
Δεν γεν-νά, πέρα από τις αξιώσεις
που απορρέ-ουν από την σύμβαση
και αξίωση απο-ζημίωσής του, εκτός
αν η υπαίτια πράξη ή παράλειψη, με
την οποία παρα-βιάστηκε η ενοχική
σύμβαση, λαμβά-νουσα χώρα και
χωρίς τη συμβατική σχέση, θα ήταν
παράνομη ως αντικεί-μενη στο γενικό
καθήκον που επιβάλ-λεται από το νόμο
να μη ζημιώνει κανείς άλλον υπαίτια.
Η τράπεζα δικαιούται κατ’ άρθρο 1000
ΑΚ, να διαθέσει τα κατατε-θειμένα σ’
αυτή χρήματα «κατ’ αρέ-σκεια», χωρίς
ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο αρμόδιος
υπάλληλος της να υπο-πίπτει στο
αδίκημα της υπεξαίρεσής τους, το οποίο
διαπράττει μόνο αυτός που ιδιοποιείται
παρανόμως ξένο κινητό πράγμα. Άρα
και αν ακόμη η τράπεζα αρνείται ν’
αποδώσει στον καταθέτη κατά τον
προσήκοντα χρόνο, τα κατατεθει-μένα
χρήματα, ο καταθέτης δεν έχει ενα-ντίον
της την κατ’ άρθρο 914 επ. ΑΚ αξί-ωση
για αποζημίωση από την υπεξαί-ρεση,
αλλά μόνο την αγωγή από τη σύμ-βαση
ανώμαλης παρακαταθήκης κατ’ άρθρο
806, 822 και 830 (Εφ.Θεσ. 1868/1999,
ΕτρΑξΧρΔ, 2002,137).
… Την 3.7.1997 ο ίδιος ως άνω
λογιστής εμφανίστηκε στο υποκατάστημα της εναγομένης στο Αργοστόλι και
φέρων μαζί του αφενός πλαστό Πρα-
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κτικό Β της υπ’ αριθ. 26 συνεδρίασης
της 2.7.1997 του Κ.Δ.Σ., η οποία ουδέποτε πραγματοποιήθηκε και με το οποίο
φέρονταν ότι αποφασίστηκε η ανάληψη
42.000.000 δρχ. από τον υπ’ αριθ.
86887/30.9.96 λογαριασμό άϋλων τίτλων και αφετέρου την από 3.7.1997
πλαστή εξουσιοδότηση για ανάληψη
αυ-τού του ποσού, του τότε αντιπροέδρου
του Κ.Δ.Σ., Μ.Κ., προέβη σε μερική
προεξόφληση του ως άνω τίτλου κατά
το ποσό των 42.000.000 δραχμών, τρεις
μήνες πριν από την λήξη του ανωτέρω
τίτλου και το οποίο (προϊόν προεξοφλήσεως), που ανήλθε τελικά στο ποσό των
40.661.512 δραχμών, λόγω της αφαίρεσης του ποσού των 1.338.488 δραχμών ως ποινής προεξόφλησης, αφού
έκανε ανάληψη αυθημερόν, το ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντάς το
στην περιουσία του. Οι προστηθέντες
υπάλληλοι της εναγομένης τράπεζας
κα-τά την ανάληψη του ανωτέρω ποσού
προέβησαν στην επιβαλλόμενη από τις
περιστάσεις διαπίστωση της ύπαρξης
των απαιτούμενων εγγράφων, δηλαδή
του πρακτικού και της εξουσιοδότησης,
αφού κατ’ αυτό τον τρόπο που ήταν
συνηθισμένος και πρόσφορος στις μέχρι
τότε συναλλαγές του Κ.Δ.Σ. με την
εναγομένη, γινόντουσαν όλες οι μέχρι
τότε συναλλαγές μεταξύ των διαδίκων
(και κυρίως των εκάστοτε λογιστών του
Κ.Δ.Σ.). Επίσης, η εναγομένη δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα ήταν πλαστά καθόσον
η τεθείσα πλαστή υπογραφή του τότε
αντιπροέδρου του ιδρύματος, Μ.Κ., στην
εν λόγω εξουσιοδότηση και η διαπίστωση ή μη της γνησιότητας της ήταν
σχεδόν αδύνατο να διαπιστωθεί από τον
μη ειδι-κό αναγνώστη καθόσον υπάρχει
δυσχέ-ρεια διαπίστωσης της ακόμη και
στο ειδικό ερευνητή (βλ. την από
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17.12.2002 έκθεση γραφολογικής
γνωμοδότησης και γραφολογικών
παρατηρήσεων της ειδικής δικαστικής
γραφολόγου - γραφο-ψυχολόγου, Β.Σ.).
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω και
δοθέντος ότι αφενός ήταν γνωστή στους
προστηθέντες υπαλλή-λους της
εναγομένης η υπογραφή του ανωτέρω
αντιπροέδρου και αφετέρου ήταν
δυσδιάκριτη η διαφορά από την γνήσια
αυτού υπογραφή, δεν υπήρχε λόγος να
τηρήσει επιφυλακτικότερη στά-ση στην
συγκεκριμένη περίπτωση και να ελέγξει
το δείγμα της υπογραφής που τηρείτο
στην τράπεζα με την φερόμενη ως
γνήσια, αφού ακόμη και σ’ αυτή την
περίπτωση θα ήταν δυσχερής η διαπίστωση της πλαστογράφησης. Επίσης,
ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι απαιτείτο
να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής του τότε αντιπροέδρου και να προσκομισθεί επικυρωμένο αντίγραφο των
πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Κ.Δ.Σ. από το αρμόδιο υλικά όργανο,
συνιστά εξιδιασμένη επιμέλεια των
υπαλλήλων της εναγομένης, αφού κατά
τον ίδιο τρόπο γινόντουσαν όλες οι μέχρι
τότε συναλλαγές των διαδίκων, δοθέντος
ότι στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου, πέρα από τον απαιτούμενο ως άνω
έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων
του ανωτέρω λογιστή (πρακτικό Δ.Σ. και
εξουσιοδότηση), ο τελευταίος ήταν τακτικός συναλλασσόμενος πελάτης με την
εναγομένη γνωστός υπό την ιδιότητα
του ως λογιστής του ενάγοντος, ώστε
εύλο-γα ενέπνευσε την εντύπωση στην
ενα-γομένη ότι συναλλάσσεται αβλαβώς
με τον τελευταίο. Σε κάθε περίπτωση, οι
προστηθέντες υπάλληλοι της εναγομένης δεν μπορούσαν να υποψιαστούν
ότι η προεξόφληση του άϋλου τίτλου
είναι δυνατόν να μην προέρχεται από το
Δ.Σ. του Κ.Δ.Σ., αφού η εναγομένη δεν
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οφείλει να ελέγχει την σκοπιμότητα των
συναλλαγών των πελατών της, ενώ
σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω θα συνιστούσε εξιδιασμένη επιμέλεια εκ μέρους
της η επικοινωνία με τα μέλη του Δ.Σ
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ανωτέρω συναλλαγή. Εν συνεχεία, και αφού
στις 30.9.1997 κατατέθηκε το υπόλοιπο
του ως άνω άϋλου τίτλου, που έληξε την
ημέρα αυτή (116.000.000 δρχ.), ενώ
από την 1.4.1997 είχε κατατεθεί και το
ποσό των 10.500.000 δρχ. του άλλου
άϋλου τίτλου, την 7.10.1997, την 7.11.1997,
την 12.11.1997, την 23.12.1997, την
15.1.1998, την 30.1.1998, την 4.5.1999,
την 8.4.1997, την 18.4.1997, την
21.10.1997 και την 31.8.1998 ο εν λόγω
λογιστής, προσκομίζοντας στην εναγομένη πλαστές εξουσιοδοτήσεις του
Προέδρου του Κ.Δ.Σ., Μητροπολίτη
Κεφαλληνίας Σ., προέβη σε αναλήψεις
από την περιουσία του «Ιδρύματος Υποτροφιών Καλλίνικης Δενδρινού - Αντωνακάκη» και του Ιδρύματος του Κ.Δ.Σ.
των ακόλουθων χρηματικών ποσών
αντίστοιχα, ήτοι 7.000.000 δρχ.,
52.000.000 δρχ., 8.000.000 δρχ.,
6.500.000 δρχ., 8.000.000 δρχ.,
8.000.000 δρχ., 6.750.000 δρχ.,
6.500.000 δρχ., 5.000.000 δρχ.,
3.000.000 δρχ. και 4.500.000 δρχ. και
συνολικά 107.750.000 δρχ οι εννέα
πρώτες αναλήψεις από τον τηρούμενο
στην πρώην Ιονική Τράπεζα λογαριασμό ταμιευτηρίου με αριθμό 29638357
του Ιδρύματος Υποτροφιών Καλλίνικης
Δενδρινού - Αντωνακάκη και 7.500.000
δρχ. οι δύο τελευταίες αναλήψεις από
τον τηρούμενο στην πρώην Ιονική Τράπεζα λογαριασμό ταμιευτηρίου με αριθμό 21296422 του Κ.Δ.Σ., τα οποία
χρη-ματικά ποσά επίσης ιδιοποιήθηκε
παρά-νομα, ενσωματώνοντας τα στην
περιου-σία του. Η διαδικασία
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νομιμοποίησης του ανωτέρω λογιστή για
τις παραπάνω αναλήψεις στους
υπαλλήλους της ενα-γομένης έγινε με
τον συνηθισμένο τρό-πο, δηλαδή κατ’
εξουσιοδότηση του Προέδρου του
Κ.Δ.Σ., καθόσον σύμφω-να με το άρθρο
8 του οργανισμού του εν λόγω Ιδρύματος
ο εκάστοτε Πρόε-δρος μεταξύ άλλων
υπογράφει τα εντάλ-ματα πληρωμής και
δαπανών, ενώ με την υπ’ αριθ. 742
συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. την 9.1.1980
αποφασίστηκε με το πρα-κτικό Δ
ομόφωνα, ότι όλες οι αναλήψεις από
τους λογαριασμούς καταθέσεων του
ανωτέρω Ιδρύματος από τις Τράπε-ζες
και η διακίνησή τους γενικά θα διενεργείται μόνο δια της υπογραφής απ’
ευθείας ή κατ’ εξουσιοδότηση είτε του
Προέδρου Μητροπολίτη Κεφαλληνίας
ως ισοβίου Προέδρου του Ιδρύματος είτε
του Αντιπροέδρου M.Κ., χωρίς επομένως να απαιτείται για τις σχετικές ως
άνω συναλλαγές απόφαση του Δ.Σ. του
Κ.Δ.Σ. Εν προκειμένω τις προαναφερθείσες εξουσιοδοτήσεις είχε συντάξει
κα-τά τα μη έντυπα στοιχεία ο ανωτέρω
λογιστής και σε όλες εκτός από αυτήν
της 7.11.1997 για την οποία θα αναφερθεί παρακάτω, είχε θέσει κατ’ απομίμηση
την υπογραφή του Μητροπολίτη. Η απομίμηση αυτή ήταν επιτυχής γιατί έφερε
χαρακτικές ομοιότητες με τη γνήσια υπογραφή και μόνο με εξιδιασμένη επιμέλεια
μπορούσε να διαπιστωθεί η πλαστότητα, όπως αυτό βεβαιώνεται κυρίως
από τις πραγματογνώμονες γραφολόγους Μ.Κ., Λ.Α., και Β.Σ., οι οποίες διορίστηκαν οι δύο πρώτες από τον Ανακριτή Κεφαλληνίας ενόψει της διενεργούμενης κύριας ανάκρισης κατά του ως
άνω λογιστή για τα διαπραχθέντα κακουργήματα και πλημμελήματα και η
τρί-τη από την εναγομένη κατά το άρθρο
390 του Κ.Πολ.Δ. Επομένως η από
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μέρους των προστηθέντων υπαλλήλων
της εναγομένης καταβολή στον λογιστή
των αντίστοιχων ποσών που αναγράφονται στις προαναφερθείσες πλαστές
εξουσιοδοτήσεις δεν οφείλεται σε βαριά
αμέλεια αυτών, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται το ενάγον και έτσι δεν υπάρχει
υπο-χρέωση της εναγομένης να
αποδώσει στο ενάγον τα εν λόγω ποσά,
ανερχό-μενα συνολικώς στο ποσό των
63.250.000 δραχμών (55.750.000 δραχμές από το λογαριασμό ταμιευτηρίου του
Ιδρύματος Υποτροφιών Καλλίνικης Δενδρινού - Αντωνακάκη και 7.500.000
δραχμές από το λογαριασμό του Κ.Δ.Σ).
Αναφορικά με την από 7.11.1997
εξουσιοδότηση με αναγραφόμενο ποσό
52.000.000 δραχμών αποδείχτηκε ότι
τα μη έντυπα στοιχεία της γράφτηκαν
από τον Ε.Κ., συμπληρώθηκε το ποσό
των 2.000.000 δραχμών που χρειαζόταν
το Ίδρυμα Καλλίνικης Δενδρινού Αντωνα-κάκη και υπέγραψε αυτήν ο
Μητροπο-λίτης
Κεφαλληνίας.
Συγκεκριμένα γράφτηκε αριθμητικά το
ποσό των 2.000.000 δραχμών και στην
επόμενη σειρά γράφτηκαν ολογράφως
οι λέξεις «δύο εκατομμυρίων» οι οποίες
κλεί-στηκαν με παύλες πριν από το
«δύο» και μετά από το «εκατομμυρίων»
ώστε
να
προσδιορίζεται
το
αναγραφόμενο πο-σό. Στη συνέχεια ο
Κ. νόθευσε το περιε-χόμενο της γνήσιας
αυτής εξουσιοδοτή-σεως και πριν από
τον αριθμό «2.000.000» πρόσθεσε τον
αριθμό 5 ώστε να γίνουν 52.000.000 και
αμέσως μετά τον αριθμό στην ίδια σειρά
πρόσθε-σε τη λέξη «πενήντα» ώστε
συνδυαζό-μενη με τις δύο λέξεις της
επόμενης σει-ράς «δύο εκατομμυρίων»
να φαίνεται ότι πρόκειται για πενήντα
δύο εκατομμύρια δραχμές. Η ανωτέρω
νόθευση είναι εξό-φθαλμη γιατί: α) τα
γράμματα της λέξεως “Πενήντα” είναι
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πολύ μικρότερα από τα γράμματα των
λέξεων «δύο εκατομμυ-ρίων», πράγμα
που μαρτυρεί ότι γράφτηκαν σε
διαφορετικό χρόνο, β) τα γράμματα της
ανωτέρω λέξεως έχουν μεταξύ τους
πολύ μικρότερη απόσταση από αυτήν
που έχουν μεταξύ τους τα γράμματα των
δύο επόμενων λέξεων, είναι δηλαδή
«στριμωγμένα» κατά την χαρακτηριστική
έκφραση της μάρτυρος του ενάγοντος
Α.Α., προκειμένου να χω-ρέσουν
ανάμεσα από τον αριθμό «2.000.000»
και τη λέξη «δύο» και γ) η ύπαρξη της
διπλής παύλας στην αρχή και στο τέλος
των λέξεων «δύο εκατομ-μυρίων»
προσδιορίζει περιοριστικά τον αριθμό
και δεν επιτρέπει σύνδεση αυτού με τη
μεταγενέστερη προσθήκη. Η ως άνω
νόθευση αναφέρεται και στην γραφολογική πραγματογνωμοσύνη της Λ.Α.
(σε βαθμό πιθανολόγησης κατά την
πραγματογνώμονα), ενώ οι λοιπές
πραγματογνώμονες δεν ασχολούνται με
το κείμενο της εξουσιοδότησης, παρά
μόνο με την υπογραφή. Ακολούθως ο
Κ. προσκόμισε στην εναγομένη Τράπεζα την νοθευμένη εξουσιοδότηση και
ζήτησε να αναλάβει το αναγραφόμενο
ποσό των 52.000.000 δραχμών. Οι
προστηθέντες υπάλληλοι της εναγομένης απέδωσαν στον Κ. το ποσό των
52.000.000 δραχμών το οποίο αυτός
στη συνέχεια ιδιοποιήθηκε, χωρίς όμως
να ελέγξουν ούτε στοιχειωδώς την προσκομισθείσα εξουσιοδότηση, γιατί αν
είχαν προβεί σε στοιχειώδη έστω έλεγχο,
ο οποίος αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση της εναγομένης για τη διαφύλαξη
των συμφερόντων των καταθετών, θα
διαπίστωναν οπωσδήποτε την εξόφθαλμη νόθευση, τη στιγμή μάλιστα που
επρόκειτο για μεγάλο ποσό, που, τέτοιου ύψους ποσό δεν είχε αναληφθεί
ποτέ μέχρι τότε από το Ίδρυμα στα 20
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περίπου χρόνια της συνεργασίας του με
το υποκατάστημα της εναγομένης στο
Αργοστόλι και αυτό το γνώριζαν οι ανωτέρω προστηθέντες υπάλληλοι. Επομένως οι εν λόγω υπάλληλοι, στην διαδικασία της απόδοσης του ποσού στον Κ.
επέδειξαν βαριά αμέλεια, γιατί δεν προέβησαν στον στοιχειώδη έλεγχο της εξουσιοδοτήσεως για να διαπιστώσουν ότι ο
εμφανιζόμενος ως εξουσιοδοτημένος για
ανάληψη ποσού 52.000.000 δραχμών
ήταν στην πραγματικότητα εξουσιοδοτημένος για την ανάληψη μόνο 2.000.000
δραχμών και έτσι καταβάλλοντος σ’ αυτόν το ανωτέρω ποσό, στέρησαν το
Ιδρυμα Καλλίνικης Δενδρινού - Αντωνακάκη από το ποσό των 50.000.000
δραχμών που δεν έπρεπε να αποδοθεί
αλλά να παραμείνει κατατεθειμένο.
Συνεπώς η εναγομένη έχει υποχρέωση
σύμφωνα με τις σκέψεις που προαναφέρθηκαν να αποδώσει στο ενάγον με
την ιδιότητά του ως έχον τη διοίκηση και
διαχείριση του Ιδρύματος Υποτροφιών
Καλλίνικης Δενδρινού - Αντωνακάκη το
ανωτέρω ποσό των 50.000.000 δραχμών, δεδομένου ότι το υπόλοιπο αναληφθέν ποσό των 2.000.000 δραχμών, το
απέδωσε ο Κ. στο Ίδρυμα, σύμφωνα με
την αρχική γνήσια εξουσιοδότηση, ώστε
να μη δημιουργήσει υποψίες ότι δεν
εκτέλεσε την υποχρέωση για την οποία
είχε εξουσιοδοτηθεί. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι την 24.3.1997 ο ίδιος ως άνω
λογιστής προσκόμισε στους προστηθέντες από την εναγομένη υπαλλήλους
της την με ίδια ημερομηνία πλαστή
εξουσιοδότηση του Μητροπολίτη, με την
οποία δήθεν τον εξουσιοδοτούσε να
αναλάβει το ποσό των 4.000.000 δραχμών από τον τηρούμενο στην εναγομένη
υπ’ αριθ. 312 80923 λογαριασμό του
Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου. Οι ανωτέρω υπάλληλοι
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της εναγομένης χωρίς να αναγνώσουν
καν την εξουσιοδότηση και χωρίς καν να
την επισκοπήσουν, κατέβαλαν στον Κ.
το ποσό των 4.000.000 δραχμών όχι
από τον λογαριασμό που αναφερόταν
στην εξουσιοδότηση, αλλά από λογαριασμό άλλου ιδρύματος και συγκεκριμένα
από τον λογαριασμό αριθ. 29638357 του
Ιδρύματος Υποτροφιών Καλλίνικης
Δενδρινού - Αντωνακάκη, ενώ αν επισκοπούσαν απλώς την εξουσιοδότηση
θα έβλεπαν ότι αναγράφεται σ’ αυτήν
δύο φορές το Κοργιαλένειο Ιστορικό και
Λαογραφικό Μουσείο και συγκεκριμένα
με κεφαλαία γράμματα στην επικεφαλί-

δα της εξουσιοδότησης και με μικρά
γράμματα στο κείμενό της. Επομένως
και στην ανωτέρω περίπτωση οι προστηθέντες υπάλληλοι της εναγομένης
επέδειξαν βαριά αμέλεια, με αποτέλεσμα
να στερήσουν το ενάγον από το ποσό
των 4.000.000 δραχμών που δεν έπρεπε να αποδοθεί αλλά να μείνει κατατεθειμένο στον λογαριασμό του Ιδρύματος
Καλλίνικης Δενδρινού -Αντωνακάκη.
Συνεπώς η εναγομένη έχει υποχρέωση
να αποδώσει στο ενάγον με την προαναφερθείσα ιδιότητα που παρίσταται και
το ανωτέρω ποσό και συνολικά έχει
υποχρέωση να αποδώσει το ποσό των

721/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Κωνσταντάρας, Γεώργιος Καμποσιώρας).
Σύμβαση αμιγούς χερσαίας μεταφοράς. Νομοθετικό καθεστώς που την διέπει. Ευθύνη
μεταφορέα και παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Πρόστηση. Ευθύνη προστήσαντος για
την άδικη πράξη του προστηθέντος. Παραγραφή αξιώσεων του λήπτη της ασφαλίσεως
εξάμηνη, εκτός αν είναι αδικοπραξία οπότε υπάρχει πενταετής παραγραφή.

Η αμιγής σύμβαση χερσαίας
μεταφοράς έχει ως αντικείμενο την επίτευξη ορισμένου οικονομικού αποτελέσματος, δηλαδή την μετακίνηση προσώπων ή πραγμάτων από ένα τόπο σε
άλλο, φέρει το χαρακτήρα της μισθώσεως έργου και συνεπάγεται την εφαρμογή σ’ αυτή των διατάξεων των άρθρων
97 έως 107 του Εμπ.Ν. και συμπληρωματικώς, δηλαδή στα μη καλυπτόμενα
σημεία από την εφαρμογή των ως άνω
διατάξεων, εκείνων περί μισθώσεως,
έργου του Α.Κ. (ΑΠ. 860/1987 ΕΕμπ.Δ.
1989, 214, ΕφΑθ. 10786/1996 ΕλΔ
38.1656). Περαιτέρω, με τις διατάξεις
των άρθρων 102 και 103 του ΕμπΝ. θεσπίζεται η αντικειμενική ευθύνη του χερσαίου οδικού μεταφορέα (ευθύνη χωρίς

πταίσμα) και ορίζεται ότι ο μεταφορέας
(αγωγιάτης) ευθύνεται για την απώλεια
ή καθυστέρηση παραδόσεως των πραγμάτων, εκτός αν τούτο συμβεί από ακαταμάχητη δύναμη (ανωτέρα βία). Αντικειμενική ευθύνη θεσπίζεται και σε βάρος του παραγγελιοδόχου μεταφοράς,
ο οποίος ευθύνεται για τους ίδιους
λόγους που ευθύνεται και ο μεταφορέας
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μετ’ αυτού έναντι του αποστολέα ή παραλήπτη
γιατί είναι εγγυητής των πράξεων του
μεταφορέα ή του μεσολαβούντος άλλου
παραγγελιοδόχου μεταφοράς σύμφωνα
με τα άρθρα 97 και 99 ΕμπΝ. (Ολ. ΑΠ.
33/1998 ΕλΔ. 39.1262). Σύμβαση δε
παραγγελίας μεταφοράς πρόκειται, όταν
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στη σύμβαση γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι
η μεταφορά θα ανατεθεί σε τρίτο ή ο εντολέας αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο του απλώς και μόνο τη μέριμνα για
την εξεύρεση μεταφορέα (Εφ.Αθ. 8147/
1986 ΕΕμπΔ. ΛΗ, 49). Επίσης ο μεταφορέας, ο οποίος παραλαμβάνει τα εμπορεύματα, υποχρεούται να ενεργήσει τη
μεταφορά που συντελείται με την παράδοση αυτών στο νόμιμο παραλήπτη,
λαμβάνοντας όλα τα πρόσφορα μέτρα
για τη φύλαξη τους από την παραλαβή
μέχρι την παράδοση, διότι σε διαφορετική περίπτωση, εάν δεν γίνει η παράδοσή τους λόγω καταστροφής ή απώλειας,
ο μεταφορέας ευθύνεται σε αποζημίωση
του αποστολέως απευθείας από τη
σύμβαση μεταφοράς (Εφ.Θεσ. 2348/
1982 Αρμ. 40.150). Ο μεταφορέας ευθύνεται όχι μόνο για τις δικές του πράξεις
ή παραλείψεις, αλλά και για τις πράξεις
και παραλείψεις των πρακτόρων και
υπαλλήλων του, καθώς και οποιωνδήποτε προσώπων χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του για την εκτέλεση της μεταφοράς, σαν να είχαν γίνει οι πράξεις και
παραλείψεις αυτές από τον ίδιο ακόμη
δε και από ελαφρά έστω αμέλεια των
προσώπων που είχε προστήσει στην
εκτέλεση της μεταφοράς. Ειδικότερα
από τη διάταξη του άρθρου 922 Α.Κ.
προκύπτει ότι προϋπόθεση της ευθύνης
του προστήσαντος είναι ότι ο προστηθείς κατά την εκτέλεση της άδικης πράξης, τελούσε κάτω από τις οδηγίες και
εντολές του προστήσαντος ως προς τον
τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων
του (ΑΠ. 555/2000 Ελ.Δ. 41.1577).
Εξάλλου, κατά κανόνα, τα γεγονότα που
συνεπάγονται ευθύνη από τη σύμβαση
μεταφοράς, αποτελούν και αδικοπραξία
για το μεταφορέα, (Εφ.Αθ. 10786/1996
Ελ.Δ. 38.1656, Εφ.Αθ. 2158/1990
Ελ.Δ. 31.189) όταν πρόκειται για ζημιά
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ή απώλεια μεταφερομένων πραγμάτων
από υπαιτιότητα του μεταφορέα (προσβολή της κυριότητας). Η αδικοπρακτική
δε ευθύνη, η οποία καθιερώνεται από
τη διάταξη του άρθρου 914 Α.Κ., βασίζεται στην υπαιτιότητα, που αποτελεί
έν-νοια αυτοτελή και διάφορη σε σχέση
με την έννοια του παρανόμου, τις οποίες
σαφώς η πιο πάνω διάταξη αντιδιαστέλλει. Η υπαιτιότητα (ή πταίσμα) ανήκει στις υποκειμενικές προϋποθέσεις ευθύνης περιλαμβάνει δε το δόλο ή την
αμέλεια (ΑΠ. 1249/1976 ΝοΒ 25.739).
Δόλος υπάρχει όταν ο δράστης θέλησε
το (παράνομο) αποτέλεσμα, ενώ
αμέλεια όταν λείπει μεν τέτοια θέληση
του δράστη, πλην όμως, αυτός δεν
κατέβαλε, κατά τη διάταξη του άρθρου
330 εδ. β Α.Κ. την προσοχή την οποία
μπορούσε και όφειλε να επιδείξει για
την αποτροπή του (παράνομου) αποτελέσματος, δηλαδή, όταν η βούληση αυτού αδράνησε. Από το συνδυασμό των
ως άνω διατάξεων των άρθρων 330
και 914 Α.Κ. παρέπεται ότι η αμέλεια, η
οποία θεμελιώνει τόσο την αδικοπρακτική όσο και τη δικαιοπρακτική ευθύνη
εκείνου, από ενέργεια του οποίου,
προ-ηγήθηκε ζημιά σε τρίτο, υπάρχει
όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που
απαιτείται στις συναλλαγές δηλαδή η
επιμέλεια την οποία καταβάλει ο μέσος
συνετός, επιμελής και ευσυνείδητος
άνθρωπος εντός του κύκλου της επαγγελματικής του δραστηριότητας (ΑΠ. 90/
1993 Ελ.Δ. 36,1057), αντικειμενικώς και
αφηρημένως εκτιμώμενης (ΑΠ. 1427/
1979 ΝοΒ 28,1036). Περαιτέρω η ειδική
κατ’ άρθρο 107 του ΕμπΝ. εξάμηνη
παραγραφή κάθε αξίωσης κατά του
παραγγελιοδόχου μεταφοράς και του
μεταφορέως για απώλεια ή αβαρεία
των μεταφερομένων εμπορευμάτων
εντός της Ελληνικής Επικράτειας
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αρχίζει αν πρόκειται για απώλεια από
την ημέρα που έπρεπε να συντελεσθεί
η παράδο-ση των εμπορευμάτων και
εάν πρόκειται για βλάβη αυτών από
την ημέρα της πα-ραλαβής τους (ΑΠ.
635/1990 Ελ.Δ. 32,74, Εφ.Αθ. 358/1994
ΝοΒ 43.704).
Στην περίπτωση υποκαταστάσεως του ασφαλιστή, η παραγραφή των
αξιώσεων του λήπτη της ασφαλίσεως
κατά του τρίτου έναντι αυτού δεν συμπληρώνεται, κατά τη διάταξη του άρθρου
14 παρ. 5 του ν. 2496/1997 «πριν από
την παρέλευση έξι (6) μηνών από την
υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε
χώρα πριν από την παραγραφή ή την
απόσβεση αυτών των αξιώσεων». Η
αξίωση, όμως, κατά του μεταφορέως,
είναι δυνατό, εφόσον η απαίτηση του
ζημιωθέντος στηρίζεται και σε αδικοπραξία, να υπόκειται σε πενταετή παραγραφή κατά τους όρους της διατάξεως
του άρθρου 937 Α.Κ. (ΑΠ. 934/1993
Ελ.Δ. 35.1504).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Με
προφορική σύμβαση που καταρτίσθηκε
στις 13.4.1998 μεταξύ της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» και της Ι.Χ., που διατηρεί επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων στην Αθήνα, η πρώτη ανέθεσε στην
τελευταία τη μεταφορά ποσότητας τσιγάρων παραγωγής της, συσκευασμένων σε εβδομήντα έξι (76) χαρτοκιβώτια,
συνολικής τιμολογιακής αξίας 20.059.737
δραχμών (58.869,37 ευρώ), από τις
εγκαταστάσεις της στον Πειραιά έως
τους παραλήπτες - αγοραστές Κ.Τ. στο
Θέρμο και Α.Κ. στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας. Η Ι.Χ. ενεργούσα ως παραγγελιοδόχος ανέθεσε την εκτέλεση της
μεταφοράς στον πρώτο και δεύτερο των
εναγομένων. Αυτοί (εναγόμενοι) ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν την μεταφο-
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ρά αυτή κατ’ εντολή και για λογαριασμό
της με το ΑΙΒ 4568 δημοσίας χρήσεως
φορτηγό της συνιδιοκτησίας τους, με
αποτέλεσμα οι εναγόμενοι να έχουν την
ιδιότητα των μεταφορέων. Παράλληλα
η αποστολέας εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ», ενόψει του ότι τα ως άνω
εμπορεύματα, ταξίδευαν με δικό της
κίν-δυνο, με το 10269/20713 διαρκές
ασφα-λιστήριο συμβόλαιο μεταφορών,
το οποίο καταρτίσθηκε μεταξύ αυτής και
της ενάγουσας ασφαλιστικής ασφάλισε
στην τελευταία, τα μεταφερόμενα
εμπορεύ-ματα για όλους τους κινδύνους
που τυ-χόν θα προέκυπταν από την εν
λόγω μεταφορά, για το συνολικό ποσό
των 13.200.000 δραχμών (38.738,08
ευρώ) και συμβατική απαλλαγή της
ενάγουσας από 396.000 δραχμές
(1.162,14 ευρώ). Σε εκτέλεση της ως
άνω οδικής μεταφο-ράς την 13.4.1998
τα προς μεταφορά εμπορεύματα,
επιμελώς συσκευασμένα, φορτώθηκαν
με τη φροντίδα και καθο-δήγηση του
προστηθέντος από τους εναγομένους
οδηγού Δ.Λ. στο ΑΙΒ 4568 Δ.Χ.Φ.
της συνιδιοκτησίας των εναγο-μένων.
Οι εναγόμενοι με την ιδιότητα των
μεταφορέων εξέδωσαν την ίδια ημέ-ρα
τις σχετικές φορτωτικές με αρ. 1712/
13.4.1998 για τα εμπορεύματα με παραλήπτη τον K.Τ. στο Θέρμο και με αρ.
1711/13.4.1998 για τα εμπορεύματα με
παραλήπτη τον A.Κ. στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας. Στις πιο πάνω φορτωτικές, ρητά αναφέρεται ως τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων το Θέρμο και
η Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής δραστηριότητας των παραληπτών, και όχι
το Αγρίνιο όπως αβάσιμα ισχυρίζονται
οι εκκαλούντες. Σημειώνεται ότι η αναφορά και της λέξης «Αγρίνιο» στην 1711/
13.4.1998 φορτωτική δεν αναιρεί τον
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τόπο παράδοσης των εμπορευμάτων,
εφόσον αυτή γίνεται προς προσδιορισμό
της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται το Θέρμο και η Κατούνα. Εξάλλου οι εναγόμενοι εισέπραξαν το ναύλο
ως μεταφορείς για την επίδικη μεταφορά
από Πειραιά έως Θέρμο και Κατούνα Αιτ/
νίας και όχι μόνο το ναύλο για τμήμα
αυτής από Πειραιά έως Αγρίνιο. Περί
ώρα 9η βραδινή της 13.4.1998 όταν το
πιο πάνω φορτηγό των εναγομένων
έφθασε στο Αγρίνιο ο προστηθείς από
τους εναγόμενους οδηγούς Δ.Τ., κατ’
εντολή αυτών, τοποθέτησε προς φύλαξη
τα μεταφερόμενα εμπορεύματα στην επί
της οδού Καλλέργη αρ. 10 στο Αγρίνιο
αποθήκη, όπου στεγάζεται το γραφείο
μεταφορών «Χ.Φ.», πριν ολοκληρωθεί
η επίδικη σύμβαση μεταφοράς με την
πραγματική παράδοσή τους στους
παραλήπτες στο Θέρμο και Κατούνα
Αιτ/νίας. Στον πιο πάνω αποθηκευτικό
χώρο τις νυχτερινές ώρες της 13ης προς
14η.4.1998 εισήλθαν άγνωστοι, προφανώς με αντικλείδι, και αφαίρεσαν τα πιο
πάνω εμπορεύματα (βλ. και την από
15.4.1998 καταγγελία του Α.Χ. προς Α.Τ.
Αγρινίου). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι
ο πιο πάνω αποθηκευτικός χώρος δεν
ήταν επαρκώς ελεγχόμενος και ασφαλής
εφόσον βρισκόταν σε ερημική τοποθεσία με μειωμένη κίνηση πεζών, τα κλειδιά τα είχαν διάφορα πρόσωπα και ήταν
ευχερές το άνοιγμά του, επιπλέον δεν
υπήρχε μόνιμος φύλακας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ή σύστημα συναγερμού
συνδεδεμένο με την αστυνομία. Η δε
κλοπή των εμπορευμάτων είναι απόρροια της βαρείας αμέλειας που επέδειξαν οι εναγόμενοι οι οποίοι δεν προνόησαν για την ασφαλή φύλαξη των εμπορευμάτων αν και γνώριζαν τη φύση και
την ιδιαίτερη αξία τους και ότι σε παραπλήσιους αποθηκευτικούς χώρους στην
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περιοχή του Αγρινίου είχαν συμβεί αρκετές φορές κλοπές, γεγονός που τους είχε
επισημανθεί από την αποστολέα εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ», και για
το λόγο αυτό τους είχε ζητηθεί η παράδοση των εμπορευμάτων να γίνεται
στους παραλήπτες χωρίς ενδιάμεσες
διακοπές. Στοιχειοθετείται λοιπόν αμέλεια των εναγομένων για την απώλεια
των μεταφερομένων εμπορευμάτων, η
οποία (απώλεια) έλαβε χώρα κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς δηλαδή κατά
το χρονικό διάστημα από την παραλαβή
των εμπορευμάτων από το μεταφορέα
(Πειραιά) μέχρι την παράδοσή τους
στους παραλήπτες (Θέρμο και
Κατού-να), ώστε οι εναγόμενοι να
ευθύνονται από αδικοπραξία έναντι της
ενάγουσας.
Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε
συμφωνία μεταξύ της παραγγελιοδόχου
μεταφοράς Ι.Χ. και των μεταφορέων εναγομένων περί υποχρέωσης των τελευταίων (εναγομένων) έναντι της πρώτης
(παραγγελιοδόχου μεταφοράς) να μεταφέρουν τα εμπορεύματα μέχρι την πιο
πάνω αποθήκη στο Αγρίνιο δεν αναιρεί
την ευθύνη των εναγομένων μεταφορέων έναντι της αποστολέως εταιρείας
για ζημιές ή απώλεια των εμπορευμάτων
μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς
με την πραγματική παράδοση των μεταφερομένων στους παραλήπτες. Τυχόν
τέτοια συμφωνία αφορά τις σχέσεις των
εναγομένων μεταφορέων και της παραγγελιοδόχου μεταφοράς και το δικαίωμα
αναγωγής των πρώτων κατά της δεύτερης. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που
δέχθηκε τα ίδια ως προς την αδικοπρακτική ευθύνη των εναγομένων, έστω
και με μερικά διαφορετική αιτιολογία, η
οποία αντικαθίσταται με την παρούσα
(άρθρα 534 Κ.Πολ.Δικ.) ορθώς ερμήνευσε και εφήρμοσε το νόμο και εκτίμησε
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τις αποδείξεις. Σημειώνεται ότι από την
148/2000 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αγρινίου που εκδόθηκε με
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
επί αιτήσεως συντηρητικής κατασχέσεως της ενάγουσας κατά της Ι.Χ. και
των εναγομένων, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση κατά των εναγομένων
με την αιτιολογία ότι η μεταφορά από
τους εναγομένους έγινε με επιμέλεια
μέχρι το συμφωνηθέντα τόπο προορισμού το Αγρίνιο δημιουργείται προσωρινό δεδικασμένο, το οποίο δεν ασκεί
έννομη επιρροή στην κρινόμενη αγωγή
(Εφ.Αθ. 3285/1998 Ελ.Δ. 39.1335
επ. ιδία 1340). Επομένως οι πρώτος,
δεύ-τερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος,
ένατος και δέκατος λόγοι έφεσης με τους
οποίους οι εκκαλούντες υποστηρίζουν
τα αντίθετα είναι απορριπτέοι ως ουσιαστικά αβάσιμοι. Περαιτέρω αποδείχθηκε
ότι η ενάγουσα εταιρεία μόλις έλαβε
γνώση της ζημίας, προς εκπλήρωση της
υποχρεώσεώς της από τη μεταξύ αυτής
και της αποστολέως εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ», πιο πάνω ασφαλιστική σύμβαση και λόγω επελεύσεως
του ασφαλιζόμενου κινδύνου, κατέβαλε
στην τελευταία ασφαλισμένη της

την 20.7.1999 12.804.000 δραχμές
(37.575,94 ευρώ) ως ασφαλιστική αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη από
την απώλεια των εμπορευμάτων (βλ. την
από 20.7.1999 απόδειξη της «ΟΡΙΖΩΝ
ΑΕΓΑ»). Έτσι υποκαταστάθηκε αυτοδικαίως (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2496/1997)
σε όλα τα δικαιώματα και αξιώσεις της
ασφαλισμένης απέναντι σε κάθε τρίτο
υπεύθυνο για τη ζημιά. Όπως προαναφέρθηκε η κρινόμενη αγωγή ως προς
την επικουρική της βάση στηρίζεται στην
αδικοπραξία, κατά τα άρθρα 330 εδ.β.,
914, 926 Α.Κ., δοθέντος ότι οι εναγόμενοι μεταφορείς προκάλεσαν από
αμέλειά τους τη ζημιά της αποστολέως
εταιρείας με την απώλεια απ’ αυτούς των
εμπορευμάτων, σύμφωνα με όσα παραπάνω αποδείχθηκαν. Η ασκούμενη δια
της επικουρικής βάσης της αγωγής
αξίωση από την αδικοπραξία παραγράφεται κατ’ άρθρο 937 Α.Κ. σύμφωνα με
όσα προαναφέρθηκαν στη μείζονα
σκέψη μετά την πάροδο πενταετίας από
την επέλευση της ζημιάς. Από την επέλευση δε της ζημίας (14.4.1998) αλλά
και από την υποκατάσταση της ενάγουσας (20.7.1999) μέχρι την άσκηση της

743/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κώστας Χαλιώτης, Διομήδης Αποστολόπουλος).
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Για να υπάρχει χρειάζεται να υφίσταται δυνατότητα
αποστολών και χρεώσεων και από τις δύο πλευρές ανεξάρτητα αν έγιναν πράγματι
τέτοιες αποστολές. Ο ενάγων από αλληλόχρεο λογαριασμό οφείλει να προτείνει
και αποδείξεις, τις δύο συμβάσεις δηλαδή του αλληλόχρεου λογαριασμού και
της αναγνώρισης του υπολοίπου του, όχι όμως να καθορίσει και αποδείξεις του
καθένα από τα κονδύλια του αλληλόχρεου λογαριασμού χωριστά ούτε τα στοιχεία
τους όπως χρόνο και αιτία αυτών. Ομόρρυθμη εταιρεία. Λύση της. Επέρχεται το
στάδιο της εκκαθάρισης. Εργασίες που γίνονται στο στάδιο της εκκαθάρισης. Λήξη
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της εκκαθάρισης. Αν μετά από αυτήν διαπιστωθεί η ύπαρξη χρέους ή απαίτησης,
επαναλαμβάνονται οι εργασίες της εκκαθάρισης με τον εκκαθαριστή. Παραγραφή.
Η αξίωση από αλληλόχρεο λογαριασμό παραγράφεται με παρέλευση εικοσαετίας.
Περιστατικά.

Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361 και
874 Α.Κ., 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕμπΝ και
64-67 του ν. δ. 17.7/13-8-1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών,
αλληλόχρεος λογαριασμός είναι η
σύμβαση με την οποία συμφωνείται από
τα μέρη, από τα οποία ένα τουλάχιστον
είναι έμπορος, ότι οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τις συναλλαγές τους δεν θα
επι-διώκονται μεμονωμένα, αλλά θα φέρονται σε κοινό λογαριασμό προς απόσβεση τους κατά το μέρος που καλύπτονται, ώστε τελικά το κατά το κλείσιμο
του λογαριασμού τυχόν κατάλοιπο να
αποτελεί τη μοναδική απαίτηση μεταξύ
των μερών. Ο λογαριασμός κλείνει περιοδικά, εκτός αντίθετης συμφωνίας, κάθε εξάμηνο και οριστικά με καταγγελία
της συμβάσεως (ΕκτΝΑΚ 112 παρ. 2),
οπότε οφείλεται, δι’ αποσβέσεως κατά
τη διάρκεια λειτουργίας του λογαριασμού των επί μέρους κονδυλίων
χρεο-πιστώσεων που καλύπτονται,
το κατά το κλείσιμο του λογαριασμού
οριστικό κα-τάλοιπο (ΑΠ 667/2001 Ελλ
Δνη 42.1543). Επίσης, νια να υπάρχει
αλλη-λόχρεος λογαριασμός χρειάζεται
να υφί-σταται τουλάχιστον δυνατότητα
απο-στολών και χρεώσεων και από τις
δύο πλευρές. Απλώς, δεν ενδιαφέρει αν
κατά τη διάρκεια του λογαριασμού έγιναν
πράγματι αποστολές και από τις δύο
πλευρές (αμοιβαίος αλληλόχρεος λογαριασμός) ή αν ένα μόνο από τα συμβαλλόμενα μέρη προέβη σε αποστολές
(απλός ή ετεροσκελής αλληλόχρεος
λογαριασμός)· Πάντως όμως η δυνατότητα αποστολών και από τις δυο πλευ-

ρές των συμβαλλομένων μερών αποτελεί αναγκαίο κατά νόμο στοιχείο για να
χαρακτηριστεί μια σύμβαση αλληλόχρεος λογαριασμός (ΑΠ 79/1995 ΝοΒ
44.628). Η ενοχή δε περί του καταλοίπου
που προκύπτει από το κλείσιμο του λογαριασμού αυτού γεννάται ανεξαρτήτως
των ιδιαιτέρων κονδυλίων του, όταν ο
οφειλέτης αφηρημένως υποσχέθηκε,
πριν κλείσει ο λογαριασμός, την εξόφληση της οφειλής του από το κατάλοιπο ή
αναγνώρισε, αφού έκλεισε ο λογαριασμός, την οφειλή αυτή (ΑΠ 1524/1991
Ελλ Δνη 34.313). Έτσι, όταν ο δανειστής
που ενάγει επικαλείται σύμβαση αναγνωρίσεως καταλοίπου αλληλόχρεου
λογαριασμού, που έκλεισε, υποχρεούται
να προτείνει και αποδείξει μόνον ότι η
απαίτηση του προέρχεται από τέτοια
αιτία, ήτοι οφείλει να προτείνει και αποδείξει και τις δύο συμβάσεις του αλληλόχρεου λογαριασμού και της αναγνωρίσεως του υπολοίπου του, δεν χρειάζεται όμως να καθορίσει και αποδείξει
και καθένα από τα κονδύλια του αλληλόχρεου λογαριασμού χωριστά ούτε τα
στοιχεία τους, όπως χρόνο και αιτία
αυτών (ΑΠ 1217/1995 Ελλ Δνη 39.817,
ΑΠ 694/1995 No Β 45.609, Εφ. Αθ.
7051/2002 Ελλ Δνη 44.1381). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 22 και 28 του ΕμπΝ., 920
του ΚΠολΔ., 72, 759, 777 εδ. α’, 780
εδ. α, 781, 782 και 784 εδ. α του ΑΚ
προκύ-πτει, ότι η ομόρρυθμη εταιρεία
μετά τη λύση της περιέχεται αυτοδικαίως
και υποχρεωτικά σε εκκαθάριση, κατά το
στάδιο της οποίας το νομικό πρόσωπο
αυτής εξακολουθεί να υπάρχει για τον
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σκοπό και τις ανάγκες της εκκαθάρισης.
Η εκκαθάριση αποσκοπεί στην περάτωση των νομικών σχέσεων που προήλθαν από τη σύσταση και τη λειτουργία
της εταιρείας και ήταν εκκρεμείς κατά τον
χρόνο της λύσης της. Οι εν λόγω σχέσεις
ανάγονται α) είτε σε σχέσεις μεταξύ της
εταιρείας και των τρίτων, β) είτε σε σχέσεις από την εταιρική σύμβαση μεταξύ
των εταίρων ή μεταξύ εταίρων και εταιρείας γ) είτε σε σχέσεις μεταξύ των
εταί-ρων ως προς το καθαρό προϊόν
της εκκαθάρισης, δηλαδή την ενεργητική
εταιρική περιουσία που απομένει μετά
την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, κατά το στάδιο της
εκκαθάρισης γίνεται η ρευστοποίηση του
ενεργητικού, η διαπίστωση και εξόφληση
των χρεών, η απόδοση των εισφορών
και η διανομή μεταξύ των εταίρων του
καθαρού ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας που τυχόν απομένει μετά την
εξό-φληση των εταιρικών χρεών και την
από-δοση των εισφορών. Το στάδιο της
εκκα-θάρισης ομόρρυθμης εταιρείας δεν
παύει πριν εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις αυτής και, εάν μετά τη λήξη των
εργασιών της εκκαθάρισης διαπιστωθεί
η ύπαρξη εταιρικής απαίτησης ή εταιρικού χρέους, τότε επαναλαμβάνονται
οι εργασίες εκκαθάρισης και συνεχίζεται
η εκπροσώπηση της εταιρείας από τον
εκκαθαριστή. Κατά το στάδιο δε αυτό
φορέας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της εταιρείας είναι το νομικό
πρόσωπο αυτής, το οποίο και κινεί τις
σχετικές δίκες εκπροσωπούμενο από
τον εκκαθαριστή (βλ. σχετ. ΑΠ 120/1998
Ελλ Δνη 39.570, ΑΠ 1410/1996 Ελλ Δνη
38.1107, ΑΠ 46/1986 ΕΕμπΔ ΛΖ-614,
Εφ Αθ 5299/2004 Ελλ Δνη 46.555,
Εφ Πειρ 793/2002 Ελλ Δνη 45 238,
Φαρμακίδη σε ΕΕμπ,Δ έτους 1989 σελ.
226 επ.). Στην προκειμένη υπόθεση, με
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την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα ανώνυμη εταιρεία (η οποία συγχωνεύθηκε
ήδη κατά τις διατάξεις των άρθρων 78
ΚΝ 2190/20 και 1-5 Ν. 2166/93 στην
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που
συνεχίζει τη δίκη ως καθολική διάδοχο
της ενάγουσας) ισχυρίζεται ότι, από
ετών, συνήψε με την εναγομένη ομόρρυθμη εταιρεία σύμβαση εμπορικής
αντιπροσωπείας αντικείμενο της
οποίας ήταν η πώληση των προϊόντων
της πρώτης (αλεύρων και συναφών
ειδών) κατόπιν εντολής της δεύτερης
με προ-μήθεια 5% επί της αξίας των
πωλου-μένων προϊόντων, στο Νομό
Κεφαλ-ληνίας. Ότι κατά τη συμφωνία
τους η έκδοση τιμολογίων πώλησης δελτίων αποστολής θα γινόταν από την
ενά-γουσα απευθείας στο όνομα των
αγο-ραστών, κατόπιν εντολής της εναγομένης. Ότι συγχρόνως και προς εκτέλεση των ανωτέρω, καταρτίστηκε μεταξύ
των διαδίκων σύμβαση αλληλόχρεου
λογαριασμού, σύμφωνα με την οποία
στη στήλη της χρεώσεως θα καταχωρείτο η αγορά των προϊόντων της ενάγουσας από τους πελάτες της εναγομένης κατόπιν εντολής της τελευταίας
και στη στήλη της πιστώσεως θα καταχωρείτο η περιοδική (εντός προθεσμίας
45 ημερών από της παραδόσεως των
εμπορευμάτων στους αγοραστές)
απόδοση του τιμήματος των πωληθέντων εμπορευμάτων από την εναγομένη
στην ενάγουσα, ούτως ώστε το τυχόν
κατάλοιπο του λογαριασμού να αποτελεί
τη μοναδική μεταξύ τους απαίτηση. Ότι
στις 30-5-1991 και κατόπιν συναινετικής
διακοπής της συμβάσεως εμπορικής
αντιπροσωπείας μεταξύ των διαδίκων,
έκλεισε ο ως άνω λογαριασμός με χρεωστικό κατάλοιπο εις βάρος της εναγομένης 4.730.150 δραχμών, το οποίο
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η τελευταία αναγνώρισε και, κατά τη
συμ-φωνία τους, όφειλε να καταβάλει
στην ενάγουσα εντός δύο μηνών από το
κλείσιμο αυτού. Και ότι η εναγομένη δεν
κατέβαλε στην ενάγουσα το οφειλόμενο
ως άνω χρηματικό ποσό κατά την εν
λόγω ημερομηνία, αλλ’ έναντι αυτού
της κατέβαλε μέχρι τις 10-5-1992 το
ποσό των 862.825 δρχ. και απέμεινε
υπό-λοιπο 3.867.325 δραχμών. Ζητεί
δε, να υποχρεωθεί η εναγομένη να
της κατα-βάλει το ανωτέρω ποσό των
3.867.325 δρχ., με το νόμιμο τόκο από
την 31-7-1991 μέχρις εξοφλήσεως. Με
αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή
είναι πλήρως ορισμένη, αφού για την
πλη-ρότητα του δικογράφου της, κατά
την έννοια του άρθρου 216 ΚΠολΔ.,
περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία ως
αγωγή για την πληρωμή καταλοίπου από
αλληλό-χρεο λογαριασμό, σύμφωνα με
όσα πα-ραπάνω στις νομικές σκέψεις
αναπτύ-χθηκαν και νόμιμη, στηριζόμενη
στις διατάξεις που προαναφέρθηκαν,
καθώς και σ’ εκείνες των άρθρων 341
και 345 ΑΚ. Επομένως, οι ισχυρισμοί
της εναγο-μένης α) περί αοριστίας
της αγωγής κα β) ότι η αγωγή είναι
παθητικώς ανομι-μοποίητη, καθόσον
αυτή (εναγομένη) λύθηκε και έπαυσε το
στάδιο της εκκα-θάρισης αυτής, πρέπει

να απορριφθούν ως αβάσιμοι.
…. Η εναγομένη, με τους λόγους
της εφέσεως αρνείται τα πραγματικά
περιστατικά που συνιστούν τη βάση της
αγωγής, ισχυριζόμενη περαιτέρω ότι η
ένδικη αξίωση της ενάγουσας παραγράφηκε, γιατί παρήλθε πενταετία από
την τελευταία συναλλαγή που φέρεται ότι
έγινε στις 6 Μαΐου 1991, μέχρι την άσκηση της αγωγής. Ο ισχυρισμός αυτός
είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί, γιατί η αξίωση καταβολής του
καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού,
ανεξάρτητα αν αυτό αναγνωρίστηκε ή
όχι, υπόκειται στην κατά το άρθρο 249
του ΑΚ εικοσαετή παραγραφή, που
αρχίζει από το κλείσιμο του λογαριασμού
και δεν έχει σημασία αν τα επιμέρους
κονδύλια του λογαριασμού αφορούν
απαιτήσεις που υπόκεινται σε βραχυπρόθεσμη παραγραφή (πενταετή), αφού
οι απαιτήσεις αυτές με την είσοδο τους
στον αλληλόχρεο λογαριασμό χά-νουν
την αυτοτέλειά τους και δεν αξιώ-νονται
ιδιαιτέρως (Εφ Αθ 2023/1996 ΕΕμπΔ
1996, σελ. 723, Εφ Θεσ. 16 60/1993
Αρμ. 48. 1389, Εφ Πατρ. 1063/2002
ΑχΝομ 2003 σελ. 443). Επομένως,
η ενάγουσα πρέπει να αποδείξει τα
πραγματικά περιστατικά που συνιστούν
τη βάση της αγωγής.

755/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παπασωτηρίου, Διονύσιος Ζαχαρόπουλος Ν.Σ.Κ.,
Αγγελική Σπηλιοπούλου).
Πλειστηριασμός πλοίου. Κατάταξη δανειστών βάσει του Κ.Ι.Ν.Δ. Αναγγελτήριο στον
πλειστηριασμό. Στοιχεία απαραίτητα που πρέπει να περιέχει για να είναι έγκυρο.
Αναγγελία του Ελληνικού δημοσίου. Στοιχεία σε πλειστηριασμό πλοίου και για
απαίτηση “υπέρ ΝΑΤ”. Απαιτήσεις εργαζομένων στο πλοίο με σύμβαση ναυτολόγησης.
Περιστατικά. Πάντως στην απαίτηση από τη σύμβαση της ναυτολόγησης δεν
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περιλαμβάνονται τα δικαστικά έξοδα.

Κατά το άρθρο 1012 παρ. 4
ΚΠολΔ επί πλειστηριασμού κατασχεμένου πλοίου, η κατάταξη δανειστών στο
σχετικό πίνακα κατάταξης γίνεται κατά
πρώτο λόγο με βάση τις διατάξεις του
Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Με
το άρθρο 205 αυτού (ΚΙΝΔ), με το οποίο
καθιερώνεται ειδική σειρά κατάταξης,
προσδιορίζονται τα ναυτικά προνόμια
και κατ’ αποκλειστικότητα και προτεραιότητα η κατάταξή τους σε τέσσαρες κατηγορίες, που αποκαλούνται τάξεις, στην
πρώτη των οποίων και κατά την οριζόμενη σειρά εντάσσονται 1) τα προς το κοινό
συμφέρον των δανειστών δικαστικά
έξο-δα 2) τα τέλη και δικαιώματα που
βα-ρύνουν το πλοίο, 3) οι συναφείς προς
τη ναυσιπλοΐα φόροι και 4) τα έξοδα φύλαξης και συντήρησης του πλοίου από
τον κατάπλου του στο τελευταίο λιμάνι.
Στη δεύτερη τάξη 1) οι απαιτήσεις του
πλοιάρχου και του πληρώματος από
τη σύμβαση εργασίας καθώς και τα
δικαι-ώματα του Ναυτικού Απομαχικού
Τα-μείου. Περαιτέρω από το άρθρο 972
ΚΠολΔ προκύπτει ότι η αναγγελία, που
πρέπει να περιέχει εκτός από τα άλλα
στοιχεία και περιγραφή της απαίτησης
του αναγγελλόμενου δανειστή, αποτελεί
την πρώτη επιθετική πράξη της διαδικασίας της κατάταξης, το δε αναγγελτήριο αποτελεί το εισαγωγικό δικόγραφο,
με το οποίο εισάγεται στη διαδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα
της κατάταξης η απαίτηση του αναγγελλόμενου δανειστή για έλεγχο και κατάταξη στο σχετικό πίνακα. Με δεδομένο
δε ότι στο περιεχόμενο του αναγγελτηρίου οφείλουν να απαντήσουν με παρατηρήσεις (αρθρ. 974 ΚΠολΔ) και ανακοπή (αρθρ. 979 ΚΠολΔ), ο οφειλέτης, ο
επισπεύδων και οι άλλοι αναγγελθέντες

δανειστές και με βάση το περιεχόμενο
αυτού, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και το δικαστήριο της ανακοπής
θα προβούν στην κατάταξη ή την απόρριψη της απαίτησης, που αναγγέλθηκε,
ενώ δεν είναι ανάγκη να περιέχει τα στοιχεία του δικογράφου της αγωγής, πρέπει
να παρέχει στον οφειλέτη και τους άλλους δανειστές τα στοιχεία άμυνάς τους,
στο δε υπάλληλο του πλειστηριασμού
αλλά και στα δικαστήρια, τα οποία θα
κληθούν να δικάσουν μετά από ανακοπή
κατ’ άρθρο 979 ΚΠολΔ, τις προϋποθέσεις του ελέγχου της νομιμότητας και
βασιμότητας της απαίτησης, στις οποίες
είναι και η ύπαρξη προνομίου, του
οποίου τα πραγματικά περιστατικά, που
το θεμελιώνουν, πρέπει να περιέχονται
στο αναγγελτήριο, εφόσον δε συμπίπτουν με εκείνα που θεμελιώνουν την
απαίτηση. Σε διαφορετική περίπτωση
αν δηλαδή το αναγγελτήριο δεν περιέχει
τα παραπάνω στοιχεία είναι αόριστο και
συνεπώς άκυρο, η δε συμπλήρωση της
αοριστίας του μπορεί να γίνει μόνο με
νέο αναγγελτήριο μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Περαιτέρω η αναγγελία του Δημοσίου, στον πλειστηριασμό που επισπεύδεται κατά το κοινό δίκαιο ρυθμίζεται από το άρθρο 55 του ΚΕΔΕ (Ν.Δ/
γμα 356/74), κατά τις παραγράφους 1
και 3 του οποίου, ο διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου και ήδη ο Οικονομικός
Έφορος, υποχρεούται να αναγγείλει το
Δημόσιο για τα βεβαιωμένα στο Ταμείο
του χρέη, εκείνου κατά του οποίου ενεργείται ο πλειστηριασμός, με αναγγελία
που κοινοποιείται στον υπάλληλο
του πλειστηριασμού και συνοδεύεται
από πίνακα στον οποίο αναφέρονται
τα χρέη αυτά. Ειδικότερα ο πίνακας
περιλαμβά-νει το ονοματεπώνυμο του
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οφειλέτη, το είδος, το ποσόν των χρεών,
το οικονο-μικό έτος στο οποίο ανήκουν,
τη χρονο-λογία βεβαίωσής τους, καθώς
και την ασφάλεια, που τυχόν υπάρχει για
το καθένα από αυτά. Είναι προφανές ότι
η έννοια του καθορισμού του είδους των
χρεών, που απαιτείται από τις παραπάνω διατάξεις, στον πίνακα που συνοδεύει την αναγγελία, περιέχει και τον προσδιορισμό των στοιχείων του προνομίου,
που τυχόν τα ασφαλίζει. Τέλος από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
216 παρ. 1, 585, 933 και 979 παρ. 2
ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο λόγος της ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης, που ασκεί ο
μη καταταγείς δανειστής, με σκοπό την
αποβολή άλλου, που έχει καταταχθεί και
αντίστοιχη κατάταξη στη θέση του, μπορεί να συνίσταται και σε μόνη την άρνηση της απαίτησης του καταταγέντος ή
του προνομιακού χαρακτήρα της, οπότε
ο καθού η ανακοπή φέρει το βάρος της
επίκλησης και απόδειξης των γενεσιουργών της απαίτησης του γεγονότων,
καθώς και εκείνων, που προσδίδουν σ’
αυτήν προνομιακό χαρακτήρα, καθ’
όσον διαφορετικά αν δηλαδή ο καθού η
ανακοπή, που επέχει θέση ενάγοντος,
δεν επικαλεσθεί κατά την πρώτη συζήτηση της ανακοπής στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο με τρόπο σαφή και ορισμένο
αυτά τα γεγονότα ή δεν τα αποδείξει,
γί-νεται δεκτή η ανακοπή, (βλ. σχ. ΑΠ
286/2000 Δνη 41,1327, ΑΠ 1098/96
Δνη 38,1085, ΑΠ 735/94 Δνη 36,43,
ΑΠ 1069/93 Δνη 35,1579, ΑΠ 14/95
Δνη 96,108).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Σε βάρος της ναυτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΤΑΝΓΚΕΡ Ναυτική Εταιρεία» επέσπευσε τρίτος, που δεν είναι διάδικος, αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση
χρηματικής απαιτήσεώς του, που διατη-
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ρούσε κατ’ αυτής. Προς τούτο επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση στο δεξαμενόπλοιο με ελληνική σημαία και με το
όνομα «Πρωτοπόρος», που ανήκει στην
κυριότητα της καθής η εκτέλεση, όπως
προκύπτει από την 938/7-6-00 έκθεση
αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας Μ.Α. Ακολούθως
διενεργήθηκε αναγκαστικός πλειστηριασμός του κατασχεθέντος πλοίου (βλ. την
28807/26-7-00 έκθεση αναγκαστικού
πλειστηριασμού και κατακύρωσης της
συμβολαιογράφου Πατρών Α.Ρ., ο
οποίος απέφερε πλειστηριασμό
17.000.000 δρχ. Στην επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, παραπάνω
συμβολαιογράφο, αναγγέλθηκαν, μεταξύ άλλων, νομότυπα και εμπρόθεσμα 1)
το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο
από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ Πλοίων
Πειραιά, που ζήτησε την προνομιακή
κα-τάταξή του για το ποσόν των
14.066.060 δρχ. 2) οι ανακόπτοντες με
την από 20-2-01 ανακοπή με αριθμ. εκθ.
κατάθεσης 0797/310/2001, που ζήτησαν
την προ-νομιακή κατάταξή τους για το
ποσόν των 15.369.088 δρχ., που
προέρχονται από παροχή ναυτικής
εργασίας στα πλαίσια σχετικής
σύμβασης, που είχε καταρτι-σθεί μεταξύ
αυτών και της καθής η εκτέ-λεση ως
εργοδότριας και 3) ο ανακό-πτων με την
από 20-2-01 ανακοπή, με αριθμ. εκθ.
κατάθεσης 0811/320/2001, που ζήτησε
την προνομιακή κατάταξή του για το
ποσόν των 5.614.569 δρχ., που επίσης
προέρχεται από παροχή ναυτικής
εργασίας.
Επειδή
όμως
το
πλειστηρίασμα δεν επαρκούσε για την
ικανοποίηση του επισπεύδοντος την
εκτέλεση και των λοιπών αναγγελθέντων
δανειστών, συντάχθηκε από την παραπάνω συμβολαιογράφο ο 29452/6-2-01
πίνακας κατάταξης δανειστών, με τον
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οποίο, αφού αφαιρέθηκαν τα έξοδα εκτελέσεως, κατατάχθηκαν στο υπόλοιπο
του πλειστηριάσματος το Ελληνικό Δημόσιο οριστικά και προνομιακά για το
ποσόν των 13.783.809 δρχ., καθόσον η
απαίτησή του, όπως αναφέρεται στον
ίδιο πίνακα, καλυπτόταν από το ναυτικό
προνόμιο της πρώτης τάξης του άρθρου
205 του ΚΙΝΔ και δύο ακόμα δανειστές
της καθ ης η εκτέλεση, που δεν είναι
διά-δικοι στην παρούσα δίκη. Οι ανακόπτοντες δεν κατατάχθηκαν, αφού μετά
την κατάταξη των προαναφερομένων
δεν απέμεινε πλειστηρίασμα. Οι ανακόπτοντες με το μοναδικό λόγο της ανακοπής τους ισχυρίζονται ότι εσφαλμένα
κατατάχθηκε προνομιακά το Ελληνικό
Δημόσιο για μέρος της απαιτήσεώς του,
13.278.580 δρχ., που αναφέρεται στην
από 28-7-00 αναγγελία του και στον
πα-ρατιθέμενο αναλυτικό πίνακα,
όπισθεν του δικογράφου της και στη
στήλη αυτού «Είδος χρέους», Υπέρ
NAT, καθόσον το ποσόν τούτο δεν
αφορά απαίτησή του, που απολαμβάνει
το προνόμιο της πρώ-της τάξης του
άρθρου 205 του ΚΙΝΔ, αλλά απαίτηση
του NAT, το οποίο έπρε-πε προνομιακά
να καταταχθεί με τις δι-κές τους
απαιτήσεις στη δεύτερη τάξη των
ναυτικών προνομίων, που ορίζει το ίδιο
άρθρο. Όπως αποδεικνύεται από την
επικαλούμενη και προσκομιζόμενη,
παραπάνω αναγγελία του Ελληνικού
Δημοσίου και ειδικότερα στον πίνακα
χρεών, που παρατίθεται όπισθεν του
δι-κογράφου αυτής αναφέρονται οι επί
μέ-ρους απαιτήσεις του και ειδικότερα
το εί-δος κάθε μιας από αυτές, μεταξύ
των οποίων και η «Υπέρ NAT» οφειλή
της καθής η εκτέλεση, που έχει βεβαιωθεί
σε βάρος της με το 7/19-1-1998 διπλότυπο βεβαίωσης της ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά για το ποσόν των 13.278.580 δρχ.
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Η αναφορά στον πίνακα χρεών της ίδιας
αναγγελίας του ποσού αυτού ως «Υπέρ
NAT» οφειλόμενο, είναι αόριστη και δημιουργεί αμφιβολίες κατά πόσον τούτο
αποτελεί δημόσιο έσοδο, που βαρύνει
το πλοίο που εκπλειστηριάσθηκε και
αφορά τέλη και δικαιώματα ή φόρους
συναφείς προς τη ναυσιπλοΐα ή εισφορά
υπέρ του Δημοσίου, που εισπράττεται
από το NAT και αποδίδεται σ’ αυτό
(Δημόσιο), οπότε πρέπει να καταταχθεί
στην πρώτη τάξη των ναυτικών προνομίων ή αποτελεί πόρους του NAT, που
εισπράττονται από το Ελληνικό Δημόσιο
κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και δεν
προ-ορίζεται να παραμείνει σ’ αυτό ως
δικό του έσοδο (Δημοσίου), αλλά θα
απο-δοθεί στο NAT, του οποίου αποτελεί
έσοδο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση
θα έπρεπε να αναγγελθεί στον επί του
πλειστηριασμού υπάλληλο το NAT για
το παραπάνω ποσόν και να καταταχθεί
στη δεύτερη τάξη των ναυτικών προνομίων. Το καθ’ ού η ανακοπή δεν επικαλέσθηκε και δεν απέδειξε τα περιστατικά
που θεμελιώνουν την παραπάνω απαίτησή του, καθώς και εκείνα που της
προσδίδουν προνομιακό χαρακτήρα, το
βάρος της αποδείξεως των οποίων φέρει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη
νομική σκέψη που προηγήθηκε, ενόψει
της αμφισβήτησης του προνομιακού της
χαρακτήρα από τους ανακόπτοντες. Με
βάση τα δεδομένα αυτά εσφαλμένα
κατατάχθηκε προνομιακά στην πρώτη
τάξη των ναυτικών προνομίων του άρθρου 205 του ΚΙΝΔ το Ελληνικό Δημόσιο, για το παραπάνω ποσόν των
13.278.580 δρχ. και πρέπει να γίνει δεκτή η ανακοπή, ως κατ’ ουσίαν βάσιμη
και να αποβληθεί τούτο από τον ανακοπτόμενο πίνακα κατά το ίδιο ποσόν.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι οι ανακόπτοντες με την από 20-2-01 ανακοπή
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(αριθμ. εκθ. κατάθεσης 0797/310/01)
αλλοδαποί υπήκοοι είχαν προσληφθεί
από τον πλοίαρχο του εκπλειστηριασθέντος πλοίου με συμβάσεις ναυτολόγησης και παρείχαν την υπηρεσία
τους σ’ αυτό, ως ναύτες, μέχρι και το
χρόνο που κατασχέθηκε τούτο. Από την
εργασία τους διατηρούν αξιώσεις δεδουλευμένων αποδοχών κατά της καθ’ ής η
εκτέλεση και εργοδότριας εταιρείας, ποσού 3.842.272 δρχ. ο καθένας. Προς
τούτο άσκησαν σχετική αγωγή ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
επί της οποίας εκδόθηκε η 1001/00 απόφαση αυτού, που ήδη είναι τελεσίδικη,
το οποίο, δέχθηκε την αγωγή και επιδίκασε σ’ αυτούς το παραπάνω ποσόν,
που ανήγγειλαν νομότυπα και εμπρόθεσμα με την αναγγελία τους στην επί
του πλειστηριασμού υπάλληλο. Επίσης
αποδείχθηκε ότι ο ανακόπτων με την
από 20-2-01 ανακοπή (αριθμ. εκθ. κατάθεσης 0811/320/01) είχε προσληφθεί
από την παραπάνω εταιρεία με σύμβαση ναυτολόγησης και παρείχε στο
πλοίο, που εκπλειστηριάσθηκε, τις υπηρεσίες του ως πρώτος μηχανικός μέχρι
την 31-12-1999, διατηρούσε δε κατά της
τελευταίας, αξιώσεις δεδουλευμένων
αποδοχών 2.759.995 δρχ. Για την ικανοποίηση της απαιτήσεως του αυτής ζήτησε με σχετική αίτηση ενώπιον του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πα-τρών, την έκδοση διαταγής
πληρωμής, επί της οποίας εκδόθηκε η
421/00 διατα-γή πληρωμής αυτού, με
την οποία υπο-χρεώθηκε η εργοδότρια
- καθής η εκτέ-λεση να του καταβάλει το
παραπάνω ποσόν νομιμοτόκως. Η
διαταγή πληρω-μής έχει καταστεί
τελεσίδικη κατ’ άρθρο 633 ΚΠολΔ, καθ’
όσον επιδόθηκε δύο φορές στην
τελευταία, χωρίς να ασκηθεί κατ’ αυτής
ανακοπή. Την απαίτησή του αυτή, με
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τους νόμιμους τόκους, που ανή-λθε
συνολικά στο ποσόν των 2.968.865 δρχ.
(2.759.995 δρχ. κεφάλαιο + 175.183 +
33.687 τόκοι) ανήγγειλε ο ανακόπτων
νομότυπα και εμπρόθεσμα στην επί του
πλειστηριασμού υπάλληλο. Με την ίδια
αναγγελία ζητάει την κατάτα-ξή του και
για τα δικαστικά έξοδα στα οποία
υποβλήθηκε για την έκδοση και την
επίδοση της διαταγής πληρωμής. Το
αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί, καθόσον στην προνομιακή κατάταξη των
απαιτήσεων του δεν περιλαμβάνονται
τα δικαστικά έξοδα, αφού αυτά δεν
αποτε-λούν παρεπόμενη απαίτηση από
την εργασιακή σύμβαση, αλλά αιτία
έχουν το δικαστικό αγώνα μεταξύ του
μισθω-τού και του εργοδότη (βλ. σχ.ΑΠ
158/96 Δνη 97,582). Άλλη αξίωση από
την εργασιακή σύμβαση δεν αποδείχθηκε
ότι διατηρεί ο ανακόπτων κατά την καθ’
ης η εκτέλεση. Επομένως δεν πρέπει να
καταταχθεί και για το ποσόν των
2.953.630 δρχ., το οποίο ζητάει με την
αναγγελία του, ισχυριζόμενος ότι αντιπροσωπεύει μισθούς υπερημερίας για
το χρονικό διάστημα από 27-12-1999
μέχρι και 20-5-00, οπότε λύθηκε η σύμβαση ναυτολογήσεώς του και η εργοδότρια - καθής η εκτέλεση δεν αποδεχόταν τις προσφερόμενες υπηρεσίες
του, αφού από κανένα αποδεικτικό μέσον αποδείχθηκαν τα παραπάνω περιστατικά. Με βάση τα δεδομένα αυτά οι
ανακόπτοντες πρέπει να καταταχθούν
συμμέτρως στη δεύτερη τάξη των ναυτικών προνομίων του άρθρου 205 ΚΙΝΔ,
στο προαναφερόμενο ποσόν, ως προς
το οποίο αποβλήθηκε από τον ανακοπτόμενο πίνακα, το καθ’ ου Ελληνικό
Δημόσιο. Συνεπώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που κατέταξε το τελευταίο
στον ίδιο πίνακα προνομιακά και νια το
ποσόν των 13.278.580 δρχ. και δεν
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κατέταξε τους ανακόπτοντες, έσφαλε ως

προς την εφαρμογή του νόμου και την

758/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Στέλιος Μπιτσώρης, Σωτήριος Περεπής).
Πτώχευση. Αναστολή ατομικών καταδιωκτικών μέτρων από την ημέρα της κήρυξης
της πτώχευσης εκτός αν υπάρχει απαίτηση εξασφαλισμένη με υποθήκη, ενέχυρο
ή ειδικό προνόμιο. Οι άλλοι πιστωτές πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της
επαληθεύσεως των πιστώσεών τους έστω και αν έχει αναγνωρισθεί απαίτησή τους με
δικαστική απόφαση. Διαδικαστικές πράξεις που έγιναν πριν την πτώχευση διατηρούν
την ισχύ τους και μπορούν να συνεχιστούν με κλήση των ενδιαφερομένων όταν
παύσει το κώλυμα από την αναστολή των ατομικών διώξεων. Ομοδικία. Άσκηση
ένδικου μέσου από κάποιον ομόδικο έχει αποτελέσματα και για τους άλλους οι οποίοι
πρέπει να καλούνται σε όλες τις συζητήσεις του ένδικου μέσου αλλιώς η συζήτηση
κηρύσσεται απαράδεκτη. Ομόρρυθμη εταιρεία κατά εταίρων. Όταν ενάγονται για
εταιρικές υποθέσεις, υπάρχει αναγκαστική ομοδικία. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 534, 537, 538 του
Ε.Ν. και 2 του Α.Ν. 635/1937, προκύπτει
ότι επί πτωχεύσεως του οφειλέτη εμπόρου από το πρωί της ημέρας που δημοσιεύεται η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση αναστέλλεται η
άσκηση των ατομικών καταδιωκτικών
μέτρων κατά του πτωχεύσαντος εκ
μέ-ρους των εγχειοόγραφων ή των
εχόντων γενικό προνόμιο πτωχευτικών
πιστω-τών, ήτοι αυτών που δεν έχουν
απαίτηση ασφαλισμένη με υποθήκη,
ενέχυρο ή ειδικό προνόμιο. Ειδικότερα
οι πιστωτές αυτοί είναι υποχρεωμένοι
αντί να ασκή-σουν ή να συνεχίσουν
τις ατομικές διώ-ξεις κατά του πτωχού,
να ακολουθήσουν τη διαδικασία της
επαληθεύσεως των πι-στώσεων τους.
Την υποχρέωση αυτή έχουν ακόμη
και στην περίπτωση που η αξίωση
τους έχει αναγνωρισθεί με δι-καστική
απόφαση. Οι παραπάνω διατά-ξεις

που επιβάλλουν την αναστολή των
ατομικών διώξεων από το χρόνο της δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει
την πτώχευση και την υποχρεωτική
υπο-βολή των σχετικών απαιτήσεων
στη δια-δικασία της επαληθεύσεως των
πιστώ-σεων είναι αναγκαστικού δικαίου
και λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη
από το δικαστήριο. Οι διαδικαστικές
πράξεις που τυχόν έγιναν πριν από την
κήρυξη της πτωχεύσεως διατηρούν την
ισχύ τους και μπορούν να συνεχισθούν,
με κλήση των ενδιαφερομένων διαδίκων, όταν παύσει το κώλυμα από την
αναστολή των ατομικών διώξεων, όπως
σε περίπτωση παύσεως των εργασιών
της πτωχεύσεως ή συμβιβασμού. Έτσι, η
αγωγή ή το ένδικο μέσο, που ασκή-θηκε
πριν από την κήρυξη του εμπόρου σε
πτώχευση και φέρεται προς συζή-τηση
μετά την κήρυξή του σε πτώχευση, δεν
απορρίπτεται, αλλά η συζήτηση αυ-τού
κηρύσσεται απαράδεκτη (ΕΠ 860/1999,
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Αχ. Νομ. 2000, σελ. 411, ΕΠ 410/2001
Αχ.Νομ. 2002, 319, ΕΑ 6783/2000 Ελ
Δ/νη 2002, 504, Ε. Κερ. 150/91 Αρμ.
91,141).
Το άρθρο 76 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ.
ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι όταν η διαφορά
επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση, οι ομόδικοι που μετέχουν νόμιμα στη δίκη ή
έχουν προσεπικληθεί, εάν δεν παραστούν θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται, με
τους οποίους συνδέονται με το δεσμό
της αναγκαστικής ομοδικίας. Περαιτέρω
με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου
(76 του Κ.Πολ,Δ), ορίζεται ότι η άσκηση
ενδίκων μέσων από κάποιον από τους
ομοδίκους της παρ.1 έχει αποτελέσματα
και για τους άλλους. Κατά την έννοια της
τελευταίας αυτής διατάξεως εάν κάποιος
αναγκαίος ομόδικος άσκησε ένδικο μέσο
θεωρούνται, από το νόμο, ως ασκήσαντες αυτό και οι ομόδικοι του, αν και
αδράνησαν. Στην περίπτωση δε αυτή
της πλασματικής άσκησης του ενδίκου
μέσου πρέπει οι μη ασκήσαντες αυτό
αναγκαίοι ομόδικοι να καλούνται σε όλες
τις συζητήσεις του ενδίκου μέσου (αρθρ.
76 παρ.3 και 110 παρ.2 Κ.Πολ,Δ.),
αλλιώς η συζήτηση αυτού κηρύσσεται
απαράδεκτη, ως προς όλους τους
διαδίκους (ΑΠ 117/2001 Ελ.Δ/νη 2002,
440). Εξάλλου, από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 76 παρ.1,
329 και 920 του Κ.Πολ.Δ., συνάγεται
ότι μεταξύ της ομόρρυθμης εταιρείας
και των ομορρύθμων εταίρων, όταν
ενάγο-νται για τις εταιρικές υποθέσεις,
υπάρχει σχέση αναγκαστικής ομοδικίας
αφού η ισχύς της απόφασης που
εκδίδεται για την εταιρεία και το απ’
αυτής δεδικασμέ-νο εκτείνεται και σ’
εκείνους και δεν είναι δυνατόν στην
ίδια υπόθεση να υπάρ-ξουν διαφόρου
περιεχομένου αποφά-σεις (Εθ 1189/

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

1990 ΕΕμπΔ 91,75). Στην προκειμένη
υπόθεση, με την από 20-11-2000 και
με αρ. εκθ. κατ. 99/2001 αγω-γή, που
άσκησε στο Μονομελές Πρωτο-δικείο
Αγρινίου, η εταιρεία με την επωνυ-μία
«Τ. Ο.Ε.Β.Ε.» ζήτησε να υποχρεω-θούν:
α) η πρώτη εναγομένη εταιρεία με την
επωνυμία «Αφοί Μ.Ν. Ο.Ε. - Οικοδομικαί Επιχειρήσεις» και β) ο δεύτερος
εναγόμενος Δ.Ν., ομόρρυθμος εταίρος
της πρώτης εναγομένης να της καταβάλουν, σε ολόκληρο ο καθένας το ποσό
των 5.381.097 δραχμών, ως υπόλοιπο
συμφωνηθείσας αμοιβής αυτής (ενάγουσας) για το συμφωνηθέν και εκτελεσθέν απ’ αυτή έργο, όπως εκτίθεται
με λεπτομέρεια στην αγωγή. Επίσης,
με την από 28-5-2001 και με αρ. εκθ.
κατ. 262/2001 αγωγή, που άσκησε στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Αγρινίου η
εταιρεία με την επωνυμία «Αφοί Μ.Ν.»,
ζήτησε να υποχρεωθεί η εναγομένη εταιρεία «Τ. Ο.Ε.Β.Ε.» να της καταβάλει το
ποσό των 4.700.000 δραχμών, ως ποινική ρήτρα, που κατέπεσε σε βάρος της,
λόγω καθυστέρησης της παράδοσης εκ
μέρους της του συμφωνηθέντος και εκτελεσθέντος έργου, που αναφέρεται στην
αγωγή. Επί των ως άνω αγωγών, που
συνεκδικάστηκαν, εκδόθηκε η υπ’ αρ.
65/2002 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, η οποία
δέχθηκε, στο σύνολο της, ως ουσιαστικά
βάσιμη, την αγωγή της εταιρείας «Τ.
Ο.Ε.Β.Ε.», ως προς αμφότερους τους
εναγομένους και απέρριψε, ως ουσιαστικά αβάσιμη, την αγωγή της εταιρείας
«Αφοί Μ.Ν.». Κατά της ως άνω απόφασης παραπονείται η εναγομένη - ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «Αφοί
Μ.Ν.», με την από 8-4-2002 και με αρ.
εκθ.κατ. 33/10-4-2002 υπό κρίση έφεση
της, για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί να εξαφανισθεί η εκκα-

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

λουμένη απόφαση, με σκοπό να γίνει
δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη, η από 285-2001 αγωγή αυτής (εκκαλούσας) και
να απορριφθεί, ως ουσιαστικά αβάσιμη,
η από 20-11-2000 αγωγή της εταιρείας
«Τ. Ο.Ε.Β.Ε.». Όμως μετά την άσκηση
της υπό κρίση έφεσης (10-4-2002) και
πριν από τη συζήτησή της στο δικαστήριο αυτό, κατά την αναφερόμενη
στην αρχή της παρούσας δικάσιμο
(2-12-2004), η εφεσίβλητη - ενάγουσα
- εναγομένη εταιρεία «Τ. Ο.Ε.Β.Ε.» κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως, με
την υπ’ αρ. 12/2002 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, που
δημοσιεύθηκε σης 25-5-2002. Προσωρινός σύνδικος της πτωχεύσεως αυτής
ορίστηκε, με την 26/2004 απόφαση του
ίδιου Δικαστηρίου, ο δικηγόρος Αγρινίου
Σ.Π., ο οποίος παρέστη κατά τη συζήτηση της υπό κρίση έφεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και αφού
γνωστοποίησε την κήρυξη της ως άνω
πτώχευσης, δήλωσε ότι παρίσταται και
συνεχίζει την παρούσα δίκη νια λογαριασμό της πτωχεύσασας εταιρείας.
Συνεπώς, αφού από την ημέρα κηρύξεως της πτωχεύσεως δεν συνεχίζονται
οι ατομικές διώξεις κατά της πτωχεύσασας εταιρείας και η εκκαλούσα - ενάγουσα δεν επικαλείται ότι η ένδικη αξίωσή
της κατά της πτωχεύσασας εταιρείας, για
καταβολή ποινικής ρήτρας, είναι ασφαλισμένη με ενέχυρο ή υποθήκη ή ότι έχει
ειδικό προνόμιο, πρέπει, σύμφωνα με
τις νομικές σκέψεις που προαναφέρθηκαν, να κηρυχθεί αυτεπαγγέλτως,
απαράδεκτη η συζήτηση της υπό κρίση
έφεσης κατά το μέρος της που πλήττει
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την εκκαλουμενη απόφαση όσον αφορά
στην από 28-5-2001 αγωγή της εκκαλούσας - ενάγουσας εταιρείας κατά της
ήδη πτωχεύσασας εταιρείας, για καταβολή ποινικής ρήτρας. Περαιτέρω, η
υπό κρίση έφεση, κατά το μέρος της
που πλήττει την εκκαλουμένη απόφαση,
όσον αφορά την από 20-11-2000 αγωγή
της ήδη πτωχεύσασας εταιρείας «Τ.
Ο.Ε.Β.Ε.», ασκείται, όπως προαναφέρθηκε, μόνο από την πρώτη εναγομένη ομόρρυθμη εταιρεία «Μ. Ν.» και
όχι και από τον δεύτερο εναγόμενο Δ.Ν.
ομόρρυθμο εταίρο αυτής. Σύμφωνα,
όμως, με τις νομικές σκέψεις που
προαναφέρθηκαν, οι ως άνω εναγόμενοι συνδέονται μεταξύ τους με το
δεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας και
συνεπώς, θεωρείται, από το νόμο, ότι η
υπό κρίση έφεση, κατά το μέρος της που
αφορά την από 20-11-2000 αγωγή της
εταιρείας «Τ. Ο.Ε.Β.Ε.» έχει ασκηθεί και
από τον δεύτερο εναγόμενο. Ο τελευταίος, όμως δεν παρέστη κατά τη συζήτηση της υπό κρίση έφεσης κατά την
αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας
δικάσιμο. Δεν προκύπτει, όμως, από τα
στοιχεία του φακέλλου της δικογραφίας
ότι ο ως άνω αναγκαίος ομόδικος δεύτερος εναγόμενος έχει κλητευθεί για να
παραστεί, κατά την σημερινή συζήτηση
της υπό κρίση έφεσης ούτε εξάλλου η
εκκαλούσα εταιρεία επικαλείται τέτοια
επίδοση. Επομένως, πρέπει, σύμφωνα
με τις νομικές σκέψεις που προαναφέρθηκαν, να κηρυχθεί, ως προς όλους
τους διαδίκους, απαράδεκτη η συζήτηση
της υπό κρίση έφεσης, κατά το μέρος
της που πλήττει την εκκαλουμένη από-
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780/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Καλύβας, Σωτήριος Πολύδωρος).
Αλληλόχρεος λογαριασμός σε τραπεζικές συναλλαγές. Εχει εφαρμογή και το
άρθρο 112 Εισ.ΝΑΚ βάσει του οποίου μπορεί να κλείσει οριστικά ο λογαριασμός
με καταγγελία ενός από τους συμβαλλομένους, οπότε ο δικαιούχος δικαιούται να
απαιτήσει αμέσως το κατάλοιπο. Επιτρεπτή η εισαγωγή πιστωτικών τίτλων στον
αλληλόχρεο λογαριασμό αν υπάρχει σχετική συμφωνία. Έννοια “αντιλογισμού” ή
“αντιπεράσματος”. Εμπράγματη ασφάλεια. Ο εμπράγματος ασφαλισμένος δανειστής
μπορεί να εκποιήσει το πράγμα ανεξάρτητα από το ποιος είναι κύριός του ή από το
εάν συστάθηκαν μεταγενέστερα πάνω σ’ αυτό άλλα πραγματικά δικαιώματα. Ενέχυρο
σε τίτλους εις διαταγήν (επιταγής). Τρόπος σύστασης. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
669 ΕμπΝ, 874 Α.Κ και 112 Εισ. Ν Α.Κ,
προκύπτει ότι αλληλόχρεος λογαριασμός υπάρχει όταν δύο πρόσωπα,
από τα οποία τουλάχιστον το ένα είναι
έμπο-ρος, συμφωνούν να καταχωρίζουν
τις μεταξύ τους δοσοληψίες σε κονδύλια
πιστώσεων και χρεώσεων, τα οποία,
μο-λονότι διατηρούν το νομικό τους
χαρα-κτήρα, αποβάλλουν από της καταχωρίσεως τους την αυτοτέλειά τους και
δεν μπορούν να επιδιωχθούν ή διατεθούν χωριστά, με αποτέλεσμα να οφείλεται μόνο το κατάλοιπο που προκύπτει,
κατά το κλείσιμο του λογαριασμού, με
την αντιπαραβολή των κονδυλίων. Συνεπώς με τη σύμβαση του αλληλόχρεου
λογαριασμού δημιουργείται μεταξύ των
συμβαλλομένων μία διαρκής έννομη
σχέση, αφού η λειτουργία της σύμβασης
προϋποθέτει χρονική διάρκεια. Η σχέση
αυτή έχει περιουσιακό χαρακτήρα και ως
εκ τούτου καταλογίζεται στο ενεργητικό
ή στο παθητικό της περιουσίας των μερών το ανά πάσα στιγμή περιεχόμενο
του λογαριασμού, δηλαδή η αντιπαραβολή των κονδυλίων της χρεωπίστωσης
(4Π. 1/2002 ΝοΒ 50/1694, 630/1992
ΕΕΝ 60/495. Συνηθισμένη μορφή αλλη-

λόχρεου λογαριασμού στις τραπεζικές
συναλλαγές αποτελεί η σύμβαση μεταξύ
τράπεζας και εμπόρου πελάτη της, με
την οποία η πρώτη αναλαμβάνει την
υποχρέωση να παρέχει στο δεύτερο
διαδοχικές πιστώσεις μέχρι ορισμένο
ποσό και αυτός να παραδίδει στην Τράπεζα χρήματα ή τίτλους και γενικά κάθε
βέβαιη και εκκαθαρισμένη παροχή που
εκφράζεται σε χρήμα και συμφωνείται
περαιτέρω ότι οι εκατέρωθεν παροχές
καταχωρούνται σε ένα ή περισσότερα
κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων και
μετά το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού και τον συμψηφισμό των κονδυλίων χρεωπιστώσεων, θα αποβαίνει ο
ένας ή ο άλλος πιστωτής ως προς το
κατάλοιπο. Στη σύμβαση αυτή έχει εφαρμογή και η διάταξη του άρθρου 112 Εισ.
Ν Α.Κ, κατά την οποία ο αλληλόχρεος ή
ανοικτός λογαριασμός μπορεί να κλειστεί οριστικά σε κάθε χρόνο με καταγγελία ενός από τους συμβαλλομένους,
οπότε ο δικαιούχος του καταλοίπου δικαιούται να το απαιτήσει αμέσως (ΕΑ
3963/1982 ΕΕμπΔ. ΛΓ/537, 2630/1990
ΕλΔ 31/1502).
Οι απαιτήσεις από πιστωτικούς
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τίτλους, κατ’ αρχήν, δεν καταχωρίζονται
σε αλληλόχρεο λογαριασμό, επειδή δεν
εισάγονται σε αυτόν απαιτήσεις που
εξαρτώνται από αίρεση ή προθεσμία,
ωστόσο τούτο είναι επιτρεπτό όταν
υπάρχει σχετική συμφωνία των διαδίκων. Η εισαγωγή πιστωτικών τίτλων
μπορεί να γίνει με σκοπό α) είτε την
εξασφάλιση του καταλοίπου του λογαριασμού, β) είτε την εξόφληση των πιστωτικών τίτλων, γ) είτε για μελλοντική
κάλυψη. Το αντίστοιχο ποσό αποβάλλει
την αυτοτέλειά του μόνο στη δεύτερη
περίπτωση. Ακόμη όμως και όταν γίνει
καταχώρηση στο λογαριασμό της αξίας
πιστωτικών τίτλων ως πληρωμής, ενώ
δεν πρόκειται πραγματικά για τέτοια, η
καταχώρηση αυτή κρατάει έξω από κάθε
δέσμευση την από τους πιστωτικούς
τίτλους απαίτηση, η οποία μπορεί έτσι
να ασκηθεί ελεύθερα και ακολουθεί το
δικαίωμα επί του εγγράφου (κυριότητας)
το οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί περαιτέρω με οπισθογράφηση. Έτσι, αν οι πιστωτικοί τίτλοι πληρωθούν, εισέρχονται
στο πιστωτικό σκέλος του λογαριασμού,
ενώ αν δεν επιτευχθεί τελικά ή είσπραξη
της απαίτησης, είτε αποβάλλονται από
το λογαριασμό (ΕΑ 599/1994 ΕΕμπΔ
1994/396), είτε η σχετική πιστωτική
εγγραφή στο λογαριασμό, που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, ακυρώνεται με
αντίθετη χρεωστική εγγραφή (μέθοδος
που αποκαλείται “αντιλογισμός” ή “αντιπέρασμα”), πράγμα το οποίο δικαιολογείται από το γεγονός ότι η αποστολή
των πιστωτικών τίτλων και η σχετική
υπέρ του οφειλέτη τους πιστωτική εγγραφή στον αλληλόχρεο λογαριασμό
έγινε με τον εξυπακουόμενο όρο της
εί-σπραξης τους (ΕΑ 7385/1999 ΔΕΕ
6/739, ΕΘ 390/1991 Αρμ. 47/734 και
γενι-κότερα για τα πιο πάνω Βελέντζας
Δίκαιο Αλληλόχρεου Λογαριασμού, έκδ.
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2000, § 1-VI-1).
Εξάλλου επί εμπράγματης ασφάλειας η εξασφάλιση της απαίτησης του
πιστοδότη συνίσταται στο ότι αποκτά
εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ορισμένο πράγμα (κινητό ή ακίνητο) του πιστολήπτη ή τρίτου, το οποίο μπορεί, αν ο
πιστολήπτης δεν εξοφλήσει το χρέος, να
το εκποιήσει αναγκαστικά και να ικανοποιηθεί προνομιακά από το προϊόν της
αναγκαστικής εκποίησης (πλειστηρίασμα). Από τα κύρια πλεονεκτήματα της
εμπράγματης ασφάλειας είναι ότι το σχετικό δικαίωμα του πιστοδότη δεν θίγεται
σε περίπτωση διάθεσης του βεβαρημένου πράγματος, αλλά εξακολουθεί να
βαρύνει το πράγμα και συνεπώς δεσμεύει όσους αποκτούν μεταγενέστερα
πάνω σε αυτό κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα. Επομένως ο εμπραγμάτως ασφαλισμένος δανειστής μπορεί να
εκποιήσει το πράγμα, ανεξάρτητα από
το ποιος είναι κύριός του ή από το εάν
συστάθηκαν μεταγενέστερα πάνω σε
αυτό άλλα εμπράγματα δικαιώματα
(Απ. Γεωργιάδης Η Εξασφάλιση των
Πιστώ-σεων, έκδ. 2001, §2 αρ. 8, 9).
Ειδικότερα κατ’ αρθ. 1209 Α.Κ. μπορεί
σε ξένο κινη-τό πράγμα να συσταθεί
εμπράγματο δι-καίωμα ενεχύρου για
την εξασφάλιση απαίτησης με την
προνομιακή ικανοποί-ηση του δανειστή
από το πράγμα. Κατ’ αρθ. 1247 επ. ΑΚ,
όμως, μπορεί να συσταθεί ενέχυρο και
σε δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και
σε αξιόγραφα εις διαταγήν. Ειδικά ως
προς τη σύσταση του ενεχύρου, από
τις διατάξεις των αρθ. 1247, 1248 και
1251 Α.Κ προκύπτει ότι οι τίτλοι εις
διαταγήν μπορούν να ενεχυ-ραστούν
είτε σύμφωνα με όσα ισχύουν γενικά
για την ενεχύραση απαίτησης, είτε με
οπισθογράφησή τους σε διαταγή του
ενεχυρούχου δανειστή και παράδοση
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τους σε αυτόν, χωρίς να απαιτείται άλλη
έγγραφη συμφωνία, πράγμα που, επί
ενεχυραζομένων σε ανώνυμες εταιρείες,
ισχύει και με βάση τις διατάξεις των αρθ.
35-38 του ΝΔ της 17/7-13/8-1923 “περί
ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών” (βλ. και Ν. Δελούκα Αξιόγραφα,
3η έκδ., §25). Ανεξάρτητα από τον τρόπο
με τον οποίο έγινε η ενεχύραση, το αρθ.
1255 Α.Κ ορίζει (κατά παρέκκλιση από
τη διάταξη του αρθ. 1253 Α.Κ και για
διευκόλυνση της ικανοποίησης του δανειστή) ότι ο ενεχυρούχος δανειστής
δικαιούται να εισπράξει μόνος την απαίτηση που ενσωματώνεται στον τίτλο και
πριν από τη λήξη του ασφαλισμένου
χρέους. Αν όμως την εισπράξει πριν λήξει το ασφαλιζόμενο χρέος, υποχρεούται
να τοποθετήσει ασφαλώς και έντοκα το
εισπραχθεν ποσό, με την επιφύλαξη του
δικαιώματος ενεχύρου (ΕΑ 7106/1976
ΝοΒ 25/546, Απ. Γεωργιάδης ό.π., §30
αρ. 64). Εφόσον βέβαια το ασφαλιζόμενο χρέος έχει λήξει και πρόκειται για
χρηματική απαίτηση, ο δανειστής δικαιούται να την εισπράξει, κατά το ποσό
που απαιτείται για την ικανοποίησή του,
σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του αρθ.
1254 εδ. β ΑΚ. Αν μάλιστα, σύμφωνα με
τις διατάξεις των αρθ. 39§3 και 44 του
ΝΔ της 17/7-13/8.1923, ενεχυρού-χος
είναι ανώνυμη εταιρεία, τότε με τη λήξη
της ενεχυρασμένης απαίτησης, ακόμη
και αν δεν έχει λήξει ήδη το ασφαλισμένο χρέος, αυτή δικαιούται να προβεί μόνη στην είσπραξη ολόκληρης της
απαίτησης, υποχρεούμενη μόνο, μετά
την πλήρη ικανοποίησή της, να αποδώσει το τυχόν υπόλοιπο στον ενεχυραστή
(βλ. και Δημάκου σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Α.Κ., αρθ. 1254 αρ. 19 επ.).
Τα ανωτέρω, αναμφίβολα ισχύουν ειδικότερα και επί επιταγής (εφόσον δεν φέρει τη ρήτρα “ουχί εις διαταγήν”), παρότι
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ο Ν. 5960/1933 δεν περιέχει διατάξεις
για τη μεταβίβαση της επιταγής προς
εξασφάλιση απαιτήσεων. Έτσι η ενεχύραση της επιταγής ρυθμίζεται από τις
προαναφερθείσες διατάξεις τόσο του
Α.Κ όσο και του ΝΔ της 17/7-13/8-1923
(βλ. Ι. Μάρκου Δίκαιο Επιταγής, έκδ.
2002 σ. 44, Απ. Γεωργιάδης ό.π., §30
αρ. 65, Δελούκας ό.π., §204, Δημάκου
ό.π., αρθ. 1251 αρ. 2, 4), οι οποίες εξάλλου δεν εξαιρούν σε καμία περίπτωση
την επιταγή.
Είναι, τέλος, αυτονόητο ότι η εξασφάλιση του δανειστή με εμπράγματη
ασφάλεια δεν του αφαιρεί άλλα διωκτικά
μέτρα που μπορεί να έχει κατά του
οφειλέτη, πράγμα που γίνεται εμφανέστερο όταν η παρασχεθείσα ασφάλεια
είναι μικρότερη της απαίτησής του ή όταν
η είσπραξή της δεν είναι βέβαιη. Έτσι
στα δικαιώματα της εμπράγματης ασφάλειας γίνεται λόγος για τον κανόνα της
προτίμησης, δηλαδή της προνομιακής
ικανοποίησης της ασφαλισμένης απαίτησης έναντι κοινών απαιτήσεων,
έστω και χρονικά προηγούμενων (Απ.
Γεωρ-γιάδης ό.π. Εμπράγματο Δίκαιο,
έκδ. 1991, §85 αρ. 6, πρβλ. το θεσμό
της προνομιακής κατάταξης στο πεδίο
της αναγκαστικής εκτέλεσης Γέσιου
- Φάλτση Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, έκδ. 2001, §63 31 επ.). Βάσει
επομένως όλων όσων προαναφέρθηκαν, στην περίπτωση που σε αλληλόχρεο λογαριασμό μεταξύ ιδιώτη και
τρά-πεζας έχουν εισαχθεί με πιστωτική
εγ-γραφή επιταγές, τις οποίες ενεχύρασε
ο πρώτος στη δεύτερη προς κάλυψη των
χρεώσεων του ή προς εξασφάλιση του
εις βάρος του καταλοίπου του λογαριασμού, και αυτές δεν πληρωθούν μέσα
στο νόμιμο χρονικό διάστημα από την
εμφάνισή τους στην πληρώτρια, τότε η
τράπεζα έχει σωρευτικά δύο δικαιώματα:
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α) να εγγράψει με αντιλογισμό το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο χρεωστικό
σκέλος του αλληλόχρεου λογαριασμού
και β) να επιδιώξει την είσπραξη των
επι-ταγών στρεφόμενη κατά του εκδότη
τους και τυχόν οπισθογράφων ώστε να
ικανο-ποιηθεί το δικαίωμα της από το
ενέχυρο, ακόμη και εάν εν τω μεταξύ
έχει κλείσει τον αλληλόχρεο λογαριασμό
και έχει συμπεριλάβει στο κατάλοιπο την
αξία των επιταγών. Στην περίπτωση δε
που εισπραχθούν ποσά και από τις δύο
αυ-τές διαδικασίες, η δανείστρια τράπεζα
έχει υποχρέωση να τα καταλογίζει στον
αντίστοιχο λογαριασμό ώστε να καλυφθεί πλήρως το κατάλοιπο πλέον τυχόν
τόκων και εξόδων. Αφού δε συμβεί αυτό,
ο οφειλέτης έχει, ως προς μεν το ενέχυρο, τα δικαιώματα που προαναφέρθηκαν, ως προς δε την εναντίον του επίσπευση εκτέλεσης από την τράπεζα για
ποσό μεγαλύτερο από το ήδη οφειλόμενο, τα μέσα που παρέχει ο νόμος για
κάθε ανάλογη περίπτωση. Με βάση τα
ανωτέρω η αγωγή δεν είναι νόμιμη ούτε
κατά την κύρια ούτε κατά την επικουρική

βάση της, αφού η εναγομένη έχει δικαίωμα να επιδιώξει σωρευτικά την ικανοποίηση της απαίτησης της, τόσο από τον
αλληλόχρεο λογαριασμό όσο και από τις
επιταγές και έτσι δεν υπάρχει ούτε αδικοπραξία αυτής, ούτε αδικαιολόγητος
πλουτισμός της, γιατί δεν ισχυρίζεται η
ενάγουσα ότι εισπράχθηκε δύο φορές
η απαίτηση των 17.300.000 δραχμών,
ούτε τέλος τα περιστατικά αυτά συνιστούν κατάχρηση δικαιώματος. Επομένως η αγωγή έπρεπε να απορριφθεί
ως μη νόμιμη και να καταδικαστεί η
ενάγουσα στα δικαστικά έξοδα της εναγομένης, υπολογιζόμενα με βάση το
αντικείμενο της διαφοράς. Στην ίδια ως
άνω κρίση κατέληξε και το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο τόσο ως προς την αγωγή
όσο και ως προς τα δικαστικά έξοδα.
Συνεπώς δεν έσφαλε στην ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου στις δύο ως άνω
περιπτώσεις και έτσι οι σχετικοί λόγοι
εφέσεως που υποστηρίζουν το αντίθετο,
είναι αβάσιμοι στην ουσία.

862/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Μπεβούδα, Παναγιώτης
Δασιός).
Ασφαλιστική σύμβαση για ατύχημα από αυτοκίνητο. Ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο
χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου καθώς και των επομένων,
εκτός αν 30 ημέρες πριν από το τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου καθένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει το άλλο για το αντίθετο, με συστημένη επιστολή.
Γνωστοποίηση ακύρωσης, λήξης ή αναστολής της ασφαλιστικής σύμβασης. Έννοια.
Περιστατικά.

Το άρθρο 6 παρ. 1 της υπ Κ4/585
της 5-4-1978 απόφασης του Υπουργού
Εμπορίου «περί καθορισμού των
γενικών όρων του ασφαλιστηρίου του

καλύπτοντος την εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστική ευθύνη», ορίζει ότι
η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει για την
ασφαλιστική περίοδο που ορίζεται στο
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ασφαλιστήριο και ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου, καθώς
και των επομένων, εκτός, αν 30 ημέρες
πριν από το τέλος κάθε ασφαλιστικής
περιόδου, καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει το άλλο, για το
αντί-θετο, με συστημένη επιστολή. Από
τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 και
11 του Ν. 489/76 «περί υποχρεωτικής
ασφάλισης της εξ ατυχήματος αστικής
ευθύνης), όπως η τελευταία διάταξη
αντι-καταστάθηκε από το άρθρο 7 και
3 του Ν. 2170/1993 το πρόσωπο, που
ζημιώ-θηκε από αυτοκινητικό ατύχημα,
έχει από την ασφαλιστική σύμβαση και
μέχρι του ποσού αυτής ιδία αξίωση κατά
του ασφαλιστή, ο οποίος δεν μπορεί να
αντι-τάξει κατ’ αυτού, όταν ασκεί την
πα-ραπάνω αξίωση, ενστάσεις, που
απορ-ρέουν από την ασφαλιστική
σύμβαση, ενώ η ακύρωση, η λήξη ή η
αναστολή της μπορεί να αντιταχθεί κατά
του τρίτου που ζημιώθηκε, μόνο εφόσον
το ατύ-χημα συνέβη μετά δεκαέξι ημέρες
από τη γνωστοποίηση της ακύρωσης ή
λήξης ή αναστολής από τον ασφαλιστή.
Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται στην κατοικία ή διαμονή του συμβαλλόμενου ή
ασφαλισμένου με επιστολή προς αυτόν.
Ο σκοπός της γνωστοποίησης είναι να
άρει κάθε αμφισβήτηση, ως τον χρόνο
παύσης της ευθύνης του ασφαλιστή και
έτσι, να αποτρέψει τη δυνατότητα συμπαιγνίας μεταξύ ασφαλισμένου και
ασφαλιστή σε βάρος του ζημιωθέντος
τρίτου, στην προστασία του οποίου και
αποβλέπει το άρθρο 11 του Ν. 489/76.
Επομένως, για την έναντι του
ζη-μιωθέντος τρίτου απαλλαγή του
ασφα-λιστή, είναι αναγκαία η τήρηση
του επι-βαλλομένου από το νόμο τύπου
της γνωστοποίησης αυτής και αν ακόμα
η ακύρωση ή η λήξη της ασφαλιστικής
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σύμβασης επήλθε με μεταγενέστερη
συμφωνία του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου, οπότε ο τελευταίος γνώριζε
έκ-τοτε την ακύρωση, αφού με την
σύμπρα-ξη του είχε προκληθεί. Η ανάγκη
γνω-στοποίησης προκύπτει από την ίδια
τη διατύπωση της ως άνω διάταξης,
που επιβάλλει τη γνωστοποίηση σε
κάθε περίπτωση ακύρωσης, λήξης ή
αναστο-λής της ασφαλιστικής σύμβασης
και συνεπώς και στην προκύπτουσα
μετά από συμφωνία των μερών λύση
της σύμβασης ασφάλισης (ΑΠ 560/
2003 ΕΣΔ, 2004, ΑΠ 1747/2001 ΕΣΔ
2002,79).
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 26-101360/97 ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που καταρτίστηκε
μεταξύ του πρώτου εναγομένου, κυρίου
του ζημιογόνου υπ’ αρ. κυκλ. ΥΑΥ-8926
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και της δεύτερης
ενα-γομένης ανώνυμης ασφαλιστικής
εται-ρείας “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ”
η τε-λευταία ασφάλισε το ως άνω
αυτοκίνητο, για τις προς τρίτους ζημιές,
για το χρο-νικό διάστημα από 29-9-1997
έως 29-3-1998. Δεν αποδείχθηκε, όμως
ότι ο πρώτος εναγόμενος δήλωσε στη
δεύτε-ρη εναγομένη ασφαλιστική
εταιρεία, τηλεφωνικά, στις 20-3-1998,
ότι επιθυμεί τη λύση της μεταξύ τους
σύμβασης ασ-φάλισης για το μέλλον, η
δε κατάθεση της μάρτυρος της δεύτερης
εναγομένης, η οποία είναι ασφαλιστική
πράκτορας αυτής και καταθέτει ότι ο
πρώτος ενα-γόμενος της είπε ότι δεν
ενδιαφερόταν για τη συνέχιση της
ασφάλισης, δεν κρί-νεται επαρκής για
το σχηματισμό πλή-ρους αντίθετης
δικανικής πεποίθησης. Συνεπώς, δεν
αποδείχθηκε ότι έλαβε χώρα ακύρωση
της ως άνω ασφα-λιστικής σύμβασης
με κάποιον από τους προβλεπόμενους
από το νόμο τρόπους καθώς και ότι
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γνωστοποιήθηκε αυτή, νο-μότυπα
στον ασφαλισμένο πρώτο ενα-γόμενο.
Επομένως, η επίδικη ασφα-λιστική
σύμβαση ανανεώθηκε, αυτοδι-καίως,
σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που
προαναφέρθηκαν, για ίσο χρονικό
διάστημα, ήτοι για το χρονικό διάστημα
από 30-3-1998 έως 29-9-1998. Κατά τον

χρόνο του επίδικου ατυχήματος (29-41998), το ζημιογόνο υπ’ αριθμ. ΥΑΥ-8926
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμέ-νο για
τις προς τρίτους ζημιές στην δεύ-τερη
εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, αφού
αυτή εξακολουθεί να ευθύνεται από την

978/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Μαρίνος, Αλέξανδρος Σούλης, Δήμητρα Κουνινιώτη
– Χρυσάνθου, Ηλίας Δημητρίου).
Ανώνυμες εταιρείες. Αποκτούν νομική προσωπικότητα και άρα ικανότητα να καθίστανται
διάδικοι, από την καταχώριση της εγκριτικής υπουργικής απόφασης και του καταστατικού
στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Συγχώνευση
ανώνυμων εταιρειών με σύσταση νέας εταιρείας. Μεταβιβάζεται το σύνολο της
περιουσίας τους στη νέα εταιρεία από την πιο πάνω δημοσίευση. Έφεση. Πρόσθετοι
λόγοι στις ειδικές διαδικασίες. Αν ασκηθούν με δικόγραφο, ισχύει η προθεσμία των
30 ημερών. Μεσιτεία. Προϋποθέσεις της αμοιβής του μεσίτη. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 62 Κ.
Πολ.Δικ. ικανός να είναι διάδικος θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που
έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η ικανότητα διαδίκου της ανώνυμης εταιρείας,
όπως και όλων των νομικών προσώπων
αρχίζει από τη σύστασή τους και ειδικότερα από την καταχώριση της εγκριτικής
υπουργικής απόφασης και του καταστατικού της στο Δελτίο Ανωνύμων
Εται-ρειών της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και παύει από τη λύση
αυτής με οποιο-δήποτε νόμιμο τρόπο.
Εξάλλου σύμ-φωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 68 παρ. 1, 3, 75 παρ. 1 περ. α,
80 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, που
προστέθηκαν με το ΠΔ/γμα 498/
31.12.1987, για την προ-σαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της από 9.10.1978 τρίτης κοινοτικής

οδηγίας 78/855/ΕΟΚ για το εταιρικό
δίκαιο, σε περίπτωση συγχώνευσης
ανωνύμων εταιρειών με σύσταση νέας
εταιρείας οι συγχωνευό-μενες εταιρείες
λύνονται, χωρίς να η ακο-λουθήσει
εκκαθάριση και συνιστάται νέα ανώνυμη
εταιρεία, στην οποία οι διαλυό-μενες
εταιρείες μεταβιβάζουν το σύνολο της
περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό), από δε την καταχώριση στο
Δελ-τίο Ανωνύμων Εταιρειών της
Εγκριτικής απόφασης της διοίκησης,
αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως, χωρίς
καμία άλλη δια-τύπωση, η νέα εταιρεία
υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα
δικαιώματα και τις υπο-χρεώσεις των
εταιρειών που λύνονται και η μεταβίβαση
αυτή εξομοιώνεται με κα-θολική διαδοχή,
τόσο για τις συγχωνευό-μενες εταιρείες,
όσον και έναντι των τρί-των. Κάθε αίτηση
παροχής έννομης προστασίας από ή
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κατά προσώπου, που δεν έχει την
ιδιότητα του διαδίκου, καθιστά αυτήν
άκυρη και συνεπώς είναι απορριπτέα
για έλλειψη διαδικαστικής προϋπόθεσης
και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.
Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 520
Κ.Πολ.Δικ., όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με το άρθρο 16 του Ν.
2915/2001 και 8 παρ. 1 του Ν. 3043/
2002, οι πρόσθετοι λόγοι της έφεσης
ασκούνται μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο,
που κατατίθεται στη γραμμα-τεία του
δευτεροβαθμίου δικαστηρίου και, αφού
συνταχθεί έκθεση κάτω από το
δικόγραφο αυτό, κοινοποιείται στον
εφεσίβλητο τριάντα ημέρες πριν από τη
συζήτηση της έφεσης. Η διάταξη αυτή
εφαρμόζεται για τις εφέσεις κατ’ αποφάσεων επί αγωγής της οποίας η πρώτη
συζήτηση στον πρώτο βαθμό έγινε μετά
την 1.1.2002. Οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως ασκούνται μόνον κατά την πρώτη
συζήτηση, έστω και μετά από αναβολή
ή ματαίωση. Κατά τη διαδικασία των
άρθρων 677 - 681 Κ.Πολ.Δικ., που
αφορά στις διαφορές από αμοιβές για
την παροχή εργασίας, εφαρμόζεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 681 εδ.
γ και το άρθρο 674 παρ. 1, που ορίζει
ότι οι πρόσθετοι λόγοι της έφεσης
ασκούνται και με τις προτάσεις. Στις ειδικές διαδικασίες γινόταν δεκτό ότι αν ο
εκκαλών ασκούσε τους πρόσθετους λόγους όχι με τις προτάσεις, αλλά με ιδιαίτερο δικόγραφο ίσχυε και εκεί η οκταήμερη προθεσμία του άρθρου 520.
Κ.Πολ.Δικ., όπως ίσχυε πριν από την
παραπάνω τροποποίησή του. Ενόψει
του ότι ο νομοθέτης δεν περιέλαβε ειδική
πρόβλεψη κατά την τελευταία τροποποίηση του ίδιου άρθρου, θα πρέπει να
γίνει δεκτόν ότι ήδη για το παραδεκτόν
των προσθέτων λόγων και στις ειδικές
διαδικασίες, αν ασκηθούν με ιδιαίτερο
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δικόγραφο, ισχύει πλέον η προθεσμία
των τριάντα ημερών. Στην περίπτωση
που ασκούνται με τις προτάσεις κατατίθενται μέχρι την έναρξη της συζητήσεως.
Εξάλλου ως «κεφάλαια» της εκκαλουμένης αποφάσεως νοούνται οι οριστικές
διατάξεις της, με τις οποίες το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αποφαίνεται για κάθε
μία από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν
σ’ αυτό για την παροχή έννομης προστασίας, εκείνες δηλαδή που έχουν
αυ-τοτελή ιστορική και νομική θεμελίωση.
Αναγκαίως συνεχόμενα κεφάλαια είναι
1) οι κρίσεις περί εννόμων σχέσεων η
μία των οποίων αποτελεί προδικαστικό
ζήτημα της άλλης ή κατ’ άλλη διατύπωση
οι κρίσεις, που αφορούν την κύρια απαίτηση αφενός και τα παρεπόμενα ή παρακολουθήματά της αφετέρου και 2) οι
κρίσεις περί των απαιτήσεων που πηγάζουν από την ίδια (κατά μια άποψη ιστορική ή κατ’ άλλη ιστορική και νομική)
αιτία κατά την εξέλιξη της ίδιας έννομης
σχέσης. Στην περίπτωση συρροής περισσότερων ιστορικών βάσεων το κοινό
αίτημα είναι δυνατόν να θεμελιώνεται σε
άσχετες μεταξύ τους ιστορικές βάσεις.
Στην περίπτωση αυτή, όπου σωρεύονται
περισσότερες δικονομικές αξιώσεις,
υπάρχουν τόσα αντικείμενα της δίκης,
όσες είναι οι διαφορετικές ιστορικές βάσεις, που θεμελιώνουν το κοινό αίτημα.
Τα διάφορα δε αντικείμενα της δίκης,
που εισάγονται από τον ενάγοντα καταλήγουν στη δημιουργία ιδιαιτέρων κεφαλαίων της εκκαλουμένης απόφασης.
Έτσι όταν με την έφεση προσβάλλεται
το κεφάλαιο της απόρριψης της κύριας
βάσης της αγωγής, δεν μπορεί με πρόσθετο λόγο έφεσης να πλήττεται η εκκαλουμένη ως προς την απόρριψη της
επι-κουρικής βάσης αυτής, καθ’ όσον το
τε-λευταίο τούτο κεφάλαιο δεν συνέχεται
αναγκαστικά με το προσβαλλόμενο με
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την έφεση, καθ’ όσον πρόκειται για τυπική περίπτωση συρροής διαφορετικών
ιστορικών βάσεων προς θεμελίωση του
ίδιου αιτήματος. Τέλος η ένορκη βεβαίωση τρίτου ενώπιον Ειρηνοδίκη ή
συμβολαιογράφου, σύμφωνα με το
άρθρο 671 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ., που
εφαρμόζεται κατ’ άρθρο 681 Κ.Πολ.Δικ.
και στην ειδική διαδικασία των διαφορών
από αμοιβές για την παροχή εργασίας,
λαμβάνεται υπόψιν ως αποδεικτικό
μέσον και στη δευτεροβάθμια δίκη, μόνον αν έχει συνταχθεί πριν από τη δικάσιμο και μετά προηγούμενη και νομότυπη κλήτευση του αντιδίκου εκείνου,
που επικαλείται τη σύνταξη αυτής, πριν
από είκοσι τέσσαρες τουλάχιστον ώρες
από τη λήψη της. Εξάλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 96,
97, 104 και 143 παρ. 1, 3 Κ.Πολ.Δικ.,
συνάγεται ότι ο δικηγόρος που υπέγραψε το ένδικο μέσον της έφεσης κατά
νό-μιμο αμάχητο τεκμήριο θεωρείται
μέχρι την πρώτη συζήτηση στο
ακροατήριο ότι είναι ο πληρεξούσιος και
αυτοδικαίως αντίκλητος του εκκαλούντα
για όλες τις επιδόσεις, που αναφέρονται
στη δίκη που ανοίχθηκε με το ένδικο
μέσον, στις οποίες περιλαμβάνεται και
η κλήση για την πρώτη συζήτηση της
έφεσης. Έτσι κατά μείζονα λόγο είναι
αντίκλητος δεκτι-κός παραλαβής και της
κλήσης του αντι-δίκου του εκκαλούντος
για να παραστεί σε Ειρηνοδίκη ή
συμβολαιογράφο κατά τη λήψη ένορκης
βεβαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 671
παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ. (βλ. σχ. Ολ.ΑΠ. 2091/
1986, ΝοΒ 87,1629, Ολ.ΑΠ. 12/1999
Δνη 40,567, ΑΠ. 859/2002 Δνη 44.1325,
ΑΠ. 454/2004, αδημ., Μαργαρίτης στο
άρθρο 520 στο συμπλήρωμα της
ερμηνείας Κ.Πολ.Δικ., Κεραμέα Κονδύλη - Νίκα, Α. Μπακό-πουλος:
Ζητήματα από την κατ’ έφεση δίκη, Δνη
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33.1137 επ., Κ. Μακρίδου: Οι πρόσθετοι
λόγοι έφεσης κατά τον Κ. Πολ.Δικ. σελ.
71 επ., Κρητικός: Αποζημί-ωση από
τροχαία αυτοκινητικά ατυχήμα-τα έκδ.
1992 σελ. 860, Εφ.Αθ. 4835/1978 ΝοΒ
27.1915, Εφ.Αθ. 2588/2003 Δνη
45.1484). Στην παρούσα υπόθεση οι
εκκαλούντες άσκησαν με το από
15.4.2004 ιδιαίτερο δικόγραφο πρόσθετους λόγους έφεσης κατά των εφεσίβλητων, που αφορούν τα προσβληθέντα με
την έφεση κεφάλαια της εκκαλουμένης
αποφάσεως και τα αναγκαίως συνεχόμενα με αυτά. Επίσης με τον τέταρτο
πρόσθετο λόγο πλήττεται η εκκαλουμένη απόφαση επειδή απέρριψε ως μη
νόμιμη την επικουρική βάση της αγωγής, που στηριζόταν στις διατάξεις του
αδικαιολόγητου πλουτισμού. Το δικόγραφο τούτο των προσθέτων λόγων
έστρεφαν οι εκκαλούντες κατά της πρώτης των εφεσίβλητων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ακτή Ζακύνθου
Α.Ε.» και κατά του δεύτερου τούτων Ι.Ν..
Πλην όμως η εφεσίβλητη εταιρεία, μετά
την άσκηση της εφέσεως με την 3262/
4.12.2003 πράξη της συμβολαιογράφου
Αθηνών Ε.Μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 -75 του Ν. 2190/
1920, συγχωνεύθηκε με άλλες ανώνυμες εταιρείες, από την οποία (συγχώνευση) προέκυψε η ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «Γκράντ Οτέλ Γλυφάδα
Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Τουριστική
Εταιρεία», με απορρόφηση από την τελευταία. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε
με την Κ2-15818/16.12.2003 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13575/23 Δεκεμβρίου
2003, και η προαναφερόμενη αρχική
εφεσίβλητη Α.Ε. Ακτή Ζακύνθου» διαγράφηκε από το μητρώο ανωνύμων
εταιρειών της Νομαρχίας Ζακύνθου με
σχετική ανακοίνωση του Νομάρχη Ζα-
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κύνθου, που δημοσιεύθηκε την
18.12.2003 στο ΦΕΚ 13580/23.12.2003.
Ακολούθως με την ΔΔ/12451/ 14.4.2004
απόφαση του Νομάρχη Κέρκυρας, που
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της Νομαρχίας Κέρκυρας,
τροποποιήθηκε η επωνυμία της παραπάνω εταιρείας, που προέκυψε από την
απορρόφηση σε «Ξενοδοχεία Λούης
Α.Ε.», και με το διακριτικό τίτλο «Ξενοδοχεία Λούης» η σχετική δε ανακοίνωση
της καταχώρισης δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 3105/19.4.2004. Σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στη νομική σκέψη που
προηγήθηκε, η παραπάνω νέα εταιρεία,
που προέκυψε από τη συγχώνευση
μεταξύ άλλων εταιρειών και της αρχικής
πρώτης των εφεσίβλητων, μετά την
άσκηση της εφέσεως, υπεισήλθε από το
νόμο σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της τελευταίας, που λύθηκε με
τη συγχώνευση και κατέστη καθολική
διάδοχος αυτής.
Έτσι η πρώτη των εφεσίβλητων
Α.Ε. Ακτή Ζακύνθου, έπαυσε να υπάρχει
ως νομικό πρόσωπο, στερήθηκε
την ικα-νότητα να είναι διάδικος από
18.12.2003, που διαγράφηκε από τα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ζακύνθου, που δημοσιεύθηκε την
ίδια ημέρα στο ΦΕΚ 13580/2003, γεγονός που συνομολογούν οι εκκαλούντες
με τις προτάσεις τους και συνεπώς
το προαναφερόμενο δικόγραφο των
προσ-θέτων λόγων, που ασκήθηκε την
16.4.2004, κατά το μέρος που στρέφεται
κατά της ανύπαρκτης τότε ανώνυμης
εταιρείας «Ακτή Ζακύνθου Α.Ε.», είναι
άκυρο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην ίδια νομική σκέψη και πρέπει να
απορριφθεί. Το ίδιο δικόγραφο παραδεκτά και νόμιμα ασκήθηκε, τριάντα ημέρες
πριν από τη συζήτηση της έφεσης ως
προς το δεύτερο των εφεσίβλητων και
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πρέπει συνεκδικαζόμενο με την έφεση,
γα ερευνηθεί ως προς τη νόμιμη και
ου-σιαστική βασιμότητα των λόγων του
(αρθρ. 246, 524 Κ.Πολ.Δικ.), πλην του
τέταρτου λόγου αυτών, με τον οποίο,
όπως ήδη έχει αναφερθεί, πλήττεται η
εκκαλουμένη απόφαση για την απόρριψη της επικουρικής βάσης της αγωγής, που πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος, καθ’ όσον σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην ίδια νομική σκέψη το
κεφάλαιο τούτο της εκκαλουμένης απόφασης δεν συνέχεται αναγκαστικά με το
προσβαλλόμενο με την έφεση κεφάλαιο
της απόρριψης της κύριας βάσης της
αγωγής, που στηριζόταν στη σύμβαση
της μεσιτείας. Περαιτέρω με την έφεση
πρέπει να συνεκδικασθούν οι πρόσθετοι
λόγοι αυτής (άρθρα 524, 246 Κ. Πολ.
Δικ.) που άσκησαν νομότυπα και εμπρόθεσμα με τις προτάσεις τους οι εκκαλούντες (αρθρ. 681, 674 Κ.Πολ.Δικ.), τις
οποίες κατέθεσαν πριν από τη συζήτηση
της έφεσης και της μετ’ αναβολή συζήτησης, και τις οποίες στρέφουν πλέον κατά
της παραπάνω εταιρείας, που προέκυψε
από τη συγχώνευση, πλην του λόγου
αυτών, που αφορά στην απόρριψη της
επικουρικής βάσης της αγωγής, που
πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος,
σύμφωνα με την προαναφερόμενη αιτιολογία.
Από τη διάταξη του άρθρου 703
εδ. α Α.Κ., που ορίζει ότι εκείνος που
υποσχέθηκε αμοιβή σε κάποιον (μεσίτη)
για τη μεσολάβηση ή την υπόδειξη
ευκαιρίας για τη σύναψη μιας σύμβασης,
έχει υποχρέωση να πληρώσει μόνο αν
η σύμβαση καταρτισθεί, ως συνέπεια
αυτής της μεσολάβησης ή της υπόδειξης, συνάγεται ότι για να μπορέσει ο
μεσίτης να απαιτήσει την υποσχεθείσα σ’
αυτόν αμοιβή πρέπει: 1) να έχει απλώς
υποδείξει την ευκαιρία για τη σύναψη
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της σύμβασης, πράγμα που συμβαίνει
όταν ενημερώνει τον ένα ή και τους δύο
ενδιαφερομένους για δυνατό-τητα που
υπάρχει να καταρτίσουν σύμ-βαση ή να
μεσολαβήσει και ο ίδιος μετα-ξύ τούτων
για την κατάρτιση της σύμβα-σης που
επιθυμούν 2) να καταρτισθεί η σύμβαση
την οποία ο εντολέας και ο με-σίτης είχαν

υπόψη τους και 3) η κατάρτι-ση της
σύμβασης να επήλθε ως συνέ-πεια της
υπόδειξης ή μεσολάβησης του μεσίτη,
χωρίς την οποία δε θα συνέβαινε δηλαδή
να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ
της παραπάνω ενέργειας του μεσίτη και
του αποτελέσματος, που συν-δέεται με

1011/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Φερμελής, Γεώργιος Αμπατζής, Άννα Μαρινάκη,
Βασιλική Αργυροπούλου – Βαρώτσου).
Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου. Ζημιές σε πολλούς από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο.
Αν το ασφαλιστικό ποσό δεν εξαρκεί για την ικανοποίηση όλων των ζημιωθέντων,
τότε αυτό επιμερίζεται σύμμετρα μεταξύ των δικαιούχων.

Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 189,
210 του Εμπ Ν 6 παρ. 1α και 10 παρ. 1
και 3 του ν. 489/1976, η υποχρέωση του
ασφαλίσαντος το ζημιογόνο αυτοκίνητο
για την καταβολή απ’ αυτόν των βάσιμων αξιώσεων που έχουν πολλά τρίτα
πρόσωπα που προέρχονται από το ίδιο
ατύχημα μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού επιμερίζεται συμμέτρως
μεταξύ των δικαιούχων τούτων όταν το
ποσό δεν επαρκεί. Επί χωριστής εκδίκασης των περισσοτέρων αξιώσεων
από το ίδιο ατύχημα, αν εκδόθηκαν για
μερικούς από τους παθόντες τελεσίδικες
ή προσωρινώς εκτελεστές αποφάσεις ή
αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων που
εξαντλούν ή μη το ασφαλιστικό ποσό, οι
μετά την τελεσιδικία ή την έκδοση των
προσωρινώς εκτελεστών αποφάσεων ή
αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων εκδιδόμενες αποφάσεις για άλλους παθόντες από το αυτό ατύχημα, ανεξαρτήτως
καταβολής των αποζημιώσεων προς

τους προηγουμένους, προβαίνουν, αν
εξαντλείται το ασφαλιστικό ποσό, σε
καταδίκη μετά από σύμμετρο περιορισμό των αξιώσεων των τελευταίων. Δηλαδή, αφού αθροίσουν το επιδικασθέν
με τις τελεσίδικες ή προσωρινώς εκτελεστές κ.λ.π. αποφάσεις ποσό και το από
τις ίδιες αναγνωριζόμενο ως οφειλόμενο,
προβαίνουν σε σύμμετρο περιορισμό
του τελευταίου ποσού. Στην περίπτωση
αυτή, η καταβολή από τον ασφαλιστή
σε δικαιούχο ποσού αποζημιώσεως που
του επεδίκασε τελεσίδικη ή προσωρινώς
εκτελεστή απόφαση ή απόφαση ασφαλιστικών μέτρων σε τέτοια έκταση που
να εξαντλεί το ασφαλιστικό ποσό,
απαλ-λάσσει τον ασφαλιστή απέναντι
άλλων δικαιούχων που ασκούν
ακολούθως αξιώσεις αποζημιώσεως
κατά του ασφα-λιστή και συνεπώς
το επιλαμβανόμενο της υποθέσεως
δικαστήριο μετά τον σύμμετρο ως
άνω περιορισμό των αξιώ-σεων, δεν
δύναται να υποχρεώσει τον ασφαλιστή
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σε καταβολή προς τους τελευταίους
ως άνω δικαιούχους οποιου-δήποτε
ποσού. Αν με τις πιο πάνω κατα-βολές
δεν εξαντλείται το ασφαλιστικό ποσό, ο
ασφαλιστής οφείλει προς τους άλλους
ως άνω δικαιούχους όσο υπολεί-πεται
προς συμπλήρωση του ασφαλιστι-κού
ποσού, δηλαδή στην περίπτωση αυ-τή,
μετά τον ως άνω σύμμετρο περιορισμό των αξιώσεων το δικαστήριο θα
υποχρεώσει τον ασφαλιστή να καταβάλει στους ειρημένους δικαιούχους
μό-νο το ποσό που υπολείπεται προς

συμ-πλήρωση του ασφαλιστικού ποσού
(ΑΠ 755/2000 Ελ Δνη 42.95). Στην περίπτωση κατά την οποία οι εφέσεις που
ασκούνται κατά των ανωτέρω αποφάσεων συνεκδικαστούν, τότε το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο προβαίνει στη σύμμετρη ικανοποίηση των παθόντων, κατά
το λόγο της απαιτήσεως καθενός προς
το ασφαλιστικό ποσό (Αθ. Κρητικού
«Ασφάλιση Αστ. Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων» παρ. 341, Ανδρ.
Φλούδα «Αστική ευθύνη εξ αυτ/κών
ατυ-χημάτων» σελ. 248, Εφ. Αθ. 7561/

1013/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλκαίος Βγενόπουλος, Βασίλειος Κυριαζής).
Αμοιβαία κεφάλαια. Λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Επίκληση εγγράφων στο Εφετείο
που προσήχθησαν και πρωτόδικα. Αν γίνεται στις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου
γενική αναφορά σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεσθεί πρωτόδικα
χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλομένων πρωτόδικων
προτάσεων όπου περιέχεται σαφής και ορισμένη επίκληση των εγγράφων, δεν είναι
νόμιμη η επίκληση εγγράφου. Περιστατικά επί αγωγής ιδιώτη κατά Τράπεζας για
ζημιά που υπέστη αυτός από την πτώση της αξίας των αμοιβαίων κεφαλαίων τα έτη

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1
ν. 1969/91 «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακείου, αμοιβαία κεφάλαια κλπ.»
(ΦΕΚ α’ 167/30-10-91) όπως τροποπ.
με το Π.Δ. 433/93, Ν. 2166/93, Ν. 2533/
97 - το ίδιο με το η.δ. 433/92 - το «αμοιβαίο κεφάλαιο» συνιστά ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες
και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους
στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα, ύστερα από άδεια
συγκρότησής του που χορηγείται με
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς, καθιστάμενο έκτοτε αντικείμενο
διαχείρισης από «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (σχετι-

κά με τις εταιρίες αυτές και τα αμοιβαία
κεφάλαια, Μούζουλα, Ελ. Δνη 35 σελ.
36 επ., τον ίδιο Ελ. Δνη 32, σελ. 930 και
Περάκη ΕΕΝ 38 σελ. 786 επ.). Σύμφωνα
εξάλλου με το επόμενο άρθρο 18 παρ.
1 το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί
νο-μικό πρόσωπο και σκοπός της
συγκρό-τησης του είναι η συγκέντρωση
επενδύ-σεων για τη χρηματοδότηση
επιχειρή-σεων. Η επένδυση συντελείται
μέσω των «μεριδίων» τα οποία
εκδίδονται από την Α.Ε. Διαχείρισης και
προσυπογράφονται
από
το
θεματοφύλακα (ο οποίος είναι Τράπεζα)
είναι ισάξια με την περιουσία του
αμοιβαίου κεφαλαίου και παρίστα-νται
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με ονομαστικό τίτλο (άρθρα 19 παρ. 1,
2 και 30 παρ. 1 ν. 1969/91). Αναφο-ρικά,
με την Α.Ε. Διαχείρισης, ο νόμος ορίζει
ότι αυτή συνίσταται (ή προέρχεται από
μετατροπή) με αποκλειστικό σκοπό τη
διαχείριση ενός ή περισσοτέρων αμοιβαίων κεφαλαίων και ότι για τη σύσταση
της απαιτείται (επιπλέον και) άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, η οποία παρέχεται ύστερα από
εκτίμηση της οργάνωσης, των τεχνικών
και οικονομικών μέσων της εταιρίας, της
αξιοπιστίας και της πείρας των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν
κα-θώς και της καταλληλότητας των
ιδρυ-τών για τη διασφάλιση της χρήσεως
δια-χείρισης της εταιρίας και των
αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρα 26 και 27
ν. 1969/91). (Αμοιβαία κεφάλαια κλπ. Π.
Μάζη, Ε.Εμπ .Δ. ΜΣΤ 1995). Οι
τράπεζες συνι-στούν κατ’ αρχήν φορέα
εξωτερικής ως προς το αμοιβαίο
κεφάλαιο εξουσίας η οποία ασκείται εκ
του νόμου. Το άρθρο 30 (1) ν. 1969/91
επιτάσσει την κατάθε-ση του ενεργητικού
του αμοιβαίου κεφα-λαίου σε τράπεζα,
η οποία ενεργεί ως θεματοφύλακας (Σ.
Μούζουλα, Ζητήμα-τα από τη συμμετοχή
των Τραπεζών στη δραστηριότητα των
Αμοιβαίων Κεφα-λαίων ΝοΒ 1992 (40)
451). Το Π.Δ. 433/93 οριοθετεί τις
εξουσίες της εταιρίας διαχείρισης και του
θεματοφύλακα με στόχο την
αποτελεσματικότερη εκτέλεση των
καθηκόντων αυτών των δύο φο-ρέων
εξουσίας. Αποβλέποντας στη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών, οι συντάκτες
του Π.Δ., με δύο χωριστά πλέγματα κανόνων, επιδίωξαν αφενός μεν την επέκταση της εξουσίας ελέγχου της δραστηριότητας των αμοιβαίων κεφαλαίων από
την εποπτική αρχή αφετέρου δε την
επαύξηση των υποχρεώσεων πληροφό-
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ρησης των επενδυτών σε μερίδιο αμοιβαίων κεφαλαίων. Η λειτουργική αυτοτέλεια της εταιρίας διαχείρισης και του
θε-ματοφύλακα υπαγορεύει την
ανεξαρτη-σία της δράσης της μίας από
τις ενέρ-γειες του άλλου. Ο αποκλειστικός
σκο-πός της εταιρίας διαχείρισης, όπως
εξει-δικεύεται από το άρθρο 26 (1) Ν.
1969/91, προϋποθέτει την απαγόρευση
ανά-μιξής της στη δραστηριότητα του
θεμα-τοφύλακα. Το νέο άρθρο 30° αυτού
του νόμου, που προστέθηκε από το Π.Δ.
433/93, καθιερώνει νομοθετικά τη λειτουργική ανεξαρτησία της εταιρίας διαχείρισης και του θεματοφύλακα, οι
οποίοι οφείλουν να ενεργούν, κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους,
αποκλειστικά προς το συμφέρον των
μεριδιούχων. Η ανεξαρτησία του
θεματοφύλακα επιτρέ-πει την ανάθεση
σ’ αυτόν του κυρίου ρόλου εποπτείας
της λειτουργίας του αμοιβαίου
κεφαλαίου. Το νέο άρθρο 30 (4) Ν. 1969/
91 ορίζει ότι αυτός εξασφα-λίζει ότι η
πώληση, έκδοση, εξαγορά, εξόφληση
και ακύρωση των μεριδίων ο
υπολογισμός της αξίας τους και η διανομή των κερδών επιτελείται σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Από την
πλευρό των εξουσιών της εταιρίας διαχείρισης το Π.Δ. 433/93, παρεμβαίνει
στο άρθρο 20 (4) Ν. 1969/91, περιορίζοντας τα πρόσωπα τα οποία δύνανται
να ενεργούν ως αντιπρόσωποι αυτής
της εταιρίας για την διάθεση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων. Υπό το
καθεστώς του Ν. 1969/91 στην αρχική
του μορφή, ως αντιπρόσωπος της εταιρίας διαχείρισης για τη διάθεση των
μερι-δίων ήταν δυνατό να οριστεί οποιοσδήποτε τρίτος. Αρκεί αυτός να είχε
εφο-διαστεί με το κατάλληλο προσωπικό,
το οποίο θα ήταν σε θέση να παρέχει
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επαρ-κείς πληροφορίες και επενδυτικές
συμ-βουλές προς το κοινό για την
απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων
κεφαλαίων. Το δεύ-τερο εδάφιο του
άρθρου 20 (4) εφεξής επιτρέπει αυτήν
την αντιπροσώπευση μόνο σε Τράπεζες,
Ασφαλιστικές εται-ρίες και επιχειρήσεις
παροχής επενδυτι-κών εργασιών (οι
τελευταίες σύμφωνα με το άρθρο 113
παρ. 5 Ν. 2553/1997). Τα γραφεία
αντιπροσωπείας των Τραπε-ζών
υπάγονται στην έννοια της Τράπε-ζας,
εφόσον υπόκεινται διοικητικά σε αυ-τή
και έχουν στελεχωθεί με υπαλλήλους.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο στην πράξη, η
τρά-πεζα η οποία ασκεί καθήκοντα
θεματο-φύλακα του ενεργητικού του
αμοιβαίου κεφαλαίου, συνάπτει
σύμβαση με την εταιρία διαχείρισης για
τη διάθεση των τίτλων μεριδίων του
αμοιβαίου κεφα-λαίου, ως αντιπρόσωπος
αυτής. Με βά-ση τη διάταξη του άρθρου
4 (2) της οδη-γίας 85/611/ΕΟΚ, το νέο
άρθρο 17° (2) Ν. 1969/91 ορίζει ότι η
άδεια σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου
προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση
από την επιτρο-πή κεφαλαιοαγοράς της
εταιρίας διαχεί-ρισης του κανονισμού
του αμοιβαίου κε-φαλαίου και της
εκλογής του θεματοφύ-λακα. Το άρθρο
17° (2) Ν. 1969/91 εξάλ-λου, δεν
επιτρέπει τη χορήγηση άδειας σύστασης
αμοιβαίου κεφαλαίου, όταν οι
διευθύνοντες την εταιρία διαχείρισης ή
το θεματοφύλακα δεν παρέχουν τα
αναγκαία εχέγγυα ήθους ή δεν έχουν την
πείρα που απαιτείται για την άσκηση των
καθηκόντων τους, οπότε η επιτροπή δεν
θα παρείχε την άδεια σύστασης εάν διαπιστώσει ότι αυτά τα προσόντα ελλείπουν. Ως διευθύνοντες νοούνται τα
πρό-σωπα τα οποία, σύμφωνα με το
νόμο ή το καταστατικό της εταιρίας ή του
θεμα-τοφύλακα, εκπροσωπούν αυτές τις
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εται-ρίες έναντι των τρίτων ή που
πράγματι χαράσσουν τις κατευθύνσεις
των δρα-στηριοτήτων τους. Μόνο οι
εκπρόσωποι συνεπώς κατά την έννοια
του άρθρου 18 (2) ή 22 (3) Ν. 2190/20
εμπίπτουν στην έννοια του διευθύνοντος,
όπως προσδιορίζεται παραπάνω. Τα
πρόσω-πα πάντως που χαράσσουν την
πολιτική της εταιρίας διαχείρισης ή του
θεματο-φύλακα, δεν είναι ανάγκη να
έχουν και την ιδιότητα του εκπροσώπου
αυτών των εταιριών. Ως τέτοιο πρόσωπο
πρέ-πει να θεωρηθεί ως προς το
θεματοφύ-λακα και ο εκάστοτε
υπεύθυνος θεματο-φυλακής. Η
επαύξηση των υποχρεώ-σεων πληροφόρησης των επενδυτών επιτεύχθηκε με
την πρόβλεψη νέων πληροφοριακών
στοιχείων που θα πα-ρέχονται δια μέσου
των «καταστατικών» ή των λογιστικών
εγγράφων του αμοιβαί-ου κεφαλαίου,
δηλαδή του κανονισμού, του
ενημερωτικού δελτίου και των περιοδικών εκθέσεων. Το Π.Δ. 433/93, αναμόρφωσε το άρθρο 24 (1) Ν. 1969/91,
με την προσθήκη νέων πληροφοριακών
στοιχείων που εφεξής θα πρέπει να
συνιστούν περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου όπως ο προσδιορισμός της
νομικής μορφής του είδους του δικαιώματος (εμπράγματο, ενοχικό ή άλλο)
που αντιπροσωπεύει το μερίδιο το δικαίωμα των μεριδιούχων -συγκυρίων να
λά-βουν τμήματα των προσόδων που
απο-φέρει το σύνολο των επενδύσεων
(Σ. Μούζουλα. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας των αμοιβαίων
κε-φαλαίων από το Π.Δ. 433/93, Ελ. Δνη
35, 36). Ειδικότερα, σύμφωνα με το
άρθρο 20 (1) του πιο πάνω ν. 1969/
1991, όπως το τρίτο εδαφ. προστέθηκε
με το Π.Δ. 433/1993 ορίζεται ότι για την
απόκτηση μεριδίων απαιτούνται α) γραπτή αίτηση προς Α.Ε. Διαχειρίσεως, β)
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αποδοχή του Κανονισμού του αμοιβαίου
κεφαλαίου και γ) ολοσχερής καταβολή
στο θεματοφύλακα της τιμής διαθέσεως
των μεριδίων σε μετρητά ή κινητές αξίες
εφ’ όσον η Α.Ε. Διαχειρίσεως δεχθεί τις
τελευταίες και στο ίδιο άρθρο 20 (3)
ορίζεται ότι η Α.Ε. Διαχειρίσεως παραδίδει δωρεά σ’ αυτόν που επιθυμεί να
καταστεί μεριδιούχος πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την απόκτηση του
μεριδίου ενημερωτικό δελτίο για το
αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 24. Στο άρθρο 22
του ιδίου νόμου αναφέρονται τα αναγκαία στοιχεία του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου, τα οποία μεταξύ άλλων είναι η ονομασία του, ο σκοπός του
από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν
οι επενδυτικοί και οι οικονομικοί στόχοι
του αμοιβαίου κεφαλαίου, η επενδυτική
του πολιτική, οι όροι διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων, η διάρκεια του
αμοι-βαίου κεφαλαίου. Επίσης στο
άρθρο 24 του ίδιου νόμου αναφέρονται
τα στοιχεία του ενημερωτικού δελτίου
της παρ. 3 του άρθρου 20, τα οποία,
μεταξύ άλλων είναι, ο κανονισμός του
αμοιβαίου κεφα-λαίου, σύντομες
πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό
καθεστώς που διέπει το αμοιβαίο
κεφάλαιο και κυρίως πληρο-φορίες για
την ύπαρξη παρακρατήσεων στην πηγή
επί των εσόδων και των κε-φαλαιακών
κερδών τα οποία καταβάλ-λονται από
το κεφάλαιο στους μεριδιού-χους, μνεία
των αμοιβαίων κεφαλαίων που
διαχειρίζεται η Α.Ε. Διαχειρίσεως και
γενικώς τα στοιχεία εκείνα που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να μορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την
προ-τεινόμενη
επένδυση.
Στο
ενημερωτικό δελτίο προσαρτάται η
τελευταία ετήσια έκθεση του αμοιβαίου
κεφαλαίου, καθώς και η τελευταία
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εξαμηνιαία έκθεση και η έκθεση
αρμοδίου λογιστικοελεγκτικού οργάνου.
Περαιτέρω το δίκτυο διάθεσης μεριδίων
αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να
οργανωθεί, καταρχήν με βάση μία
σύμβαση αντιπροσώπευσης της εταιρίας διαχείρισης με πρόσωπο, από αυτά
που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. 4
ν. 1969/91 (πιστωτικά ιδρύματα κλπ.).
Ο αντιπρόσωπος, υπό την ανωτέρω
έν-νοια, θα μπορεί να χρησιμοποιεί, για
τη διάθεση μεριδίων, τα πρόσωπα του
δικτύου του, με τα οποία θα έχει υπογράψει χωριστές συμβάσεις. Επομένως,
σύμφωνα με αυτό το σχήμα, ο αντιπρόσωπος θα διαθέτει μερίδια δια μέσου
των εξουσιοδοτημένων οργάνων του με
βάση τους κανόνες του δικαίου των εταιριών και των νομικών προσώπων. Στην
περίπτωση της αντιπροσώπευσης τα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 ν. 1969/
91 πρόσωπα, ενεργούν ως αντιπρόσωποι για λογαριασμό της εταιρίας διαχείρισης, την οποία και δεσμεύουν με τις
πράξεις τους, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε
περίπτωση αντιπροσώπευσης για τη
διάθεση μεριδίων ακόμη δε και κάθε
άλλης μορφής συνεργασίας που μπορεί
να έχει συνάψει το νομικό πρόσωπο που
διαμεσολαβεί νόμιμα για την διάθεση με
τρίτα πρόσωπα για υπόδειξη πελατών
στον αντιπρόσωπο ή το διαμεσολαβητή
(περίπτωση σύστασης πελατείας) παραμένουν ακέραιες οι υποχρεώσεις των
προσώπων αυτών στα πλαίσια ενημέρωσης του πελάτη για το επενδυτικό
προϊόν να του παραδίδουν τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα
λοι-πά ενημερωτικά έντυπα που
προβλέπει η νομοθεσία ή η σύμβαση
του με την εταιρία διαχείρισης, οπότε
ελευθερώνε-ται η εταιρία διαχείρισης
από την υπο-χρέωση της να δώσει η
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ίδια στον επεν-δυτή το ενημερωτικό
δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.
3 ν. 1969/91, στο μέτρο που ο επενδυτής
το έχει ήδη πα-ραλάβει, πριν από την
σύναψη της σύμ-βασης για τη διάθεση
μεριδίων. Ειδι-κότερα η ενημέρωση
προϋποθέτει την επίδειξη επισήμων
εγγράφων του αμοι-βαίου κεφαλαίου,
μεταξύ των οποίων τον πρωτεύοντα
ρόλο διαδραματίζει το ενη-μερωτικό
δελτίο. Έτσι ο επενδυτής, ο οποίος έχει
λάβει γνώση του κανονισμού του
αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σε θέση να
τον αποδεχθεί ή όχι κατά την κρίση του
(Σ. Μούζουλα, Η διάθεση μεριδίων
ελληνικού αμοιβαίου κεφαλαίου από
πρόσωπα εκτός της εταιρίας διαχείρισης
Ε.Εμπ.Δ. Ν. 661).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 106, 237 εδ 1 στοιχ.
β, 346, 453 παρ 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι
ως αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν
νοούνται και εκείνες των οποίων δεν
έγινε σαφής και ορισμένη επίκληση
με τις προτάσεις του διαδίκου που τις
προ-σκόμισε. Σαφής και ορισμένη είναι
η επίκληση εγγράφου όταν είναι ειδική
και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητα
του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει
είτε με τις προτάσεις της συζήτησης μετά
την οποία εκδόθηκε η απόφαση είτε με
ανα-φορά δια των προτάσεων αυτών σε
συγκεκριμένο μέρος των προσκομιζομένων προτάσεων προηγούμενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη
επίκληση του εγγράφου, κατ’ ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 240 ΚΠολΔ. Η
διάταξη αυτή αναφέρεται στον τρόπο
επαναφοράς «ισχυρισμών», έχει όμως
εφαρμογή και για την επίκληση αποδεικτικών μέσων, λόγω της ταυτότητας του
νομικού λόγου. Δεν είναι συνεπώς νόμιμη η κατ’ έφεση επίκληση εγγράφου,
προς άμεση ή έμμεση απόδειξη, όταν
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στις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου
περιέχεται γενική μόνο αναφορά σε όλα
τα έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεστεί και προσαγάγει πρωτοδίκως, χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη
των επανυποβαλλομένων πρωτοδικών
προτάσεων, όπου περιέχεται σαφής και
ορισμένη επίκληση του εγγράφου (Ολ
ΑΠ 9/2000 ΕλΔ 41. 668).
Από τις ένορκες καταθέσεις των
μαρτύρων, τη χωρίς όρκο κατάθεση του
ενάγοντος, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την
εκκαλουμένη πρακτικά συνεδρίασης
αυ-τού, τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο εκκαλών, χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη τα προσκομιζόμενα από την εφεσίβλητη έγγραφα,
επειδή σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην προηγούμενη νομική σκέψη, δεν
γίνεται ορισμένη και νόμιμη επίκληση με
τις προτάσεις της σ’ αυτά, αλλά γενική
και αόριστη αναφορά «επειδή και πάλι
αναφερόμαστε στα έγγραφα», αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά
πε-ριστατικά: Ο ενάγων διατηρούσε επί
σει-ρά ετών τον 414 01 0065 78 45 κοινό
τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου με
τη σύζυγό του Σ.Κ. στο υποκατάστημα
Τριών Ναυάρχων της εναγομένης Τράπεζας. Στις 7-9-1999 η σύζυγος του Σ.K.
είχε επενδύσει στο επί της οδού Γούναρη 61 υποκατάστημα της εναγομένης
ποσό 6.000.000 δραχμών (17.608,22
ευρώ) σε αμοιβαίο κεφάλαιο μετοχών
εσωτερικού της ΑΤΕ Ανώνυμης Εταιρίας
Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
(ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ), που είναι θυγατρική της
εναγομένης Τράπεζας και η οποία
λειτουργούσε ως θεματοφύλακας της
πρώτης. Για την αγορά των τίτλων μεριδίων του αμοιβαίου αυτού κεφαλαίου, η
απόδοση του οποίου εξαρτάται από την
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πορεία του χρηματιστηρίου, η σύζυγος
του ενάγοντος κατήρτισε σύμβαση, υπογράφοντας τη σχετική αίτηση συμμετοχής στο υποκατάστημα της εναγομένης
- αντιπροσώπου της πιο πάνω εταιρίας
διαχείρισης αμοιβαίου κεφαλαίου στην
οδό Γούναρη 61 στην Πάτρα, με το
διευθυντή του υποκαταστήματος Γ.Ν.,
που επίσης υπέγραψε την αίτηση συμμετοχής της συζύγου του ενάγοντος για
λογαριασμό της εναγομένης. Στις 22-91999, σε περίοδο ανοδικής τάσης του
χρηματιστηρίου, η σύζυγος του ενάγοντος προέβη σε εξαγορά των μεριδίων: της του πιο πάνω αμοιβαίου
κεφα-λαίου, με αποτέλεσμα την
αποκόμιση κέρδους από την πιο πάνω
χρηματιστη-ριακή της συναλλαγή. Το πιο
πάνω γεγο-νός δεν αμφισβητεί ειδικά ο
ενάγων (άρ-θρο 261 ΚΠολΔ). Την
κερδοφόρα
αυτή
συναλλαγή
(χρηματιστηριακή) της συζύ-γου του
γνώριζε ο ενάγων. Αρχές του 2000 ο
ενάγων αποφάσισε να μεταφέρει την πιο
πάνω κατάθεσή του στο υπο-κατάστημα
της εναγομένης επί της οδού Γούναρη,
επειδή η κατοικία τους βρισκό-ταν
πλησίον του υποκαταστήματος αυτού
και επειδή τόσο ο ίδιος όσο και η
σύζυγος του είχαν αναπτύξει στα πλαίσια των πιο πάνω συναλλαγών της
συζύγου του γνωριμία με το διευθυντή
του υποκαταστήματος Γ.Ν.. Επίσης,
επειδή αρχές του 2000 είχε παρουσιασθεί μείωση των επιτοκίων καταθέσεων
του ταμιευτηρίου και γενικά πτώση της
απόδοσης των παραδοσιακών τραπεζικών καταθέσεων, ο ενάγων θέλησε να
προβεί σε επωφελέστερη τοποθέτηση
των χρημάτων του. Έτσι γνωρίζοντας
ότι η σύζυγος του είχε κερδίσει χρήματα
από την προαναφερόμενη αγορά μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου απευθύνθηκε
στο διευθυντή του υποκαταστήματος της
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εναγομένης Γ.Ν., προκειμένου να συμμετάσχει ως μεριδιούχος σε αμοιβαίο
κε-φάλαιο που διαχειριζόταν η ΑΤΕ
Ανώνυ-μος Εταιρία Διαχείρισης
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, θυγατρική της
εναγομένης. Στις 9-2-2000 μετέφερε το
ποσό των 11.800.00 δραχμών
(34.629,49 ευρώ) στο υποκατάστημα
της εναγομένης επί της οδού Γούναρη.
Την ίδια ημέρα (9-2-2000) υπέγραψε
αίτηση προς την παρα-πάνω εταιρία
διαχείρισης την οποία συν-υπέγραψε ο
διευθυντής Γ.Ν. ως υπάλλη-λος της
Θεματοφύλακας εναγομένης για την
απόκτηση μεριδίων του αμοιβαίου
κεφαλαίου Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Η εναγομένη Τράπεζα ενεργούσε ως αντιπρόσωπος της εταιρίας
διαχείρισης, βάσει της σύμβασης αντιπροσώπευσης που τη συνέδεε και ο πιο
πάνω διευθυντής εκτελούσε χρέη εκπροσώπου της αντιπροσώπου θεματοφύλακας (άρθρο 20 παρ 4 Ν 1969/1991).
Η μορφή του αμοιβαίου κεφαλαίου δημιουργήθηκε με την εγκριτική απόφαση
ΕΚ 303/118/4-8-1992, σύμφωνα δε με
τη σύνθεση του ενεργητικού του με λογιστικό 30-6-2001, το χαρτοφυλάκιο του
επένδυε σε μετοχές μεγάλης κεφαλοποίησης εισηγμένες στο Χ.Α.Α. (52%) σε
ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου
(36%) και σε διαθέσιμα (12%). Έτσι το
Α/Κ ΑΤΕ Μετοχικό Εσωτερικού, επειδή
επένδυε τουλάχιστον το 50% του χαρτοφυλακίου του σε μετοχές εισηγμένων
εταιριών μεγάλης κεφαλοποίησης στο
Χ.Α.Α., εξαρτάτο η απόδοσή του από
την πορεία του δείκτη του Χ.Α.Α. και δεν
παρείχε εγγυημένη απόδοση στον πελάτη. Στο κάτω δε μέρος της αίτησης
συμμετοχής που υπέγραψε ο ενάγων
υπάρχει με κεφαλαία ευκρινή γράμματα
η ένδειξη «ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
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ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ». Περαιτέρω ο παραπάνω διευθυντής ενεργώντας στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του, ως εκπρόσωπος της εναγομένης αντιπροσώπου
της εταιρίας διαχείρισης στην κατάρτιση
της σχετικής σύμβασης παρέλειψε από
αμέλεια του να ενημερώσει τον ενάγοντα
όπως είχε υποχρέωση από τις διατάξεις
των άρθρων 20 παρ 3, 22 και 24 Ν
1969/1991 και τις αρχές της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών για
τα ειδικό-τερα χαρακτηριστικά του
αμοιβαίου κε-φαλαίου παραδίδοντας σ’
αυτόν τα έγ-γραφα του ενημερωτικού
δελτίου ώστε αυτός να λάβει γνώση του
κανονισμού για τα στοιχεία του
κεφαλαίου. Ωστόσο η προαναφερομένη
παράλειψη του διευθυντή της
εναγομένης δεν είχε ως αποτέλεσμα να
στερήσει τον ενάγοντα από τη
δυνατότητα να σταθμίσει τα οικο-νομικά
του συμφέροντα και να αποδε-χθεί ή όχι
κατά την κρίση του τον κανονι-σμό του
αμοιβαίου κεφαλαίου έτσι ώστε να
αποφασίσει αν θα ήταν προς το συμφέρον του η επένδυση. Επίσης η πιο
πάνω παράλειψη του διευθυντή της εναγομένης δεν έγινε με πρόθεση να εξαπατήσει τον ενάγοντα αποσιωπώντας ότι
η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου
εξαρτάτο από την πορεία του χρηματιστηρίου με αποτέλεσμα αυτός να παρασυρθεί στην υποβολή της πιο πάνω
αί-τησης συμμετοχής αγοράς αμοιβαίου
κε-φαλαίου και να υποστεί από την
κατάρ-τιση της σύμβασης λόγω της
αρνητικής διακύμανσης της την
αναφερόμενη στην αγωγή ζημία. Επί
πλέον ο πιο πάνω δι-ευθυντής της
εναγομένης δεν υποσχέ-θηκε στον
ενάγοντα ότι τα χρήματα του
τοποθετούνται σε τραπεζική κατάθεση
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με υψηλό επιτόκιο όπως αβάσιμα αυτός
(ενάγων) ισχυρίζεται, έτσι ώστε το κεφάλαιο αυτού να παραμένει σταθερό και ο
ενάγων να αποκομίζει κέρδος από το
υψηλό επιτόκιο. Ο ενάγων όταν απευθύνθηκε στο διευθυντή της εναγομένης
είχε ήδη αποφασίσει τον τρόπο επένδυσης των χρημάτων του με τη μορφή
αγο-ράς αμοιβαίου κεφαλαίου μετοχών
εσω-τερικού, γνωρίζοντας από την
προγενέ-στερη κερδοφόρα συναλλαγή
της συζύ-γου του ότι η απόδοση αυτού
εξαρτάται από την πορεία του
χρηματιστηρίου, εφόσον δεν έχει
εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες
αποδόσεις δεν δια-σφαλίζουν τις
μελλοντικές
όπως
ευκρι-νώς
αναγραφόταν στο τέλος της αίτησης
συμμετοχής που υπέγραψε. Έτσι ο
συγκεκριμένος συναλλασσόμενος, ο
οποίος, όπως κατέθεσε η σύζυγος του
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε ζήσει
στην Αμερική και γνώριζε από Χρηματιστήριο, δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο του καταναλωτή χαρακτηριστικό του
οποίου είναι η άγνοια. Τα παραπάνω δεν
αναιρούνται από το γεγονός ότι ο ενάγων ηλικίας 73 ετών επένδυσε όπως ο
ίδιος ισχυρίζεται όλες του τις οικονομίες
σε εποχή που είχε ήδη αρχίσει η καθοδική τάση του χρηματιστηρίου. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη μορφή επενδυτικής συναλλαγής απευθυνόταν κατά την
εποχή εκείνη (τέλος 1999 με αρχές
2000) στο ευρύ κοινό, εθεωρείτο ακόμη
ως επικερδής τοποθέτηση λόγω της
κάθετης πτώσης των επιτοκίων καταθέσεων, παρά την αρνητική από το
Σεπτέμ-βριο του 1999 απόδοση του
χρηματι-στηρίου και οι αποδέκτες των
υπηρε-σιών αυτών ήταν συχνά ο μέσος
κατανα-λωτής. Η πιο πάνω κρίση του
δικαστη-ρίου ενισχύεται από το γεγονός
ότι ο ενά-γων παρακολουθούσε την
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πορεία του αμοιβαίου κεφαλαίου και
προέβαινε σε εξαγορά των μεριδίων του
ώστε να απο-φύγει την επαύξηση της
ζημιάς του από την καθοδική τάση του
χρηματιστηρίου. Ειδικότερα στις 26-82000, 28-9-2000 και 22-12-2000 προέβη
στην εξαγορά μεριδίων αξίας 800.000
δραχμών, 1.000.000 δραχμών και
4.000.000 δραχμών αντίστοιχα και
συνολικά αξίας 5.800.000 δραχμών
(17.021,28 ευρώ). Μετά δε την εξαγορά
μεριδίων ποσού 5.800.000 δραχμών
(17.021,28 ευρώ) του απέμειναν από τα
αρχικά 2.719,853 μερίδια του Α/Κ
Μετοχών Εσωτερικού, που αφορούσε η
αίτηση συμμετοχής 448,423 μερίδια με
αξία ρευστοποίησης 2.375,58 δραχμών
ανά μερίδιο και συνο-λικό 105.264,70
με αποτέλεσμα να ζημι-ωθεί κατά το
ποσό των 5.344.507 δραχ-μών
(15.684,54 ευρώ). Σύμφωνα όμως με
όσα προαναφέρθηκαν δεν αποδεί-χθηκε
ότι ο ενάγων εξαπατήθηκε από τον
προστηθέντα διευθυντή της εναγο-μένης
κατά την υπογραφή της από 9-2-2000
αίτησης συμμετοχής - αγοράς του

αμοιβαίου κεφαλαίου και συνεπώς είναι
απορριπτέα η κύρια βάση της αγωγής
από αδικοπραξία. Περαιτέρω η εκ μέρους του διευθυντή της εναγομένης, με
την ιδιότητα του βοηθού εκπλήρωση
της, αθέτηση από αμέλεια του της
νόμιμης υποχρέωσης του να παραδώσει
στον ενάγοντα τον κανονισμό του
αμοιβαίου κεφαλαίου και όλα τα σχετικά
έγγραφα για την ενημέρωση του ως
μεριδιούχου δεν συνδέεται αιτιωδώς με
την πιο πάνω προκληθείσα στον
ενάγοντα ζημία. Τού-το γιατί αυτός κατά
την υπογραφή της από 9-2-2000
σύμβασης γνώριζε ότι ουσιαστικά
επενδύει τα χρήματα του στο
Χρηματιστήριο, από την πορεία του
οποίου εξαρτάτο η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου, και περαιτέρω ενημέρωσή του από τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα έγγραφα του
ενη-μερωτικού δελτίου δεν θα τον
απέτρε-παν από την επίδικη συναλλαγή,
έτσι ώστε αίρεται κατά μια γνώμη, που
δέχε-ται το δικαστήριο, η ευθύνη της

1046/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαθέου, Δημήτριος Κασιδιάρης).
Εταιρεία ορισμένου χρόνου. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Έννοια του σπουδαίου
λόγου. Η καταγγελία είναι άτυπη και δεν υπόκειται σε δημοσίευση. Σπουδαίος λόγος για
καταγγελία είναι όταν η οικονομική πορεία της εταιρείας είναι φθίνουσα και αν συνεχισθεί
η λειτουργία της θα υπάρξει οπωσδήποτε ζημιά περιουσιακή. Θέματα αποδείξεως.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 766 εδ. α, 767 § 2
του Α.Κ., που εφαρμόζεται και επί ομορρύθμων εμπορικών εταιριών (αρθρ.
20 Εμπ.Ν.) και 338 § 1 του ΚΠολΔ,
προ-κύπτει ότι η ομόρρυθμη εμπορική
εταιρία που έχει συσταθεί για ορισμένο

χρόνο, λύνεται με καταγγελία πριν
περάσει ο χρόνος αυτός, αν υπάρχει
σπουδαίος λόγος και ότι ο εταίρος που
κατάγγειλε την εταιρία άκαιρα χωρίς
σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την
άκαιρη καταγγε-λία, ενέχεται για τη ζημία
που προκάλεσε η λύση στους άλλους
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εταίρους. Έτσι αν ο εταίρος ενάγει τον
άλλον που κατάγγει-λε την εταιρεία,
ζητώντας αποζημίωση για την πρόωρη
λύση της εταιρείας, χωρίς σπουδαίο
λόγο, ο εναγόμενος, που κατάγγειλε
την εταιρία, για να απαλ-λαγεί από
την υποχρέωση προς αποζη-μίωση,
οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει
την ύπαρξη συγκεκριμένου σπουδαίου
λόγου, καθόσον αυτός άσκη-σε την
καταγγελία ένεκα ορισμένου λό-γου
τον οποίο αυτός γνωρίζει και ο οποί-ος
αποτελεί γι’ αυτόν θετικό γεγονός, ενώ
ο ενάγων δεν είναι δυνατόν να γνω-ρίζει
το λόγο αυτόν, αφού βρίσκεται εκτός
της σφαίρας γνώσεως αυτού, ούτε
είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να αποδείξει ανυπαρξία τέτοιου λόγου, αφού
πρόκειται για αρνητικό γεγονός.
Συνιστά δε σπουδαίο λόγο οποιοδήποτε περιστατικό που ανάγεται στο
πρόσωπο ή όχι του καταγγέλλοντος, το
οποίο σύμφωνα με την αρχή της καλής
πίστης και τα συναλλακτικά ήθη καθιστά
στη συγκεκριμένη περίπτωση επαχθή
την εξακολούθηση της εταιρείας έως το
χρόνο λήξης της διάρκειας της για τον
καταγγείλαντα εταίρο. Τέτοια περιστατικά
είναι η αθέτηση των εταιρικών υποχρεώσεων, η κακή διαχείριση των εταιρικών
υποθέσεων, οι διαρκείς διαφωνίες, το
μίσος μεταξύ των εταίρων, η έλλειψη
συνεργασίας, κατανόησης κ.ά. Επίσης
σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τη λύση της Ο.Ε. με καταγγελία έκτακτη συντρέχει, όταν, με βάση τις αρχές της καλής
πίστης και στο πλαίσιο σχετικής στάθμισης συμφερόντων, κρίνεται ιδιαίτερα
επαχθής για τον καταγγέλλοντα εταίρο
η συνέχιση της συμμετοχής του στην
εταιρία, μέχρι τη λήξη της καταστατικής
διάρκειας (Ν. Ρόκα, το δίκαιο των
προσωπικών εταιριών, τόμος Α’, § 10
σελ. 426). Η καταγγελία είναι μονομερής
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δήλωση βούλησης, απευθύνεται προς
όλους τους λοιπούς εταίρους, δεν υπόκειται σε τύπο ή δημοσιότητα, από την
περιέλευσή της σ’ εκείνους που απευθύνεται δεν ανακαλείται, η δε νομότυπη
άσκηση της επιφέρει αμέσως τη λύση
της εταιρείας και τη θέση της υπό εκκαθάριση (Α. Γεωργιαδη -Μ. Σταθόπουλου
Αστικός Κώδικας, τόμος IV στο άρθρο
766, Εφ. Αθ. 2399/1995, Αρμ. 1997,
370). Η κατά το άρθρο 46 Εμπ. Ν. απαιτούμενη δημοσίευση της μεταβολής της
εταιρικής συμβάσεως, οφειλόμενης σε
άσκηση διαπλαστικού δικαιώματος,
όπως είναι η λύση της εταιρίας με καταγγελία, απαιτείται μόνο έναντι των τρίτων,
οι οποίοι νομίμως θεωρούν την εταιρεία
υφιστάμενη, εφόσον δεν δημοσιεύθηκε
η ανωτέρω λύση, η οποία πάντως λύση
θα έχει συνέπειες έναντι των συνεταίρων
(βλ. Ν. Ρόκα, το Δίκαιο των προσωπικών
εταιρειών, τόμος Α’§ 10, σελ. 424, ΑΠ 511/
75 ΝοΒ 23,1254, ΑΠ 495/1967 ΝοΒ 16,79,
Εφ.Αθ. 2399/95, όπου παραπάνω).
Με το παραπάνω περιεχόμενο
και αιτήματα η αγωγή, ως προς το πρώτο αίτημα της είναι μη νόμιμη και απορριπτέα, αφού σύμφωνα με όσα στη μείζονα νομική σκέψη αναφέρθηκαν η καταγγελία είναι μονομερής δήλωση και δεν
υπόκειται σε τύπο ή δημοσιότητα και η
νομότυπη άσκηση της επιφέρει τη λύση
της εταιρείας, ανεξάρτητα από το λόγο
και η εκ της μη εμπροθέσμου δημοσιεύσεως σχετική ακυρότητα δεν μπορεί
να προταθεί στις μεταξύ των εταίρων
σχέ-σεις. Ως προς το δεύτερο και τρίτο
αιτή-ματα της είναι νόμιμη, στηριζόμενη
στις αναφερόμενες στην μείζονα νομική
σκέ-ψη διατάξεις καθώς και σ’ αυτές των
άρθρων 297, 298, 926, 346 Α.Κ., αρθρ.
70 ΚΠολΔ και 22 Εμπ. Ν: Ως προς
το τέταρτο αίτημα της είναι μη νόμιμη
και απορριπτέα, αφού για την υπαίτια
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παράβαση των υποχρεώσεων του α’ και
γ’ των εναγομένων ως διαχειριστών μόνο αποκατάσταση της ζημίας της εταιρείας μπορούσε να ζητήσει για τη ζημία
που υπέστη αυτή (άμεσα παθούσα) και
όχι υποχρέωση τους να πληρώσουν αυτοί το πρόστιμο προς την υποβάλλουσα
αυτό Αρχή, το οποίο (πρόστιμο) αφορά
στην ίδια την εταιρεία.
Συνεπώς η εκκαλουμένη, που
έκρινε ότι ήταν άκυρη η καταγγελία διότι
δεν είχε εγγραφεί εμπρόθεσμα στα οικεία βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου και την έκανε δεκτή την
αγωγή ως προς το α’ αίτημά της αντί να
την απορρίψει και στη συνέχεια απέρριψε την αγωγή ως μη νόμιμη ως προς
τα αιτήματα της υπό στοιχείο (β) και (γ)
αντί να τη κάνει δεκτή, έσφαλε ως προς
την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων,
γι’ αυτό και πρέπει να γίνουν δεκτοί ως
κατ’ ουσίαν βάσιμοι οι σχετικοί λόγοι
έφεσης και η έφεση και να εξαφανιστεί
η εκκα-λουμένη οριστική απόφαση ως
προς όλες της τις διατάξεις.
Οι εναγόμενοι συνομολογούν
τη σύσταση της προαναφερομένης
εταιρεί-ας καθώς και την καταγγελία της
εκ μέρους τους και την αρνούνται κατά
τα λοιπά. Περαιτέρω ισχυρίστηκαν με τις
πρωτόδικες έγγραφες προτάσεις αλλά
και με τις παρούσες και κατ’ εκτίμηση
του περιεχομένου τους γ’ αντίκρουσή
της τα εξής: 1) Ότι η καταγγελία είναι
άκυρη, διότι δεν γράφτηκε εμπρόθεσμα
στα οικεία βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και 2) ότι
η καταγγελία έγινε εκ μέρους τους για

σπουδαίο λόγο και δη διότι η οικονομική
της πορεία ήταν φθίνουσα και δεν
προέκυπταν ούτε θα προέκυπταν στο
μέλλον κέρδη από τη λειτουργία της,
αλλά αντίθετα δημιουρ-γήθηκαν χρέη
αυτής και διότι με πιθανό-τητα κατά
τη συνήθη πορεία των πραγ-μάτων
αν δεν σταματούσε με την καταγ-γελία
τους η δραστηριότητα της, στο μέλ-λον
από τη λειτουργία της θ’ αντιμετώ-πιζαν
δυσάρεστες καταστάσεις από τα χρέη
της εταιρείας με κίνδυνο των ατο-μικών
τους περιουσιών και ότι έτσι με βάση τις
αρχές της καλής πίστης και στο πλαίσιο
της σχετικής στάθμισης συμφε-ρόντων
ήταν ιδιαίτερα επαχθής γι’ αυ-τούς η
συνέχιση της συμμετοχής τους στην
εταιρεία μέχρι τη λήξη της καταστα-τικής
της διάρκειας. Απ’ τους ισχυρι-σμούς
αυτούς ο πρώτος είναι μη νόμιμος και
απορριπτέος, αφού σύμφωνα με όσα
στη μείζονα νομική σκέψη αναφέρθηκαν η καταγγελία είναι μονομερής
δήλωση και δεν υπόκειται σε τύπο ή
δημοσιότητα και η σχετική ακυρότητα εκ
της μη εμπροθέσμου δημοσιεύσεως της
δεν μπορεί να προταθεί στις μεταξύ των
εταίρων σχέσεις. Ο δεύτερος ισχυρισμός
είναι νόμιμος, καθόσον τα περιστατικά
που επικαλούνται, αληθή υποτιθέμενα,
αποτελούν πράγματι σπουδαίο λόγο
που δικαιολογεί την καταγγελία της εταιρείας εκ μέρους τους, σύμφωνα με όσα
στη πιο πάνω μείζονα νομική σκέψη, τα
πραγματικά δε αυτά περιστατικά που
αποτελούν τη ιστορική βάση του εν λόγω
ισχυρισμού, που αρνείται ο ενάγων με
την αγωγή, πρέπει να υποχρεωθούν ν’

1068/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Ηλιόκαυτος, Κωνσταντίνος Λέων).
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Συναλλαγματική χωρίς νόμιμη χαρτοσήμανση. Ισχύει κατά μετατροπή (182 Α.Κ.)
ως έγγραφο αφηρημένης υπόσχεσης χρέους. Χωρεί αγωγή για την είσπραξη της

Αποδείχθησαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Στις 26 Ιουνίου
19955 ο Π.Π. εξέδωσε στην Πάτρα
εις διαταγή του μία συναλλαγματική,
ποσού 2.000.000 δρχ., λήξεως στις
30-9-1995, πληρωτέα στην Πάτρα στο
υποκατά-στημα της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλά-δος, την οποία και απεδέχθη
στην Πάτρα ο εκκαλών - εναγόμενος
την ίδια ημέρα της εκδόσεώς της.
Την ανωτέρω συναλ-λαγματική ο
ανωτέρω εκδότης, την μετα-βίβασε
στον ενάγοντα, με οπισθογρά-φηση και
έτσι κατέστη αυτός νόμιμος κο-μιστής.
Όμως η συναλλαγματική αυτή δεν έχει
χαρτοσημανθεί νομίμως και συνεπώς
θεωρείται άκυρη ως τοιαύτη, και δεν
μπορεί ο ενάγων να εγείρει αγω-γή
από συναλλαγματική κατά του εναγο-

μένου, ο οποίος είναι αποδέκτης αυτής.
Η άκυρη όμως συναλλαγματική ισχύει
κατά μετατροπή κατ’ αρθρ. 182 Α.Κ., ως
έγγραφο αφηρημένης υπόσχεσης χρέους. Με την οπισθογράφηση της συναλλαγματικής αυτής από τον εκδότη στον
ενάγοντα, έχει συσταθεί σύμβαση εκχωρήσεως της ενσωματωμένης απαίτησης
από τον οπισθογράφο στον ενάγοντα
κομιστή και έτσι ο τελευταίος έχει καταστεί δικαιούχος της ενσωματωμένης
απαίτησης. Μάλιστα την εκχώρηση αυτή
ανήγγειλε ο ενάγων στον εναγόμενο με
την από 31-7-1998 εξώδικη δήλωση του
που επιδόθηκε νόμιμα στον τελευταίο
στις 5-8-1998 (βλ. την υπ’ αριθμ. 2420/
1998 έκθεση επιδόσεως της αρμόδιας
Δικ. Επιμελήτριας Ε.Τ.

1088/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Χηνόπουλος, Φώτιος Λουμίτης).
Επιταγή. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση και όχι κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου.
Ενστάσεις αναφερόμενες στις προσωπικές σχέσεις του εκδότη και των προηγούμενων
κομιστών και μη απορρεουσών από αυτόν τον τίτλο χωρούν μόνο εφόσον γνωρίζει
ο κομιστής ότι αποκτώντας τον τίτλο μπορεί ενδεχομένως να βλάψει τον οφειλέτη. Η
κακή πίστη του κομιστή πρέπει να υπάρχει κατά την οπισθογράφηση της επιταγής
και ουδεμία ασκεί επίδραση η μεταγενέστερη γνώση του. Αυτά πρέπει να εκτίθενται
στο δικόγραφο της ανακοπής. Περιστατικά με πολλές οπισθογραφήσεις.

Κατά το άρθρο 22 του ν. 5960/
1933 «περί επιταγής» τα εξ επιταγής
εναγόμενα πρόσωπα μπορούν να αντιτάξουν κατά του κομιστή τις ενστάσεις
που στηρίζονται σε προσωπικές τους
σχέσεις με τον εκδότη ή τους προηγούμενους κομιστές, μόνο αν ο κομιστής
κατά την απόκτηση της επιταγής ενήρ-

γησε με γνώση προς βλάβη του οφειλέτη. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι
για το παραδεκτό της προτάσεως κατά
του κομιστή ενστάσεων αναφερομένων
σε προσωπικές σχέσεις του εκδότη και
των προηγούμενων κομιστών και μη
απορρεουσών από αυτόν τούτο τον
τί-τλο, ο οποίος μεταβιβάστηκε με οπι-
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σθογράφηση και όχι κατά τις διατάξεις
του κοινού δικαίου, απαιτείται μόνο να
γνωρίζει ο κομιστής ότι αποκτώντας τον
τίτλο μπορεί ενδεχομένως να βλάψει τον
οφειλέτη (ΑΠ 8/1994 ΝοΒ 42. 1144, Αναστασιάδης, Πιστωτ. τίτλοι παρ. 54). Τέτοια ενέργεια υπάρχει αναμφιβόλως
όταν ο κομιστής γνωρίζει κατά τον χρόνο
κτήσεως του τίτλου ότι δια της προς αυτόν μεταβιβάσεώς του, είναι δυνατόν να
ματαιωθεί η προβολή των ενστάσεων
τούτων και ότι επιτυγχάνεται έτσι η
πλη-ρωμή του τίτλου, η οποία χωρίς
τη μετα-βίβαση του προς αυτόν δεν θα
επι-τυγχάνετο (ΑΠ 1128/1994 Ελλ. Δνη
37. 646, Εφ. Αθ. 446/1999 Ελλ. Δνη 40.
1134, Εφ. Πατρ. 948/2003 Αχ. Νομ. 20.
357). Η κακή πίστη του κομιστή πρέπει
να υπάρχει κατά την οπισθογράφηση της
επιταγής και ουδεμία ασκεί επίδραση η
μεταγενέστερη γνώση του. Τα περιστατικά της κακής πίστης του κομιστή και η
με οπισθογράφηση αποδοχή εκ μέρους
αυτού της μεταβίβασης της επιταγής
προς βλάβη του πληρωτή πρέπει να
εκτίθενται στο δικόγραφο της ανακοπής
και να αποδεικνύονται από τον ανακόπτοντα, διότι η καλή πίστη τεκμαίρεται
πάντοτε στις συναλλαγές, αλλιώς οι
προβαλλόμενες με την ανακοπή ενστάσεις είναι αόριστες (ΑΠ 482/1990 Ελλ.
Δνη 31. 1013, Εφ. Αθ. 446/1999 ό. π.,

Εφ. Θεσ. 1950/2000 Χρ. ΙΔ Α/2001 σελ.
362, Άναστασιάδης, ό.π., τομ. Α’ παρ.
26, Τσιριντάνης, Ενστάσεις κατ’ απαιτήσεων εκ συναλλαγματικής σελ. 142).
Στην προκειμένη υπόθεση, ο ανακόπτων με την υπό κρίση ανακοπή ισχυρίσθηκε, ότι η αναφερόμενη σ’ αυτή τραπεζική επιταγή, εκδόσεως σε διαταγή
του ιδίου, την οποία παρέδωσε στον
Γ.Δ., ο οποίος στη συνέχεια την παρέδωσε στη Ν.Θ., η οποία με τη σειρά της
την οπισθογράφησε στον Π.Μ., ο οποίος
τέλος τη μεταβίβασε με οπισθογράφηση
στην καθής η ανακοπή, δεν αντιπροσωπεύει καμία οφειλή του προς τον
ανωτέρω Γ.Δ. αλλά έχει εκδοθεί από τον
ίδιο (ανακόπτοντα) για διευκόλυνση του
τελευταίου και ότι η καθής προέβη στην
έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής
πληρωμής. Ζήτησε δε την ακύρωση της
εν λόγω διαταγής πληρωμής. Με το περιεχόμενο αυτό, ο λόγος αυτός της ανακοπής πρέπει να απορριφθεί ως αόριστος, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν,
αφού ο ανακόπτων δεν επικαλείται ότι
κατά τον χρόνο κτήσεως της επίδικης
επιταγής από την καθής η ανακοπή, η
τελευταία γνώριζε τα παραπάνω περιστατικά και ότι απέκτησε την επίμαχη
επιταγή με σκοπό να βλάψει αυτόν
(ανακόπτοντα).

1128/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευστάθιος Καννής, Ιωάννης Κωνσταντόπουλος).
Συναλλαγματική ατελής κατά την έκδοσή της. Μπορεί να συμπληρωθεί με βάση
συμφωνία αποδέκτη και κομιστή. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, και συμπληρωθεί,
διαπράττεται πλαστογραφία. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 10
του Ν. 5325/1932 “περί συναλλαγματι-

κής και γραμματίου εις διαταγήν”, σαφώς
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συνάγεται ότι είναι δυνατόν η συναλλαγματική να είναι ατελής κατά την έκδοσή
της ως προς ένα ή περισσότερα στοιχεία
της. Τα ελλείποντα αυτά στοιχεία μπορεί
να συμπληρωθούν μεταγενεστέρως
από τον κομιστή, δυνάμει συμφωνίας
μεταξύ αυτού και του αποδέκτη. Ενδεχομένως όμως να μην υπάρχει τέτοια
συμφωνία, οπότε δεν μπορεί να γίνει
συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων της λευκής συναλλαγματικής, γιατί
αυτή (συμπλήρωση) θεωρείται πλαστογράφηση (ΑΠ. 893/1994 Ελ.Δικ. 1996
σελ. 150, ΕΑ. 10149/1997 Ελλ.Δικ. 1998
σελ. 1411). Για την αναγνώριση δε της
πλαστότητας αυτής, μπορεί να ασκηθεί
αγωγή με αυτοτελές δικόγραφο (Ολ,ΑΠ.
23/1999 Ελλ.Δικ. 2000 σελ. 29).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων
δια-τηρεί και εκμεταλλεύεται ελαιοτριβείο
στην Αρήνη Ζαχάρως του Νομού Ηλείας.
Το έτος 1990, αποφάσισε να εξοπλίσει
το ως άνω ελαιοτριβείο του με τα πλέον
σύγχρονα μηχανήματα. Τέτοια μηχανήματα είχε η ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΕΛ.ΜΗ RODEL Α.Ε», με την
οποία ήλθε σε διαπραγματεύσεις για την
αγορά τους μέσω του πρώτου εναγομένου Γ.Π. που ενεργούσε ως νόμιμος
εκπρόσωπός της. Με τον τελευταίο και
με την ανωτέρω ιδιότητά του, ο ενάγων
την 5.10.1990, συνήψε τη σχετική σύμβαση αγοράς των ελαιουργικών μηχανημάτων, συνολικής αξίας 33.080.000
δραχμών, άνευ Φ.Π.Α., καθόσον υπαγόταν στον αναπτυξιακό νόμο 1262/1982.
Το ως άνω τίμημα πιστώθηκε και η καταβολή του συμφωνήθηκε να γίνει εντός
δύο ετών από την παράδοση των μηχανημάτων. Τον παραπάνω χρόνο, ο ενάγων αποδέχτηκε μια συναλλαγματική,
εκδόσεως της προαναφερομένης
εταιρείας, ποσού 14.588.000 δραχμών,

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

λευκή ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία
της, την οποία παρέδωσε στον ως
άνω νόμιμο εκπρόσωπό της. Η συναλλαγματική αυτή αντιπροσώπευε αντίστοιχο ποσό που θα εισέπραττε ο ενάγων ως επιδότηση από τον ΕΟΜΜΕΧ
και παραδόθηκε στον πρώτο εναγόμενο
ως εγγυοδοσία για το ποσό αυτό. Συμφώνησαν δε μεταξύ τους ότι η επίδικη
συναλλαγματική να μη μεταβιβαστεί σε
κανέναν και ότι θα επιστρεφόταν στον
ενάγοντα με την παράλληλη εξόφληση
του αναγραφομένου σ’ αυτή ποσού, που
θα ελάμβανε ως επιδότηση. Μάλιστα,
τον ίδιο χρόνο, ο πρώτος εναγόμενος
υπέγραψε και την από 5.10.1990 απόδειξη συναλλαγματικής ποσού 14.588.000
δραχμών, στην οποία αναφέρονται επί
λέξει τα εξής: «Ο υπογεγραμμένος Γ.Π.
σαν εκπρόσωπος της «ΕΛ.ΜΗ. RODEL
Α.Ε.» έλαβα από τον κ. Δ.Φ. συναλλαγματική ποσού 14.588.000 δραχμών, ως
εγγύηση για το ποσό που οφείλεται στην
ως άνω εταιρεία και το οποίο θα εξοφληθεί με το ποσό της επιδοτήσεως από
τον ΕΟΜΜΕΧ. Η συναλλαγματική θα
επι-στραφεί όταν εισπράξει η «ΕΛ.ΜΗ
RODEL Α.Ε» το ποσό της επιδότησης».
Ακολούθως, ο τελευταίος, χωρίς να
μεσολαβήσει καμιά άλλη περαιτέρω
συμφωνία μεταξύ αυτού και του ενάγοντος, συμπλήρωσε στο σώμα της ανωτέρω συναλλαγματικής τα ελλείποντα
στοιχεία της, ήτοι: α) τη χρονολογία
λή-ξης, αριθμητικώς και ολογράφως,
28.2.1991 (είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου
1991), β) την επωνυμία «ΕΛ.ΜΗ RODEL
Α.Ε.» παραπλεύρως της ενδείξεως «εις
διαταγήν», γ) την ένδειξη «ΑΝΕΞ.ΕΠ/
ΦΗ» και δ) το χρόνο εκδόσεως και
αποδοχής της (8.10.1990). Στη συνέχεια
τη συναλλαγματική αυτή ο πρώτος εναγόμενος τη μεταβίβασε, την 3.1.1991,
λόγω ενεχύρου, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, ήτοι ως νόμιμος εκ-
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πρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας, στο
υποκατάστημα Ηρακλείου Κρήτης της
δεύτερης εναγομένης Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος. Έτσι, η παραπάνω δεύτερη εναγομένη ζήτησε και πέτυχε σε
βάρος του ενάγοντος την έκδοση της
72/1993 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Πύργου, με την οποία αυτός υποχρεώθηκε να της καταβάλει το ποσό της
συναλλαγματικής, με το νόμιμο τόκο
από 1.3.1990. Η επίδικη όμως συναλλαγματική, αφού συμπληρώθηκε ως
προς τα παραπάνω ελλείποντα στοιχεία
της, χωρίς να υπάρχει σχετική περί τούτου συμφωνία, θεωρείται, σύμφωνα με
τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, πλαστογραφημένη, και συνεπώς ο ενάγων
δεν δεσμεύεται απ’ αυτή και δεν υποχρεούται στην πληρωμή του ποσού της,
ανεξαρτήτως αν η δεύτερη εναγομένη

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνώριζε
ή όχι ότι η εν λόγω συναλλαγματική είχε
πλαστογραφηθεί από τον πρώτο εναγόμενο που τη μεταβίβασε με οπισθογράφηση σ’ αυτή (βλ. ΕΑ 923/2000
Ελ.Δικ. 11.857, όπου και οι εκεί παραπομπές). Επομένως, το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, που δέχθηκε την αγωγή και
ως προς τη δεύτερη εναγομένη, έστω
και χωρίς αιτιολογία, η οποία συμπληρώνεται με την παρούσα απόφαση
(άρ-θρο 534 Κ.Πολ.Δικ.), σωστά το νόμο
ερ-μήνευσε και εφάρμοσε και προσηκόντως τις προσαχθείσες αποδείξεις
εκτίμησε και ως εκ τούτου πρέπει να
απορριφθούν, ως αβάσιμοι, οι σχετικοί
λόγοι της έφεσης με τους οποίους
υποστηρίζονται τα αντίθετα.

1202/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φαίδων Κουλούρης, Γεώργιος Τσινούκας).
Ενεχύραση απαίτησης σε Τράπεζα. Η επίδοση της σύμβασης της ενεχύρασης στον
τρίτο έχει αποτελέσματα της εκχώρησης ώστε με την αναγγελία της εκχώρησης
στον οφειλέτη, αποκόπτεται κάθε δεσμός του τελευταίου με τον εκχωρούντα που
αποξενώνεται εντελώς και δεν μπορεί να αναμειχθεί στην απαίτηση την οποία έκτοτε
απαιτεί η πιστώτρια ανώνυμη εταιρία (εκδοχέας) και μόνο αυτή νομιμοποιείται έκτοτε
να εγείρει σχετική αγωγή για την απαίτηση να την εισπράξει ανεξάρτητα αν αυτή έχει
λήξει ή όχι. Η αναγγελία της εκχώρησης είναι άτυπη. Περιστατικά.

Από τα άρθρα 35, 36, 39, 44 κα.
47 του ν.δ. της 17.7/13.81923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ με
το άρθρο 41 παρ. 1 του Ε.σ.Ν.ΑΚ, προκύπτει ότι επί ενεχυράσεως απαιτήσεως
για την εξασφάλιση απαίτησης ανώνυμης εταιρείας από παροχή δανείου με
ανοικτό λογαριασμό, η οποία μπορεί να

γίνει και με ιδιωτικό έγγραφο που δεν
έχει βέβαιη χρονολογία, η απαίτηση
αυτή εκχωρείται προς την πιστώτρια, η
οποία, ως εκδοχέας, δικαιούται να την
εισπράξει για την εξόφληση της απαίτησης της και να αποδώσει το τυχόν υπόλοιπο στον ενεχυράσαντα. Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1209, 1210,
1211 εδ. β’ και 1218 του ΑΚ, οι οποίες
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εφαρμόζονται συμπληρωματικώς και
όταν το ενέχυρο συνιστάται προς ανώνυμη εταιρεία, το ενέχυρο είναι παρεπόμενο δικαίωμα και συνιστάται για την
εξασφάλιση απαιτήσεως, η οποία πρέπει να προσδιορίζεται επαρκώς από τα
συμβαλλόμενα μέρη με την ενεχυρική
σύμβαση. Αν όμως οι δηλώσεις των
με-ρών καταλείπουν αμφιβολίες για την
έκταση της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως,
εφαρμόζονται οι ερμηνευτικοί κανόνες
των άρθρων 173, 200 ΑΚ, κατά τους
οποίους ο δικαστής αναζητεί την αληθινή
βούληση των μερών χωρίς προσήλωση
στις λέξεις και ερμηνεύει τη σύμβαση
όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού
ληφ-θούν υπόψη και τα συναλλακτικά
ήθη (Ολ ΑΠ 38/1988 Ελλ Δνη 31.313).
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τις
διατάξεις των άρθρων 39 και 44 του
ΝΔ της 17.?/13.8.1923, η επίδοση της
σύμβασης ενεχυρίασης στον τρίτο, έχει
τα αποτελέσματα της εκχώρησης έτσι,
ώστε, μετά την αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη, η οποία είναι ένα είδος καταπιστευτικής (εξασφαλιστικής)
εκχώρησης, αποκόπτεται κάθε δεσμός
του τελευταίου με τον εκχωρητή, ο
οποί-ος αποξενώνεται εντελώς και δεν
μπορεί να αναμειχθεί στην απαίτηση,
την οποία έκτοτε αποκτά η πιστώτρια
ανώνυμη εταιρεία (εκδοχέας), στην
οποία εκχω-ρείται η απαίτηση και μόνο
αυτή νομιμο-ποιείται έκτοτε να εγείρει
τη σχετική αγω-γή για την απαίτηση
να την εισπράξει για την εξόφληση
της ασφαλιζόμενης απαίτησής της,
ανεξάρτητα του αν αυτή έχει λήξει ή
όχι και να αποδώσει στον ενεχυριαστή
το τυχόν υπόλοιπο (ΑΠ 1136/2000
Ελλ Δνη 42.1350, ΑΠ 1048/1998 Ελλ
Δνη 39.1571, Εφ Αθ 6180/2002 Ελλ
Δνη 44.831). Τέλος, όπως συνάγεται
από το συνδυασμό των άρθ-ρων 158,
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455, 460-462 ΑΚ, η αναγγελία της
εκχωρήσεως, η οποία είναι απα-ραίτητη
για να μπορεί ο εκδοχέας να ασ-κήσει
κατά του οφειλέτη τα δικαιώματα που
πηγάζουν από την εκχώρηση και να
αξιώσει την καταβολή της απαιτή-σεως
που του εκχωρήθηκε, δεν υποβάλ-λεται
σε πανηγυρικό τύπο. Έτσι μπορεί να
γίνει εγγράφως ή προφορικώς, όπως
και με επίδοση αγωγής του εκδοχέα για
την καταβολή της εν λόγω απαιτήσεως.
Η επίδοση αυτή συνιστά αναγγελία της
εκχωρήσεως, χωρίς να είναι αναγκαίο
τούτο να αναγράφεται ρητώς στο δικόγραφο της εν λόγω αγωγής (ΑΠ 863/
1993 Ελλ Δνη 37.114, Κρητικός, στον
ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, αρθ. 460
αρ. 15). Στην προκειμένη υπόθεση,
από τα έγγραφα, που προσκομίζουν
και επι-καλούνται νομίμως οι διάδικοι,
αποδεί-χθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά
περι-στατικά: Με την 958/17.5.1994
σύμβα-ση, που καταρτίστηκε μεταξύ της
ενά-γουσας και της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ALPHATREND
ΑΝΩΝΥ-ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
- ΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Τ. ALPHATREND», η ενάγουσα χορήγησε σ’
αυτή πίστωση με ανοικτό αλληλόχρεο
λογαριασμό ποσού 14.500.000 δρχ.
Το ποσό αυτό αυξήθηκε με τις 958/1/
12.2.1996 και 958/2/3.9.1996 συμβάσεις στο συνολικό ποσό των 100.000.000
δραχμών. Με την 5470/1998 διαταγή
πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών η ανωτέρω οφειλέτρια εταιρεία υποχρεώθηκε να καταβάλει στην ενάγουσα το κατάλοιπο του
λογαριασμού ποσού 40.899.530 δρχ,
με το νόμιμο τόκο από 22.11.1997 με
το ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο για
καθυστερούμενες οφειλές προς τις Τράπεζες, πλέον ΕΦΤΕ και ανατοκισμών
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ανά τρίμηνο. Η απαίτηση της ενάγουσας
κατά της πιστούχου από την παραπάνω
σύμβαση ανερχόταν στις 10.9.2001, με
τους τόκους και τα έξοδα, στο ποσό
των 42.258.516 δρχ. Περαιτέρω, με το
από 29.7.1996 ιδιωτικό συμφωνητικό
καταρ-τίστηκε μεταξύ του εναγομένου
και της πιστούχου σύμβαση, σύμφωνα
με την οποία η τελευταία ανέλαβε την
υποχρέ-ωση να προμηθεύσει στον
εναγόμενο μία αλφαριθμητική πινακίδα
στην είσοδο της πόλης των Πατρών, δύο
πινακίδες Full Matrix για τους χώρους
στάθμευσης, δύο πινακίδες για τους
χώρους των MINIBUS, ένα περίπτερο
παροχής ταξι-διωτικών πληροφοριών,
ένα λογισμικό λειτουργίας πινακίδων
περιπτέρου και ελέγχου συστήματος
και ένα στέγαστρο για το περίπτερο
ταξιδιωτικών πληρο-φοριών, αντί
αμοιβής ποσού 45.000.000 δραχμών.
Η αντισυμβαλλόμενη του ενα-γομένου
εταιρεία εκτέλεσε τη σύμβαση και
παρέδωσε σ’ αυτόν τα ανωτέρω κινητά πράγματα και συνεπώς έχει αξίωση
κατ’ αυτού για την καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής. Με την από 30.8.1996
σύμβαση, αυτή ενεχύρασε την παραπάνω απαίτησή της κατά του εναγομένου
στην ενάγουσα για την εξασφάλιση κάθε
απαίτησης αυτής (ενάγουσας) από τη
σύμβαση πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό, πλέον τόκων, προμηθειών
και εξόδων και ανεξάρτητα από το
ληξιπρό-θεσμο ή μη της απαίτησης
αυτής. Τη σύμβαση ενεχύρασης
επέδωσε η ενά-γουσα στον εναγόμενο
στις 13.9.1996. Η επίδοση αυτή έχει
τα αποτελέσματα της εκχώρησης, έτσι
ώστε μετά την αναγγελία της εκχώρησης
στον οφειλέτη εναγόμενο αποκόπηκε
κάθε δεσμός αυτού με την εκχωρήτρια
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εταιρεία «ALPHATREND Α.Ε.», η οποία
αποξε-νώθηκε εντελώς και δεν μπορεί
να ανα-μειχθεί στην απαίτηση της κατά
του εναγομένου από την από 29.7.1996
σύμβαση προμήθειας, την οποία από
την επίδοση της σύμβασης ενεχύρασης
απέκτησε η πιστώτρια ενάγουσα εκδοχέας, στην οποία εκχωρήθηκε η απαίτηση. Ο εναγόμενος ισχυρίζεται, ότι δεν
επήλθαν τα αποτελέσματα της εκχώρησης, επειδή η σύμβαση ενεχύρασης
δεν επιδόθηκε στον Δήμαρχο Πατρέων,
ο οποίος τον εκπροσωπεί σύμφωνα με
το νόμο, αλλά στη Διευθύντρια του Οικονομικού Τμήματος αυτού. Από την 7195/
13.9.1996 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο
Πατρών Σ.Τ., αποδεικνύεται ότι η σύμβαση ενεχύρασης επιδόθηκε στη Διευθύντρια του Οικονομικού Τμήματος του
εναγομένου, η οποία όμως δεν αποδείχθηκε ότι ήταν αναρμόδια για την παραλαβή των επιδιδομένων εγγράφων,
αναρμοδιότητα την οποία δεν επικαλείται
ούτε ο εναγόμενος. Ανεξάρτητα όμως
από αυτά, έγινε αναγγελία της επίδικης
εκχώρησης προς τον εναγόμενο Δήμο,
καθόσον έχει επιδοθεί στον Δήμαρχο
Πατρέων η κρινόμενη αγωγή (βλ. την
8158/10.9.2001 έκθεση επιδόσεως του
αρμοδίου δικαστικού επιμελητή Πατρών
Ι.Κ.), στο δικόγραφο της οποίας αναγράφεται ρητώς η εν λόγω εκχώρηση. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο παραπάνω ισχυρισμός. Περαιτέρω, ο εναγόμενος ισχυρίζεται, ότι πριν
από την επίδοση της σύμβασης ενεχύρασης είχε ήδη καταβάλει στην εκχωρήτρια το ποσό της συμφωνημένης αμοιβής της. Ο ισχυρισμός αυτός, αν και
νό-μιμος (αρθρ. 461 ΑΚ), πρέπει να
απορ-ριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν
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1218/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μεριλένα Λαλιώτη, Φώτιος Λεπίδας).
Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Παραγραφή των αξιώσεων σε προθεσμία ενός έτους.
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Όταν έχει παραγραφεί το δικαίωμα δεν χωρεί αγωγή
αδικαιολόγητου πλουτισμού για την ίδια απαίτηση. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν.
3632/1928 χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι οι δικαιοπραξίες που συνάπτονται χρηματιστηριακώς και έχουν ως
αντικείμενο χρηματιστηριακά πράγματα.
Με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν 1806/1988
με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο
16 του Ν 3632/1928, που καθόριζε τις
χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθορίσθησαν περιοριστικώς αυτές οι πράξεις.
Στην δε κατηγορία γ’ του ως άνω άρθρου
υπάγεται και η σύμβαση παραγγελίας
χρηματιστηριακής αγοραπωλησίας. Η
σύμβαση αυτή έχει ως αντικείμενο αφενός την ανάληψη από το χρηματιστή της
υποχρεώσεως να εκτελέσει την εντολή
του πελάτη για την αγορά ή πώληση
χρεωγράφων και αφετέρου την ανάληψη
από τον πελάτη της υποχρεώσεως να
καταβάλει την αμοιβή. Ακολούθως κατά
το άρθρο 15 παρ. 6 του Ν 3632/1928
«πάσα αξίωσις πηγάζουσα εκ χρηματιστηριακής συναλλαγής παραγράφεται
μετά πάροδο έτους, από της λήξεως του
έτους καθ’ ό συνήφθη η συναλλαγή».
Εξάλλου η αξίωση του αδικαιολογήτου
πλουτισμού δεν είναι νόμιμη στην περίπτωση που παρεγράφη η αξίωση από
την σύμβαση διότι στην περίπτωση αυτή
ο πλουτισμός (λόγω παραγραφής) είναι
νόμιμος (βλ. Α.Π. 49/1980 ΝοΒ 28 σελίς
1154).
Στην προκειμένη περίπτωση το
αντικείμενο της από 8-5-2001 αγωγής

της ενάγουσας διέπεται από τη σύμβαση
παραγγελίας χρηματιστηριακής αγοραπωλησίας δηλαδή δικαιοπραξία συναφή
ή παρεπόμενη, των κυρίων χρηματιστηριακών συμβάσεων από τις οποίες
η ένδικη αξίωση απορρέει. Επίσης η κρινόμενη αγωγή επεδόθη στον εναγόμενο
στις 18-6-2001 (όπως προκύπτει από
την σχετική επισημείωση του αρμοδίου
Δικ. Επιμελητή επί του δικογράφου
της αγωγής) και έτσι από το τέλος
του έτους 1999 κατά το οποίο έγινε η
συναλλαγή (η αγωγή αναφέρει ότι έγινε
η συναλλα-γή 27-9-1999 και 29-9-1999)
μέχρι την ως άνω επίδοση της αγωγής,
έχει πα-ρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του έτους, με συνέπεια
η ένδικη αξίωση να έχει παραγραφεί
(βλ. Απ. Γεωργιάδη Ε.Εμπ.Δικ. MB,
559, Εφ.Αθ. 6244/2004 ΝοΒ 53,901).
Περαιτέρω η αξίωση κατά τις διατάξεις
του αδικαιολογήτου πλου-τισμού είναι
επικουρική και δεν μπορεί να ασκηθεί,
απορριπτόμενη ως απαρά-δεκτη, όταν ο
δικαιούχος έχει άλλες αξιώ-σεις κατά του
οφειλέτη που απορρέει από σύμβαση,
εκτός αν θεμελιώνεται σε πραγματικά
περιστατικά διαφορετικά από εκείνα που
στηρίζεται η αγωγή από σύμβαση (Α.Π.
102/1998 ΝοΒ 47, 589). Επομένως η
αγωγή πρέπει ν’ απορ-ριφθεί.
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8. äéáôáãåó ðëçñùìçó
177/2005
(Πρόεδρος: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, Παναγιώτα Φωτοπούλου).
Διαταγή πληρωμής με βάση σύμβαση ανοικτού λογαριασμού. Στοιχεία της αγωγής.
Περιστατικά.

Η αίτηση για την έκδοση διαταγής
πληρωμής χρέους που προέρχεται από
τη σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού
πρέπει να μνημονεύει τα έγγραφα εκείνα, τα οποία αποδεικνύουν : α) τη σχετική σύμβαση, β) τα κονδύλια χρεοπιστώσεων του λογαριασμού, γ) το οριστικό
κλείσιμό του και δ) το τελικό κατάλοιπο.
Αν όμως αναγνωρίστηκε το τελικό κατάλοιπο ή το κατάλοιπο κάποιας προηγούμενης περιόδου, δεν απαιτείται να
ανα-φέρονται τα σχετικά κονδύλια του
λογα-ριασμού της περιόδου που αφορά
η αναγνώριση, πρέπει όμως να γίνεται
ειδική επίκληση της αναγνώρισης. Εν
προκειμένω από τα επικαλούμενα και
προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτει ότι
με τη σχετική αίτηση της εφεσίβλητης
Τράπεζας για την έκδοση της 33/2001
διαταγής πληρωμής του δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου συνυποβλήθηκαν και τα ακόλουθα έγγραφα
από τα οποία αποδεικνυόταν η χρηματική απαίτηση της εφεσίβλητης κατά του
εκκαλούντος οφειλέτη της που αποτελούσε το κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού και ειδικότερα : 1) η υπ’ αριθ.
1448/28.5.1977 σύμβαση πίστωσης με
ανοικτό λογαριασμό από την εφεσίβλητη
προς τον εκκαλούντα οφειλέτη της, καθώς και οι μεταγενέστερες αυτής πρόσθετες πράξεις αυξήσεως του ύψους
της πιστώσεως με τελευταία την υπ’

αριθ. 1448/Δ/21.7.1994, δυνάμει της
οποίας το ύψος της πιστώσεως ανήλθε
σε 14.000.000 δρχ. με τους διαλαμβανόμενους στις ως άνω συμβάσεις όρους
και ειδικότερα τον όρο ότι η Τράπεζα έχει
το δικαίωμα να κλείνει ή να περιορίζει σε
κάθε χρόνο τη χορηγηθείσα πίστωση και
ότι κατά το κλείσιμο του λογαριασμού
η οφειλή του πιστούχου προς την Τράπεζα θα αποδεικνύεται με απόσπασμα
των βιβλίων αυτής που θα εμφανίζει την
κίνηση του λογαριασμού της πίστωσης
από την τελευταία αναγνώριση του πιστούχου και εφεξής, 2) η από 6.4.2001
εξώδικη δήλωση - καταγγελία της συμβάσεως με την οποία η Τράπεζα (εφεσίβλητη) στις 31.3.2001, επειδή ο εκκαλών παρέβη τους όρους της συμβάσεως
και καθυστέρησε οφειλόμενες δόσεις,
κατάγγειλε τη σύμβαση και έκλεισε οριστικά αυτήν και τον υπ’ αριθμ. 111131/
33381 αλληλόχρεο λογαριασμό που
ανοίχθηκε και τηρήθηκε βάσει αυτής, με
χρεωστικό σε βάρος του εκκαλούντος
κατάλοιπο 7.367.743 δρχ. ή 21.622,15
Ευρώ, καλώντας τον τελευταίο να το
εξοφλήσει εντός προθεσμίας 10 ημερών
από τη λήψη της καταγγελίας, 3) η υπ’
αριθ. 9084/23.4.2001 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Αιγίου
Χ.Π., από την οποία προκύπτει επίδοση
του κλεισίματος του λογαριασμού στον
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εκκαλούντα, στον οποίο μάλιστα
συγκοι-νοποιήθηκε και όλη η κίνηση
του ανοιχθέντος 111131/33381 αλληλόχρεου λογαριασμού, ο οποίος (λογαριασμός) συνυποβλήθηκε συνημμένος με
την ως άνω έκθεση επιδόσεως και
την αίτηση προς έκδοση της διαταγής
πληρωμής. Επομένως είναι αβάσιμος ο
ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι η εκκαλουμένη έπρεπε να ακυρώσει τη διαταγή
πληρωμής, επειδή δήθεν η έκδοση
αυτής δεν στηρίχθηκε, ούτε λήφθηκε
υπόψη ολόκληρη η κίνηση του ως άνω
αλληλόχρεου λογαριασμού από τότε
που αυτός ανοίχθηκε, από την οποία
θα προέκυπτε η ορθότητα ή όχι του
εξαχθέ-ντος καταλοίπου, αλλά σε μέρος
μόνο της κίνησης του λογαριασμού μετά
το πρόσθετο σύμφωνο της 21.7.1994.
Κατ’ αρχήν στην προσβαλλόμενη
διαταγή πληρωμής ρητά αναφέρεται
ότι με την αίτηση προς έκδοση αυτής
συνυπο-βλήθηκε και ολόκληρη η κίνηση
του αλ-ληλόχρεου λογαριασμού που
τηρήθηκε βάσει της ένδικης σύμβασης
πιστώ-σεως. Εκτός αυτού το ως άνω
από 21.7.1994 πρόσθετο σύμφωνο της
αρχικής συμβάσεως πιστώσεως περιλαμβάνει αναγνώριση εκ μέρους του
εκκαλούντος του μέχρι την ημερομηνία
συντάξεως του (21.7.1994) χρεωστικού
σε βάρος του καταλοίπου του υπ’ αριθ.
111131/33381 αλληλόχρεου λογαριασμού που τηρήθηκε από 10.030.321
δρχ., του οποίου την καταβολή ο εκκαλών υποσχέθηκε με βάση το ως άνω
πρόσθετο σύμφωνο σε 12 τριμηνιαίες
δόσεις. Ως εκ τούτου η εφεσίβλητη Τράπεζα δεν είχε υποχρέωση να διαλάβει
στη σχετική αίτησή της για την έκδοση
της διαταγής πληρωμής τα επιμέρους
κονδύλια και την κίνηση του λογαριασμού μέχρι την 21.7.1994 που ο εκκαλών αναγνώρισε το οφειλόμενο από αυ-
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τόν χρεωστικό υπόλοιπο κατ’ άρθρο 873
του Α.Κ. Και τούτο ανεξαρτήτως του ότι
η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής
δεν διαλαμβάνει ότι στηρίχθηκε σε τέτοια
αναγνώριση χρέους, αλλά σε ολόκληρη
την κίνηση του λογαριασμού και στο
κατάλοιπο που προκύπτει με βάση
αυτήν, έτσι ώστε ο ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι η εκ μέρους του αναγνώριση
του καταλοίπου είναι προϊόν ψυχολογικής απειλής (Α.Κ. 151) να προβάλλεται
αλυσιτελώς, ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση, αφού η διαταγή πληρωμής δεν θεμελιώνεται στην αναγνώριση του καταλοίπου. Περαιτέρω, ενόψει
και των άρθρων 361 Α.Κ. και 47 του ν.δ.
17-7/23.8.1923 που ορίζει ότι η Τράπεζα
μπορεί να κλείνει τον λογαριασμό οποτεδήποτε, είναι έγκυρη η συμφωνία με
την οποία ορίζεται ότι η Τράπεζα θα έχει
το δικαίωμα να κλείνει οριστικά την πίστωση και το λογαριασμό που συμφωνήθηκε για την εξυπηρέτηση της σε
οποιοδήποτε χρόνο. Εν προκειμένω με
τους 9 και 10 όρους της 1448/28.5.1977
σύμβασης πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό προβλέπεται ότι «Η Τράπεζα
έχει το δικαίωμα να κλείνει ή να περιορίζει σε κάθε χρόνο τη χορηγηθείσα πίστωση. Ο πιστούχος υπόσχεται την άμεση καταβολή του κατά το κλείσιμο του
λογαριασμού καταλοίπου αυτού, λαμβάνοντας δε γνώση τούτου από την Τράπεζα, οφείλει εντός δέκα ημερών αφότου
περιήλθε αυτό σε γνώση του να επιφέρει
κάθε παρατήρησή του, διαφορετικά
θεω-ρείται ότι αναγνωρίζει την ακρίβεια
του λογαριασμού». Επομένως είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι
η ένδικη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε
ακύρως, επειδή δήθεν η Τράπεζα μετά
το κλείσιμο του λογαριασμού δεν κοινοποίησε σ’ αυτόν αντίγραφο ολόκληρης
της κίνησης του λογαριασμού. Τέτοια
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προϋπόθεση δεν απαιτείται ούτε από
το νόμο, ούτε από τη σύμβαση, αφού
η εφεσίβλητη Τράπεζα έχει δικαίωμα
οπο-τεδήποτε να κλείσει το λογαριασμό
και να επιδιώξει την είσπραξη του καταλοίπου του, η δε προβλεπόμενη από τη
σύμβαση ως άνω κοινοποίηση αντιγρά-

φου του λογαριασμού στον οφειλέτη,
εφόσον αυτός δεν αμφισβητήσει το
κατά-λοιπο εντός της δεκαήμερης προθεσμίας, έχει την έννοια ότι τούτο θεωρείται αναγνωρισθέν από αυτόν.

468/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονυσία Ζήβα, Ευλαλία Μιχαηλίδου).
Διαταγή πληρωμής. Για την έκδοσή της απαιτείται, εκτός άλλων, η αξίωση να μην
εξαρτάται από αντιπαροχή. Η απαίτηση πρέπει να είναι εκκαθαρισμένη δηλαδή το
ύψος της να προκύπτει από το κατά το άρθρο 623 Κ.Πολ.Δ. έγγραφο. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 624
ΚΠολΔ η έκδοση διαταγής πληρωμής
μπορεί να ζητηθεί μόνο αν η απαίτηση
δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία,
όρο ή αντιπαροχή και το ποσό χρημάτων ή χρεογράφων που οφείλεται είναι
ορισμένο. Από τη διάταξη αυτή σαφώς
προκύπτει ότι για την έκδοση της διαταγής πληρωμής πρέπει, πλην των άλλων, η αξίωση να μη εξαρτάται από αντιπαροχή. Τούτο συμβαίνει, αν η αξίωση
είτε δεν πηγάζει από αμφοτεροβαρή
σύμβαση είτε πηγάζει από αμφοτεροβαρή σύμβαση, αλλά ο αιτών τη διαταγή
πληρωμής αποδεικνύει με έγγραφο που
έχει αποδεικτική δύναμη έναντι του καθ’
ού ότι εκπλήρωσε ήδη την αντιπαροχή
του. Περαιτέρω από την ίδια διάταξη
προκύπτει ότι για την έκδοση διαταγής
πληρωμής η απαίτηση πρέπει να είναι
εκκαθαρισμένη δηλαδή το ύψος της
να προκύπτει από το κατ’ άρθρο 623
ΚΠολΔ έγγραφο (Κεραμεύς - Κονδύλης
-Νίκας Ερμ. ΚΠολΔ υπ’ αρθρ. 624 παρ.
8, 11, 12). Στην προκείμενη περίπτωση

ο ανακόπτων, μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται
ότι είναι άκυρη η ανακοπτομένη διαταγή
πληρωμής διότι η αξίωση του καθ’ ου η
ανακοπή προέρχεται από τίμημα πώλησης ενός διαμερίσματος μιας πολυκατοικίας την οποία ανέλαβε ο τελευταίος ν’ ανεγείρει με το σύστημα της αντιπαροχής και συνεπώς η απαίτησή του
εξαρτάται από την αντιπαροχή και δεν
είναι εκκαθαρισμένη, όπως με λεπτομέρεια εκθέτει στην ανακοπή του. Από την
επανεκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα τις καταθέσεως των μαρτύρων
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που περιέχονται στα ταυτάριθμα πρακτικά του,
που προσκομίζονται σε επικυρωμένο
αντίγραφο και όλα τα έγγραφα που οι
διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν,
αποδείχθηκαν τ’ ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: Με το υπ’ αριθμ. 5223/1997
εργολαβικό συμβόλαιο-προσύμφωνο
της συμβολαιογράφου Πατρών Κ.Κ. η
εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική
Εμπορική Εταιρεία Εισαγωγής και Εξαγωγής ΑΕ» με το διακριτικό τίτλο «5
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Ε -ΠΕΝΤΕΨΙΛΟΝ ΑΕ» ανέθεσε στον
εργολάβο οικοδομών Π.Κ. την ανέγερση
δύο πολυόροφων οικοδομών με το
σύστημα της αντιπαροχής, επί ενός
οικοπέδου της έκτασης 2.771,33 τ.μ.,
που βρίσκεται στην Πάτρα και στη θέση
«Μέση Αγυιά». Σύμφωνα με το παραπάνω εργολαβικό συμβόλαιο και την υπ’
αριθμ. 5224/1997 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου περί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας, που νόμιμα μεταγράφηκε, μεταξύ των δημιουργηθεισών
ορι-ζοντίων ιδιοκτησιών οι οποίες θα
περιέρ-χονταν στον άνω εργολάβο
ως
εργο-λαβικό
αντάλλαγμα,
συμπεριλαμβάνο-νταν το υπό στοιχεία
2-Α3 διαμέρισμα, η υπό στοιχεία ΥΑ6 αποθήκη και η υπό στοιχεία Υ-Σ9
θέση στάθμευσης αυτοκινήτου. Με το
υπ’ αριθμ. 5235/1997 συμβόλαιο της
ίδιας παραπάνω συμβολαιογράφου,
ο ανακόπτων και η σύζυγος του Π.Ξ.,
αγόρασαν, από τον προαναφερόμενο
εργολάβο το 1/2 εξ αδιαιρέτου έκαστος
τις προπεριγραφό-μενες ιδιοκτησίες
αντί συνολικού τιμήμα-τος 24.758.556
δραχμών, από το οποίο πιστώθηκε
το ποσό των 23.750.000 δραχμών.
Το έτος 1999 ο προαναφερό-μενος
εργολάβος Π.Κ. κηρύχθηκε έκ-πτωτος
της παραπάνω εργολαβίας. Στη
συνέχεια με το υπ’ αριθμ. 51289/2000
«προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών
αδιαιρέτως οικοπέδου εργολαβικό συμβόλαιο» το οποίο υπογράφηκε μεταξύ
της προαναφερόμενης οικοπεδούχου
εταιρείας και του καθ’ ου η ανακοπή Δ.Γ.,
στο οποίο συνεβλήθησαν ως τρίτοι, μεταξύ άλλων, ο ανακόπτων και η σύζυγος
του, ανατέθηκε στον καθ’ ου η ανακοπή
«η αποπεράτωση με δαπάνες, φροντίδες και επιμέλεια αυτού και με το σύστημα της αντιπαροχής» των προαναφερόμενων πολυορόφων οικοδομών. Στο άρ-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

θρο 1 του δευτέρου κεφαλαίου της σύμβασης αυτής αναφέρεται ότι θα περιέλθουν στον εργολάβο, ως εργολαβικό
αντάλλαγμα οι αναφερόμενες σ’ αυτή
αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες. Από τα
παραπάνω προκύπτει ότι ο εργολάβος
Δ.Γ. υπεισήλθε στη θέση του αρχικού
εργολάβου Π.Κ., ο οποίος κηρύχθηκε
έκπτωτος. Στη συνέχεια με το από 29-32000 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του
ανακόπτοντος και της συζύγου του Π.Ξ.
και του εργολάβου - καθ’ ου η ανακοπή,
οι πρώτοι ανέθεσαν στο δεύτερο την
αποπεράτωση του προαναφερομένου
διαμερίσματός του. Περαιτέρω μεταξύ
των ιδίων παραπάνω διαδίκων υπογράφηκε και το από 21-9-2001 ιδιωτικό
συμ-φωνητικό, στο οποίο αναφέρεται
το συνολικό χρηματικό ποσό που είχεν
καταβάλει μέχρι της ημεροχρονολογίας
αυτής ο ανακόπτων και η σύζυγός του
και κατά τα λοιπά επιβεβαίωναν το προηγούμενο ιδιωτικό συμφωνητικό. Από τα
παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι ο καθ’
ου η ανακοπή εργολάβος, ο οποίος ανέλαβε τη συνέχιση των εργασιών και την
αποπεράτωση των πολυορόφων οικοδομών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και οι προπεριγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες του ανακόπτοντος,
υπεισήλθε στη θέση του αρχικού εργολάβου Π.Κ., ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος. Επομένως, εφόσον η οριζόντια ιδιοκτησία του ανακόπτοντος είχε περιέλθει
με το προαναφερόμενο πρώτο εργολαβικό προσύμφωνο στον εργολάβο Π.K.
και αυτός το είχε πωλήσει στον ανακόπτοντα και στη θέση του υπεισήλθε ο
δεύτερος εργολάβος καθ’ ου η ανακοπή,
ο τελευταίος θεωρείται ως πωλητής
τού-του και το συμφωνηθέν χρηματικό
ποσό αποτελεί το τίμημα της πώλησης
και όχι αμοιβή του εργολάβου για τις
παρα-πάνω εργασίες αποπεράτωσης.
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Και ναι μεν το προαναφερόμενο από
29-3-2000 ιδιωτικό συμφωνητικό
χαρακτηρίζεται από τους διαδίκους
«σύμβαση έργου» πλην όμως από το
όλο περιεχόμενο αυ-τού προκύπτει ότι
είναι απλώς μία επι-πλέον ειδικότερη
συμφωνία που αφο-ρούσε την αρχική
πώληση του διαμε-ρίσματος. Ειδικότερα
στο συμφωνητικό αυτό αναφέρεται όλο
το προαναφερό-μενο ιστορικό πώλησης
του διαμερίσμα-τος, και το προσύμφωνο
μεταβίβασης (51289/2000) που ο καθ’
ου η ανακοπή ανέλαβε τη συνέχιση
των εργασιών της πολυκατοικίας, μετά
την κήρυξη ως εκπτώτου του αρχικού
εργολάβου. Επι-πλέον αναφέρεται ότι ο
ανακόπτων «οφείλει να καταβάλει στον
εργολάβο το υπόλοιπο του τιμήματος
που όφειλε να καταβάλει ο εργοδότης
(ανακόπτων) στον Π.Κ. μέχρι της
εκπτώσεως του τε-λευταίου και της
αποβολής του από το έργο δηλαδή
ποσό 23.750.000 δραχ-μών πλέον
του παραπάνω ποσού ο εργοδότης
(ανακόπτων) υποχρεούται να καταβάλει
στον εργολάβο επί πλέον πο-σόν δρχ.
3.000.000 ως επί το πλείστον αμοιβή»..
Ο καθ’ ου η ανακοπή έχοντας λάβει
από τον ανακόπτοντα και τη σύζυ-γο
του το συνολικό ποσό των 23.990.000
δραχμών, δηλαδή το αρχικό συμφωνηθέν τίμημα της πώλησης, στις 13-122001 εξέδωσε το υπ’ αριθμ. 2/13-122001 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
για το ποσό αυτό στο οποίο προσέθεσε
το ποσό των 4.318.200 δρχ. ως Φ.Π.Α.
Με βάση αυτό το έγγραφο, το οποίο
υπέ-γραψε καλοπίστως ο ανακόπτων,
ζήτη-σε και εκδόθηκε η ανακοπτόμενη
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διατα-γή πληρωμής του δικαστή
μονομελούς πρωτοδικείου Πατρών, η
οποία υπο-χρέωσε τον ανακόπτοντα
να καταβάλει στον καθ’ ου η ανακοπή
το ποσό των 4.318.200 δρχ. δηλαδή το
ποσό του Φ.Π.Α. επί του παραπάνω
ποσού των 23.990.000 δρχ., που
αποτελούσε το τί-μημα της πώλησης
και το οποίο αρνιό-ταν ο ανακόπτων.
Όμως ο ανακόπτων και η σύζυγος του
είχαν καταβάλει ήδη τον αναλογούντα
φόρο μεταβίβασης ακι-νήτου, με την
υπογραφή του προπερι-γραφομένου
αγοραπωλητηρίου συμβο-λαίου και
δεν υποχρεούνταν σε καταβο-λή άλλου
φόρου, για την αγοραπωλησία αυτή.
Επομένως, για το προαναφε-ρόμενο
χρηματικό ποσό των 23.990.000
δρχ. δεν έπρεπε να εκδοθεί τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών, αφού, όπως ελέχθη αφορά το τίμημα της πώλησης και
όχι αμοιβή του εργολάβου από σύμβαση
έργου και συνεπώς δεν βαρύνεται ο
ανακόπτων με την πληρωμή Φ.Π.Α.
Κατ’ ακολουθίαν η απαίτηση του καθ’
ου η ανακοπή, που προκύπτει από το
προ-αναφερόμενο τιμολόγιο, δεν ήταν
εκκα-θαρισμένη και κακώς εκδόθηκε η
διατα-γή πληρωμής. Πέραν τούτου δεν
προέ-κυπτε από το προσκομιζόμενο
παρα-πάνω τιμολόγιο ούτε από άλλο
έγγραφο με αποδεικτική δύναμη έναντι
του ανα-κόπτοντος ότι ο αιτών την
έκδοση της διαταγής πληρωμής και
ήδη καθ’ού η ανακοπή εκπλήρωσε
την αντιπαροχή του, όπως παραπάνω
αναφέρεται και επομένως και για το λόγο
αυτό εσφαλ-μένα εκδόθηκε η διαταγή
πληρωμής. Επομένως ο λόγος αυτός
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633/2005
(Πρόεδρος : Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγήτρια : Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι : Θεόδωρος Νταβανέλλος, Παρασκευή Πετρονικολού, Σταυρούλα
Φιλιπποπούλου).
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Έννοια. Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση το κλείσιμο
του αλληλόχρεου λογαριασμού. Η αναγνώριση του καταλοίπου του λογαριασμού
δημιουργεί νέα αυτοτελή αιτία ενοχής και ο δανειστής οφείλει να προτείνει και αποδείξει
(εγγράφως) μόνο ότι η απαίτησή του προέρχεται από τέτοια αιτία δηλαδή να αποδείξει
τη σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού και της αναγνώρισης του υπολοίπου
χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει καθένα από τα κονδύλια του λογαριασμού. Νόμιμη
η σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού με τράπεζα που να περιλαμβάνει όρο ότι
η οφειλή του κατόχου θα προκύπτει όταν κλείσει ο λογαριασμός από απόσπασμα
από τα μηχανογραφικώς τηρούμενα εμπορικά βιβλία της τράπεζας. Με βάση αυτό
το απόσπασμα μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Εκτοκισμός στις τράπεζες.
Επιτρεπτός με βάση απόφαση της Ν.Ε. Δηλαδή επιτρέπεται στις τράπεζες να
υπολογίζουν λογιστικώς τόκους από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης χωρίς
τους περιορισμούς των άρθρων 296 Α.Κ. και 111 παρ. 2 ΕισΝΑΚ. Περιστατικά.

Από τα άρθρα 361, 874 Α.Κ., 112
Εισ.Ν. ΑΚ, 669 ΕΝ, 47 και 64-67 του ν.δ.
της 17-7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», προκύπτει, ότι ο αλληλόχρεος (ή ανοικτός ή
τρεχούμενος) λογαριασμός, από τον
οποίο δημιουργείται μια διαρκής έννομη
σχέση, υπάρχει, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα, από τα οποία το ένα
τουλάχιστον είναι έμπορος, συμφωνούν
με σύμβαση, όπως μη επιδιώκουν ή διαθέτουν μεμονωμένως τις εκατέρωθεν
απαιτήσεις από τις μεταξύ τους συναλλαγές, αλλά καταχωρίζουν αυτές σε
τρέ-χοντα λογαριασμό, με μορφή
χρεοπι-στωτικών κονδυλίων, με σκοπό
να οφείλεται το μέλλον να προκύψει από
το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού
κατάλοιπο. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις
των άρθρων 623, 624§1, 626§2
Κ.Πολ.Δικ. μπορεί να ζητηθεί η έκδοση
διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο
αλληλόχρεου λογαριασμού κατά το κλεί-

σιμό του, εφόσον αυτό είναι ορισμένο
και δεν εξαρτάται από αίρεση, όρο ή
αντιπαροχή, αρκεί να αποδεικνύεται εγγράφως η σύμβαση του λογαριασμού,
η κίνησή του, το κλείσιμο αυτού και το
κατάλοιπο υπέρ εκείνου που ζητεί την
έκδοση της διαταγής πληρωμής (ΑΠ.
592/1999 Ελλ.Δνη 41,69, ΑΠ. 1432/
1998 Ελλ.Δνη 40,91). Η αναγνώριση
όμως από τον οφειλέτη του καταλοίπου
(προσωρινού ή οριστικού) του αλληλόχρεου λογαριασμού δημιουργεί νέα
αυτοτελή αιτία ενοχής, ανεξάρτητη των
ιδιαιτέρων κονδυλίων του, στηριζόμενη
στα άρθρα 873-875 του Α.Κ. Εφόσον ο
δανειστής επικαλείται την αναγνώριση
του καταλοίπου λογαριασμού που
έκλει-σε, υποχρεούται να προτείνει και
να αποδείξει (εγγράφως) μόνο ότι η
απαί-τηση του προέρχεται από τέτοια
αιτία, δηλαδή οφείλει να προτείνει
και απο-δείξει τις δύο συμβάσεις του
αλληλο-χρέου και της αναγνωρίσεως
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του υπο-λοίπου, χωρίς να χρειάζεται να
καθορίσει και να αποδείξει καθένα από
τα κονδύλια του αλληλοχρέου χωριστά,
ούτε τα στοι-χεία τους, όπως χρόνο και
αιτία αυτών. Τα ίδια ισχύουν και στην
περίπτωση που κατά το περιοδικό
ή ενδιάμεσο κλείσιμο λογαριασμού
αναγνωρίστηκε από τον οφειλέτη το
προσωρινό υπόλοιπο που προέκυψε
από αυτό. Το υπόλοιπο αυτό αποτελεί
το πρώτο κονδύλιο του λογα-ριασμού
της νέας περιόδου με συνέπεια κατά
το οριστικό κλείσιμο του λογαρια-σμού
της νέας περιόδου να μην απαιτείται εκκαθάριση αυτού και παράθεση
στην αίτηση για την έκδοση διαταγής
πληρωμής οριστικού υπολοίπου των
κονδυλίων του λογαριασμού για την
περίοδο στην οποία αναφέρεται η πιο
πάνω αναγνώριση (ΑΠ 1217/1995,
Ελλ,Δνη 39,1998, ΑΠ. 1106/1994,
Ελλ.Δνη 38,1074).
Εξάλλου σε μία σύμβαση παροχής πίστωσης από Τράπεζα με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μπορεί να
περιλαμβάνεται ειδική συμφωνία ότι η
οφειλή του πιστούχου προς την πιστώτρια Τράπεζα που θα προκύψει όταν
κλείσει ο λογαριασμός θα αποδεικνύεται
και από το απόσπασμα εκ των μηχανογραφικώς τηρουμένων εμπορικών βιβλίων της τελευταίας, το οποίο θα εμφανίζει την κίνηση των αμοιβαίων χρεωπιστώσεων και το τελικό κατάλοιπο. Η
δικονομική αυτή σύμβαση είναι έγκυρη,
διότι δεν προσκρούει στη δημόσια τάξη.
Μπορεί λοιπόν ν’ αποτελέσει περιεχόμενο γενικού όρου συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.)
κατά την έννοια του άρθρου 2 ν. 2251/
1994 μονομερώς διατυπωμένος από
την Τράπεζα στη σύμβαση, αφού δεν
περιορίζει υπέρμετρα τη δυνατότητα
του πιστούχου καταναλωτή για απόδειξη
(ΑΠ. 1458/1998 Ελλ.Δ. 40 σελ. 1318,
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ΑΠ. 1116/1996 Ελλ.Δ. 38.1141, ΑΠ.
1468/1995 Ελλ.Δνη 38.1579). Με
βάση λοιπόν τη συμφωνία αυτή τα αποσπάσματα των εκ των μηχανογραφικώς
τηρουμένων εμπορικών βιβλίων της
Τράπεζας που διαφορετικά δεν θα είχαν
αποδεικτική δύναμη, αποτελούν prima
facie αποδεικτικό μέσο (έγγραφο), με
βάση το οποίο μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής (αρθρ. 623 και 624
Κ.Πολ.Δικ.). Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά
πε-ριστατικά: Με την υπ’ αριθμ. 167/
30.6.1997 σύμβαση πιστώσεως με
ανοι-κτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό,
που κα-ταρτίσθηκε μεταξύ της πρώτης
ανακό-πτουσας ως πιστούχου και της
καθής η ανακοπή ως πιστοδότριας
στη Ναύ-πακτο, η οποία στη συνέχεια
τροποποιή-θηκε και συμπληρώθηκε με
την από 30.6.1997 πρόσθετη πράξη
καθορισμού επιτοκίου, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της πρώτης, η
τελευταία (καθής η ανακοπή) χορήγησε
στην εν λόγω εται-ρεία πίστωση ποσού
200.000.000 δραχ-μών, που αυξήθηκε
μεταγενέστερα με διαδοχικές από
6.3.1998 και 10.7.1998 πρόσθετες
συμβάσεις αυξήσεως της πι-στώσεως
κατά 100.000.000 και 20.000.000
δραχμές, αντιστοίχως και εξυπηρετήθηκε
από τον 221002030001583 λογαριασμό.
Την πιο πάνω σύμβαση (αρχική,
συμπληρωματική και αυξητικές)
ταυτόχρονα εγγυήθηκαν έναντι της πιστοδότριας οι λοιποί ανακόπτοντες, ως
αυτοφειλέτες, εις ολόκληρον με την πιστούχο. Το κατά την 30.6.2000 εκ δραχμών 274.021.476 χρεωστικό υπόλοιπο
του πιο πάνω λογαριασμού ανεγνώρισε
ανεπιφύλακτα η πρώτη των ανακοπτόντων, πιστούχος, με το από 25.7.2000
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έγγραφο της. Ο λογαριασμό αυτός λειτούργησε μέχρι τις 13.11.2000, οπότε η
καθής η ανακοπή τον έκλεισε οριστικώς
όπως είχε δικαίωμα κατ’ αρθρ. 10§2
της συμβάσεως, ο οποίος και εμφάνιζε
χρεωστικό υπόλοιπο 265.492.500 δραχμές, το οποίο μετά από μερική εξόφληση
ανήλθε σε 258.575.363 δραχμές. Το
οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού με
το χρεωστικό υπόλοιπο γνωστοποίησε
η καθής στην πιστούχο εταιρεία (α’ των
ανακοπτόντων) καθώς και στους λοιπούς των ανακοπτόντων (εγγυητές) με
τις από 14.11.2000 εξώδικες δηλώσεις
της, οι οποίες κοινοποιήθηκαν σ’ αυτούς
στις 16.11.2000 (βλ. υπ’ αριθμ. 5179,
5180, 5181 και 5184/16.11.2000 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου
Ε.Σ.). Με βάση δε τα πιο πάνω έγγραφα
και τα ακριβή αποσπάσματα από τα μηχανογραφικώς τηρούμενα βιβλία της
κα-θής η ανακοπή, νομίμως χαρτοσημασμένα και επικυρωμένα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, που εμφανίζουν
την κίνηση του πιο πάνω λογαριασμού
από την τελευταία αναγνώριση από την
πρωτοφειλέτρια (α’ ανακόπτουσα), η
οποία δεσμεύει και τους εγγυητές, σύμφωνα με ρητό όρο της συμβάσεως (όρος
25 §2) και τα οποία επίσης αποσπάσματα κατά ρητό όρο της συμβάσεως
(όρος 9§4) αποτελούν πλήρη απόδειξη
περί της οφειλής, εκδόθηκε ή ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής με την οποία
υποχρεώθηκαν οι ανακόπτοντες, εις
ολόκληρον καθένας, να πληρώσουν
στην καθής το συνολικό ποσό της οφειλής των 258.573.363 δραχμών, πλέον
τόκων και εξόδων. Επομένως ο λόγος
της ανακοπής ότι δεν είναι εκκαθαρισμένη και ορισμένη η απαίτηση της
καθής, διότι δεν υπάρχουν έγγραφα
που την αποδεικνύουν, διότι τα αποσπά-
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σματα των βιβλίων της καθής στερούνται αποδεικτικής δυνάμεως, διότι δεν
έληξε η σύμβαση με καταγγελία ή άλλο
τρόπο και διότι δεν γνωστοποίησε η
καθής στην α’ ανακόπτουσα, όπως είχε
ζητήσει προφορικά σε προγενέστερο
χρόνο της αναγνώρισης και του κλεισίματος του λογαριασμού το συνολικό
ποσό που της είχε ζητήσει είναι απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 8§6
του ν. 1083/1980 «περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών γραμματίων», όπως ίσχυε πριν
από την κατάργησή της με το άρθρο
12§5β του ν. 20601/1998, που ισχύει
από 15.4.1998 (άρθρο 20 αυτού), η Νομισματική Επιτροπή (Ν.Ε) με αποφάσεις
της δύναται να επιτρέπει τον εκτοκισμό
των οφειλόμενων τόκων στα πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν στην
Ελλάδα χωρίς οποιοδήποτε χρονικό
ή άλλο πε-ριορισμό. Από τη διάταξη
αυτή συνά-γεται ότι παρασχέθηκε η
εξουσιοδότηση στη Ν.Ε., υπό τον έλεγχο
και τη ρυθμι-στική εξουσία της οποίας
είχε τεθεί το όλο πλέγμα των τραπεζικών
επιτοκίων, να επιτρέπει με αποφάσεις
της τον ανατοκισμό των τόκων που
οφείλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, τα
οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, χωρίς
κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό. Με
βάση τη νομοθετική αυτή εξουσιοδότηση
εκδό-θηκε η απόφαση 289/30.10.1980
της Ν.Ε., που δημοσιεύτηκε στην
Εφημε-ρίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’
269/27.11.1980) και είχε ισχύ νόμου, με
την οποία η Ν.Ε. αποφάσισε ότι «ο εκτοκισμός των οφειλομένων εις τας Τράπεζας και τους λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς εν καθυστερήσει τόκων δύναται
να γίνεται από της πρώτης ημέρας καθυστερήσεως άνευ οιουδήποτε χρονικού
περιορισμού». Με την απόφαση αυτή,
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η οποία ίσχυσε από τις 8.12.1980 έως
τις 15.4.1998, θεσπίστηκε, προκειμένου
περί τραπεζικών συναλλαγών, εξαίρεση
ως προς τους περιορισμούς που τίθενται
από τις διατάξεις των άρθρων 296 Α.Κ.
και 111§2 Εισ. Ν.Α.Κ., για τον ανατοκισμό των οφειλόμενων τόκων. Σύμφωνα με την εξαίρεση αυτή παρασχέθηκε
στις Τράπεζες και στα πιστωτικά ιδρύματα η ευχέρεια, στο πλαίσιο του επιτρεπτικού κανόνα δικαίου που θέτει η ανωτέρω διάταξη, να εκτοκίζουν, ήτοι κατά
τον χρησιμοποιούμενο αυτό όρο, να
υπολογίζουν λογιστικώς τόκους από την
πρώτη ημέρα της καθυστερήσεως τους
χωρίς τους «περιορισμούς» των πιο
πάνω διατάξεων του Α.Κ. και του Εισαγωγικού νόμου. Για τον κατά την εξαίρεση όμως αυτή ανατοκισμό απαιτείται
ρητή συμφωνία από τα μέρη και δεν
αρκεί μονομερής δήλωση από την
Τράπεζα (Ολ.ΑΠ. 8 και 9/1998). Από τα
ανωτέρω προκύπτει ότι επί αλληλοχρέου κατά το άρθρο 112§1 Εισ.Ν.Α.Κ.,
λογαριασμού, όταν υπάρχει συμφωνία
ανατοκισμού των τόκων υπερημερίας
και μετά το κλείσιμο αυτού, οι τόκοι
αυτοί ανατοκίζονται κατά τους όρους της
συμ-φωνίας, ανεξάρτητα από το αν για
την οφειλή του καταλοίπου έχει εκδοθεί
δικα-στική απόφαση ή εκτελεστός τίτλος,
όπως είναι η διαταγή πληρωμής (αρθρ.
631 Κ.Πολ.Δικ.), διότι το κατάλοιπο, που
αποτελεί απαίτηση της Τράπεζας, δεν
χάνει με την έκδοση της απόφασης ή
του τίτλου το χαρακτήρα της τραπεζικής
απαίτησης, αφού ο προαναφερόμενος
εξουσιοδοτικός νόμος και η παραπάνω
απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής
προβλέπουν τον εκτοκισμό των οφειλόμενων στις Τράπεζες τόκων εφόσον
τούτο έχει συμφωνηθεί, χωρίς να κάνουν
καμία διάκριση μεταξύ ενεργού συμβάσεως και συμβάσεως αλληλόχρεου λο-
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γαριασμού που για οποιοδήποτε λόγο
έληξε ή να εξαιρούν τον εκτοκισμό όταν
έχει εκδοθεί για την οφειλή δικαστική
απόφαση ή εκτελεστός τίτλος (ΑΠ.
938/2002 Ελλ,Δνη 44,1367, ΑΠ. 1782/
2001 Ελλ.Δνη 43,1430, ΑΠ. 1619/2000
Ελλ.Δνη 42.744).
Στην προκειμένη περίπτωση απ’
τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα
αποδείχθηκε ότι με την πιο πάνω σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού ρητά
συμφωνήθηκε (όρος 8§1, 2, 3, 4 και 5
και 6§9), ότι «τόκοι και τυχόν προμήθειες
λογίζονται και είναι πληρωτέοι ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα στις 31 Μαρτίου,
30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε και θα κλείνεται
περιοδικώς ο λογαριασμός της πίστωσης ……», «τόκος οφείλεται και επί καθυστερουμένων τόκων υπερημερίας
κα-τά τα άνω υπό 6.9 και προ και μετά
το κλείσιμο της πιστώσεως που λογίζεται
εκκαθαρίζεται και ανατοκίζεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατά τα άνω 8.2 και
8.4 συνομολογούμενα», «Στην περίπτωση που ο πιστούχος δεν καταβάλει
εμπροθέσμως οποιοδήποτε ποσό που
οφείλει δυνάμει της συμβάσεως καθίστανται χωρίς άλλη ενέργεια κανενός ληξιπρόθεσμες και απαιτητές τυχόν καθ’
οιονδήποτε τρόπο κανονισθείσες τμηματικές καταβολές αυτός δε υπερήμερος
από την επομένη της ημέρας κατά την
οποία ήταν πληρωτέο το ποσό αυτό και
οφείλει επ’ αυτής τόκους υπερημερίας
καθώς και τόκους επ’ αυτών...». Συνεπώς, αφού προβλέπεται ρητά από τη
σύμβαση ότι η καθής η ανακοπή είχε
συμβατικό δικαίωμα να ανατοκίζει ανά
τρίμηνο τους καθυστερούμενους τόκους,
χωρίς να γίνεται καμία διάκριση μεταξύ
ενεργού συμβάσεως και συμβάσεως
που για οποιοδήποτε λόγο έληξε ή να
εξαιρείται ο ανατοκισμός όταν εκδοθεί
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για την οφειλή διαταγή πληρωμής, σύμφωνα με όσα στη μείζονα νομική σκέψη
αναφέρθηκαν, νόμιμα η καθής προέβη
σε ανατοκισμό τόκων όπως είχε συμφωνηθεί σύμφωνα με το ν. 2601/1998,
ενώ δεν αποδείχθηκε ότι έγινε ανατοκισμός για χρονικό διάστημα μικρότερο
του τριμήνου, και ορθώς η ανακοπτό-

μενη διαταγή πληρωμής επιδίκασε και
τόκους υπερημερίας ανατοκιζόμενους
επί τρίμηνο και δεν είναι αντισυνταγματικές οι πιο πάνω διατάξεις, όπως εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα στη μείζονα
νομική σκέψη αναφέρθηκαν και απορριπτέος ο τα αντίθετα υποστηρίζων

712/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κολλέσης, Σωτήρης Κολλιόπουλος, Αλέξης
Λυμπέρης).
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Εφόσον το κατάλοιπο από το κλείσιμο του λογαριασμού
δεν αναγνωρίστηκε από τον οφειλέτη (873 και 874 Α.Κ.) πρέπει στο δικόγραφο
της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής να αναφέρονται και τα κονδύλια των
αμοιβαίων πιστοχρεώσεων από την αντιπαραβολή των οποίων κατά το οριστικό
κλείσιμο του λογαριασμού προέκυψε το αξιούμενο κατάλοιπο. Εξαίρεση αν υπάρχει
ενδιάμεσο κλείσιμο του λογαριασμού, το υπόλοιπο που προέκυψε αποτελεί το πρώτο
κονδύλιο του λογαριασμού της νέας περιόδου. Νόμιμη η διαδικασία να αποδεικνύεται
από τα λογιστικά βιβλία της τράπεζας. Στοιχεία απαραίτητα της διαταγής πληρωμής.
Στα πιστωτικά ιδρύματα παρέχεται η ευχέρεια με απόφαση της Πρωτ. Επιτροπής ο

Στο δικόγραφο της αίτησης για
την έκδοση διαταγής πληρωμής, που
αφορά ειδικώς χρηματικό χρεωστικό
υπόλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού,
που εξυπηρετεί σύμβαση, παροχής
πιστώσεως, το οποίο δεν αναγνωρίσθηκε από τον οφειλέτη κατά τους όρους
των άρθρων 873 και 874 ΑΚ, πρέπει
εκτός των άλλων να αναφέρει τα κονδύλια των αμοιβαίων πιστοχρεώσεων του
λογαριασμού, από την αντιπαραβολή
των οποίων κατά το οριστικό κλείσιμο
του λογαριασμού προέκυψε το αξιούμενο κατάλοιπο. Στην περίπτωση δε που
κατά το περιοδικό ή ενδιάμεσο κλείσιμο
του λογαριασμού, αναγνωρίσθηκε από
τον οφειλέτη το προσωρινό υπόλοιπο,

που προέκυψε, τούτο αποτελεί το πρώτο κονδύλιο του λογαριασμού της νέας
περιόδου, με συνέπεια, κατά το οριστικό
κλείσιμο του λογαριασμού της νέας περιόδου, να μην απαιτείται εκκαθάριση
αυτού και παράθεση στην αίτηση για
την έκδοση διαταγής πληρωμής του
ορι-στικού υπολοίπου των κονδυλίων
του λογαριασμού για την περίοδο, στην
οποία αναφέρεται η παραπάνω αναγνώριση. Περαιτέρω στην αίτηση για
την έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει
να αναφέρονται όλα τα έγγραφα, από
τα οποία προκύπτει η απαίτηση και
το ακριβές ύψος της, η δε αναφορά
των εγ-γράφων επιβάλλεται επί ποινή
απα-ραδέκτου και τυχόν παραδοχή της
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αίτησης χωρίς την αναφορά των αποδεικτικών εγγράφων, θεμελιώνει λόγο
ακύρωσης της διαταγής πληρωμής.
Συνεπώς, αν αποδειχθούν εγγράφως
η σύμβαση ανοίγματος λογαριασμού,
το κλείσιμο αυτού και το υπόλοιπο
που προέκυψε από το κλείσιμο του
λογαρια-σμού, μπορεί να εκδοθεί η
διαταγή πλη-ρωμής για το οφειλόμενο
κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού.
Η περιλαμ-βανόμενη στη σύμβαση
παροχής πι-στώσεως με ανοικτό
(ολληλόχρεο) λογα-ριασμό ειδική
συμφωνία ότι η οφειλή του πιστούχου
προς την πιστώτρια τράπεζα, που θα
προκύψει από το οριστικό κλείσιμο της
πιστώσεως θα αποδεικνύε-ται από τα
αποσπάσματα των εμπορι-κών βιβλίων
της τράπεζας, είναι, ως δι-κονομική
σύμβαση, έγκυρη. Το από-σπασμα
αυτό, στο οποίο αποτυπώνεται η κίνηση,
το κλείσιμο του λογαριασμού και το
κατάλοιπο, επέχει θέση αποδει-κτικού
μέσου, με ισχύ ιδιωτικού εγγρά-φου,
το αντίγραφο δε αυτού έχει αποδεικτική δύναμη, ίση με το πρωτότυπο,
εφόσον η ακρίβεια αυτού βεβαιώνεται
από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο (αρθρ.
449 §1 ΚΠολΔ, 52 ΝΔ/τος 3026/54, 14
του Ν. 1599/1986). Από τα προαναφερόμενα σε συνδυασμό και με όσα ορίζονται στο άρθρο 626 § 1, 2 ΚΠολΔ, παρέπεται ότι στην αίτηση για την έκδοση
διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο
αλληλόχρεου λογαριασμό αρκεί να
ανα-φέρεται ότι μεταξύ των διαδίκων,
αιτού-σας πιστώτριας τράπεζας και του
καθού, συμφωνήθηκε ότι το ποσό αυτό
θα απο-δεικνύεται από το απόσπασμα
των εμπορικών βιβλίων της αιτούσας
και ότι ο σχετικός λογαριασμός έκλεισε
με ορι-σμένο υπόλοιπο υπέρ αυτής, το
οποίο αποδεικνύεται από το πλήρες
από-σπασμα των εμπορικών βιβλίων
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της, στο οποίο εμφανίζεται η κίνηση
του λογαριασμού από την υπογραφή
της συμβάσεως πιστώσεως μέχρι το
κλεί-σιμό της. Δεν είναι δε απαραίτητο
να αναφέρονται στην αίτηση και τα επί
μέ-ρους κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων αφού αυτά περιλαμβάνονται στο
σχετικό απόσπασμα, από το οποίο κατά
τη συμφωνία των διαδίκων αποδεικνύεται η απαίτηση της πιστώτριας τράπεζας. Περαιτέρω η διαταγή πληρωμής
αποτελεί μόνον εκτελεστό τίτλο και δεν
είναι δικαστική απόφαση, ώστε να έχει
ανάγκη από πλήρες αιτιολογικό. Απαιτείται όμως να αναφέρει την αιτία της πληρωμής δηλαδή να προσδιορίζεται σ’ αυτήν το είδος της δικαιοπραξίας από την
οποία γεννήθηκε η απαίτηση, έστω και
συνοπτικά, αρκεί να μην δημιουργείται
αμφιβολία ως προς την αιτία της πληρωμής. Επομένως επί διαταγής πληρωμής, με την οποία διατάσσεται ο οφειλέτης να πληρώσει ορισμένο χρηματικό
ποσό, που αποτελεί το χρεωστικό
υπό-λοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού,
που τηρήθηκε στα πλαίσια συμβάσεως
πα-ροχής πιστώσεως από την αιτούσα
δανείστρια Τράπεζα στον οφειλέτη ή σε
τρίτον με την εγγύηση του οφειλέτη (καθού η διαταγή πληρωμής) και έκλεισε
οριστικά, αρκεί για την πληρότητα της
ως προς την αιτία της πληρωμής να
ανα-φέρεται σ’ αυτήν, ότι το ποσόν
του οποί-ου διατάσσεται η πληρωμή,
αποτελεί ισόποσο χρεωστικό υπόλοιπο
σε βάρος του οφειλέτη (πρωτοφειλέτη
ή εγγυητή), που προέκυψε από το
οριστικό κλείσιμο του αλληλόχρεου
λογαριασμού, χωρίς να απαιτείται να
αναφέρεται σ’ αυτήν και η κίνηση των
πιστοχρεωστικών κονδυ-λίων του
λογαριασμού, από την αντιπα-ραβολή
των οποίων, κατά το οριστικό κλείσιμο
αυτού, προέκυψε το επιδικα-ζόμενο
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χρεωστικό υπόλοιπο. Εξάλλου με την
289/1980 απόφαση της Νομι-σματικής
Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Α’/27-11-80) και έχει ισχύ κανόνα
ουσιαστικού δικαίου θεσπίσθηκε
εξαίρεση σ’ ότι αφορά τις τραπεζικές
συναλλαγές, ως προς τους περιορισμούς, που τίθενται από τις διατάξεις
των άρθρων 296 ΑΚ, 110, 111 § 2 Εισ.
Ν. ΑΚ για τον ανατοκισμό οφειλομένων
τόκων. Με βάση την εξαίρεση αυτή
παρέχεται στις τράπεζες και στα λοιπά
πιστωτικά ιδρύματα η ευχέρεια στα πλαίσια του επιτρεπτικού κανόνα δικαίου,
που θέτει η παραπάνω διάταξη να εκτοκίζουν τους καθυστερούμενους τόκους,
χωρίς τους περιορισμούς που θέτουν οι
προαναφερόμενες διατάξεις του ΑΚ και
του εισαγωγικού αυτού νόμου, με την
προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει ρητή
συμφωνία μεταξύ πιστοδότου και πιστολήπτου περί ανατοκισμού, ανεξάρτητα
από το χρόνο που έγινε αυτή. Το νομοθετικό αυτό καθεστώς της μεταχείρισης
των παραπάνω συμφωνιών δε μεταβλήθηκε ούτε μετά την έκδοση του Ν. 2601/
98 (ΦΕΚ τεύχος Α’ αρ. 81/15-4-1998),
στην παρ. 2 του άρθρου 12 του οποίου
ρητώς ορίζεται ότι υφιστάμενες συμφωνίες, που έχουν καταρτισθεί πριν από
την έναρξη της ισχύος του, εξακολου-

θούν να ισχύουν. Τέλος κατά το άρθρο
47 § 2 του ΝΔ/τος 17.7/13-8-1923 «περί
ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», που εφαρμόζεται και επί πιστώσεως με ανοιχτό λογαριασμό, η πιστώτρια τράπεζα έχει το δικαίωμα να κλείνει
το λογαριασμό οποτεδήποτε. Κατά δε το
άρθρο 112 § 2 του Εισ. Ν. ΑΚ, ο αλληλόχρεος λογαριασμός κλείνει περιοδικά
κάθε εξάμηνο, εκτός αν συμφωνήθηκε
διαφορετικά. Καθένα από τα μέρη
μπο-ρεί οποτεδήποτε με καταγγελία
του να θεωρήσει ότι ο λογαριασμός
έκλεισε ορι-στικά, οπότε ο δικαιούχος
του κατάλοι-που, έχει δικαίωμα να το
απαιτήσει αμέ-σως. Η συμφωνία αυτή
δεν είναι συμφω-νία περί αναθέσεως
του προσδιορισμού της παροχής στην
απόλυτη κρίση του ενός από τους
συμβαλλόμενους, η οποία θα ήταν
άκυρη κατά το άρθρο 372 ΑΚ, γιατί την
επιτρέπει ρητά ο νόμος, αφού παρέχει
στην πιστώτρια την ευ-χέρεια να κλείνει
οποτεδήποτε θελήσει το λογαριασμό και
χωρίς να υπάρχει σχετική συμφωνία με
τον πιστούχο (βλ. σχ. ΑΠ 1022/03 Δνη
45, 90, ΑΠ 405/2001 Δνη 42, 1566, Ολ.
ΑΠ 8/1998 ΝοΒ 46, 497, ΑΠ 1432/98
Δνη 40, 91, ΑΠ 1106/94 Δνη 38, 1074,
ΑΠ 1524/1991 Ε.εμπ.Δ 1993, 378, Εφ.
Αθ. 3345/99 ΝοΒ 2000, 54, Εφ. Θεσ.

892/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Παναγούλιας, Σοφία Σταυροπούλου).
Διαταγή πληρωμής. Απαραίτητο το έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η οφειλή.
Αυτό σημαίνει ότι για να έχει αποδεικτική δύναμη το ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει
την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, δηλαδή εκείνου που αναλαμβάνει υποχρεώσεις
με το έγγραφο αυτό. Τιμολόγια ή δελτία αποστολής εμπορευμάτων. Δεν αποδεικνύουν
την οφειλή αν δεν έχουν την υπογραφή του φερομένου ως αγοραστή, εκτός αν σε
σύμβαση πώλησης αποδεικνύεται η παραλαβή από άλλα έγγραφα αποδεικτικά.

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Επειδή κατά τη διάταξη του αρθρ.
623 ΚΠολΔ, κατά την ειδική διαδικασία
των άρθρων 624 έως 634 του ίδιου Κώδικα, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο
ή ιδιωτικό έγγραφο. Για να έχει όμως
αποδεικτική δύναμη το ιδιωτικό έγγραφο
πρέπει να έχει ιδιόχειρη υπογραφή του
εκδότη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
αρθρ. 443 του ΚΠολΔ. Κατά την αληθή
έννοια του άρθρου αυτού ως εκδότης
θεωρείται εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει
υποχρεώσεις με το εκδιδόμενο έγγραφο,
διότι κρίσιμο στοιχείο είναι το αν το έγγραφο υπεγράφη από εκείνο που αναλαμβάνει με αυτό την υποχρέωση και όχι
μόνο αν το έγγραφο εκδόθηκε από κάποιον. Έτσι, τα τιμολόγια που εκδίδονται
στην αγορά κυρίως για φορολογικούς
λόγους, δεν μπορούν να έχουν αποδεικτική δύναμη για εκείνον στο όνομα του
οποίου εκδόθηκαν από τον πωλητή, αν
δεν φέρουν την υπογραφή του φερόμενου ως αγοραστή για το νόμιμο της εκδόσεώς τους ή για την κατάρτιση της
συμβάσεως, αφού άλλως δεν έχουν
εκδοθεί από τον αγοραστή ούτε φέρουν
την υπογραφή του φερόμενου ως αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και για τα δελτία
αποστολής εμπορευμάτων, εφόσον αυτά δεν φέρουν την υπογραφή του φερομένου ως αγοραστή για την απόδειξη
της παραλαβής των αναφερομένων
σ’ αυτά εμπορευμάτων. Εάν όμως τα
στοι-χεία των τιμολογίων και κυρίως η
κατάρτιση της συμβάσεως και αν πρόκειται για σύμβαση πωλήσεως η παραλαβή αποδεικνύεται από άλλα έγγραφα
συνοδευτικά αυτής, τότε με βάση τα
έγ-γραφα αυτό και τα τιμολόγια μπορεί
να ζητηθεί και να εκδοθεί η διαταγή πλη-
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ρωμής, διότι από τον συνδυασμό των
εγγράφων αυτών που έχουν αποδεικτική
δύναμη αποδεικνύεται εγγράφως η
ύπαρ-ξη της απαιτήσεως (βλ. Εφ. Αθ.
3927/2003, Δνη 2004, 201, 7438/99,
Δνη 2000, 1386, 772/96, Δνη 97, 1438,
3298/94, Δνη 95, 886, Εφ. Πειρ. 486/97,
Δνη 98, 619). Εν προκειμένω, από τα
έγγραφα που προσκομίζουν κι επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα
ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Με την από 5-9-2000 αίτησή της η ήδη
εφε-σίβλητη εταιρεία, η οποία ασχολείται
με εμπορία οικοδομικών υλικών και
επε-ξεργασία σιδήρου μπετόν, ζήτησε
και επέτυχε την έκδοση της 154/2000
διατα-γής πληρωμής του Δικαστή του
Μονο-μελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, με
την οποία ο εκκαλών υποχρεώθηκε να
κατα-βάλει στην εφεσίβλητη το ποσό
των 1.104.078 δρχ. εντόκως από της
επιδό-σεως της διαταγής πληρωμής. Η
διατα-γή πληρωμής εκδόθηκε με βάση
τα επικαλούμενα και μνημονευόμενα
ανα-λυτικά στην αίτηση και τη διαταγή
πλη-ρωμής τιμολόγια πωλήσεως και
δελτία αποστολής. Συγκεκριμένα,
πρόκειται για τα ακόλουθα τιμολόγια,
στα οποία ανα-φέρονται λεπτομερώς
τα πωληθέντα εμπορεύματα κατ’ είδος,
ποσότητα και αξία και έχουν εκδοθεί από
την εφεσί-βλητη με αντισυμβαλλόμενο
τον εκκα-λούντα: α) το 1103/30-12-94
τιμολόγιο ποσού 699.404 δρχ., για το
οποίο εκδόθηκαν τα 3004, 3005 και
3028/94 δελτία αποστολής, β) …., γ)
…. δ) …. ε) …. το 1173/26-4-95……
……. Το συνολικό τίμημα των
πα-ραπάνω τιμολογίων ανερχόταν σε
2.604.078 δρχ. και μετ’ αφαίρεση ποσού
1.500.000 δρχ. που η αιτούσα τη διαταγή πληρωμής εξέθεσε ότι ο καθού είχε
καταβάλει τμηματικά, απέμεινε υπόλοιπο οφειλής 1.104.078 δρχ. Ενώ στα τι-
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μολόγια δεν υπάρχει υπογραφή κάτω
από την ένδειξη «ΠΑΡΑΛΑΒΗ», σε όλα
τα δελτία αποστολής υπάρχει υπογραφή
κάτω από την ένδειξη «ΠΑΡΑΛΑΒΗ»,
κατά κανόνα δυσανάγνωστη αλλά σε
με-ρικές περιπτώσεις ευκρινής (για τα
τε-λευταία βλ. τα δελτία αποστολής 3004
και 3005/94 και 3062, 3097, 3156 και
3402/95). Επομένως, από τον συνδυασμό των παραπάνω εγγράφων αποδεικνυόταν η απαίτηση της εφεσίβλητης και
με βάση αυτά νομίμως εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, αφού η υπογραφή κάτω από την ένδειξη «ΠΑΡΑΛΑΒΗ» των
δελτίων αποστολής αποτελούσε απόδειξη ότι παραλήφθηκαν τα εμπορεύματα που αναγραφόταν στα δελτία αποστολής και τα οποία συμφωνούσαν απολύτως με τα εμπορεύματα των αντίστοιχων τιμολογίων. Με τον τελευταίο λόγο
της ανακοπής του ο εκκαλών ισχυρίσθηκε ότι τα τιμολόγια και τα δελτία
αποστολής που τα συνοδεύουν δεν φέρουν την υπογραφή του και ως εκ τούτου
ακύρως εκδόθηκε με βάση αυτά η δια-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ταγή πληρωμής. Εν τούτοις, στην ίδια
ανακοπή ο εκκαλών συνομολογεί ευθέως ότι αγόρασε και παράλαβε από την
εφεσίβλητη εταιρεία τα υλικά που αναφέρονται στα τιμολόγια, μνημονεύοντας
μάλιστα αναλυτικά καθένα από αυτά
(τιμολόγια), ότι η αξία τους ανερχόταν
των μεν πέντε πρώτων (των ετών
1994-1995) στο ποσό των 1.617.089
δρχ., των τεσσάρων δε τελευταίων (του
έτους 1998) σε 986.989 δρχ. (συνολικά
δηλαδή στο αναγραφόμενο στην αίτηση
της εφεσίβλητης ποσό των 2.604.078
δρχ.) και ότι χρησιμοποίησε τα υλικά
για την κατασκευή της διώροφης επί της
οδού Γιαννιτσών στον Πύργο οικίας του.
Επομένως, είναι αλυσιτελής ο ισχυρισμός του ότι τα τιμολόγια και τα δελτία
αποστολής δεν φέρουν την υπογραφή
του ως εκ της ρητής εκ μέρους του
παρα-δοχής ότι αγόρασε και παρέλαβε
τα αναφερόμενα στα επίδικά τιμολόγια
και δελτία αποστολής εμπορεύματα.
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9. åñãáôéêï äéêáéï
4/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλκαίος Βγενόπουλος, Δημήτριος Ρήγας).
Σύμβαση εργασίας. Απόλυση εργαζομένου για οικονομοτεχνικούς λόγους της
επιχείρησης. Δεν ελέγχεται από το δικαστήριο. Ελέγχεται όμως ο αιτιώδης σύνδεσμος
της επιλογής αυτής και της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας συγκεκριμένου
εργαζομένου ως εσχάτου μέσου αντιμετώπισης των προβλημάτων της επιχείρησης
καθώς και ο τρόπος επιλογής του εν λόγω εργαζομένου ως απολυτέου που πρέπει να
γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια. Περιστατικά. Διευθυντικά πρόσωπα της επιχείρησης.
Ποια θεωρούνται. Ποιες διατάξεις του εργατικού δικαίου δεν εφαρμόζονται σ’ αυτά.
Περιστατικά.

Επί απολύσεων που οφείλονται
σε οικονομικοτεχνικούς λόγους, όπως,
μεταξύ άλλων, είναι η αναδιοργάνωση
των υπηρεσιών ή τμημάτων της επιχειρήσεως και η μείωση του προσωπικού
για λόγους οικονομιών που επιβάλλονται από συγκεκριμένες οικονομικές
συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζει η
επι-χείρηση, η απόφαση του εργοδότη
να αντεπεξέλθει με τον τρόπο αυτό στη
δια-φαινόμενη οικονομική κρίση της επιχειρήσεως δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια. Ελέγχονται, όμως, αφενός ο αιτιώδης σύνδεσμος της επιλογής αυτής
και της καταγγελίας της συμβάσεως
εργα-σία συγκεκριμένου εργαζόμενου,
ως έσχατου μέσου αντιμετωπίσεως των
προβλημάτων της επιχειρήσεως και
αφετέρου ο τρόπος επιλογής του εν λόγω εργαζομένου ως απολυτέου, η οποία
(επιλογή) πρέπει να πραγματοποιείται
με αντικειμενικά κριτήρια, όπως δηλαδή
επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ειδικότερα, ο εργοδότης
οφείλει κατά την επιλογή του απολυτέου
μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν

στην ίδια κατηγορία και ειδικότητα και
είναι του ίδιου επιπέδου από άποψη ικανότητας προσόντων και υπηρεσιακής
αποδόσεως να λάβει υπόψη του και να
συνεκτιμήσει τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια της αρχαιότητας, της ηλικίας,
της οικογενειακής κατάστασης κάθε
μισθωτού και τη δυνατότητα εξεύρεσης
από αυτόν άλλης εργασίας ή έστω να
προτείνει στο μισθωτό που πρόκειται να
απολύσει την απασχόληση του σε άλλη
θέση -έστω και κατώτερης εκείνης που
αυτός κατείχε- εφόσον βεβαίως υπάρχει
τέτοια κενή θέση στην επιχείρησή του
και ο υπό απόλυση μισθωτός είναι
κα-τάλληλος να εργασθεί σ’ αυτή (Α.Π.
203/2004 Ε. Εργ.Δικ. 63 - 844).
…… Στις 21.11.2001 η εναγομένη κατήγγειλε εγγράφως την ως άνω
σύμβαση εργασίας, προσφέροντας στην
ενάγουσα και τη νόμιμη αποζημίωσή
της. Η απόλυση της ενάγουσας οφείλεται
σε οικονομικοτεχνικούς λόγους. Ειδικότερα, το κατάστημα της εναγομένης στην
Πάτρα είχε ως αποκλειστικό αντικείμενο
την εμπορία προϊόντων με το σήμα «ES-
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PRIT». Τα άνω προϊόντα εμπορεύονταν
και οι Κ.Γ και Α.Τ, οι οποίοι διατηρούσαν
κατάστημα επί της ιδίας οδού (Μαιζώνος). Το Νοέμβριο του 2001 η εναγομένη, προκειμένου να άρει τον υπάρχοντα ανταγωνισμό, κατάρτισε με τους
ανωτέρω σύμβαση έργου και παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι
αντισυμβαλλόμενοί της υποχρεώθηκαν
να κλείσουν το κατάστημά τους και εις
αντάλλαγμα τούτου ανέλαβαν τη διαχείριση των εργασιών του καταστήματός
της έναντι πάγιας αμοιβής και ποσοστών
επί των κερδών. Έτσι, οι έως τότε
αρμοδιότητες της ενάγουσας, ως υπεύθυνης καταστήματος, περιήλθαν στους
ανωτέρω διαχειριστές με συνέπεια να
καταργηθεί η θέση της. Περαιτέρω, σε
σχέση με την ορθή ή μη επιλογή προς
απόλυση της ενάγουσας αποδείχθηκαν
τα εξής: Η εναγομένη τον Ιανουάριο του
2002, δηλαδή αμέσως μετά την απόλυση της ενάγουσας, προέβη σε πρόσληψη πωλήτριας στο κατάστημά της.
Πρόταση στην ενάγουσα για τροποποίηση της συμβάσεως εργασίας της, προκειμένου να απασχοληθεί ως απλή πωλήτρια στο κατάστημα της, η οποία ήταν
κατάλληλη να εργασθεί στη θέση αυτή,
δεν έγινε από την εναγομένη. Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, η επιλογή
της ενάγουσας για απόλυση υπερβαίνει
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η
καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός
και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος
της εναγομένης με συνέπεια η απόλυση
της ενάγουσας να καθίσταται άκυρη ως
καταχρηστική.
Ως πρόσωπα τα οποία κατέχουν
θέσεις εποπτείας ή διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης, επί των οποίων, κατά την εν
λόγω σύμβαση, δεν εφαρμόζονται οι
δια-τάξεις αυτής, θεωρούνται εκείνα
στα οποία, ως εκ των εξαιρετικών
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προ-σόντων τους ή της ιδιάζουσας
εμπιστο-σύνης του εργοδότη προς
αυτά
ανατί-θενται
καθήκοντα
γενικότερης διευθύν-σεως όλης της
επιχείρησης ή σημαντι-κού τομέα της
και εποπτείας του προσω-πικού, εις
τρόπον ώστε όχι μόνο να επη-ρεάζουν
αποφασιστικά τις κατευθύνσεις και την
εξέλιξη της επιχείρησης, αλλά και να
διακρίνονται εμφανώς από τους άλ-λους
υπαλλήλους, λόγω της ασκήσεως των
δικαιωμάτων του εργοδότη, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται και η πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού
έναντι του οποίου επέχουν θέση εργοδότη, διαθέτουν πρωτοβουλία και επωμίζονται ενίοτε και ποινικές ευθύνες για
την τήρηση των διατάξεων που έχουν
θεσπισθεί για το συμφέρον των εργαζομένων. Γι’ αυτό και τα πρόσωπα αυτά,
αν και δεν παύουν να είναι μισθωτοί,
εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, περί
χρονικών ορίων εργασίας, περί εβδομαδιαίας αναπαύσεως, περί αποζημιώσεως ή προσαυξήσεως για την υπερωριακή ή κατά Κυριακές και εορτές
εργασία, οι οποίες είναι ασυμβίβαστες
προς την εξέχουσα θέση τους και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
ανέλαβαν με τη σύμβαση τους. Η
έννοια δε της διευθυντικής θέσεως,
ανεξαρτή-τως του αν ο εργαζόμενος
έχει ή όχι τον τίτλο του κατόχου αυτής,
προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά
κριτήρια της καλής πίστης και της κοινής
πείρας και της λογικής, από τη φύση και
το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών
που κρί-νονται μηνιαίως, καθώς και από
την ιδιά-ζουσα σχέση εκείνου που τις
παρέχει τόσο προς τον εργοδότη, όσο
και προς τους λοιπούς εργαζομένους
(Α.Π. 968/02 Δνη 44-1319, Α.Π. 29/98
Δνη 40-1333, Εφ. Αθ. 201/2004 δνη 45-
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863, Εφ. Θεσ. 495/04 Δνη 44-1319, Εφ.
Πειρ. 300/2001 Αρμ. 56-411, Εφ. Θεσ,
3201/98 Αρμ. 53-544).
Η ενάγουσα ως υπεύθυνη καταστήματος και προϊσταμένη πωλήτρια
είχε τον έλεγχο της εν γένει λειτουργίας
του καταστήματος της εναγομένης και
καθοδηγούσε τους λοιπούς υπαλλήλους
αυτού ως προς τον τρόπο εργασίας
τους, αλλά πάντοτε εντός των οδηγιών
και γενικών εντολών της εναγομένης,
χωρίς να μπορεί να επηρεάζει την
κατεύθυνση και την εξέλιξη των εργασιών της επιχείρησης. Ειδικότερα, δεν
καθόριζε τις τιμές των πωλούμενων
ειδών, ούτε επέλεγε τους προμηθευτές.
Δεν είχε τη δυνατότητα πρόσληψης και
απόλυσης του προσωπικού, παρά μόνο
υποδείκνυε στην εναγομένη τα πρόσωπα που έπρεπε να προσληφθούν, τα
οποία στη συνέχεια εκπαίδευε ή να απολυθούν. Δεν αποτελεί εξάλλου επαρκές

στοιχείο για το χαρακτηρισμό της ως
διευθύνουσας υπαλλήλου το ότι ο μηνιαίος μισθός της, ύψους 350.000 δραχμών, υπερέβαινε το μισθό των υπαλλήλων του καταστήματος (195.000 δραχμές). Η καταβολή των άνω αποδοχών
δικαιολογείται τόσο από την προϋπηρεσία της στην επιχείρηση της εναγομένης
και την εν γένει εμπειρία της στο χώρο
των εμπορικών καταστημάτων, όσο και
από την ιδιότητά της ως προϊσταμένης
λόγω των αυξημένων ευθυνών και αρμοδιοτήτων της έναντι των λοιπών υπαλλήλων. Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι
και η εναγομένη, στην από 21.11.2001
έγγραφη καταγγελία της αναφέρει ότι το
επάγγελμα της ενάγουσας είναι εκείνο
της «υπεύθυνης καταστήματος». Έτσι,
εφόσον η ενάγουσα δεν ήταν διευθύνουσα υπάλληλος, εδικαιούτο αμοιβής
για την εργασία της κατά τις ημέρες ανα-

35/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Παναγούλιας, Γεώργιος Φωτόπουλος).
ΚΤΕΛ. Οι οδηγοί των λεωφορείων έχουν εργοδότη τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου.
Εξαίρεση του κανόνος αυτού. Πότε. Πρόσληψη οδηγού. Απαραίτητο το πιστοποιητικό
υγείας. Αλλιώς, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή λήξης του χρόνου ισχύος του, η σύμβαση
εργασίας είναι άκυρη. Παρά ταύτα η αποζημίωση του οδηγού οφείλεται σε περίπτωση
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1
και 4 του π. δ/τος 229/94, οι οδηγοί των
λεωφορείων που είναι ενταγμένα στη
δύναμη του ΚΤΕΛ, ανήκουν μεν στο
προσωπικό κινήσεως του ΚΤΕΛ, έχουν
όμως ως εργοδότη τους ιδιοκτήτες των
παραπάνω λεωφορείων, διέπονται δε
από τον Κανονισμό του ΚΤΕΛ ως
προς τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και

τις υπο-χρεώσεις τους. Και ναι μεν το
ΚΤΕΛ μπορεί να προσλάβει οδηγούς με
σύμ-βαση εξαρτημένης εργασίας, όταν
συντρέχει τέτοια ανάγκη, όπως τους
εφε-δρικούς οδηγούς προς κάλυψη
ειδικών αναγκών, οπότε οι από την
εν λόγω σύμβαση υποχρεώσεις έναντι
των ως άνω οδηγών δεν βαρύνουν τους
ιδιοκτή-τες των λεωφορείων, στα οποία
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απα-σχολήθηκαν τέτοιοι οδηγοί, αλλά
το συμβληθέν με αυτούς ΚΤΕΛ, πλην
όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν
αποδείχτηκε ότι ο εφεσίβλητος προσλήφθηκε από το ΚΤΕΛ για την ανωτέρω
εργασία. Αντιθέτως, αυτός, όπως προαναφέρθηκε, προσλήφθηκε από τους
εναγομένους, πραγματοποιώντας 25
ημερομίσθια κατά μέσο όρο το μήνα και
κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του
δρομολογίου που εκτελούσε το συγκεκριμένο λεωφορείο και όχι κάποιες έκτακτες ανάγκες του ΚΤΕΛ.
Από τις διατάξεις των άρθρων 3Α’
στοιχ. δ’ του β. δ/τος 235/68, 3 Α’ στοιχ.
δ’δ’ του π. δ/τος 257/89, 3 στοιχ. δ’ του
π. δ/τος 133/91 και 3 στοιχ. 1δ’ του π.
δ/τος 229/94, αξιώνεται ως αναγκαίο
προσόν για την πρόσληψη ενός προσώπου ως οδηγού σε ΚΤΕΛ, να είναι
αυτός κατάλληλος, από άποψη υγιεινής,
για την εργασία που προορίζεται. Η
καταλληλότητα του πιστοποιείται αρμοδίως και το πιστοποιητικό υγείας ισχύει
για ορισμένο χρόνο. Αν δεν εκδοθεί και
δεν προσκομιστεί τέτοιο πιστοποιητικό
κατά την πρόσληψη του υπαλλήλου του
ΚΤΕΛ, η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη.

Καθίσταται δε άκυρη η σύμβαση για το
μεταγενέστερο χρόνο, αν δεν ανανεωθεί
το πιστοποιητικό υγείας, αφού αυτό
έχει περιορισμένη χρονική ισχύ, ενώ
η κα-ταλληλότητα του οδηγού πρέπει
να υφί-σταται καθ’ όλη τη διάρκεια της
συμ-βάσεως εργασίας (ΑΠ 1129/98 ΕΕΔ
58.409). Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
αποδείχτηκε ότι ο εφεσίβλητος, κατά το
χρόνο προσλήψεώς του, προσκόμισε το
από 23.6.1995 πιστοποιητικό υγείας, το
οποίο είχε δωδεκάμηνη ισχύ. Το πιστοποιητικό όμως αυτό, δεν ανανεώθηκε
κατά τη λήξη του με άλλο τέτοιο πιστοποιητικό, μ’ αποτέλεσμα η σύμβαση
εργασίας του, ενώ συνήφθη εγκύρως,
μεταγενεστέρως κατέστη άκυρη. Η ακυρότητα όμως της ανωτέρω συμβάσεως,
δεν απαλλάσσει τους εκκαλούντες από
την καταβολή της αποζημιώσεως, καθόσον ο εργαζόμενος - εφεσίβλητος δικαιούται αυτή και με βάση μόνο την απλή
εργασιακή σχέση του, που τον συνέδεε
μ’ αυτούς, δοθέντος ότι η εν λόγω αποζημίωση οφείλεται από το νόμο (ΑΠ
983/2000 Ε.Εργ.Δ. 61.85, ΑΠ 442/96
Ελλ.Δικ. 40.114).

38/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Αλέκος Καρώκης).
Σύμβαση εργασίας. Καταβολή υπέρτερων αποδοχών από τις νόμιμες. Έγκυρη η
συμφωνία καταβολής του υπέρτερου ποσού να συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις από
υπερεργασία και εργασία κατά τις Κυριακές, όχι όμως για αμοιβή από παράνομη
υπερωριακή απασχόληση που δεν χωρεί συμψηφισμούς. Περιστατικά.

Το σύνολο των νομίμων μισθών
του καθόλη τη διάρκεια της εργασιακής
σχέσης του, ανήλθε στο ποσό των
2.980.046 δραχμών. Αυτός, όμως συμ-

φωνήθηκε να λαμβάνει υπέρτερο του
νομίμου μηνιαίο μισθό, ήτοι το ποσό
των 240.000 δραχμών από 27.2.1998
έως 1.9.1998 και το ποσό των 280.000
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δραχμών από 1.9.1998 και εφεξής.
Βάσει των αποδείξεων, που προσκομίζει
η εναγομένη, ο ενάγων έλαβε το
συνολικό ποσό των 3.975.541 δραχμών, ήτοι έλαβε το ποσό των 995.495
δραχμών επιπλέον του νομίμου μισθού
του (3.975.541- 2.980.046 = 995.495).
Τον υπέρτερο του νομίμου συμφωνημένο μισθό, ελάμβανε προκειμένου να
καλύψει τις τυχόν αξιώσεις του από την
υπεργασία του, την παράνομη υπερωριακή του απασχόληση, την νυκτερινή του
εργασία και την εργασία του κατά τις
Κυριακές. Η συμφωνία αυτή είναι έγκυρη, εκτός το μέρος της που αφορά την
παράνομη υπερωριακή απασχόληση,
καθόσον στην απασχόληση αυτή δεν

χωρεί τέτοιος συμψηφισμός (Α.Π.
119/97 Ελλ. Δικ. 38. 15555, Εργ. Δικ.
Α. Ντάσιου, τομ. Α/1, έκδ. 4η § 517 σελ.
653, όπου και οι εκεί παραπομπές).
Έτσι, οι αξιώσεις του ενάγοντος από την
υπερεργασία του, τη νυκτερινή εργασία
του και την εργασία του κατά τις Κυριακές, που σύμφωνα με τα παραπάνω
ανέρχονται στα ποσά των 327.242
δραχμών, 181.790 δραχμών και 82.601
δραχμών, αντιστοίχως, και συνολικά στο
ποσό των 591.633 δραχμών, καλύφθηκαν με το ποσό του επιπλέον καταβληθέντος συμφωνημένου μισθού, κατά
παραδοχή, ως βασίμου της σχετικής
ενστάσεως συμψηφισμού της εναγομένης.

103/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Λίμουρας, Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Γεώργιος
Ντοάς).
Ομαδικές απολύσεις (ν. 1387/1983). Προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων. Έννοια των όρων “επιχείρηση”. “εκμετάλλευση”, “ομαδικές απολύσεις”. Σε
περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, δεν εφαρμόζεται ο πιο πάνω νόμος
αρκεί η διακοπή να είναι μόνιμη και πραγματική. Έννοια των σχετικών διατάξεων.

Με τον νόμο 1387 της 18/19.8.83
(Α 110) «έλεγχος ομαδικών απολύσεων
και άλλες διατάξεις» εσκοπήθη η προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου με την
οδηγία 75/129 του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Δεκεμβρίου 1975. Σκοπός της εν λόγω
Οδηγίας ήταν η προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών που αφορούν στις ομαδικές απολύσεις, ώστε να
εξαλειφθούν οι υπάρχουσες διαφορές
με τις δυσμενείς επιπτώσεις τους στη
λει-τουργία της Κοινής Αγοράς, καθώς
και η ενίσχυση της προστασίας των

εργαζο-μένων σε περίπτωση ομαδικών
απολύ-σεων (βλ. Α. Βάγια, Οι ομαδικές
απολύ-σεις κατά το Ελληνικό και το
Κοινοτικό Δίκαιο, Ε.Ευρ.Κ. 7/1989, σελ.
144). Όπως συνάγεται από τις διατάξεις
των αρθρ. 1 επ. του ανωτέρω νόμου για
την εφαρμογή του πρέπει να συντρέχουν
οι εξής ουσιαστικές προϋποθέσεις : 1)
Να πρόκειται περί επιχειρήσεως ή
εκμεταλ-λεύσεως. Ο νόμος χρησιμοποιεί
δύο όρους, προκειμένου να υποδηλώσει
την ιδιότητα του εργοδότου. Τον όρο
«επιχεί-ρηση»
και
τον
όρο
«εκμετάλλευση». Ως «επιχείρηση»
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νοείται το σύνολο δικαιω-μάτων,
υποχρεώσεων, εννόμων σχέ-σεων,
πραγμάτων, άϋλων αγαθών ή
πραγματικών καταστάσεων που έχουν
οργανωθεί από τον επιχειρηματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) σε οικονομική
ενότητα για την επιδίωξη ενός απωτέρου, κατά κανόνα, οικονομικού, κερδοσκοπικού σκοπού, (βλ. Μπακόπουλο,
ΕΕργΔ 53.855, Λεβέντη ΔΕΝ 45.1171,
ΑΠ 12/1987 ΕΕργΔ 46.768, ΑΠ 650/
1982 ΕΕργΔ 41.648). Ως «εκμετάλλευση» νοείται η οργανική ενότητα προσώπων, τεχνικών μέσων ή εγκαταστάσεων, με την οποία επιδιώκεται η υλοποίηση του σκοπού της επιχειρήσεως.
Εννοιολογικό στοιχείο της «εκμεταλλεύσεως» είναι η λειτουργική και οργανωτική της ενότητα, αυτονομία και αυτοτέλεια έναντι της επιχειρήσεως, την πραγμάτωση των σκοπών της οποίας και
επι-διώκει (Λεβέντης ο.π.). 2) Να
πρόκειται περί ομαδικών απολύσεων. Η
έννοια του όρου «ομαδικές απολύσεις»
δίνεται στο άρθρο 1 του ανωτέρω νόμου.
Ομαδικές είναι οι απολύσεις που γίνονται
από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που
απα-σχολούν περισσότερους από είκοσι
(20) εργαζομένους, γίνονται για λόγους
που δεν αφορούν το πρόσωπο των
απολυο-μένων και υπερβαίνουν κάθε
ημερολο-γιακό μήνα τα όρια της παρ. 2,
όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή
της με το αρθρ. 15 Ν. 2736/99. Ο
νομοθέτης για τον προσδιορισμό της
εννοίας των ομαδικών απολύσεων
χρησιμοποιεί το ποσοτικό και το ποιοτικό
κριτήριο. Το τελευταίο σημαίνει ότι δεν
πρέπει οι απολύσεις να υπαγορεύονται
από ατομι-κά προσωπικά κριτήρια, αλλά
πρέπει να έχουν ως αίτιο γενικότερα
οικονομικά προβλήματα της εργοδοτικής
επιχειρή-σεως. Μόνο τότε πρόκειται
περί
ομα-δικών
απολύσεων,
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υποκειμένων, για την προστασία των
εργαζομένων, στην ανωτέρω ειδική
νομοθετική ρύθμιση, (βλ. για τα δύο
αυτά κριτήρια, Μπα-κόπουλο, Η
προστασία των εργαζομέ-νων κ.λ.π.
ΕΕργΔ 53.849). 3) Η επιχεί-ρησα ή η
εκμετάλλευση στην οποία γίνο-νται οι
απολύσεις, πρέπει να διατηρείται σε
λειτουργία. Η εφαρμογή του ανωτέρω
νόμου προϋποθέτει την ύπαρξη της
λειτουργίας της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, στην οποία γίνονται οι απολύσεις. Αν η επιχείρηση έχει διακόψει
ολι-κώς για οποιοδήποτε λόγο την
δραστη-ριότητά της (π.χ. διάλυση,
καταστροφή, αφαίρεση αδείας
λειτουργίας κ.ο.κ.), είναι δυνατή η
καταγγελία της συμβά-σεως εργασίας
των εργαζομένων στην επιχείρηση ή
εκμετάλλευση, χωρίς να τηρηθεί η
διαδικασία του Ν. 1387/83. Δηλαδή στις
περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας δεν
εφαρμόζεται ο προανα-φερόμενος
νόμος, αρκεί βεβαίως η δια-κοπή να
είναι μόνιμη και πραγματική, να μην έχει
δηλαδή προσωρινό, περιστα-σιακό
χαρακτήρα και να μην είναι φαινομενική, εικονική, γενομένη προς παραγραφή των δικαιωμάτων των εργαζομένων (βλ. σχετ. Εφ. Θεσ/νίκης 13/86
ΝοΒ 34.880, 17/86 ΔΕΝ 42.920 Γ.
Λεβέντης ΔΕΝ 48.1217). Ειδικότερα, επί
του θέματος αυτού, αν δηλαδή οι άνω
προστατευτικές διατάξεις για τους εργαζομένους εφαρμόζονται και σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας
μιας επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως
πρέπει να λεχθούν τα εξής : Στο άρθρο
2 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 1387/83 ορίζονται
ότι οι διατάξεις του δεν εφαρμόζονται
στους εργαζομένους που απολύονται
λόγω διακοπής των εργασιών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατόπιν
πρωτόδικης δικαστικής απόφασης. Η
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διάταξη αυτή αποτελεί έκφραση της βασικής αρχής που διαπνέει το όλο νομοθέτημα, διατυπωμένης ρητώς στην
Εισηγητική Έκθεση του ανωτέρω νόμου
(βλ. Ε.Ε.Δ. 1983 σελ. 274). Στην έκθεση
αυτή αναφέρεται ότι «Δεν θεσπίζεται
διά-ταξη που να προβλέπει εάν στη
διαδι-κασία των ομαδικών απολύσεων
υπάγο-νται και οι απολύσεις που
γίνονται λόγω οριστικής διακοπής των
εργασιών της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως συνε-πεία διάλυσης ή λύσης
της εταιρείας κ.λ.π., γιατί, όπως είναι
ευνόητο, η εφαρ-μογή του νόμου
προϋποθέτει την ύπαρ-ξη επιχειρήσεως
ή εκμετάλλευσης». Η προαναφερόμενη
γενική αρχή που διαπνέει την ανωτέρω
νομοθετική ρύθ-μιση στηρίζεται, κυρίως,
στην αρχή της συνταγματικώς
κατοχυρωμένης αρχής της ελευθερίας
της οικονομικής δράσε-ως του φυσικού
ή νομικού προσώπου (αρθρ. 5 παρ. 1
ε). Σύμφωνα με την συν-ταγματικώς
κατοχυρωμένη ως άνω αρχή το φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, που είναι φορέας
μιας συγκεκριμένης επιχειρημα-τικής,
οικονομικής δραστηριότητος, είναι
απολύτως ελεύθερο να αποφασίσει αν
κάτω από τις συγκεκριμένες τεχνικοοικονομικές συνθήκες και εκείνες της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού θα
συνεχίσει ή όχι την άσκηση της επιχειρηματικής δράσεως ή την οριστική
διακοπή της. Θα ήταν παράλογο για ένα
επιχειρηματία, που μονομερώς, στα
πλαίσια της άνω οικονομικής ελευθερίας, αποφασίζει την οριστική διακοπή
λειτουργίας της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, να υποχρεώνεται σε διατήρηση του όλου ή μέρους του προσωπικού
της υπό διάλυση επιχειρήσεως. Κάτι
τέ-τοιο θα συνιστούσε υπέρμετρη
δέσμευ-ση της οικονομικής ελευθερίας
του ατό-μου και θα ήταν αντίθετο προς
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την ανω-τέρω συνταγματική διάταξη.
(Καρακα-τσάνης, Ατομικό Εργατικό
Δίκαιο, 1987 σελ. 347, Στυλ. Βλαστός,
Ομαδικές Απο-λύσεις ΕΕργΔ σελ. 1144).
Όπως δε προ-κύπτει από τις διατάξεις
των άρθρων 3 επ. του ανωτέρω νόμου
στις ομαδικές απολύσεις υπάρχει το
στάδιο των δια-πραγματεύσεων του
εργοδότου με τους εκπροσώπους των
εργαζομένων και αν αυτές αποτύχουν
ακολουθεί το διοικητι-κό στάδιο. Το
πρώτο όμως στάδιο, κατά τα ανωτέρω
εκτιθέμενα, δεν μπορεί να έχει ως
αντικείμενο την οριστική διακοπή ή όχι
στην λειτουργία της επιχειρήσεως ή
εκμεταλλεύσεως γιατί η σχετική απόφαση ανήκει στην σφαίρα της αποκλειστικής ελευθερίας του επιχειρηματία, μη
εξαρτώμενης από την οποιαδήποτε
συναίνεση των εργαζομένων. Τυχόν δε
αποδοχή της απόψεως ότι και επί
οριστικής διακοπής εφαρμόζεται το
στάδιο των διαβουλεύσεων επί ποινή
ακυρότητας των απολύσεων, θα κατέληγε στο νομικώς άτοπο να υποχρεώνεται ο εργοδότης επιχειρηματίας με την
ποινή ακυρότητας των απολύσεων, σε
διαβουλεύσεις με τους εργαζομένους
χωρίς κανένα αντικείμενο, αφού η εξασφάλιση έστω και μικρού αριθμού θέσεων εργασίας είναι εκ των πραγμάτων
αδύνατη, λόγω της οριστικής διακοπής
στη λειτουργία της επιχειρήσεως. Περαιτέρω η ερμηνευτική εκδοχή ότι και επί
οριστικής διακοπής εφαρμόζεται το στάδιο των διαβουλεύσεων οδηγεί στο
νομι-κώς άτοπο αποτέλεσμα ο
εργοδότης που δεν ετήρησε τις διατάξεις
περί αυ-τών να καθίσταται υπερήμερος
περί την αποδοχή των υπηρεσιών από
τους ακύ-ρως απολυθέντες, την στιγμή
κατά την οποία η επιχείρηση ή
εκμετάλλευση, (λό-γω διαλύσεως) είναι
ανύπαρκτη και επο-μένως είναι νομικώς
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αλλά και από την φύση του πράγματος
αδύνατη η προ-σφορά υπηρεσιών απ’
αυτούς. Τέτοια όμως υπερημερία
εργοδότου δεν είναι νοητή κατά τις Α.Κ.
288, 338, 349, 380, 648, 656, 657, 658,
669 και 672. (πρβλ. ΑΠ Ολ. 61/90 ΔΕΝ
47.70 επί απολύ-σεως συνδικαλιστικού
στελέχους). Υπό την προαναφερόμενη
δε διατύπωση της διατάξεως του
εδαφίου γ’ του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 1337/
83, έγινε νομολογιακά δε-κτό (βλ. Εφ.
Θεσ/νίκης 13/86 ο.π.), αλλά και στη
θεωρία (βλ. Γεωρ. Λεβέντη και Στυλ.
Βλαστό ο.π., Ληξουριώτης, Ομα-δικές
απολύσεις 6.118) ότι αυτή στο μέ-τρο
που απαιτεί ως προϋπόθεση προηγούμενη έκδοση πρωτόδικης δικαστικής
απόφασης για τη βεβαίωση της διάλυσης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης,
είναι αν εφαρμοστεί με το σκεπτικό ότι
το ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπει ειδικώς θεσμοθετημένη διαδικασία δικαστικής διάλυσης ή διακοπής των επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει σε άλλα ευρωπαϊκά δίκαια. Έτσι, στα πλαίσια ερμηνείας της διατάξεως του άνω εδαφίου
έγινε παγίως δεκτό ότι οι διατάξεις του
ανωτέρω νόμου δεν εφαρμόζονται στην
περίπτωση οριστικής και πραγματικής
διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεως ή
εκμεταλλεύσεως. Με μεταγενέστερη,
όμως, νομοθετική τροποποίηση, καταργήθηκε η διάταξη του άνω εδαφίου και
συγκεκριμένα με την παρ. 1 αρ. 15 ν.
2736/99, με την οποία προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 5 του ανωτέρω
νόμου. Η ίδια, όμως, προστεθείσα
παράγραφος αντικαταστάθηκε και πάλι
με την παράγραφο 3 του ν. 2874/2000,
η οποία ορίζει τα εξής : «5. Σε ομαδικές
απολύσεις που προκαλούνται από τη
διακοπή της δραστηριότητος της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, κατόπιν
δι-καστικής
αποφάσεως
δεν
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εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4
του παρόντος άρθρου». Οι παράγραφοι
δε 2, 3 και 4 του αρ. 5 ν. 1337/83
αφορούν το διοικη-τικό στάδιο ενώπιον
του Νομάρχου στις περιπτώσεις
ομαδικών απολύσεων. Έτσι, κατά την
νεώτερη αυτή νομοθετική τροποποίηση
το εν λόγω διοικητικό στά-διο δεν
εφαρμόζεται αν πρόκειται περί ομαδικών
απολύσεων
λόγω
διαλύσεως
επιχειρήσεως, «κατόπιν δικαστικής αποφάσεως». Και όσον μεν αφορά τον όρο
της δικαστικής αποφάσεως, αυτός εξακολουθεί να παραμένει ανεφάρμοστος
για τον προαναφερόμενο νομικό λόγο.
Όσον όμως αφορά την υπόλοιπη ρύθμιση που διαλαμβάνεται στην παραπάνω
νεώτερη νομοθετική ρύθμιση, πρέπει να
γίνει δεκτό, ότι δεν συνάγεται a contrario
το ερμηνευτικό επιχείρημα ότι όλες οι
υπόλοιπες διατάξεις του ανωτέρω νόμου
και συγκεκριμένα εκείνες που θεσπίζουν
το στάδιο των διαβουλεύσεων (αρθρ. 3
και 4) εφαρμόζονται και επί οριστικής
διακοπής της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως. Με την παραπάνω νομοθετική
ρύθμιση ο κοινός νομοθέτης, κατά το
τελολογικό νόημα της άνω ρυθμίσεως,
δεν θέλησε και μάλιστα σιωπηρώς να
καταργήσει την παραπάνω βασική, θεμελιώδη αρχή του όλου νομοθετήματος,
ρητώς εκφρασθείσα με το καταργηθέν
εδάφιο γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
2. Ο νομοθέτης με την παραπάνω νεώτερη ρύθμιση θέλησε να αποκλείσει την
εφαρμογή των παραγράφων 2, 3 και 4
του αρθρ. 5 του νόμου, δηλαδή την εξάρτηση του κύρους των ομαδικών απολύσεων από την προηγούμενη έγκριση
του Νομάρχου, γιατί κάτι τέτοιο ήταν
σα-φώς αντισυνταγματικό. Δεν έγινε
όμως αναφορά για το τι ισχύει όσον
αφορά τις υπόλοιπες διατάξεις (στάδιο
διαβουλεύ-σεων). Για τις διατάξεις όμως
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αυτές εξα-κολουθεί να ισχύει ο
προαναφερόμενος κανόνας, γιατί με την
αντίθετη (a contrario) ερμηνευτική
εκδοχή τα νομικά αποτελέσματα θα
ήσαν αντίθετα προς τις ανωτέρω αρχές
του ΑΚ και του ισχύ-οντος Συντάγματος.
Εξ άλλου μεταβί-βαση επιχειρήσεως,
κατά την έννοια του π.δ. 572/88, που
εκδόθηκε προς τον σκοπό της
εναρμονίσεως της Ελληνικής νομοθεσίας
προς εκείνη των Ευρωπαϊ-κών
Κοινοτήτων και ειδικότερα προς τις
διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου
της 14ης Φεβρουαρίου 1977, υπάρχει
σε κάθε περίπτωση που ο νέος φορέας
συνεχίζει την άσκηση, όπως και πριν τη
μεταβίβαση, επιχειρήσεως ως ενιαίας
οικονομικής μονάδος με τον ίδιο ή διαφορετικό τίτλο ή μορφή προς πραγμάτωση του ίδιου εργατοτεχνικού - παραγωγικού της σκοπού, διατηρούμενης
έτσι της οικονομικής της ταυτότητος με
την έννοια της οικονομικής οργανικής
αυτής ενότητας. Ως «μεταβίβαση» νοεί-

ται οποιαδήποτε περίπτωση υποκαταστάσεως κάποιου νέου προσώπου,
φυσικού ή νομικού, στην άσκηση της
ίδιας επιχειρήσεως, η οποία (μεταβίβαση) είναι εντελώς ανεξάρτητη από την
ύπαρξη και το κύρος της εννόμου σχέσεως που συνδέει τον παλαιό και τον νέο
επιχειρηματικό φορέα. Επομένως, σε
κάθε περίπτωση που ένα νέο πρόσωπο
έχει αναλάβει «εν τοις πράγμασι» την
άσκηση της ίδιας επιχειρήσεως ως
ενιαίας οικονομικής μονάδος υπάρχει
μεταβίβαση επιχειρήσεως (ΑΠ 891/92
ΕΕργΔ 52.454, Εφ.Αθ. 4719/92 ΕΕργΔ
52.1066 Κουκιάδης Εργατικό Δίκαιο,
Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις 1995 σελ.
317, Λεβέντης ΔΕΝ 45.1170). Υποκατάσταση όμως και επομένως μεταβίβαση
επιχειρήσεως δεν υπάρχει αν η προηγούμενη έπαυσε μονίμως να λειτουργεί,
η δε νέα επιχείρηση έχει αυτονομία και
αυθυπαρξία στην όλη αυτής υλικοτεχνική δομή έναντι της προηγουμένης έχουσα δικό της προσωπικό και δική της

150/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Αγγελακόπουλος, Λεωνίδας Μαργαρίτης).
Σύμβαση εργασίας. Μισθοί. Οικειοθελής παροχή του εργοδότη προς τον εργαζόμενο
μπορεί να μετατραπεί σε μισθό, αν καταβάλλεται τακτικά και ανεπιφύλακτα όλο το
χρόνο (σε δεκατετράχρονη μάλιστα βάση για τον συνυπολογισμό στα επιδόματα
εορτών και αδείας) επί σειρά ετών σε διευρυμένο κύκλο δικαιούχων εργαζομένων
και έχει καταστεί σε ειδική επιχειρησιακή σ.σ.ε. που υπεγράφη μεταξύ εργοδότη
– εργαζομένων κατά την σαφή βούληση των συμβληθέντων μερών, συμβατικός όρος.
Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη. Περιεχόμενο. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Στοιχεία της για να είναι ορισμένη.

Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ως μισθός, θεωρείται κάθε παροχή
που καταβάλλει ο εργοδότης κατά το νόμο, ή τη συμφωνία στον εργαζόμενο, ως

αντάλλαγμα της εργασίας ή γενικά ως
αμοιβή που δίνει σ’ αυτόν, για τη σχέση
εργασίας του. Παροχή του εργοδότη
στον εργαζόμενο, για την οποία δεν
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υπάρχει από το νόμο υποχρέωση, ή
από την εργασιακή σύμβαση και η οποία
δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή για την
παρεχόμενη εργασία, είναι οικειοθελής.
Μια τέτοια οικειοθελής παροχή, μπορεί
να μετατραπεί σε μισθό, αν καταβάλλεται τακτικά και ανεπιφύλακτα όλο το
χρό-νο (σε δεκατετράμηνη μάλιστα
βάση, για τον συνυπολογισμό στα
επιδόματα εορ-τών και άδειας) επί σειρά
ετών σε διευρυ-μένο κύκλο δικαιούχων
εργαζομένων και έχει καταστεί, σε ειδική
επιχειρησιακή σ.σ.ε. που υπεγράφη
μεταξύ εργοδότη-εργαζομένων, κατά
τη σαφή βούληση των συμβληθέντων
μερών, συμβατικός όρος (ΑΠ 352/90
ΕΕργΔ 50.140, ΑΠ 1539/89 ΕΕργΔ
48.1057, ΑΠ 538/90 ΕΕργΔ 50.142, ΑΠ
1713/87 ΔΕΝ 45.71, ΕφΑθ 6145/1996
ΕΕργΔ 1997, Εφ.Κρ 263/1994 ΔΕΝ
1996 (τόμος 52) σελ. 679). Περαιτέρω
από τις διατάξεις των άρθρων 648, 649,
652, 653, 281, 361 ΑΚ, 1, 3, 4, 5, 7 ν.
2112/1920 προκύπτει ότι το διευθυντικό
δικαίωμα του εργοδό-τη να καθορίζει
αυτός, το είδος, τον τό-πο, το χρόνο
και τις άλλες συνθήκες πα-ροχής της
εργασίας και να ρυθμίζει κάθε θέμα
που αφορά στην οργάνωση και τη
λειτουργία της επιχειρήσεώς του προς
επίτευξη των σκοπών της, περιορίζεται
με ειδικές διατάξεις νόμου ή Σ.Σ.Ε, τη
γενική διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, με
τον Κανονισμό Εργασίας που έχει συμβατική ισχύ ή ισχύ νόμου και με την
ατο-μική σύμβαση που ερμηνεύεται κατά
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη
(Α.Π. 997/2004 ΕλΔνη 45,1394, Α.Π.
447-9/2003, ΕλΔνη 45,753).
Στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη ανήκει ο καθορισμός του είδους,
του τόπου, του χρόνου και των άλλων
συνθηκών παροχής της εργασίας και η
ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην
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οργάνωση και τη λειτουργία της επιχειρήσεώς του προς επίτευξη των σκοπών
της και ότι στην άσκηση του περιορίζεται
και με τη γενική διάταξη του άρθρου 281
ΑΚ. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση εφόσον το άνω επίδομα δεν αποτελούσε τακτική μισθολογική παροχή, αλλά οικειοθελή παροχή της εναγομένης
για ορισμένη ειδική αιτία και μόνο για
το χρόνο που συνέτρεχε η αιτία αυτή,
η οποία σχετιζόταν με τη θέση του ενάγοντος στην επιχείρηση, η κατάργηση
του για όλους του εργαζομένους σ’ αυτή
με την ιδιότητα του ενάγοντος, δεν συνιστά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος της εναγομένης ούτε αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων
εργασίας του, όπως αβασίμως ο ενάγων
υποστηρίζει.
Από το άρθρο 904 του ΑΚ που
ορίζει ότι όποιος έγινε πλουσιότερος
χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία
ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να
αποδώσει την ωφέλεια, προκύπτει ότι
στοιχείο του πραγματικού κάθε απαιτήσεως αδικαιολόγητου πλουτισμού
είναι, εκτός άλλων, και η ανυπαρξία ή η
ελατ-τωματικότητα της αιτίας, βάσει της
οποίας έγινε η περιουσιακή μετακίνηση
και επήλθε ο πλουτισμός του λήπτη. Αν
λείπει το στοιχείο αυτό, δηλαδή αν η ως
άνω αιτία δεν είναι ανύπαρκτη ή ελαττωματική, δεν στοιχειοθετείται απαίτηση
από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό,
αφού η απαίτηση αυτή προϋποθέτει
έλλειψη αξιώσεως από την αιτία. Αν η
βάση της αγωγής από τον αδικαιολόγητο
πλουτι-σμό σωρεύεται, κατά δικονομική
επι-κουρικότητα (αρθ. 219 ΚΠολΔ), υπό
την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απορρίψεως της κύριας βάσεως αυτής από τη
σύμβαση εργασίας, αρκεί για την πληρότητα της πιο πάνω επικουρικής βάσεως
να γίνεται απλή επίκληση της ακυρότη-
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τας της συμβάσεως, χωρίς να απαιτείται
να αναφέρονται και οι λόγοι στους
οποίους οφείλεται η ακυρότητα. Και
τούτο, διότι στην τελευταία περίπτωση
η επικουρική βάση της αγωγής θα εξετασθεί μόνο αν η στηριζόμενη στην έγκυρη σύμβαση εργασίας κύρια βάση της
αγωγής απορριφθεί μετά παραδοχή της
ακυρότητας της συμβάσεως για συγκεκριμένο λόγο, ο οποίος, είτε κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα, είτε κατ’ ένσταση του
εναγομένου εργοδότη αποτέλεσε ήδη
αντικείμενο της δίκης. Έτσι πληρούται
με τον τρόπο αυτό ο σκοπός της διατάξεως του άρθρου 216 του ΚΠολΔ, η
οποία απαιτεί τη σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν την αγωγή (Ολ

ΑΠ 22/2003, ΕλΔνη 44 (2003) 1261).
Στην προκειμένη περίπτωση, ο ενάγων
επικαλούμενος έγκυρη σύμβαση εργασίας του με την εναγομένη και παράνομη
βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας
του, ζήτησε να του καταβληθεί το
ως άνω ποσό των 7.725.000 δρχ.,
εντόκως, επι-κουρικά κατά τις διατάξεις
περί αδικαιο-λογήτου πλουτισμού. Η
αγωγή αυτή κατά την επικουρική της
βάση είναι αόρι-στη και απορριπτέα,
καθόσον ο ενάγων δεν επικαλέστηκε
ακυρότητα της συμβά-σεως εργασίας
του, σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατά
συνέπεια ο σχετικός λόγος της εφέσεώς
του κατά τον οποίον δεν ερευνήθηκε η
επικουρική βάση της αγωγής του, είναι

165/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Αποστολόπουλος, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Επίδομα προϋπηρεσίας ή πολυετίας. Ο εργαζόμενος
οφείλει να γνωστοποιήσει την τυχόν προϋπηρεσία του είτε αμέσως μετά την πρόσληψη,
είτε και μεταγενέσετρα αλλά πάντως σε εύλογο χρόνο. Ο συνυπολογισμός της
προϋπηρεσίας γίνεται από τη στιγμή που θα αποδειχθεί αυτή με την προσαγωγή των
σχετικών αποδεικτικών δικαιολογητικών εκτός αν ο εργοδότης είχε λάβει γνώση της
προϋπηρεσίας εξ άλλης αιτίας. Χειριστές και βοηθοί χειριστών σε εκσκαπτικά μηχανήματα.
Υπολογισμός της προϋπηρεσίας. Έφεση. Απόρριψη αγωγής κατ’ ουσία. Το Εφετείο
μπορεί να κρίνει ότι η αγωγή είναι αόριστη και να την απορρίψει για το λόγο αυτό.

Με το επίδομα πολυετίας ή προϋπηρεσίας αμείβεται η συνολική γενική
υπηρεσιακή αρχαιότητα του εργαζομένου είτε στο επάγγελμα του, είτε στην
εργοδοτική επιχείρηση. Η παροχή του
εκδηλώνεται με τη χορήγηση στον εργαζόμενο ενός ποσοστού επί του βασικού
του μισθού η ενός ποσού που κλιμακώνεται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας
του. Ο εργαζόμενος οφείλει να γνωστο-

ποιήσει την τυχόν προϋπηρεσία του
στον εργοδότη του, είτε αμέσως μετά την
πρόσληψη του, είτε και μεταγενέστερα,
αλλά πάντως μέσα σε εύλογο χρόνο.
Ο συνυπολογισμός της προϋπηρεσίας
γίνεται από τη στιγμή που θα αποδειχθεί
αυτή με την προσαγωγή των σχετικών
αποδεικτικών αυτής δικαιολογητικών.
Επομένως, εφόσον και για όσο χρόνο
ο εργαζόμενος αποκρύπτει (υπαιτίως
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ή αναιτίως) από τον εργοδότη την επέλευση των προϋποθέσεων για την καταβολή του επιδόματος προϋπηρεσίας δεν
έχει δικαίωμα - να ζητήσει την καταβολή·
του, εκτός αν ο εργοδότης είχε λάβει
γνώση της προϋπηρεσίας εξ άλλης αιτίας (Στ. Βλαστός “Ατομ. Εργατ. Δίκαιο”,
έκδ. 99, παρ. 750, σελ. 758, Δημ. Παπαδημητρίου «Εργατ. Δικ.» έκδ. 1994, σελ.
137). Στην αγωγή με την οποία αξιώνονται μισθοί στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και επιδόματα, πρέπει να αναφέρονται οι προϋποθέσεις που στηρίζουν το σχετικό επίδομα. Διαφορετικά,
η αγωγή είναι αόριστη ως προς το
σχετικό επίδομα, το οποίο και δεν συνυπολογίζεται στον επιδικαζόμενο μισθό
(ΑΠ. 1332/1997 ΕΕΔ 58, σελ. 477,
Λέων. Ντάσιος «Εργ. Δικον. Δικ.», έκδ.
95, τ. ΑΙ, σ. 286). Με το άρθρο 3 της υπ’
αρ. 10/94 Διαιτητικής Απόφασης «Για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των
χειριστών και βοηθών χειριστών εκσκαπτικών κ.λ.π μηχανημάτων εκτελέσεως
τεχνικών έργων όλης της χώρας» ορίζονται τα ακόλουθα σε σχέση με το συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας στη διαμόρφωση των αποδοχών του ανωτέρω
προσωπικού: «Στους αδειούχους χειριστές από 21.1.1994 χορηγείται επίδομα
πολυετίας σε ποσοστό 10% για την
πρώτη και δεύτερη τριετία, σε ποσοστό
8% για την τρίτη και σε ποσοστό 4%
για την καθεμία από τις δύο επόμενες
τριετίες. Από 1.7.1994 το επίδομα τριετιών καθορίζεται σε ποσοστό 10% για
καθεμία από τις δύο πρώτες τριετίες, σε
ποσοστό 9% για την τρίτη και σε ποσοστό 5% για καθεμία από τις δύο επόμενες τριετίες. Σαν χρόνος προϋπηρεσίας
για την αναγνώριση των τριετιών υπολογίζεται ο χρόνος από την απόκτηση της
άδειας χειριστού και με την προϋπόθεση
ότι έχουν πραγματοποιήσει, συνολικά,
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τουλάχιστον 600 ημερομίσθια, άλλως
από τη συμπλήρωση 600 ημερομισθίων
για την πρώτη τριετία, 1.200 τουλάχιστον
ημερομισθίων, άλλως από τη συμπλήρωση 1.200 ημερομισθίων για τη δεύτερη τριετία, 1.500 τουλάχιστον ημερομισθίων, άλλως από τη συμπλήρωση 1.500
ημερομισθίων για την τρίτη τριετία, 1.800
τουλάχιστον ημερομισθίων, άλλως από
τη συμπλήρωση 1.800 ημερομισθίων
για την τέταρτη τριετία και 2.100 τουλάχιστον ημερομισθίων, άλλως από τη
συμπλήρωση 2.100 ημερομισθίων για
την πέμπτη τριετία. Στα πιο πάνω ημερομίσθια συνυπολογίζονται και αυτά που
πραγματοποιήθηκαν την προβλεπόμενη από το Π.Δ 31/90 διετία με την ειδικότητα του βοηθού. Η προϋπηρεσία αυτή θα αποδεικνύεται από τα βιβλιάρια
ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή από σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών, ο δε αριθμός
των πραγματοποιημένων ημερομισθίων
θα αποδεικνύεται από τα επικολλημένα
ένσημα στα ασφαλιστικά βιβλιάρια των
εργαζομένων. Λόγω του κατά το άρθρο
522 του Κ.Πολ.Δικ., μεταβιβαστικού
αποτελέσματος της έφεσης, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει, ως προς την
αγωγή, την ίδια εξουσία με το πρωτοβάθμιο και μπορεί να εξετάσει αυτεπάγγελτα εάν η αγωγή είναι νόμιμη, ορισμένη ή παραδεκτή και να την απορρίψει,
αν δεν στηρίζεται στο νόμο ή στερείται
των απαραιτήτων στοιχείων για τη
θεμελίωσή της ή ασκήθηκε απαράδεκτα,
με τις διακρίσεις που επιβάλλονται από
τη λειτουργία του δεδικασμένου και την
αρχή της απαγόρευσης της έκδοσης
επιβλαβέστερης απόφασης για τον
εκκαλούντα. Έτσι, εάν η αγωγή απορρίφθηκε, εν όλω ή εν μέρει, κατ’ ουσία
και κατά της αποφάσεως παραπονείται
ο εκκαλών - ενάγων, το δευτεροβάθμιο
δικαστήριο, αν κρίνει ότι αυτή είναι αό-
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ριστη, για έλλειψη αναφοράς σ’ αυτή
των κατά νόμο απαιτουμένων στοιχείων,
εξαφανίζει την απόφαση και απορρίπτει
την αγωγή, ως αόριστη, αφού μια τέτοια
απόφαση είναι επωφελέστερη για τον
εκκαλούντα, δεν αρκεί δε η απλή αντικατάσταση της απορριπτικής αιτιολογίας,
της προσβαλλόμενης απόφασης, διότι η
απόρριψη της αγωγής για τυπικό λόγο
άγει σε διαφορετικό κατ’ αποτέλεσμα
διατακτικό (ΑΠ. 1307/1990 Δ. 22,505,
ΑΠ. 1685/87 ΕΕΝ 1988,888, Σαμουήλ
«Η Έφεση», έκδ. 2003, παρ. 854, 901).
Στην προκειμένη περίπτωση, από το
προεκτεθέν περιεχόμενο της κρινόμενης
αγωγής, όσον αφορά το πρώτο αίτημα
της (περί καταβολής διαφορών αποδοχών, λόγω μη συνυπολογισμού επιδόματος προϋπηρεσίας 15 ετών), προκύπτει ότι ο ενάγων δεν εξέθετε σ’ αυτή
εάν αυτός είχε καταθέσει δήλωση στην
εναγομένη περί της δεκαεξαετούς προϋπηρεσίας του, ως χειριστή ανυψωτικού
μηχανήματος σε προηγούμενο εργοδότη και σε ποιον συγκεκριμένα, κατά
ποιο χρόνο την κατέθεσε, εάν αυτός
υπέβαλε στην εναγομένη τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που αποδείκνυαν την
προϋπηρεσία του, και τη χρονική διάρκεια αυτής και κατά ποιο χρόνο τα κατέθεσε. Ούτε εξάλλου αυτός εξέθετε εάν
η εναγομένη είχε λάβει γνώση με άλλο
τρόπο της ως άνω προϋπηρεσίας αυτού
και κατά ποιο χρόνο. Επίσης, αυτός δεν
εξέθετε στην αγωγή πότε συμπλήρωσε
τον ελάχιστο αριθμό ημερομισθίων, που
απαιτείται από την ως άνω Διαιτητική
Απόφαση για κάθε τριετία προϋπηρεσίας. Έτσι, όμως, δεν προκύπτει από
το περιεχόμενο της κρινόμενης αγωγής
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εάν συνέτρεχαν, κατά τον χρόνο πρόσληψης του ενάγοντος από την εναγομένη, οι προβλεπόμενες από το νόμο
προϋποθέσεις για να δικαιούται αυτός
επιδόματος προϋπηρεσίας πέντε τριετιών. Επομένως, η κρινόμενη αγωγή είναι
αόριστη, ως προς το πρώτο αίτημά της
περί καταβολής διαφορών αποδο-χών,
λόγω μη συνυπολογισμού επιδό-ματος
προϋπηρεσίας 16 ετών, συνολι-κού
ύψους 2.439.428 δραχμών. Έσφα-λε,
συνεπώς, το πρωτοβάθμιο δικαστή-ριο
που απέρριψε την αγωγή, ως προς το
ως άνω αίτημά της, ως ουσία αβάσιμη
και πρέπει, κατά παραδοχή της υπό κρίση έφεσης, να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη υπ’ αρ. 935/2001 απόφαση μόνο
κατά το κεφάλαιό της, που απέρριψε, ως
ουσία αβάσιμο, το αίτημα περί καταβολής στον ενάγοντα του συνολικού ποσού
των 2.439.428 δραχμών για διαφορές
αποδοχών, λόγω μη συνυπολογισμού
του επιδόματος προϋπηρεσίας 16 ετών,
καθώς και ως προς τη διάταξη της περί
δικαστικών εξόδων, τα οποία θα ορισθούν ενιαία με την παρούσα απόφαση,
χωρίς να θίγονται οι λοιπές διατάξεις της
εκκαλουμένης απόφασης, που αφορούν
το δεύτερο αίτημα της αγωγής (περί
καταβολής ποσού 186.000 δραχμών,
για φόρμες εργασίας, άρβυλα και γάντια), καθόσον ως προς τις τελευταίες
αυτές διατάξεις, η υπόθεση δεν μεταβιβάστηκε στο παρόν Δικαστήριο, και
αφού κρατηθεί η υπόθεση ενώπιον του
παρόντος Δικαστηρίου, να απορριφθεί
η αγωγή, ως προς το πρώτο αίτημά
της, ως απαράδεκτη, λόγω της ως άνω
αορι-στίας της.
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200/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Μαυρόπουλος, Μαρία Μπιρπανάγου).
Εργατικό ατύχημα. Αν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας οφείλεται χρηματική
ικανοποίηση ή ψυχική οδύνη. Η έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 ν. 551/1915 κατά την
οποία ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού
αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να
αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία
στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους
όρους ασφάλειας των εργαζομένων αναφέρονται μόνο την επιδίκαση αποζημίωσης
για περιουσιακή ζημία και όχι στην χρηματική ικανοποίηση που ισχύουν οι γενικές
διατάξεις. Για να επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική
οδύνη αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα εργοδότη ή
των προστηθέντων κατά την έννοια του άρθρου 914 Α.Κ. Συντρέχον πταίσμα του
εργαζομένου. Λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης.

Επειδή από τα αρθρ. 914, 932
του ΑΚ και 1 και 16 του Ν. 551/1915
προκύπτει ότι χρηματική ικανοποίηση
για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος όταν
συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας.
Οι διατάξεις του αρθρ. 16§1 του Ν. 551/
1915 κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την
αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να
ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν
το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο
του εργοδότη ή των προστηθέντων του
ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία
δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νό-μων,
διαταγμάτων ή κανονισμών για τους
όρους ασφαλείας των εργαζομένων και
εξ αιτίας της μη χρήσεως των διατά-ξεων
αυτών αναφέρονται στην επιδί-καση
αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία
και όχι στη χρηματική ικανοποίηση για
την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον
ανωτέρω νόμο και εφαρμόζονται για
την επιδίκασή της οι γενικές διατά-ξεις.
Επομένως, για να δικαιούται ο πα-

θών σε εργατικό ατύχημα χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή
ψυχικής οδύνης, αρκεί να συντέλεσε
στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα
του εργοδότη ή των προστηθέντων από
αυτόν, με την έννοια του αρθρ. 914 του
ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνο ειδική
αμέλεια περί την τήρηση των όρων ασφαλείας του αρθρ. 16§1 του Ν. 551/1915
(βλ. ΑΠ 1544/2002, Δνη 2004, 1411,
1373/2002, ΝοΒ 51,459, και Δνη 2003,
420, 382/2001, Δνη 2002, 100, 227/
2001, Δνη 2001, 1542, 633/2000, ΝοΒ
49,1141). Εξάλλου, για τον προσδιορισμό της εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως, το δικαστήριο της ουσίας λαμβάνει υπόψη, εκτός από τα λοιπά προσδιοριστικό στοιχεία (συνθήκες ατυχήματος,
έκταση της προκληθείσας βλάβης και
συνέπειες αυτής, οικονομική κατάσταση
των μερών κλπ) και το τυχόν συντρέχον
πταίσμα του παθόντος, το οποίο συνεκτιμάται με τα ως άνω στοιχεία (βλ. ΑΠ
1544/2002, ο.π., 1373/2002, ο.π., 227/
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2001, ο.π., 1417/91, Δνη 93,52).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Η εναγομένη
διατηρεί επιχείρηση παντοπωλείου (SUPER MARKET) από το έτος 1996 επί
των οδών Βασ. Κων/νου και Μ. Μπότσαρη στο Αίγιο (βλ. την 8363/96 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
παντοπωλείου του Δημάρχου Αιγίου),
στο οποίο απασχολείτο η ίδια, ο αδελφός
της Ν. και τρεις ακόμη υπάλληλοι. Η
επι-χείρηση στεγαζόταν σε ιδιόκτητη
οικοδο-μή, αποτελούμενη από το
ισόγειο, όπου ήταν το κυρίως κατάστημα
και δύο απο-θηκευτικούς χώρους στο
υπόγειο και στον ημιώροφο (πατάρι),
ενώ στον επά-νω όροφο ήταν η κατοικία
της εναγο-μένης. Την 5-9-2000 συνήφθη
μεταξύ των διαδίκων σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αόριστου χρόνου
δυνάμει της οποίας ο ενάγων
προσλήφθηκε ως υπάλληλος στην
επιχείρηση της εναγο-μένης. Επί
χρονικό διάστημα πλέον των δύο μηνών
εργαζόταν χωρίς να είναι ασφαλισμένος
στο ΙΚΑ. Επίσης, αν και ήταν ανήλικος,
αφού γεννήθηκε την 6-10-1983, δεν είχε
εφοδιασθεί με βιβλιάριο εργασίας
ανηλίκου (αρθρ. 1 και 8 του Ν. 1837/89).
Όπως
προκύπτει
από
το
προσκομιζόμενο οικείο έγγραφο
αναγγελίας του ΟΑΕΔ, η εναγομένη
προέβη σε αναγγελία της πρόσληψης
του την 15-11-2000 (με την ανακριβή
αναγραφή ότι προσλήφθηκε την 14-112000). Παράλληλα ο ενάγων φοιτούσε
στο 2° εσπερινό TEE Αιγίου στο Τμήμα
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου. Τα
καθήκοντά του στην επιχείρηση της
εναγομένης συνίσταντο ειδικότερα στον
εφοδιασμό των ραφιών του ισογείου
χώρου του καταστήματος με εμπορεύματα που μετέφερε από τους αποθηκευτικούς χώρους του υπογείου και του
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ημιώροφου. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γινόταν με έναν ηλεκτρικό ανελκυστήρα-αναβατόριο, που ήταν στη
δε-ξιά γωνία του καταστήματος
διαστάσεων 2,00 Χ 2,00 και προοριζόταν
εκ κατασκευής μόνο για μεταφορά
εμπορευμάτων. Η κατασκευή του αποτελείτο (βλ. ιδίως την από 20-11-2000
έκθεση αυτοψίας της Τεχνικής Επιθεωρήτριας Β.Σ.) από μία τετράγωνη πλατφόρμα - βάση διαστάσεων 1,50 Χ 1,50
μ., η οποία ήταν προσαρμοσμένη σε ένα
κατακόρυφο μεταλλικό άξονα που αναπτυσσόταν από το υπόγειο έως τον
ημιώροφο και η πλατφόρμα μετακινείτο
μέσα στο άνοιγμα του φρεατίου κατά
μή-κος του κατακόρυφου άξονα.
Περιμετρι-κά της πλατφόρμας (από τις
τρεις πλευ-ρές, διότι στην τετάρτη ήταν
η πόρτα) υπήρχε μεταλλικό στηθαίο
ύψους 0,90 μ. και μεταξύ τοίχου και
καμπίνας του ανελκυστήρα υπήρχε κενό
0,20 - 0,30 μ. περίπου. Η κίνηση επάνω
και κάτω γινόταν με εντολή διακόπτη
που ήταν μέσα στον ανελκυστήρα και
έξω σε κάθε επίπεδο του καταστήματος,
δηλαδή στο υπόγειο, στο ισόγειο και
στον ημιώροφο και είχε τρεις ενδείξεις,
πάνω, κάτω και STOP. Στην πόρτα του
ανελκυστήρα υπήρχε ένδειξη ότι ήταν
ανελκυστήρας εμπορευμάτων (βλ.
κατάθεση Χ.Χ. στην 565/2002 ένορκη
βεβαίωση), ενώ δεν υπήρχε ένδειξη ότι
απαγορεύεται η χρη-σιμοποίησή του
από πρόσωπα (βλ. όμως και
παρατηρήσεις της Επιθεω-ρήτριας
Εργασίας, που διενήργησε αυτοψία, ότι
η επιχείρηση δεν διέθετε γραπτές
οδηγίες ότι «χρήση μόνο για μεταφορά
εμπορευμάτων» και ακόμη στις
υποδείξεις που έγιναν μετά το ατύχημα
από την ίδια υπηρεσία περιέ-χεται η
τοποθέτηση στις θύρες του ανελκυστήρα της ένδειξης «ΑΠΑΓΟΡΕΥ-
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ΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ» ή «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ»). Αντίθετα, η
πρακτική που ακολουθούσε εν γνώσει
της εναγομένης ο αρμόδιος υπάλληλος
που ήταν επιφορτισμένος με τον εφοδιασμό των ραφιών του καταστήματος
με εμπορεύματα από τους αποθηκευτικούς χώρους ήταν να τοποθετεί τα εμπορεύματα είτε από το υπόγειο είτε από
τον ημιώροφο στον ανελκυστήρα και να
τα συνοδεύει ο ίδιος μέχρι τον προορισμό τους στο ισόγειο του καταστήματος.
Περί αυτού κατέθεσαν μετά λόγου
γνώσεως οι ΝΝ.Μ., Δ.Β. και Χ.Χ. στις
ένορκες ως άνω βεβαιώσεις, οι οποίοι
απασχολήθηκαν στην ίδια θέση με τον
ενάγοντα (βλ. επίσης τις από 31-3-2003
προανακριτικές καταθέσεις των δύο
τελευταίων ενώπιον της Πταισματοδίκου
Πατρών Γ.Σ.) και μάλιστα ο τρίτος εξ
αυτών Χ.Χ. παρευρισκόταν στο κατάστημα κατά την ώρα του ατυχήματος. Η
κατάθεση του εξετασθέντος με επιμέλεια
της εναγομένης Π.Φ., ομοίως υπαλλήλου στην επιχείρηση, ότι η εναγομένη
είχε ρητώς απαγορεύσει την είσοδο
προσώπων στον ανελκυστήρα εμπορευμάτων και ότι είχε πριν από το ατύχημα αναρτήσει πινακίδα με την ένδειξη
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΧΡΗΣΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ», δεν
κρίνεται πειστική. Άλλωστε, η ύπαρ-ξη
των ενδείξεων λειτουργίας του ανελκυστήρα εντός του θαλάμου επιβεβαιώνει την παραπάνω κρίση ότι οι εργαζόμενοι τον χρησιμοποιούσαν για να
συνο-δεύουν τα εμπορεύματα από τους
απο-θηκευτικούς χώρους. Την 18-112000 και περί ώρα 11:45 ο ενάγων
χρησιμο-ποιούσε τον ανελκυστήρα
εμπορευμά-των για να ανέλθει από το
υπόγειο στον ημιώροφο προκειμένου να
παραλάβει και να μεταφέρει
εμπορεύματα προς εφοδιασμό του
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καταστήματος. Όπως κατέθεσε ο
μάρτυρας Π.Φ. που εργαζό-ταν στο
κατάστημα, στο τμήμα αλλαντι-κών, ο
ενάγων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
είτε έπρεπε να εκτελέσει παραγ-γελίες
με εμπορεύματα που ευρίσκονταν και
στο υπόγειο και στον ημιώροφο είτε δεν
βρήκε κάποιο εμπόρευμα στο υπό-γειο
και θα το αναζητούσε στον ημιώρο-φο.
Ο ίδιος μάρτυρας άκουσε θόρυβο, «κάτι
σαν ροή νερού» και αμέσως φώνα-ξε το
όνομα του ενάγοντος. Αφού δεν έλαβε
απάντηση κατευθύνθηκε με τον άλλο
ανελκυστήρα (που χρησιμοποιό-ταν
από την εναγομένη για να επικοινω-νεί
με το διαμέρισμά της στον άνω όρο-φο)
στο υπόγειο και κοιτάζοντας προς τα
επάνω είδε ένα χέρι να προεξέχει από
τον ανελκυστήρα εμπορευμάτων και
μεγάλη ροή αίματος. Ανέβηκε με τον ίδιο
ανελκυστήρα στον ημιώροφο και αφού
έσπασε την πόρτα που οδηγούσε στη
σκάλα, διότι ήταν κλειδωμένη, πλησίασε
στον ανελκυστήρα εμπορευμάτων και
κοιτάζοντας προς το κενό (ο ανελκυστήρας δεν είχε κάλυμμα) είδε τον ενάγοντα
να είναι ακινητοποιημένος μεταξύ ισογείου και ημιώροφου. Συγκεκριμένα, το
σώ-μα του ήταν εντός του ανελκυστήρα
αλλά το κεφάλι και η ωμοπλάτη είχε
εγκλω-βισθεί εκτός του ανελκυστήρα
μεταξύ του τοιχώματος του φρεατίου και
του προστατευτικού στηθαίου. Ο
παραπάνω μάρτυρας κάλεσε σε βοήθεια
τους άλ-λους εργαζομένους και στη
συνέχεια με τη συνδρομή του Χ.Χ.
ελευθέρωσε με προσοχή τον ενάγοντα,
ο οποίος είχε τραυματισθεί σοβαρά.
Στον ανελκυ-στήρα δεν υπήρχαν
εμπορεύματα, αλλά μόνο ένα λευκό
μπλοκ και ένα στυλό που κρατούσε ο
ενάγων για την εκτέ-λεση της
παραγγελίας. Υπό τα εκτεθέντα
περιστατικά, τα οποία προκύπτουν κυρίως από τις καταθέσεις του Π.Φ ενώ-
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πιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και
κατά την προανάκριση αμέσως μετά το
ατύχημα, την ένορκη ενώπιον συμβολαιογράφου βεβαίωση του Χ.Χ. και τις
κατα-θέσεις αμφοτέρων στην ποινική
δίκη (βλ. την 1586/2003 απόφαση του
Τριμ. Πλημ/κείου Αιγίου), καθώς και από
την έκθεση αυτοψίας της υπαλλήλου της
Επιθεώρησης Εργασίας, το επίδικο
εργατικό ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα της εναγομένης, η οποία δεν εκτίμησε με προσοχή και περίσκεψη τους
κιν-δύνους που συνεπαγόταν η εκτέλεση
της εργασίας που έκαμε ο παθών, όπως
όφειλε, δηλαδή αυτή που μπορούσε να
επιδείξει ο μέσος συνετός και ευσυνείδητος επιχειρηματίας και προέβη σε παραλείψεις ενεργειών που επιβάλλονταν
ειδικώς από τον νόμο, την καλή πίστη
και τις αντιλήψεις και τις συνθήκες που
επικρατούν στον οικείο τομέα συναλλαγών. Ειδικότερα, λαμβανομένου υπόψη
ότι δεν υπήρχε ένδειξη ή πινακίδα που
να απαγορεύει τη χρησιμοποίηση του
ανελκυστήρα για τη μεταφορά προσώπων ούτε είχε δώσει κατηγορηματική
εντολή για την απαγόρευση χρήσης του,
η εναγομένη γνώριζε, αποδεχόταν και
επικροτούσε το γεγονός ότι ο παθών
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
(όπως, άλλωστε, έκαμαν και οι άλλοι
εργαζόμενοι με τα ίδια καθήκοντα, όπως
οι Μ., Χ., Β.) συνόδευε ο ίδιος τα εμπορεύματα που τοποθετούσε εντός του
ανελκυστήρα εμπορευμάτων και μετέφερε από το υπόγειο ή τον ημιώροφο
στο ισόγειο προς εφοδιασμό των ραφιών του καταστήματος. Η γνώση και η
αποδοχή της εναγομένης ότι γινόταν
τέτοια χρήση του ανελκυστήρα εμπορευμάτων από τους εργαζομένους και τον
παθόντα συνάγεται και εκ του ότι η εσωτερική σκάλα επικοινωνίας των χώρων
της επιχείρησης (ισόγειο με υπόγειο και
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ημιώροφο) ήταν κατειλημμένη με εμπορεύματα και η πόρτα κλειδωμένη και
ακόμη εκ του ότι ο άλλος ανελκυστήρας
δεν ήταν για το προσωπικό αλλά οδηγούσε στο διαμέρισμα της εναγομένης
και ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούσαν αναγκαστικά για τις μετακινήσεις τους κατά τον εφοδιασμό των
ραφιών του καταστήματος από τους
αποθηκευτικούς χώρους τον ανελκυστήρα εμπορευμάτων. Η κατασκευή του
ανελκυστήρα αυτού όμως ενείχε σοβαρό
κίνδυνο προκλήσεως ατυχήματος στους
εργαζομένους, διότι η βάση-πλατφόρμα
που αποτελούσε τον ανελκυστήρα δεν
έφερε περιμετρικά προστατευτικό κάλυμμα, το δε μεταλλικό στηθαίο που
έφε-ρε στις τρεις πλευρές και είχε ύψος
0,90 μ. έπρεπε να έχει ύψος τουλάχιστον
1,80 μ. ώστε να προστατεύει
αποτελεσματικά τους ευρισκομένους
εντός του θαλάμου. Επί πλέον η
εναγομένη έπρεπε να λάβει υπόψη της
κατά την ανάθεση των καθη-κόντων
στον συγκεκριμένο υπάλ-ληλο ότι αυτός
ήταν ανήλικος και άπειρος, γε-γονός
που τον καθιστούσε λιγότερο προσεκτικό
στην αναγνώριση του κιν-δύνου κατά τη
χρήση του ανελκυστήρα εμπορευμάτων
(βλ. και το ΠΔ 17/96 «μέ-τρα για τη
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων κατά την εργασία σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/
ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», στο αρθρ. 7 του
οποίου ορίζεται εκτός άλλων ότι ο
εργοδότης οφείλει να παρέχει τις
κατάλληλες οδηγίες προς τους εργαζομένους και όταν αναθέτει καθήκοντα
στον εργαζόμενο πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τις ικανότητες του εν λόγω εργαζομένου για θέματα ασφαλείας και υγείας). Η εναγομένη όφειλε και μπορούσε
να προβλέψει ότι η μη απαγόρευση χρησιμοποιήσεως του ανελκυστήρα εμπο-
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ρευμάτων για τη μετακίνηση των εργαζομένων από τους αποθηκευτικούς χώρους στο κυρίως κατάστημα και ιδίως η
χρησιμοποίησή του από τον ανήλικο
παθόντα, μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος και το
ένδικο εργατικό ατύχημα θα αποφευγόταν εάν πρωτίστως αυτή είχε απαγορεύσει την εν λόγω χρήση και είχε επιστήσει την προσοχή του ενάγοντος για
τους κινδύνους που ενείχε η χρησιμοποίησή του. Στην επέλευση όμως του
ατυχήματος συντέλεσε και υπαίτια συμπεριφορά του παθόντος, ο οποίος αυτοβούλως και χωρίς λόγο «έβγαλε» μέρος
του σώματος του και συγκεκρι-μένα το
δεξί χέρι και το κεφάλι πολύ κοντά προς
τον τοίχο του φρεατίου, με συνέπεια,
κα-θώς ανερχόταν η πλατφόρμα, να
εγκλω-βιστούν το χέρι και το κεφάλι στον
ενδιά-μεσο μεταξύ του τοίχου και του
προστα-τευτικού στηθαίου χώρο. Ο ίδιος
ο πα-θών ισχυρίζεται ότι δεν ενθυμείται
καθό-λου τις συνθήκες του ατυχήματος,
αλλά από τα προσκομιζόμενα με
επίκληση ιατρικά πιστοποιητικά
ουδόλως ενισχύε-ται κατ’ ελάχιστον ο
ισχυρισμός του. Εντός του ανελκυστήρα
δεν είχαν τοπο-θετηθεί ακόμη
εμπορεύματα, που θα μπορούσαν
ενδεχομένως να επηρεά-σουν την
ευστάθεια του παθόντος και την απώλεια
της ισορροπίας του, περι-στατικό,
πάντως, που ο ίδιος δεν ισχυρί-ζεται. Η
συνυπαιτιότητα αυτή του ενά-γοντος
ανέρχεται σε ποσοστό 25% και πρέπει
να ληφθεί υπόψη κατά τον υπο-λογισμό
της επιδικασθησόμενης αποζη-μιώσεως.
Η εκκαλουμένη απόφαση, επομένως,
που απέρριψε ως ουσία αβά-σιμη την
ένσταση συνυπαιτιότητας που είχε
προβάλει προσηκόντως η εναγο-μένη,
εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις και
ο πρώτος λόγος της εφέσεως της κατά
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το σκέλος αυτό είναι βάσιμος.
Περαιτέρω, ο παθών αμέσως
μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε στο
Νοσοκομείο Αιγίου και στη συνέχεια
λόγω της βαρύτητας του τραυματισμού
του στο Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου,
όπου διαγνώσθηκε ότι πάσχει από
πολλαπλά τραύματα προσώπου, βαριά
κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κατάγματα
σπλαχνικού κρανίου (ζυγωματικού (ΔΕ),
πρόσθεν τοιχώματος ιγμορίου, οβελιαίο
άνω γνάθου). Έγινε πρώτη συρραφή
των θλαστικών τραυμάτων με γενική
αναισθησία και αφού είχε προηγηθεί
αξονική τομογραφία εγκεφάλου και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
όπου νοσηλεύθηκε μέχρι 4-1-2001. Από
4-1-2001 μέχρι 21-3-2001 νοσηλεύθηκε
στη Νευροχειρουργική Κλινική του
ίδιου Νοσοκομείου, αφού μεσολάβησε
ενδια-μέσως από 4 έως 16-; 2-2001 η
νοση-λεία του στην Κλινική Πλαστικής
Χειρ-ουργικής του Γενικού Νοσοκομείου
Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», όπου
υποβλήθηκε σε χειρουργική καθαρισμού με δυο επεμβάσεις για αποκατάσταση με ελευθέρα δερματικά μοσχεύματα του τριχωτού της κεφαλής και του
βραχίονα στο ύψος του ώμου. Την 8-32001 έγινε ανάταξη του ζυγωματικού,
τοποθέτηση σφήνας στο υποκόγχιο και
στο έδαφος του κόγχου (ΔΕ) και τμηματική οστεοτομία της άνω γνάθου (ΔΕ),
συνεστήθη δε να διατρέφεται αυστηρά
με πολτοποιημένες τροφές (βλ. ιδίως το
1695/2001 πιστοποιητικό της γναθοχειρουργού Μ.Α. της Γναθοχειρουργικής
Κλινικής του ίδιου Νοσοκομείου). Από
21-3-2001 έως 11-4-2000 νοσηλεύθηκε
στη Β’ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκαταστάσεως Αναπήρων στους Αγίους
Αναργύρους Αττικής, όπου και διαπιστώθηκε συνοδός κάκκωση βραχιονίου
πλέγματος (ΔΕ) και ειδικότερα έντονος
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περιορισμός του εύρους κίνησης της
ΑΜΣΣ, καθώς και υπεξαρθρήματα Α3Α4 και Α4-Α5, για τα οποία δεν διερευνήθηκε προηγουμένως λόγω νοσηλείας
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (βλ.
ιδίως την από 28-3-2001 ιατρική γνωμάτευση της ιατρού Κ.Π.). Ακολούθως,
υπεβλήθη σε εντατικό πρόγραμμα φυσικοθεραπειών για την αποκατάσταση της
βλάβης του βραχίονα. Την 17-9-2001
εισήχθη στην Ορθοπεδική Κλινική του
Γενικού Νοσοκομείου του Ρίου, όπου
υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση
για την αντιμετώπιση της έκτοπης οστεοποίησης ΔΕ ώμου και συνεστήθη κινησιοθεραπεία (εκκρεμοειδείς κινήσεις).
Την 29-10-2001 εξετάσθηκε στα
εξωτερικά ιατρεία της Οφθαλμολογικής
Κλινικής του άνω Νοσοκομείου και
διαπιστώθηκε ότι εξ αιτίας του ατυχήματος υπέστη ατροφία του δεξιού οφθαλμού, του οποίου η οπτική οξύτητα
είναι μη αντίληψη φωτός (βλ. το 8836/
2001 πιστοπ. της άνω Κλινικής). Υπεβλήθη εκ νέου σε χειρουργική επέμβαση
την 4-12-2002 στην Ορθοπεδική Κλινική
του ίδιου Νοσοκομείου για αφαίρεση
υπερόστωσης δεξιάς κερκίδας του
δεξιού αντιβραχίου και την 5-2-2003
στη Γναθοχειρουργική Κλινική με γενική
αναισθησία για αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης με πλαστική αποκατάσταση
ουλών. Ακόμη, από την αρμόδια επιτροπή του ΙΚΑ Αιγίου κρίθηκε ανίκανος
για εργασία με ποσοστό 67% και του
χορηγήθηκε σύνταξη αναπηρίας από
εργατικό ατύχημα αρχικά μέχρι 309-2003 και πάλι μέχρι 30-9-2005. Τα
προσκομιζόμενα και σποδειχθέντα ως
άνω αποδεικτικά στοιχεία ως προς το
είδος και την έκταση του τραυματισμού
του ενάγοντος κρίνονται επαρκή για τον
σχηματισμό πλήρους δικανικής πεποιθήσεως αναφορικά με το αντικείμενο της
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ένδικης αγωγής, που περιορίζεται στην
επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως
λόγω ηθικής βλάβης και δεν απαιτείται
η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης,
όπως ζητεί η εναγομένη, προκειμένου
να διαπιστωθεί η μονιμότητα ή μη της
αναπηρίας και το ποσοστό αυτής,
ορθώς δε με την εκκαλουμένη απόφαση
απορρίφθηκε το σχετικό αίτημα που
υπέβαλε πρωτοδίκως και ο περί του
αντιθέτου δεύτερος λόγος της εφέσεως
δεν είναι βάσιμος. Εξάλλου, ο ενάγων
υπέστη ηθική βλάβη από την εις βάρος
του αδικοπραξία και λαμβάνοντας υπόψη το είδος αυτής, τις συνθήκες του ατυχήματος, τον βαθμό πταίσματος της εναγομένης και τη συνυπαιτιότητα του ιδίου,
τις αλγηδόνες και την ταλαιπωρία που
δοκίμασε από την πολύμηνη νοσηλεία
του στο Νοσοκομείο, τις χειρουργικές
επεμβάσεις στις οποίες υπεβλήθη, την
ενεστώσα κατάσταση της υγείας του,
όπως όλα αυτά έχουν εκτεθεί αναλυτικά
παραπάνω, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών (όπως ελέχθη,
ο ενάγων ήταν ηλικίας 17 ετών, τέκνο
πολυμελούς οικογενείας που είχε ανάγκη να εργασθεί για να συμβάλει στην
αντιμετώπιση των δαπανών διατροφής
και συντήρησής του εν γένει, η δε εναγομένη διατηρεί ευημερούσα επιχείρηση
ειδών παντοπωλείου (SUPER MARKET
στην πόλη του Αιγίου), η χρηματική ικανοποίηση που πρέπει να επιδικασθεί
ανέρχεται σε 110.000 ΕΥΡΩ, ποσό
που κρίνεται εύλογο. Το πρωτοβάθμιο
Δικα-στήριο, επομένως, που επιδίκασε
ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των
150.000 ΕΥΡΩ , εσφαλμένα εκτίμησε
τις αποδείξεις και ο συναφής λόγος
της εφέ-σεως της εναγομένης είναι
εν μέρει βάσι-μος. Κατ’ ακολουθίαν,
πρέπει να απορ-ριφθεί ως ουσία
αβάσιμη η έφεση του ενάγοντος, με την
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οποία παραπονείται ότι εσφαλμένα δεν
επιδικάσθηκε ολό-κληρο το αιτούμενο με
την αγωγή ποσό των 180.000 ΕΥΡΩ, να
γίνει δεκτή δε η έφεση της εναγομένης
και ως ουσία βά-σιμη, να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη απόφαση, να διακρατηθεί
η υπόθεση και εκδικαζομένη κατ’ ουσίαν,
να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή και να

υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει
στον ενά-γοντα το ποσό των 110.000
ΕΥΡΩ εντό-κως από της επιδόσεως της
αγωγής. Ακόμη, πρέπει να γίνει δεκτή
η αγωγή και κατά το μη πληττόμενο
με την έφεση μέρος περί απαγγελίας
προσωπικής κρατήσεως σε βάρος

207/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Γρίνος, Μαρία Καμμένου).
Σύμβαση εργασίας. Υπερωρίες. Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 8 ώρες εργασίας
την ημέρα και 40 ώρες εβδομαδιαία. Απασχόληση από 40 ώρες μέχρι 45 ώρες την
εβδομάδα αποτελεί υπερεργασία αμειβόμενη με ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25%.
Πέρα από 45 ώρες μέχρι 48 ώρες απασχόληση. Αποτελεί ιδιότυπη υπερωρία που
αμείβεται όπως και η υπερεργασία. Πέρα από 48 ώρες αποτελεί παράνομη υπερωρία
που αμείβεται με ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%.

Στην επιχείρησή της η εκκαλούσα
εφαρμόζει σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας με νόμιμο ωράριο
εργασίας 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες
την εβδομάδα. Με το σύστημα αυτό η
απασχόληση πέραν των 40 ωρών και
μέχρι 45 ωρών την εβδομάδα αποτελεί
κανονική υπερεργασία, αμειβόμενη με
ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25%,
ενώ η πέραν των 45 και μέχρι 48 ωρών
αποτελεί νόμιμη «ιδιότυπη» υπερωρία,
αμειβόμενη με τον ίδιο, όπως και η κανονική υπερεργασία, τρόπο. Η πέραν των

48 ωρών την εβδομάδα εργασία αποτελεί παράνομη υπερωρία, αμειβόμενη
με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%. Καθόλη τη διάρκεια της εργασίας του ο εφεσίβλητος
απασχολείτο δέκα (10) ώρες την ημέρα,
από ώρα 7 το πρωί έως και ώρα 5 το
απόγευμα και όχι έντεκα (11), όπως
εσφαλμένα δέχτηκε η εκκαλουμένη,
πραγματοποιώντας έτσι την εβδομάδα
8 ώρες υπερεργασίας και ιδιότυπης
υπε-ρωρίας και 2 ώρες παράνομης
υπε-ρωρίας.

220/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Βασίλειος Χρονόπουλος).
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία για μερική απασχόληση. Έννοια. Διαλείπουσα τακτική
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εργασία. Έννοια. Άδεια, επίδομα αδείας και δώρα σε εργαζομένους με διαλείπουσα
τακτική εργασία.

Στα πλαίσια της εργασιακής σύμβασης ολική ή πλήρης είναι η απασχόληση του εργαζομένου, που αντιστοιχεί
στο νόμιμο ωράριο εργασίας και αντιδιαστέλλεται από τη μορφή εκείνη της απασχόλησης, της οποίας η διάρκεια είναι
μικρότερη από το νόμιμο ωράριο εργασίας και καλείται μερική απασχόληση.
Η μερική απασχόληση ήταν δυνατή με
βά-ση τη συμβατική ελευθερία, αλλά η
επέμβαση του νομοθέτη υπήρξε αναγκαία για να περιορίσει την ελευθερία
αυ-τή, η οποία πραγματοποιήθηκε με το
άρ-θρο 38 παρ 1 του Ν. 1892/1990. Έτσι
αποσαφηνίζεται η έννοια της μερικής
απασχόλησης και τέτοια σύμφωνα με
αυτόν θεωρείται κάθε απασχόληση
μικρότερη από την κανονική με αντίστοιχες μικρότερες αποδοχές. Με βάση
τα δεδομένα αυτά η ρυθμισμένη μορφή
μερικής απασχόλησης είναι η απασχόληση κατά την οποία ο ημερήσιος
χρόνος εργασίας συμφωνείται μικρότερος από τον αντίστοιχο κανονικό ή η
απασχόληση με πλήρες ωράριο αλλά
σε ορισμένες ημέρες της εβδομάδας, με
μειωμένες σε κάθε περίπτωση αποδοχές. Αν έχουμε εργασία σε ορισμένες
ημέρες το μήνα, έξω από την εβδομάδα,
που παρέχεται ακανόνιστα, χωρίς η
περιοδικότητα της απασχόλησης να είναι
προβλεπτή, τότε πρόκειται για διαλείπουσα εργασία. Αυτή η μορφή μερικής
απασχόλησης δεν απαγορεύεται, αλλά
δε ρυθμίζεται από το άρθρο 38 του Ν.
1892/90, αναμφίβολα όμως οι βασικές
αρχές του νόμου εφαρμόζονται και στην
περίπτωση αυτή. Κατά τη διάταξη του
άρθρου 2 παρ 2 του ΑΝ 539/1945 «περί
χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών», όπως τρο-

ποποιήθηκε με το Ν. 1346/1983, καθώς
και με το άρθρο 38 του Ν. 1892/1990,
σε περίπτωση διαλείπουσας εργασίας
ή εκ περιτροπής ο μισθωτός δικαιούται
μετά τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης
σχέσης εργασίας στην επιχείρηση, κάθε
ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές
ίση με το ένα δωδέκατο της άδειας, που
δικαιούται ένας συνεχώς απασχολούμενος μισθωτός για κάθε μήνα απασχόλησης από την πρόσληψή του, αν η
άδεια χορηγείται για πρώτη φορά ή από
τη λήψη της άδειας του προηγούμενου
έτους μέχρι την ημέρα ενάρξεως της
άδειας του. Για τον υπολογισμό της παραπάνω άδειας, ως μήνας, λογίζονται
25 ημέρες απασχόλησης. Αν από τον
υπο-λογισμό αυτό προκύπτει κλάσμα
χρόνου άδειας, που υπερβαίνει τη μισή
ημέρα, το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε
ολό-κληρη ημέρα.
Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο
3 παρ 16 του Ν. 4504/1966 όλοι γενικά
οι μισθωτοί εφόσον απασχολούνται με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε
οποιοδήποτε εργοδότη, δικαιούνται να
λάβουν κάθε χρόνο και επίδομα άδειας,
το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές της
άδειας τους, με τον περιορισμό όμως
ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου για
όσους αμεί-βονται με μηνιαίο μισθό
και τα 13 ημερο-μίσθια για όσους
αμείβονται με ημερο-μίσθιο. Εξάλλου
ο μερικώς απασχολού-μενος μισθωτός
με καθεστώς διαλείπου-σας εργασίας
δικαιούται και τα επιδόμα-τα εορτών κατ’
άρθρο 1, 4 της υπουργι-κής απόφασης
19040/1981. Έτσι για τους μερικώς
απασχολούμενους της κα-τηγορίας
αυτής θα ληφθεί υπόψη ο αρι-θμός

548

των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν μέσα στο χρονικό διάστημα
από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου
για το επίδομα των εορτών Πάσχα και
θα λάβουν γι’ αυτό 2 ημερομίσθια για
κάθε 13 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια ή ημέρες εργασίας μέσα στο
πα-ραπάνω διάστημα και για το δώρο
Χρι-στουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε
8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια ή 8
ημέρες εργασίας μέσα στο χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν η μερική απασχόληση δεν
πα-ρέχεται σε σταθερό πάντοτε αριθμό
ωρών εργασίας με συνέπεια να κυμαίνονται οι αποδοχές του εργαζομένου το
επίδομα θα υπολογισθεί με βάση το μέσο όρο αποδοχών του χρόνου αναφοράς κατά το άρθρο 4 της παραπάνω
ΥΑ (βλ σχ. Ι. Κουκιάδης, Εργατικό
Δίκαιο, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις
εκδ. Β’, 1995 σελ. 388 επ, 441 επ. Στ.
Βλαστού. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο εκδ
Γ’, 1999 σελ 518 επ, 1012 επ, 1078 επ.
ΕφΑΘ 8157/2000 Δνη 43, 1076, ΕφΑΘ
2986/1996 Δνη 38, 674).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η εναγομένη
διατηρεί στην Πάτρα βιοτεχνία παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων. Με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
προσέλαβε η τελευταία την 15-7-1999
την ενάγουσα προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως εργάτρια στην
επιχείρησή της. Κατά την κατάρτιση της
ίδιας σύμβασης συμφωνήθηκε ότι η ενάγουσα δε θα εργαζόταν σε προκαθορισμένες ημέρες τον μήνα ή της εβδομάδας, αλλά κάθε φορά που στην επιχείρηση της εργοδότριας, θα υπήρχε σχετικό με τη δραστηριότητά της αντικείμενο,
δηλαδή κάθε φορά, που θα είχε παραγγελίες πελατών της να εκτελέσει. Επίσης
συμφωνήθηκε η αμοιβή της ενάγουσας
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στο ποσόν των 1000 δρχ για κάθε ώρα
απασχόλησης. Με βάση τα δεδομένα
αυτά η εργασιακή σχέση, που συνέδεε
τις διαδίκους είναι της διαλείπουσας μη
τακτικής εργασίας, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στη νομική σκέψη που
προηγήθηκε και όχι της μερικής απασχόλησης, που προβλέπεται από το
άρθρο 38 του Ν. 1892/1990, που ήδη
έχει αναφερθεί, όπως εσφαλμένα υποστηρίζει η ενάγουσα. Στα πλαίσια της
σύμβασης αυτής η τελευταία εργάσθηκε
στην επιχείρηση της εναγομένης μέχρι
και την 31-7-00, οπότε και λύθηκε η
εργασιακή σχέση με καταγγελία της
εργοδότριας, μερικές ώρες και κάποιες
ημέρες, και όχι κάθε μήνα, όπως ακολούθως ειδικότερα θα αναφερθεί, χωρίς
να αποδεικνύεται ότι το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, που δεν εργαζόταν βρισκόταν σε ετοιμότητα εργασίας. Έτσι τον
Ιούλιο του 1999 απασχολήθηκε η ενάγουσα 75 ώρες και επομένως πραγματοποίησε 9 ημερομίσθια που προκύπτουν από τη διαίρεση των παραπάνω
ωρών με το νόμιμο ημερήσιο ωράριο,
τον Αύγουστο του ίδιου έτους απασχολήθηκε 15 ώρες και επομένως πραγματοποίησε 2 ημερομίσθια, το Νοέμβριο
του ίδιου έτους 10 ώρες και επομένως
πραγματοποίησε 1 ημερομίσθιο, το
Δε-κέμβριο του ίδιου έτους 25 ώρες και
επο-μένως πραγματοποίησε 3 ημερομίσθια……..
…. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η
εναγομένη κατέβαλε για την παραπάνω
εργασία της στην ενάγουσα μέρος των
αποδοχών της και ειδικότερα το ποσόν
των 365.000 δρχ και οφείλει το υπόλοιπο, που ανέρχεται στο ποσόν των
376.000 δρχ. Αποδείχθηκε ακόμα ότι η
εναγομένη δεν κατέβαλε στην ενάγουσα
τις αποδοχές της άδειας και το επίδομα
άδειας του έτους 2000, καθώς και τα
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επι-δόματα των εορτών Πάσχα και
Χριστουγέννων του ίδιου έτους. Συνεπώς δικαιούται η τελευταία 1) για την
άδεια του 2000 το ποσόν των 56.994
δρχ (91 ημέρες απασχόλησης Χ 0,08
συντελεστής = 7 ημέρες κανονικής
άδειας Χ 8.142 δρχ το μέσο ημερομίσθιο, που βρίσκεται με τη διαίρεση
των 741 ωρών συνολικής απασχόλησης
Χ 1000 δρχ ανά ώρα ν απασχόλησης
= 741.000 δρχ: 91 ημέρες που απασχολήθηκε), 2) για το επίδομα άδειας
2000, το ποσόν των 48.852 δρχ (91
ημέ-ρες: 1/12 των 24 ημερών κανονικής
άδειας δηλαδή: 2 ανά 25 ημέρες = 6 ημ
Χ 8.142 το μέσο ημερομίσθιο, 3) για το
επίδομα εορτών Πάσχα 2000, το ποσόν

των 64.168 δρχ (377 ώρες απασχόλησης στο χρονικό διάστημα από 1.1
μέχρι 30.4 Χ 1000 δρχ ανά ώρα απασχόλησης = 377.000: 47 ημέρες που
απασχολήθηκε κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα = 8.012 το μέσο ημερομίσθιο Χ 8 δηλαδή 2 ημερομίσθια για
κάθε 13 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια) και 4) για το επίδομα των εορτών
Χριστουγέννων 2000, δρχ. 32.000
(232 ώρες απασχόλησης στο χρονικό
διά-στημα από 1-5 μέχρι 31.12 Χ 1000
δρχ ανά ώρα απασχόλησης = 232.000
δρχ: 29 ημέρες που απασχολήθηκε κατά
το παραπάνω χρονικό διάστημα = 8.000
δρχ το μέσο ημερομίσθιο Χ 4 δηλαδή 1
ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιη-

231/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αχιλλέας Καρακάσης, Χρήστος Μούλιας).
Ιατροί. Ειδικευόμενοι. Προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
για την απόκτηση μιας μόνο ειδικότητας και για όσο χρόνο απαιτείται για την κτήση
αυτής της ειδικότητας. Χωρίς έννομη σημασία η αλλαγή ειδικότητας οπότε δεν
συνυπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας σε άλλο νοσοκομείο για άλλη ειδικότητα.
Παραίτηση του ειδικευόμενου από το δικαίωμα της λήψεως των αποδοχών του
πριν την κατάρτιση της εργασιακής σύμβασης είναι άκυρη.

Κατά τη διάταξη της § 2 του
άρθρου 1 ν. 123/1975 «Η διάρκεια της
συμβάσεως των εις θέσιν ειδικευομένου
τοποθετουμένων ιατρών, η οποία ενεργείται, κατά την παρ. 1, δια συμβάσεως
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, ορίζεται ίση προς τον απαιτούμενον εν εκάστη περιπτώσει, χρόνον
δια την απόκτησιν μιας κυρίας και μόνον
ειδικότητος ή δι’ όσον χρόνον παρέχει
άσκησιν η κλινική, το εργαστήριον, ή το
τμήμα νοσηλευτικού Ιδρύματος, εις ό
ούτος ασκείται και μέχρι συμπληρώσεως

του απαιτουμένου δια την απόκτησιν
της μιας κυρίας και μόνον ειδικότητος».
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη της § 4 του
ίδιου άρθρου, «εις τους καθ’ οιονδήποτε
τρόπον ειδικευόμενους ιατρούς δια την
απόκτησιν της μιας και μόνον κυρίας
ιατρικής ειδικότητος καταβάλλεται αποζημίωσις ίση προς τας αποδοχάς ειδικευομένου βοηθού και δι’ όσον χρόνον
μόνον απαιτείται δια την απόκτησιν
ταύτης». Στην προκείμενη περίπτωση
από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα,
που εξετάστηκε στο ακροατήριο του
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πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης
αυτού, και όλα τα έγγραφα, που
επικα-λούνται και προσκομίζουν οι
διάδικοι, αποδείχθηκαν τα εξής: Με
την Α9γ/13418/12.5.1999 απόφαση
του Υπουρ-γού Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο ενάγων
- εφεσίβλητος προσλήφθηκε από το
εναγόμενο - εκκα-λούν Περιφερειακό
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ» με σύμ-βαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-νου χρόνου και
τοποθετήθηκε για μετε-κπαίδευση προς
απόκτηση κύριας ειδι-κότητας στην
Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου
αυτού, όπου ανέλαβε υπη-ρεσία, ως
βοηθός, την 1-6-1999. Επο-μένως,
δικαιούται να λάβει κατά το επίδι-κο
χρονικό διάστημα από 1-6-1999 μέ-χρι
31-3-2001 (ένα έτος και δέκα μήνες) τις
νόμιμες αποδοχές του, ανερχόμενες σε
373.840 δραχμές το μήνα για το έτος
1999, σε 381.344 δραχμές το μήνα για
το έτος 2000 και σε 389.520 δραχμές
το μήνα για το έτος 2001. Το γεγονός
ότι ο ενάγων απασχολήθηκε κατά το
χρονικό διάστημα από 27-9-1995 μέχρι
26-9-1996 και από 1-11-1996 μέχρι 318-1997, ήτοι επί ένα έτος και δέκα μήνες,
στο Νοσοκομείο Γρεβενών (Παθολογική
Κλινική) για μετεκπαίδευση προς απόκτηση άλλης ειδικότητας (παθολογίας)
όπου αμειβόταν κανονικά, δεν καθιστά
παράνομη την καταβολή της αμοιβής
του, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες
διατάξεις, ενόψει και του ότι δεν προβλέπεται από το ν. 123/1975 ότι ο ειδικευόμενος δεν δικαιούται αποδοχών στην
πε-ρίπτωση που αλλάζει ειδικότητα. Η
εν λόγω αξίωση του ενάγοντος δεν προσκρούει στο άρθρο 16 § 103 του ν. 1405/
1983, σύμφωνα με το οποίο αποκλείο-
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νται αξιώσεις κατά ν.π.δ.δ. για μισθούς,
συντάξεις, επιδόματα κ.λ.π. αν δεν
υπάρχει ρητή πρόβλεψη υποχρέωσης
καταβολής των απολαβών αυτών με
σχετικές διατάξεις, ή με ρητή νομοθετική
παραπομπή σε τέτοιες διατάξεις, γιατί
στην προκείμενη περίπτωση η αξίωση
του ενάγοντος προβλέπεται από τις
διατάξεις του ν. 123/1975, με τον οποίο
(άρθρο 4) καθορίζονται οι αμοιβές των
ιατρών που μετεκπαιδεύονται προς
απόκτηση ειδικότητας, η δε μνεία στην
προαναφερόμενη υπουργική απόφαση,
με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη του ενάγοντος με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου σε κενή θέση ειδικευόμενου βοηθού, ότι αυτός (ενάγων) δεν
θα λάβει αποδοχές για ίσο χρονικό
διά-στημα με αυτό που υπηρέτησε ως
ειδι-κευόμενος στην Παθολογική Κλινική
του Νοσοκομείου Γρεβενών δε συνιστά
νο-μοθετική ρύθμιση (βλ. ομοίως και
προσ-κομιζόμενη απόφαση 528/2004
του Δικαστηρίου τούτου). Εξάλλου,
στη σχε-τική σύμβαση εργασίας, που
καταρτί-στηκε μεταξύ των διαδίκων την
1-6-1999 δεν περιλήφθηκε όρος περί μη
καταβο-λής αποδοχών στον εργαζόμενο
εφεσί-βλητο - ενάγοντα κατά το κρίσιμο
ως άνω χρονικό διάστημα. Άρα το
πρωτο-βάθμιο δικαστήριο, που έκρινε τα
ίδια, δεν έσφαλε και ο περί του αντιθέτου
πρώτος λόγος εφέσεως είναι αβάσιμος
και απορριπτέος. Περαιτέρω, το εναγόμενο ισχυρίζεται ότι η άσκηση του αγωγικού δικαιώματος υπερβαίνει προφανώς
τα όρια που ορίζει το άρθρο 281 Α.Κ.,
αφού ο ενάγων γνώριζε και αποδέχτηκε,
κατά την πρόσληψή του να μη λαμβάνει
αποδοχές, κατά το χρονικό διάστημα
του ενός έτους και δέκα μηνών, κατά
το οποίο είχε απασχοληθεί στο Γενικό
Νο-μαρχιακό Νοσοκομείο Γρεβενών. Ο
ισχυρισμός, όμως, αυτός, που αποτελεί
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και τον δεύτερο και τελευταίο λόγο της
εφέσεως, είναι αβάσιμος και απορριπτέος, αφού η παραίτηση του εργαζόμενου πριν από την κατάρτιση της εργα-

σιακής σύμβασης από το δικαίωμα να
λάβει τις νόμιμες αποδοχές του είναι
άκυρη (Α.Π. 966/1980, ΝοΒ 29, 317,

355/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Παναγιώτα Φωτοπούλου).
Συλλογικές συμβάσεις. Κατηγορίες. Ποιους δεσμεύουν. Αγωγή που στηρίζεται σε κλαδική
ή μόνο επαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας. Για να είναι ορισμένη πρέπει ο
ενάγων να επικαλεσθεί στο δικόγραφο της ότι τόσο αυτός όσο και ο εναγόμενος εργοδότης
ήταν μέλη των αντίστοιχων ομοιοεπαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων που
μετείχαν στη σύναψή της. Ή ότι οι συλλογικές συμβάσεις που αναφέρονται στην αγωγή
κηρύχθηκαν υποχρεωτικές με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Χειριστές και βοηθοί
χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών κ.λ.π. μηχανημάτων. Οροι αμοιβής τους. Για
πρόσθετη διαρκούς φύσεως εργασία που δεν είναι συναφής με αυτήν που συμφωνήθηκε,
καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή. Συμβιβασμός μεταξύ εργοδότη και μισθωτή. Οροι για
να είναι έγκυρος. Καταγγελία σύμβασης εργασίας ύστερα από υποβολή μηνύσεως.
Συνέπειες. Περιστατικά. Σημ.: 131 και ΕΠ 435/05.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 1β, 8 παρ. 2,
11 παρ. 2 του Ν. 1876/1990 «Ελεύθερες
συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες
διατάξεις» προκύπτει ότι οι κλαδικές ΣΣΕ
και ΔΑ περιέχουν τους όρους εργασίας,
που αφορούν τους εργαζόμενους ομοειδών ή συναφών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων πόλης, περιφέρειας ή και
όλης της χώρας. Ομοειδείς είναι οι επιχειρήσεις που έχουν το αυτό αντικείμενο
δραστηριότητας και λειτουργούν με τις
αυτές περίπου συνθήκες παραγωγής
και διάθεσης προϊόντων ή παροχής
υπη-ρεσιών και συναφείς είναι οι
επιχειρήσεις που έχουν παρεμφερές
αντικείμενο δρα-στηριότητας και
λειτουργούν με παρό-μοιες συνθήκες.
Οι κλαδικές ΣΣΕ ρυθμί-ζουν τους
όρους εργασίας των εργαζο-μένων σε
ομοειδείς ή συναφείς επιχειρή-σεις,

ανεξάρτητα από την ειδικότητα των
εργαζομένων και συνάπτονται από
συνδικαλιστικές οργανώσεις, που
εκπροσωπούν τους εργαζομένους των
επιχειρήσεων αυτών. Ενώ οι ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ και ΔΑ ρυθμίζουν τους
όρους εργασίας εργαζομένων του αυτού
επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το είδος
της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται. Περαιτέρω από τη διάταξη
του άρθρου 8 παρ. 2 του παραπάνω
νόμου, που ορίζει ότι οι υπόλοιπες ΣΣΕ,
πλην των εθνικών γενικών, δεσμεύουν
τους εργαζόμενους, που είναι μέλη των
συμβαλλομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων, του εργοδότη που συνάπτει
συλλογική σύμβαση εργασίας ατομικά
και τους εργοδότες που συνάπτουν συλλογική σύμβαση εργασίας με κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους σε συνδυασμό και με το άρθρο
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11 παρ. 2 του ίδιου νόμου, που ορίζει
ότι με απόφασή του που εκδίδεται, μετά
από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου
Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς
υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή επαγγέλματος
συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία
δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος, προκύπτει ότι η
ΣΣΕ ισχύει μόνον έναντι των μελών των
εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, που την είχαν συνάψει. Αν η ΣΣΕ
επεκτάθηκε με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, η ισχύς της, με βάση τη διοικητική αυτή κανονιστική πράξη επεκτείνεται και πέραν από τα πρόσωπα
αυτά, πάντως όμως μέσα στα όρια της
τοπικής της ισχύος, στους εργαζόμενους
και εργοδότες, του κλάδου ή του επαγγέλματος, που η σύμβαση αυτή αφορά,
οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι μέλη
των οργανώσεων που μετείχαν στη σύναψή τους. Η επέκταση αυτή, της συλλογικής σύμβασης εργασίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας αρχίζει
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με το άρθρο 216 Κ.
Πολ. Δικ. προκύπτει ότι όταν η αγωγή
στηρίζεται σε κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας ή
διαιτητική απόφαση, που έχει την ίδια
ισχύ, οφείλει ο ενάγων, για να είναι ορισμένη, να επικαλεσθεί στο δικόγραφο
αυ-τής είτε ότι τόσον αυτός όσον και ο
ενα-γόμενος εργοδότης του ήταν μέλη
των αντιστοίχων ομοιοεπαγγελματικών
συνδικαλιστικών οργανώσεων, που μετείχαν στη σύναψη αυτής είτε ότι οι αναφερόμενες σ’ αυτήν συλλογικές συμβάσεις εργασίας κηρύχθηκαν υποχρεωτικές με απόφαση του Υπουργού Εργα-
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σίας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της .Κυβερνήσεως (βλ. σχ. Ολ.ΑΠ.
540/1981 ΑΠ. 281/2002, Δνη 44.171,
ΑΠ. 1253/2002 Δνη 44.172, ΑΠ. 1164/
1998 Δνη 40,331, ΕφΑθ. 461/1997 Δνη
38,904). Περαιτέρω με την από 6.6.2000
Σ.Σ.Ε «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών κ.λπ μηχανημάτων εκτελέσεως
Τεχνικών Έργων όλης της χώρας», που
κηρύχθηκε υποχρεωτική με την 11416/
3.8.2000 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας (ΦΕΚ 1062 τεύχος Β της
29.8.2000), καθορίσθηκαν οι όροι αμοιβής και Εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών των κάθε τύπου και συστήματος λειτουργίας εκσκαπτικών, ανυψωτικών, γεωτρητικών, ισοπεδωτικών,
οδοποιητικών και χωματουργικών μηχανημάτων εκτελέσεως Τεχνικών Έργων, που περιλαμβάνονται στο ΠΔ/γμα
31/90 όλης της χώρας, όπως προκύπτει
από το κεφάλαιο Α αυτής με τον τίτλο
«πεδίο Εφαρμογής». Κατά την κατάρτιση της παραπάνω ΣΣΕ συμμετείχε η
Ομοσπονδία Χειριστών, Μηχανοδηγών
και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος και οι
ακόλουθες εργοδοτικές οργανώσεις: 1)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών, 2) Πανελλήνια Ένωση
Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτικών Δημοσίων Έργων 3) Πανελλήνια
Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 4) Σύνδεσμος Τεχνικών
Εταιρειών Η τάξεως 5) Σύνδεσμος ΑΕ
και ΕΠΕ. Εξάλλου από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 649, 652,
653 και 659 Α.Κ. προκύπτει ότι αν κατά
τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης
συμφωνηθεί παροχή από το μισθωτό
μέσα στο νόμιμο ωράριό του, πρόσθετης διαρκούς φύσεως εργασίας, η
οποία κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής δεν είναι συναφής
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με αυτήν που συμφωνήθηκε αρχικά και
παρέχεται μόνο με μισθό, χωρίς παράλληλα να καθορισθεί πρόσθετος μισθός
ή τρόπος προσδιορισμού του ή να
συμ-φωνηθεί η μη καταβολή πρόσθετου
μισθού, ο εργοδότης υποχρεούται να
καταβάλει τον ειθισμένο για την εργασία
αυτή μισθό, δηλαδή αυτόν που καταβάλλεται σε άλλους μισθωτούς, που παρέχουν την ίδια εργασία και με τις ίδιες
γενι-κές συνθήκες (βλ. σχ. Ολ.ΑΠ. 861,
862/1984 ΝοΒ 33,88, 89, ΑΠ. 144/1988
ΔΕΝ 45,26). Περαιτέρω κατά το άρθρο
871 ΑΚ με τη σύμβαση του συμβιβασμού
οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες
υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για
κάποια έννομη σχέση, αρκεί το αντικείμενο της σύμβασης αυτής να μην έχει
εξαιρεθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία,
καθόσον στην αντίθετη περίπτωση, η
σύμβαση του συμβιβασμού θεωρείται
ότι δεν έγινε (ΑΚ 174, 180). Ειδικά, για
τα δικαιώματα του εργαζόμενου, που
πηγάζουν από διατάξεις αναγκαστικού
δικαίου γίνεται δεκτόν, ότι επιτρέπεται
η επίλυση και των διαφορών αυτών με
συμβιβασμό, όπου όμως υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση ή αβεβαιότητα, είτε σε
σχέση με τις νομικές και πραγματικές
προϋποθέσεις είτε ως προς την έννοια
των δικαιωμάτων αυτών και με αμοιβαίες
υποχωρήσεις επιλύονται αυτές, οπότε,
στην περίπτωση αυτή, δε θεωρείται ότι
αντιβαίνει ο συμβιβασμός στα άρθρα
679 επ. ΑΚ και επομένως είναι έγκυρος,
αφού έτσι ο εργαζόμενος αποφεύγει ένα
δικαστικό αγώνα αβέβαιης διάρκειας και
έκτασης. Στην αντίθετη περίπτωση όταν
δεν είναι αμοιβαίες οι υποχωρήσεις και
γίνονται μόνον από τον ένα των συμβαλλομένων τότε δεν υπάρχει συμβιβασμός
με την παραπάνω έννοια, αλλά άλλη
σχέση (άφεση χρέους ή αναγνώριση αξιώσεως) και είναι αδιάφορο το γεγονός
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ότι οι συμβαλλόμενοι τη μεταξύ τους σχέση χαρακτήρισαν ως συμβιβασμό (ΑΠ.
333/2000 ΕΕργΔ 59,974). Τέλος κατά τα
άρθρα 5 παρ. 1 του Ν. 2112/1920 και 7
του Ν. 3198/1955 προκύπτει ότι ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει
τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου,
χωρίς να καταβάλει αποζημίωση αν πριν
από την καταγγελία υποβάλλει μήνυση
κατ’ αυτού για αξιόποινη πράξη, που
διαπράχθηκε από τον τελευταίο κατά
την εκτέλεση της εργασίας του ή και ανεξάρτητα και από αυτήν, αν απαγγέλθηκε
κατ’ αυτού κατηγορία για αδίκημα που
φέρει τουλάχιστον το χαρακτήρα πλημμελήματος, αν ασκεί επιρροή στην
εργα-σιακή σχέση, τη συνέχιση της
οποίας καθιστά ευλόγως δυσχερή.
Σε περίπτω-ση όμως κατά την οποία
αποδειχθεί η κατηγορία αβάσιμη δηλαδή
απαλλαγεί ο εργαζόμενος με βούλευμα
ή δικαστική απόφαση και ο εργοδότης
δεν καταβάλει σ’ αυτόν αμέσως ή μέσα
σε εύλογο χρό-νο από την κοινοποίηση
του απαλλακτι-κού βουλεύματος ή της
αθωωτικής από-φασης την αποζημίωση
του Ν. 2112/1920 καθίσταται άκυρη η
καταγγελία. Από τις διατάξεις αυτές σε
συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου
281 Α.Κ., προκύπτει ότι η καταγγελία της
συμβάσεως εργασίας, που έγινε ύστερα
από την υποβολή μηνύ-σεως κατά του
εργαζομένου για αξιόποινη πράξη από
την οποία διαταράχθηκε η εργα-σιακή
σχέση, δεν υπόκειται στις επί ποινή
ακυρότητας διατάξεις του Ν. 3198/1955,
ούτε προσκρούει στο άρθρο 281 Α.Κ.,
εκτός αν προσχηματικά φέρεται ότι έγινε
η καταγ-γελία για το λόγο αυτό, έστω και
αν είναι αληθής ή όταν έγινε ύστερα από
ψευδή μήνυση εν γνώσει της αθωότητας
του υπαλ-λήλου για λόγους εκδικήσεως
ή για κατα-στρατήγηση των νομίμων
δικαιωμάτων του (βλ. σχ. ΑΠ. 946/2001
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375/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωσνταντίνος Ράπτης, Ιωάννης Μασαούτης, Βασίλειος
Μπαλαμπάνης).
Σύμβαση εργασίας. Αποχώρηση ή απόλυση υπαλλήλου οργανισμού Εγγείων
Βελτιώσεων. Διάκριση που αναφέρεται στον ν. 2945/2001. Είναι αντισυνταγματική.
Περιστατικά.

Επειδή κατά το αρθρ. 4§1 του
Συντ. οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου. Η διάταξη αυτή καθιερώνει την
ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου
αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι
αυτών, με την έννοια ότι δεσμεύει και
τον νομοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν
πρό-κειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια
πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και
κατηγορίες προσώπων, να μην αντιμετωπίζει κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας διακρίσεις ή εξαιρέσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από
λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος. Τη συνδρομή τέτοιου
συμφέροντος ελέγχουν τα δικαστήρια
ενόψει της κατά το αρθρ. 93 §4 εξουσίας
τους να μην εφαρμόζουν νόμο που το
περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το
Σύνταγμα. Συνεπώς, αν γίνει από τον
νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί από
τη ρύθμιση αυτή, κατά αδικαιολόγητη
δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία
προ-σώπων, για την οποία συντρέχει
ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική
εκείνη μεταχείριση η διάταξη που εισάγει
τη δυσμενή αυτή μεταχείριση είναι
ανίσχυ-ρη ως αντισυνταγματική. Στην
περίπτω-ση αυτή, προς αποκατάσταση
της συν-ταγματικής αρχής της ισότητας,
πρέπει να εφαρμοσθεί και για εκείνους,
σε βά-ρος των οποίων έγινε η δυσμενής

διάκρι-ση, η διάταξη που ισχύει για την
κατηγο-ρία υπέρ της οποίας θεσπίσθηκε
η ειδική ρύθμιση, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι πα-ραβιάζεται από τη δικαστική
εξουσία η αρχή της διάκρισης των
λειτουργιών, που θεσπίζεται από τα
αρθρ. 1, 26, 73 επ. και 87 επ. του Συντ.
Περαιτέρω, με το άρθρο 32 του Ν.
2945/2001, του οποί-ου η ισχύς άρχισε
από τη δημοσίευση του στην ΕτΚ
(8.10.2001) ορίσθηκαν τα ακόλουθα:
«Οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού
Εγγείων Βελτιώσεων, όταν απολύονται
ή αποχωρούν λόγω συντα-ξιοδότησης
δικαιούνται την αποζημίωση του Ν.
2112/1920, όπως συμπληρώ-θηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, χωρίς
τους περιορισμούς του ΑΝ 173/1967.
Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις
εκκρεμείς ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου υποθέσεις». Η παραπάνω ειδική ρύθμιση, στην οποία προσδόθηκε
αναδρομική ισχύς μόνο ως προς τους
απολυθέντες ή αποχωρούντες που είχαν
εκκρεμή δίκη για την ως άνω πλήρη
αποζημίωση, εισάγει αδικαιολογήτως
δυσμενή διάκριση για εκείνους τους εργαζομένους στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων που απολύθηκαν μεν
ή αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης
πριν από τον παραπάνω χρόνο
ενάρ-ξεως ισχύος του νόμου αυτού,
χωρίς βε-βαίως να έχει συμπληρωθεί
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η εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία
της αξιώσεώς τους, δεν είχαν όμως
ασκήσει αγωγή για τη λήψη της πλήρους
αποζημιώσεως του Ν. 2112/1920 από
την ως άνω αιτία. Η άσκηση όμως ή
μη της αγωγής αυτής πριν από την
έναρξη ισχύος της άνω δια-τάξεως δεν
αποτελεί αντικειμενικό κριτή-ριο που να
δικαιολογεί διαφορετική ρύθ-μιση μεταξύ
των εργαζομένων από την άνω διάταξη
του αρθρ. 32 του Ν. 2945/2001, αλλά
συνιστά γεγονός συγκριτικό και τυχαίο.
Δεν συντρέχει δε λόγος γενι-κότερου
κοινωνικού ή δημόσιου συμφέ-ροντος,
που να δικαιολογεί την άνω διά-κριση.
Επομένως, ο κατά τα άνω απο-κλεισμός
της αναδρομικότητας της ευν-οϊκής
διατάξεως για εκείνους που δεν άσκησαν
αγωγή πλήρους αποζημιώσε-ως μέχρι
την έναρξη της ισχύος της, ει-σάγει
αδικαιολόγητη διάκριση και αντί-κειται
στη διάταξη του αρθρ. 4§ 1 του Συντ.
Συνεπώς και όσοι δεν είχαν ασκή-σει
τη σχετική αγωγή πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2945/2001 και κατά
τον χρόνο αυτό δεν είχε συμπληρωθεί
η εξά-μηνη αποκλειστική προθεσμία
της αξιώ-σεως τους, δικαιούνται, κατ’
επιταγή της παραπάνω συνταγματικής
διατάξεως, την πλήρη αποζημίωση του
Ν. 2112/1920, με βάση την ίδια διάταξη
με την οποία χορηγήθηκε το δικαίωμα
αυτό στους λοιπούς εργαζομένους στους
Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων που
είχαν ήδη ασκήσει τη σχετική αγωγή (βλ.
υπό την ομοίου περιεχομένου διάταξη
του αρθρ. 30 του Ν. 2556/1997, που
αφορά τους εργαζομένους στα ΚΤΕΛ,
ΑΠ (Ολ.) 19/2004, Δνη 2004,1324,
9/2004, Δνη 2004,710). Ακόμη, κατά το
αρθρ. 8 εδ. β’ του Ν. 3198/1955 οι μισθωτοί που υπάγονται στην ασφάλιση
οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για τη χορήγηση συντάξεως, που
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συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για
τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος
και αποχωρούν από την εργασία τους,
στην περίπτωση που είναι επικουρικώς
ασ-φαλισμένοι, λαμβάνουν τα 40% της
απο-ζημιώσεως την οποία δικαιούνται
κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
για την περίπτωση απροειδοποίητης
καταγγε-λίας της συμβάσεως εργασίας
εκ μέρους του εργοδότη. Εν προκειμένω,
από τα έγγραφα που προσκομίζουν και
επικα-λούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν
τα ακό-λουθα πραγματικά περιστατικά:
Ο εκκα-λών απασχολήθηκε με σύμβαση
εξαρτη-μένης εργασίας αόριστου χρόνου
ως υπάλληλος στον εφεσίβλητο Τοπικό
Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Ευηνοχωρίου Μεσολογγίου. Την 31.7.2001
αποχώρησε, διότι συμπλήρωσε το 65°
έτος της ηλικίας του και τις λοιπές προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή του με
πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος. Κατά την
αποχώρησή του οι μηνιαίες αποδοχές
του ανέρχονταν σε 399.640 δρχ. και ο
εφεσίβλητος Οργανισμός του κατέβαλε
ως αποζημίωση το ποσό των 1.500.000
δρχ., δηλαδή το ανώτατο όριο αποζημίωσης που προβλέπεται για τους αποχωρούντες, απομακρυνόμενους ή απολυόμενους μισθωτούς των επιχειρήσεων
κοινής ωφελείας σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 2§2 του ΑΝ 173/1967 και
1§§1 και 2 του ΝΔ 618/1970, στο πεδίο
εφαρμογής των οποίων υπάγονται και
οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων και
προσδιορίσθηκε στο παραπάνω ποσό
με το αρθρ. 33 του Ν. 1876/1990. Στη
συνέχεια εκδόθηκε ο Ν. 2945/2001,
του οποίου η ισχύς άρχισε από τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ την 8.10.2001, με
το αρθρ. 32§4 του οποίου ορίσθηκε ότι
οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων δικαιούνται από τον
εργοδότη τους, απολυόμενοι ή αποχω-
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ρούντες λόγω συνταξιοδοτήσεως, την
αποζημίωση του Ν. 2112/1920, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως χωρίς τους περιορισμούς
του ΑΝ 173/1967 και ότι η ρύθμιση αυτή
καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς ενώπιον
οποιουδήποτε δικαστηρίου υποθέσεις.
Ο εκκαλών όμως, ανεξαρτήτως του εάν
δεν είχε ασκήσει σχετική αγωγή περί καταβολής της πλήρους αποζημιώσεως,
ώστε η υπόθεση του να είναι εκκρεμής
κατά την έναρξη ισχύος του νόμου
(8.10.2001), δικαιούται να αξιώσει την
πλήρη αποζημίωση του Ν. 2112/1920 με
βάση τις διατάξεις του αρθρ. 32§4 του
Ν. 2945/2001, που είναι εφαρμοστέες
κατ’ επιταγή της παραπάνω συνταγματικής διατάξεως. Με την από 3.1.2002
αγωγή του, προσηκόντως εκτιμώμενη
και η οποία επεδόθη, όπως συνομολογείται, την 10.1.2002, ζήτησε να υποχρεωθεί ο εφεσίβλητος Οργανισμός να
καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση που
οφείλεται λόγω συνταξιοδοτήσεως και
συγκεκριμένα, με μηνιαίες αποδοχές
399.640 δρχ. να του καταβάλει το ποσό
των 4.475.968 δρχ., που αντιστοιχεί στο
40% της εν λόγω αποζημίωσης (399.640
χ 24 μην. + 1/16 = 11.189.920 χ 40%)
μειωμένο κατά το ποσό των 1.500.000

δρχ. που του είχε καταβληθεί κατά τη
συνταξιοδότησή του, δηλαδή 2.975.968
δρχ. με τον νόμιμο τόκο από 1.8.2001,
άλλως από της επιδόσεως της αγωγής.
Με το περιεχόμενο αυτό η αγω-γή,
που ασκήθηκε πριν από τη συμπλήρωση της εξάμηνης προθεσμίας που
προβλέπεται από το αρθρ. 6§2 του Ν.
3198/1955 και εφαρμόζεται και στην
ένδικη διαφορά (βλ. ΑΠ (Ολ) 31/2003,
ΝοΒ 52,958), και η οποία αρχίζει από
την επομένη της λήξεως της εργασιακής
σχέσεως που είναι ληξιπρόθεσμη
και απαιτητή η αξίωση για καταβολή
της αποζημιώσεως, είναι νόμιμη,
στηριζομέ-νη στις διατάξεις που είχαν
προαναφερ-θεί και με τη διευκρίνιση ότι
το αίτημα περί επιδικάσεως τόκων είναι
νόμιμο από της ενάρξεως ισχύος του
Ν. 2945/2001 (8.10.2001, βλ. ΑΠ (Ολ)
18/2003, Δνη 2003,942, 41/2002, Δνη
2003,373). Η εκκαλουμένη απόφαση,
επομένως, που απέρριψε την αγωγή
ως μη νόμιμη με την αιτιολογία ότι δεν
ήταν εκκρεμής κατά την έναρξη ισχύος
του Ν. 2945/2001, κακώς εφάρμοσε τις
διατάξεις των αρθρ. 4§1 του Συντ. και
32§4 του Ν. 2945/2001 και ο οικείος

377/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης).
(Δικηγόροι: Χριστόφος Σαράκης, Γεώργιος Κωστακόπουλος).
Σύμβαση εργασίας. Διαθεσιμότητα μισθωτών. Προυποθέσεις. Ομαδικές απολύσεις
εργαζομένων. Προυποθέσεις. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 10
του νόμ,ου 3198/1955, οι επιχειρήσεις
και εκμεταλλεύσεις, σε περίπτωση περιορισμού της οικονομικής τους δραστηριότητας, μπορούν, αντί της καταγγελίας

της συμβάσεως εργασίας, να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους μισθωτούς τους για διάστημα που δεν μπορεί
να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις (3)
μήνες. Στην περίπτωση αυτή, ο μισθω-
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τός λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου
των τακτικών αποδοχών των δύο (2)
τε-λευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως. Νόμιμος λόγος για
την επιβολή της διαθεσιμότητας είναι ο
περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης, που υπάρχει
όταν ο περιορισμός του κύκλου των εργασιών της επιχειρήσεως καθιστά αδύνατη ή ασύμφορη την απασχόληση του
συνόλου ή μέρους του προσωπικού. Ο
θεσμός της διαθεσιμότητας έχει προβλεφθεί ως μέτρο προληπτικό κατά των
απολύσεων, συγχρόνως όμως αποτελεί
και μέσο που διευκολύνει την επιχείρηση
να αποφύγει το οριστικό κλείσιμο, για την
αντιμετώπιση προσωρινών οικονομικών
αδιεξόδων (ΑΠ 801/90 ΕΕΔ 50.75, ΑΠ
499/90 ΕΕΔ/1991 σελ. 72, ΕΑ 938/98
ΔΕΝ 56.381, Δ. Σιδερή, Απόλυση και
ηπιότερα μέτρα ΔΕΝ 54.1576, Δ. Ζερδελή, το Δίκαιο της καταγγελίας παρ. 610,
616). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του
άρθρου 1 του Ν. 1387/1983 «Έλεγχος
Ομαδικών απολύσεων», ο οποίος νόμος
εκδόθηκε για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου προς την 75/129/1975
οδηγία της ΕΟΚ, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2874/2000,
ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους
από είκοσι (20) εργαζόμενους, για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των
απολυομένων και υπερβαίνουν κάθε
ημερολογιακό μήνα τους τέσσερις (4)
εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20)
έως διακόσια (200) άτομα και ποσοστό
2-3% και μέχρι τριάντα (30) άτομα, καθοριζόμενο το ποσοστό αυτό για κάθε ημερολογιακό εξάμηνο με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, για επιχειρήσεις ή
εκμεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω
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από διακόσιους (200) εργαζόμενους.
Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 6
παρ. 1 του ανωτέρω νόμου, ομαδικές
απολύσεις που γίνονται κατά παράβαση
των διατάξεων του νόμου αυτού, είναι
άκυρες.
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι εφεσίβλητοι,
οκτώ (8) τον αριθμό, προσλήφθηκαν
από την εκκαλούσα εταιρεία με την επωνυμία «A. TOP…», με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να εργαστούν στο κατάστημα
SUPER MARKET της τελευταίας, που
διατηρεί στο Αγρίνιο και επί της Εθνικής
οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, προσλήφθηκαν 1) ο πρώτος, την
11.9.1992, κ.λ.π.
Η εκκαλούσα, διαθέτει περί τα
δώδεκα (12) τέτοια καταστήματα στην
Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος
και απασχολεί συνολικά περί τους εκατόν σαράντα (140) εργαζόμενους, ήτοι
αριθμό που υπερβαίνει τους είκοσι
(20) και όχι τους διακόσιους (200). Την
3.1.2003, η εκκαλούσα κοινοποίησε
με θυροκόλληση στους μεν τέσσερις
(4) πρώτους εφεσίβλητους έγγραφη
καταγ-γελία της συμβάσεως εργασίας
τους, προσφέροντας συγχρόνως και
τη νόμιμη αποζημίωσή τους, την οποία
κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, επειδή αυτοί αρνήθηκαν
να την παραλάβουν, στους δε τέσσερις
(4) τελευταίους έγγραφη ειδοποίηση ότι
τί-θενται σε κατάσταση διαθεσιμότητας
για διάστημα ενός μηνός, για το λόγο ότι
το παραπάνω κατάστημα θα παύσει τη
λειτουργία του από 4.1.2003, ήτοι από
την επόμενη ημέρα, για οικονομικούς
λό-γους, προσφέροντας τις νόμιμες
αποδο-χές τους και καλώντας αυτούς
συγχρό-νως να δηλώσουν αν επιθυμούν
να συνεχίσουν την απασχόλησή τους σε
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άλλο κατάστημα της στην Αθήνα, δοθέντος ότι και τα δώδεκα (12) καταστήματα
της αποτελούν μία ενιαία επιχείρησή
της, αφού κανένα απ’ αυτά, ούτε και
αυτό του Αγρινίου, έχει αυτοτέλεια από
επιχει-ρηματική, διοικητική ή οικονομική
άπο-ψη, αλλά η όλη λειτουργία τους
και εκμε-τάλλευσή τους τελεί υπό
την επιχειρημα-τική και οικονομική
διεύθυνση αυτής (εκ-καλούσας), από
την οποία εκπορεύονται οι αποφάσεις
σε σχέση με όλα τα ση-μαντικά
ζητήματα που αφορούν τα εν λό-γω
καταστήματα (βλ. Γ. Λεβέντη Ομαδικές απολύσεις ΔΕΝ 54,81 επ. Ε.Θεσ.
1084/01 ΔΕΝ 58 σελ. 121). Όντως, η
εκκαλούσα, την 4.1.2003, διέκοψε τη
λειτουργία του ως άνω καταστήματός
της, οι δε λόγοι της διακοπής της ήταν
πράγματι οικονομικοί, αφού κατά την
τε-λευταία τριετία παρουσίαζε φθίνουσα
απόδοση με συνεχιζόμενη μείωση των
πωλήσεων, κατά τρόπο ώστε το εν λόγω
κατάστημα να καθίσταται ελλειμματικό
και ασύμφορο για την επιχείρησή της.
Οι εφεσίβλητοι υποστηρίζουν ότι οι γενόμενες διαθεσιμότητες ήταν προσχηματικές, αφού πρόθεση της εκκαλουσας
ήταν να απολύσει όλους τους εργαζόμενους στο κατάστημα της στο Αγρίνιο
και έγιναν απ’ αυτή με μοναδικό σκοπό
την καταστρατήγηση των προστατευτικών γι’ αυτούς διατάξεων του Ν. 1387/
1983, δοθέντος ότι είχε ήδη απολύσει
τους τέσσερις (4) πρώτους απ’ αυτούς,
οπότε, εάν απέλυε και τους τέσσερις (4)
τελευταίους, θα υπερέβαινε τον προβλεπόμενο από τον ως άνω νόμο αριθμό απολυομένων. Τ’ ανωτέρω, όμως,
υποστηριζόμενα από τους εφεσίβλητους, κρίνονται απορριπτέα ως αβάσιμα.
Κι’ αυτό, γιατί δεν αποδείχτηκε ότι οι
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επί-μαχες διαθεσιμότητες έγιναν προς
κατα-στρατήγηση του ανωτέρω νόμου,
διότι δεν είχε κανένα λόγο η εκκαλούσα
να μην τηρήσει την προβλεπόμενη απ’
αυ-τόν (νόμο) διαδικασία και να προβεί
τον επόμενο ημερολογιακό μήνα, ήτοι
το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2003,
σε αντίστοιχες απολύσεις. Αντιθέτως, η
ενέργεια της αυτή ήταν προς το συμφέρον των εργαζομένων, προκειμένου να
δοθεί στους παραπάνω τέσσερις (4)
εφεσίβλητους η δυνατότητα να προσφέρουν την εργασία τους, εάν το επιθυμούσαν, σε άλλα καταστήματα αυτής. Η θέση των εφεσίβλητων αυτών σε διαθεσιμότητα είναι συμβατή με το άρθρο 10
του Ν 3198/55, λόγω περιορισμού της
οικονομικής δραστηριότητας της εκκαλούσας και ειδικότερα ένεκα της διακοπής της δραστηριότητας και της εκμεταλλεύσεως του καταστήματός της στο
Αγρίνιο για τους προαναφερόμενους λόγους, δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, όλα τα καταστήματα αυτής αποτελούν μία ενιαία επιχείρησή της. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο α) που
δέχθηκε ότι οι παραπάνω διαθεσιμότητες έγιναν προς καταστρατήγηση του
νόμου 1387/1983 και θεώρησε αυτές
ως καταγγελίες των συμβάσεων
εργασίας των τελευταίων τεσσάρων
(4) εφεσίβλη-των, β) που αναγνώρισε
ως άκυρες όλες τις απολύσεις, ως
γενόμενες κατά παρά-βαση του ως
άνω νόμου και γ) που επιδί-κασε στους
εφεσίβλητους μισθούς υπε-ρημερίας
μέχρι την 31.8.2003, εσφαλμέ-να το
νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και τις
προσαχθείσες αποδείξεις εκτίμησε, κατά
παραδοχή, ως βάσιμων των σχετι-κών
λόγων της έφεσης.
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(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Αγγελόπουλος, Μαρία Μπιρπανάγου).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Άκυρη απόλυση υπαλλήλου που αναγνωρίσθηκε με
τελεσίδικη απόφαση. Δημιουργείται δεδικασμένο για την ακυρότητα. Μεταγενέστερη
αγωγή του απολυθέντος για μισθούς υπερημερίας από 1.1.2000-31.11.2002, καίτοι
το κατάστημα του εργοδότη που εργαζόταν ο απολυθείς είχε κλείσει για οικονομικούς
λόγους. Η αγωγή απορρίπτεται γιατί η άσκησή της είναι καταχρηστική.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 1.9.1997, η εκκαλούσα προσλήφθηκε από την πρώτη
εφεσίβλητη ομόρρυθμη εταιρεία με την
επωνυμία «Λεωνίδας και Οδυσσέας
Μαυρουδής Ο.Ε» με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να εργαστεί ως πωλήτρια στο
κατάστημα επίπλων κουζίνας, που διατηρούσε αυτή στο Αίγιο. Οι υπόλοιποι
εφεσίβλητοι είναι ομόρρυθμα μέλη της
ανωτέρω εταιρείας. Με την ειδικότητά
της αυτή, η εκκαλούσα εργάστηκε στην
παραπάνω επιχείρηση μέχρι τέλος του
μηνός Ιουνίου 1999, οπότε η πρώτη
εφεσίβλητη κατήγγειλε τη σύμβαση
εργασίας της. Κατόπιν τούτου, η εκκαλούσα άσκησε εναντίον των εφεσιβλήτων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου την από 8.9.1999 προηγούμενη αγωγή της, ζητώντας να κηρυχτεί
άκυρη η ως άνω καταγγελία της συμβάσεως εργασίας της, ως γενόμενη χωρίς
την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων,
δηλαδή προφορικά και χωρίς την καταβολή της αποζημιώσεως, καθώς και να
επιδικαστούν σ’ αυτήν μεταξύ άλλων, μισθοί υπερημερίας μέχρι τέλος του μηνός
Δεκεμβρίου του έτους 1999. Η ανωτέρω
αγωγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη
από το ως άνω Δικαστήριο με την αιτιολογία ότι αυτή ασκήθηκε, μετά την παρέλευση της αποκλειστικής, τρίμηνης προ-

θεσμίας του άρθρου 6 παρ. 1 Ν. 3198/
55. Κατά της αποφάσεως αυτής η εκκαλούσα άσκησε την από 8-2-2001 έφεση
της, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
872/2003 απόφαση του Δικαστηρίου
τούτου που δέχθηκε ότι η παραπάνω
αγωγή ασκήθηκε εμπροθέσμως και στη
συνέχεια έκρινε άκυρη τη γενόμενη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας της
εκκαλουμένης και επιδίκασε σ’ αυτή
μισθούς υπερημερίας μέχρι τον ως
άνω χρόνο. Ήδη, η τελευταία με την νέα
αγω-γή της ζητεί τέτοιους μισθούς για
το χρονικό διάστημα από 1-1-2000 έως
30-11-2002, δώρα Χριστουγέννων και
Πάσχα και επιδόματα άδειας του ίδιου
χρονικού διαστήματος, καθώς και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που υπέστη από την άρνηση της
εναγομένης να αποδέχεται τις υπηρεσίες
της μολονότι η παραπάνω καταγγελία
της συμβάσεως εργασίας της κρίθηκε
άκυρη με την προαναφερόμενη τελεσίδικη απόφαση. Από την απόφαση αυτή
απορρέει δεδικασμένο, σύμφωνα με τα
άρθρα 3.21, 322 και 324 Κ.Πολ.Δ. ως
προς την ακυρότητα της ως άνω καταγγελίας και την υπερημερία της πρώτης
εφεσίβλητης ως προς την αποδοχή των
υπηρεσιών της εκκαλούσας κατά τον
χρόνο της πρώτης αγωγής. Η άσκηση
όμως της καινούργιας (δεύτερης) από
9-9-2003 αγωγής της εκκαλούσας υπερ-
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βαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλουν
η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του
δικαιώματός της (άρθρο 281 Α.Κ.). Κι’
αυτό, γιατί η παραπάνω εφεσίβλητη από
το τέλος του μηνός Ιουνίου του έτους
1999, λόγω της κακής οικονομικής πορείας της επιχειρήσεως του ως άνω
καταστήματος, αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία της. Έκτοτε το εν
λόγω κατάστημα δεν ξαναλειτούργησε.
Μάλι-στα, με την 218/200 απόφαση του
Μονο-μελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, που
εκδό-θηκε κατόπιν της από 14-9-1999
αγωγής της εκμισθώτριας του καταστήματος Μ.Τ., η εφεσίβλητη εταιρεία υποχρεώθηκε στην απόδοση της χρήσης
του συνεπεία καταγγελίας της μισθώσεως, λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων. Έτσι, υπήρχε πραγματική αδυναμία από την πλευρά της πρώτης εφεσίβλητης να αποδεχθεί τις υπηρεσίες
της εκκαλούσας κατά το επίδικο χρονικό
διά-στημα. Η τελευταία υποστηρίζει ότι
η ανωτέρω εφεσίβλητη θα μπορούσε να
την απασχολήσει σε άλλη δραστηριότητά της, γιατί σκοπός της δεν ήταν μόνο
η λειτουργία της παραπάνω επιχειρήσεώς της, αλλά και η κατασκευή κατοικιών και πώληση αυτών, η αγορά γραφείων γηπέδων, ανάληψη και εκτέλεση

εργολαβικώς οικοδομικών έργων και
ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων. Τα ανωτέρω, όμως, υποστηριζόμενα από την εκκαλούσα, δεν
αίρουν την καταχρηστικότητα της αγωγής της, καθόσον αυτή προσλήφθηκε ως
πωλήτρια και σε σχέση με την εργα-σία
της αυτή στο ως άνω κατάστημα, θα
κριθεί η υπερημερία της παραπάνω εφεσίβλητης, προκειμένου να της επιδικαστούν τα αιτούμενα ποσά για τις προαναφερόμενες αιτίες. Κατόπιν τούτων, η
αγωγή είναι απορριπτέα κατά την κύρια
βάση της που στηρίζεται στη σύμβαση,
ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν, για το λόγο ότι
ασκείται καταχρηστικώς, κατά παραδοχή της σχετικής ενστάσεως των εφεσίβλητων, που είναι ορισμένη, ως περιέχουσα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της.
Η ένσταση αυτή δεν καλύπτεται από το
δεδικασμένο της ανωτέρω τελεσίδικης
αποφάσεως, καθόσον η συνδρομή των
όρων του άρθρου 281 Α.Κ., κρίνεται ως
προς τις κάθε φορά επίδικες αξιώσεις
και για τις συγκεκριμένες χρονικές
περιό-δους, χωρίς το θέμα αυτό να είναι
και προδικαστικό για τις τότε επίδικες
και τις αξιώσεις μεταγενέστερου χρόνου
(ΑΠ 915/2001 Ελλ. Δικ. 44. 134).

511/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ντάνα Αντωνοπούλου, Δημήτριος Ρήγας Κων/νος Λέων).
Ι.Κ.Α. Πρόσληψη οδοντιάτρου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για παροχή των
ιατρικών του υπηρεσιών. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση ενός
μηνός κατά τη διάταξη του άρθρου 10 του ν.δ. 1204/1972 και όχι με βάση το άρθρο 3
του Κανονισμού είναι άκυρη και οφείλονται μισθοί υπερημερίας από την καταγγελία και

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:

Με βάση την από 9 Μαίου 1998 ειδική
σύμβαση αορίστου χρόνου του άρθρου
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10 του ΝΔ 1204/1972 και αφού προηγήθηκε η ΡΟΙ/565/21 -4-1988 απόφαση
του Διοικητή του, ο εφεσίβλητος Γ.Κ., χειρούργος - ορθοδοντικός, προσλήφθηκε
στο εκκαλούν ΙΚΑ για να παρέχει τις υπηρεσίες του με την ως άνω ειδικότητα του
χειρούργου ορθοδοντικού στους ασφαλισμένους του Υποκαταστήματος του
στην περιοχή της άνω Πόλης Πατρών
με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποδοχές. Η σύμβαση καταρτίστηκε, αφού
προηγουμένως αυτός (εφεσίβλητος)
προσκόμισε πιστοποιητικό του οικείου
Ιατρικού Συλλόγου ότι δεν κατέχει άλλη
έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ.
Από την κατάρτιση της συμβάσεως ο ως
άνω εφεσίβλητος παρέχει τις προαναφερθείσες ιατρικές του υπηρεσίες
υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των
αρμο-δίων οργάνων του εκκαλούντος,
λαμβά-νοντας τις αποδοχές και έχοντας
τα δικαι-ώματα και τις υποχρεώσεις
των μόνιμων γιατρών του ιδρύματος.
Ειδικότερα, από την 16 Ιουνίου 1993
(ημερομηνία δημο-σιεύσεως στο ΦΕΚ
Α98 του Ν 2150/1993) ο εφεσίβλητος,
εξομοιωθείς μι-σθολογικά και εργασιακά
με τους μόνι-μους θεραπευτές γιατρούς
του ιδρύ-ματος (ΙΚΑ) κατά το άρθρο 18
παρ. 1 και 2 του Ν 2150/1993, αφού
αυτός δεν εμπίπτει στις εισαγόμενες
με το άρθρο 18 παρ. 3° και β και 4
περ. β του Ν 2150/1993 εξαιρέσεις,
για τις οποίες το εργα-σιακό καθεστώς
του συνδεόμενου με το ΙΚΑ με την
ειδική σύμβαση του άρθρου 10 του
ν.δ. 1204/1972 γιατρού, υπόκει-ται
στη ρύθμιση των άρθρων 5 και 10 του
ως άνω ν.δ., συνδέεται με το ΙΚΑ με
σχέση εξαρτημένης εργασίας και τούτο
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διότι παρέχει τις υπηρεσίες του σε ορισμένο τόπο και χρόνο υπό τον έλεγχο
και την εποπτεία των οργάνων του εκκαλούντος, ο δε χρόνος υπηρεσίας του στο
ίδρυμα υπολογίζεται για τη μισθολογική
του εξέλιξη, χωρίς να διαφοροποιείται ο
χαρακτήρας της εργασιακής του σχέσης
από την εκ μέρους του ανάπτυξη κάποιας πρωτοβουλίας ως προς τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας του (ΑΠ 517/
2003 αδημ.). Επομένως και η λύση με
καταγγελία της ως άνω ειδικής σύμβασης του εφεσίβλητου με το ΙΚΑ δεν υπόκειται στη ρύθμιση των άρθρων 5 και
10 του ν.δ. 1204/1972 που προβλέπουν
την αναιτιολόγητη και οποτεδήποτε μετά
μηνιαία προειδοποίηση καταγγελία από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος,
αλλά σ’ αυτήν του άρθρου 3 του κανονισμού του ΙΚΑ (υπ’ αριθ. 3294/6-101972 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών υπηρεσιών «περί κανονισμού θεραπόντων ιατρών του ΙΚΑ») που καθορίζει τους λόγους που επιφέρουν τη λύση της σχέσης των θεραπόντων γιατρών
με το ΙΚΑ. Εν προκειμένω η καταγγελία
της σύμβασης που έγινε την 13-11-2001
από το εκκαλούν μετά προειδοποίηση
ενός μηνός, επικαλούμενο τη διάταξη
του άρθρου 10 του ν.δ. 1204/1972, και
όχι με βάση το άρθρο 3 του Κανονισμού,
είναι, κατά τα προεκτεθέντα, άκυρη και
το εκκαλούν, μη αποδεχόμενο έκτοτε
(13-11-2001) τις προσφερόμενες υπηρεσίες του εφεσίβλητου, έχει περιέλθει σε
υπερημερία δανειστή, οφείλοντας στον
εφεσίβλητο τους μισθούς υπερημερίας,
το ύψος των οποίων δεν αμφισβητείται
από αυτό (εκκαλούν).

562

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

521/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Κολέσης, Σοφία Μέρμελα).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Μορφή διαλείπουσας ή άτυπης εργασίας, υπάρχει
όταν συμφωνήθηκε να επαναλαμβάνεται η εργασία άτακτα και χωρίς κανένα ρυθμό.
Δεν ταυτίζεται με την εκ περιτροπής εργασία. Περιστατικά. Απαιτείται για την κατάρτισή
της έγγραφος τύπος που καλύπτεται με το έντυπο της “αναγγελίας πρόσληψης” προς
τον Ο.Α,Ε.Δ. αφού έχει τις ιδιόχειρες υπογραφές αμφοτέρων των συμβαλλομένων.
Εφαρμογή λόγω χρόνου κατάρτισης της σύμβασης (20.11.1996) του άρθρου 38.1
του ν. 1892/1990 και όχι του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2639/98 που προβλέπει εκτός
από το έγγραφο και γνωστοποίηση μέσα σε 15 ημέρες από την κατάρτιση στην
Επιθεώρηση εργασίας. Τρόπος υπολογισμού της άδειας με αποδοχές και επιδόματα
αδείας, δώρων εορτών στη διαλείπουσα σύμβαση εργασίας.

…. Η σύμβαση εργασίας ήταν
έγκυρη, δεδομένου ότι ο ενάγων ήταν
εφοδιασμένος με θεωρημένο βιβλιάριο
υγείας και με άδεια εργασίας του Π.Δ.
180/1979. Ειδικότερα, συμφωνήθηκε με
έγκυρη ρήτρα - όρο της επίδικης συμβάσεως εργασίας μεταξύ των διαδίκων
κατά τη σύναψη αυτής η για αόριστο
χρόνο διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης ως μικρότερη της κανονικής,
δηλαδή η παροχή της εργασίας του
ενάγοντος όχι σε όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, άσχετα από τις ώρες
της ημερήσιας απασχόλησης, ήτοι η παροχή της εργασίας του ενάγοντος με ενδιάμεσες διακοπές. Η μερική αυτή απασχόληση του ενάγοντος συμφωνήθηκε
με τον ως άνω όρο - ρήτρα της εργασιακής συμβάσεως να επαναλαμβάνεται
άτακτα και χωρίς κανένα ρυθμό, συμφωνήθηκε δηλαδή η διαλείπουσα ή άτακτη
και όχι η εκ περιτροπής απασχόληση του
ενάγοντος. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η απασχόληση του ενάγοντος
για 1 ή 2 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα στην πρωϊνή βάρδια 10.00'- 16.00'
για αόριστο χρόνο (για την έννοια της
διαλείπουσας εργασίας βλ. Λαναρά,

Νο-μοθεσία Εργατική και -Ασφαλιστική
2001, σελ. 325, 326, Εφ Θεσ 471/1989
ΔΕΝ 45.668=Αρμεν ΜΓ, 48, Εφ Λαρ
539/2000 στο περιοδικό Δικογραφία
2000, 55). Ο εν λόγω όρος - ρήτρα της
συμβάσεως εργασίας ήταν έγκυρος, δεδομένου ότι τηρήθηκε ο προβλεπόμενος
από το άρθρο 38 παρ. 1 του ισχύοντος
κατά τη συνομολόγηση του Ν. 1892/
1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» συστατικός τύπος του ιδιωτικού εγγράφου
(αρθρ. 159 παρ. 1 ΑΚ). Ειδικότερα, η
πρόσληψη του ενάγοντος αναγγέλθηκε
την ίδια ημέρα στον Ο.Α.Ε.Δ. Πατρών.
Στο από 20-11-1996 έντυπο «αναγγελία
πρόσληψης» περιέχεται ο όρος «μερική
απασχόληση», που αποτελεί έγγραφη
συμφωνία, όπως απαιτεί το άρθρο 38
παρ. 1 Ν 1879/1990, για το έγκυρο του
όρου, επειδή φέρει τις ιδιόχειρες (χειρόγραφες) υπογραφές του ενάγοντος
εργαζομένου και του εναγομένου εργοδότη (άρθρ. 160 παρ. 2 εδ. α’ ΑΚ). Η έγγραφη αυτή συμφωνία δεν αναφέρει το
μειωμένο εργάσιμο χρόνο και το ποσό
των ανάλογα μειωμένων αποδοχών,
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αλλά τούτο δεν απαιτείτο, γιατί επρόκειτο
για διαλείπουσα απασχόληση (Εφ Λαρ
539/2000, ό.π.). Για την επίδικη συμφωνία περί μερικής απασχόλησης
απαι-τείτο ο προβλεπόμενος από το
άρθρο 38 παρ. 1 του ισχύοντος κατά τη
συνο-μολόγηση της Ν. 1892/1990 τύπος
του ιδιωτικού εγγράφου (χωρίς άλλη
δια-τύπωση) και όχι ο τύπος που προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.
2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων», ήτοι εκτός από την κατάρτιση έγγραφου όρου - ρήτρας και γνωστοποίηση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την
κατάρτισή του στην οικεία ‘Επιθεώρηση
Εργασίας, με την καθιέρωση μάλιστα
και τεκμηρίου (μαχητού) περί σχέσεως
εργασίας με πλήρη απασχόληση σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποιήσεως αυτής. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.
2639/1998 δεν εφαρμόζεται αναδρομικά
και δεν καλύπτει όρους - ρήτρες περί
μερικής απασχόλησης που συνομολογήθηκαν πριν από τη θέση του σε ισχύ
(ήτοι πριν από τις 2-9-1998) (βλ. σχετ.
Εφ Θεσ 79/2005 Αρμ 59.391). Έκτοτε ο
ενάγων παρέσχε κατά τους παραπάνω
όρους της συμβάσεως την εξαρτημένη
διαλείπουσα εργασία του (1 με 2 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα στην πρωϊνή βάρδια 10.00’- 16.00') στον εναγόμενο μέχρι τις 31-12-2000, αμειβόμενος
με το εκάστοτε τεκμαρτό ημερομίσθιο
της ασφαλιστικής κλάσης του κλάδου
του ελαττωμένο ανάλογα με το μειωμένο
εργάσιμο χρόνο. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται από όλα τα προμνημονευόμενα αποδεικτικά στοιχεία και ιδίως από
την προαναφερόμενη αναγγελία προσλήψεως στον ΟΑΕΔ Πατρών, τις προσκομιζόμενες με επίκληση καταστάσεις
ασφαλίσεως προσωπικού της επιχείρησης (καταστήματος καφέ - μπαρ) του
εναγομένου που έχει υπογράψει και ο
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ενάγων, καθώς και από την από 26-51959 υπεύθυνη δήλωση του ενάγοντος,
όπου αυτός βεβαιώνει σε ανύποπτο
χρόνο ότι οι ημέρες απασχολήσεώς του
στην επιχείρηση του εναγομένου, που
αναγράφονται στο μισθολόγιο, είναι οι
πραγματικές. Περαιτέρω αποδείχθηκε,
ότι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από
20-11-1996 έως και 31-12-2000 ο
ενάγων δεν εργάσθηκε καμία Κυριακή,
αλλά ούτε και παρείχε νυκτερινή εργασία
στον εναγόμενο, δηλαδή δεν απασχολήθηκε στην επιχείρηση του (καφέ - μπαρ)
από ώρα 10 μ.μ. έως 6 π.μ. Επομένως,
δεν δικαιούται προσαύξηση 75% για εργασία Κυριακών και 25% για νυκτερινή
εργασία. Η επίδικη σχέση εξαρτημένης
(διαλείπουσας και όχι συνεχούς) εργασίας αορίστου χρόνου λύθηκε στις 3112-2000 με σιωπηρή καταγγελία της εκ
μέρους του ενάγοντος και όχι του εναγομένου. Την ως άνω ημεροχρονολογία
ο ενάγων απεχώρησε αυθαίρετα και
αδικαιολόγητα από την εργασία του,
έχοντας αποφασίσει να ασχοληθεί
επαγγελματικά με τον χορό, στη σπουδή
του οποίου επιδιδόταν καθ’ όλη τη
διάρκεια της εργασιακής σχέσεως, τις
ελεύθερες ώρες του, μετά από τη μειωμένη και διαλείπουσα απασχόλησή του.
Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή η προβληθείσα από τον εναγόμενο ένσταση
σιωπηρής καταγγελίας της επίδικης
εργασιακής σύμβασης εκ μέρους του
ενάγοντος (αρθ. 5 παρ. 3 του ν. 2112/
1920, όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ.
3 του ν. 4558/1930, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις των άρθρων 173, 200 και
288 ΑΚ, Ολ ΑΠ 32/1988 ΝοΒ 37.1197,
ΑΠ 1375/2003 Ελλ Δικ 45.1400) ως
κατ’ ουσίαν βάσιμη και να απορριφθεί
το κονδύλιο της αγωγής για αποζημίωση
απολύσεως κατ’ ουσίαν.
…… Περαιτέρω, σύμφωνα με
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το άρθρο 2 παρ. 2 του Α.Ν. 539/1945,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. του Ν 1346/1983, σε περίπτωση
διαλείπουσας εργασίας ή εκ περιτροπής
εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται μετά
τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης σχέσης
εργασίας (και όχι συνεχούς απασχόλησης) στην υπόχρεη επιχείρηση, κάθε
ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές
ίση με το ένα δωδέκατο (1/12) της άδειας
που προβλέπεται από αυτό το νόμο ή
άλλη ειδικότερη διάταξη, για κάθε μήνα
απασχόλησης από την πρόσληψή του,
αν η άδεια χορηγείται για πρώτη φορά
ή από τη λήψη της άδειας του προηγούμενου έτους, μέχρι την έναρξη της
άδειας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ως μήνας λογίζονται
είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης.
Αν προκύπτει, κατά τον υπολογισμό αυτής της παραγράφου, κλάσμα χρόνου
άδειας που υπερβαίνει τη μισή ημέρα, το
κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκλη-ρη
ημέρα. Αποδείχτηκε ότι ο ενάγων που
απασχολήθηκε με διαλείπουσα εργασία,
εργάστηκε κατά το από 20-11-1996 έως
και 20-11-1997 χρονικό διάστημα 82
ημέρες. Για την ανεύρεση δε του αριθμού
των ημερών της άδειας αναπαύσεώς
του για το έτος 1997 θα ληφθεί υπόψη
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2
παρ. 2 Α.Ν. 539/1945, όπως αντικ. με το
άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1346/1983, η άδεια
ενός μισθωτού με συνεχή και πλήρη
απασχόληση, που ανέρχεται για τον
πρώτο χρόνο σε 24 ημέρες, αλλά και
ο αριθμός των ημερών εργασίας που ο
ενάγων πραγματοποίησε στο ανωτέρω
χρονικό διάστημα (20.11.1996 20.11.1997), ήτοι οι 82 ημέρες εργασίας.
Ο αριθμός των ημερών της αδείας του
θα εξευρεθεί σύμφωνα με τους ορισμούς
της παραπάνω διατάξεως ως εξής:
ημέρες εργασίας 82:25=3 μήνες Χ
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1/12=3/12της άδειας των 24 ημερών,
δηλαδή 6 ημέρες άδειας (βλ. σχετ. Λαναρά, ό.π.). Οι αποδοχές αδείας της διαλείπουσας εργασίας που δεν παρέχεται
σταθερά, δηλαδή επί ορισμένο αριθμό
ημερών κάθε εβδομάδα, εξευρίσκονται
ως εξής: Διαιρείται το σύνολο όλων των
αποδοχών που έλαβε ο μισθωτής από
την ημέρα της προσλήψεώς του (για
την πρώτη άδεια) ή από την ημέρα της
προηγούμενης άδειας (για τις υπόλοιπες
άδειες) μέχρι την ημέρα της λήψεως της
πρώτης ή της νέας άδειας, με τον αριθμό
των ημερών προσελεύσεως στην
εργασία. Το πηλίκον αυτό αποτελεί το
μέσο όρο του ημερομισθίου. Στη συνέχεια το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με
τον αριθμό των ημερών άδειας που προκύπτει από το παραπάνω άρθρο, δηλαδή εν προκειμένω για το χρονικό διάστημα από 20.11.1996 έως 20.11.1997 με
τις 6 ημέρες άδειας (βλ. αναλυτικά Εφ
Θε6 471/1989 ό.π.). Το σύνολο όλων
των αποδοχών που έλαβε ο ενάγων από
την 20.11.1996 μέχρι και την 20.11.1997
ανέρχεται σε 803.960 δραχμές. Ο μέσος
όρος του ημερο-μισθίου του ενάγοντος
ανέρχεται για το από 20.11.1996 έως και
20.11.1997 χρονικό διάστημα σε 9.804
δραχμές (803.960 δρχ.: 82 ημέρες).
Έτσι ο ενάγων δικαιούται από τον εναγόμενο για αποδοχές αδείας έτους 1997
58.824 δραχμές (9.804 δρχ. Χ 6 Μέρες
άδεια). Για την άδεια του έτους 1998 ο
ενάγων εργάστηκε κατά το από 21.11.1997
έως και 31.7.1998 χρονικό διάστημα 74
ημέρες. Δικαιούται 6,25 ημέρες άδεια
(ημέρες εργασίας 74: 25=2,96 μήνες,
που στρογγυλοποιείται σε 3 μήνες Χ
1/12= 3/12 της άδειας των 25 ημερών,
που δικαιούται ένας μισθωτός με συνεχή
και πλήρη απασχόληση για τον δεύτερο
χρόνο, δηλαδή 6,25 ημέρες άδεια). Το
σύνολο όλων των αποδοχών που έλαβε
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ο ενάγων την 21.11.1997 μέχρι και την
31.7.1998 ανέρχεται σε 784.860 δραχμές. Ο μέσος όρος του ημερομισθίου
του ενάγοντος ανέρχεται για το από 2111-1997 έως και 31-7-1998 χρο-νικό
διάστημα σε 10.606 δραχμές (784.860
δρχ.: 74 ημέρες). Έτσι ο ενάγων δικαιούται από τον εναγόμενο για αποδοχές
αδείας έτους 1998 66.288 δραχμές
(10.606 δρχ. Χ 6,25 ημέρες άδεια)……
….. Για επιδόματα αδείας των
ετών 1997, 1998, 1999 και 2000 ο
ενά-γων δικαιούται ποσό ίσο με τις
αποδο-χές αδείας των ιδίων ετών,
ήτοι συνο-λικά το ποσό των 318.264
δραχμών ή 934,01 ευρώ, δεδομένου
ότι τα επί μέ-ρους ποσά για το κάθε έτος
(58.824 για το έτος 1997, 66.288 δρχ.
για το έτος 1998, 94.662 δρχ. για το έτος
1999 και 98.490 δρχ. για το έτος 2000)
δεν υπερβαίνουν τα 13 ημερομίσθια

του αντιστοίχου έτους (αρθ. 3 παρ.
16 Ν 4504/1966). Περαιτέρω, για τον
υπο-λογισμό των επιδομάτων εορτών
επί διαλείπουσας εργασίας που δεν
πα-ρέχεται σταθερά, εξευρίσκεται κατά
πα-ρόμοιο τρόπο, όπως και για τις
αποδο-χές της αδείας, ο μέσος όρος του
ημε-ρομισθίου, ως προς μεν το επίδομα
των Χριστουγέννων κατά το από 1 Μαΐου
έως 31 Δεκεμβρίου χρονικό διάστημα,
ως προς δε το επίδομα Πάσχα κατά
το από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου
χρο-νικό διάστημα και επί τη βάσει του
ημε-ρομισθίου αυτού υπολογίζονται στη
συνέχεια τα εν λόγω επιδόματα κατά
τους ορισμούς του άρθρου 1 Ν. 1082/
1980 και του άρθρου 1 της 19040/1981
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (βλ. αναλυτικά Εφ
Θεσ 471/1989 ό.π.).

610/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κόττας, Παναγιώτης Λάφης).
Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο (672 Α.Κ.). Περιστατικά που
συνιστούν σπουδαίο λόγο.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 672
ΑΚ: «Καθένας από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει
οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο
λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία».
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής
σπουδαίο λόγο αποτελούν τα περιστατικά εκείνα ή ακόμη και το μεμονωμένο εκείνο περιστατικό, εξαιτίας των
οποίων δεν είναι δυνατόν, κατ’ αντικειμενική κρίση σύμφωνα με την καλή
πίστη και τα χρηστά ήθη, να αξιωθεί από
οιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων με-

ρών η συνέχιση της συμβάσεως μέχρι
τη συμφωνημένη ή εκ του νόμου υποχρεωτική λήξη της (Ολ.. ΑΠ 10/1995).
Με τη σύμβαση εργασίας ή τον κανονισμό της εργοδότριας επιχείρησης μπορούν να προσδιοριστούν και ειδικοί
λό-γοι, εφόσον από τις περιστάσεις και
τη φύση της εργασίας δικαιολογούνται
ως «σπουδαίοι» για την καταγγελία
της συμβάσεως (ΑΠ 1515/2003 1609/
2003, 20/2004, Ελ. Δνη 45.448, 762
αντί-στοιχα).
Εξάλλου στην περίπτωση
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επι-κλήσεως από τον καταγγέλλοντα
περισ-σοτέρων περιστατικών, αρκεί
η έρευνα του ενός από αυτά, εφόσον
δικαιολογεί πράγματι την πρόωρη λύση
της συμβά-σεως, διαφορετικά ερευνάται
το σύνολο αυτών και αν αυτά αθροιστικά
επιβαρύ-νουν την εργασιακή σχέση σε
τέτοιο βα-θμό ώστε να καθίσταται για τον
καταγ-γέλλοντα μη ανεκτή η συνέχισή
της (ΑΠ 1515/2003 Ελ. Δνη 45.448). Η
καταγ-γελία έχει άμεση ενέργεια, δηλαδή
επι-φέρει τη λύση της σύμβασης για το
μέλ-λον (αρθρ. 587 Α.Κ.). Η αθέτηση της
σύμβασης που στηρίζει το σπουδαίο λόγο πρέπει να βασίζεται σε υπαιτιότητα
και να αναφέρεται σε υποχρέωση που
απορρέει από τη σύμβαση ή το νόμο
ή άλλη κανονιστική διάταξη (αρθρ.
673 Α.Κ., Εφ.Αθ. 6039/2000 Ελ. Δνη
44.837). Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.
1 της υπ’ αριθμ. ΑΙβ/8577/1983 απόφασης του Υπουργού Υγείας - Πρόνοιας
(ΦΕΚ Β’/526), η οποία εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση του α. ν. 2520/1940 και
ισχύει από 8-9-1993, όσοι ασκούν ή
επιθυμούν ν’ ασκήσουν το επάγγελμα
του χειριστή τροφίμων - ποτών είτε ως
ειδικοί επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι
ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε
ξενοδοχεία, δημόσια λουτρά, καθαριστήρια, κομμωτήρια, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και άλλες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο κοινό
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να βεβαιώνεται ότι
ο κάτοχός του δεν πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την
απασχόλησή του. Σύμφωνα με την παρ.
10 εδ. β του ιδίου ως άνω άρθρου «οι
νομείς καταστημάτων, εργαστηρίων και
εργοστασίων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τούτων
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οφείλουν να μην προσλαμβάνουν ή
απασχολούν στην επιχείρηση τους
άτο-μα, τα οποία δεν κατέχουν βιβλιάριο
υγείας ή δεν έχουν θεωρήσει τούτο, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου». Από το συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας
υγείας και θεσπίστηκαν για λόγους
γενικότερου δημοσίου συμφέροντος,
προκύπτει ότι, σε περίπτωση ελλείψεως
του βιβλιαρίου υγείας ή της περιοδικής
θεωρήσεως αυτού, η σύμβαση εργασίας
των απασχολουμένων στις ως άνω ειδικότητες μισθωτών είναι άκυρη και λογίζεται ως μη γενομένη (άρθρα 174,180
του Α.Κ.), οι δε εργοδότες, μη αποδεχόμενοι τις υπηρεσίες τους ή καταγγέλλοντας τη σύμβαση, χωρίς την καταβολή
πλήρους αποζημιώσεως, δεν καθίστανται υπερήμεροι και δεν υποχρεούνται
ως εκ τούτου στην καταβολή αποδοχών
υπερημερίας, ούτε στη συνέχιση της
σχέσης εργασίας, αφού αυτή, μη αναγνωρισμένη από. το νόμο, δεν δύναται
να εξακολουθήσει χωρίς τη θέληση τους
(ΑΠ 1098/ 2003 Ελ. Δνη 46.125 ΑΠ
622/1991 Ελ.Δνη 32.1244). Η έλλειψη
βι-βλιαρίου στις ως άνω περιπτώσεις
δημι-ουργεί για τη σύμβαση ακυρότητα
που αφορά στη δημόσια τάξη, γι’ αυτό
και λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως
από το δικαστήριο (ΑΠ 661/1982 Νοβ
33.449).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 16-11-2000, ο
ενάγων προσλήφθηκε από το νόμιμο
εκπρόσωπο της εναγομένης ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΝΙΟΡΕ
Α.Β.Ε.», με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου να εργασθεί, ως
μάγειρας, στην επιχείρησή της, που διατηρεί στην Πάτρα και επί της οδού Αγίου
Ανδρέου αριθμ. 67, η οποία έχει ως
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αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση εστιατορίου. Η χρονική διάρκεια της συμβάσεως καθορίστηκε σε έξι
(6) μήνες και συνεπώς θα έληγε αυτοδικαίως στις 15-5-2001 και η μηνιαία
απο-ζημίωση στο ποσό του 2.934,70
ΕΥΡΩ. Με καταγγελία της εναγομένης
λύθηκε πρόωρα η σύμβαση εργασίας.
Ειδικό-τερα στις 13-3-2001 κοινοποίησε
στον ενάγοντα έγγραφη καταγγελία της
συμ-βάσεως, επικαλούμενη την ύπαρξη
σπουδαίου λόγου, που δικαιολογούσε
την απόλυσή του. Ο σπουδαίος λόγος
τον οποίο επικαλείται η εναγομένη εργοδότρια αναφέρεται σε υπαίτια παράβαση, των υποχρεώσεων του ενάγοντος
- εκκαλούντος και σε διαταραχή της ομαλής συνεργασίας μεταξύ εργοδότριας εναγομένης ήδη εφεσίβλητης, εργαζομένου και του προσωπικού της εργοδότριας. Συγκεκριμένα αποδείχτηκε ότι
ο ενάγων δεν κατείχε ή τουλάχιστον
δεν προσκόμιζε και δεν επεδείκνυε στο
νόμιμο εκπρόσωπο της εναγομένης
- εφεσίβλητης το βιβλιάριο υγείας, με
το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμένοι
οι εργαζόμενοι σε τέτοιου είδους καταστήματα, παρόλο που το είχε ζητήσει και
είχε διαμαρτυρηθεί σχετικά. Τα ανωτέρω
με σαφήνεια προκύπτουν από τις καταθέσεις των μαρτύρων ανταποδείξεως
αλλά και από την κατάθεση του μάρτυρα
του ενάγοντος ο οποίος εξεταζόμενος
ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου
κατέθεσε ότι στις 7-3-2001 όταν αυτός
(ενάγων) προσήλθε στο κατάστημα για
να εργαστεί του ζητήθηκε από τον υπεύθυνο του καταστήματος το βιβλιάριο
υγείας του και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα
να δημιουργηθεί το περιστατικό που
οδήγησε στην απόλυσή του. Η συμπεριφορά του ενάγοντος υπήρξε προβληματική. Ενώ είχε υπογραφεί σύμβαση
εργασίας με βάση την οποία ώφειλε
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να εργαστεί στην επιχείρηση από 1611-2000 έως 16-5-2001 μετέβη στο
κατά-στημα 4-5 φορές, έδωσε οδηγίες
για τη διαρρύθμιση αυτού και την αγορά
υλι-κών και στα μέσα Δεκεμβρίου 2000
έφυ-γε για την Ιταλία και επέστρεψε για
να αναλάβει εργασία αρχές Ιανουαρίου
2001 ενώ κατά τη σύμβαση εδικαιούτο
μόνο τέσσερις (4) ημέρες άδεια εορτών.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι καθυστερούσε να προσέλθει στην εργασία του
και πολλές φορές αποχωρούσε πριν τη
συμπλήρωση του συμβατικού χρόνου,
ο οποίος είχε καθοριστεί σε εννέα (9)
ώρες ημερησίως. Είχε προστριβές με το
προσωπικό του καταστήματος και πολλές φορές προσήρχετο στην εργασία
του μαζί με άλλους ομοεθνείς του, όπως
ο μάρτυρας αποδείξεως, οι οποίοι, αφού
εξυπηρετούντο από τους εργαζομένους,
δεν κατέβαλαν το τίμημα μετά από εντολή του ενάγοντος. Το γεγονός αυτό δέχεται και ο μάρτυρας αποδείξεως, ο οποίος
το αποδίδει στην άγνοια της ελληνικής
γλώσσας από τον εργαζόμενο και στη
συνδρομή αυτού ως διερμηνέα. Στις
7-3-2001, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος
της εναγομένης Ι.Κ. του ζήτησε πριν από
την ανάληψη της εργασίας του να αποχωρήσει και να επανέλθει με το βιβλιάριο
υγείας, ο εργαζόμενος δημιούργησε
επεισόδιο ενώπιον των εργαζομένων
και των πελατών του καταστήματος. Ο
ίδιος ισχυρίζεται ότι ο εκπρόσωπος της
ενα-γομένης του προκάλεσε παράνομα
και υπαίτια σωματική βλάβη και ότι για
το λόγο αυτό στις 16-3-2001 κατήγγειλε
τη σύμβαση εργασίας. Από κανένα αποδεικτικό στοιχείο αποδείχτηκε ότι ο ανωτέρω προκάλεσε παράνομα και υπαίτια
σωματική βλάβη στον ενάγοντα. Ο δε
ισχυρισμός του ότι μετά το περιστατικό
αυτό κατήγγειλε τη σύμβαση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ενα-
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γομένη μετά και το περιστατικό αυτό με
την από 9-3-2001 έγγραφη καταγγελία
της, που κοινοποιήθηκε στον εργαζόμενο στις 13-3-2001, κατήγγειλε τη σύμβαση ο δε ενάγων στις 16-3-2001 κοινοποίησε στην εναγομένη καταγγελία συμβάσεως. Από τα ανωτέρω περιστατικά
κατήγγειλε η εναγομένη τη σύμβαση
εργασίας για σπουδαίο λόγο και με
δική του υπαιτιότητα. Συνεπώς με τη
μη απο-δοχή της εργασίας του δεν
περιήλθε σε υπερημερία και δεν οφείλει
σ’ αυτόν μισθούς υπερημερίας. Αποτελεί
δε σπουδαίο λόγο η ανυπαρξία ή έστω
η μη επίδειξη των νομίμων εγγράφων,
με τα οποία αυτός έπρεπε να είναι εφοδιασμένος, αφού σε ενδεχόμενο έλεγχο
των αρμοδίων οργάνων η επιχείρηση θα
ήταν εκτεθειμένη. Σπουδαίο λόγο καταγγελίας αποτελεί επίσης η εν γένει συμπε-

ριφορά του ενάγοντα δηλ. η μη συμμόρφωση προς τις οδηγίες της επιχείρησης,
η αδικαιολόγητη απουσία του από την
εργασία, αφού αυτά είναι περιστατικά, τα
οποία αντικειμενικώς θεωρούμενα κατά
καλή πίστη, λαμβανομένων υπ’ όψιν και
των συναλλακτικών ηθών καθι-στούν
μη ανεκτή την περαιτέρω συνέ-χιση
της εργασιακής συμβάσεως για τον
εργοδότη. Συνιστούν, συνεπώς σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την καταγγελία της ένδικης σύμβασης εκ μέρους
της εναγομένης, δεκτής γενομένης της
σχετικής ενστάσεως ως βάσιμης κατ’
ουσίαν. Έτσι λύθηκε η σύμβαση και η
εναγομένη δεν περιήλθε σε κατάσταση
υπερημερίας για να οφείλει τις απαιτούμενες αποδοχές μέχρι το χρόνο λήξεως
της συμβάσεως.

617/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Χουλιάρας, Γεράσιμος Γερολυμάτος).
Οικιακοί βοηθοί. Παρέχουν εξαρτημένη εργασία κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση
οικιακών ή προσωπικών αναγκών του εργοδότη ή των μελών της οικογενείας του.
Εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις για παροχή άδειας με αποδοχές, για δώρα εορτών
και για αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Επειδή ως οικιακοί βοηθοί χαρακτηρίζονται γενικά αυτοί που δεν είναι
ενταγμένοι σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλά παρέχουν εξαρτημένη εργασία
κατά κύριο λόγο για εξυπηρέτηση οικιακών ή προσωπικών αναγκών του εργοδότη ή μελών της οικογενείας του. Όταν
διαμένουν ή διατρέφονται στην κατοικία
του εργοδότη χαρακτηρίζονται ως οικόσιτοι οικιακοί βοηθοί. Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των υπηρεσιών που παρέ-

χουν και των ειδικών περιστάσεων υπό
τις οποίες τις παρέχουν (εντός του οικιακού περιβάλλοντος, υπό συνθήκες σχέσεως εμπιστοσύνης και ειδικής μέριμνας
για τον μισθωτό) δεν διέπεται η εργασιακή σχέση των οικόσιτων οικιακών
μι-σθωτών από τις ειδικές διατάξεις για
τον χρόνο εργασίας των μισθωτών, για
την εργασία κατά τις Κυριακές κ.λ.π.
(βλ. ΑΠ 172/93, ΝοΒ 42, 192, Εφ.Αθ.
648/97, Δνη 97, 907, 1727/90, Δνη 91,
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621). Εφαρμόζονται όμως και σε αυτούς
οι διατάξεις για την παροχή αδείας μετ’
αποδοχών, για τα επιδόματα εορτών και

για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας
της συμβάσεως εργασίας (βλ. ΑΠ
172/93, ο.π., Εφ.Αθ. 2872/96, Δνη 97,

619/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παναγιώτου, Γεώργιος Καλαπόδης).

Παραγραφή αγωγής για μισθούς. Επέρχεται διακοπή και με την έγερση αναγνωριστικής
αγωγής. Παραίτηση από την αγωγή. Έγερση νέας. Η νέα πρέπει να απευθύνεται από
τον ίδιο ενάγοντα κατά του ίδιου αναγομένου και να στηρίζεται στην ίδια ιστορική και
νομική αιτία.

Επειδή στην περίπτωση παροχής εξαρτημένης εργασίας υπό τη μορφή της απλής ετοιμότητας ή ετοιμότητας
κλήσεως προς εργασία, στην οποία ο
εργαζόμενος συμφωνεί να περιορίσει
την προσωπική του ελευθερία, αναλαμβάνοντας μόνο την υποχρέωση να
παραμείνει σε ορισμένο τόπο για ορισμένο χρόνο, χωρίς να έχει σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές του
δυνάμεις, τις οποίες υποχρεούται να
κινητοποιήσει μόνο αν υπάρξει ανάγκη,
δεν εφαρμόζονται, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ειδικά το αντίθετο, οι διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας για τα ελάχιστα
όρια αμοιβής και τις προσαυξήσεις για
παροχή νυκτερινής ή υπερωριακής
εργασίας ή άλλης εργασίας κατά τις
Κυ-ριακές ή αργίες. Για τον λόγο αυτό
στην παραπάνω περίπτωση οφείλεται
ο μι-σθός που συμφωνήθηκε και αν

δεν έχει συμφωνηθεί, ο ειθισμένος
μισθός, σύμ-φωνα με το αρθρ. 653 του
ΑΚ (βλ. ΑΠ 802/2003, Δνη 2004, 142,
1033/99, Δνη 99, 1550, 1219/98, Δνη
2000, 89, Εφ. Αθ. 7257/2003, Δνη 2004,
862, 8906/97, Δνη 98,1367). Εξάλλου,
ειθισμένος μισθός, κατά την έννοια της
διατάξεως αυτής, είναι ο μισθός που
καταβάλλουν συνήθως οι εργοδότες
στην ίδια περιο-χή, για όμοιες εργασίες,
σε εργαζο-μένους με τα ίδια προσόντα,
κάτω από τις ίδιες συνθήκες (βλ. ΑΠ
802/2003, Α.Π. 1504/90, Δνη 92,133).
Εξάλλου, οι αξιώσεις των εργαζομένων
για την πλη-ρωμή μισθού και άλλων
αμοιβών, που οφείλονται από έγκυρη
σύμβαση εργα-σίας υπόκεινται κατά τις
διατάξεις του αρθρ. 250 αρ.6 και 17 του
Α Κ, σε πεντα-ετή παραγραφή, η οποία
αρχίζει, κατ’ άρθρ. 253, μόλις λήξει το
έτος κατά το οποίο συμπίπτει η έναρξη
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της οριζό-μενης στα αρθρ. 251 και 252
παραγρα-φής. Κατά το αρθρ. 261 του
ιδίου κώδικα την παραγραφή διακόπτει
η έγερση της αγωγής και όταν διακοπεί
με τον τρόπο αυτό αρχίζει και πάλι από
την τελευταία διαδικαστική πράξη των
διαδίκων ή του δικαστηρίου. Ως αγωγή
κατά την έννοια της άνω διατάξεως, της
οποίας η έγερση επάγεται τη διακοπή
της παραγραφής της αξιώσεως,
νοείται και η προπαρα-σκευαστική της
αξιώσεως αυτής ανα-γνωριστική αγωγή,
με την οποία διώκε-ται η αναγνώριση
έννομης σχέσης, η οποία αποτελεί τη
βάση εκείνης της αξι-ώσεως (βλ. ΑΠ
1480/2001, Δνη 2003, 972). Εννοείται
δηλαδή η αναγνωριστική αγωγή με
την οποία ζητείται η αναγνώ-ριση της
έννομης σχέσης που αναφέρε-ται και
ταυτίζεται με την πραγματική βά-ση της
αξιώσεως. Κατά το αρθρ. 263 παρ. 1
του ΑΚ κάθε παραγραφή που διε-κόπη
με την έγερση της αγωγής θεω-ρείται
σαν να μην διακόπηκε αν ο ενά-γων
παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή
απορριφθεί για λόγους μη ουσιαστικούς, κατά δε την παρ. 2 του ιδίου
άρθρου, αν ο διάδικος εγείρει και πάλι
την αγωγή μέσα σε έξι μήνες, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί με την
προηγούμενη αγωγή. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι σε περίπτωση παραίτησης του ενάγοντος από
το δικόγραφο της αγωγής, αφετηρία της
εξάμηνης προθεσμίας επανέγερσης αυτής, ώστε να θεωρηθεί ότι η παραγραφή
έχει διακοπεί από την άσκηση της πρώτης αγωγής, είναι ο χρόνος της παραίτησης (βλ. ΑΠ 1359/2001, Δνη 2003,
782). Για να θεωρηθεί όμως ότι η παραγραφή έχει διακοπεί με την προηγούμενη αγωγή θα πρέπει όχι μόνο η νέα
αγωγή να εγείρεται από τον ίδιο ενάγοντα κατά του αυτού εναγομένου, αλλά
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και να στηρίζεται στην ίδια ιστορική και
νομική αιτία (βλ. ΑΠ 1267/95, Δνη 97,
838, 213/89, Δνη 90, 1024, 229/87, Δνη
88, 1353).
Αποδείχτηκε ότι καθόλο το επίδικο χρονικό διάστημα για έκαστο των
εκκαλούντων και συγκεκριμένα από το
έτος 1987 μέχρι την 11.11.1999 που
αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης οι
δύο πρώτοι και από το έτος 1987 μέχρι
και τον Ιούνιο του 1992 που ο τρίτος τελούσε λόγω ασθενείας υπό προσωρινή
συνταξιοδότηση, πρόσφεραν πραγματικά και προσηκόντως τις υπηρεσίες
τους προς το εφεσίβλητο (ΚΤΕΛ) ως
εφεδρικοί οδηγοί δεσμεύοντας προς
όφελός του την ελευθερία τους ως
επαγ-γελματίες οδηγοί, ευρισκόμενοι
σε καθη-μερινή επικοινωνία με τα
αρμόδια όργα-νά του και τελούσαν
σε ετοιμότητα ανά-ληψης υπηρεσίας
ως οδηγοί εντεταγμέ-νων σε αυτό
λεωφορείων αναπληρώ-νοντας τους
τακτικούς οδηγούς για οποι-οδήποτε
λόγο και προς εκτέλεση οποι-ουδήποτε
δρομολογίου για το οποίο θα ελάμβαναν
σχετική εντολή από τον εργο-δότη τους.
Η ανάθεση υπηρεσίας δεν ήταν εκ των
προτέρων χρονικά προσδιο-ρισμένη
και προγραμματισμένη, αφού εξαρτάτο
και συναρτάτο με την εμφάνιση του
κωλύματος του τακτικού οδηγού ή την
ανάγκη αύξησης των δρομολογίων
κλπ, σύμφωνα με το περιεχόμενο της
συμβάσεως που είχαν συνάψει να ευρίσκονται συνεχώς σε ετοιμότητα προς
ανάληψη υπηρεσίας. Και για τις ημέρες
αυτές που δεν απασχολούνταν πράγματι αλλά τελούσαν απλώς σε ετοιμότητα προς παροχή των υπηρεσιών του
οδηγού και η οποία εργασία κατά τις
συναλλακτικές αντιλήψεις παρέχεται
μόνο με αμοιβή, οι εκκαλούντες δικαιούνται, εφόσον δεν συμφωνήθηκε
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συγκεκριμένο ποσό, την ειθισμένη αμοιβή, δηλαδή εκείνη που καταβάλλεται σε
άλλους εφεδρικούς οδηγούς υπό τις
ίδιες συνθήκες. Ως προς την αξίωση
καταβολής της ειθισμένης αμοιβής για
τις ημέρες που οι εκκαλούντες τελούσαν
σε απλή ετοιμότητα προς παροχή των
υπηρεσιών του εφεδρικού οδηγού και
που αποτελεί το αντικείμενο της ένδικης
διαφοράς δεν απορρέει δεδικασμένο
από την προδιαληφθείσα 841/97 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, όπως
αβασίμως ισχυρίζεται το εφεσίβλητο και
δέχθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, αφού
η παραπάνω απόφαση έκρινε αξίωση
των εκκαλούντων ερειδομένη μεν από
την ίδια σύμβαση εργασίας αλλά θεμελιουμένη σε διαφορετικά πραγματικά
περιστατικά, δοθέντος ότι αντικείμενο
των αγωγών επί των οποίων εκδόθηκε
η 841/97 απόφαση ήταν η υποχρέωση
του εναγομένου ΚΤΕΛ σε καταβολή
πλήρων των νόμιμων αποδοχών για 25
ημέρες εργασίας ασχέτως του αριθμού
των πραγματοποιούμενων ημερομισθίων. Εξάλλου, η αγωγή επί της οποίας
εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση,
ασκήθηκε, όπως δεν αμφισβητείται,
την 14-3-2000. Οι αξιώσεις, επομένως,
του τρίτου των εκκαλούντων Α.Σ., που
ανά-γονται στο χρονικό διάστημα από
1-1-1987 έως και τον Ιούνιο του 1992
(ας σημειωθεί ότι ο ενάγων αυτός
δεν συμ-μετείχε στην προηγούμενη
ομοίου περιε-χομένου από 30-31998 αγωγή που εί-χαν ασκήσει οι
λοιποί εκκαλούντες και από την οποία
παραιτήθηκαν με το δικό-γραφο της
ένδικης αγωγής), έχουν υπο-πέσει
στην πενταετή παραγραφή του αρθρ.
250 αρ. 17 του ΑΚ. Περί διακοπής της
παραγραφής των επίδικων αξιώ-σεων
με την άσκηση των προαναφερθεισών από 25-10-1986 και 30-12-1986
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αγωγών, επί των οποίων εκδόθηκε η
άνω 841/97 απόφαση του Δικαστηρίου
αυτού, δεν μπορεί να γίνει λόγος, όπως
αβασίμως ισχυρίζονται οι εκκαλούντες,
αφού, όπως ελέχθη, η κρινόμενη αγωγή
δεν στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά και οι καταγόμενες με τη δεύτερη
αγωγή αξιώσεως είναι διαφορετικές από
εκείνες των προηγούμενων αγωγών,
έτσι δε η παραγραφή των επίδικων αξιώσεων δεν έχει διακοπεί με την άσκηση
των πρώτων αγωγών. Επομένως, το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ορθώς απέρριψε την αγωγή ως προς τον τρίτο των
εκκαλούντων και όσα αντίθετα υποστηρίζει με την έφεση του δεν είναι βάσιμα.
Οι δύο πρώτοι των εκκαλούντων άσκησαν περί των αυτών επίδικων αξιώσεων
για το χρονικό διάστημα μέχρι και μέσα
Οκτωβρίου 1998 αρχικά την από 303-1998 (αρ. κατ. 2202/562/98) αγωγή
τους (μαζί με τους Ν.Π., Ν.Μ. και Χ.Μ.,
ως προς τους οποίους εκδόθηκε ήδη η
108/2002 απόφαση του Δικαστηρίου
αυτού, που κατέστη αμετάκλητη με την
1280/2003 απόφαση του Αρείου Πάγου),
που επεδόθη στο εναγόμενο ΚΤΕΛ την
8-5-98 (βλ. την 1552652/8-5-98 έκθεση
επι-δόσεως του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Πατρών Δ.Α.). Από την
αγωγή αυτή οι ίδιοι εκκαλούντες παραιτήθηκαν με την άσκηση της κρινόμενης
αγωγής και συνεπώς, η διακοπείσα παραγραφή των αξιώσεων τους θεωρείται
ότι επήλθε με την προηγούμενη αγωγή.
Μέχρι τότε όμως και δοθέντος ότι για
τους λόγους που προαναφέρθηκαν με
την άσκηση των αγωγών του έτους 1987
δεν διεκόπη η παραγραφή των επίδικων
αξιώσεων, είχαν υποκύψει στην πενταετή παραγραφή του αρθρ. 250 αρ, 17
του ΑΚ οι αξιώσεις των ετών 19871992, κατά τη βάσιμη και παραδεκτώς
προ-βληθείσα περί τούτου ένσταση
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του εφε-σίβλητου. Το τελευταίο έπαυσε
ουσια-στικά να απασχολεί τον πρώτο
των εκκα-λούντων Α.Μ. από το έτος
1987 (το έτος 1987 πραγματοποίησε
μόνο 11 ημερο-μίσθια) και τον δεύτερο
των εκκαλού-ντων Γ.Χ. από τον Ιούνιο
του 1988 (μέχρι τότε το έτος 1988 είχε
πραγματοποιήσει 34 ημερομίσθια).
Οι εκκαλούντες όμως είχαν υπό την
προδιαληφθείσα και σύμ-φωνα με τη
σύμβαση έννοια τις υπηρε-σίες τους
στη διάθεση του εφεσίβλητου, το
οποίο αν και υπήρχε ανάγκη αναπλήρωσης των τακτικών οδηγών απέκρουε
αδικαιολόγητα την προσφερόμενη
εργα-σία τους και κατέστη υπερήμερο
ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών
τους (βλ. σχετικό και την από 14-1-98
εξώδικη απάντηση του εφεσίβλητου
σε εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία των
εκκαλού-ντων, από την οποία προκύπτει
ότι αρ-νείτο να δεχθεί τις υπηρεσίες τους
ισχυ-ριζόμενο ότι δεν συνδέονται με
αυτό με σχέση εργασίας). Το γεγονός
ότι κατά τον χρόνο της υπερημερίας του
εργο-δότη τους πρόσφεραν αλλαχού την
εργασία τους και ειδικότερα στο Αστικό
ΚΤΕΛ Πατρών ούτε άρση της υπερημερίας του εναγόμενου ΚΤΕΛ συνεπάγεται ούτε αποδοχή από μέρους των της
υφιστάμενης τυχόν καταγγελίας της
συμ-βάσεως εργασίας ούτε και ενέχει
διακο-πή του ενοχικού δεσμού που τους
συνέ-δεε μέχρι που αποχώρησαν από
την υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως
(βλ. σχετικά και την 704/2002 απόφαση
του Δικαστηρίου αυτού που αναφέρεται
στην αποζημίωση που δικαιούται από το
εφεσίβλητο ΚΤΕΛ ο εκ των εκκαλούντων
Γ.Χ. που την 11-11-99 αποχώρησε λόγω
συνταξιοδοτήσεως).
….. Οι εκκαλούντες ευρίσκονταν
σε κατάσταση ετοιμότητας προς παροχή
υπηρεσιών ως εφεδρικοί οδηγοί κατά τα
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έτη 1993 έως επί 60 ημέρες ο καθένας
κάθε έτος και κατά το έτος επί 50 ημέρες
ο καθένας και δικαιούνται να λάβουν τη
συνηθισμένη αμοιβή για την εργασία
αυτή. Η ειθισμένη αμοιβή που καταβάλλεται σε άλλους μισθωτούς υπό τις ίδιες
συνθήκες με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του ίδιου επαγγελματικού κύκλου ανέρχεται για τα έτη
1993 και 1994 στο ποσό των 3.500
δρχ., για τα έτη 1995 και 1996 στο
ποσό των 4.000 δρχ., για τα έτη 1997
και 1998 στο ποσό των 4.500 δρχ. και
για το έτος 1999 στο ποσό των 5.000
δρχ. Επο-μένως, δικαιούται έκαστος: α)
για τα έτη 1993 και 1994 το ποσό των
420.000 δρχ (120 ημ. χ 3.500 δρχ), β)
για τα έτη 1995 και 1996 το ποσό των
480.000 δρχ. (120 ημ. χ 4.000 δρχ), γ)
για τα έτη 1997 και 1998 το ποσό των
540.000 δρχ. (120 ημ. χ 4.500 δρχ.) και
δ) για το έτος 1999 το ποσό των 250.000
δρχ. (50 ημ. χ 5.000 δρχ), συνολικά δε
1.690.000 δρχ. Ο ισχυρισμός του εφεσίβλητου ΚΤΕΛ ότι οι εκκαλούντες δεν
απασχολήθηκαν και δεν πρόσφεραν τις
υπηρεσίες τους σε εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανωτέρω μίσθωση εργασίας και συνίστανται στην ετοιμότητα
προς εργασία εις τρόπον ώστε να μπορούν οποτεδήποτε να εκτελέσουν κάθε
δρομολόγιο όταν τους εζητείτο, δεν είναι
βάσιμος. Η απασχόλησή τους σε άλλο
εργοδότη και δη ως εφεδρικών οδηγών
στο Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών για μικρό ή
μεγάλο χρονικό διάστημα παρέχει στο
εφεσίβλητο ΚΤΕΛ το δικαίωμα να εκπέσει από τις οφειλόμενες αποδοχές υπερημερίας τα ποσά που ωφελήθηκαν οι
εκκαλούντες παρέχοντας την εργασία
τους σε άλλο εργοδότη και δεν καθιστά
την αξίωση των μισθωτών για καταβολή
μισθών υπερημερίας κατά το ίδιο χρο-
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νικό διάστημα καταχρηστική (βλ. ΑΠ
1420/90, Ε. Εργ.Δ. 1991,700 και ΔΕΝ
1993, 468).
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ. 656 εδ. β’ του ΑΚ και
262 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ προκύπτει ότι
η ένσταση του υπερήμερου εργοδότη
περί αφαιρέσεως από τον οφειλόμενο
μισθό ο,τιδήποτε ο εργαζόμενος ωφελή-

θηκε από την παροχή της εργασίας του
αλλού για να είναι ορισμένη πρέπει να
περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων
που τη θεμελιώνουν, δηλαδή όλα τα
περιστατικά από τα οποία προέκυψε η
ωφέλεια του μισθωτού στο αντίστοιχο
χρονικό διάστημα της υπερημερίας του
εργοδότη, το είδος της εργασίας και το

639/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κουκούλης, Γεώργιος Νιάρος).
Σύμβαση μαθητείας. Στη σύμβαση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας για χρονικά όρια εργασίας, νόμιμες αποδοχές, καταγγελία της σύμβασης
εργασίας, αποζημίωσης απόλυσης κ.λ.π. που προϋποθέτουν σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας.

Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση, κατά την οποία ο ένας από τους
συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή ορισμένης τέχνης. Ειδικότερες μορφές της σύμβασης μαθητείας
είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και η
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου. Στη γνήσια σύμβαση μαθητείας προέχον στοιχείο είναι η παροχή
εκπαίδευσης στον μαθητευόμενο, η δε
τυχόν παροχή εργασίας από αυτόν δεν
γίνεται με σκοπό εκτέλεσης παραγωγικού έργου, αλλά για τις ανάγκες της
εκπαίδευσης και της εξοικείωσής του
με το αντικείμενο του επαγγέλματος ή
της τέχνης του. Στη σύμβαση αυτή, για
την οποία δεν υπάρχει ειδική νομοθετική
ρύθμιση και κατά την οποία ο μαθητευόμενος παρέχει εργασία για ορισμένο
ή αόριστο χρόνο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της σύμβασης εργα-

σίας του ΑΚ, εφόσον συμβιβάζονται με
τη φύση και τον σκοπό της σύμβασης
αυτής, ενώ δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα
χρονικά όρια εργασίας, τις νόμιμες αποδοχές, την καταγγελία της σύμβασης
εργασίας, την αποζημίωση απόλυσης
κλπ., οι οποίες προϋποθέτουν παροχή
εξαρτημένης εργασίας, που δεν αποτελεί
προέχον στοιχείο στη γνήσια σύμβαση
μαθητείας. (Εφ.Αθ. 3263/2001 ΔΕΕ
2002,728). Επίσης στη γνήσια σύμβαση
μαθητείας μπορεί να συμφωνηθεί ότι ο
εργοδότης θα καταβάλλει στον μαθητευόμενο μισθό (κατώτερο από τον μισθό του καταρτισμένου μισθωτού) για την
ωφέλεια που αντλεί από την εργασία του
τελευταίου καθώς και ότι ο μαθητευόμενος είτε δεν θα λαμβάνει μισθό είτε
θα καταβάλλει ορισμένο ποσό στον εργοδότη για τη μαθήτευσή του (ΑΠ Ολ.
19/87 ΝοΒ 36,83, ΑΠ 1268/88 ΔΕΝ
45,603, ΕφΑθ 5386/96 ΕΕργΔ 57,544,
ΕφΑθ 3263/2001 ΔΕΕ 2002,728).
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Αντί-θετα στη σύμβαση εξαρτημένης
εργα-σίας μαθητευόμενου το προέχον
στοι-χείο είναι η έναντι μισθού παροχή
παρα-γωγικής εργασίας από τον
προσλαμ-βανόμενο με παράλληλη
μαθήτευση αυ-τού στο επάγγελμα ή την
τέχνη που απα-σχολείται (Εφ.Αθ.3263/
2001 ΔΕΕ 2002,728). Η εκμάθηση,
όμως, της τέ-χνης ή του επαγγέλματος
από τον μαθη-τευόμενο επέρχεται ως
αυτόματη πρα-κτική συνέπεια από

την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης,
χωρίς να αναλαμ-βάνει ο εργοδότης
αντίστοιχη υποχρέ-ωση έναντι του
αντισυμβαλλόμενου του. Στη σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου
έχουν ευθεία εφαρμογή οι γενικές
και ειδικές διατάξεις της εργα-τικής
νομοθεσίας (ΑΠ 2052/90, ΕΕργΔ
50,632, Εφ.Αθ 5386/66 ό.π., ΕφΛαρ
716/95 ΕλΔ 39,169, ΕφΑθ 3263/2001
ό. π., επίσης βλ. Βλαστό σε ΕΕργΔ 57,

678/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φώτης Ραβαζούλας, Γιώργος Παπαδόπουλος, Δήμητρα
Κουνινιώτη – Χρυσάνθου).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Απαγόρευση απόλυσης σε εργαζόμενη κατά
την περίοδο της εγκυμοσύνης και ένα χρόνο μετά ή κατά την απουσία της για
μεγαλύτερο χρόνο λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν
υπάρχει σπουδαίος λόγος. Αυτό ισχύει και στις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές εποχικές εργασίες. Τρόπος προσλήψεως για τη νέα
κάθε φορά περίοδο λειτουργίας του ξενοδοχείου.

Κατά το αρθρ. 15§1 εδάφ. α του
ν. 1483/1984, απαγορεύεται και είναι
απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης
εργασίας εργαζομένης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό ή κατά
την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο,
λόγω ασθένειας που οφείλεται στην
κύη-ση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει
σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Η διάταξη αυτή, που αποβλέπει στην προστασία της μητρότητας, εφαρμόζεται και
επί των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις εποχικές ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, διότι οι συμβάσεις αυτές
ρυθμίζονται ιδιόρρυθμα από τη διάταξη
του αρθρ. 8 του ν. 1346/1983 «Τροπο-

ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων», σε συνδυασμό προς
τα άρθρα 14 και 15 της από 4.4.1990
ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της
χώρας, δηλαδή είναι ορισμένου χρόνου
και λύονται αυτοδικαίως με την πάροδο
της περιόδου εργασίας της επιχειρήσεως (Ολ. ΑΠ. 14/2000 Δ.Ε.Ν 56.961,
ΑΠ. 75/2000 Δ.Ε.Ν. 56.769, 83/1999
Ε.Εργ.Δ. 2000.318, ΑΠ. 535/1995
Δ.Ε.Ν. 51.856), αλλά συγχρόνως ο
εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει
την επαναπρόσληψή του, ενώ, εξάλλου,
ο εργοδότης έχει δικαίωμα να τον απολύσει και κατά τη νεκρή περίοδο, καταβάλλοντας την νόμιμη αποζημίωση (Ολ.
ΑΠ. 14/2000, ΑΠ. 75/2000 ό.π). Συνε-
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πώς η εργαζόμενη σε εποχιακή ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν χάνει το δικαίωμα
να ζητήσει την επαναπρόσληψή της λόγω του ότι κατά την προηγούμενη περίοδο εργασίας λόγω της εγκυμοσύνης, του
τοκετού και της λοχείας της δεν παρείχε
την εργασία της. Το Πρωτοβάθμιο λοιπόν Δικαστήριο, που απέρριψε ως μη
νόμιμη την αγωγή της δεύτερης ενάγουσας, με την αιτιολογία ότι δεν είχε δικαίωμα επαναπρόσληψης, αφού εκθέτει
στην αγωγή της ότι δεν είχε εργασθεί
στην επιχείρηση της εναγομένης κατά

το προηγούμενο έτος 2001, και ότι η
προστασία που παρέχει η παραπάνω
διάταξη του αρθρ. 15 του ν. 1438/1984
προϋποθέτει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και όχι ορισμένου, όπως
συμβαίνει στην περίπτωση των εποχικώς εργαζομένων ξενοδοχοϋπαλλήλων, ερμήνευσε εσφαλμένα τη διάταξη
αυτή, όπως βάσιμα υποστηρίζει η
ενα-γομένη με τον πρώτο λόγο της
εφέσεως.

785/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μιχαήλ Τσουμάνης, Λάμπρος Κούτσικος).
Σύμβαση εργασίας με ΟΤΑ, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Απαιτήσεις εργαζομένων
παραγράφονται σε δύο χρόνια από τη γένεσή τους έστω και αν στηρίζονται στον
αδικαιολόγητο πλουτισμό ή παρανομία των οργάνων αλλά και σε άλλες εργασιακές
σχέσεις.

Κατά το άρθρο 90 παρ. 3 του Ν.
2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού»,
οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται και
στους ΟΤΑ κατά το άρθρο 3 του Ν.Δ.
31/1968, η απαίτηση οποιουδήποτε των
επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
υπαλλήλων του Δημοσίου πολιτικών ή
στρατιωτικών κατ’ αυτού, που αφορά σε
αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και
αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, παραγράφεται μετά διετία από της γενέ-σεώς
της. Η ανωτέρω παραγραφή έχει εφαρμογή όχι μόνο σε έγκυρες συμβάσεις
εργασίας, αλλά και σε άκυρες συμβάσεις και απλές εργασιακές σχέσεις και
αυτό προκύπτει από το ότι ο νομοθέτης
χρησιμοποιεί τον όρο «επί σχέσει δημο-

σίου ή ιδιωτικού δικαίου» και όχι «επί
συμβάσει». Επομένως ορθά το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε παραγεγραμμένη την απαίτηση που ασκείτο με την
από 24-7-2003 αγωγή και έτσι ο πρώτος
λόγος της εφέσεως που υποστηρίζει
ότι στην διετή παραγραφή υπάγονται
μόνο οι έγκυρες συμβάσεις εργασίας
και όχι οι άκυρες συμβάσεις και απλές
εργα-σιακές σχέσεις, όπως είναι των
εναγου-σών, οι οποίες υπόκεινται στην
πενταετή παραγραφή, είναι αβάσιμος
στην ουσία.
Με το δεύτερο και τελευταίο λόγο
της εφέσεως προτείνεται για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ο
ισχυρισμός περί διακοπής της παραγραφής ως προς την τρίτη ενάγουσα, η
οποία με την από 24-5-1999 αγωγή της
ζήτησε να αναγνωριστεί ότι η εργασιακή
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της σχέση συνιστά σχέση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να αποδέχεται τις
υπηρεσίες της και να της καταβληθούν
από την απόλυσή της και μετά μισθοί
υπερημερίας. Ότι η αγωγή αυτή απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. 597/1999 απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και
τελεσιδίκως με την υπ’ αριθ. 106/2002
απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, ενώ
παράλληλα η ανωτέρω ενάγουσα επέδωσε στον εναγόμενο την από 21-61999 εξώδικη πρόσκληση με την οποία
επίσης διέκοψε την παραγραφή. Για
την απόδειξη του ισχυρισμού της αυτού
προσκομίζει η ανωτέρω ενάγουσα τα
ως άνω έγγραφα, δεν επικαλείται όμως
ούτε προσκομίζει κάποιο στοιχείο ότι δεν

γνώριζε ούτε μπορούσε να έχει πληροφορηθεί εγκαίρως την ύπαρξη των ανωτέρω εγγράφων, ώστε να δικαιολογείται
η βραδεία προβολή του ισχυρισμού,
σύμφωνα με τα άρθρα 527 παρ. 3
και 269 παρ. 2δ’ του ΚΠολΔ, όπως το
τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο
11 του Ν. 2915/2001. Επομένως ο ισχυρισμός αυτός είναι προεχόντως απαράδεκτος, πέρα από το ότι η ανωτέρω από
24-5-1999 αγωγή έχει διαφορετική νομική και πραγματική βάση και αιτήματα
από την κρινόμενη αγωγή. Συνεπώς και
αυτός ο λόγος εφέσεως που περιέχει τον
ανωτέρω ισχυρισμό, είναι αβάσιμος.
Μετά από αυτά πρέπει να απορριφθεί
ως αβάσιμη στην ουσία.

839/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Αντωνόπουλος, Θάνος Αμπατζής).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πραγματική απασχόληση υπάρχει όταν ο μισθωτός
βάσει συμφωνίας οφείλει να βρίσκεται σε ορισμένο τόπο και χρόνο διατηρώντας
τις σωματικές και πνευματικές λειτουργίες του σε εγρήγορση στις καθορισμένες
για κάθε περίπτωση ώρες για να προσφέρει τις υπηρεσίες του (γνήσια ετοιμότητα
προς εργασία). Αν αντίθετα ο μισθωτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει
μερικώς την ελευθερία του ώστε να είναι στη διάθεση του αντισυμβαλλομένου, είναι μεν
σύμβαση εργασίας αλλά δεν υπόκειται στις διατάξεις των ειδικών νόμων, συλλογικών
συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων που ορίζουν τα ελάχιστα όρια αμοιβής (μη
γνήσια ετοιμότητα προς εργασία). Τότε οφείλεται ο ειθισμένος μισθός. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
648, 649 και 653 Α.Κ., σε συνδυασμό
και με το σύνολο των διατάξεων των ν.
3239/1933 και 3755/1957, συνάγεται ότι
πραγματική απασχόληση υπάρχει όταν
ο μισθωτός βάσει συμφωνίας οφείλει να
βρίσκεται σε ορισμένο τόπο και χρόνο
διατηρώντας τις σωματικές και πνευματικές λειτουργίες του σε εγρήγορση στις
καθορισμένες για κάθε περίπτωση

ώρες για να προσφέρει τις υπηρεσίες
του (γνήσια ετοιμότητα). Αντίθετα, η
σύμβα-ση με την οποία ο ένας από
τους συμ-βαλλομένους αναλαμβάνει
την υποχρέ-ωση να περιορίσει μερικώς
την ελευθε-ρία των κινήσεων του υπέρ
του άλλου, χωρίς όμως να διατηρεί σε
εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές
δυνάμεις του ώστε να είναι στη διάθεση
του αντι-συμβαλλομένου κάθε στιγμή
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(μη γνήσια ετοιμότητα για εργασία),
έχει μεν τον χαρακτήρα συμβάσεως
εργασίας, αλλά εξαιτίας της ιδιομορφίας
της δεν υπόκει-ται στις διατάξεις
των ειδικών νόμων, των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών
αποφάσεων που ορίζουν ελάχιστο
όριο αμοιβής και προσαυξήσε-ως για
νυκτερινή ή άλλη εργασία σε ημέ-ρες
εορτής ή αναπαύσεως ή για υπερεργασία, διότι οι διατάξεις αυτές, αν δεν
συμφωνήθηκε το αντίθετο, εφαρμόζονται σε περίπτωση πλήρους απασχολήσεως και πάντως διατηρήσεως
σε εγρήγορση των σωματικών και
πνευμα-τικών δυνάμεων του μισθωτού
στις καθορισμένες για κάθε περίπτωση
ώρες, οπότε στην περίπτωση αυτή
της μη γνήσιας ετοιμότητας οφείλεται
ο ειθισμένος μισθός (ΑΠ 802/2002
Ελ. Δνη 43.1658, ΑΠ 1234/1990 ΔΕΝ
48.923, ΑΠ 1408/1988 ΔΕΝ 45.363, Εφ.
Θεσ. 160/2003 Αρμ. 2003. 813, Εφ. Θεσ.
2043/1990 ΔΕΝ 47.632 σχ. Ι. Ληξουριώτη Σύμβαση απλής ετοιμότητας προς
εργασία ΕΕΔ 51.88). Με το ίδιο μέτρο
υπολογίζονται και τα οφειλόμενα δώρα
εορτών και το επίδομα αδείας. Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και την
πληρωμή της νόμιμης αποζημίωσης
(Εφ. Θες. 2580/1995 Αρμ. 1995.1180,
Λ. Ντάσιου, εργατικό Δικονομικό Δίκαιο,
1991, τόμος 21α).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η δεύτερη των
εναγομένων έχει στην αποκλειστική της
κυριότητα ένα αγρόκτημα που βρίσκεται
στην κτηματική περιφέρεια Κρήνης
Αχαΐας, το οποίο αποτελείται από οικία
και τα πέριξ αυτού συστατικά και παραρτήματα (αποθήκη κ.λ.π.), οπωροφόρα
δένδρα, ελαιόδενδρα και αμπελώνα. Η
ανέγερση της παραπάνω οικίας είχε
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αρχίσει από τους εναγομένους από το
έτος 1983 και μετά από διακοπές συνεχίστηκε κατά το έτος 1995 με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Κατά
το έτος αυτό οι εναγόμενοι γνώρισαν τον
ενάγοντα, τον οποίο έκτοτε χρησιμοποίησαν για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών εντός του αγροκτήματός τους.
Έτσι, ο ενάγων απασχολήθηκε ως ανειδίκευτος εργάτης από κοινού με άλλους
εργάτες στην εκτέλεση διαφόρων οικοδομικών εργασιών στον περιβάλλοντα
χώρο του αγροκτήματος και ειδικότερα
στην κατασκευή ενός δρόμου από μπετόν μήκους εβδομήντα (70) μέτρων
περί-που, μιας αποθήκης για ξύλα, ενός
φούρ-νου,
μιας
περίφραξης
(μανδρότοιχος). Τα παραπάνω έργα
πραγματοποιήθη-καν διαδοχικά κατά τα
έτη 2001 και 2002, ο δε ενάγων
πραγματοποίησε συνολικά ογδόντα
επτά (87) ημερομίσθια, τα οποία και
εξοφλήθηκαν πλήρως πλέον των
αναλογούντων σε αυτά εισφορών στον
ασφαλιστικό φορέα του (βλ. προσκομιζόμενες αναλυτικές περιοδικές
δη-λώσεις προς το Ι.Κ.Α.). Οι αγωγικοί
ισχυ-ρισμοί του ενάγοντος ότι
πραγματοποίη-σε οικοδομικές εργασίες
στο παραπάνω αγρόκτημα δυνάμει
συμβάσεως εργα-σίας συνεχώς από το
έτος 1995 έως 31.12.2002 δεν
αποδείχτηκαν από κάποιο στοιχείο,
γεγονός άλλωστε που προκύπτει και
από το ότι το μέγεθος των
κατασκευασθέντων έργων δεν απαιτούσε πέραν των 120 ημερομισθίων περίπου (βλ. ένορκη κατάθεση μάρτυρα
ανταποδείξεως) δοθέντος ότι ο ενάγων
προσλάμβανε κι άλλους εργάτες προς
διεκπεραίωση των οικοδομικών εργασιών (βλ. ένορκη κατάθεση μάρτυρα
αποδείξεως). Από τα ίδια αποδεικτικά
στοιχεία αποδείχτηκε ότι οι εναγόμενοι
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διατηρούν εντός του αγροκτήματός τους
οπωροφόρα δένδρα, ελαιόδενδρα και
αμπέλι, τα οποία καλλιεργούν και περιποιούνται αλλοδαποί εργαζόμενοι, οι
οποίοι πραγματοποιούν τις αγροτικές
εργασίες. Από την καλλιέργεια του αμπελιού οι εναγόμενοι παράγουν κρασί για
ατομική κατανάλωση, για το λόγο αυτό
διατηρούν στο υπόγειο της οικίας τους
εγκατάσταση εμφιαλώσεως του κρασιού, η δε ετησίως παραγόμενη ποσότητα κρασιού δεν ξεπερνά τα χίλια κιλά
(βλ. κατάθεση μάρτυρα ανταποδείξεως
και τις υπ’ αριθμ. 18.960 και 9865/2003
ένορκες βεβαιώσεις). Η κατάθεση του
μάρτυρα αποδείξεως (καθώς και οι
καταθέσεις των μαρτύρων στις ένορκες
βεβαιώσεις) ότι η παραγόμενη ποσότητα
κρασιού ανέρχεται σε τρισήμισυ τόνους
δεν κρίνονται πειστικές. Συνεπώς, ο
αγωγικός ισχυρισμός του ενάγοντος ότι
οι εναγόμενοι διατηρούσαν επιχείρηση
παραγωγής, εμφιαλώσεως και εμπορίας
κρασιού, στην οποία αυτός παρείχε την
εργασία του από ώρα 09.00 το πρωί έως
21.00 το βράδυ κάθε Σάββατο και
Κυριακή του μήνα ασχολούμενος με την
εμφιάλωση κρασιού δεν αποδείχθηκε.
Αντίθετα, αποδείχτηκε ότι κατά το έτος
1995, ο εναγόμενος, ο οποίος ενεργούσε ατομικά αλλά επιπλέον κατ’ εντολή
και για λογαριασμό της δεύτερης εναγομένης συζύγου του, ιδιοκτήτριας του
άνω αγροκτήματος, γεγονός το οποίο
αυτοί δεν αμφισβητούν, επιθυμώντας να
επι-βλέπει κάποιος το αγρόκτημά τους
κα-θόσον κατοικούσαν στην Αθήνα και
να το προσέχει κατά τις νυκτερινές ώρες
προσέλαβε τον ενάγοντα προκειμένου
να παρέχει σ’ αυτούς εργασίες επιβοηθητικής φύσεως καθώς επίσης τις υπηρεσίες φυλάξεως των εγκαταστάσεων
του αγροκτήματος. Ειδικότερα, από το
έτος 1995, οπότε ο ενάγων ανέλαβε τις
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ως άνω υποχρεώσεις, έναντι αμοιβής,
επέβλεπε το άνω αγρόκτημα, προέβαινε
στην πρόσληψη, επιτήρηση και αμοιβή
των εργατών, που καλλιεργούσαν και
περιποιούνταν τα οπωροφόρα δένδρα,
τα ελαιόδενδρα και το αμπέλι, για λογαριασμό του εναγομένου και απασχολείτο
και ο ίδιος περιστασιακά με διάφορες
επιβοηθητικής φύσεως εργασίες στα ως
άνω δένδρα που υπήρχαν στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και με την εμφιάλωση του παραγόμενου κρασιού προς
εξυπηρέτηση του πρώτου εναγομένου
και αντιμετώπιζε κάθε πρόβλημα που
ανέκυπτε στο αγρόκτημα. Οι καταθέσεις
των μαρτύρων αποδείξεως ότι απασχολείτο με συγκεκριμένο ωράριο και κάθε
Σάββατο και Κυριακή από τις 9.00 π.μ.
έως 21.00 μ.μ. κρίνονται μειωμένης
αξιο-πιστίας. Εξάλλου μετέβαινε
καθημερινά στο αγρόκτημα από 21.00
έως 22.00 το βράδυ προκειμένου να
ελέγχει την ασ-φαλή κατάστασή του και
στη συνέχεια έφευγε (βλ. ένορκη
κατάθεση μάρτυρα αποδείξεως). Κατά
τη διάρκεια της άνω ετοιμότητας του ο
ενάγων εξακολουθού-σε να διαμένει
στην οικία του, που βρί-σκεται στη
Κρήνη Αχαΐας και απέχει αρ-κετή
απόσταση από το εν λόγω αγρό-κτημα
καθόσον απαιτείτο χρόνος είκοσι
περίπου λεπτών για τη μετάβαση του σε
αυτό κατά τις παραπάνω ώρες. Δεν
αποδείχτηκε από κάποιο στοιχείο ότι
αυ-τός είχε αναλάβει την υποχρέωση να
περιορίσει μερικώς την ελευθερία των
κινήσεων του υπέρ των εναγομένων
διατηρώντας σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές δυνάμεις του ώστε να
είναι στη διάθεση τους κάθε στιγμή
έναντι αναληφθείσας από μέρους του
υποχρεώσεως στα πλαίσια εξαρτημένης
εργασίας ως εργάτης και φύλακας του
αγροκτήματος σε καθεστώς γνήσιας
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ετοιμότητας. Ο ίδιος δεν εκθέτει ούτε ένα
περιστατικό από το οποίο να προκύπτει
η γενική και μόνιμη παρουσία του στο
άνω αγρόκτημα, γεγονός, άλλωστε το
οποίο δεν όφειλε να πράξει καθόσον δεν
είχε αναλάβει τέτοια υποχρέωση. Άλλωστε διατηρούσε μαζί με τη σύζυγο του
καφενείο στο χωριό Κρήνη. Τα παραπάνω συνάγονται και από το γεγονός
ότι αυτός δεν είχε καθορισμένο χρόνο
εργασίας ούτε διέμενε εντός του αγροκτήματος σε ειδικά για το σκοπό της
φύ-λαξης διαμορφωμένο χώρο αλλά
στην οικία του στην Κρήνη Αχαΐας, όπως
προ-αναφέρθηκε ενώ μετέβαινε στο
αγρό-κτημα αυτό κατά τις παραπάνω
ώρες προκειμένου να ελέγξει την
κατάστασή του χωρίς προηγούμενη
υπόδειξη ή άλ-λη δεσμευτική οδηγία των
εναγομένων αναφορικά με τον τρόπο
και τον χρόνο της παροχής εργασίας
αυτής, οι οποίοι δεν ασκούσαν
οιονδήποτε έλεγχο για τη διαπίστωση
της τυχόν συμμορφώσεως του
ενάγοντος προς τέτοιες οδηγίες, πράγμα
το οποίο δεν όφειλαν. Σύμφωνα με τ’
ανωτέρω αποδειχθέντα πραγματικά
περιστατικά η απασχόληση του ενάγοντος είχε το χαρακτήρα μη γνήσιας
(απλής) ετοιμότητας για εργασία, αφού
βάσει της συμφωνίας του με τους εναγομένους, δεν είχε υποχρέωση να διατηρεί
σε εγρήγορση τις δυνάμεις του κατά την
παροχή της εργασίας αυτής, ούτε όφειλε
να βρίσκεται σε συγκεκριμένο τόπο, ενώ
περαιτέρω δεν αποδείχτηκε οποιαδήποτε συμφωνία για απόληψη από τον
ενάγοντα άλλης ειδικής αμοιβής ή εφαρμογής των διατάξεων ειδικών νόμων ή
συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών
αποφάσεων για προσαυξήσεις μισθού
λόγω νυκτερινής και υπερωριακής απασχολήσεως ή απασχολήσεως κατά τις
Κυριακές και τις αργίες ή τις ημέρες ανα-
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παύσεως ή υπερεργασίας. Επομένως
είναι αβάσιμη η αγωγή του ενάγοντος
με την οποία ζητεί διαφορές των νομίμων αποδοχών του και αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία. Κατά συνέπεια,
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο
δέχ-τηκε τ’ ανωτέρω με διαφορετική εν
μέρει αιτιολογία, ορθά εκτίμησε τις
αποδείξεις και σωστά έκρινε, όσα δε
αντίθετα υπο-στηρίζουν ο ενάγων εκκαλών με τους σχετικούς λόγους της
εφέσεως απορ-ριπτέα κρίνονται ως
ουσιαστικά αβάσιμα και οι εναγόμενοι
- εκκαλούντες με τους κατ’ ιδίαν λόγους
της κρινόμενης β’ εφέ-σεως πρέπει ν’
απορριφθούν ως αβά-σιμα από
ουσιαστική άποψη, συνακό-λουθα δε και
η έφεση αυτή ως ουσια-στικά αβάσιμη,
καταδικαστούν δε οι εκ-καλούντες, ως
ηττημένοι, στα δικαστικά έξοδα του
εφεσίβλητου για τον παρόντα βαθμό
δικαιοδοσίας (αρθρ. 176, 183 Κ.Πολ.Δ.).
Για την απασχόληση του αυτή ο ενάγων
ελάμβανε βάσει της συμφω-νίας του με
τους εναγομένους ως μηνιαίο μισθό
410,86 € από 1.7.1997 έως και το έτος
1999, 469,55 € τα έτη 2000 έως 2001
και 470 € κατά το έτος 2002. Η ως άνω
σχέση εργασίας των διαδίκων λύ-θηκε
στις 31.12.2002 και ο ενάγων διέ-κοψε
την παροχή της άνω εργασίας του προς
τους εναγομένους ύστερα από καταγγελία της συμβάσεως από τον πρώτο
εναγόμενο και κατόπιν διαφωνίας του
ως προς την υποχρέωση των
εναγομένων για καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών (ενσήμων) υπέρ του ιδίου
στον ασφα-λιστικό φορέα του (Ι.Κ.Α.),
χωρίς όμως η καταγγελία αυτή να γίνει
εγγράφως και χωρίς την καταβολή της
νόμιμης απο-ζημιώσεως (άρθρα 669
ΑΚ, 1 και 3 ν. 2112/1920, 3 παρ. 1 β.δ.
16.7.1920, 5 ν. 3198/1955), την οποία
και δικαιούται σύμφωνα με τα ειδικότερα
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εκτιθέμενα στην παραπάνω νομική
σκέψη. Περαι-τέρω, ο ενάγων δικαιούται
τα επιδόματα (δώρα) εορτών Πάσχα και
Χριστου-γέννων (άρθρο 1 ν. 1082/

1980), άδεια και επίδομα άδειας (άρθρο
3 παρ. 6 ν. 4504/1966) για τα έτη 1998
έως 2002, όπως αυτά διαμορφώθηκαν

843/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Στάθης Φίλης, Γιάννης Κρηνίδης).
Σύμβαση εργασίας. Εγκυμοσύνη. Δικαιώματα εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας.
Περιστατικά.

……. Συνεπώς η επίδικη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας της
ενά-γουσας μοναδικός λόγος της οποίας
ήταν, όπως προαναφέρθηκε, η κατάσταση εγκυμοσύνης της τελευταίας, αντιβαίνει στα όρια του άρθρου 281 ΑΚ και
ως εκ τούτου είναι άκυρη. Εφόσον δε η
εναγομένη αρνήθηκε να αποδεχθεί τις
προσφερόμενες υπηρεσίες της ενάγουσας περιήλθε σε υπερημερία εργοδότη (άρθρο 656 Α.Κ.) και συνεπώς
υποχρεούται στην καταβολή μισθών
υπερημερίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με
το άρθρο 7 της από 9-6-1993 Εθνικής
γενικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας που κυρώθηκε με το άρθρο 9 του
Ν. 2224/1994, η συνολική διάρκεια της
άδειας μητρότητας ορίζεται σε 16 εβδομάδες, δηλ. 112 ημέρες, από τις οποίες
56 θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν
από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και
οι υπόλοιπες 56 μετά τον τοκετό. Κατά
το διάστημα αυτό, δηλ. των αδειών κυοφορίας και λοχείας, ο εργοδότης οφείλει
στην εργαζομένη, λόγω του ότι η απουσία της τελευταίας από την εργασία της
λόγω κυήσεως, τοκετού και λοχείας θεωρείται ότι είναι ανυπαίτιο κώλυμα, αποδοχές κατά τα άρθρα 657-658 ΑΚ, δηλ.
αποδοχές ενός 15νθημέρου αν αυτή έχει
συμπληρώσει 10ήμερο αλλά όχι έτος

στην υπηρεσία του εργοδότη και αποδοχές ενός μηνός αν έχει συμπληρώσει
έτος στην υπηρεσία του εργοδότη. Επομένως, η ενάγουσα δικαιούται μισθούς
υπερημερίας για το χρονικό διάστημα
από 1-5-2001 μέχρι 6-10-2001, δηλ.
από της απολύσεώς της μέχρι δύο
μήνες (56 ημέρες) πριν τον τοκετό
(γέννησε στις 6-12-2001) και όχι για
όλο το αιτούμενο με την αγωγή χρονικό
διά-στημα. Οι μισθοί αυτοί υπερημερίας
ανέρχονται στο συνολικό ποσό των
2.893 ΕΥΡΩ. Επίσης δικαιούται να λάβει
από την εναγομένη ένα 15νθήμερο, δηλ.
275,52 ΕΥΡΩ ως αποδοχές κατά τη
διάρκεια της άδειας μητρότητας και όχι
το ποσό των 2.250,44 ΕΥΡΩ που αβάσιμα, με την αγωγή ζητεί. Επομένως το
συνολικό ποσό που δικαιούται η ενάγουσα να λάβει από την εναγομένη για τις
παραπάνω αιτίες ανέρχεται σε 3.168,52
ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό θα πρέπει,
δεκτής γενομένης ως ουσιαστικά βάσιμης της ενστάσεως συμψηφισμού που
προτείνει η εναγομένη, να αφαιρεθεί
το ποσό των 840,61 ΕΥΡΩ, το οποίο
κατέ-θεσε η εναγομένη στο ΤΠΔ ως αποζημίωση για την απόλυση της ενάγουσας και το οποίο η τελευταία ανέλαβε
έναντι των κάθε είδους απαιτήσεών της
σε βάρος της εναγομένης ( βλ. την από
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7-5-2001 εξώδικη διαμαρτυρία της ενάγουσας επιδοθείσα στην εναγομένη στις

9-5-2001).

847/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευλαλία Μιχαηλίδου, Ανδρέας Αγγελακόπουλος).
Σύμβαση εργασίας. Υπερημερία εργοδότη και μισθοί υπερημερίας. Εξεύρεση
εργασίας από τον εργαζόμενο. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος
του εργαζομένου. Περιστατικά.

Όπως κάθε δικαίωμα, έτσι και το
κατά το άρθρο 656 παρ. 1 Α.Κ. δικαίωμα
του εργαζομένου για τη λήψη του μισθού
του από τον εργοδότη του, ο οποίος τελεί
σε υπερημερία σχετικά με την αποδοχή
της συμφωνημένης εργασίας, υπόκειται
στον περιορισμό του άρθρου 281 ΑΚ,
κατά τον οποίο απαγορεύεται η άσκηση
του δικαιώματος όταν αυτή υπερβαίνει
προφανώς τα από την καλή πίστη, τα
χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος επιβαλλόμενα όρια. Τέτοια περίπτωση στην άσκηση του δικαιώματος υπάρχει, όταν αυτός, για να λάβει το μισθό του χωρίς να
εργαστεί, ηθελημένα από οκνηρία ή κακοβουλία, δηλαδή με πρόθεση να αποκομίσει αδικαιολόγητα ωφέλεια με ζημία
του εργοδότη του, αποφεύγει αδικαιολόγητα να επιδιώξει την εξεύρεση
ανά-λογης προς την ειδικότητα του και
την ικανότητα του εργασίας, την οποία
μπο-ρεί με ευχέρεια να ανεύρει σε άλλον
ερ-γοδότη, απαιτεί δε τους μισθούς
υπερη-μερίας (ΑΠ 1093/2003 Ε,Εργ.Δ.
2004.12, ΑΠ.1762/1999 ΔΕΝ 2000.781,
Εφ.Θεσ. 524/2004 Αρμ. 58.576, Λ.
Ντάσιος, Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο,

τόμ. ΑΠ, παρ. 318, σελ. 492). Για τη θεμελίωση της κακόβουλης παράλειψης
του εργαζομένου δεν απαιτείται κατ’
ανάγκη πρόθεση του εργαζομένου να
ζημιώσει τον εργοδότη. Αρκεί ότι αυτός,
γνωρίζοντας τις αντικειμενικές συνθήκες
(δυνατότητα απασχόλησης σε όμοια ή
ανάλογη εργασία), παραμένει ηθελημένα άνεργος, έχοντας συνείδηση ότι
με τη συμπεριφορά του αυτήν ζημιώνει
τον εργοδότη (βλ. Ζερδελή, το Δίκαιο της
Καταγγελίας, Β’ έκδ. 2002, σελ. 534).
Ηθελημένη αδράνεια του εργαζομένου
προς ανεύρεση ανάλογης εργασίας, ενώ
είναι ευχερής η εξεύρεσή της και η παραμονή του έτσι ανέργου προκειμένου να
εισπράττει χωρίς να εργάζεται μισθούς
υπερημερίας, συνιστά αναμφίβολα κακόβουλη συμπεριφορά, η οποία καθιστά
καταχρηστική την άσκηση της αξίωσής
του (ΑΠ 176/2001 ΔΕΝ 2001.164, ΑΠ
471/1992 ΕΕργΔ 1993.522, Εφ.Θεσ.
524/2004, ό.π). Στην προκειμένη υπόθεση, από τις καταθέσεις των μαρτύρων
που εξετάστηκαν ενόρκως στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ……
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856/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Νικολόπουλος, Ιωάννης Παπαϊωάννου).
Ο.Ε.Β. (Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων). Απόλυση προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης. Καταβάλλεται η αποζημίωση του ν. 2112/1920. Τόκοι επιδικάζονται
μόνο από την έναρξη ισχύος του ν. 1876/1990. Περιστατικά.

…… Μετά ταύτα εκδόθηκε ο ν.
2945/2001, στο άρθρο 32§4 του οποίου
ορίζονται τα ακόλουθα: «Οι τακτικοί
υπάλληλοι των Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) όταν απολύονται
ή αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης,
δικαιούνται την αποζημίωση του Ν.
2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, χωρίς
τους περιορισμούς του Α.Ν. 173/1967
(ΦΕΚ 189 Α’). Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου υποθέσεις». Από
τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι με το
άρθρο 32§4 του Ν. 2945/2001, που ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (8.10.2001),
που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου δίκες και δεν είναι αντισυνταγματική, ήρθη ο περιορισμός της
αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της
συμβάσεως εργασίας στο ποσό του
1.500.000 δραχμών για τους εργαζομένους στους (Ο.Ε.Β). Ώστε, εφόσον
συντρέχουν κατά το νόμο 2112/1920 οι
προϋποθέσεις μεγαλύτερης του ποσού
αυτού αποζημιώσεως οφείλεται η μεγαλύτερη αυτή αποζημίωση και για τις περιπτώσεις εκκρεμών δικών για την αποζημίωση αυτή. Πέραν όμως της νέας
αυ-τής ρυθμίσεως ως προς το ύψος
της οφειλόμενης αποζημιώσεως, η μεταγενέστερη της υπό κρίση αγωγής αυτή
διάταξη δεν προβλέπει και την καταβολή

τόκων για προγενέστερο της ενάρξεως
της ισχύος αυτής χρόνο, γι’ αυτό και για
το πλέον των 1.500.000 οφειλόμενο
πο-σό θεμελιώνει αξίωση τόκων του
άρθ-ρου 346 του Α.Κ. από την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού αφότου και
μόνο συν-τρέχουν όλες οι προϋποθέσεις
εφαρ-μογής της διατάξεως αυτής και όχι
για προηγούμενα. Τούτο δε διότι από τις
διατάξεις των άρθρων 346 και 293 του
Α.Κ. συνάγεται ότι αξίωση νομίμων
τό-κων από την επίδοση της καταψηφιστικής αγωγής, υπάρχει κατά την έννοια
του άρθρου 346 Α.Κ., μόνον εφόσον
κατά το χρόνο αυτό υπάρχει οφειλή του
εναγομένου και είναι ληξιπρόθεσμη. Τυχόν δε αναγνώριση της επίδικης οφειλής
με νόμο μεταγενέστερο της άσκησης της
αγωγής που καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς για την οφειλή αυτή δίκες, θεμελιώνει αξίωση τόκων του άρθρου 346
Α.Κ. από την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού αφότου και μόνον συντρέχουν
όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
διατάξεως αυτής. Εκτός βεβαίως αν στο
νέο αυτό νόμο ρητώς προβλέπεται ότι
συγχρόνως με την αναγνώριση της οφειλής επί των εκκρεμών δικών αναγνωρίζεται και δικαίωμα τόκων επ’ αυτής. Αν,
δηλονότι, γίνεται ειδική για τους τόκους
ρύθμιση αντίθετη αυτής του άρθρου 2
του Α.Κ. (βλ. Ολ.ΑΠ. 41/2002 Ελλ.Δνη
44.373).
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876/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασιλική Καραγιάννη Ν.Σ.Κ., Ανδρέας Γούναρης).
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Καταγγελία πριν τη λήξη της σύμβασης χωρίς
να συντρέχει σπουδαίος λόγος. Ζητείται από τον εργαζόμενο όχι αποζημίωση, αλλά το
ποσό των μισθών υπερημερίας από την καταγγελία μέχρι τη συμφωνημένη λήξη της
σύμβασης. Σπουδαίος λόγος για την καταγγελία της σύμβασης. Έννοια. Κακή πορεία
των εργασιών του εργοδότη ή έλλειψη πιστώσεων για το δημόσιο, δεν αποτελούν
σπουδαίο λόγο για καταγγελία της σύμβασης, έστω και αν αναφέρονται στο έγγραφο
της πρόσληψης. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
669 και 672 του ΑΚ συνάγεται, ότι η
εργασιακή σύμβαση ορισμένου χρόνου
παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει ο χρόνος
για τον οποίο συνομολογήθηκε και δεν
δύναται να καταγγελθεί έγκυρα προηγουμένως (προ του συμφωνημένου
χρόνου διαρκείας της), παρά μόνο αν
συντρέχει σπουδαίος λόγος (έκτακτη
καταγγελία). Τέτοιον συνιστά όχι μόνο η
παράβαση ουσιωδών όρων της συμβάσεως αλλά γενικά και κάθε συμπεριφορά
ενός από τους συμβαλλομένους, εξαιτίας της οποίας δεν μπορεί να αξιωθεί
κατά την καλή πίστη και τα χρηστά
συναλλακτικά ήθη από το άλλο μέρος η
εξακολούθηση της εργασιακής σχέσεως
μέχρι λήξεως της συμφωνημένης διαρκείας της (Ολ ΑΠ 10/1995,ΔΕΝ 51.809,
Ολ ΑΠ 858/1984,ΝθΒ 33.83, ΑΠ 1110/
1995;Ελ Δ 38.91, ΑΠ 1412/1994/Δ/ΕΝ
51.546). Εξάλλου, όπως προκύπτει
από τις συνδυασμένες διατάξεις των
άρθρων 3, 174, 180, 349 § 1, 350,
655, 656 εδ. α’ και 672 του ΑΚ και του
άρθρου 69 §§ 1°’και 2 εδ. α’ ΚΠολΔ,
αν η σύμβαση ερ-γασίας ορισμένου
χρόνου καταγγέλθηκε προώρως από
τον εργοδότη χωρίς να συντρέχει
σπουδαίος λόγος ο μισθωτός, λόγω της

ακυρότητας της καταγγελίας αυτής, έχει
δικαίωμα να απαιτήσει όχι αποζημίωση
(κατά την έννοια των άρθ-ρων 297 και
298 του ΑΚ) αλλά μισθούς υπερημερίας
για το μετά την καταγγελία και έως τη
συμφωνημένη λήξη της συμ-βάσεως
χρονικό διάστημα (ΑΠ 509/1996, ΔΕΝ
53.8, ΑΠ 336/1993, Ελλ Δνη 35.403).
Τέλος, ειδικότεροι λόγοι ανα-γόμενοι στο
πρόσωπο του μισθωτού, που συνιστούν
την έννοια του σπου-δαίου λόγου για
την καταγγελία της συμ-βάσεως από
τον εργοδότη, είναι, μεταξύ άλλων, η
παράβαση ουσιωδών συμβα-τικών
υποχρεώσεων του μισθωτού και ιδίως
η προσφορά ακατάλληλης εργα-σίας ή η
μη εκτέλεση αυτής με την προ-σήκουσα
επιμέλεια (Ολ ΑΠ 10/1995 βλ. ανωτ.), η
επίδειξη επαγγελματικής ανε-πάρκειας
και ο δικαιολογημένος κλονι-σμός της
εμπιστοσύνης του εργοδότη έναντι του
μισθωτού (Ολ ΑΠ 858/1984, ΝοΒ 33,83,
ΑΠ 340/1993,ΔΕΝ 49.990).
Αποδείχθηκαν, κατά την κρίση
του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της
7986/23-11-2000 απόφασης του Δασάρχη Πατρών και της 8751/27-122000 τροποποιητικής αυτής, οι οποίες
εκδό-θηκαν δυνάμει της 49/19-4-2000
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από-φασης της Εκτροπής του άρθρου 2
§ 1 της 55/1998 Π.Υ.Σ. και της 366622/
26-5-2000 απόφασης του Υπ. Γεωργίας,
κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου
21 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
8 του Ν. 2225/1994 και του άρθρου 1
του Ν. 2247/1994 και τις όμοιες των Ν.
2266/1994, 2349/1995, 2527/1997 και
2738/1999 και των διατάξεων του Π.Δ.
410/1988, οι ενάγουσες προσλήφθηκαν
από το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο,
με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
ορισ-μένου χρόνου ως υπάλληλοι του
τομέα δασών του Δασαρχείου Πατρών
(επο-χιακό προσωπικό) και ειδικότερα η
πρώ-τη ως δακτυλογράφος (κατηγορία
ΔΕ Διοικ. Γραμματέων) και η δεύτερη ως
χει-ρίστρια Η/Υ. Η πρώτη προσλήφθηκε
για το χρονικό διάστημα από 29-12-2000
μέχρι 23-7-2001 και η δεύτερη για το
χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών
ήτοι από 24-11-2000 μέχρι 31-7-2001.
Οι μηνιαίες αποδοχές τους καθορίστηκαν σε 150.700 για την πρώτη και
147.400 δραχμές για την δεύτερη (βλ.
7172/3-1-2001 και 7315/29-11-2000
αποφάσεις του Δασάρχη Πατρών) και
από 1-1-2001 ανήλθαν για την πρώτη
(Β.Π.) στο ποσό των 315.600 δραχμών
(152.600 δρχ. βασικός μισθός + 35.000
δρχ. επίδομα εξομάλυνσης + 77.000
δρχ. οικογενειακό επίδομα + 51.000 δρχ.
κίνητρο απόδοσης) και για την δεύ-τερη
(Δ.Λ.) στο ποσό των 246.040 δραχ-μών
(156.000 δρχ. βασικός μισθός + 6.240
δρχ. χρονοεπίδομα + 32.800 δρχ.
επίδομα εξομάλυνσης + 51.000 δρχ. κίνητρο απόδοσης). Από την πρόσληψή
τους οι ενάγουσες πρόσφεραν κανονικά
τις υπηρεσίες τους μέχρι την 30-3-2001,
οπότε το εναγόμενο κατήγγειλε πρόωρα
τις προαναφερόμενες συμβάσεις εργασίας τους, επιδίδοντας σε αυτές τις
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2389/2-4-2001 και 2395/2-4-2001,
αντιστοί-χως, έγγραφες καταγγελίες, στις
οποίες αναγράφεται ως λόγος απόλυσης
η έλ-λειψη πιστώσεων. Όμως, η έλλειψη
πι-στώσεων του εργοδότη δεν συνιστά
σπουδαίο λόγο καταγγελίας της ορισμένου χρόνου συμβάσεως εργασίας, κατά
την έννοια του άρθρου 672 ΑΚ, καθόσον, η κακή πορεία των εργασιών του
εργοδότη δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο
που να δικαιολογεί τη καταγγελία της
σύμβασης (Εφ Πειρ 534/1999, Ε Εργ Δ
2000. 972). Το εναγόμενο ισχυρίζεται ότι
στις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εναγουσών, προέβη λόγω μη
εξασφάλισης πιστώσεων από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την
αμοιβή εποχιακού προσωπικού, όπως
οι ενάγουσες, και ότι κατά την κατάρτιση
των ανωτέρω συμβάσεων είχε προσδιορισθεί ως ειδικός λόγος πρόωρης λύσης
των εργασιακών συμβάσεων των εναγουσών η μη εξασφάλιση’ πιστώσεων
εκ μέρους του και είχε συμπεριληφθεί
στις συμβάσεις τους. Ο ως άνω ισχυρισμός (ένσταση) του εναγομένου (ΑΠ
349/1990, Ε Εργ Δ 1991. 68 - Εφ Θεσ
2995/1988, ΔΕΝ 1989.797), είναι μη
νόμιμος και απορριπτέος, δεδομένου
ότι σπουδαίο λόγο δικαιολογούντα την
καταγγελία της συμβάσεως εργασίας
ορισμένου χρόνου, κατ’ άρθρο 672 ΑΚ,
αποτελεί κυρίως η ουσιώδης παράβαση
των συμβατικών υποχρεώσεων, αλλά
και άλλα περιστατικά που κατ’ αντικειμενική κρίση καθιστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση μη ανεκτή για τον
εργο-δότη την περαιτέρω συνέχιση
της συμ-βάσεως, για την εκτίμηση δε
της συν-δρομής τέτοιων περιστατικών
λαμβά-νονται υπόψη η καλή πίστη και
τα συναλλακτικά ήθη, καθώς και οι ιδιαίτερες περιστάσεις που συνοδεύουν τη
συγκεκριμένη περίπτωση (Ολ ΑΠ 10/
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1995, Ελλ.Δνη 36.595 - ΑΠ 1532/2000,
Ελλ.Δνη 42.1310), ενώ μόνη η μεταβολή
των προσωπικών ή περιουσιακών
σχέσεων του εργοδότη δεν αποτελεί
σπουδαίο λόγο (ΑΠ 340/1993, Ελλ Δνη
35.398 και ΔΕΝ 1993,990), επειδή ο
εργοδότης, που φέρει τον κίνδυνο της
επιχειρήσεώς του, δεν μπορεί με την
καταγγελία της εργασιακής συμβάσεως
να επιρρίψει τον κίνδυνο αυτό στο μισθωτό ή να προκαλέσει δυσμενείς συνέπειες γι’ αυτόν από ενέργειες που ανάγονται στη σφαίρα της δικής του αποκλειστικά δραστηριότητας (ΑΠ 980/1993,
ΔΕΝ 1993. 990, πρβλ και ΑΠ 336/1975,
ΝοΒ 23.1145 και ΑΠ 549/1972, ΕΕργΔ
1972, 970). Σημειωτέον ότι με τη σύμβαση εργασίας ή και τον κανονισμό του
εργοδότη μπορούν να προσδιοριστούν
και ειδικοί λόγοι για την καταγγελία
της συμβάσεως, εφόσον από τις
περιστά-σεις και τη φύση της εργασίας
δικαιολο-γούνται ως «σπουδαίοι» (ΑΠ
1701/1998, ΕΕΝ 2000.275), υπό την
αυτο-νόητη όμως προϋπόθεση ότι το
πραγ-ματικό των λόγων αυτών συνιστά
πράγ-ματι την κατ’ άρθρο 672 ΑΚ έννοια
του «σπουδαίου λόγου» (ΑΠ 14/1999,
Ε.Εργ.Δ 59.214), πράγμα το οποίο εν
προκειμένω δεν συντρέχει, αφού ούτε
από τις περιστάσεις ούτε από τη φύση
της εργασίας των τελευταίων (εναγουσών) ο ανωτέρω λόγος δικαιολογείται
ως «σπουδαίος» για την καταγγελία των
επίδικων συμβάσεων, σε κάθε δε περί-

πτωση αντίκειται στην καλή πίστη και
τα χρηστά ήθη (ΑΠ 1610/1988, Ελλ.Δνη
1990,1410) ως λόγος συναρτώμενος,
με την απόλυτη κρίση του εναγομένου
- ερ-γοδότη. Ομοίως απορριπτέος ως μη
νό-μιμος είναι και ο ισχυρισμός του εναγομένου (ένσταση) περί καταχρηστικής
άσκησης της αγωγής, ενόψει του ότι οι
ενάγουσες γνώριζαν όταν προσλήφθηκαν ότι σε περίπτωση εξάντλησης των
υφισταμένων πιστώσεων θα λυόταν η
εργασιακή τους σύμβαση, καθόσον τα
ως άνω εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους των εναγουσών, κατά την
έννοια του άρθρου 281 ΑΚ. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προσκομίζεται
από το εναγόμενο, κάποια βεβαίωση
από την οποία να προκύπτει πράγματι
έλλειψη πιστώσεων του εναγομένου
προς αντιμετώπιση της μισθοδοσίας
των εναγουσών κατά τα χρονικά
διαστή-ματα που προαναφέρθηκαν,
παρά μόνο αλληλογραφία του Δασάρχη
Πατρών με το Υπουργείο Γεωργίας και
τη Νομαρ-χιακή Αυτ/ση Αχαΐας με την
οποία ζητά πιστώσεις για την πληρωμή
των εναγου-σών και του υπόλοιπου
εποχιακού προσωπικού. Επομένως, οι
ανωτέρω καταγγελίες είναι άκυρες και το
εναγόμε-νο Ελληνικό Δημόσιο κατέστη
υπερήμε-ρο ως προς την αποδοχή
των υπηρε-σιών των εναγουσών,
υποχρεούμενο στην καταβολή των
μισθών υπερημε-ρίας αυτών μέχρι τη

979/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Κουρμπανάς, Νικόλαος Χηνόπουλος, Θεόδωρος
Γιαννατσής, Χρυσούλα Καπάτου, Κωνσταντίνος Τζαβάρας).
Εργατικό ατύχημα σφαλισμένου εργαζόμενου στο ΙΚΑ. Απαλλαγή του εργοδότη από
κάθε υποχρέωση για αποζημίωση του παθόντος, ήτοι τόσο της κατά το κοινό δίκαιο
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ευθύνης για αποζημίωση όσο και της προβλεπόμενης από το Ν. 551/1914 ειδικής
αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει και την περίπτωση της ειδικής αμέλειας
δηλαδή όταν το ατύχημα έγινε γιατί δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόμων,
διαταγμάτων ή κανονισμών περί των όρων ασφαλείας. Μόνο αποζημίωση για
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης δικαιούται ο εργαζόμενος. Οικοδομικές
εργασίες. Έννοια και ευθύνη εργοδότη. Ευθύνη του εργοδότη, εργολάβου,
υπεργολάβου. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 34
παρ. 2 και 60 παρ. 3 του α.ν. 1846/51
«περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» συνδυαζόμενες και με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 και 3 του ν. 551/1914,
όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το από
24.7/25-8-1920 β.δ., σαφώς συνάγεται
ότι, όταν ο παθών από ατύχημα, που
έγινε έπειτα από βίαιο συμβάν κατά την
εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής
αυτής (εργατικό ατύχημα), υπάγεται
στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση του παθόντος αυτού, ήτοι τόσο της κατά το κοινό δίκαιο
ευθύνης για αποζημίωση, όσο και της
προβλεπόμενης από το ν. 551/1914 ειδικής αποζημιώσεως, και, μόνο εάν το
ατύχημα οφείλεται σε δόλο αυτού (εργοδότη) ή του προσώπου που προστήθηκε απ’ αυτόν, υποχρεούται αυτός να
καταβάλει στον παθόντα την από το ως
άνω άρθρο 34 προβλεπόμενη διαφορά
μεταξύ του ποσού της κατά το κοινό
δίκαιο αποζημιώσεως και του ολικού
ποσού των υπό του ΙΚΑ χορηγούμενων
σε αυτό παροχών. Καλύπτει δε η απαλλαγή αυτή και την περίπτωση της ειδικής
αμέλειας, κατά την οποία το ατύχημα
έγι-νε, γιατί δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις
ισχυ-όντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών περί των όρων ασφαλείας (Ολ
ΑΠ 1117/1986, Ελ Δ 28.112). Ο ασφαλισμένος στο ΙΚΑ παθών, δικαιούται,
στις ως άνω περιπτώσεις, μόνο των υπό

του ΙΚΑ χορηγούμενων παροχών. Διατηρεί όμως ο παθών αυτός την αξίωση για
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης κατά του εργοδότη και του προσώπου που προστήθηκε από αυτόν
όταν το ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα
τούτων. Πταίσμα στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να θεμελιώνεται και στην
μη τήρηση των διατάξεων των ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή Κανονισμών περί των όρων ασφαλείας (ΑΠ
408/2003, ΕλΔ 2003, 1609, ΑΠ 1544/
2002, Ελ Δ 2004, 1411, Εφ Αθ 486/2004,
Ελ Δ 2004, 874, Εφ Αθ 2406/2004, Ελ
Δ 2004, 1074). Ειδικότερα, προκειμένου
περί οικοδομικών εν γένει εργασιών έχει
εφαρμογή το π.δ. 778/1980 περί των
μέ-τρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
οικο-δομικών εργασιών (που εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση του αρθρ. 6 του από
25.8/5-9-1920 β.δ.) για την τήρηση των
όρων του οποίου, υπεύθυνος είναι προεχόντως ο εργοδότης που απασχολεί
τον μισθωτό, όπως συνάγεται και από
τις διατάξεις των άρθρων 662 Α.Κ. και
32 του ν. 1568/1985, εκ των οποίων
η πρώτη επιβάλλει υποχρέωση του
εργοδότη να διαρρυθμίζει τα σχετικά
με την εργασία και με τον χώρο της
καθώς και τα σχετικά με την διαμονή,
τις εγκατα-στάσεις και τα μηχανήματα ή
εργαλεία, έτσι ώστε να προστατεύεται
η ζωή και η υγεία του εργαζομένου και
η δεύτερη επι-βάλλει σε αυτόν μεταξύ
άλλων υποχρε-ώσεων να λαμβάνει
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κάθε μέτρο που απαιτείται ώστε να
εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι από
κάθε κίνδυνο και να επιβλέπει την
ορθή εφαρμογή των μέ-τρων υγιεινής
και ασφαλείας των εργαζο-μένων.
Εξάλλου, με το άρθρο 1 του π.δ. 778/
1980 καθορίζεται το πεδίο εφαρμο-γής
του, το οποίο εκτείνεται επί εργασιών
ανεγέρσεως, κατεδαφίσεως, χρωματισμού οικοδομών, ως και των πάσης φύσεως....εργασιών και ορίζεται ότι κατά
τις εργασίες αυτές τηρούνται από τους
κατά νόμο υπεύθυνους του έργου και οι
ειδικές διατάξεις των επόμενων άρθρων.
Από τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται

ότι ως υπεύθυνος του έργου υποχρεωμένος στην τήρηση των καθοριζομένων
μέτρων ασφαλείας δεν θεωρείται μόνο
ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος που
έχει αναλάβει την εκτέλεση του όλου
έργου, αλλά και κάθε τρίτο πρόσωπο
που χρησιμοποιείται ως υπεργολάβος
για την κατασκευή τμημάτων ή ορισμένων εργασιών του όλου έργου, και τα
οποία πρόσωπα προσλαμβάνουν και
αμείβουν μισθωτούς, αφού και αυτά
είναι φορείς λειτουργικών εξουσιών
επιχειρή-σεως ή εκμεταλλεύσεως και
αποβλέ-πουν σε ωφέλεια από την

996/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παύλος Χρονόπουλος, Σοφία Μέρμελα).
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να το χορηγήσει έστω
και αν η σύμβαση είναι άκυρη. Άρνηση εργοδότη να χορηγήσει το πιστοποιητικό και
καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η τέτοια συμπεριφορά θεωρείται ως
σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη. Περιστατικά.

Αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος
δεν κατέβαλε τις ασφαλιστικές εισφορές
του ενάγοντος στο ΙΚΑ για όλο το
χρονι-κό διάστημα εργασίας του από
10.1.1996 μέχρι 10.6.2000. Επί πλέον
ο εναγόμενος αρνιόταν να χορηγήσει
στον ενάγοντα, αν και ο τελευταίος του
το είχε ζητήσει τόσο κατά τη διάρκειας
της εργασιακής τους σχέσης όσο και μετά τη λύση της, πιστοποιητικό εργασίας
περί του είδους και τη διάρκεια της
εργα-σίας του, το οποίο (πιστοποιητικό
εργα-σίας) ο ενάγων χρειαζόταν για την
έκδο-ση στο όνομά του άδειας μηχανικού
αυ-τοκινήτων. Ωστόσο όμως δεν αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος εργοδότης με
την καθυστέρηση καταβολής των πιο
πάνω χρηματικών απαιτήσεων του ενά-

γοντος, την ελλιπή καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών και τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού εργασίας στον
ενάγοντα απέβλεπε στον εξαναγκασμό
αυτού (ενάγοντος) σε παραίτηση (βλ.
ΔΕΝ 59 σελ. 415 αρ. 5), ούτως ώστε η
πιο πάνω συμπεριφορά του εναγομένου
να θωρηθεί ως σιωπηρή καταγγελία της
εργασιακής σχέσης από τον εναγόμενο
εργοδότη. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που δέχθηκε ότι η σχέση εργασίας των
διαδίκων καταγγέλθηκε σιωπηρά από
τον εναγόμενο εργοδότη και επιδίκασε
στον ενάγοντα αποζημίωση απόλυσης
από 371.31 ευρώ (126.525 δραχμές)
εσφαλμένα ερμήνευσε και εφήρμοσε το
νόμο καθώς και εκτίμησε τις αποδείξεις
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κατά τον ουσιαστικά βάσιμο συναφή
λόγο της έφεσης του εναγομένου-εκκαλούντος. Περαιτέρω από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 678 Α.Κ., 2
Ν. 2112/20 και 4 του ΒΔ 16/18 Ιουλίου
1990, ερμηνευομένων διασταλτικά,
πρέπει να γίνει δεκτό ότι πιστοποιητικό
προϋπηρεσίας δικαιούται να λάβει
κάθε μισθωτής (υπάλληλος, υπηρέτης,
εργα-τοτεχνίτης), που έχει προσληφθεί
για διαρκή εργασία, είτε προσωρινώς
είτε για δοκιμή, αρκεί η σχέση που
τον συν-δέει με τον εργοδότη να ήταν
εξαρτη-μένης εργασίας, έστω και αν
είχε συνα-φθεί ακύρως, διότι και σε
άκυρη σύμβα-ση εργασίας υπάρχει
υποχρέωση του εργοδότη να εκδώσει
πιστοποιητικό. Εί-ναι δε αδιάφορος ο
τρόπος με τον οποίο επήλθε η λήξη της
σύμβασης εργασίας, δηλαδή είτε με την
πάροδο του χρόνου για τον οποίο είχε
συνομολογηθεί αυτή, είτε με καταγγελία
από μέρους του εργο-δότη ή του
μισθωτού έστω και παρα-νόμου. Ακόμη
και επί άκυρου συμβά-σεως εργασίας
υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να
χορηγήσει το πιστοποιητικό εργασίας,
εκτός αν η εργασιακή σχέση είναι
γενικώς αθέμιτη ή αντίκειται στα χρηστά
ήθη. Υπάρχει επίσης υπο-χρέωση του
εργοδότη για χορήγηση του λεγομένου
«ενδιάμεσου πιστοποιητι-κού» και
κατά τη διάρκεια της συμβά-σεως. Η
υποχρέωση αυτή απορρέει από το
καθήκον του για πρόνοια και πίστη
απέναντι στο μισθωτό, διότι σκοπός της
διατάξεως είναι, εκτός των άλλων, να διευκολύνει τον τελευταίο στην περαιτέρω
επαγγελματική του σταδιοδρομία (Εφ.
Αθ. 987/1995. Ελ Δ 38.676, Εφ.Αθ.
1138/1984 ΕΕργ.Δ. 44.403, «Το
πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας των μισθωτών «ΔΕΝ 2004, 161 επ). Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που υποχρέωσε τον
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εναγόμενο να χορηγήσει στον ενάγοντα
πιστοποιητικό περί της διάρκειας και του
είδους της εργασίας του με απειλή κατά
του εναγομένου προσωπικής κράτησης
διάρκειας τριών (3) μηνών για την περίπτωση άρνησης του εναγομένου να χορηγήσει στον ενάγοντα το πιστοποιητικό
εργασίας (άρθρο 946 § 1 Κ.Πολ.Δ.)
ορθά ερμήνευσε το νόμο και εκτίμησε
τις αποδείξεις, απορριπτόμενων ως
αβασίμων όσα αντίθετα υποστηρίζει ο
εκκαλών με την έφεσή του. Δεν αποδείχθηκε όμως ότι η άρνηση του εναγομένου να χορηγήσει στον ενάγοντα το
πιστοποιητικό εργασίας, τη χορήγηση
του οποίου ο ενάγων μισθωτής του είχε
ζητήσει προφορικά τόσο κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης όσο
και μετά τη λύση της συνιστά στη συγκεκριμένη περίπτωση προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος. Έσφαλε,
επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που επιδίκασε στον ενάγοντα το ποσό
των 30.000 δραχμών (88.04 ευρώ) ως
χρηματική του ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης από
την προσβολή της προσωπικότητας του,
συνεπεία άρνησης του εναγομένου για
χορήγηση σ’ αυτόν πιστοποιητικού
εργασίας, κατά τον ουσιαστικά βάσιμο
λόγο της έφεσης. Πρέπει, επομένως, να
γίνει δεκτή κατά ένα μέρος κατ’ ουσία η
έφεση να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη
στο σύνολό της για την ενότητα της εκτέλεσης, να κρατηθεί η υπόθεση στο παρόν δικαστήριο, για περαιτέρω κατ’ ουσία έρευνα, (άρθρα 535 § 1 Κ.Πολ.Δ.),
να γίνει μερικά δεκτή από ουσιαστική
άποψη η αγωγή α) να υποχρεωθεί ο
εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα
4931,21 (4054,60 +509,23 + 275,83 +
91,55) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την
επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση
και β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να
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χορηγήσει στον ενάγοντα πιστοποιητικό
περί της διάρκειας και του είδους της
ερ-γασίας του, με απειλή κατά του
εναγομένου προσωπικής κράτησης

διάρκειας τριών (3) μηνών σε περίπτωση άρνησης του εναγομένου να χορηγήσει στην ενάγουσα πιστοποιητικό εργασίας.

1036/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αριστείδης Φατούρος, Τριαντάφυλλος Μέντζος).
Υπερεργασία. Έννοια του όρου. Εβδομαδιαία εργασία πέντε ημερών 45 ώρες και
πενθήμερης εργασία από 40-45 ώρες αποτελεί υπερεργασία και πληρώνεται
προσαύξηση 25%. 45 ώρες μέχρι 48 την εβδομάδα έχουμε ιδιόρρυθμη υπερωρία
και αμείβεται με προσαύξηση 25%. Πέρα από 48 ώρες χωρίς άδεια της αρχής είναι
παράνομη υπερωρία με προσαύξηση 100%. Εργασία Σάββατο ή Κυριακή στο
σύστημα της εργασίας δεν αποτελούν υπερεργασία ή υπερωριακή εργασία.

Επειδή κριτήριο για τη συνδρομή
υπερεργασίας αποτελεί όχι η ημερήσια
αλλά η εβδομαδιαία απασχόληση του
μισθωτού και μάλιστα εκείνη που πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες
της εβδομάδας υπό την έννοια ότι υπό
το ισχύον σύστημα της πενθήμερης εργασίας υπάρχει υπερεργασία για όσους
απασχολούνται 9 ώρες την ημέρα και
45 ώρες την εβδομάδα. Έτσι, για όσους
απασχολούνται επί πενθήμερο, κάθε
απασχόλησή τους πέρα από το συμβατικό ωράριο των 40 ωρών και μέχρι το
νόμιμο ωράριο των 45 ωρών χαρακτηρίζεται ως υπερεργασία για την οποία
κα-ταβάλλεται επί πλέον προσαύξηση
25%. Η απασχόληση πέραν των 45
ωρών και μέχρι 48 ώρες την εβδομάδα
για τους ίδιους μισθωτούς αποτελεί
ιδιόρρυθμη υπερωρία και αμείβεται
ομοίως με προ-σαύξηση 25%, ενώ οι
παράνομες υπε-ρωρίες, δηλαδή αυτές
που πραγματο-ποιούνται πέραν από τις
48 ώρες την εβδομάδα χωρίς άδεια της
αρχής πλη-ρώνονται προσαυξημένες
κατά 100%. Κατά τα προεκτεθέντα, ως

προς τη συν-δρομή της υπερωριακής
εργασίας λαμ-βάνεται υπόψη όχι η
εβδομαδιαία αλλά η ημερήσια εργασία
όταν ο μισθωτός απασχοληθεί πέραν
των 8 ωρών ημε-ρησίως ή πέραν
των 9 ωρών ημερησίως για όσους
απασχολούνται επί πενθήμε-ρο, έστω
και αν με την υπεραπασχό-ληση αυτή
δεν πραγματοποιείται υπέρ-βαση του
οριζόμενου από τον νόμο ανώ-τατου
ορίου εβδομαδιαίας εργασίας, αφού
δεν χωρεί, συμψηφισμός της ημε-ρήσιας
υπερωρίας με τις ολιγότερες ώρες
εργασίας ή με την πραγματοποιη-θείσα
εργασία σε άλλη εργάσιμη ημέρα της
ίδιας εβδομαδιαίας περιόδου. Η υπερεργασία είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί στις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Η εργασία του μισθωτού κατά
την Κυριακή ή το Σάββατο ως έκτη
ημέ-ρα υπό το σύστημα της πενθήμερης
ερ-γασίας δεν αποτελεί υπερεργασία ή
υπε-ρωριακή εργασία (αν στην τελευταία
περίπτωση δεν υπερβαίνει το ανώτατο
όριο ημερήσιας απασχόλησης), αφού οι
ώρες της εργασίας αυτής για την οποία
υφίσταται ειδική και αυτοτελής νομο-
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θετική ρύθμιση δεν μπορούν να συνεκτιμηθούν με τις ώρες των εργάσιμων
ημερών της ίδιας εβδομάδας, στις
οποίες και μόνο αποβλέπει η ρύθμιση
της υπερεργασίας. Επομένως, οι απασχολούμενοι το Σάββατο δικαιούνται
αμοιβής κατά τις διατάξεις του αρθρ.
904 του Α.Κ., που υπολογίζεται με βάση
το δικαιούμενο ωρομίσθιο και τις ώρες
απασχόλησης, η οποία έχει τον χαρακτήρα αποζημιώσεως (βλ. ΑΠ 804/2003,
Δνη 2004,140, 247/2003, ΝοΒ 51,1851,
1253/2002, Δνη 2003,163, 1207/2002,
Δνη 2003,161, 119/1997, Δνη 97,1554,
353/1994, Δνη 96,648). Έτσι, στην κρι-

νόμενη υπόθεση ο ενάγων εσφαλμένα
υπολογίζει και την απασχόληση του
κατά το Σάββατο προς εξεύρεση της
υπερερ-γασίας και της υπερωριακής
απασχόλη-σης που πραγματοποιούσε
κατά το επίδικο χρονικό διάστημα.
Υπό την έν-νοια αυτή η απασχόλησή
του κατά το Σάββατο, κατά το μέρος
που δεν υπερ-βαίνει το ανώτατο όριο
της ημερήσιας απασχόλησης, δεν
ενδιαφέρει την ένδικη διαφορά, αφού
με την αγωγή δεν ζητείται η επιδίκαση
αποδοχών (ή διαφορών αποδοχών)
για το Σάββατο κατά τις δια-τάξεις περί

1192/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγητής: Γεώργιος Κουνάλης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σοφία Μέρμελα, Ανδρέας Νικολετάτος).
Σύμβαση εργασίας με ν.π.δ.δ., δημόσιο, επιχειρήσεις, τράπεζες κ.λ.π. που
επιχορηγούνται από το κράτος. Η αποζημίωση του ν. 2112/1920 σε περίπτωση
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, αποχώρησης, απομάκρυνσης κ.λ.π. είναι
ορισμένη σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του α.ν. 173/1967. Η διάταξη είναι
συνταγματική. Περιστατικά.

Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ΑΝ 173/1967, στις
περιπτώσεις εκείνες που εργοδότης
είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή τράπεζες
ή επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής
ωφέλειας ή επιχειρήσεις, οι οποίες επιχορηγούνται από το Κράτος, η αποζημίωση που οφείλεται από το Ν. 2112/
1920, όπως ισχύει εκάστοτε, δεν μπορεί
να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το
ποσό των 240.000 δρχ., καταργούμενης
κάθε αντίθετης ειδικής διατάξεως νόμου
ή συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής ή
τυχόν υπάρχοντος εθίμου. Το όριο αυτό
αναπροσαρμόστηκε σε 1.500.000 δρχ.
ή 4.402,05 ΕΥΡΩ, με το άρθρο 33 Ν.
1876/1990. Κατά δε τη διάταξη του άρθ-

ρου 1 παρ. 2 Ν.Δ/τος 618/70 τα ανώτερα
όρια αποζημίωσης που τίθενται από τα
άρθρα 2 παρ. 2 και 3 του ΑΝ 173/1967,
ισχύουν για κάθε περίπτωση αποζημίωσης, η οποία οφείλεται με γενική ή ειδική
διάταξη νόμου ή κανονισμού ή συμβάσεως, στους αποχωρούντες, απομακρυνόμενους ή απολυόμενους υπαλλήλους
και εργάτες του Δημοσίου, των ΟΤΑ,
Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών επιχειρήσεων
κοινής ωφέλειας.... που συνδέονται μετ’
αυτών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
καταργούμενης κάθε αντίθετης γενικής
ή ειδικής διάταξης νόμου, κανονισμού,
συμβάσεως οποιασδήποτε μορφής και
εθίμου. Από τις παραπάνω διατάξεις
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σαφώς συνάγεται, ότι η ευνοϊκή ρύθμιση
του περιορισμού της αποζημίωσης, η
οποία αποσκοπεί στην οικονομική ανακούφιση των Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών
κοινής ωφελείας, οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τελικώς το φορολογούμενο ή αυξάνουν το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών, συνδέεται με το
χαρακτήρα και την αποστολή των νομικών προσώπων και εφαρμόζεται στο
πάσης φύσεως προσωπικό, χωρίς να
εξαρτάται από τη φύση και το χαρακτήρα
της εργασιακής σχέσεως που συνδέει
το προσωπικό με το Ν.Π.Δ.Δ. (Ολ ΑΠ
14/2001 Δνη 43. 70, ολ ΑΠ 10/1998 Δνη
39. 75). Επίσης ο περιορισμός του ανωτάτου ορίου αποζημίωσης αφορά όχι
μόνο την αποζημίωση λόγω καταγγελίας
της συμβάσεως εργασίας, την οφειλομένη συμφώνως προς τις διατάξεις του
Ν. 2112/1920, αλλά και την αποζημίωση
που προβλέπεται γενικώς από το άρθρο
49 παρ. 1, 2, 3, 4 του Ν. 993/1979 (ήδη
άρθρο 55 Π.Δ/τος 410/1988), διότι οι
προαναφερόμενες διατάξεις, ενόψει και
του ότι με αυτές ο νομοθέτης απέβλεπε
προδήλως στον περιορισμό των ως άνω
αποζημιώσεων για λόγους γενικότερου
συμφέροντος και την εντεύθεν ανακούφιση του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
άρ-θρου 60 παρ. 1 του Ν. 993/1979. Για
δε την αποζημίωση της παρ. 4 του
άρθρου 49 του Ν. 993/1979 (ήδη άρθρο
55 παρ. 4 Π.Δ/τος 410/1988), το άρθρο
23 παρ. 30 του μεταγενεστέρου νόμου
1735/1987 όρισε ειδικώς προς άρση
κάθε αμ-φιβολίας ότι «το ποσοστό
αποζη-μιώσεως που προβλέπεται από
το άρθρο 49 παρ. 4 Ν. 993/1979 υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου αυτού και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημιώσεως του άρθρου 2 παρ. 2 του ΑΝ
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173/1967, όπως αυτό κάθε φορά
αναπρο-σαρμόζεται». Η διάταξη αυτή
έχει εφαρ-μογή από την ισχύ του Ν.
993/1979 (ΑΠ 1145/2000 Δνη 42, 1311).
Τέλος το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος
που ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι
ενώπιον του νόμου, καθιερώνει όχι μόνο
την ισό-τητα των Ελλήνων ενώπιον του
νόμου, αλλά και την έναντι αυτών
ισότητα του νόμου. Έτσι δεσμεύει και το
νομοθέτη, ο οποίος στη ρύθμιση
ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων, σχέσεων
ή καταστάσεων και κατηγοριών
προσώπων,
δεν
δύναται
να
μεταχειρίζεται τις περιπτώσεις αυτές
κατά τρόπο ανόμοιο εισάγοντας εξαιρέσεις και κάμνοντας διακρίσεις, εκτός
αν η διαφορετική ρύθμιση δεν είναι αυθαίρετη, διότι επιβάλλεται από λόγους
γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου
συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων
υπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου
(ΟλΑΠ 32/1995 Δνη 37, 580). Στην
προκειμένη περίπτωση ο ενάγων και
ήδη εκκαλών, με την από 4/9/2001 αγωγή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών εξέθεσε ότι προσλήφθηκε από το εναγόμενο και ήδη εφεσίβλητο
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Νοσοκομείο), την 16/6/1972, με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
με την ειδικότητα του μαγείρου κλάδου
ΔΕ, στο οποίο και εργάστηκε μέχρι την
22/3/2001, οπότε και λύθηκε η παραπάνω εργασιακή του σχέση, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων πλήρους
συνταξιοδότησης του αφού συνολικά
εργάστηκε 28 έτη, 3 μήνες και 14 ημέρες. Ότι το εφεσίβλητο του κατέβαλε στις
14/5/2001, ως εφ’ άπαξ αποζημίωση,
για την αποχώρησή του, το ποσό του
1.500.000 δρχ. ή 4.402,05 ΕΥΡΩ ενώ
δικαιούταν κατά το άρθρο 49 παρ. 1, 2,
3, 4 του Ν. 993/1979 (ήδη άρθρο 55
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Π.Δ/τος^410/88) το 40% λόγω
επικουρικής ασφάλισης των 22 μηνιαίων
μισθών υπολογιζόμενων με βάση τις
τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα
με καθε-στώς πλήρους απασχολήσεως
και μη υπερβαινόντων το οκταπλάσιο
του ημε-ρομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη
πολλα-πλασιαζόμενο με τον αριθμό
τριάντα (30), συν αναλογία επιδομάτων
εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και
αδείας που συνολικά ανέρχεται στο
ποσό των 4.254.845,60 δρχ. ή 12.486,71
ΕΥΡΩ (22 Χ 414.433 δρχ. τακτικές
μηνιαίες αποδοχές ίσον 9.117.526 δρχ.)
ή 26.757,23 ΕΥΡΩ συν 1.519.588 δρχ.
ή 4.459,54 ΕΥΡΩ για αναλογία δώρων
και επιδομάτων ίσον 10.637.114 δρχ. ή
31.216,77 ΕΥΡΩ Χ 40% ίσον
4.254,845,60 δρχ. και επομένως του
οφείλει 2.754.845,60 δρχ. ή 8.084,65
ΕΥΡΩ (4.254.845,60 - 1.500.000 ίσον
2.754.845,60 δρχ. ή 8.084,65 ΕΥΡΩ),
το οποίο αρνείται να καταβάλει. Επί της
παραπάνω αγωγής εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση που απέρριψε αυτή,
ως μη νόμιμη. Κατά της αποφάσεως
αυτής παραπονείται ο εκκαλών με την
κρινόμενη έφεση του και ζητεί την εξαφάνιση της ώστε να γίνει δεκτή η αγωγή
του. Όμως η παραπάνω αγωγή τυγχάνει
μη νόμιμη και απορριπτέα, διότι σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη
το ποσό που έλαβε ο εκκαλών δηλαδή
1.500.000 δρχ., ως αποζημίωση κατά
τη συνταξιοδότηση του από το εφεσίβλητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που ως απασχολούμενος στο τελευταίο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπαγόταν για τη συνταξιοδότηση του στη διάταξη του άρθρου
49 παρ. 4 Ν. 993/79 (ήδη άρθρο 55 παρ.
4 Π.Δ/τος 410/1988), ήταν το ανώτατο
ποσό το οποίο δικαιούταν να λάβει κατά
τις προαναφερθείσες διατάξεις των

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

άρθρων 2 παρ. 2 του ΑΝ 173/1967 και
33 Ν. 1876/1990. Ο θεσπισθείς με τις
παραπάνω διατάξεις περιορισμός της
εν λόγω αποζημιώσεως δεν είναι αντισυνταγματικός, ως αντικείμενος στη
κα-θιερωθείσα με το άρθρο 4 παρ. 1 του
Συντάγματος ισότητα των Ελλήνων, ούτε η διαφορετική αυτή ρύθμιση είναι
αυθαίρετη και αδικαιολόγητη, παρά τα
περί του αντιθέτου υποστηριζόμενα από
τον εκκαλούντα με τους τρεις πρώτους
λόγους της εφέσεως που είναι απορριπτέοι και στους οποίους εκτίθεντο α)
ότι ο καθορισμός ανωτάτου ορίου αποζημιώσεως η οποία χορηγείται στους
αποχωρούντες μισθωτούς του Δημοσίου
και των ΝΠΔΔ έχει ως αποτέλεσμα ότι
θίγονται αυτοί που έχουν περισσότερα
χρόνια προϋπηρεσίας όπως ο εκκαλών
ενώ δεν θίγονται καθόλου ή θίγονται
λι-γότερο αυτοί που έχουν λιγότερα
χρόνια, β) ότι το εφεσίβλητο απολαμβάνει
διοι-κητικής και οικονομικής αυτοτέλειας
έχο-ντας έσοδα εκτός από τις
επιχορηγήσεις από τον κρατικό
προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό
δημοσίων επενδύσεων και από
εισπράξεις από νοσήλια, εξέτα-στρα και
λοιπές αμοιβές και προσόδους από την
ιδιωτική του περιουσία, δωρεές και
κληροδοτήματα και γ) ότι η απο-ζημίωση
αποχώρησης σύμφωνα με το Ν. 2112/
1920, απετέλεσε και όρο της με-ταξύ των
διαδίκων συμβάσεως εργα-σίας, έχει το
χαρακτήρα μισθολογικής παροχής και
συνίστατο στο δικαίωμα προσδοκίας, το
οποίο είχε ο εκκαλών μέχρι να
συνταξιοδοτηθεί. Όμως ο πε-ριορισμός
της αποζημιώσεως δικαιολο-γείται από
λόγους γενικότερου κοινωνι-κού και
δημοσίου συμφέροντος, που ανάγονται
στην αποφυγή επιπλέον επι-βαρύνσεων
των φορολογουμένων του δημοσίου, το
οποίο επιχορηγεί κατά με-γάλο μέρος τα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

νοσοκομεία όπως είναι το εφεσίβλητο,
όσο και των πολιτών που κάνουν χρήση
των παρεχομένων από τα νοσοκομεία
υπηρεσιών με την αύξη-ση του κόστους
των νοσηλίων εξέ-ταστρων που
αποτελούν τους βασικούς τους πόρους.
Αλλά και ο τέταρτος λόγος της εφέσεως
με τον οποίο ο εκκαλών υποστηρίζει ότι
ο μόνος περιορισμός που θέτει το όρθρο
49 του Ν. 993/79 (ήδη άρθρο 55 Π.Δ/τος
410/88) είναι να μην υπερβαίνει η
αποζημίωση το οκτα-πλάσιο του
ημερομισθίου του ανειδίκευ-του εργάτη
πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό
τριάντα και συνολικά για 24 μη-νιαίες
αποδοχές κατ’ ανώτατο όριο, σε
συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων των παραπάνω νόμων που καθιέρωσαν τον περιορισμό μέχρι του
1.500.000 δρχ. και είναι προγενέστεροι
του Ν. 993/79 και επομένως ο νομο-
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θέτης του μεταγενέστερου αυτού νόμου
δεν ήθελε τον επί πλέον περιορισμό της
αποζημιώσεως, είναι απορριπτέος ως
νόμω αβάσιμος, αφού κατά το άρθρο 23
παρ. 30 Ν. 1735/87 το ποσοστό αποζημιώσεως που προβλέπεται από το
άρθρο 49 παρ. 4 του Ν. 993/79 υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου αυτού και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημιώσεως του άρθρου 2 παρ. 2 του ΑΝ
173/1967 δηλαδή του 1.500.000 δρχ.
και η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από
την ισχύ του Ν. 993/1967. Επομένως το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο που απέρριψε
την αγωγή ως μη νόμιμη, ορθά το νόμο
ερμήνευσε και εφάρμοσε και ως εκ
τούτου πρέπει να απορριφθούν ως μη
νόμιμοι οι σχετικοί λόγοι της έφεσης, με
τους οποίους υποστηρίζονται τα αντί-

594

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

10. ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇ ÓÔÅÃÇ - ÌÉÓÈÙÓÅÉÓ ÊÁÔÏÉÊÉÙÍ
565/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Ευάγγελος Ματσούκης).
Εμπορική μίσθωση. Καταγγελία μετά την παρέλευση διετίας από τον μισθωτή. Ισχύει
έξι μήνες αργότερα και ο μισθωτής οφείλει αποζημίωση έξι μηνών. Δεν απαιτείται να
υπάρχει κάποιος λόγος για την καταγγελία αλλά αρκεί η δήλωση του μισθωτή ότι λύει
τη μίσθωση. Αν ο μισθωτής παρέδωσε το μίσθιο αμέσως με την καταγγελία, οφείλει
τα μισθώματα μέχρι την επέλευση της καταγγελίας των έξι μηνών. Όταν όμως η
καταγγελία γίνεται για σπουδαίο λόγο, τότε τα περιστατικά πρέπει να αποτελούν και
περιεχόμενο της καταγγελίας. Ένσταση ύπαρξης σπουδαίου λόγου στην αγωγή του
εκμισθωτή για την αποζημίωση. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 43
Π.Δ. 34/1995 ο μισθωτής μπορεί μετά
την πάροδο διετίας από την έναρξη της
σύμβασης να καταγγείλει τη μίσθωση.
Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα
αποτελέσματά της επέρχονται μετά την
πάροδο έξι (6) μηνών από αυτή. Στην
περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει
στον εκμισθωτή ως αποζημίωση το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της καταγγελίας μίσθωμα τεσσάρων (4) μηνών.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για
το κύρος της καταγγελίας αυτής, που
έγι-νε από τις παραπάνω προϋποθέσεις,
δεν απαιτείται η συνδρομή οποιουδήποτε λόγου αλλά αρκεί η δήλωση του
μισθωτή ότι λύει τη μίσθωση, τα δε αποτελέσματα αυτής επέρχονται μετά την
πάροδο έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση
όμως που ο μισθωτής αποδώσει τη χρήση του μισθίου αμέσως μετά την καταγγελία οφείλει να καταβάλει στον εκμισθωτή τα μέχρι την επέλευση της καταγγελίας μισθώματα των έξι μηνών (Χαρ.
Παπαδάκη, Σύστημα Εμπορικών Μισθώσεων παρ. 5196 - 5206). Η παρα-

πάνω όμως αποζημίωση δεν οφείλεται
όταν ο μισθωτής καταγγείλει προώρως
τη μίσθωση, σύμφωνα με τα άρθρα 281,
288, 588, 672 και 766 ΑΚ, για σπουδαίο
λόγο, οπότε τα συγκροτούντα το λόγο
αυτό περιστατικά πρέπει να αποτελούν
και το περιεχόμενο της καταγγελίας.
Έτσι ο εναγόμενος μισθωτής προς
καταβολή της ως άνω αποζημίωσης για
την πρό-ωρη από αυτόν καταγγελία της
μίσθω-σης μπορεί να προβάλει κατ’
ένσταση ότι η καταγγελία από αυτόν της
μίσθω-σης έγινε για σπουδαίο λόγο,
οπότε και δεν υποχρεούται προς
αποζημίωση του εκμισθωτή (ΑΠ 861/
1999 Ελλ. Δνη 2000 σελ. 119). Από την
επανεκτίμηση των αποδείξεων και
ειδικότερα τις καταθέσεις των μαρτύρων
που εξετάστηκαν στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο και περιέχο-νται στα
ταυτάριθμα πρακτικά του, που
προσκομίζονται σε επικυρωμένο αντίγραφο και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν
αποδείχθηκαν τ’ ακόλουθα πραγματικά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΤΕΓΗ

-

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

περιστατικά: Δυνάμει των από 19-21996 και 23-9-1996 ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης οι 1ος, 4ος, 6ος και 8ος των
εναγόντων εκμίσθωσαν στους δύο πρώτους εκ των εναγομένων τρία ισόγεια
κα-ταστήματα επιφάνειας 206 τ.μ. , 26
τ.μ. και 14 τ.μ. μιας πολυόροφης
οικοδομής που βρίσκεται στην Πάτρα
και επί της οδού Αγ. Ανδρέου αρ. 61,
αντί μηνιαίου μισθώματος 800.000
δραχμών, 150.000 δρχ. και 150.000
δρχ.αντιστοίχως,ανα-προσαρμοζόμενου
κατά 15% κατ’ έτος, προκειμένου οι
εναγόμενοι να τα χρη-σιμοποιήσουν για
τη στέγαση επιχείρη-σης «Καφέ Μπαρ», «Σνακ - Μπαρ» και εστιατορίου.
Με τα υπ’ αριθμ. 5928/27-2-1999, 5930/
27-2-1999, 5931/28-7-1999, 5929/27-71999, 5935/29-7-1999, 5936/29-7-1999
και 5937/29-7-1999 συμβόλαια της
συμβολαιογράφου Πα-τρών Κ.Κ. η
επικαρπία όλης της πολυό-ροφης
οικοδομής και των μισθίων ακινή-των
περιήλθε κατά τα εις αυτά αναφερό-μενα
ποσοστά σε όλους τους ενάγοντες της
κρινόμενης αγωγής. Τα παραπάνω
περιστατικά δεν αμφισβητούνται από
τους διαδίκους. Οι εναγόμενοι παρέλαβαν τα μίσθια και εγκατέστησαν σ’
αυ-τά τη συμφωνημένη επιχείρηση. Με
την από 18-4-2003 έγγραφη καταγγελία
των εναγομένων μισθωτών, που
επιδόθηκε νόμιμα σ’ όλους τους
ενάγοντες στις 21-4-2003 (βλ. σχετικές
εκθέσεις επιδό-σεως του δικαστικού
επιμελητή Πατρών Ι.Χ) κατήγγειλαν τη
μίσθωση ενώ στις 9-5-2003 παρέδωσαν
τη χρήση τους στους εκμισθωτές. Με την
προαναφερό-μενη έγγραφη καταγγελία
της μίσθωσης οι εναγόμενοι μισθωτές
εκθέτουν ότι αυ-τή (καταγγελία) οφείλεται
σε μη τήρηση εκ μέρους των εκμισθωτών
της σύμ-βασης μίσθωσης και ειδικότερα
για το λόγο ότι τους στέρησαν τη χρήση
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του αίθριου της οικοδομής και τη χρήση
μέ-ρους της εκεί υφισταμένης στοάς με
αποτέλεσμα να μη μπορούν να τοποθετήσουν εκεί τραπεζοκαθίσματα και
έτσι να μη μπορούν να λειτουργήσουν
τα μίσθια καταστήματά τους και να υποστούν σοβαρές οικονομικές ζημιές. Από
τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα
αποδείχθηκαν τα εξής: Η πολυόροφος
οικοδομή στο ισόγειο της οποίας βρίσκονται τα προαναφερόμενα μίσθια
κα-ταστήματα επικοινωνεί με την οδό
Αγ. Ανδρέου της Πάτρας με στοά σε
σχήμα Γ που καταλήγει στην οδό
Παπαρρηγο-πούλου. Εκατέρωθεν της
στοάς υπάρ-χουν διάφορα καταστήματα
μεταξύ των οποίων και τα μίσθια
καταστήματα, ενώ πριν την καμπή της
στοάς υπάρχει το αίθριο της οικοδομής,
έκτασης 60 τ.μ. περίπου. Από τα
προαναφερόμενα
συμφωνητικά
μίσθωσης προκύπτει ότι οι ενάγοντες
δεν εκμίσθωσαν την παρα-πάνω στοά
ούτε και το αίθριο, ούτε πα-ραχώρησαν
τη χρήση τους στους ενα-γομένους
μισθωτές. Όμως οι εναγόμενοι αμέσως
μετά την έναρξη λειτουργίας της
επιχείρησης τους τοποθέτησαν τραπεζοκαθίσματα σε μέρος της στοάς καθώς
και στο αίθριο της οικοδομής, διαμορφώνοντας κατάλληλα το χώρο αυτό
(αίθ-ριο) ως υπαίθριο κατάστημα
συνέχεια του στεγασμένου. Αυτό έγινε
υπό τα όμ-ματα των εκμισθωτών, οι
οποίοι ουδεμία αντίρρηση έφεραν. Έτσι
οι εναγόμενοι από το έτος 1996 που
συνήφθη η σύμ-βαση μίσθωσης έκαναν
αποκλειστική χρήση των παραπάνω
χώρων. Το έτος 1998 άρχισαν έριδες ως
προς τη χρήση των παραπάνω χώρων
μεταξύ των ενα-γομένων και της
μισθώτριας του πρώ-του, δευτέρου και
τρίτου ορόφου της ίδιας οικοδομής
εταιρείας υπό την επω-νυμία «ΑΚΜΗ
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ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ», η οποία
χρησιμοποιεί τους χώρους αυτούς ως
εκπαιδευτήρια. Με το υπ’ αριθμ. 45/2000
πρακτικό συμβιβασμού του Ειρηνοδικείου Πατρών, που έγινε μεταξύ των
παραπάνω μισθωτών της πολυόροφης
οικοδομής αποφασίσθηκε οι εναγόμενοι
να κάνουν αποκλειστική χρήση του αίθριου της οικοδομής και να τοποθετούν
μία σειρά τραπεζοκαθισμάτων στη στοά,
όπως σ’ αυτό (πρακτικό) με λεπτομέρεια
αναφέρεται. Οι ενάγοντες εκμισθωτές σε
προγενέστερη δίκη μεταξύ των παραπάνω διαδίκων, επί της οποίας εκδόθηκε
η υπ’ αριθμ. 362/1998 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Πατρών, με τις από 1611-1998 προτάσεις τους είχαν συναινέσει ρητά στην προαναφερομένη μεταγενέστερη συμφωνία των μισθωτών της.
Έτσι οι εναγόμενοι με τη ρητή συναίνεση
των εναγόντων εκμισθωτών έκαναν
αποκλειστική χρήση του παραπάνω
αίθ-ριου της οικοδομής από τη σύναψη
της μισθωτικής σύμβασης (1996) μέχρι
και το έτος 2002. Το έτος αυτό οι
ενάγοντες εκμισθωτές θέλοντας να
εξυπηρετήσουν την παραπάνω
μισθώτρια των πρώτου, δεύτερου και
τρίτου ορόφου της οικο-δομής, η οποία
ήθελε να λειτουργήσει ιδιωτικό ενιαίο
Λύκειο στον χώρο αυτό και της ήταν
απολύτως αναγκαία η χρή-ση του
αίθριου χώρου για να πάρει σχε-τική
άδεια, παραχώρησαν στην τελευ-ταία
την αποκλειστική χρήση του χώρου
αυτού και απαγόρευσαν στους εναγομένους τη χρήση τόσο του αίθριου της
οικοδομής όσο και μέρους της προπεριγραφομένης στοάς. Έτσι από τον Αύγουστο του 2002 οι εναγόμενοι δεν
μπο-ρούσαν να κάνουν χρήση των
παρα-πά-νω χώρων, σημαντικό γεγονός
για το εί-δος της επιχείρησης που
ασκούσαν (κα-φετέρια) με αποτέλεσμα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

την προοδευ-τικά δραστική μείωση της
πελατείας τους και το οικονομικό
αδιέξοδο στο οποίο αυτοί περιήλθαν στις
αρχές του 2003, που τους οδήγησαν
στην εν αρχή της παρούσας
αναφερομένη καταγγελία της μίσθωσης,
για το λόγο αυτό. Και είναι αληθές ότι με
την υπ’ αριθμ. 80/2003 απόφαση του
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πατρών, η οποία διέταξε την εκτέλεση
της υπ’ αριθμ. 250/2002 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Πατρέων, με την οποία ανα-κλήθηκε η
άδεια λειτουργίας του κατα-στήματος
των εναγομένων λόγω αυθαι-ρέτων
κατασκευών στο μίσθιο που έγι-ναν το
2001 (αντικατάσταση τοίχων του μισθίου
με υαλότουβλα χωρίς οικοδο-μική
άδεια). Όμως ο πραγματικός λόγος της
καταγγελίας της μίσθωσης είναι η
προαναφερομένη αφαίρεση της χρήσης
των προπεριγραφομένων χώρων εκ
μέ-ρους των εναγόντων εκμισθωτών
από τον Αύγουστο του 2002, πράξη η
οποία οδήγησε την επιχείρηση σε
οικονομικό μαρασμό. Ειδικότερα οι
εναγόμενοι μι-σθωτές το 2001
προέβησαν σε σημα-ντικές ανακαινίσεις
του μισθίου δαπανώ-ντας σοβαρά
χρηματικά ποσά και προσ-δοκώντας
σημαντικά κέρδη απ’ αυτήν. Επομένως,
λαμβανομένων υπόψη των οικοδομικών
παραβάσεων για τις οποίες τους
αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας
(αντικατάσταση τοίχου του μισθίου με
υαλότουβλα) οπωσδήποτε θα φρόντιζαν
να άρουν τις παράνομες κατασκευές
προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία
της η επιχείρησή τους. Όμως μετά την
αφαίρεση της χρήσης των προαναφερομένων χώρων και τη σημαντική μείωση
της πελατείας της και εντεύθεν των κερδών της, δεν μπορούσε επικερδώς να
συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΤΕΓΗ

-

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Επομένως δεν είναι προσχηματική η
κα-ταγγελία της σύμβασης μίσθωσης,
όπως αβάσιμα ισχυρίζονται οι ενάγοντες.
Συνε-πώς η καταγγελία αυτή έγινε για
τον πα-ραπάνω λόγο και δεν
υποχρεούνται οι εναγόμενοι σε
αποζημίωση των ενα-γόντων για την
πρόωρη λύση της μισθω-τικής
σύμβασης, και πρέπει να γίνει δε-κτή ως
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και ουσιαστικά βάσιμη η σχετική ένσταση
των εναγομένων και ν’ απορ-ριφθεί ως
ουσιαστικά αβάσιμο το κονδύ-λιο των
55.181,11 ευρώ, για καταβολή
αποζημίωσης 6 + 4 μισθωμάτων λόγω
αναίτιας πρόωρης λύσης της μίσθωσης.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο,

703/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Καφέζας, Θεόδωρος Τζαμαλούκας, Κων/νος
Αλεπά).
Εμπορική μίσθωση. Μίσθωση αρχαιολογικών χώρων από Ο.Τ.Α. προς ιδιώτη. Δεν
παρατείνεται η μίσθωση αυτή από το π.δ. 34/95 και ο μισθωτής είναι εξωστέος όταν

Αποδείχτηκαν τα παρακάτω
πε-ριστατικά: Με το υπ’ αριθ. 108/6-31998 ιδιωτικό συμφωνητικό η Κοινότητα
Κα-ραβομύλου Κεφαλληνίας, αφού είχε
προηγηθεί πλειοδοτική δημοπρασία, εκμίσθωσε στον ενάγοντα το δικαίωμα της
εισόδου στη λίμνη Μελισσάνη με εισιτήριο και το δικαίωμα εκμετάλλευσης
του παρακείμενου αναψυκτηρίου. Η
μίσθω-ση ορίστηκε εξαετής με έναρξη
την 1-1-1998 και λήξη την 31-12-2003
και το μίσ-θωμα ορίστηκε σε 65.000.000
δραχμές ετησίως, αναπροσαρμοζόμενο
κατά 4% ετησίως. Η λίμνη Μελισσάνη
βρίσκεται μέσα στο ομώνυμο σπήλαιο,
το οποίο είναι λιμναίο σπηλαιοβάραθρο
και απο-τελεί μνημείο της φύσης και
λόγω αυτών των χαρακτηριστικών του
το επισκέ-πτονται πολλοί τουρίστες,
οι οποίοι ει-σέρχονται και διαπλέουν
τη λίμνη κατα-βάλλοντος εισιτήριο.
Με βάση το δικαίω-μα που του
παρεχόταν από τη μίσθωση, ο ενάγων
εισέπραττε το εισιτήριο για την είσοδο
στη λίμνη, διέθετε βάρκες με οδη-γούς

- ξεναγούς και εκμεταλλευόταν και το
παρακείμενο αναψυκτήριο το οποίο
λειτουργούσε στο εκεί υπάρχον κτίριο
και διέθετε αναψυκτικά, καφέδες, είδη
τουρισμού, λαϊκής τέχνης κλπ. Με τον
Ν. 2539/1997 (σχέδιο Καποδίστριας) η
Κοινότητα Καραβομύλου καταργήθηκε
και συγχωνεύθηκε στον εναγόμενο
Δήμο Σάμης, ο οποίος υπεισήλθε στα
δικαιώ-ματα και τις υποχρεώσεις της
μισθώ-σεως ως εκμισθωτής. Ενόψει
της επε-λεύσεως του συμβατικού
χρόνου λή-ξεως της μισθώσεως ο
εναγόμενος επέ-δωσε την 23-12-2003
στον ενάγοντα την από 15-12-2003
εξώδικη δήλωση και πρόσκληση, με
την οποία του υπενθύ-μιζε ότι επειδή
το μίσθιο βρίσκεται εντός αρχαιολογικού
χώρου, η μίσθωση λήγει την 31-12-2003
και τον καλούσε να απο-δώσει το μίσθιο
μέχρι την 31-12-2003. Πράγματι με την
εκδοθείσα κατά τις δια-τάξεις του ΚΝ
5351/1932 «Περί αρχαιο-τήτων» και
νομίμως δημοσιευθείσα (ΦΕΚ Τεύχος Β’
αριθ. 605/ 12.8.2003) υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΡΧ/ Α1/Φ.43/34200/1443/28-7-1993
απόφαση του Υπουρ-γού Πολιτισμού,
κηρύχθηκε ως αρχαι-ολογικός χώρος
το σπήλαιο Μελισσάνης Κοινότητας
Καραβομύλου Κεφαλληνίας. Ο
αρχαιολογικός αυτός χώρος οριοθετήθηκε με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ και απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο στην ανωτέρω απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα,
με βάση το οποίο όλος ο χώρος όπου
ασκείτο η δραστηριότητα του ενάγοντος
με βάση τη σύμβαση μισθώσεως περιλαμβάνεται στον κηρυχθέντα ως αρχαιολογικό χώρο. Επομένως το τμήμα της
μισθώσεως που αφορά στο αναψυκτήριο που αποτελεί μίσθωση ακινήτου, δεν
υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις
των άρθρων 1 και 2 του ΠΔ 34/1995
σύμφωνα με το άρθρο 4§ 1 ζ’ του ίδιου
Π.Δ/τος. Το υπόλοιπο τμήμα της μισθώσεως που αφορά την εκμετάλλευση του
δικαιώματος εισόδου στη λίμνη, είτε
θεωρηθεί ότι αποτελεί μίσθωση δικαιώματος είτε θεωρηθεί ότι αποτελεί μίσθωση ακινήτου, δεν προστατεύεται σε καμμία περίπτωση (στην πρώτη περίπτωση
επιπλέον και γιατί δεν είναι μίσθωση
ακι-νήτου). Επομένως η μίσθωση έληξε
την 31-12-2003 και δεν παρατείνεται ως
μη υπαγόμενη στις διατάξεις του Π.Δ.
34/1995 και έτσι ο ενάγων, ο οποίος
απέ-δωσε το μίσθιο κατά τη λήξη της,

δεν έχει δικαίωμα επανεγκατάστασης σ’
αυ-τό. Ισχυρίζεται ο ενάγων ότι ακόμη
και στην περίπτωση που το μίσθιο είναι
αρχαιολογικός χώρος, ανήκων έτσι στο
Δημόσιο, ο εναγόμενος δεν δικαιούται
να επικαλεστεί δικαιώματα από τη μίσθωση ούτε να επικαλεστεί την ιδιότητα
του μισθίου ως αρχαιολογικού χώρου,
γιατί τέτοιο δικαίωμα έχει μόνο το Δημόσιο. Επί του ισχυρισμού αυτού πρέπει
να σημειωθεί ότι ο εκμισθωτής δικαιούται
να εκμισθώσει και ξένο ακίνητο και μόνο
αυτός δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα του εκμισθωτή και να ζητήσει την
απόδοση του μισθίου (βλ. ΑΠ 108/2003,
Ελ. Δ/νη 44.976, ΑΠ 1327/2000 Ελ. Δ/νη
43.425), ενώ αν το ακίνητο είναι δημόσιο κτήμα, η μίσθωση του είναι άκυρη,
αλλά την αγωγή αποδόσεως μισθίου και
τα δικαιώματα από τη μίσθωση δικαιούται να ασκήσει μόνο ο εκμισθωτής και το
Δημόσιο δικαιούται σε αγωγή για αποζημίωση χρήσεως (βλ. ΑΠ 1327/2000
Ελ. Δ/νη 43.425, ΑΠ 515/1999 Ελ. Δ/νη
40.1740). Επομένως ο εναγόμενος νομίμως επικαλείται τα δικαιώματα του από
τη μίσθωση και τον λόγο μη υπαγωγής
της στην προστασία του νόμου περί
εμπορικών μισθώσεων και ο αντίθετος
ως άνω ισχυρισμός του ενάγοντος είναι

705/2005
(Προεδρεύων: Σαράντης Δρινέας).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Μαράτος, Στέφανος Δεληκωστόπουλος, Γεώργιος
Καρύδης, Λάμπρος Σινανιώτης, Θωμάς Γεωργάκης, Ελένη Ράπτη).

Εμπορική μίσθωση. Καταγγελία μίσθωσης για ιδιόχρηση. Ισχύουν οι περιορισμοί
της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος (281 Α.Κ.) Δαπάνες στο μίσθιο από το
μισθωτή. Ένσταση του άρθρου 281 Α.Κ. Απόρριψή της γιατί ο μισθωτής από το χρόνο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΤΕΓΗ

-

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
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των δαπανών μέχρι την καταγγελία κέρδισε σεβαστά ποσά από την εκμετάλλευση
του μισθίου. Περιστατικά καθορισμού ύψους αποζημίωσης.

Το δικαίωμα της καταγγελίας
επαγγελματικής μίσθωσης για ιδιόχρηση
του μισθίου, υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 281 ΑΚ, σύμφωνα
με το οποίο 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, θεωρείται, ότι ασκείται καταχρηστικά κάποιο δικαίωμα όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε της άσκησης
του και η πραγματική κατάσταση που
διαμορφώθηκε, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, όχι μόνο δεν δικαιολογούν τη μεταγενέστερη άσκησή του,
λαμβανομένων υπόψη και των συμφερόντων του ίδιου, αλλά αντίθετα χωρεί
κατά τρόπο, ο οποίος επάγεται επαχθείς
επιπτώσεις για τον υπόχρεο, κατά προφανή υπέρβαση των αρχών και σκοπών
που διαλαμβάνονται στην εν λόγω διάταξη (Ολ. ΑΠ 62/1990 Ελλ. Δικ. 1991
σελ. 501, ΑΠ 112/1993 Ελλ. Δικ. 1995
σελ. 618, ΕΑ 6695/1990 Ελλ. Δικ. 1990
σελ. 1528).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα:
Με τα από 20.6.1994 και 18.1.1995
ιδιωτικά συμφωνητικά, ο ενάγων
εκμίσθωσε στον πρώτο εναγόμενο
δύο συνεχόμενα ισόγεια καταστήματα,
εμβαδού, αντιστοίχως, 85 και 55
τ.μ., που βρίσκονται στην επί των
οδών Δαίρπφελντ και Α. Σικελιανού
της πόλεως της Λευκάδος διώροφη
οικοδομή του, προκειμένου ο τελευταίος
να λειτουργήσει σ’ αυτά, τα οποία
συνένωσε εις ένα, επιχείρηση καφέ
- μπαρ. Η διάρκεια της μισθώσεως ορί-

στηκε εξαετής, παραταθείσα δε μέχρι την
1.6.2001 με το από 13.5.1999 ιδιωτικό
συμφωνητικό, μεταξύ των παραπάνω
διαδίκων, κατέστη έκτοτε αόριστης διάρκειας, ενώ την 28.11.2001 ο πρώτος
εναγόμενος παραχώρησε τη χρήση του
(ενιαίου) μισθίου, όπως είχε δικαίωμα,
στη δεύτερη εναγομένη ομόρρυθμη εταιρεία της οποίας και ο ίδιος είναι ομόρρυθμο μέλος με εταιρική μερίδα 40%,
τηρώντας τις διατυπώσεις του άρθρου
11 του π. δ/τος 34/1995. Ο ενάγων, με
την αγωγή του, που επιδόθηκε στους
εναγομένους την 19.2.2003, κατήγγειλε
τη μίσθωση για ιδιόχρηση του μισθίου
από τον ίδιο (άρθρα 15, 16 επ. του π. δ/
τος 34/1995) και ειδικότερα προκειμένου
να ασκήσει αυτός στο μίσθιο κατάστημα
την ίδια επιχείρηση καφέ - μπαρ που
ασκούν οι εναγόμενοι.
….. Οι μισθωτές πρόβαλαν πρωτοδίκως και τον ισχυρισμό περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος
της καταγγελίας του ενάγοντος, ο οποίος
απορρίφθηκε και επαναφέρεται με λόγο
έφεσης. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκαν ότι
ο πρώτος εναγόμενος, πριν από τη συμβατική λήξη της μισθώσεως (1.6.2001)
προέβη σε εργασίες ριζικής ανακαίνισης
του μισθίου από το μήνα Οκτώβριο έως
και τις παραμονές Χριστουγέννων του
έτους 2000, δαπανώντας ποσό 70.000.000
δραχμών, που δεν αποσβέστηκε μέχρι
την καταγγελία και ότι οι εν λόγω εργασίες έγιναν με τη συναίνεση του ενάγοντος, σε τρόπο ώστε να δημιουργηθεί
σ’ αυτούς η εύλογη πεποίθηση ότι ο τελευταίος δεν θα ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμά του. Ο λόγος αυτός της έφεσης
των εναγομένων απορρίφθηκε με την
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ως άνω 362/2004 εφετειακή απόφαση,
η οποία όμως αναιρέθηκε κατά το μέρος
αυτό, γιατί περιείχε ασαφείς και ανεπαρκείς αιτιολογίες. Ως προς την ένσταση
αυτή, από το προαναφερόμενο αποδεικτικό υλικό, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Κατά το χρονικό διάστημα από το
μήνα Οκτώβριο έως τις παραμονές των
Χριστουγέννων του έτους 2000, ο πρώτος εναγόμενος προέβη σε εκτεταμένες
εργασίες ανακαίνισης του μισθίου, ήτοι
επένδυση των εσωτερικών τοίχων του
καταστήματος με γυάλινες επιφάνειες
που περιείχαν οπτικές ίνες, κατασκευή
ξύλινων εσωτερικών επιφανειών, πατώματος και κάβας ποτών, επένδυση
εσω-τερικής οροφής με ναυτικό χάρτη
της Λευκάδος από βινύλιο, αγορά νέας
επί-πλωσης και κατασκευή τουαλετών
και πέργκολας. Για τις εργασίες αυτές,
που έγιναν, εν γνώσει του ενάγοντος
εκμι-σθωτή, οι εναγόμενοι δαπάνησαν
το συνολικό ποσό των 35.000.000 δραχμών. Βέβαια αυτοί, όπως προαναφέρθηκε, προσδιορίζουν τη δαπάνη αυτή
στο ποσό των 70.000.000, πλην όμως
δεν αποδεικνύεται το ύψος της αυτό,
ούτε δικαιολογείται από τις εκτελεσθείσες εργασίες τους. Η γενόμενη ως άνω
δαπάνη των 35.000.000 δραχμών, όχι
μόνο καλύφθηκε από την εκμετάλλευση
του μισθίου εκ μέρους των εναγομένων
κατά το χρονικό διάστημα από την πραγματοποίησή της (Δεκέμβριος 2000)
μέ-χρι την απόδοση του μισθίου την
20.2.2004, που διατάχθηκε με την εκκαλούμενη απόφαση κατά παράταση επί
εξάμηνο του χρόνου επελεύσεως των
αποτελεσμάτων της καταγγελίας (άρθρο
28 π.δ/τος 34/1995), αλλά αντιθέτως οι
τελευταίοι αποκόμισαν και σημαντικά
κέρδη, που ήταν αυξημένα, καθόσον,
λόγω της ανακαινίσεως, επήλθε αύξηση
της πελατείας της ασκούμενης στο ως
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άνω μίσθιο επιχειρήσεως. Ειδικότερα,
μέχρι το χρόνο της δαπάνης, η ανωτέρω
επιχείρηση κέρδιζε ετησίως το ποσό
των 25.000.000 δραχμών ή 73.367,57
€, ενώ από τότε και μέχρι την επέλευση
των εννόμων αποτελεσμάτων της καταγγελίας (20.2.2004) κέρδιζε ετησίως το
ποσό των 30.000.000 δραχμών ή
88.041,09 €, καθόσον αυξήθηκε η πελατεία της, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες,
κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%. Έτσι,
οι εναγόμενοι αποκόμισαν συνολικό
κέρ-δος, κατά την ως άνω τριετία, ύψους
του-λάχιστον 55.000.000 δραχμών ή
161.408,65 € (88.041,09 € Χ 3 χρόνια =
264.123,27 - 102.714,60 € τα 35.000.000
= 161.408,65 € ). Ενόψει τούτων και του
γεγονότος ότι η προηγηθείσα της καταγγελίας ως άνω συμπεριφορά του ενάγοντος εν σχέσει με την μη παραίτησή
του από το δικαίωμα της καταγγελίας,
που ήταν γνωστή στους εναγομένους,
δεν δικαιολογεί εύλογη πεποίθηση των
εναγομένων ότι αυτός (ενάγων) δεν θα
ασκούσε το δικαίωμα αυτό, η ένδικη
καταγγελία δεν παρίσταται καταχρηστική
και απαγορευμένη ως υπερβαίνουσα και
μάλιστα προφανώς τα προαναφερθέντα
όρια που τάσσει το άρθρο 281 ΑΚ στην
άσκηση των δικαιωμάτων, μη προκαλούσα την έντονη εντύπωση αδικίας
σε βάρος των εναγομένων μισθωτών.
Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
που απέρριψε την ανωτέρω ένσταση,
ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν, έστω και με
ελλιπή αιτιολογία, η οποία συμπληρώνεται με την παρούσα απόφαση (άρθρο
534 ΚΠολΔ), σωστά το νόμο ερμήνευσε
και εφάρμοσε και προσηκόντως τις
προ-σαχθείσες αποδείξεις εκτίμησε και
πρέ-πει ως εκ τούτου να απορριφθεί ως
αβά-σιμος ο σχετικός λόγος της έφεσης
των εναγομένων με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα, καθώς και η
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έφε-ση αυτή στο σύνολο της, αφού δεν
πε-ριέχει άλλον λόγο προς έρευνα.
Κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του π. δ/τος
34/1995, σε περίπτωση καταγγελίας της
μίσθωσης για ιδιόχρηση (άρθρο 16 και
17) ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή
αποζημίωση ίση με το κατά το χρόνο της
καταγγελίας καταβαλλόμενο μίσθωμα
16 μηνών. Το δικαστήριο όμως, εκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες, μπορεί,
αν το ζητήσει ο μισθωτής να αυξήσει
το πο-σό της αποζημιώσεως μέχρι 30
μηνιαία μισθώματα. Κατά τη διάταξη δε
της πα-ραγράφου 3 του ως άνω άρθρου
29, στην περίπτωση κατά την οποία το
μίσθιο αποκτήθηκε, είτε αυτό το ίδιο είτε
το οικόπεδο στο οποίο έχει ανεγερθεί
από τον εκμισθωτή ή τα τέκνα του ή τη
σύζυγο του, κατά τα 2/3 τουλάχιστον της
αξίας του, με συνάλλαγμα που έχει εισαχθεί από το εξωτερικό, οι αποζημιώσεις,
που οφείλονται κατά τις παραγράφους
1 και 2 ως άνω, περιορίζονται στο μισό.
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου
30 του π. δ/τος 34/1995, αν ο εκμισθωτής μέσα σε ένα έτος από την απόδοση
του μισθίου, ασκήσει στο μίσθιο επιχείρηση όμοια με εκείνη που ασκούσε ο
μισθωτής, η οφειλόμενη βασική αποζημίωση είναι ίση με τα μισθώματα 30
μηνών, το δικαστήριο όμως εκτιμώντας
τις ειδικές συνθήκες, αν το ζητήσει ο μισθωτής, μπορεί να αυξήσει το ποσό της
αποζημιώσεως μέχρι 40 μηνιαία μισθώματα. Από τη γραμματική διατύπωση
του ως άνω άρθρου 30 προκύπτει ότι
με τα οριζόμενα σ’ αυτή δεν θίγεται η
διά-ταξη της παραγράφου 3 του άρθρου
29, κατά την οποία το ποσό της αποζημιώσεως στην περίπτωση απόκτησης
του μισθίου με συνάλλαγμα, που έχει εισαχθεί από το εξωτερικό, ορίζεται σε ποσοστό (στο μισό) της οφειλόμενης γενικά

601

αποζημιώσεως. Επομένως, η παράγραφος 3 του άρθρου 29 έχει εφαρμογή
και στην περίπτωση του άρθρου 30, που
καθορίζει το ποσό της αποζημιώσεως
για την περίπτωση άσκησης στο μίσθιο
επιχείρησης όμοιας με εκείνη που
ασκούσε σ’ αυτό ο μισθωτής. Από τα παραπάνω παρέπεται, ότι όταν στο μίσθιο,
το οποίο έχει αποκτηθεί με συνάλλαγμα
από το εξωτερικό, ασκηθεί επιχείρηση
όμοια με εκείνη που ασκούσε σ’ αυτό ο
μισθωτής, το ποσό της αποζημιώσεως
περιορίζεται στο μισό και η αποζημίωση
είναι ίση με 15 μηνιαία μισθώματα και
μπορεί, αν συντρέχουν ειδικές συνθήκες
και το ζητήσει ο εκμισθωτής, να αυξηθεί
μέχρι 20 μηνιαία μισθώματα. Τέλος, από
τη διάταξη του άρθρου 30 προκύπτει και
ότι η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται απ’ αυτή, οφείλεται στο μισθωτή και πριν ακόμη ασκηθεί στο μίσθιο,
εντός έτους /από την απόδοση του,
όμοια επιχείρηση, αν ο εκμισθωτής αναφέρει το είδος της επιχειρήσεως που θα
ασκηθεί στο μίσθιο και αυτή είναι όμοια
με εκείνη που ασκούσε σ’ αυτό ο μισθωτής, δεδομένου ότι έτσι συνομολογεί τη
συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής της ως άνω διατάξεως (βλ. Κατρά,
σελ. 389-390, πρβλ. Παπαδάκη, αριθ.
3984-3986, ΑΠ 261/1993 Ελλ. Δικ. 36
1115). Στην προκείμενη περίπτωση και
ενόψει α) της προαναφερθείσας αγοράς
του οικοπέδου επί του οποίου βρίσκεται
το μίσθιο εκ μέρους του ενάγοντος-εκμισθωτή με συνάλλαγμα εισαχθέν από το
εξωτερικό, β) της αναφοράς στην ένδικη
αγωγή - καταγγελία ότι αυτός θα ασκήσει
στο μίσθιο όμοια επιχείρηση με αυτήν
που ασκείται στο μίσθιο από τους εναγομένους-εκμισθωτές, γ) του γεγονότος ότι
το επίδικο μίσθιο δεν είναι εκ της κατασκευής του προορισμένο για την ίδια
χρήση (καφέ - μπαρ), αφού με συνήθεις
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μεταβολές μπορεί να καταστεί κατάλληλο και για άλλες επαγγελματικές χρήσεις
(π.χ. εστιατόριο, κατάστημα πωλήσεως
τουριστικών ειδών κ.ο.κ.), αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι κατά την έναρξη της
μισθώσεως είχε παραδοθεί ημιτελές στο
μισθωτή και εκείνος το διαμόρφωσε σε
καφέ - μπαρ και δ) των δαπανών που
απαιτούνται για τη μεταστέγαση των
μισθωτών, του χρόνου που, κατά τα
προεκτεθέντα, λειτουργεί στο μίσθιο η
ανωτέρω επιχείρηση και του υπολειπόμενου χρόνου που οι εναγόμενοι
- μισθωτές είχαν το δικαίωμα να παραμείνουν σ’ αυτό (ειδικές συνθήκες,
άρθ-ρο 29 παρ. 2 και 30 παρ. 2 του π.
δ/τος 34/1995), η οφειλόμενη, κατά τις

ως άνω διατάξεις, στους εναγομένους
αποζη-μίωση, πρέπει να καθοριστεί,
κατά μερική παραδοχή του σχετικού
αιτήμα-τός τους, στο αυξημένο ποσό των
είκοσι (20) μηνιαίων μισθωμάτων, ήτοι
στο ποσό των 75.440 € (3.777 € μηνιαίο
μίσθωμα Χ 20 μήνες) και όχι στο ποσό
των τριάντα (30) μισθωμάτων (113,160
€), στο οποίο εσφαλμένα καθόρισε την
αποζημίωση το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφαση του, κατά της σχετικής παραδοχής
της οποίας βασίμως παραπονείται ο
ενάγων - εκμισθωτής με τη δική του
έφε-ση.

878/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κυριακή Αθανασιάδη, Παναγιώτης Σαλαμαλίκης).
Επαγγελματική στέγη. Άϋλη αποζημίωση. Πότε δεν οφείλεται. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 60
του Π.Δ 34/1995 όπως αντικ. με άρθρο
7 ν.2741/1999 σε περίπτωση αποδόσεως του μισθίου λόγω λήξεως της μισθώσεως σύμφωνα με τις παραγράφους
10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος
και σε κάθε περίπτωση λήξεως της μισθώσεως λόγω συμπληρώσεως δωδεκαετίας, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή για την αποκατάσταση της άϋλης
εμπορικής αξίας ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο λήξεως της
μισθώσεως 24 μηνών. Εξάλλου κατά το
άρθρο 61 του ίδιου Π.Δ/τος, όπως αντικ.
με άρθρο 7 του ίδιου παραπάνω νόμου
τα ποσά του προηγούμενου άρθρου δεν
οφείλονται στις εξής περιπτώσεις: α) αν
ο μισθωτής αποχωρήσει οικειοθελώς

από το μίσθιο β).... γ)....δ).... στις περιπτώσεις που η αγωγή αποδόσεως του
μισθίου για λήξη της μισθώσεως που
έχει επέλθει με τις παρ. 10 έως 14 του
αρθρ. 58 του παρόντος είτε λόγω συμπληρώσεως δωδεκαετίας ασκηθεί μετά
παρέλευση 9 μηνών από αυτή τη λήξη
της μισθώσεως. Μετά την άπρακτη πάροδο του εννεαμήνου η μίσθωση θεωρείται ότι έχει παραταθεί για τέσσερα
χρόνια μετά δε τη λήξη της τετραετίας
δεν οφείλονται τα ποσά του προηγούμενου άρθρου. Η προβλεπόμενη προς
το συμφέρον του μισθωτή αποζημίωση
σε περίπτωση αποδόσεως από αυτόν
του μισθίου λόγω λήξεως της μισθώσεως με τη συμπλήρωση του οριζόμενου χρόνου προϋποθέτει σχετική προς
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τούτο υποχρέωση του μισθωτή σε αντίστοιχη αξίωση του εκμισθωτή, αφού
η αποζημίωση αυτή αποβλέπει αποκατάσταση της βλάβης την οποία υφίσταται ο μισθωτής από την απώλεια ως
προς αυτόν της άϋλης εμπορικής αξίας
που δημιουργήθηκε από την εμπορική
δραστηριότητά του στο μίσθιο με τη μακροχρόνια χρήση του. Την άϋλη αυτή
εμπορική αξία καρπώνεται ο εκμισθωτής
που επιδιώκει την απόδοση για τον ως
άνω λόγο του μισθίου, είτε ζητώντας την
από νέο μισθωτή είτε χρησιμοποιώντας
ο ίδιος το μίσθιο. Την αποκατάσταση
όμως της βλάβης αυτής ως αποζημιώσεως δικαιούται να αξιώσει ο μισθωτής
από τον εκμισθωτή μόνο αν ο τελευταίος
επιδιώκει την απόδοση του μισθίου λόγω λήξεως της μισθώσεως κατά τα
ανω-τέρω και όχι αν ο μισθωτής, παρά
την εμμονή του εκμισθωτή στη συνέχιση
της μισθώσεως με τους ίδιους όρους,
απο-χωρεί οικειοθελώς από το μίσθιο,
επικα-λούμενος τη λύση, λόγω της
ως άνω λήξεως, της μισθώσεως, τη
συνέχιση της οποίας και δεν επιθυμεί
είτε διότι δεν τη θεωρεί συμφέρουσα
είτε για λόγους που αφορούν τον ίδιο.
Από τις προανα-φερόμενες διατάξεις
προκύπτει ότι οφεί-λεται αποζημίωση
για την αποκατά-σταση της άϋλης
εμπορικής αξίας και στην περίπτωση
της εμπορικής μισθώ-σεως, της οποίας
η λήξη, με βάση τη συμφωνηθείσα
διάρκεια αυτής, έχει συμ-βατικώς
ορισθεί σε χρόνο μεταγενέ-στερο της
31-8-1997, εφόσον όμως κατά την ως
άνω συμβατικώς ορισθείσα ημε-ρομηνία
λήξεως της μισθώσεως, ο μισ-θωτής
έχει συμπληρώσει δωδεκαετία στη
χρήση του μισθίου, δεδομένου ότι στην
ως άνω διάταξη του άρθρου 60 παρ.1
του Π.Δ/τος 34/1995, σαφώς ορί-ζεται
ότι η πιο πάνω αποζημίωση οφεί-λεται
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και σε κάθε περίπτωση συμπληρώσεως δωδεκαετίας, δηλαδή και στην
περίπτωση που η δωδεκαετία συμπληρώνεται μετά την 31-8-1997, που αποτελεί το απώτερο χρονικό σημείο λήξεως
των μισθώσεων, οι οποίες παρατάθηκαν
αναγκαστικά και ορίσθηκε καταληκτική
ημερομηνία λήξεως αυτών (31 Αυγούστου των ετών 1995, 1996, 1997) (ΑΠ
858/2001 Ελ.Δνη 42.930, Α.Π. 600/2001
Ελ.Δνη 42.929, Α.Π. 479/2001 494/2001
Ελ.Δνη 43.435, 437, Α.Π. 1590/2001
Ελ.Δνη 43.755). Το ότι η συνέχιση της
μισθώσεως δυνάμει συμφωνίας των
μερών περί παρατάσεως της μετά την
εκ του νόμου λήξη της δεν αποτελεί λόγο
να στερηθεί ο μισθωτής της άϋλης εμπορικής αξίας του μισθίου, στηρίζεται και
στο γεγονός, ότι πριν από την τελευταία
παράταση έχει ήδη επέλθει η λήξη της
εκ του νόμου, η οποία αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία της αποζημιώσεως και η
οποία από καμιά διάταξη νόμου δεν
καταλύεται, επειδή ο μισθωτής συνεχίζει
να παραμένει στο μίσθιο για τον άνω
λόγο ( Α.Π.1157/2002, Α.Π. 1719/2002
Δημοσίευση Νόμος Α.Π. 1304/2002
Ελ.Δνη 43.1677, Α.Π.1135/2004 Δημοσίευση Νόμος).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του από
του έτους 1969 ιδιωτικού συμφωνητικού
μισθώσεως ο εναγόμενος εκμίσθωσε
στον ενάγοντα ένα ισόγειο κατάστημα,
εμβαδού 70 τ. μ., που βρίσκεται στην
πόλη της Ζακύνθου, επί της οδού
Αλ.Ρώμα αριθ. 3 προκειμένου ο
τελευ-ταίος να στεγάσει σ’ αυτό την
επιχείρηση ζαχαροπλαστείου του, αντί
μηνιαίου μισθώματος 3.000 δρχ. Το
μίσθωμα, κα-τόπιν επανειλημμένων
αναπροσαρμο-γών, ανήλθε σε 75.000
δραχμές μη-νιαίως, μέχρι την 31-121993. Τον Ια-νουάριο του έτους 1994 και
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πριν ακόμη δημοσιευθεί ο ν. 2235/1994,
ο οποίος τροποποίησε και συμπλήρωσε
το ν. 2041/1992, σύμφωνα με τον οποίο
η επίδικη μίσθωση, ως έχουσα διάρκεια
άνω των 20 ετών, παρατείνεται μέχρι
την 31-8-1995, καταρτίστηκε σύμβαση
μετα-ξύ των διαδίκων, δυνάμει του υπ
‘αριθμ. 2360/1994 συμβολαίου της
συμβολαιο-γράφου Ζακύνθου Μ.Π., με
την οποία παρατάθηκε συμβατικά μέχρι
31-12-1999 η ημερομηνία λήξεως της
μισθώ-σεως. Όταν έληξε ο συμβατικός
χρόνος της μισθώσεως (31-12-1999) το
κατα-βαλλόμενο μίσθωμα ανερχόταν σε
248.000 δραχμές. Με την εν λόγω σύμβαση παρατάθηκε ο χρόνος διάρκειας
της υφιστάμενης από το έτος 1969
μισ-θώσεως. Ο ενάγων με το ως άνω
συμ-βόλαιο παραιτήθηκε μεν από κάθε
δικαί-ωμα περί περαιτέρω παρατάσεως
της εν λόγω μισθώσεως, όχι όμως από
το δικαίωμα του ν’ απαιτήσει την αποκατάσταση της άϋλης εμπορικής αξίας,
σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ.1 του
Π.Δ/τος 34/1995. Γι’ αυτό και όταν στις
8-10-1999 του κοινοποίησε ο εναγόμενος - εκμισθωτής, την εξώδικη δήλωση
- πρόσκλησή του, με την οποία του ζήτησε να αποδώσει το μίσθιο ακίνητο στις
31-12-1999, αρνήθηκε να το αποδώσει

χωρίς την καταβολή της αποζημιώσεως,
την οποία εδικαιούτο, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 60 παρ.2 του ίδιου
Π.Δ/τος, αφού ήδη είχε συμπληρώσει
δώδεκα έτη στο μίσθιο. Ο ενάγων δεν
αποχώρησε οικειοθελώς από το μίσθιο,
όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 61
εδ.α Π.Δ/τος 34/1995 προκειμένου
να μη δικαιούται αποζημίωση, όπως
ισχυρίζεται ο εναγόμενος - εκκαλών
αλ-λά απέδωσε το μίσθιο μετά από
κοινο-ποίηση εκ μέρους του αντιγράφου
από εκτελεστό απόγραφο του ως άνω
συμ-βολαίου με επιταγή προς εκτέλεση.
Επο-μένως δικαιούται ο εφεσίβλητος ενά-γων να λάβει από τον εναγόμενο εκκα-λούντα την ανωτέρω αποζημίωση,
αφού έχει συμπληρώσει παραμονή στο
μίσθιο για χρονικό διάστημα πλέον των
δώδεκα (12) ετών και η οποία δεν
αποσβέννυται από καμία άλλη διάταξη
και μάλιστα επειδή δεν ζητήθηκε αμέσως
το μίσθιο, αλλά παρέμεινε ο εφεσίβλητος
στη χρή-ση του και μετά τη λήξη της
συμβατικής διάρκειας της μισθώσεως.
Η ανωτέρω αποζημίωση ανέρχεται στο
ποσό των 5.952.000 δρχ (24 μήνες
Χ 248.000 δρχ.), που αντιστοιχεί σε
17.467,35 Ευρώ.

1054/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Τσιμπούκη – Μιχοπούλου, Γεώργιος Τζογάνης).
Επαγγελματική μίσθωση. Πότε λύεται. Πότε δεν καταβάλλεται η άυλη αποζημίωση.
Περισσότεροι μισθωτές. Υφίσταται μεταξύ τους κοινωνίας επί της οποίας εφαρμόζονται
οι διατάξεις της εις ολόκληρον ενοχής και επικουρικώς οι περί κοινωνίας. Η αποχώρηση
ενός ούτε βλάπτει ούτε ωφελεί τους λοιπούς κοινωνούς. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του
π.δ. 34/1995, όπως οι παράγραφοι αυτές ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους

από το άρθρο 7§6 του ν. 2741/1999, ο
οποίος καταλαμβάνει και τις υφιστάμενες
κατά τη δημοσίευση του μισθώσεις
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ΣΤΕΓΗ

-
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(άρθρο 7§8), σε συνδυασμό προς το
άρθρο 608§1 του Α.Κ, που εφαρμόζεται
και στις μισθώσεις του π.δ. 34/95, κατά
το άρθρο 44 αυτού, οι εμπορικές μισθώσεις έχουν καθιερωθεί στο νόμο ως συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που ισχύουν
υποχρεωτικά ήδη για 12 τουλάχιστον έτη
και λύονται αυτοδικαίως μόλις περάσει
ο προαναφερόμενος νόμιμος χρόνος
τους, εκτός αν δεν έχει λήξει η ορισμένη
συμβατική διάρκειά τους, οπότε λήγουν
με την πάροδο και αυτής, ενώ αν ο
μισθωτής εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το μίσθιο και ο μισθωτής το γνωρίζει και δεν εναντιώνεται, η μίσθωση
καθί-σταται αορίστου χρόνου και λύεται
με κα-ταγγελία (άρθρο 611, 608§2 και
609 Α.Κ., ΑΠ. 600/2001 Ελ.Δ/νη 42.930,
Α.Π. 428/1999 Ελ.Δ/νη 40.1562). Περαιτέρω, από τη διάταξη του αρθρ. 61
στοιχ. δ’ του π.δ. 34/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7§6 του ν. 2741/
1999, προκύπτει ότι εμπορική μίσθωση
που έληξε, σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρθρ. 58 παρ. 10 - 14, στις 31.8.1995 ή
στις 31.8.1996 ή στις 31.8.1997, είτε με
την πάροδο δώδεκα (12) ετών, έστω και
αν η μίσθωση έχει συμφωνηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πλην όμως
οι συμβαλλόμενοι διατήρησαν την ισχύ
της κατά οποιονδήποτε τρόπο μέχρι της
χρονολογίας έναρξης της ισχύος του ν.
2741 (28.9.1999), χωρίς ο εκμισθωτής
να ασκήσει αγωγή απόδοσης του μισθίου, λόγω λήξης της μίσθωσης, κατά τον
παραπάνω χρόνο λήξης αυτής, μέσα
στο πρώτο εννεάμηνο από τη λήξη της,
δηλαδή μέχρι 31.5.1996 ή 31.5.1997 ή
31.5.1998, αντιστοίχως, θεωρείται ότι
έχει παραταθεί αναγκαστικά για άλλα
τέσσερα (4) χρόνια, δηλαδή μέχρι
31.8.1999 ή 31.8.2000 ή 31.8.2001,
αντιστοίχως (Εφ,ΑΘ. 739/2005 Ελ.Δ/νη
46. 1143). Σε αυτήν την περίπτωση με
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την παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο
επί μία επί πλέον τετραετία, δηλαδή μετά
την παρέλευση χρονικού διαστήματος
μεγαλυτέρου των 16 ετών (αρχικής ή
κατά παράταση) διάρκειας της μίσθωσης, δεν οφείλεται στο μισθωτή η από
το άρθρο 60 του π.δ. 34/1995 αποζημίωση αποκατάστασης της αυλής
εμπο-ρικής αξίας, με την έννοια ότι ο
τελευ-ταίος θεωρείται ότι καρπώθηκε την
άυλη αυτή εμπορική αξία (Α.Π. 404/2004
Ελ.Δ/νη 45.1421, ΑΠ. 175/2003 Ελ.Δ/
νη 44.769, Εφ.Αθ. 1124/2000 Ελ.Δ/νη
46. 1141, Εφ.Αθ. 739/2005 Ελ.Δ/νη
46.1143, Ι. Κατρά Πανδέκτης Μισθώσεων και Οροφοκτησίας, 2002, σελ, 288
και 296). Περαιτέρω, επί περισσοτέρων
μισθωτών (λόγω του αδιαιρέτου της
χρήσεως του μισθίου) υφίσταται μεταξύ
αυτών κοινωνία, επί της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της εις ολόκληρον ενοχής και επικουρικώς οι περί κοινωνίας
(Φλούδα Προστασία Μισθώσεων, παρ.
24 και 95, σελ. 31 και 78). Επομένως,
ενόψει και των διατάξεων των αρθρ.
489 και 495 του Α.Κ., η αποχώρηση
από το μίσθιο ενός των συμμισθωτών
ούτε ωφελεί ούτε βλάπτει τους λοιπούς,
ως δικαιουμένου καθενός απ’ αυτούς να
απαιτήσει από τον εκμισθωτή για τον
εαυτό του τη χρήση του όλου μισθίου,
βάσει της περί μισθώσεως συμβάσεως,
χωρίς να υπάρχει ανάγκη συστάσεως
νέας οικείας συμβάσεως, που να ενέχει
ανανέωση κατά την έννοια του αρθρ.
436 του Α.Κ. (Φλούδας ό.π, §95, Α.Π.
570/1980 ΝοΒ 28.1958, Α.Π 347/79
ΕΕΝ 46.685, Εφ.Αθ. 4447/92 Ελ.Δ/νη
34.119). Τέλος, κατά το άρθρο 58§11
εδάφ. α του π.δ. 34/1995, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
7§13 του ν. 2741/1999, ως χρόνος παραμονής στη χρήση του μισθίου, κατά
την έννοια της προηγούμενης παρα-
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γράφου, νοείται ο συνολικός χρόνος που
συμπληρώνεται στο πρόσωπό του κατά
την έναρξη ισχύος του ν. 2041/1992
μισθωτή, ανεξαρτήτως του είδους της
σύμβασης. Στην προκειμένη περίπτωση
από τα έγγραφα, που προσκομίζουν με
επίκληση οι διάδικοι (οι οποίοι δεν επιμελήθηκαν της εξέτασης μαρτύρων),
αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Με το από
1.1.1981 ιδιωτικό συμφωνητικό, ο Β.Σ.,
ενεργώντας ως αντιπρόσωπος της
συ-ζύγου του Α., κυρίας ενός ισογείου
κατα-στήματος, εμβαδού 84,70 μ2,
κειμένου στην οδό Τερτσέτη αριθ. 16
του Αγρινίου, εκμίσθωσε αυτό από
κοινού στους εκκα-λούντες και Θ.Κ.,
προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν
για τη λειτουργία επι-χειρήσεως καφέ
- μπαρ. Το μίσθωμα κα-θορίσθηκε στο
ποσό των 10.000 δραχ-μών μηνιαίως
και η διάρκεια της μισθώ-σεως σε
τρία (3) έτη (βλ. ιδίως αποδεί-ξεις
εισπράξεως μισθωμάτων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 1981 και
από 11.12.2000 “ιδιωτικό συμφωνητικό
- παράταση μισθώσεως κατ/τος”). Με τα
από 1.12.1983, 10.11.1986, 23.11.1989
“ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ακινήτου” και τα από 19.10.1991 και 29.12.1993
“μισθωτήρια συμφωνητικά καταστήματος”, που καταρτίσθηκαν μεταξύ των
ίδιων πιο πάνω αντισυμβαλλομένων, η
προαναφερόμενη μίσθωση παρατεινόταν για τρία (3) έτη κάθε φορά, αναπροσαρμοζόμενου του μισθώματος. Μάλιστα στα δύο τελευταία ορίσθηκε ότι οι
μισθωτές θα υποχρεούνται στην καταβολή του αναφερομένου σ’ αυτά ποσού
ποινικής ρήτρας για κάθε ημέρα καθυστερήσεως παραδόσεως του μισθίου.
Για το χρονικό διάστημα από 1.1.1995
μέχρι και 31.12.2002, η μίσθωση παρα-
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τάθηκε με τα από 11.11.1994, 1.1.1997,
1.1.1999 και 11.12.2000 ιδιωτικά συμφωνητικά, που καταρτίσθηκαν μεταξύ
του Β.Σ και μόνου του εκκαλούντος, καθόσον ο Θ.Κ αποχώρησε από την κοινή
επιχείρηση καφέ - μπαρ, την οποία μέχρι
τότε ασκούσαν και οι δύο συμμισθωτές
του καταστήματος. Δεν καταρτίσθηκε
δη-λαδή, ούτε και υπήρχε λόγος να
κα-ταρτισθεί νέα σύμβαση μισθώσεως.
Οι εφεσίβλητοι απέκτησαν δικαίωμα
κυριό-τητας στο μίσθιο από αγορά, που
καταρ-τίσθηκε με το υπ’ αριθ. 35541/
15.12.2000 συμβόλαιο του Συμ/φου Αγρινίου Β.Μ., που μεταγράφηκε νομίμως
και έτσι υπεισήλθαν ως εκμισθωτές στη
σύμβαση μισθώσεως (Α.Π.1201/1992
Ελ.Δ/νη 35.1511, Α.Π. 857/91 Ελ.Δ/νη
33.831), η οποία λογίζεται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, καθόσον ο
εκ-καλών συνέχισε να χρησιμοποιεί το
μί-σθιο χωρίς την εναντίωση των εφεσίβλητων ως την άσκηση της αγωγής
(11.4.2003). Δηλαδή η συνολική διάρκεια της ένδικης μίσθωσης υπερβαίνει
κατά πολύ τα 16 χρόνια. Η εκκαλουμένη
λοιπόν απόφαση, που δέχθηκε τα ίδια
παραπάνω γεγονότα και υποχρέωσε
τον εναγόμενο να αποδώσει στους
ενά-γοντες τη χρήση του μισθίου,
χωρίς να επιδικάσει στον εναγόμενο
αποζημίωση για την αποκατάσταση της
άυλης εμπο-ρικής αξίας, δεν έσφαλε και
οι λόγοι εφέ-σεως του εναγομένου, με
τους οποίους υποστηρίζει ότι η αγωγή
έπρεπε να απορριφθεί ως ουσιαστικά
αβάσιμη, κα-θόσον το χρονικό διάστημα
που παρήλ-θε από την 1.1.1995, οπότε
παρέλαβε τη χρήση του μισθίου, με βάση
την από 11.11.1994 αυτοτελή σύμβαση
μίσθω-σης, ως την άσκηση της αγωγής
είναι μικρότερο των 12 ετών, πρέπει να
απορ-ριφθούν ως αβάσιμοι.
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1148/2005
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φώτης Λεπίδας, Γιάννης Παναγόπουλος).
Μίσθωση σε ακίνητο που ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Α.Ε.Ι. Δεν
προστατεύεται από το π.δ. 34/1995. Αυτό ισχύει και στα Τ.Ε.Ι.

Κατά το άρθρο 4§1 περ. η’ του
π.δ. 34/1995 (αρθρ. 27§7 του ν. 2009/
1992) δεν υπάγονται στις διατάξεις του
ίδιου αυτού π.δ. και επομένως εξαιρούνται της προστασίας του (και) οι μισθώσεις εντός χώρων που ανήκουν στα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται όχι μόνο στις μισθώσεις που συνάπτονται μετά την ισχύ
του ν. 2009/1992 (14.2.1992) αλλά και
στις υφιστάμενες προ της ισχύος του νόμου αυτού μισθώσεις και οι οποίες, αν
ο συμβατικός τους χρόνος είχε λήξει και
είχε παραταθεί αναγκαστικώς, υπάγονται εφεξής ως κοινές αστικές μισθώσεις
στις διατάξεις του Α.Κ., προϋπόθεση δε
της εξαιρέσεως για την οποία ο λόγος
είναι να ανήκει το μίσθιο κατά κυριότητα
ή επικαρπία σε ΑΕΙ και αφορά (η εξαίρεση) όλες τις μισθώσεις ακινήτων εντός
των χώρων που ανήκουν σε αυτά, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται εντός ή εκτός
των κτιρίων τους (βλ. Ιω. Κατρά, Πανδέκτη, 2000, §80, σελ. 230, 232, Χ. Παπαδάκη, Σύστημα Εμπορ. Μισθώσεων,
1996, §71 σελ. 347, ΑΠ 414/1997 ΕλλΔ
38.1834, 1700/1995 ΕλλΔ 39,370, ΕΑ
4352/2001 ΕλλΔ 45.247). Με τον ν.
2916/2001 για τη διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης κ.λ.π., ο οποίος ορίζει στο άρθρο 1§1 εδ. α’ ότι η ανώτατη
εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς, ήτοι αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών, και ββ) τον
τεχνο-λογικό τομέα, που περιλαμβάνει

τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
στο εδ. β’ ότι τα Ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές
φυ-σιογνωμίες και με ρόλους, σκοπό
και αποστολή που διαφοροποιούνται
σύμ-φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν
για τον πανεπιστημιακό τομέα και για
τον τεχνολογικό τομέα, και στο εδ. γ’ ότι
όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» νοούνται τα ιδρύματα που ήδη λειτουργούν, τα οποία ανήκουν στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και θα αποκαλούνται στο εξής
«Πανεπιστήμια», έγινε υπαγωγή των
ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία
συνδέθηκε με τις αντίστοιχες συνταγματικές επιταγές (αρθρ. 16§§2 επ. του
Συντ.) για την πλήρη αυτοδιοίκηση των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το καθεστώς
του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ
και τα θέματα των σπουδών, όπως τούτο προκύπτει, περαιτέρω, από το ίδιο
άρθρο 1§2 του ν. 2916/2001 που καθορίζει το πλαίσιο της αποστολής των
ιδρυ-μάτων της ανώτατης (ΑΕΙ και ΤΕΙ)
εκπαί-δευσης και §3 που ορίζει ότι τα
T.E.I, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαί-ου, πλήρως αυτοδιοικούμενα,
σύμφωνα με το άρθρο 16§5 του
Συντάγματος, το άρθρο 2 που ρυθμίζει
το (νέο) θεσμικό πλαίσιο των μελών του
εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ,
που απολαμβά-νουν των εγγυήσεων
του άρθρου 16§6 του Συντάγματος, το
άρθρο 3 που ορίζει τα της διαδικασίας
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του διορισμού και της παύσης τους, που
είναι ίδια με αυτήν των πανεπιστημίων,
το άρθρο 5 για τη ρύθ-μιση θεμάτων
σπουδών και διοίκησης του ΤΕΙ κ.ο.κ.
Ενόψει της ένταξης αυτής των ΤΕΙ στην
ανώτατη εκπαίδευση ισχύ-ει και για τις
μισθώσεις ακινήτων εντός χώρων που
ανήκουν σε αυτά (ΤΕΙ) η εξαίρεση της
προστασίας των μισθώ-σεων που
προαναφέρθηκε (αρθρ. 4§1 περ. η του
π.δ. 34/1995) και η οποία αφορά τις
μισθώσεις ακινήτων των ιδρυ-μάτων
της ανώτατης εκπαίδευσης, το αντίθετο
δε δεν μπορεί να συναχθεί από την
προμνησθείσα διάταξη του άρθρου
1§1γ’ του ν. 2916/2001 κατά την οποία
όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» νοούνται τα ιδρύματα που ήδη λει-

τουργούν, τα οποία ανήκουν στον πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και θα αποκαλούνται εφεξής
«Πανεπιστήμια», αφού από τις εν γένει
ως ανωτέρω ρυθμίσεις του ν. 2916/2001
(εξομοίωση ΑΕΙ και ΤΕΙ) και εκείνην του
προηγούμενου εδαφίου β’ της ίδιας
παραγράφου του άρθρου 1 προκύπτει
ότι η καθιερούμενη στην εν λόγω διάταξη
(του εδαφίου γ’) ορολογία έχει τεχνικόν
χαρακτήρα και αναφέρεται σε λειτουργικά θέματα των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και όχι σε θέματα πέραν της
λειτουργίας τους, όπως εν προκειμένω
οι μισθώσεις ακινήτων τους σε τρίτους,
που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου
4 παρ. 1η του π.δ. 34/1995 κατά τα
προεκτεθέντα.

1166/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αιμιλία Αγγελοπούλου, Διονύσιος Μάργαρης).
Μίσθωση. Καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος με αγωγή του άρθρου 597
Α.Κ. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής αυτής με νεώτερη. Η παραίτηση αυτή
δεν επιδρά στο υποστατό της καταγγελίας που έγινε με την πρώτη αγωγή η οποία
(καταγγελία) επέφερε τα αποτελέσματά της ως προς τη λήξη της μισθωτικής σχέσης
για το μέλλον. Δεύτερη καταγγελία της μίσθωσης με την νεώτερη αγωγή στερείται
έννομης συνέπειας. Περιστατικά.

Αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα με
την από 17.3.2003 προγενέστερη όμοια
αγωγή της κατά του εναγομένου, που
του επέδωσε στις 3.4.2003, κατήγγειλε
την επίδικη μίσθωση κατ’ άρθρο 597
παρ. 1 ΑΚ και ζήτησε να υποχρεωθεί ο
εναγόμενος να της αποδώσει τη χρήση
του μισθίου και να της καταβάλει το οφειλόμενο υπόλοιπο μίσθωμα από 909,69
ευρώ για την επίδικη μισθωτική περίοδο
από 1.4.2002 μέχρι 31.3.2003. Με την
κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα παραιτήθηκε από το δικόγραφο της πιο πάνω

από 17.3.2003 προγενέστερης όμοιας
αγωγής της. Η παραίτηση όμως αυτή δεν
επιδρά στο υποστατό της περιεχό-μενης
στην αγωγή αυτή δήλωσης καταγ-γελίας
της μίσθωσης από το άρθρο 597 παρ.
1 Α.Κ., η οποία (δήλωση καταγ-γελίας)
επέφερε τα έννομα αποτελέ-σματα
της ως προς τη λήξη της μισθω-τικής
σχέσης για το μέλλον από 3.5.2003 (ΑΠ
1473/2003 ΕλΔ 46.1109, ΑΠ 381/1997
ΕλλΔ 38.1828). Η δε περιεχόμενη στην
κρινόμενη αγωγή δεύτερη για την ίδια
αιτία καταγγελία στερείται έννομης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΤΕΓΗ

-

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

συνέπειας. Έτσι ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι η περιεχόμενη στην κρινόμενη
αγωγή καταγγελία, που επιδόθηκε στον
εναγόμενο στις 16.7.2003, μένει χωρίς
αποτέλεσμα κατ’ άρθρο 597 παρ. 2 ΑΚ,
επειδή αυτός στις 21.7.2003, δηλαδή
εντός μηνός από της καταγγελίας, κατέβαλε το καθυστερούμενο υπόλοιπο μισθώματος από 1.530 ευρώ είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, εφόσον όπως
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προ-αναφέρθηκε η καταβολή αυτή έγινε
μετά την πάροδο του μήνα από την από
17.3.2003 προγενέστερη καταγγελία τα
αποτελέσματα της οποίας κατά τα παραπάνω επήλθαν στις 3.5.2003. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που απέρριψε τον
πιο πάνω ισχυρισμό δεν έσφαλε και
είναι απορριπτέος ο σχετικός λόγος
της έφε-σης ως αβάσιμος.
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11. äçìïóéï äéêáéï
19/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευτυχία Αναστασιάδου, Επαμεινώνδας Θεοτοκάτος).
Μίσθωση δημοσίων υπηρεσιών. Η σχετική νομοθεσία εφαρμόζεται μόνο για τις
δημόσιες υπηρεσίες και όχι σε μισθώσεις που μισθωτές είναι άλλα ν.π.δ.δ. Στις
μισθώσεις αυτές δεν επιτρέπεται σιωπηρή αναμίσθωση ή σιωπηρή παράταση της
μίσθωσης και η μίσθωση λήγει με την παρέλευση του συμβατικού χρόνου.

Η διάταξη του άρθρου 41 § 17
του ν. 2648/98 που αντικατέστησε το
άρθρο 10 § 1 του π.δ. 19/19.11.1932
περί μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών και υπήγαγε
και τις μισθώσεις αυτές ως προς τα
αναφερόμενα στην ίδια διάταξη θέματα,
μεταξύ των οποίων και η διάρκεια της
μίσθωσης, στις διατάξεις του π.δ. 34/
1995 (προστασία εμπορικών μισθώσεων) εφαρμόζεται, όπως σαφώς προκύπτει από το γράμμα του, μόνο στις
μισθώσεις για τη στέγαση δημόσιων
υπηρεσιών στις οποίες μισθωτής είναι
το δημόσιο, όχι δε και στις μισθώσεις
όπου μισθωτής είναι άλλο νομικό πρό-

σωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) και όπου εξακολουθούν να
ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 715/79 οι
οποίες διέπουν τις εν λόγω μισθώσεις
(λεπτομερώς Ιω. Κατράς, Πανδέκτης,
200ο §§ 188 Α, Β, 190Α). Στις τελευταίες
αυτές μισθώσεις δεν επιτρέπεται σιωπηρή αναμίσθωση ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης (αρθρ. 37 π.δ.
715/79) και η μίσθωση λήγει με την
παρέ-λευση του συμβατικού της χρόνου
(αρθρ. 34 Β 5 π.δ. 715/79), οπότε το
ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α. (μισθωτής) υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή (Κατράς, § 199, 200Α).

47/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Φερμελής, Ιωάννης Μπουρμπούλης Χρήστος Σοφής).
Δήμος ή Κοινότητα. Μίσθιο που πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιηθεί για λειτουργία
υπηρεσιών τους ή νομικά πρόσωπα δημοτικά ή κοινοιτκά, ιδρύματα ή επιχειρήσεις
που εξαρτώνται από το Δήμο. Με τη λήξη της μίσθωσης επιτρέπεται καταγγελία
για τον άνω λόγο (άρθρο 41 π.δ. 34/1995). Απαιτείται δυνατότητα και πρόθεση
ιδιοχρήσεως από το Δήμο ή τους πιο πάνω οργανισμούς. Μάρτυρας. Δεν μπορεί
να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος διαδίκου νομικού προσώπου. Αυτό ισχύει και στις
μισθωτικές διαφορές.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 41
Π.Δ. 34/1995 ο δήμος ή η Κοινότητα και
τα εξαρτώμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα, ιδρύματα και επιχειρήσεις μπορούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης να καταγγείλουν αυτή
τη μίσθωση, εφόσον το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για να εγκατασταθούν και να
λειτουργήσουν γενικώς οι υπηρεσίες
τους. Για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου κάθε δήμος ή κοινότητα λογίζεται σαν ένα και το ίδιο πρόσωπο μαζί
με τα εξαρτώμενα από αυτόν δημοτικά
ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα, ιδρύματα
και επιχειρήσεις είτε η καταγγελία γίνεται
από τον Οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης είτε από το νομικό πρόσωπο,
ίδρυμα ή επιχείρηση. Η διάταξη αυτή
είναι εξαιρετική και σκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των ως άνω νομικών προσώπων. Από την αδιάστικτη
διατύπωση της «εφόσον το μίσθιο θα
χρησιμοποιηθεί για να εγκατασταθούν
και να λειτουργήσουν γενικώς οι υπηρεσίες τους» προκύπτει σαφώς ότι ο νομοθέτης ήθελε στο μίσθιο τη στέγαση οποιασδήποτε υπηρεσίας γενικώς που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση σκοπών γενικού συμφέροντος, στην έννοια δε της
«στέγασης» περιλαμβάνονται και όλες
οι αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία
της υπηρεσίας αυτής. Επί πλέον προϋπόθεση για τη νόμιμη καταγγελία απαιτείται η συνδρομή πρόθεσης και δυνατότητας ιδιοχρήσεως από τους ΟΤΑ κ.λ.π
(Χ. Παπαδάκη «Σύστημα Εμπορικών
Μισθώσεων σελ. 405). Στην προκείμενη
περίπτωση με την κρινόμενη αγωγή ο
ενάγων Δήμος Αργοστολίου Κεφαλληνίας εκθέτει ότι με το υπ’ αριθμ. 19619/
2002 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της
συμβολαιογράφου Αργοστολίου N.Κ.,
έγινε κύριος ενός ακινήτου έκτασης
6.448 τ.μ., όπως αυτό περιγράφεται
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σ’ αυτή. Ότι το ακίνητο αυτό και άλλη
συνεχόμενη έκταση είχε εκμισθωθεί
από το δικαιοπάροχο του, με το από
11.1.1996 συμφωνητικό, στον εναγόμενο προκειμένου ο τελευταίος να λειτουργήσει σ’ αυτό επιχείρηση εκμίσθωσης μικρών αυτοκινήτων. Ότι η μίσθωση
έληγε στις 31.12.2001. Ότι ο ενάγων, ο
οποίος υπεισήλθε στη μισθωτική σχέση,
με την από 18.6.2003 εξώδικη καταγγελία του κατήγγειλε τη μίσθωση προκειμένου να χρησιμοποιήσει το μίσθιο για
την επέκταση και αναβάθμιση των
εγκα-ταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
Αργοστολίου και την εγκατάσταση της
υπηρεσίας αυτής. Με βάση αυτό το ιστορικό ζήτησε να υποχρεωθεί η εναγομένη
να του αποδώσει τη χρήση του μισθίου
ακινήτου. Η αγωγή αυτή φέρει όλα τα
υπό των άρθρων 118 και 216 Κ. Πολ.
Δικ., προβλεπόμενα στοιχεία και είναι
πλήρως ορισμένη και τα αντίθετα που
ισχυρίζεται η εναγόμενη είναι αβάσιμα
και απορριπτέα.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 650
Κ.Πολ.Δικ. το δικαστήριο στις μισθωτικές
διαφορές λαμβάνει υπόψη του και
αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν
τους όρους του νόμου. Εξάλλου από
τις δια-τάξεις των άρθρων 62, 64§2,
339, 409§§1,2, 410§3, 415 - 420 του
Κ.Πολ.Δικ. και 61, 65, 67 και 70 του
Α.Κ., προκύπτει ότι “δεν” μπορεί να είναι
μάρτυρας ο διάδικος και για την ταυτότητα του λόγου, ο νόμιμος εκπρόσωπος
διαδίκου νομικού προσώπου. Από τα
παραπάνω προκύπτει ότι στη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών δεν
μπο-ρεί να ληφθεί υπόψη, έστω και
κατά απόκλιση των γενικών διατάξεων,
η κατάθεση του διαδίκου ή του νομίμου
εκπροσώπου του νομικού προσώπου
ως μάρτυρα (ΑΠ. 1312/2002 ΝοΒ
2003,1031).
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113/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γούργουρας, Διονύσιος Ζαχαρόπουλος Ν.Σ.Κ.).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μείωση αξίας του απομείναντος μετά την απαλλοτρίωση
τμήματος ή αχρήστευσή του για τον προορισμό του, οπότε υποβάλλεται σχετική αίτηση
καθορισμού ιδιαίτερης αποζημίωσης. Πάντως η ιδιαίτερη αποζημίωση καθορίζεται
με την ίδια απόφαση που καθορίζει την οριστική αποζημίωση για το τμήμα που
απαλλοτριώθηκε.

Με τη διάταξη του όρθρου 13
παρ. 4 του ν. δ/τος 797/1971 ορίζεται
ότι σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως τμήματος ακινήτου, ως εκ
της οποίας το εναπομένον τμήμα στον
ιδιοκτήτη, υφίσταται σημαντική μείωση
της αξίας του ή καθίσταται άχρηστο για
την χρήση που προορίζεται, με την ίδια
απόφαση για τον καθορισμό αποζημιώσεως προσδιορίζεται ιδιαίτερη γι’ αυτήν
αποζημίωση για το απαλλοτριούμενο
τμήμα. Επίσης με τις διατάξεις του
άρθρου 19 παρ. 2 και 6 του αυτού ως
άνω ν. δ/τος, ορίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται, μετά τον προσωρινό
προσδιορισμό της αποζημιώσεως από
το Μονομελές Πρωτοδικείο να ζητήσουν
από το Εφετείο, τον οριστικό προσδιορισμό, εντός των προβλεπομένων από τις
διατάξεις αυτές, προθεσμιών. Από το
συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων
σαφώς συνάγεται ότι: 1) Σε περίπτωση
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος
ακινήτου, εξαιτίας της οποίας τμήμα που
απέμεινε στον ιδιοκτήτη υφίσταται σημαντική μείωση της αξίας του ή καθίσταται
άχρηστο για την χρήση που προορίζεται,
δικαιούται να ζητήσει τον καθορισμό ιδιαιτέρας αποζημιώσεως και 2) Το παραπάνω αίτημα μπορεί να υποβληθεί ή
μαζί με τον προσωρινό προσδιορισμό
ή το πρώτον και ενώπιον του Εφετείου,

είτε με την αίτηση για τον οριστικό καθορισμό της αποζημιώσεως είτε και με
αυτοτελή αίτηση, η οποία όμως πρέπει
να υποβληθεί σε τέτοιο χρόνο ώστε να
είναι δυνατός ο καθορισμός ιδιαίτερης
αποζημίωσης για το τμήμα που απομένει με την ίδια απόφαση που θα προσδιορίζει την οριστική αποζημίωση για το
τμήμα που απαλλοτριώθηκε (Α.Π 24/
1994 Δνη 36, 330). Ο παραπάνω ενιαίος
καθορισμός αποζημιώσεως, του απαλλοτριουμένου ακινήτου και του τμήματος
που υφίσταται μείωση επιδιώκεται έτσι
ώστε και αυτός που επιδιώκει την απαλλοτρίωση να έχει σαφή αντίληψη των
υποχρεώσεών του και να περατούται
γρήγορα η διαδικασία της απαλλοτριώσεως και να εκκαθαρίζεται η από αυτή
δημιουργούμενη κατάσταση, ώστε να
είναι δυνατή η συντέλεση αυτής με την
καταβολή ή την παρακατάθεση της αποζημιώσεως και να μη ευρίσκεται αυτή σε
αμφιβολία με την υποβολή, εκ των υστέρων, νέων αξιώσεων. Έτσι αίτηση περί
καθορισμού και καταβολής ιδιαίτερης
αποζημίωσης για εναπομείναν μετά την
απαλλοτρίωση τμήμα ακινήτου που υφίσταται μείωση της αξίας του, το πρώτον
ενώπιον του Εφετείου, εξαιτίας αιτήσεως
περί επανακαθορισμού της αποζημιώσεως λόγω μεγαλύτερης αξίας του
απαλλοτριωθέντος τμήματος, επιγενό-

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
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μενη της καθορισθείσας οριστικά αποζημιώσεως, είναι μη νόμιμη (Ολομ. Α.Π 67/
1974 ΝοΒ 22, 806, Α.Π 1353/1983 Δνη
25, 810). Στην προκειμένη περίπτωση
με την από 8-9-2004 αίτηση τους ισχυρίζονται οι αιτούντες ότι δυνάμει της υπ’
αριθμ. 694/1995 αποφάσεως του
παρό-ντος δικαστηρίου η οποία έχει
καταστεί αμετάκλητος, καθορίσθηκε η
οριστική τι-μή μονάδος αποζημιώσεως
των απαλ-λοτριωθέντων αναγκαστικώς
για δημο-σία ωφέλεια, λεπτομερώς
αναφερομέ-νων κατά θέση, όρια
και έκταση ακινή-των τους. Ότι από
της δημοσιεύσεως της αποφάσεως
αυτής και μέχρι της καταβο-λής της
αποζημιώσεως (έτη 2000 και 2001)
επήλθε ουσιώδης αύξηση της αξίας

των απαλλοτριωθέντων ακινήτων και
έτσι η αποζημίωση που τους κατεβλήθη δεν είναι πλήρης και ζητούν τον
επανακαθορισμό της αποζημιώσεως.
Επίσης στην παραπάνω αίτηση τους
ισχυρίζονται ότι εκατέρωθεν των εκτάσεων που απαλλοτριώθησαν παρέμειναν εκτός απαλλοτριώσεως εκτάσεις οι
οποίες έχουν αχρηστευθεί και ζητούν
μαζί με τον επανακαθορισμό της αποζημιώσεως των απαλλοτριωθέντων, και
τον καθορισμό ιδιαιτέρας αποζημιώσεως των εκτάσεων αυτών. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αυτά τα αιτήματα,
η αίτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη μείζονα σκέψη της παρούσας απόφασης, είναι μη νόμιμη και πρέπει ν’

167/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελευθερία Χριστοπούλου Ν.Σ.Κ., Ιωάννης Σταράμος).

Δημόσια κτήματα. Χρησιμοποίησή τους χωρίς δικαίωμα από τρίτο. Εκδίδεται
πρωτόκολλο που προσβάλλεται με ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Μον.
Πρωτοδικείου ανάλογα με το ποσό. Κατά της απόφασης που θα εκδοθεί χωρεί
έφεση και αναίρεση.

Κατά τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 115 του από 11/12-11-1929
Δ/τος «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων», το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του ν. 4266/1929
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του
ν. 5895/33 όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα
20 αν ν. 1540/38, 19 αν. ν. 1919/39,
2 αν. ν. 1925/51 και 5 § 4 του αν.
ν. 263/1968, σε βάρος εκείνων που
χωρίς συμβατική σχέση καρπώνονται

ή κά-νουν χρήση δημοσίων κτημάτων
βεβαι-ώνεται αποζημίωση για το χρονικό
διά-στημα που έκαναν χρήση (παρ.1).
Η αποζημίωση αυτή ορίζεται με πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται σ’ αυτόν
που καρπώνεται ή χρησιμοποιεί το ακίνητο. Εντός, μηνός δικαιούται αυτός να
ασκήσει ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδίκου ή του Προέδρου Πρωτοδικών,
αναλόγως του ποσού της αποζημίωσης,
οι οποίοι, κρίνοντες εκ των ενόντων ακυρώνουν ή επικυρώνουν το πρωτόκολλο
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ή περιορίζουν την αποζημίωση. Κατά
της απόφασης αυτής ουδέν ένδικο μέσο
επιτρέπεται. Αν όμως αμφισβητείται με
την ανακοπή το δικαίωμα του Δημοσίου,
η απόφαση του Ειρηνοδίκου ή του
Προέδρου ουδεμία ασκεί επιρροή στη
δίκη για το δικαίωμα, η οποία ήθελε κινηθεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.
Το πρωτόκολλο αποζημίωσης εφόσον
δεν ανακοπεί εμπροθέσμως ή εφόσον
επικυρωθεί ή τροποποιηθεί, αποτελεί
τίτλο διοικητικής εκτέλεσης κατά το νόμο
περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων
κατά του οποίου ουδεμία ανακοπή χωρεί
από τις διατάξεις του νόμου αυτού (παρ.
2). Εξάλλου κατά το άρθρο 3 § 1, 2 του
Εισ. Ν ΚΠολΔ στις περιπτώσεις που οι
ειδικοί νόμοι παραπέμπουν σε διατάξεις
οι οποίες καταργούνται με το νόμο αυτό,
από την εισαγωγή του ΚΠολΔ εφαρμόζονται αντίστοιχες διατάξεις του, ενώ στις
περιπτώσεις που διατάξεις του αστικού
κώδικα ή άλλου νόμου παραπέμπουν
στην αρμοδιότητα και στην επ’ αναφορά
διαδικασία γενικά του Προέδρου Πρωτοδικών, από την εισαγωγή του ΚΠολΔ
είναι αρμόδιο το Μονομελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των
άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Η προβλεπόμενη από
τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 115
του δ/τος της 11/12-12-1929 απαγόρευσης άσκησης ενδίκων μέσων κατά της
αντίστοιχης απόφασης του Ειρηνοδίκου
ή Προέδρου Πρωτοδικών καταργήθηκε
κατά το μέρος αυτό, αφού έτσι καθιερώνεται ειδικός κανόνας για την ορισμένη
αυτή υπόθεση, η οποία υπάγεται στα
πολιτικά δικαστήρια, και ρυθμιζόταν θέμα, το οποίο δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις του ΚΠολΔ. Οι ως άνω διαφορές
δεν αποτελούν ασφαλιστικά μέτρα με
την έννοια του άρθρου 682 ΚΠολΔ,
όπως τα προβλεπόμενα από τα άρθρα
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704-738, ούτε ρυθμιστικά κατάστασης,
εξομοιούμενα με αυτή όπως είναι τα
προβλεπόμενα από τα άρθρα 632 § 2,
644 § 2, 912 § 2, 918 § 5, 929 § 3, 938
§ 3, 994, 1019 § 1 ΚΠολΔ. Απλώς στις
διαφορές αυτές το Μονομελές Πρωτοδικείο για την ταχύτερη εκδίκασή της
δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και, χωρίς να διατάσσει
με την απόφαση του τέτοια μέτρα, τέμνει
οριστικώς τις διαφορές αυτές, αφού με
την οριστική του κρίση επί της σχετικής
ανακοπής καθορίζει οριστικά την υποχρέωση ή μη προς αποζημίωση καθώς
και το ποσό αυτής από εκείνου που
καρπώθηκε ή έκανε χρήση αυθαίρετα
δημόσιου κτήματος. Κατά συνέπεια
η παραπομπή για την εκδίκαση των
δια-φορών αυτών στη διαδικασία των
ασφα-λιστικών μέτρων δεν νοείται και σε
εκεί-νες τις διατάξεις που προσιδιάζουν
απο-κλειστικά στα ως άνω ασφαλιστικά
μέ-τρα, όπως και η διάταξη του άρθρου
699 ΚΠολΔ, η οποία δεν αφορά τη διαδικασία, δηλαδή την πορεία της δίκης
μέχρι την έκδοση της απόφασης, αλλά
τα κατά της τελευταίας ένδικα μέσα. Ως
εκ τούτου για τις αποφάσεις που εκδίδονται επί ανακοπών κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημιώσεως για
κάρπωση ή χρήση δημόσιου κτήματος
χωρίς συμβατική σχέση δεν ισχύει η
απαγόρευση από το άρθρο 699 ΚΠολΔ
της άσκησης ενδίκων μέσων, αλλά
υπόκεινται αυτές στα προβλεπόμενα
από τον ΚΠολΔ ένδικα μέσα της έφεσης
κατ’ άρθρο 511 και αναίρεσης κατ’ άρθρο
552 (βλ. Ολ.ΑΠ 38/2002 Ελλ.Δ. 44.116,
Ολ.ΑΠ 21/2002 Ελ. Δ. 43. 1016). Περαιτέρω κατά τη σαφή διατύπωση των
προμνησθεισών διατάξεων του άρθρου
115 του από 11/12-11-1929 πδ «περί
διοικήσεως δημοσίων κτημάτων», για
να εκδοθεί πρωτόκολλο αποζημίωσης
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αυθαίρετης χρήσης Δημοσίου κτήματος
απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α)
ύπαρξη δημοσίου κτήματος ανήκοντος
στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου
ή έστω στη νομή ή χρήση που περιήλθε
σ’ αυτό με οποιαδήποτε σύμβαση και
β) αυθαίρετη δηλαδή χωρίς συμβατική
σχέση χρήση του δημόσιου κτήματος
από κάποιον. Δεν αποτελεί δε κριτήριο
για την επιβολή της εν λόγω αποζημίωσης η υπαιτιότητα ή μη εκείνου που
κάνει χρήση του δημοσίου κτήματος. Για
να ακυρωθεί το πρωτόκολλο αποζημιώσεως αυθαίρετης χρήσεως θα πρέπει να
προκύψει είτε ότι το ακίνητο που κατέχει
ο ανακόπτων δεν ανήκει στη δημόσια
περιουσία είτε ότι, μολονότι ανήκει σ’
αυτήν, έχει δικαίωμα ο ίδιος να κάνει
χρήση αυτού βάση έννομης (συμβατικής
μεταξύ αυτού και του Δημοσίου (βλ.
Δωρή τα Δημόσια κτήματα εκδ. 1980,
σελ. 296 επ). Η εν λόγω αποζημίωση
έχει το χαρακτήρα ανταλλάγματος για
την ωφέλεια που αποκομίζει αυτός από
τη χρήση του, δηλαδή ανταλλάγματος
αναλόγου προς εκείνο που οφείλεται
στον εκμισθωτή ιδιωτικού ακινήτου, ως
μίσθωμα, για την όμοια ωφέλεια που
αποκομίζει ο μισθωτής από τη χρήση
του μισθίου (Εφ. Πειρ. 3/2003 ΝοΒ
2003. 479). Συνακόλουθα, η κρινόμενη
έφεση κατά της 145/2002 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, η οποία εκδόθηκε αντιμωλία
των διαδίκων, κατά τη διαδικασία των
ασφα-λιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ.
ΚΠολΔ) για αυθαίρετη χρήση δημοσίου
κτήματος, έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις
νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη, εφόσον οι διάδικοι δεν επικαλούνται, ούτε άλλωστε προκύπτει από τα
προσκομιζόμενα έγγραφα επίδοση
της εκκαλουμένης (άρθρα 495, 518
§ 1, 591 § 1 ΚΠολΔ). Επομένως, η
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έφεση πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και
να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό
και βάσιμο των λόγων της με την ίδια
διαδικασία, κατά την οποία εκδόθηκε η
εκκαλουμένη (αρθρ. 533 σε συνδ. με
591 § 1 ΚΠολΔ).
Με την ανακοπή, επί της οποίας
εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση ο
ανακόπτων και ήδη εφεσίβλητος επιδίωκε την ακύρωση άλλως τη μεταρρύθμιση του 521/2001 πρωτοκόλλου του
Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο
καταλογίσθηκε σε βάρος του συνολικό
ποσό ύψους 3044,46 Ευρώ (1.037.400
δραχμές), ως αποζημίωση για αυθαίρετη εκ μέρους του χρήση κατά το χρονικό
διάστημα από 25-10-2000 έως 218-2001 δημόσιου κτήματος, δηλαδή
πλιν-θόκτιστης αποθήκης εμβαδού 500
τ.μ..που βρίσκεται εντός του ΑΒΚ 792
δημοσίου κτήματος. Το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, με την εκκαλουμένη
απόφα-σή του δέχθηκε κατά ένα μέρος
την ανα-κοπή και, αφού μεταρρύθμισε το
ανακο-πτόμενο πρωτόκολλο, καθόρισε
ως αποζημίωση για την ένδικη αιτία,
το συνολικό ποσό των 1.173,90 Ευρώ
(400.000 δραχμές). Κατά της απόφασης
αυτής παραπονείται τώρα το εκκαλούν
- καθού η ανακοπή Ελληνικό Δημόσιο
για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή
του νόμου καθώς και κακή εκτίμηση των
αποδείξεων και ζητεί την εξαφάνιση της,
ώστε ν’ απορριφθεί η ανακοπή και να
επικυρωθεί το πρωτόκολλο.
Πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με το 521/218-2001 πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου
κτήματος της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας
καθορίστηκε αποζημίωση υπέρ του
εκκαλούντος Ελληνικού Δημοσίου και σε
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βάρος του εφεσίβλητου ποσού 3044,46
Ευρώ (1.037.400 δραχμών) για την
αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος και
συγκεκριμένα για αυθαίρετη χρήση του
βόρειου τμήματος ισόγειας πλινθόκτιστης αποθήκης, …….Το ακίνητο αυτό
ο ανακόπτων ήδη εφεσίβλητος χρησιμοποίησε κατά το χρονικό διάστημα από
25-10-2000 έως 21-8-2001 για την
αποθήκευση, εμπορία και επεξεργασία
βρωσίμων ελαιών.
…… Ο ανακόπτων δεν αμφισβητεί την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου επί της επίδικης αποθήκης ούτε
ισχυρίζεται ότι έκανε χρήση αυτής δυνάμει κάποιας συμβατικής σχέσης με το

Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς, ο ισχυρισμός του, ότι κατείχε ανυπταιτίως αυτήν
κατόπιν της από 26-10-2000 σύμβασης
χρησιδανείου που είχε καταρτίσει με τον
Σ.Χ., για τον οποίον πίστευε καλόπιστα
ότι ήταν κύριος της επίδικης έκτασης,
προβάλλεται αλυσιτελώς, αφού η υπαιτιότητα του κατόχου δεν αποτελεί προϋπόθεση για το χαρακτηρισμό της χρήσης
ως αυθαίρετης (Εφ. Πειρ. 3/2003 ο. π).
Η εκ μέρους του ανακόπτοντος αυθαίρετη
χρήση του δημοσίου κτήματος δεν
αναιρείται επίσης από τον ισχυρισμό του
ότι αυτός σε εκτέλεση της πιο πάνω σύμβασης χρησιδανείου δαπάνησε για εργασίες επισκευής της αποθήκης το ποσό

176/2005
(Πρόεδρος: Σαράντης Δρινέας εφέτης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κανελλής Ν.Σ.Κ., Διονύσιος Κότσιφας, Νικόλαος
Κυπρούλης, Δημήτριος Γούργουρας, Ειρήνη Φάσσου, Αντώνιος Πατρινός.
Δημήτριος Γκουβίτσας, Νίκος Φραγκογιανόπουλος, Σωτήρης Πολύδωρος,
Γιάννης Τσάγας).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αντικείμενο της σχετικής δίκης για τον καθορισμό της
αποζημίωσης είναι η χορήγηση αποζημίωσης εν σχέσει με την αξία του απαλλοτριωθέντος,
ο προσδιορισμός της ωφέλειας του ιδιοκτήτη, όπου η ύπαρξή της επηρεάζει τις αξιώσεις
του από την απαλλοτρίωση, κάθε άλλο θέμα συναφές προς την απαλλοτρίωση και η
δικαστική δαπάνη. Επομένως στη θέση του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης
και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα το εφετείο είναι αρμόδιο να εξετάσει ενιαίως κατά
την ίδια διαδικασία α) χορήγηση αποζημιώσεως, β) αναγνώριση των δικαιούχων της
αποζημίωσης, γ) ύπαρξη ή όχι ωφέλειας του ιδιοκτήτη και δ) την δικαστική δαπάνη, καθώς
και τον καθορισμό της ιδιαίτερης αποζημίωσης του υπολοίπου τμήματος του ακινήτου.
Συνταγματική μεταβολή του έτος 2001. Συνέπειες για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις
που δεν είχαν συντελεστεί κατά την έναρξη ισχύος του (νέου) άρθρου 17 του Συντάγματος.
Περιστατικά. Αίτημα αναγνώρισης μη ωφέλειας των παροδίων. Πώς καταβάλλεται η
αποζημίωσηγια να είναι νόμιμη. Δικηγόροι. Καθορισμός της αμοιβής τους στις δίκες
των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Περιστατικά.

Κατά την έννοια του άρθρου 17
§ 1 του ν.δ. 797/71 περί αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων, που ορίζει ότι ο προσ-

διορισμός της αποζημιώσεως γίνεται με
δικαστική απόφαση (ήδη αρθρ. 18 επ.
του ν. 2882/2001), ενόψει δε και των δια-
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τάξεων του άρθρου 17 § 1, 2 και 4 του
Συντάγματος για την προστασία της ιδιοκτησίας, καθώς και του άρθρου 1 του
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της
Συμβάσεως της Ρώμης, που κυρώθηκε
με το ν.δ. 53/1974 και κατά το άρθρο
28 του Συντάγματος έχει αυξημένη ισχύ
έναντι των κοινών νόμων, ορίζει δε ότι
«παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον
δι-καιούται σεβασμού της περιουσίας
του...», αντικείμενο της δίκης για τον
κα-θορισμό αποζημιώσεως είναι η αποζημίωση εν συνόλω λαμβανομένη, ήτοι
η χορήγηση αποζημιώσεως εν σχέσει
με την αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, ο προσδιορισμός της ωφέλειας
του ιδιοκτήτη, όπου η ύπαρξή της επηρεάζει τις αξιώσεις του από την απαλλοτρίωση, κάθε άλλο θέμα συναφές με την
απαλλοτρίωση και η δικαστική δαπάνη.
Ο προβλεπόμενος στην ανωτέρω διάταξη περιορισμός της αρμοδιότητας του
δικαστηρίου σε μόνον τον προσδιορισμό
της αποζημιώσεως είναι ανίσχυρος, ως
προσκρούων στην ειρημένη διάταξη του
άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Επομένως, στη
δίκη του οριστικού προσδιορισμού αποζημιώσεως και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα το εφετείο είναι αρμόδιο να
εξετάσει ενιαίως κατά την ίδια διαδικασία
α) τη χορήγηση αποζημιώσεως εν σχέσει με την αξία του απαλλοτριουμένου
ακινήτου, β) την αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημιώσεως, γ) την ύπαρξη ή όχι ωφέλειας του ιδιοκτήτη του
απαλλοτριουμένου που αποκτά πρόσωπο σε ανοιγόμενη εθνική οδό και την
εντεύθεν υποχρέωση συμμετοχής του ή
μη στις δαπάνες απαλλοτριώσεως κατά
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 3
του ν. 653/77, δ) τη δικαστική δαπάνη
(Ολομ.ΑΠ 11/2004 Ελλ.Δ. 45.712, Κ.
Χορομίδης, Ελλ.Δ. 45.1282 επ. και ιδίως
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1293 επ.), και βεβαίως και τη χορήγηση
ιδιαίτερης αποζημιώσεως για το απόμεναν εκτός απαλλοτριώσεως τμήμα του
ακινήτου το οποίο υφίσταται σημαντική
υποτίμηση της αξίας του ή καθίσταται
άχρηστο λόγω της απαλλοτριώσεως του
υπολοίπου τμήματος του ακινήτου (αρθρ.
13 § 4 ν.δ. 797/71, 13 § 4 2882/01).
Εv προκειμένω, με τις αναφερόμενες στο εισαγωγικό της παρούσης και
στα οικεία (ταυτάριθμα) πρακτικά κλήσεις φέρονται προς συζήτηση, …….. α)
η από 20-10-1998 αίτηση του Ελληνικού
δημοσίου και β) οι από 20-11-1998, 2011-1998, 22-11-1998, 22-11-1998 και
23-11-1998 αιτήσεις των εκ των καθ’ ων
η αίτηση Π.Φ., Π.Μ. κ.λ.π. αντίστοιχα,
με τις οποίες ζητείται να καθορισθεί
οριστική αποζημίωση για τα αναφερόμενα στις αιτήσεις ακίνητα τα οποία
απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά για δημόσια ωφέλεια και με δαπάνες του αιτούντος Ελληνικού δημοσίου και των ωφελούμενων παρόδιων ιδιοκτητών, μετά
τον καθορισμό προσωρινής αποζημίωσης που έγινε με την υπ’ αριθμ. 54/1998
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδος, να καθορισθεί επίσης
αποζημίωση για τα απομείναντα τμήματα των ιδιοκτησιών των καθ’ ων η αίτηση
αιτούντων των οποίων μειώθηκε η αξία
λόγω της απαλλοτριώσεως των υπολοίπων τμημάτων, και να αναγνωρισθεί ότι
οι ίδιοι καθ’ ων η αίτηση αιτούντες δεν
υποχρεούνται εις αυτοαποζημίωση, ως
μη ωφελούμενοι από την απαλλοτρίωση
παρόδιοι ιδιοκτήτες, όπως ειδικότερα
αναφέρεται στις επιμέρους αιτήσεις.
Σε περίπτωση συνταγματικής
μεταβολής μετά την κήρυξη και πριν
από τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως,
πριν δηλαδή από την απώλεια της ιδιοκτησίας εκείνου εις βάρος του οποίου
κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση, η προστα-
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σία της υπάρχουσας ακόμη ιδιοκτησίας
διέπεται από το νέο συνταγματικό καθεστώς, από τις διατάξεις του οποίου κρίνεται πλέον η νομιμότητα της περαιτέρω
διαδικασίας μέχρι τη συντέλεση ή την
τυχόν ανάκληση ή άρση της απαλλοτριώσεως (Ολομ.ΑΠ 18/1987 ΝοΒ
37.67, 1332/85 ΝοΒ 34.410). Επομένως
η διάταξη του άρθρου 17 § 2 εδ. β’ του
ισχύοντος Συντάγματος 1975/1986/
2001, που τέθηκε με τη συνταγματική
αναθεώρηση του έτους 2001 (Ψήφισμα
της 6-4-2001 της Ζ1 Αναθεωρητικής
Βουλής των Ελλήνων) και ισχύει από 64-2001 και η οποία ορίζει ότι 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 τον χρόνο της
συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό, εφαρμόζεται μεν και στις απαλλοτριώσεις που είχαν κηρυχθεί πριν την
έναρξη της ισχύος της και δεν είχαν
συντελεσθεί κατ’ αυτήν, όχι όμως και στις
απαλλοτριώσεις που είχαν συντελεσθεί
κατά την έναρξη της ισχύος της εν λόγω
διατάξεως, αφού κατά τον χρόνο αυτό ο
βαρυνόμενος ιδιοκτήτης είχε απωλέσει
την ιδιοκτησία του από της συντελέσεως
της απαλλοτριώσεως και δεν υπήρχε
ιδιοκτησία για προστασία (βλ. και Εφ.
Πατρ. 23/2002 Αχ.Νομ. 19.722).
…. Με την υπ’ αριθμ. 54/1998
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδος καθορίστηκε η προσωρινή αποζημίωση για την απαλλοτριωθείσα αυτή έκταση και τα συστατικά της,
καθώς και ιδιαίτερη αποζημίωση για τα
εναπομείναντα τμήματα των ακινήτων
που υπέστησαν μείωση της αξίας τους
λόγω της απαλλοτριώσεως, στα αναφερόμενα στην απόφαση αυτή ποσά, με
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την υπ’ αριθμόν δε 119/1998 απόφαση
του ίδιου δικαστηρίου αναγνωρίστηκαν
οι καθ’ ων η αίτηση του Ελληνικού
δημο-σίου-αιτούντες κ.λπ. δικαιούχοι
της απο-ζημιώσεως. Η καθορισθείσα
ως άνω προσωρινή αποζημίωση για όλα
τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα κατατέθηκε
νομίμως υπέρ των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η
κατάθεση δε αυτή, καθώς και η σχετική
ειδοποίηση προς τους δικαιούχους
δη-μοσιεύτηκε νόμιμα στα υπ’ αριθμ.
318/7-5-1999 και 851/29-11-1999,
σε συν-δυασμό με 966/31-12-1999
(διόρθωση σφάλματος) ΦΕΚ, τ.Δ’, με
αποτέλεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 17 §
4 εδ. β’ του ισχύοντος τότε Συντάγματος
του 1975/1986 και το άρθρο 7 του ν.δ.
797/71, να έχει συντελεσθεί έκτοτε (από
τον ως άνω χρόνο της δημοσιεύσεως)
η απαλλο-τρίωση (βλ. ενδεικτικά
ΑΠ 194/2001 Ελλ.Δ. 42.1642), και
η κυριότητα των απαλλοτριωθέντων
να έχει μεταβιβασθεί στο Ελληνικό
δημόσιο με αντίστοιχη απώλειά της
από τους καθ’ ων η απαλ-λοτρίωση
ιδιοκτήτες. Επομένως και σύμ-φωνα
με την προηγηθείσα μείζονα σκέ-ψη
κρίσιμος χρόνος για τον προσδιο-ρισμό
της ζητούμενης οριστικής αποζη-μίωσης
είναι εκείνος της συζητήσεως (12-21998) στο Μονομελές Πρωτοδι-κείο για
τον προσωρινό προσδιορισμό (αρθρ.
17 § 2 εδ. α’ του Συντ. 1975/1986),
όχι δε ο της παρούσης συζητή-σεως,
όπως ισχυρίζονται οι καθ’ ων η αίτησηαιτούντες, αφού κατά την έναρξη της
ισχύος (6-4-2001) του αναθεωρημένου το έτος 2001 Συντάγματος και της
ειρημένης νέας ως άνω διατάξεώς του
(άρθρο 17 § 2), είχε συντελεσθεί η ένδικη
απαλλοτρίωση και οι καθ’ ων είχαν απολέσει τις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες
τους, οι οποίες ως μη υφιστάμενες
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πλέον, δεν υπάγονται στη νέα συνταγματική ρύθμιση της προστασίας της
ιδιοκτησίας (το ίδιο ισχύει και για τους
παρεμβαίνοντες Α. και Σ.Ν, ως συγκυρίους της υπ’ αριθμ. 31 ιδιοκτησίας, για
την οποία στη δίκη του προσωρινού
προσδιορισμού ήταν διάδικος ο δικαιοπάροχός τους ιδιοκτήτης Δ.Ν.)
Η κατά το άρθρο 13 § 4 του ν.δ.
797/71 (ήδη 13 § 4 ν.2882/01) ιδιαίτερη
αποζημίωση που καταβάλλεται για το
τμήμα του ακινήτου που απομένει εκτός
απαλλοτριώσεως και του οποίου η αξία
μειώνεται ή το οποίο καθίσταται άχρηστο
για τη χρήση για την οποία προορίζεται
λόγω της απαλλοτριώσεως συνδέεται
μόνο προς την απομειωτική επιρροή
που ασκεί η απότμηση του αλλοτριωθέντος μέρους στην αξία του εναπομένοντος τμήματος και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται από το είδος του
έργου στο οποίο απέβλεπε η απαλλοτρίωση (Ολομ.ΑΠ 8/1999 Ελλ.Δ. 40.558,
ΑΠ 221/2000 Ελλ.Δ. 41.475, 1905/99
Ελλ.Δ. 42.80, ΕΑ 3549/2003 Ελλ.Δ.
45.1066- πρβλ. Γ. Χριστονάκη Ελλ.Δ.
45.54 επ.). Εν προκειμένω από τα
προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα
αποδεικνύονται περαιτέρω τα ακόλουθα.
Μετά την απαλλοτρίωση των ειρημένων
εδαφικών εκτάσεων και την απότμησή
τους από τις ιδιοκτησίες των καθ’ ων
απομένουν τμήματα των ιδιοκτησιών
αυτών εκ των οποίων άλλα μεν υφίστανται μείωση της αξίας τους υπό την
προ-εκτεθείσα έννοια, άλλα δε όχι, ως
ακο-λούθως, ήτοι 1) στην υπ’ αριθμ. 3
του κτηματολογικού πίνακα ιδιοκτησία,
με απαλλοτριωθείσα έκταση (στο εξής:
απ. έκτ.) 2.976,30 τ.μ., απομένουν δύο
τμήματα 9.819 και 4.224,70 τ.μ., αντίστοιχα, τα οποία ουδεμίαν μείωση της
αξίας τους υφίστανται σύμφωνα με τον
προορισμό τους (αγροτεμάχιο ποτιστι-
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κό), 2) στην ιδιοκτησία υπ’ αριθμ. 12
(αγροτεμάχιο ποτιστικό), με απ.έκτ.
4.157,60 τ.μ. και την εντός αυτής διώροφη οικία, απομένουν δύο τμήματα, εμβαδού 12.440 και 470 τ.μ., αντίστοιχα, από
τα οποία το πρώτο, με την υπάρχουσα
σ’ αυτό οικία των 100 τ.μ., ουδεμίαν
μείωση της αξίας του υφίσταται, ενώ το
δεύτερο, που καθίσταται παράγωνο, μη
άρτιο και μη οικοδομήσιμο ως οικοπεδική έκταση και μη ευχερώς εκμεταλλεύσιμο ως αγρός, υφίσταται μείωση της
αξίας του κατά 50% της καθορισθείσης
για το απαλλοτριούμενο τμήμα, 3) στο
υπ’ αριθμ. 12α ακίνητο, με απ.έκτ.
1.929,90 τ.μ. και τμήμα 8,90 τ.μ. της
υπάρχουσας διώροφης οικοδομής,
απομένει τμήμα 2.055 τ.μ. το οποίο
υφίσταται μείωση της αξίας του κατά
20% λόγω της καταλήψεως τμήματος
του αύλειου χώρου της οικίας και της
λοξότητας και του παραγώνου σχήματος
που αποκτά το νότιο τμήμα του, 4) στις
υπ’ αριθμ. 22, 46, 59 και 60 ιδιοκτησίες
(αγροτεμάχια ποτιστικά), με απ. έκτ.
1.490,80 τ.μ., 135,90 τ.μ., 1.189,90 τ.μ.
και 884,80 τ.μ., αντίστοιχα, απομένουν
τμήματα εμβαδού 2.000 τ.μ. περίπου
του τρίτου (αρ. 59), με την υπάρχουσα
σ’ αυτό οικία και άνω των 4.000 τ.μ. του
καθενός από τα λοιπά, τα οποία ουδεμία
μείωση της αξίας τους υφίστανται από
την απαλλοτρίωση, 5) στην αριθμ. 7
ιδιοκτησία (αγροτεμάχιο ποτιστικό), με
απ. 357,20 τ.μ. (κατά τον αιτούντα Θ.Α.
744 τ.μ.), απομένει έκταση άνω των
4.000 τ.μ., η οποία ουδεμίαν μείωση της
αξίας της υφίσταται, 6) στην υπ’ αριθμ.
9 ιδιοκτησία (αγροτεμάχιο ποτιστικό), με
απ.έκτ. 1.630,30 τ.μ., απομένει τμήμα
1.315 τ.μ., το οποίο ουδεμίαν μείωση
της αξίας του υφίσταται, 7) στην υπ’
αριθμ. 25 ιδιοκτησία (αγροτεμάχιο
ποτιστικό), με απ.έκτ. 1.545,50 τ.μ.,
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απομένει τμήμα 6.474,50 τ.μ. με την
υπάρχουσα σ’ αυτό οικία, το οποίο
ουδεμίαν μείωση της αξίας του υφίσταται,
8) στην υπ’ αριθμ. 27 ιδιοκτησία
(αγροτεμάχιο ποτιστικό), με απ.έκτ. 305
τ.μ., απομένει τμήμα 2.128 τ.μ., με την
υπάρχουσα σ’ αυτό οικία, το οποίο
ουδεμίαν μείωση της αξίας του υφίσταται,
9) στην υπ’ αριθμ. 31 ιδιοκτησία
(αγροτεμάχιο ποτιστικό), με απ.έκτ. 520
τ.μ. απομένει τμήμα εμβαδού 2.224 τ.μ.
με την υπάρχουσα σ’ αυτό οικία, το
οποίο ουδεμίαν μείωση της αξίας του
υφίσταται, 10) στην υπ’ αριθμ. 33
ιδιοκτησία (αγρός ποτιστικός), με απ.έκτ.
477,50 τ.μ., απομένει τμήμα εκτάσεως
3.698 τ.μ. με την υπάρχουσα σ’ αυτό
εξοχική οικία εμβαδού 90 τ.μ., το οποίο
τμήμα, ως οικοπεδική έκταση άρτια και
οικοδομήσιμη προ της απαλλοτριώσεως, καθίσταται ήδη μη άρτιο και
μη οικοδομήσιμο, με εντεύθεν μείωση
της αξίας του, ως εδάφους (χωρίς
δηλαδή την οικία, της οποίας δεν μειώνεται η αξία), κατά 30%, 11) στην υπ’
αριθμ. 35 ιδιοκτησία (αμπέλι), με απ.έκτ.
194,60 τ.μ., απομένει τμήμα εμβαδού
άνω των 4.000 τ.μ., το οποίο ουδεμίαν
μείωση της αξίας του υφίσταται, 12) στην
υπ’ αριθμ. 39 ιδιοκτησία (καλλιέργεια
εσπεριδοειδών), με απ.έκτ. 571,60 τ.μ.,
απομένει έκταση 788,40 τ.μ., η οποία
ουδεμίαν μείωση της αξίας της υφίσταται, 13) στην υπ’ αριθμ. 40 ιδιοκτησία
(αγροτεμάχιο ποτιστικό), με απ.έκτ.
758,50 τ.μ., απομένει έκταση 2.700 τ.μ.,
η οποία ουδεμίαν μείωση της αξίας της
υφίσταται, 14) στην υπ’ αριθμ. 42 ιδιοκτησία (αγρός ποτιστικός), με απ.έκτ.
1.821 τ.μ., απομένει τμήμα εμβαδού
άνω των 4.000 τ.μ., το οποίο ουδεμίαν
μείωση της αξίας του υφίσταται, 15) στην
υπ’ αριθμ. 50 ιδιοκτησία (αγρός ποτιστικός), με απ.έκτ. 3.057 τ.μ., παραμένει
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τμήμα εκτάσεως άνω των 4.000 τ.μ., το
οποίο ουδεμίαν μείωση της αξίας του
υφίσταται, 16) στην υπ’ αριθμ. 52 ιδιοκτησία (αγρός ποτιστικός), με απ.έκτ.
472,70 τ.μ., παραμένει έκταση 1.029
τ.μ., η οποία ουδεμίαν μείωση της αξίας
της υφίσταται, 17) στην υπ’ αριθμ. 63
ιδιοκτησία (αγρός), με απ.έκτ. 772 τ.μ.,
παραμένει έκταση 3.978 τ.μ., η οποία,
άρτια κατά παρέκκλιση και οικοδόμηση
προ της απαλλοτριώσεως, καθίσταται
ήδη μη άρτια, με εντεύθεν μείωση της
αξίας της κατά 30%, 18) στην υπ’ αριθμ.
4 ιδιοκτησία (αγροτεμάχιο ποτιστικό), με
απ.έκτ. 7.848,60 τ.μ., απομένουν τρία
τμήματα εμβαδού 32.300, 1.417 και 204
τ.μ., αντίστοιχα, από τα οποία το πρώτο
ουδεμίαν μείωση της αξίας του υφίσταται, το δεύτερο υφίσταται μείωση της
αξίας του κατά 20% και το τρίτο, του
οποίου δυσχεραίνεται η εκμετάλλευση
σύμφωνα με τον προορισμό του ως εκ
της ελαχίστης ως άνω εκτάσεως του,
υφίσταται μείωση της αξίας του κατά
50%, 19) στις υπ’ αριθμ. (αγρός ποτιστικός) και 53-54 (αγροτεμάχιο-ελαιώνας)
ιδιοκτησίες, με απ.έκτ. 1.209,10 και
731,10 τ.μ., αντίστοιχα, απομένει έκταση
στην καθεμία άνω των 4.000 τ.μ., η
οποία ουδεμίαν μείωση της αξίας της
υφίσταται, 20) στην υπ’ αριθμ. 11 ιδιοκτησία (αγροτεμάχιο ποτιστικό), με
απ.έκτ. 2.856 τ.μ., απομένει τμήμα
εμβα-δού άνω των 4.000 τ.μ., το οποίο
ουδε-μίαν μείωση της αξίας του
υφίσταται, 21) στην υπ’ αριθμ. 29
ιδιοκτησία (αγρο-τεμάχιο), με απ.έκτ.
608,80 τ.μ., και στην υπ’ αριθμ. 30
ιδιοκτησία (αγροτεμάχιο), με απ.έκτ.
940,90 τ.μ., απομένει έκταση άνω των
4.000 τ.μ. στην καθεμία, η οποία
ουδεμίαν μείωση της αξίας της υφίσταται,
22) στην υπ’ αριθμ. 36 ιδιο-κτησία
(αγροτεμάχιο), με απ.έκτ. 347 τ,μ.,
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απομένει τμήμα περίπου 2.022 τ.μ., το
οποίο ουδεμίαν μείωση της αξίας του
υφίσταται, 23) στην υπ’ αριθμ. 5 ιδιοκτησία (αγροτεμάχιο ποτιστικό), με απ.έκτ.
797 τ.μ.) απομένει τμήμα 1.939 τ.μ. με
την υπάρχουσα σ’ αυτό οικία, η οποία
ουδεμίαν μείωση της αξίας της υφίσταται, 24) στην υπ’ αριθμ. 14 ιδιοκτησία
(αγροτεμάχιο ποτιστικό), με απ.έκτ. 972
τ.μ., απομένει έκταση άνω των 4.000
τ.μ. με την υπάρχουσα σ’ αυτή οικία, η
οποία ουδεμίαν μείωση της αξίας της
υφί-σταται, 25) στην ιδιοκτησία 49β
(αγρός ποτιστικός), με απ.έκτ. 404,30
τ.μ., απο-μένει τμήμα εμβαδού 193,40
τ.μ., το οποίο ουδεμίαν μείωση της αξίας
του υφίσταται, λόγω της ούτως ή άλλως
ελά-χιστης αρχικής του εκτάσεως, και,
τέλος, 26) στην υπ’ αριθμ. 13 ιδιοκτησία
(αγρο-τεμάχιο ποτιστικό), αποτελούμενη
από δύο και αυτοτελή κληροτεμάχια,
εκτά-σεως 4.400 και 8.000 τ.μ.,
αντίστοιχα, άρτια αρχικώς και
οικοδομήσιμα, με απ.έκτ. 5.660,60 τ.μ.,
απομένουν τέσ-σερα τμήματα, εμβαδού
972,60 τ.μ., 1.600 τ.μ., 4.697,30 τ.μ. και
269,50 τ.μ., αντίστοιχα, από τα οποία τα
δύο πρώτα, συνολικού εμβαδού
2.572,60 τ.μ., καθί-στανται μη άρτια και
οικοδομήσιμα, με εντεύθεν μείωση της
αξίας τους κατά 30%, το τρίτο δεν
υφίσταται μείωση της αξίας του και το
τέταρτο, ως εκ της ελα-χίστης ως άνω
εκτάσεως του, καθίσταται μη αποδοτικό
και δυσχερώς εκμεταλ-λεύσιμο
σύμφωνα με τον προορισμό του, με
εντεύθεν μείωση της αξίας του κατά
50%. Επομένως πρέπει κατά μερι-κήν
παραδοχήν της αιτήσεως του Ελληνικού δημοσίου, με την οποία ζητείται
επίσης να αναγνωρισθεί ότι ουδεμία
ιδι-αίτερη αποζημίωση οφείλεται για τα
ενα-πομείναντα
τμήματα
των
απαλλοτριω-θέντων ακινήτων (για τα
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οποία καθορί-στηκε τέτοια αποζημίωση
με την απόφα-ση για τον προσωρινό
προσδιορισμό), άλλως ότι η οφειλόμενη
για την αιτία αυ-τή αποζημίωση
ανέρχεται στο ποσό των 1.000 για κάθε
εναπομένον τμήμα, καθώς και των
αντίθετων αιτήσεων των εκ των καθ’ ων
η αίτηση θιγομένων ιδιοκτητών, να
καθορισθεί ιδιαίτερη αποζημίωση για τα
ανωτέρω κατά περί-πτωση ακίνητα
(εναπομείναντα τμήμα-τα) των οποίων
μειώνεται η αξία κατά τα ειρημένα
ποσοστά, αντίστοιχα, του καθενός,
απορριπτόμενων ως αβασί-μων των
αιτήσεων ως προς τα λοιπά ακίνητα. Ως
προς την επικαλούμενη, περαιτέρω,
μείωση της αξίας των απομεινόντων
τμημάτων των υπ’ αριθμ. 12.
(αχρήστευση γεωτρήσεως), 20
(υπόλοιπη έκταση 44,20 τ.μ.) και 32α
(υπόλοιπη έκταση και αχρήστευση κτίσματος-εστιατορίου), για τα οποία, σημειωτέον, καθορίστηκε ιδιαίτερη αποζημίωση με την απόφαση του προσωρινού προσδιορισμού, το δικαστήριο δεν
μπορεί να σχηματίσει ασφαλή δικαστική
κρίση από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα, ενόψει ιδίως του ότι α) δεν
προκύπτει σαφώς η επικαλούμενη
αχρήστευση της γεωτρήσεως (ιδιοκτ.
12), β) στα στοιχεία της κτηματογράφησης (συμπληρωματική - διευκρινιστική έκθεση) αναφέρεται ότι στην υπ’
αριθμ. 20 ιδιοκτησία δεν απομένει υπόλοιπη έκταση και γ) στα ίδια στοιχεία
αναφέρεται συνολική έκταση της υπ’
αριθμ. 32α ιδιοκτησίας 3857,20 τ.μ.
(απαλλοτριούμενη έκταση 1.815,20 και
απομένουσα 2.042 τ.μ.) και όχι 4.000
τ.μ., όπως ισχυρίζονται οι αιτούντες Δ.
και Ν.Π., ενώ δεν προκύπτει επίσης σαφώς η μείωση της αξίας του απομένοντας τμήματος του κτίσματος της ίδιας
ιδιοκτησίας. Παρίσταται επομένως ανά-
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γκη να αναβληθεί η έκδοση αποφάσεως
σχετικά με τη ζητούμενη ιδιαίτερη αποζημίωση των ανωτέρω τμημάτων και να
διαταχθεί, κατά παραδοχήν και του
σχετικού αιτήματος των αιτούντων ιδιοκτητών, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τη διακρίβωση της, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 20 & 7 του ν.
2882/01 και 368 επ. του Κ.Πολ.Δ. και
όπως ειδικότερα ορίζεται στο
διατακτικό.
Κατά το άρθρο 1 && 1, 3 και 4
του ν. 653/77, το οποίο εφαρμόζεται
και για τις χαράξεις ή διαπλατύνσεις
που δη-μιουργούνται προς βελτίωση
υφιστα-μένων οδών (αρθρ. 62 &.&. 9
και 10 του ν. 947/79), οι ωφελούμενοι
από τη διά-νοιξη εθνικών οδών παρόδιοι
ιδιοκτήτες, εκείνοι δηλαδή των οποίων
τα ακίνητα αποκτούν πρόσωπο στις
διανοιγόμενες οδούς, υποχρεούνται εις
αποζημίωση ζώνης πλάτους δεκαπέντε
μέτρων με τη συμμετοχή τους στις
δαπάνες της απαλ-λοτριώσεως των
ακινήτων που καταλαμ-βάνονται από
τις διανοιγόμενες εθνικές οδούς, οσάκις
δε οι δικαιούχοι αποζη-μιώσεως είναι
και υπόχρεοι για την πλη-ρωμή της
επέρχεται συμψηφισμός δι-καιωμάτων
και υποχρεώσεων. Οι διατά-ξεις αυτές
κατά το μέτρο που εισάγουν αμάχητο
τεκμήριο ωφέλειας των παρό-διων
ως άνω ιδιοκτητών από τη διάνοιξη
εθνικής οδού αντίκεινται στο άρθρο 1
του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου
της ΕΣΔΑ που κατά τα προεκτεθέντα
ως εσωτερικός νόμος (π.δ. 53/1974)
υπερι-σχύει κάθε άλλης διατάξεως του
ημεδα-πού δικαίου (αρθρ. 28 του Συντ.)
και είναι ανίσχυρες, το καθιερούμενο
όμως τεκμήριο παραμένει ως μαχητό, με
απο-τέλεσμα ο ισχυριζόμενος ότι το απομένον τμήμα του ακινήτου δεν ωφελείται,
αλλά αντιθέτως ζημιώνεται από την
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απαλλοτρίωση, να μπορεί, αποδεικνύοντας το αντίθετο της τεκμαιρομένης ωφέλειας, δηλαδή την επικαλούμενη ζημία
του και ανατρέποντας το εις βάρος του
μαχητό τεκμήριο, να ζητήσει αποζημίωση και για την αυτοαποζημιούμενη
έκτασή του και τον καθορισμό οριστικής
τιμής μονάδος αποζημιώσεως και γι’
αυτήν (ΑΠ 598/2001 Ελλ.Δ. 43.1364,
Χορομίδης, Ελλ.Δ. 45.1301, ο ίδιος,
1997 & 160 σελ. 820 επ. και ήδη άρθρο
33 ν. 2971/01), αρκεί βεβαίως για το ορισμένο της σχετικής αιτήσεως να εκθέτει
σαφώς και συγκεκριμένως τα περιστατικά εξ αιτίας των οποίων το απομένον
τμήμα δεν ωφελείται αλλ’ αντιθέτως ζημιώνεται από την απαλλοτρίωση, ώστε
ο αντίδικος του αιτούντος να μπορεί να
αμυνθεί και το δικαστήριο να τάξει τη
δέουσα απόδειξη (ΑΠ 598/01 Ελλ. Δ.
43.1365). Ο ανωτέρω ισχυρισμός και το
σχετικό αίτημα είναι διαφορετικό κεφάλαιο από εκείνο του ορισμού οριστικής
αποζημίωσης και κατά συνέπειαν μπορεί να ασκηθεί με αυτοτελή αίτηση, όχι
δε και με ανταίτηση ή παρέμβαση (η
οποία πρέπει να έχει το ίδιο αντικείμενο
με εκείνο της εκκρεμούς δίκης αρθρ.
79 § 1 Κ.Πολ.Δ., ΕΑ 3549/03 Ελλ.Δ.
45.1065) που ασκούνται με τις προτάσεις ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα
πρακτικό (βλ. αρθρ. 20 §§ 5, 6 ν. 2882/
01), όταν η κύρια αίτηση για τον καθορισμό της αποζημίωσης δεν περιέχει
σχετικό με την αποζημίωση των παρόδιων αναγνωριστικό (θετικά ή αρνητικά)
αίτημα (βλ. για την ανάλογη περίπτωση
του αιτήματος για ιδιαίτερη αποζημίωση
κατ’ άρθρον 13 § 4 ν.δ.797/71 και 13 &
4 ν. 2882/01 ΑΠ 1343/98 Ελλ.Δ. 40.80,
1054/96 Ελλ.Δ. 38.1788, ΕΑ 3549/2003
Ελλ. Δ. 45.1065). Εν προκειμένω οι εκ
των καθ’ ων η αίτηση του Ελληνικού δημοσίου (η οποία δεν περιέχει αίτημα σχε-
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τικά με την αυτοαποζημίωση των φερόμενων ως ωφελούμενων παρόδιων
ιδιο-κτητών) Κ.Μ., Α.Α. Χ.Τ. κ.λ.π. με
τις ασκηθείσες με τις προτάσεις τους,
εκ-προθέσμως άλλωστε, κατά τα προεκτεθέντα, πλην εκείνης της Ε.Μ. (πρώτης από τους καθ’ ων, φερομένης και
ως παρεμβαίνουσας στις προτάσεις της
και στα πρακτικά, αν και δεν είναι τρίτη),
ανταιτήσεις ζητούν και να αναγνωρισθεί
ότι ως παρόδιοι της διανοιγόμενης με
την ένδικη απαλλοτρίωση εθνικής οδού
ιδιοκτήτες δεν ωφελούνται από αυτήν
αλλ’ αντιθέτως ζημιώνονται, δικαιούμενοι ως εκ τούτου αποζημιώσεως και για
τα φερόμενα ως αυτοαποζημιούμενα
τμήματα των απαλλοτριούμενων ακινήτων τους (υπ’ αριθμ. Κτηματολογίου 29,
30, 36, 5, 49β, 1, 2, 28, 37, 34, 15, 19,
26, 32β, 61), οι ανταιτήσεις όμως αυτές
είναι, σύμφωνα με την προηγηθείσα μείζονα σκέψη, απαράδεκτες και απορριπτέες, προεχόντως επειδή εισάγουν στη
δίκη κεφάλαιο διαφορετικό από εκείνο
της κύριας αίτησης του Ελληνικού δημοσίου κατά του οποίου απευθύνονται.
……Ως προς τις λοιπές ιδιοκτησίες των αιτούντων αποδεικνύονται
τα εξής. Η υπ’ αριθμ. 59 ιδιοκτησία, με
υποχρέωση του ιδιοκτήτη προς αυτοαποζημίωση για 908,50 τ.μ., είχε ήδη
πρόσοψη στην υπάρχουσα εθνική οδό
Πατρών-Πύργου, προς την οποία και
εφάπτεται, με αποτέλεσμα να μην αποκτά τώρα την πρόσοψη στην ανοιγόμενη
με την απαλλοτρίωση οδό (διαπλάτυνση) και να μην ωφελείται από αυτήν,
όπως δεν ωφελείται και η υπ’ αριθμ. 22
ιδιοκτησία, η οποία βαρύνεται με υποχρέωση προς αυτοαποζημίωση για
1.049,70 τ. μ. και η οποία, ευρισκόμενη
προ της διασταυρώσεως των οδών,
επηρεάζεται αρνητικά από το δημιουργούμενο προ αυτής υψηλό ανάχωμα για
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την κατασκευή του κόμβου (βλ. ιδίως τις
καταθέσεις των μαρτύρων Ά.Α.., υπαλλήλου Δ.Ο.Υ. (αιτούντος Ελλ. δημοσίου)
και Γ.Λ.). Ομοίως δεν ωφελούνται οι ιδιοκτησίες…….. οι οποίες είχαν πρόσοψη
στην υπάρχουσα εθνική οδό, η πρόσοψη δε αυτή αποκόπτεται ήδη με τη
διαπλάτυνση της οδού και αντ’ αυτής
δημιουργείται νέα, προς τον κλειστό
και υπερυψωμένο κόμβο, καθώς (δεν
ωφελείται) και η υπ’ αριθμ. 63 ιδιοκτησία
(αυτ/ση 771,90 τ.μ.), η οποία δεν είχε
μεν πρόσοψη στην υπάρχουσα εθνική
οδό, καθίσταται όμως μετά την απαλλοτρίωση μη άρτια και οικοδομήσιμη, κατά
τα προεκτεθέντα (ανωτ. υπό III αρ. 17),
με αποτέλεσμα να μην ωφελείται από
την αποκτώμενη πρόσοψη αλλά να
μει-ώνεται η αξία της από την απαλλοτρίωση, και η υπ’ αριθμ. 4 (αυτ/ση
5.035,40 τ.μ.) ιδιοκτησία, η οποία αφενός μεν είχε πρόσοψη στην υπάρχουσα
εθνική οδό, αφ’ ετέρου δε κατακερματίζεται με την απαλλοτρίωση σε τρία επιμέρους τεμάχια, με αποτέλεσμα επίσης
να μην ωφελείται αλλά να ζημιώνεται
από την απαλλοτρίωση, κατά τα επίσης
προεκτεθέντα (ανωτ. υπό III αρ. 18).
Τουναντίον ωφελούνται από την νέα
διάνοιξη οι υπ’ αριθμ. 46 (αυτ/ση 135,90
τ.μ.) και 60 (αυτ/ση 695 τ.μ.) ιδιοκτησίες,
οι οποίες αποκτούν πρόσοψη προς
αυτήν ενώ μέχρι τώρα επικοινωνούσαν
με τη δημόσια οδό Αμαλιάδος-Κουρούτας μέσω αγροτικών δρόμων, καθώς
και οι ιδιοκτησίες υπ’ αριθμ. 40 (αυτ/ση
758,50 τ.μ.) και 52 (αυτ/ση 407 τ.μ.), οι
οποίες επικοινωνούσαν μόνο με αγροτικούς δρόμους και ήδη αποκτούν πρόσοψη στην διανοιγόμενη οδό. Για τις μη
ωφελούμενες επομένως ως άνω ιδιοκτησίες πρέπει να αναγνωρισθεί ότι δεν υφίσταται υποχρέωση των ιδιοκτητών τους
προς αυτοαποζημίωση, αλλ’ ότι, αντιθέ-

624

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

τως, δικαιούται αποζημιώσεως για όλη
την απαλλοτριούμενη έκταση του ο καθένας, με την οριζόμενη για το αντίστοιχο
κτηματοτεμάχιο τιμή μονάδος, κατά παραδοχήν των σχετικών αιτήσεων ως και
κατ’ ουσίαν βάσιμων (για τις οποίες δεν
απαιτείται η προδικασία του άρθρου 33
§§ 2 επ. του ν. 2971/01, αφού πρόκειται
για συντελεσμένη απαλλοτρίωση κατά
τον χρόνο ενάρξεως του εν λόγω νόμου,
αρθρ. 37 § 1 ν. 2971/01).
Η κατά το άρθρο 18 & 4 του ν.
2882/01 (αρθρ. 17 & 4 ν.δ. 797/71) δικαστική δαπάνη των καθ’ ων η απαλλοτρίωση που βαρύνει τον υπόχρεο προς
αποζημίωση και επιδικάζεται με την ίδια
απόφαση για τον προσδιορισμό της
αποζημίωσης και της οποίας (δικ. δαπάνης) δεν επιτρέπεται συμψηφισμός
(Ολομ.ΑΠ) 9/1996 Ελλ.Δ. 37.1054,
ΑΠ 269/03 Ελλ.Δ. 45.402) ή μείωση
ή περιορισμός κατά το άρθρο 22 του
ν. 3693/57 (Ολομ.ΑΠ 17/2000 Ελλ.Δ.
41.958, ΑΠ 269/03 Ελλ.Δ. 45.402, 1593/
03 Ελλ.Δ. 45.721), υπολογίζεται βάσει
των διατάξεων των άρθρων 100 επ.
του κώδικα των δικηγόρων (Ολομ.ΑΠ
17/2000, ΑΠ 1593/03 Ελλ.Δ. 45.721) και
σε περίπτωση ασκήσεως εμπρόθεσμης

αιτήσεως για τον οριστικό προσδιορισμό
αποζημιώσεως μετά τον προσωρινό
προσδιορισμό περιλαμβάνει α) τα απαραίτητα έξοδα που έγιναν για τη διεξαγωγή και την υπεράσπιση της δίκης
(αρθρ. 189 § 1 του Κ.Πολ.Δ.), β) την
αμοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου για
την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου
(αρθρ. 109 και 111 του κωδ. των δικηγόρων) και γ) την αμοιβή του ίδιου δικηγόρου, ανερχόμενη σε ποσοστό 2% για
τη σύνταξη αιτήσεως ή ανταιτήσεως και
1% για τη σύνταξη προτάσεων επ’ αυτών, επί της καθοριζόμενης οριστικής
αποζημιώσεως ως αξίας του αντικειμένου της δίκης (μία αμοιβή), κατά τα
άρθρα 100 § 1 και 114 § 5 του κωδ. των
δικηγόρων (ΑΠ 1593/03 Ελλ.Δ. 45.721),
και σε ποσοστό 2% της ίδιας αξίας για
τη σύνταξη προτάσεων του καθ’ ου η
αί-τηση-μη ασκούντος ιδίαν (αντίθετη)
αίτηση (αρθρ. 100 § Ια, 107 § 1, 114 § 5
του κωδ. των δικηγόρων). Επομένως και
κατά παραδοχήν του σχετικού αιτήματος
των καθ’ ων η αίτηση του Ελληνικού
δη-μοσίου, των εξ αυτών αιτούντων και
των παρεμβαινόντων στη θέση αρχικών

179/2005
(Πρόεδρος: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κουκούλης, Γεράσιμος Γαντζίας, Βασιλική
Μαυρομιχάλη).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αίτημα να καθοριστεί αποζημίωση και για δαπάνη
μισθωμάτων νέας κατοικίας στην οποία θα υποβληθούν οι καθών μέχρι την
αντικατάσταση της κατοικίας που απαλλοτριώθηκε, δεν είναι νόμιμο. Δικηγόροι.
Αμοιβή για δίκες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Η αίτηση είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 13 παρ.

4, 20 του ν. 2882/2001, 275 παρ. 1, 2,
4 και 10 του Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός
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και Κοινοτικός Κώδικας» και 17 του
Συντάγματος, εκτός από το αίτημα για
δαπάνη μισθωμάτων νέας κατοικίας
ύψους 3.500 ευρώ στην οποία θα
υποβληθούν η πρώτη και ο δεύτερος
αιτούντες μέχρι την αντικατάσταση εκείνης που απαλλοτριώθηκε, το οποίο είναι
μη νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί,
διότι η δαπάνη αυτή δεν περιλαμβάνεται
ως τοιαύτη στην πλήρη αποζημίωση, αν
ληφθεί υπόψη ότι στην πραγματική αξία
του απαλλοτριούμενου ακινήτου με τα
συστατικά του και καθόλες τις χρησιμότητες τις οποίες τούτο εξυπηρετεί
υποκα-θίσταται ως ισάξια η «πλήρης
αποζη-μίωση» που καθορίζεται από το
δικα-στήριο και δεν έχει η δαπάνη αυτή
ως μόνη αιτία την απαλλοτρίωση ούτε
απο-τελεί άμεση και αναγκαία συνέπεια
αυ-τής (ΕΑ 46/2000 Ελλ.Δνη 41,801).
Πρέ-πει επομένως, να ερευνηθεί
περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί ο
καθού η αίτηση Δήμος Λευκάδας στα δικαστικά έξοδα και την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων των αιτούντων
Δ.Κ. κ.λ.π. Η αμοιβή αυτή πρέπει να

καθοριστεί ενιαίως, δηλαδή τόσο για τη
διαδικασία ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου όσο και για τη διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
18 παρ. 4 του ν. 2882/2001 και να υπολογιστεί κατά τις διατάξεις των άρθρων
100 παρ. 1, 110 παρ. 3, 111 και 114
παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως
ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό (βλ.
Ολ. ΑΠ. 17/2000 Ελλ. Δνη 41,958, ΑΠ.
1285/2002 Ελλ,Δνη 44,126). Εξάλλου, η
δικαστική δαπάνη μεταξύ του αιτούντος
Δήμου Λευκάδας και καθών η αίτηση ανταιτούντων Θ.Γ.Χ. και Γ.Γ.Χ. πρέπει να
συμψηφιστεί κατ’ άρθρα 178 και 179 του
Κ.Πολ.Δ.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθού η
αίτηση Δήμο Λευκάδας στα δικαστικά
έξοδα των αιτούντων Δ.Κ, Ι.Κ., Ν.Ε.,
στα οποία περιλαμβάνεται η αμοιβή
των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, τα
οποία καθορίζει σε 3% επί της αποζημιώσεως που θα καταβληθεί σε καθένα
απ’ αυτούς πλέον διακοσίων ογδόντα
(280) ευρώ για έξοδα παραστάσεως των
πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

181/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαριάνθη Νέγκα, Φαίδων Κουλούρης).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Θεωρείται κηρυχθείσα από το χρόνο που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της διοίκησης για
την κήρυξή της. Για απαλλοτριώσεις προς εφαρμογή σχεδίου πόλεως, η απαλλοτρίωση
σε ακίνητα που προορίζονται για κοινόχρηστους χώρους (οδοί, πλατείες κ.λ.π.) θεωρείται
ότι κηρύσσεται από τη δημοσίευση του διατάγματος που εγκρίνει ή τροποποιεί το
σχέδιο πόλεως. Υπόχρεοι προς αποζημίωση είναι οι δήμοι και οι ωφελούμενοι από την
εφαρμογή του σχεδίου της πόλεως. Παρόδιοι ιδιοκτήτες. Το βάρος της απαλλοτρίωσης
και ειδικότερα της ρυμοτομίας παρακολουθεί τα εμπλεκόμενα ακίνητα, ενώ κατά το
χρόνο συζήτησης αίτησης για τον καθορισμό της αποζημίωσης μετατρέπεται από
εμπράγματη υποχρέωση σε προσωπική και δεν μπορεί να μεταβληθεί από την ιδιωτική
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βούληση (δικαιοπραξίες). Δικαιοπραξίες που γίνονται σε ρυμοτομούμενα ακίνητα για να

Κατά γενική αρχή του δικαίου
των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων η
ανα-γκαστική απαλλοτρίωση θεωρείται
κη-ρυχθείσα από τον χρόνο που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του αρμόδιου οργάνου
της Διοικήσεως για την κήρυξή της (αρθρ.
5§1 του ν.δ. 797/1971, προϊ-σχύσαν
αρθρ. 7§1 α.ν. 1731/39 και ήδη αρθρ.
1 §2 του ν. 2882/2001), προκει-μένου δε
για τις απαλλοτριώσεις προς εφαρμογήν
σχεδίων πόλεων, οι οποίες, κατά ρητή
επιφύλαξη του νόμου, διέ-πονται από
τις ειδικές περί τούτων δια-τάξεις (αρθρ.
1§2, 5§1 ν.δ. 797/1971 και ήδη 29§§5
και 9 ν. 2882/2001), η απαλ-λοτρίωση
θεωρείται ότι κηρύσσεται (για τα ακίνητα
που προορίζονται για κοινό-χρηστοι
χώροι, δηλ. οδοί, πλατείες κ.λπ, αρθρ.
2§1 ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) και αρθρ. 2§1
ν.δ. 17-7/16.8.1923) από τη δημοσίευση του διατάγματος με το οποίο
εγ-κρίνεται ή τροποποιείται το σχέδιο
πό-λεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.δ. της 17-7/16.8.1923 περί σχεδίων
πό-λεων κ.λπ., όπως ισχύει (βλ.
λεπτο-μερώς, Κ. Χαρομίδη, Η αναγκ.
Απαλ-λοτρίωση, 1997, §§40,46). Ο
υπόχρεος προς αποζημίωση προκύπτει
από την απόφαση για την κήρυξη της
απαλλο-τρίωσης, εκτός εάν προκύπτει
από τον ίδιο τον νόμο, όπως συμβαίνει
στις προ-μνησθείσες απαλλοτριώσεις
για την εφαρμογή των σχεδίων πόλεων
(ρυμο-τομίες), στις οποίες ο νόμος ορίζει
τους υπόχρεους προς αποζημίωση του
από απαλλοτρίωση οικοπέδου, είναι δε
αυτοί ο οικείος Δήμος ή η Κοινότητα
και οι ωφελούμενοι από την εφαρμογή
του σχεδίου (ρυμοτομία) παρόδιοι ιδιοκτήτες, κατά την οριζόμενη στον νόμο

αναλογία (άρθρα. 6§§2 και 3 του ν.
5269/31, όπως η § 3 τροποπ. με το
άρθρο 2 α.ν. 625/1968 και αντικ. με το
αρθρ. 3 του ν. 653/77). Το βάρος της
απαλλοτρίωσης και ειδικότερα της ρυμοτομίας και η υποχρέωση προς αποζημίωση είναι πραγματοπαγή, παρακολουθούν τα εμπλεκόμενα ακίνητα, ήτοι
το ρυμοτομούμενο και τα ωφελούμενα
παρόδια ακίνητα, και μόνον κατά τον
χρόνο της πρώτης συζητήσεως της
αίτη-σης για τον δικαστικό καθορισμό
της αποζημίωσης, κατά τον οποίο και
προσδιορίζεται ο υπόχρεος προς αποζημίωση, η εν λόγω υποχρέωση παύει
να είναι εμπράγματη και γίνεται προσωπική (Χορομίδης, § 100 Ι), η κατάσταση
δε αυτή των ακινήτων (ρυμοτομουμένου
και ωφελούμενων παρόδιων) μόνο με
νέα διοικητική πράξη (τροποποίηση του
σχεδίου πόλεως) μπορεί να μεταβληθεί
(βλ. Χορομίδης, §100 Ι σελ. 608), όχι
όμως και με ιδιωτική βούληση (λ.χ. δικαιοπραξία), και δη είτε αμέσως, εναντίον των
ειρημένων διατάξεων, είτε εμμέσως, κατά
καταστρατήγησή τους, λόγω της ιδιότητας
των διατάξεων αυτών (περί εγκρίσεως και
εφαρμογής των σχεδίων πόλεων), που
εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, ως
κανόνων δημοσίας τάξεως.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά. Με την υπ’
αριθμ. Χ. 4694/27.4.1989 απόφαση
του Νομάρχη Αχαΐας που δημοσιεύθηκε
νόμιμα (ΦΕΚ 315/24.5.1989 , τ.Δ’) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της
πόλεως των Πατρών στις περιοχές Αγυιά
κ.λ.π., μεταξύ δε των ρυμοτο-μουμένων
με την απόφαση αυτή ακινή-των είναι και
το βρισκόμενο στη θέση «Έξω Αγυιά»
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Πατρών και στα οικο-δομικά τετράγωνα
(Ο.Τ.) 1703 και 1704 ακίνητο, συνολικού
εμβαδού 9.702,26 τ.μ., το οποίο με το
υπ’ αριθμ. 8387/5.9.1989 συμβόλαιο της
συμβολαιογρά-φου Πατρών Α.Σ. που
μεταγράφηκε νό-μιμα περιήλθε στην
κυριότητα λόγω αγο-ράς κατά τα 3/4 εξ
αδιαιρέτου στην πρώ-τη εναγομένη και
εκκαλούσα κτηματική κ.λ.π. εταιρεία και
από το οποίο ακίνητο ρυμοτομούνται,
ειδικότερα, ως καταλαμ-βανόμενα από
διανοιγόμενες οδούς, δύο τμήματα,
εμβαδού 1.923,90 και 201,23 τ.μ.,
αντίστοιχα, κείμενα στα ως άνω Ο.Τ.
1703 και 1704, αντίστοιχα, όπως
λεπτομερώς τα όρια των τμημά-των
αυτών αναφέρονται στην αγωγή. Με το
υπ’ αριθμ. 12911/6.2.1992, συμβό-λαιο
της συμβολαιογράφου Πατρών Α.Ρ. που
επίσης μεταγράφηκε νόμιμα η πρώ-τη
εναγομένη -εκκαλούσα μεταβίβασε
λόγω πωλήσεως στους λοιπούς,
δεύτερον, τρίτη και τέταρτο εναγομένους
- εκκαλούντες εξ αδιαιρέτου τα ανωτέρω
ποσοστά της (3/4 εξ αδιαιρέτου) επί των
ρυμοτομουμένων (και μόνον) ως άνω
τμημάτων του μείζονος ακινήτου της, τα
οποία (τμήματα) φέρονται και περιγράφονται στο πωλητήριο συμβόλαιο ως
αυτοτελή και ανεξάρτητα οικόπεδα που
ρυμοτομούνται εξ ολοκλήρου και όχι ως
τμήματα μείζονος ακινήτου (οικοπέδου)
που ρυμοτομείται εν μέρει σύμφωνα με
την προμνησθείσα διοικητική πράξη της
τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως
στην ανωτέρω περιοχή, ιδιοκτησίας
(του οικοπέδου) της πρώτης εναγομένης
κα-τά τον χρόνο εκδόσεως της εν λόγω
πράξεως (απόφαση Νομάρχη), μετά δε
τη μεταβίβαση αυτή και κατόπιν αιτήσεως του δεύτερου εναγομένου συντάχθηκε από το τμήμα Πολεοδομίας της Ν.
Αχαΐας η υπ’ αριθμ. 6/1992 πράξη τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και ανα-
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λογισμού αποζημιώσεως ιδιοκτησιών
στην ως άνω περιοχή και στα Ο.Τ. 1703,
1704, 1705 και 1706 του εγκεκριμένου
σχεδίου της πόλεως των Πατρών, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα μεταβιβασθέντα ως άνω ρυμοτομούμενα
τμήματα του ακινήτου της εναγομένης
εταιρείας, κατά τα προεκτεθέντα. Με την
τελευταία αυτή πράξη και βάσει της προηγηθείσης ως άνω μεταβιβάσεως των
ρυμοτομουμένων τμημάτων ως αυτοτελών οικοπέδων τα μεν μεταβιβασθέντα
τμήματα φέρονται ως αυτοτελή οικόπεδα
καθ’ ολοκληρίαν ρυμοτομούμενα και
πλήρως αποζημιούμενα, η δε μη μεταβιβασθείσα (υπόλοιπη) ιδιοκτησία της
πρώτης εναγομένης, αποτελούμενη
από τα αναφερόμενα στο ως άνω πρώτο
αγοραπωλητήριο συμβόλαιο τρία τμήματα, ως μη ρυμοτομούμενη, με αποτέλεσμα να επέρχεται μεταβολή στον
αναλογισμό της αποζημιώσεως των
υπόχρεων ιδιοκτησιών όπως αυτές
προ-έκυπταν από την κήρυξη της
απαλ-λοτριώσεως (ειρημένη διοικητική
πράξη τροποποιήσεως του σχεδίου
πόλεως), αφού, ειδικότερα, α) η
αρχική, προ της μεταβιβάσεως, ενιαία
ιδιοκτησία της πρώτης εναγομένης,
έχουσα, ως παρό-δια ιδιοκτησία,
υποχρέωση αυτοαποζη-μιώσεως για
τα μέχρι τον άξονα των δια-νοιγόμενων
οδών τμήματα των απαλ-λοτριουμένων
(προαναφερθείσες διατά-ξεις), παύει,
ως μη ρυμοτομούμενη πλέ-ον (μετά
τη μεταβίβαση των ρυμοτομου-μένων),
να έχει τέτοιαν υποχρέωση, και β)
τα μεταβιβασθέντα τμήματα της ιδιοκτησίας αυτής, ως αυτοτελή και καθ’
ολο-κληρίαν ρυμοτομούμενα, έχουν
δικαί-ωμα πλήρους αποζημιώσεως, ήτοι
απο-ζημιώσεως για ολόκληρη την έκτασή
τους, ή αντ’ αυτής οι ιδιοκτήτες τους
δεύτερος, τρίτη και τέταρτος των εναγο-
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μένων, που δεν αυτοαποζημιώνονται,
έχουν δικαίωμα μεταφοράς συντελεστή
δομήσεως για εδαφικό τμήμα 454 τ.μ. εκ
των ρυμοτομουμένων ακινήτων (αρθρ.
3Α.2 του ν. 2300/1995), το οποίο και
ζήτησαν ήδη από τον ενάγοντα Δήμο
Πατρέων και το οποίο δεν είχαν προ της
μεταβιβάσεως, λόγω της υποχρεώσεως
των ρυμοτομουμένων τμημάτων προς
αυτοαποζημίωση, κατά τα προεκτεθέντα, με περαιτέρω συνέπεια τούτων να
φέρεται ο ενάγων Δήμος Πατρέων ως
υπόχρεος προς αποζημίωση των ρυμοτομουμένων τμημάτων μη πράγματι
οφειλόμενη και ανερχόμενη στο ποσό
των 29.977.500 δραχμών (101,45 τ.μ.
Χ 70.000 δρχ. και 326,80 τ.μ. Χ 70.000
δρχ.) ή αντί της καταβολής αυτής να
δεχθεί τη μεταφορά του προαναφερθέντος συντελεστή δομήσεως υπέρ
των δευτέρου, τρίτης και τετάρτου
των εναγο-μένων - ιδιοκτητών των
ρυμοτομουμέ-νων αυτών τμημάτων.
Η μεταβολή αυτή στον αναλογισμό
των υπόχρεων ιδιοκτη-σιών και στην
εν γένει σχέση των ωφε-λούμενων
και βαρυνόμενων ιδιοκτησιών και του
ενάγοντος Δήμου Πατρέων επήλ-θε
εν προκειμένω με την (ιδιωτική) βούληση των εναγομένων - εκκαλούντων,
εκφρασθείσα με την ένδικη μεταβίβαση

εκ μέρους της πρώτης από αυτούς προς
τους λοιπούς των ανωτέρω ρυμοτομουμένων τμημάτων της ιδιοκτησίας τους
ως αυτοτελών και διακεκριμένων οικοπέδων, κατά καταστρατήγηση των ειρημένων δημοσίας τάξεως διατάξεων (in
frauden legis), με αποτέλεσμα η εν λόγω
μεταβίβαση να είναι άκυρη (βλ. Τούση ,
Γεν. Αρχ.§94 σελ. 496-498) και να θεωρείται ως μη γενομένη, σύμφωνα με τα
άρθρα 174 και 180 του ΑΚ, ο δε ενάγων
Δήμος Πατρέων έχει έννομο συμφέρον,
ενόψει των εντεύθεν δημιουγουμένων
ως άνω υποχρεώσεών του, να ζητήσει
την αναγνώριση της ακυρότητας της
εν λόγω μεταβιβάσεως (αρθρ. 70 του
ΚΠολΔ). Επομένως και αφού περαιτέρω: α) η αγωγή περιέχει όλα τα κατά
νόμον ως άνω (και αποδεικνυόμενα)
στοιχεία (περιστατικά) που συνιστούν
την ιστορική της βάση και είναι κατά
συνέπειαν ορισμένη (αρθρ. 216§1 του
ΚΠολΔ) και β) ως μη εμπράγματη ή
μικτή ή περί νομής δεν εγγράφεται στα
βιβλία διεκδικήσεων (αρθρ. 220§1 του
ΚΠολΔ), όπως αβάσιμα οι εκκαλούντες
ισχυρίζονται, ορθώς το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή αυτή
και αναγνώρισε ως άκυρη την ένδικη ως
άνω μεταβίβαση (δικαιοπραξία), και είναι
αβάσιμα και απορριπτέα τα αντίθετα

229/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίνα Πολιτικού Ν.Σ.Κ., Θεοφάνης Βλάχος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Διεκδίκηση της αποζημίωσης που καθορίσθηκε
τελεσίδικα μπορεί να διεκδικηθεί μαζί με τους τόκους από εκείνον που αναγνωρίσθηκε
δικαιούχος με καταψηφιστική αγωγή, κατά την τακτική διαδικασία και στο αρμόδιο
δικαστήριο λόγω ποσού.

Κατά το άρθρο 17 § 4 του Συντάγ-

ματος κανένας δεν στερείται την ιδιοκτη-

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

629

σία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια, όταν και όπως ο νόμος ορίζει και
πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση. Η αποζημίωση που ορίσθηκε
καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο
μέσα σε ενάμισυ έτος από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό
προσδιορισμό της αποζημίωσης και σε
περίπτωση απευθείας αίτησης για
οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, από την δημοσίευση της σχετικής
απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά
η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως.
Περαιτέρω κατά το άρθρο 11 § 1 του ΝΔ/
τος 797/71 θεωρείται ως αυτοδικαίως
ανακληθείσα η αναγκαστική απαλλοτρίωση αν εντός προθεσμίας ενός και
ημίσεος έτους δε συντελέσθηκε η απαλλοτρίωση κατ’ άρθρο 7 § 1 αυτού δηλαδή με την καταβολή στο δικαιούχο της
αποζημιώσεως, που καθορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά ή με την κατάθεσή
της στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τη δημοσίευση της κατάθεσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά
την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του Ν.
212/1975. Η παραπάνω αυτοδίκαιη ανάκληση θεωρείται ότι δεν έγινε στην περίπτωση που μέσα σε προθεσμία ενός
έτους από την εκπνοή της προαναφερόμενης προθεσμίας των δέκα οκτώ μηνών, ο καθού η απαλλοτρίωση υποβάλλει στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων του

Υπουργείου Οικονομικών έγγραφη δήλωση ότι επιθυμεί την περαιτέρω διατήρηση της απαλλοτριώσεως. Από τις παραπάνω διατάξεις καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 7 § 1, 9 § 3, 10 § 1, 2,
17, § 1 και 27 § 4 του ΝΔ/τος 797/1971
(πρβλ παρόμοιες διατάξεις των άρθρων
7, 9, 11, 12 § 1 του Ν. 2882/2001), προκύπτει ότι με την κήρυξη της απαλλοτρίωσης γεννάται απευθείας από το
νό-μο η ενοχή (αρθρ. 287 ΑΚ) από την
απαλλοτρίωση, μεταξύ του υπέρ ου η
απαλλοτρίωση και του καθ ού, με βάση
την οποία ο δανειστής (καθού), δικαιούται να απαιτήσει από τον οφειλέτη (υπέρ
ου) την καταβολή της πλήρους αποζημιώσεώς του. Έτσι εκείνος που αναγνωρίσθηκε δικαιούχος της αποζημίωσης, η
οποία καθορίσθηκε τελεσίδικα, για την
αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου του μπορεί με καταψηφιστική αγωγή, η οποία δικάζεται κατά την τακτική
διαδικασία από το υλικά, λόγω ποσού,
αρμόδιο δικαστήριο, να ζητήσει από τον
υπόχρεο την καταβολή της, καθώς και
τους νόμιμους τόκους από την επίδοση
της αγωγής. Για τη νομιμοποίηση
του δικαιούχου, ως ενάγοντος, έναντι
του υπόχρεου για την καταβολή της
αποζη-μίωσης, δεν ερευνάται ούτε η
δυνατό-τητα ολοκλήρωσης του έργου,
που αφο-ρά η απαλλοτρίωση, ούτε
η υπαιτιότητα του υπόχρεου προς
καταβολή (βλ. σχ. Ολ ΑΠ 556/1981. ΑΠ

240/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παύλος Χρονόπουλος, Δημήτριος Κανελλής Ν.Σ.Κ.).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Το τεκμήριο της ωφέλειας από τη δημιουργία όπου με
την αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι μαχητό (άρθρο 33 του ν. 2971/2001). Αν στο
κτηματολογικό πίνακα φέρεται ο ιδιοκτήτης ως ωφελούμενος, χωρεί διόρθωση με
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αίτηση του ενδιαφερομένου. Απαιτείται όμως μία προδικασία που αν δεν τηρηθεί, η
αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Περιστατικά.

Το άρθρο 33 του Ν. 2971/2001
ορίζει τα εξής: «1. Το τεκμήριο της ωφέλειας των ιδιοκτητών κατά τις διατάξεις
του Ν. 653/1977 είναι μαχητό και κρίνεται, μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης
από το αρμόδιο για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης Εφετείο, κατά την ειδική διαδικασία του παρόντος
άρθρου. 2. Ο εικαζόμενος ιδιοκτήτης ή ο
αξιών δικαιώματα επί του απαλλοτριωμένου, εφόσον θεωρεί ότι δεν υφίσταται
το τεκμήριο της ωφέλειας, μπορεί, με αίτηση του, να ζητήσει από το φορέα του
έργου τη διόρθωση του κτηματολογικού
πίνακα κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Η
υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει τις
διαδικασίες της απαλλοτρίωσης. 3. Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την
έκδοση της απόφασης περί προσωρινού ή απευθείας οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης και παραπέμπεται, μετά τη λήξη της προθεσμίας,
προς εξέταση σε τριμελή Επιτροπή ....
4. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον
Πρόεδρο αυτής και μετά από αυτοψία
και έλεγχο των στοιχείων, προβαίνει το
αργότερο εντός τριών μηνών στη σύνταξη έκθεσης σχετικό με την ωφέλεια ή
μη του ακινήτου λόγω του έργου .... 6.
Η αίτηση του ιδιώτη μαζί με την έκθεση
της Επιτροπής και τα στοιχεία της απαλλοτρίωσης αποστέλλονται από την αρχή
που κήρυξε την απαλλοτρίωση στο κατά
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
δικαστήριο …… 7…… Όποιος δεν κλητεύθηκε ή δεν έλαβε μέρος στη δίκη για
τον καθορισμό της αποζημίωσης δικαιούται να ζητήσει με αίτησή του τη διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων μέσα σε πέντε έτη από τη συντέλεση της

απαλλοτρίωσης και σε περίπτωση που
αποδεδειγμένα έχει λάβει γνώση, μέσα
σε έξι μήνες από τότε που έλαβε γνώση». Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ίδιου
Νόμου, η ισχύς της ως άνω διάταξης
του άρθρου 33 αρχίζει μετά την πάροδο
μηνός από τη δημοσίευση του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (19-122001) και εφαρμόζεται και για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που δεν έχουν
μέχρι της ισχύος του, συντελεσθεί. Οι
αι-τούντες εκθέτουν στην από 20-2-2004
κρινόμενη αίτηση τους, που κατατέθηκε
στο Δικαστήριο αυτό με αρ. εκθ. κατ. 15/
2004, ότι με την υπ’ αρ. Π. 3262/940/
28-5-1986 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ, που
δημοσιεύθηκε νόμιμα, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για
τη βελτίωση της ευρείας παράκαμψης
των Πατρών του τμήματος Κ5 - Κ6 και
του ανισόπεδου κόμβου Κ5 και της σύνδεσής τους με το υφιστάμενο δίκτυο στο
νομό Αχαΐας και δυνάμει της απαλλοτρίωσης αυτής, απαλλοτριώθηκε τμήμα
του αναφερόμενου στην αίτηση ακινήτου, συγκυριότητας αυτών (αιτούντων)
και απέμεινε τμήμα αυτού έκτασης
3.430,96 τ.μ. Ότι για έκταση 1.715,48
τ.μ. από το απαλλοτριωθέν τμήμα του
ακινήτου τους, το καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο δεν τους κατέβαλε αποζημίωση,
καθόσον θεωρήθηκε ότι αυτοί υποχρεούνται σε αυταποζημίωση, κατ’ εφαρμογή του τεκμηρίου του άρθρου 1 παρ. 1
και 3 του Ν. 653/1977, ως ωφελούμενοι
παρόδιοι ιδιοκτήτες, διότι το εναπομείναν τμήμα των 3.430,96 τ.μ. αποκτούσε
πρόσωπο στη διανοιγόμενη οδό. Ότι
στη συνέχεια, με την υπ’ αρ. 1073117/
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4226/Δ0010/22-6-1993 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
έργων, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση,
για τον ίδιο λόγο και δυνάμει αυτής
απαλλοτριώνεται το εναπομείναν από
την πρώτη απαλλοτρίωση τμήμα του
ίδιου ως άνω ακινήτου αυτών (αιτούντων), επιφανείας 3.430,96 τ.μ., που φέρει τον αριθμό 26 στον συνταχθέντα για
τη δεύτερη απαλλοτρίωση κτηματολογικό πίνακα. Ότι αφού μετά την κήρυξη
και της δεύτερης απαλλοτρίωσης
απαλ-λοτριώνεται ολόκληρο το ακίνητό
τους, αυτοί (αιτούντες) δεν είναι πλέον
ωφε-λούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες και
πρέπει το καθ’ ου η αίτηση Ελληνικό
Δημόσιο να τους αποζημιώσει και για
την απαλ-λοτριωθείσα με την πρώτη
απαλλοτρί-ωση έκταση των 1.715,48
τ.μ., για την οποία δεν αποζημιώθηκαν,
διότι θεωρή-θηκε ότι υποχρεούνται
σε αυταποζημί-ωση. Με βάση τα
παραπάνω, οι αιτού-ντες ζητούν με την

κρινόμενη αίτηση, κατ’ εκτίμηση του
δικογράφου της: Α) να αναγνωρισθεί ότι
αυτοί δεν είναι ωφε-λούμενοι παρόδιοι
ιδιοκτήτες από τις αναφερόμενες στην
αίτηση απαλλοτριώ-σεις και ότι δεν
υποχρεούνται σε αυταποζημίωση
της απαλλοτριωθείσας με την πρώτη
απαλλοτρίωση έκτασης του ακινήτου
τους επιφανείας 1.715,48 τ.μ. και Β)
Να υποχρεωθεί το καθ’ ου Ελλη-νικό
Δημόσιο να τους καταβάλλει αποζημίωση, για την ως άνω έκταση των
1.715,48 τ.μ., ποσού 65.447,51 ευρώ.
Από τα στοιχεία, όμως, της παρούσας
δικογραφίας δεν προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η προδικασία, που προβλέπεται
στο άρθρο 33 του Ν. 2971/2001, το
οποίο εφαρμόζεται στην προκειμένη
περίπτωση, αφού η αίτηση ασκήθηκε
μετά την έναρξη ισχύος του (19-1-2002)
και δεν προκύπτει ότι η απαλλοτρίωση
είχε συντελεσθεί μέχρι της ισχύος του.
Ούτε εξάλλου οι διάδικοι ισχυρίζονται ότι
έχει τηρηθεί η προδικασία αυτή. Συνεπώς, πρέπει η αίτηση να απορριφθεί, ως

393/2005
(Πρόεδρος: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαθέου, Πλούταρχος Σακκάς, Νικόλαος
Κωστάκης).
Αναδασμός. Επιφέρει αυτοδικαίως απόσβεση των εμπραγμάτων σχέσεων που

Επειδή, από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 1, 6, 7 §§ 1 και
2 εδ. α1 και β1 και 8§§1 και 2 του α.ν
821/1948 «περί αναδιανομής αγροτικών
κτημάτων», που κυρώθηκε με το ν.δ
1110/1949 και ίσχυσε όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι την έναρξη της ισχύος του ν. 674/1977 (1.9.1977),
το οποίο εφαρμόζεται εν προκειμένω ως

εκ του χρόνου διενέργειας του αναδασμού, συνάγεται ότι με τη συντέλεση της
αναδιανομής, η οποία επέρχεται δια και
από της δημοσιεύσεως στην ΕτΚ της
αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας
που κυρώνει το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και τον κτηματολογικό πίνακα,
επέρχεται αυτοδικαίως απόσβεση των
εμπραγμάτων σχέσεων που υπήρχαν
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στα αρχικά αγροτεμάχια, δηλαδή σ’
αυτά που εισφέρθηκαν στον αναδασμό
και ταυτόχρονη σύσταση εμπραγμάτων
σχέσεων αντιστοίχου περιεχομένου στα
νέα κτήματα που δημιουργήθηκαν με
την αναδιανομή και ότι, συνεπώς, η
κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα,
πλην των πραγματικών δουλειών, από
τη δημοσίευση της ως άνω υπουργικής
αποφάσεως αποκτάται αυτοδικαίως και
κατά τρόπο πρωτότυπο από τον αναγραφόμενο στον κτηματολογικό πίνακα
ως δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτός είχε αντίστοιχου περιεχομένου εμπράγματο δικαίωμα επί του αναδιανεμηθέντος κτήματος, σε αποζημίωση του
οποίου παραχωρήθηκε το νέο κτήμα
(Ολ. ΑΠ 1236/1982, ΝοΒ 31.1174,
ΑΠ 506/1995, 1272/1995, Ελ.Δ 38.63
και 780, αντίστοιχα, ΑΠ 1349/94, ΝοΒ
44.422, ΑΠ 409/1993, Ελ.Δ 36.318, ΑΠ
280/1992, Ελ.Δ 32.750, ΑΠ 770/1977,
ΝοΒ 26.489). Συνάγεται, επίσης, ότι η
νομή επί των κτημάτων που δημιουργήθηκαν με τον αναδασμό περιέρχεται
αυτοδικαίως στους δικαιούχους από τη
χρονολογία που θα ορίσει η απόφαση
της επιτροπής Αναδασμού που τυχόν θα
εκδοθεί περί τούτου μετά την περάτωση
της υποδείξεως επί του εδάφους των
νέων αγροτεμαχίων, από την ίδια δε
χρονολογία αποσβήνεται αυτοδικαίως,
το δικαίωμα νομής των πρώην νομέων
επί των αναδιανεμηθέντων κτημάτων
(ΑΠ 506/1995, Ελ.Δ 38.63, Εφ.Πατρ

885/97, Αχ.Ν 14.272, 685/95, Αχ.Ν
12.253). Εξάλλου, κατά το άρθρο 1045
ΑΚ, γίνεται κάποιος κύριος ακινήτου
με έκτακτη χρησικτησία, αν έχει αυτό
στη νομή του με διάνοια κυρίου για μια
εικοσαετία. Κατά δε τις διατάξεις των ν.
8§1 Κωδ (7.39) και 9 § 2 Βασ. (50.14)
του προϊσχύσαντος βυζαντινού ρωμαϊκού δικαίου, προς κτήση κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία απαιτείται
νομή με καλή πίστη επί τριακονταετία,
επί έκτακτης δε χρησικτησίας, που είχε
αρχίσει προηγουμένως και δεν είχε
συμπληρωθεί όταν άρχισε η εφαρμογή
του ΑΚ, εφαρμόζονται, κατά τα αρθρ.
64 και 65 ΕισΝΑΚ, από την εισαγωγή
του Κώδικα αυτού, οι διατάξεις τούτου,
συμπληρώνεται δε η χρησικτησία μόλις
παρέλθει εικοσαετία από την εισαγωγή
του ΑΚ, εκτός αν συμπληρώθηκε νωρίτερα τριακονταετία από την έναρξη της
χρησικτησίας, οπότε αυτή συμπληρώνεται μόλις παρέλθει η τριακονταετία
αυτή (ΑΠ 1349/94, Ελ.Δνη 37.610).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 1041 του
Α.Κ., εκείνος που έχει στη νομή του με
καλή πίστη και με νόμιμο τίτλο πράγμα
ακίνη-το επί μια δεκαετία γίνεται κύριος
αυτού με τακτική χρησικτησία. Τέλος
κατά το άρθρο 1051 του Α.Κ. εκείνος
που απέ-κτησε τη νομή του πράγματος
με καθο-λική ή ειδική διαδοχή μπορεί
να συνυ-πολογίσει το δικό του χρόνο
χρησικτη-σίας στο χρόνο χρησικτησίας
του δικαιο-παρόχου του.

463/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φαίδων Κουλούρης, Δημήτριος Λιούρδης, Κωνσταντίνος
Ανδρονόπουλος, Αλκαίος Βγενόπουλος, Σπήλιος Πουλακίδας, Θηρεσία
Πολίτη, Νίκος Τσούκαλης, Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Τάκης Σπηλιόπουλος,
Ιωάννα Δρουκοπούλου).
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ποια η αμοιβή του δικηγόρου για τη διαδικασία ενώπιον
του Μον. Πρωτοδικείου και ενώπιον του Εφετείου. Δηλαδή 3% για όσους άσκησαν
αίτηση ή ανταίτηση με αυτοτελές δικόγραφο και 2% για όσους άσκησαν ανταίτηση με
τις προτάσεις ή για την υποβολή απλών προτάσεων. Σημ. Την ίδια άποψη ακολουθεί
και η 465/2005.

Τέλος, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση, ως υπόχρεος προς αποζημίωση,
πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά
έξοδα και την αμοιβή των πληρεξουσίων
δικηγόρων των καθών η απαλλοτρίωση.
Η αμοιβή αυτή πρέπει να καθορισθεί
ενιαίως, δηλαδή τόσο για τη διαδικασία
ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου όσο
και για τη διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθρ. 18§4 του Ν. 2882/
2001 και υπολογισθεί κατά τις διατάξεις

των αρθρ. 100§1, 110§3, 111 και 114
§5 του Κωδ. Περί Δικηγ. όπως ορίζεται
ειδικότερα στο διατακτικό (βλ. ΑΠ (ολ)
17/2000, Δνη 2000, 958, ΑΠ 1285/
2000, Δνη 2003, 126, 1583/2000, Δνη
2001, 1285) και δη σε ποσοστό 3% για
όσους άσκησαν αίτηση ή ανταίτηση με
αυτοτε-λές δικόγραφο και σε ποσοστό
2% για όσους άσκησαν ανταίτηση με τις
προτά-σεις ή για την υποβολή απλών
προτά-σεων.

501/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Γεωργουλόπουλος, Νικόλαος Πατηνιώτης Ν.Σ.Κ.).
Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση
δημοσίου κτήματος. Χωρεί έφεση κατά της αποφάσεως αν και εκδικάζεται κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Αυθαίρετη κατοχή δημοσίου κτήματος πριν από
την 1.1.1967. Διαδικασία εξαγοράς του δημοσίου κτήματος και είσπραξης της σχετικής
αποζημίωσης χρήσεως. Περιστατικά για την εξαγορά ή αναστολή της πληρωμής της
αποζημίωσης λόγω κατοχής.

Οι ένδικες αντίθετες εφέσεις και
ειδικότερα: α) η από 27-8-2001 και με αρ.
εκθ. κατ. 87/2001 έφεση του Χ.Σ., η οποία
στρέφεται, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου
της, μόνο κατά του Ελληνικού Δημοσίου
και όχι και κατά της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία
δεν αποτελεί αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο και β) η από 17-11-2003 και με αρ.
εκθ. κατ. 132/2003 έφεση του Ελληνικού
Δημοσίου κατά του Χ.Σ. καθώς και κατά

της με αρ. 1020/2000 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας
που εκδόθηκε επί της από 5-10-99 και
με αρ. εκθ. κατ. 304/1999 ανακοπής κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου
κτήματος, ασκήθηκαν νομότυπα και
εμ-πρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 495, 511 και 518 § 1 του
ΚΠολΔ, οι οποίες εφαρμόζονται στην
προκειμένη περίπτωση, καθόσον η
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εκκαλουμέγη απόφαση εκδόθηκε μεν
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων, κατ’ αρθρ. 115 § 1 και 2 του δ/
τος της 11/12-11-1929 «περί διοικήσεως
δημοσίων κτημάτων», αλλά δεν αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο με την έννοια του
άρθρου 682 του ΚΠολΔ, αφού με αυτή
τέμνεται οριστικά η διαφορά και ως εκ
τούτου δεν καταλαμβάνεται από την εκ
άρθρου 699 του ΚΠολΔ αναγόρευση
ασκήσεως ενδίκων μέσων (βλ. ΑΠ 2122/2002 Ελλ. Δικ/νη 2002, 1016).
Από τη διάταξη του άρθρου 115
της από 11/12-11-1929 ΠΓ Δ «Περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων», όπως αυτό ισχύει σήμερα, προκύπτει ότι σε βάρος των οπωσδήποτε άνευ συμβατικής
σχέσεως καρπουμένων ή ποιούμενων
χρήση δημοσίων κτημάτων βεβαιώνεται
αποζημίωση, για όσο χρονικό διάστημα
έκαναν χρήση, η οποία (αποζημίωση)
ορίζεται δια πρωτοκόλλου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, που
κοινοποιείται στον χρησιμοποιούντα το
ακίνητο. Η αποζημίωση αυτή καθορίζεται κατά την κρίση του αγαθού ανδρός
τηρουμένων των αρχών του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ο καθ’ ου το πρωτόκολλο δικαιούται να το προβάλλει με
ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ανάλογα με το ύψος του ποσού, για λόγους
που αφορούν είτε στην έλλειψη ουσιαστικών προϋποθέσεων επιβολής αποζημίωσης, είτε στην αμφισβήτηση του
ύψους της, είτε σε έλλειψη των τυπικών
στοιχείων και προϋποθέσεων της έκδοσης του πρωτοκόλλου. Η ως άνω αποζημίωση έχει τον χαρακτήρα ανταλλάγματος για την ωφέλεια που αποκομίζει
αυτός από τη χρήση του δημοσίου κτήματος, ήτοι ανταλλάγματος αναλόγου
προς εκείνο που οφείλεται στον εκμισθωτή ιδιωτικού ακινήτου, ως μίσθωμα,
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για την όμοια ωφέλεια που αποκομίζει
ο μισθωτής από τη χρήση του μισθίου
(Εφ. Πειρ. 3/2003 ΝοΒ 2003, 479).
Περαιτέρω, το άρθρο 4 του Ν.
263/1968, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 § 1 του Ν. 719/1977, ορίζει τα
εξής: παρ 1: «Πας αυθαίρετος κάτοχος
δημοσίου κτήματος στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπαγομένου
στην αρμοδιότητα της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, είτε έχων τίτλον, είτε στερούμενος τοιούτου, πάντως, όμως, κατέχων το
κτήμα προ της 1ης -1-1967, δικαιούται
όπως, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις
…… και εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από του αυτού ως άνω
χρόνου, αιτήσηται παρά του αρμοδίου
Οικονομικού Εφόρου την εξαγορά τούτου, εφόσον: α) ……
έχει ανεγερθεί επ’ αυτού μόνιμο κτίσμα, εις ο κατοικεί ο ίδιος ή η οικογένεια του, - έστω και
κατά την θερινή μόνο περίοδο……, δεν
κέκτηται δε κατά το χρόνο ενάρξεως
ισχύος του παρόντος ετέρα ακίνητο περιουσίαν αξίας ανωτέρας των 2.000.000
δραχμών ή μέσον ετήσιον εισόδημα
μείζον των 300.000 δραχμών κατά τα
τρία προ του αυτού ως άνω χρόνου έτη
….., παρ 3: « Η εξαγορά, ούσα δεκτικής
για το Δημόσιο, ενεργείται επί τη καταβολή, εκ μέρους του αγοραστού, τιμήματος
ίσου ……, παρ. 7: «Η διαπίστωσις της
συνδρομής των κατά το παρόν άρθρο
απαιτουμένων προϋποθέσεων, δια την
εξαγορά των αστικών ή αγροτικών ακινήτων και ο προσδιορισμός του χρόνου
ενάρξεως της κατοχής τούτων ενεργείται
υπό του Οικονομικού Εφόρου της περιφέρειας του ακινήτου κατόπιν ερεύνης
…… παρ. 8: « Επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. Δ 416/
1974, η αποδοχή ή η απόρριψις του
αιτήματος εξαγοράς αποφασίζεται υπό

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

του αρμοδίου Νομάρχου μετ’ εισήγησιν
του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου και
γνώμην της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων ……», παρ. 9: «Οι δια των διατάξεων του παρόντος όρθρου δικαιούμενοι
εις εξαγοράν και υποβάλλοντες σχετικήν
αίτησιν απαλλάσσονται, εφόσον ήθελε
πραγματοποιηθεί αυτή, της υποχρεώσεως των προς καταβολήν αποζημιώσεως εις το Δημόσιο δια την αυθαίρετον
χρήσιν, αποκλειόμενης, όμως, της επιστροφής οιουδήποτε ποσού καταβληθέντος δια την αιτίαν αυτήν. Δι’ αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου, εκδιδομένης επί τη αιτήσει των κατά τα άνω
αιτησαμένων την εξαγοράν, μετά πρότασιν του Οικονομικού Εφόρου και του Διευθυντού του οικείου Δημοσίου Ταμείου,
δύναται να εγκρίνεται η αναστολή εισπράξεως των βεβαιωθέντων ποσών
αποζημιώσεως του Δημοσίου δια την
αυθαίρετον χρήσιν του ακινήτου, εφόσον
χρόνον διαρκεί η δυνάμει του παρόντος
διαδικασία εξαγοράς αυτού. Η αναστολή
αύτη δεν δύναται, εν πάση περιπτώσει,
να υπερβεί την διετίαν από της υποβολής της σχετικής περί αυτής αιτήσεως.
Με το υπ’ αρ. 51/22-7-1999 πρωτόκολλο καθορισμού αυθαίρετης χρήσης
δημοσίου κτήματος του Προϊσταμένου
της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ηλείας
(αρμοδίου προς έκδοση του μετά του Π.
Δ 551/1988), καθορίστηκε αποζημίωση
υπέρ του καθ’ ου η ανακοπή Ελληνικού
Δημοσίου και σε βάρος του ανακόπτοντος Χ.Σ., ποσού 3.106.200 δραχμών,
συνολικά, για την εκ μέρους του αυθαίρετη χρήση, κατά τα έτη 1994, 1995, 1996,
1997 και 1998, δημόσιας έκτασης, επιφανείας 724 τ. μ., ευρισκόμενης στην
παραθαλάσσια περιοχή «Σπιάντζα» του
Δήμου Πύργου Ηλείας, στη θέση «Πέτρινα», η οποία (δημόσια έκταση) αποτελεί
τμήμα του καταγεγραμμένου δημοσίου
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κτήματος με Α. Β. Μ. 286, απέχει από
τη θάλασσα 50 μέτρα περίπου και συνορεύει ανατολικά, βόρεια και νότια με δημόσια έκταση και δυτικά με οριογραμμή
αιγιαλού -παραλίας (βλ. το συνημμένο
στο ως άνω πρωτόκολλο τοπογραφικό
διάγραμμα του τοπογράφου N.Σ.).
Την ιδιότητα της επίδικης έκτασης,
ως δημό-σιας, την συνομολογεί και ο
ανακόπτων με την κρινόμενη ανακοπή
του. Περαιτέ-ρω πιθανολογήθηκε ότι την
ως άνω δη-μόσια έκταση, επιφανείας
724 τ.μ., είχε καταλάβει και κατείχε ο
πατέρας του ανα-κόπτοντος Ι.Σ. από
το έτος 1966 και είχε ανεγείρει επ’
αυτής ισόγεια οικία, επι-φανείας 105
τ.μ. συμπεριλαμβανομένων και των
βεραντών, την οποία χρησιμο-ποιούσε,
ως θερινή κατοικία. Μετά το θά-νατο του
πατέρα του, ο ανακόπτων συ-νέχισε να
κατέχει την ως άνω δημόσια έκταση
των 724 τ. μ. και χρησιμοποιούσε την
επ’ αυτής ισόγεια οικία, ως εξοχική
κατοικία. Κατά τον Μάιο δε του έτους
1999, ο ανακόπτων άρχισε να ανεγείρει
επί της επίδικης δημόσιας έκτασης νέο
κτίσμα και ειδικότερα κατασκεύασε κολώνες και δοκούς περιμετρικά της παλαιάς οικίας. Επίσης, πιθανολογήθηκε
ότι ο πατέρας του ανακόπτοντος είχε
υποβάλει στις 14-11-1978, στην Οικονομική Εφορία Πύργου την από 1411-1978 και με αρ. πρωτ. 12904/1978
αίτησή του περί εξαγοράς της ως άνω
κατεχόμενης απ’ αυτού δημόσιας έκτασης. Έως σήμερα, όμως, δεν έχει εκδοθεί απόφαση του αρμοδίου, κατ’ άρθρο
4 § 8 του Ν. 719/1977, οργάνου περί
αποδοχής ή απορρίψεως της ως άνω
αιτήσεως εξαγοράς, όπως άλλωστε
ισχυρίζεται και ο ανακόπτων. Μόνη δε η
υποβολή της ως άνω αίτησης εξαγοράς
και το γεγονός ότι αυτή παραμένει εκκρεμής, και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επ’
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αυτής, δεν συνεπάγεται, από το νόμο,
την απαλλαγή του ανακόπτοντος προς
καταβολή αποζημίωσης στο Δημόσιο για
αυθαίρετη χρήση, αφού σύμφωνα με το
άρθρο 4 § 9 του Ν. 719/1977, η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση εξαγοράς και πραγματοποιηθεί αυτή. Ούτε εξάλλου συντρέχει,
εν προκειμένω, περίπτωση αναστολής
εισπράξεως της καθορισθείσας με το
προσβαλλόμενο πρωτόκολλο αποζημίωσης χρήσης, καθόσον σύμφωνα με
την ίδια ως άνω διάταξη (αρθρ. 4 § 9
του Ν. 719/1977), για την αναστολή αυτή
απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή από
τον αιτησάμενο την εξαγορά σχετικής
αίτησης αναστολής καθώς και η έκδοση
σχετικής απόφασης περί αναστολής από
τον αρμόδιο Νομάρχη, πράγμα που δεν
έγινε στην προκειμένη περίπτωση, ούτε
εξάλλου ο ανακόπτων επικαλείται τέτοια
πραγματικά περιστατικά, πέραν του ότι
από την ως άνω διάταξη προβλέ-πεται
ότι η αναστολή αυτή δεν μπορεί, σε κάθε
περίπτωση, να υπερβεί τη διετία από
την υποβολή της αιτήσεως εξαγο-ράς.
Ύστερα απ’ αυτά, συνέτρεχαν,

εν προκειμένω, όλες οι προβλεπόμενες
από το νόμο τυπικές και ουσιαστικές
προϋποθέσεις για την έκδοση του
προσβαλλόμενου πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου
κτήματος και πρέπει να απορριφθεί, ως
αβάσιμος, ο πρώτος λόγος της κρινόμενης ανακοπής, με τον οποίο ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι το προσβαλλόμενο
πρωτόκολλο εκδόθηκε παρά το νόμο,
για το λόγο ότι αυτός απαλλάσσεται από
το νόμο, της υποχρέωσης προς καταβολή αποζημίωσης χρήσης για την επίδικη
δασική έκταση, διότι εκκρεμεί έως σήμερα υποβληθείσα από τον πατέρα του αίτηση εξαγοράς αυτής. Επομένως, ορθά
η εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε τον
πρώτο λόγο της κρινόμενης, ανακοπής,
κατ’ ουσίαν, έστω και με διαφορετική εν
μέρει αιτιολογία, που αντικαθίσταται με
την παρούσα (αρθρ. 534 του ΚΠολΔ) και
τα αντίθετα που ο ανακόπτων υποστηρίζει με τον πρώτο λόγο της έφεσής του
είναι αβάσιμα και απορριπτέα.

557/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Δημήτριος Παπαδημητρίου).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Η κατάθεση της αποζημίωσης που καθορίστηκε
προσωρινά ή οριστικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή η είσπραξη της αποζημίωσης με οποιοδήποτε τρόπο
από εκείνον που αναγνωρίστηκε από το Μον. Πρωτοδικείο ως δικαιούχος, επιφέρει
συντέλεση της απαλλοτρίωσης ανεξάρτητα αν ο αναφερόμενος ως δικαιούχος στην
απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου είναι ή όχι πραγματικός κύριος του απαλλοτριωθέντος.
Ο αληθινός κύριος δεν υποχρεούται να εναγάγει το ελληνικό δημόσιο αν άλλο πρόσωπο
αναγνωρίσθηκε δικαιούχος και εισέπραξε την αποζημίωση. Αν την αποζημίωση την
εισέπραξε ως δικαιούχος ο υπερθεμασιστής, αυτό δεν σημαίνει ότι ο πραγματικός
κύριος χάνει τα δικαιώματά του. Περιστατικά.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Από τις διατάξεις των αρθρ. 7 του
ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», ομοίου
κατά βάση περιεχομένου με εκείνες του
αρθρ. 7 του ν.δ. 797/1971, συνάγεται ότι
στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, η παρακατάθεση της αποζημιώσεως που καθορίσθηκε προσωρινά
ή οριστικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων και η δημοσίευση της γενομένης καταθέσεως στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως ή η είσπραξη αυτής με
οποιοδήποτε τρόπο, από εκείνον που
με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναγνωρίσθηκε δικαιούχος αυτής,
επιφέρει συντέλεση της απαλλοτριώσεως, ανεξάρτητα από το αν ο αναγραφόμενος ως δικαιούχος στην απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου είναι ή
όχι ο πραγματικός κύριος του απαλλοτριωθέντος (πρβλ. Α.Π. 243/1999
Ελ.Δνη 40.1037, Α.Π. 186/1992 Ελ.Δνη
33.1590). Στην προκειμένη περίπτωση
ο ενάγων εξέθεσε με την αγωγή του, ότι
το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε βρίσκεται στη θέση «είκοσι πέντε» της κτηματικής περιφέρειας του δημοτικού διαμερίσματος Σταμνάς του Δήμου Αιτωλικού
(πρώην κοινότητας Σταμνάς), έχει εμβαδόν 1.482,58 τετραγωνικών μέτρων
(μ2), αποτελούσε τμήμα ακινήτου τριών
(3) περίπου στρεμμάτων, και συνόρευε
κ.λ.π. ….
Ότι ο αγρός αυτός απαλλοτριώθηκε με την υπ’ αριθ. 1025100/14847
0010/17.3.1998 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και
Γεωργίας, που δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθ. 202Δ/27.3.1998 Φ.Ε.Κ., υπέρ και
με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου,
για την κατασκευή του έργου «Ευρεία
Παράκαμψη Αγρινίου Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων - Ιωνία οδός», απεικονίζεται
δε κ.λ.π.
Ότι η αποζημίωση, που καθορίσ-
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θηκε προσωρινά με την υπ’ αριθ. 146/
1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, παρακατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Μεσολογγίου, που εξέδωσε τα
υπ’ αριθ. 010815/3.7.2001 και 72497/
3.7.2001 γραμμάτια παρακαταθήκης.
Ότι η ειδοποίηση της παρακαταθέσεως
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος 4, αριθ. φύλλων 1106/31.12.1998 και 655/8.8.2001),
με συνέπεια να έχει συντελεσθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Και ότι οι εναγόμενοι Χ.Π. και K.Κ. αναγνωρίσθηκαν
δικαιούχοι της αποζημιώσεως του
απαλλοτριωμένου ακινήτου, κατά ποσοστό 75% και 25%, αντιστοίχως, και εισέπραξαν ανάλογο ποσό της αποζημιώσεως που επιδικάσθηκε προσωρινά,
δηλαδή δρχ. 3.335.805 ο πρώτος και
1.111.935 ο δεύτερος, πρόκειται να
εισπράξουν στο μέλλον και το υπόλοιπο
ποσό, που αναλογεί στον καθένα από
την αποζημίωση, η οποία καθορίσθηκε
οριστικά και ανέρχεται σε δρχ. 2.223.870
για τον πρώτο και 741.290 για τον δεύτερο. Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή
είναι ορισμένη όσον αφορά την περιγραφή του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε,
τον τρόπο συντελέσεως της απαλλοτριώσεως, το ύψος της αποζημιώσεως
και τα πρόσωπα, που ως αναγνωρισμένοι δικαιούχοι εισέπραξαν και πρόκειται να εισπράξουν τα ποσά της αποζημιώσεως. Συνεπώς ο υπ’ αριθ. 1 λόγος εφέσεως, κατά τον οποίο η αγωγή
έπρεπε να απορριφθεί ως αόριστη, διότι
δεν προσδιορίζεται η θέση και τα όρια
του απαλλοτριωθέντος κτηματοτεμαχίου
και δεν αναφέρεται, πώς και πότε επήλθε η συντέλεση της απαλλοτριώσεως,
εάν αυτή ολοκληρώθηκε, αν καταβλήθηκε όλο το τίμημα και σε ποιους, πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμος.
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Καμία διάταξη νόμου δεν υποχρεώνει τον αληθινό κύριο του απαλλοτριωθέντος ακινήτου να εναγάγει το
Ελληνικό Δημόσιο, αν άλλο πρόσωπο
αναγνωρίσθηκε ως δικαιούχος και εισέπραξε ή πρόκειται να εισπράξει την
καθορισμένη από το δικαστήριο αποζημίωση. Επομένως ο υπ’ αριθ. 2 λόγος
εφέσεως, κατά τον οποίο η ένδικη αγωγή
έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη,
διότι δεν στρέφεται κατά του Ελληνικού
Δημοσίου και κατά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ. 1005§1 εδ. β, 1020 και
1033 επ. του Κ.Πολ.Δικ., προκύπτει ότι,
σε περίπτωση πλειστηριασμού ακινήτου, η πάροδος πενταετίας από της μεταγραφής της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως δεν έχει ως συνέπεια
την απώλεια της κυριότητας, που έχει
τρίτος στο πλειστηριασθέν πράγμα, και
την κτήση της από τον υπερθεματιστή,
αλλά παρέχει απλώς στον τελευταίο και
στους διαδόχους του δικαίωμα να αποκρούσουν τη διεκδικητική αγωγή του
τρίτου κυρίου, που εξακολουθεί όμως
να παραμένει και μετά ταύτα κύριος
του πράγματος, μέχρις ότου απολέσει
την κυριότητα κατά νόμιμο τρόπο,
έχοντας στο αναμεταξύ διάστημα, αυτός
και όχι ο υπερθεματιστής, την κατά το
άρθρο 17 του Συντάγματος προστασία
(Ολομ. Α.Π. 25/1993 ΝοΒ 42.978). Στην
ερευνούμενη υπόθεση οι εναγόμενοι
ισχυρίσθηκαν πρωτοδίκως, ότι το απαλλοτριωθέν ακίνητο αποτελεί τμήμα πολύ
μεγαλύτερου ακινήτου, στο οποίο απέκτησαν δικαίωμα κυριότητας, με βάση
την υπ’ αριθ. 23114/1989 περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως του Συφ/φου
Αι-τωλικού Γ.Ζ., που μεταγράφηκε την
28.6.1989 στα οικεία βιβλία μεταγραφών

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

του Υποθηκοφυλακείου Αιτωλικού, και
ότι έχει επέλθει απόσβεση του δικαιώματος διεκδικήσεως της κυριότητας σ’ αυτό
(απαλλοτριωθέν), που τυχόν είχε ο ενάγων, άρα και της σχετικής αξιώσεως του
τελευταίου προς αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 10290 Κ.Πολ.Δικ., διότι
παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
της πενταετίας. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε ορθώς ως μη νόμιμο
τον προαναφερόμενο ισχυρισμό των
εναγομένων και ο υπ’ αριθ. 3 λόγος
εφέ-σεως, με τον οποίο υποστηρίζονται
τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως
αβά-σιμος.
….. Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως ήδη αναφέρθηκε, οι εναγόμενοι
ισχυρίζονται, ότι απέκτησαν κυριότητα
στο απαλλοτριωθέν ακίνητο με βάση την
πιο πάνω κατακυρωτική έκθεση και τη
μεταγραφή αυτής, ενώ ο ενάγων επικαλείται μόνον έκτακτη χρησικτησία. Για
την αντίληψη του ζητήματος, αν πράγματι το απαλλοτριωθέν αποτελούσε τμήμα
του ακινήτου που πλειστηριάσθηκε και
περιήλθε στους εναγομένους κατά τα
ανωτέρω απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις της επιστήμης των τοπογράφων μηχανικών και οι εκκαλούντες -εναγόμενοι
ζητούν ρητώς τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης και αυτοψίας. Το περί
διε-νέργειας αυτοψίας αίτημα πρέπει
να απορριφθεί, καθόσον το Δικαστήριο
δεν θεωρεί αναγκαία την αντίληψη του
ακινή-του με τις δικές του αισθήσεις.
Αντιθέτως, το αίτημα περί διεξαγωγής
πραγματο-γνωμοσύνης πρέπει να γίνει
δεκτό, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα
στο διατακτικό, χωρίς να εξαφανισθεί
η εκκαλουμένη απόφαση (άρθρα 371,
372, και 383 Κ.Πολ.Δικ., Ολομ. Α.Π.
1285/1982 Ελ.Δνη 24.220, Σαμουήλ
Η έφεση, § 775, σελ. 243), για να
εκτιμηθεί κατά τρόπο ασφαλέστερο

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
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και το περιεχόμενο των μαρτυρικών
καταθέσεων, αναβαλ-λόμενης της
κρίσεως του Δικαστηρίου, όσον αφορά

τη βασιμότητα των αναγο-μένων σε
κακή εκτίμηση των αποδεί-ξεων λόγων
εφέσεως.

568/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Πέτρος Κωνσταντινόπουλος Ν.Σ.Κ., Ιωάννης Μαράτος, Νικόλαος
Παρασκευόπουλος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μαχητό τεκμήριο ωφέλειας των παροδίων ιδιοκτητών
από την απαλλοτρίωση για τη βελτίωση κ.λ.π. οδών. Στις περιπτώσεις αυτές χωρεί
αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για διεκδίκηση της αξίας απαλλοτριωθέντων
τμημάτων (βλ. το άρθρο 33 του ν. 2971/2001). Περιστατικά και τρόπος καθορισμού
της αποζημίωσης.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1
παραγρ. 3 και 4 του Ν. 653/1977 όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 9
και 10 του Ν. 947/1979 αναφορικά με
την εφαρμογή αυτών και στις περιπτώσεις των προς βελτίωση των υφισταμένων οδών πραγματοποιούμενων νέων
χαράξεων ή διαπλατύνσεων αυτών ή
τμημάτων αυτών, ως και επί των επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών,
οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες κάθε
πλευράς, εκείνοι δηλαδή των οποίων τα
ακίνητα αποκτούν πρόσωπο επί των
διανοιγομένων οδών, υποχρεούνται σε
αποζημίωση δια της συμμετοχής των
στις δαπάνες απαλλοτριώσεως των
κα-ταλαμβανόμενων από τις οδούς
αυτές ακινήτων. Το αμάχητο τεκμήριο
ωφε-λείας των παρόδιων ιδιοκτητών
που εισάγεται με τις παραπάνω
διατάξεις αντίκειται στο άρθρο 1 του
πρώτου (πρό-σθετου) πρωτοκόλλου της
Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων
του Ανθρώ-που (ΕΣΔΑ), η οποία μετά
την επικύρω-ση της με το Νομ. Δ/γμα
53/1974 αποτε-λεί εσωτερικό δίκαιο και

υπερισχύει από κάθε άλλη διάταξη του
εσωτερικού δικαί-ου (αρθρ. 28 παρ. 1
του Συντάγματος). Το ως άνω όμως
τεκμήριο εξακολουθεί να ισχύει ως
μαχητό και συνεχώς ο ισχυ-ριζόμενος
ότι το απομένον τμήμα του ακινήτου
του δεν ωφελείται, αλλά αντιθέ-τως
ζημιώνεται από την απαλλοτρίωση,
μπορεί αποδεικνύοντας το αντίθετο
δη-λαδή να αποδείξει ότι ζημιούται και
στη συνέχεια να αποζημιωθεί και για την
αυτοαποζημιούμενη έκτασή του και να
ζητήσει τον καθορισμό αποζημιώσεως
και για την έκταση αυτή (ΑΠ. 598/2001
Δνη 2002,1364 ως και τις προηγηθείσες
αποφάσεις του ΕΔΔΑ 72/1995/578/664
και 106/1995/612/700 της 15.11.1996
Δνη 97,725). Η περίπτωση αυτή είναι
διαφορετική από εκείνη της απομειωτικής επί της αξίας επιρροής που ασκεί
η απότμηση του απαλλοτριωθέντος τμήματος του ακινήτου από το απομένον,
οπότε ανακύπτει το ζήτημα της ιδιαίτερης αποζημιώσεως για το εναπομένον
αυτό τμήμα (Εφ.Αθ. 5343/1999 Δνη
2001,755). Η παραπάνω αποζημίωση
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που ζητείται για το τμήμα του απαλλοτριωθέντος ακινήτου που θεωρήθηκε ότι
αυτοαποζημιώνεται δεν έχει σχέση με
την αποζημίωση που επιδιώκεται με την
αγωγή του άρθρου 105 του Εισ.Ν.Α.Κ.,
η οποία οφείλεται για παράνομη πράξη
ή παράλειψη των οργάνων της διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους στα πλαίσια της διαδικασίας της
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, η
οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία των
διοικητικών δικαστηρίων (βλ. ΑΕΔ 13/
1992 Δνη 93,300) αλλά αφορά την αξία
τμήματος του απαλλοτριωθέντος ακινήτου που τα αρμόδια όργανα ενεργώντας νομίμως (κατ’ εφαρμογή του νόμιμου τεκμηρίου) έκριναν ότι αυτοαποζημιώνεται ως ωφελούμενος παρόδιος.
Έτσι η σχετική αγωγή που αποβλέπει
στην ανατροπή του τεκμηρίου υπάγεται
στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (βλ. ΑΠ. 598/2001 ό.π.). Ήδη με το
αρθρ. 33 Ν. 2971/2001, που εφαρμόζεται στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις
που δεν έχουν συντελεσθεί μέχρι την
έναρξη της ισχύος του, ορίσθηκε ότι η
σχετική διαφορά υπάγεται στα πολιτικά
δικαστήρια και δη του Εφετείου που
δικάζει κατά την προβλεπόμενη στο ίδιο
άρθρο ειδική διαδικασία. Στην προκειμένη περίπτωση το εκκαλούν με τις
προτάσεις του ενώπιον του δικαστηρίου
τούτου ισχυρίζεται ότι έσφαλε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που ότι είχε δικαιοδοσία να δικάσει την κρινόμενη αγωγή ενώ
ως διαφορά που στηρίζεται στο άρθρο
105 του Εισ.Ν.Α.Κ. και τα άρθρα 914
επ. ΑΚ., υπήγετο στη δικαιοδοσία των
αρμο-δίων διοικητικών δικαστηρίων.
Η ένστα-ση αυτή η οποία εξετάζεται
και αυτεπαγ-γέλτως από το δικαστήριο
είναι αβάσιμη και απορριπτέα, αφού
στην κρινόμενη περίπτωση η αιτούμενη
αποζημίωση αφορά τη μη αποζημίωση

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

του απαλλο-τριωθέντος ακινήτου, που
θεωρήθηκε ότι αυτοαποζημιώνεται και
δεν έχει σχέ-ση με την αποζημίωση που
επιδιώκεται με την αγωγή του άρθρου
105 Εισ. Ν.Α.Κ., σύμφωνα με όσα
αναφέρο-νται στη μείζονα σκέψη.
Αποδείχθησαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ’
αριθμ. 1149641/9011/0010/23.12.1993
κοινής αποφάσεως των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά για λόγους
δημό-σιας ωφέλειας και ειδικότερα για
τη βελτί-ωση της ευρείας παράκαμψης
Πατρών με την κατασκευή του τμήματος
Κ1-Κ4 (Χάραδρος - Διακονιάρης) έκταση
394.585 τ.μ. όπως αποτυπώνεται στους
σχετικούς κτηματολογικούς πίνακες. Με
την απαλλοτρίωση αυτή απαλλοτριώθηκε και τμήμα επιφανείας 8.430 τ.μ.
που εμφανίζεται στον σχετικό κτηματολογικό πίνακα με αύξοντα αριθμό 123
από μεγαλύτερης έκτασης ακίνητο των
εφεσίβλητων. Οι τελευταίοι για απαλλοτριούμενη έκταση 2.724 τ.μ. από την
ανωτέρω συνολική έκταση των 8.430
τ.μ. αποζημιώθηκαν, ενώ για έκταση
5.706 τ.μ. κρίθηκαν αυτοαποζημιούμενοι
κατά το άρθρο 1 του Ν. 653/1977, λόγω
ωφελείας τους, από την εκτέλεση του
έργου, και για έκταση 398 τ.μ. θεωρήθηκε ότι πρέπει να μετέχουν στη δαπάνη
της απαλλοτρίωσης με δαπάνη των
πα-ρόδιων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με
το άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου. Το
απαλ-λοτριούμενο ακίνητο ανήκε κατά
ποσο-στό 4/8 εξ αδιαιρέτου στον πρώτο
εφεσί-βλητο και κατά ποσοστό 1/8 εξ
αδιαιρέ-του σε καθένα από τους λοιπούς
εφεσί-βλητους. Οι τελευταίοι δυνάμει της
υπ’ αριθμ. 225/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών αναγνωρίσθησαν δικαιούχοι της αποζημίωσης
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για το απαλλοτριωθέν ακίνητό τους και
με την υπ’ αριθμ.891/1999 απόφαση του
παρόντος δικαστηρίου καθορίσθηκε η
οριστική τιμή μονάδος αποζημίωση σε
ποσό 16.000 δρχ. το τετρ. μέτρο. Επίσης με την ίδια απόφαση κρίθηκε ότι η
εναπομένουσα μετά την απαλλοτρίωση
έκταση των 13.970 τ.μ. έχει υποστεί μείωση της αξίας της σε ποσοστό 20% και
επιδικάσθηκε ιδιαίτερη αποζημίωση.
Ακολούθως απεδείχθη ότι το ακίνητο
των εφεσίβλητων είχε πριν την απαλλοτρίωση έκταση 22.000 τ.μ. και ευρίσκετο
εν μέρει μέσα στα όρια του οικισμού
Βούντενης και εν μέρει μέσα στη ζώνη
του οικισμού. Συγκεκριμένα τμήμα αυτού
8.000 τ.μ. ήταν εντός οικισμού, απαλλοτριώθηκαν 3.600 τ.μ. και απέμεινε
έκ-ταση 4.400 τ.μ. και τμήμα 14.000 τ.μ.
ήταν εκτός οικισμού, απαλλοτριώθηκαν
4.830 τ.μ. και απέμεινε έκταση 9.170 τ.μ.
Ήδη πριν την απαλλοτρίωση το ανωτέρω ακίνητο είχε πρόσωπο στον ασφαλτοστρωμένο κοινοτικό δρόμο της Βούντενης πλάτους 7 μέτρων με πλευρά
μή-κους 181 μέτρων. Ήταν οικόπεδο
άρτιο και οικοδομήσιμο και εξυπηρετείτο
τόσο από τα δίκτυα κοινής ωφελείας
όσο και από αστική συγκοινωνία. Μετά
την συν-τέλεση της απαλλοτρίωσης
ρυμοτομή-θηκε το κεντρικό τμήμα του
ακινήτου και η νέα οδός χώρισε το
ακίνητο σε δύο ανεξάρτητα τμήματα τα
οποία δεν έχουν πλέον καμία σύνδεση
και επικοινωνία. Συγκεκριμένα μετά
την απαλλοτρίωση του τμήματος που
ευρίσκεται εντός του οικισμού των
3.600 τ.μ., απέμεινε έκτα-ση 4.400 τ.μ.
που όμως διαχωρίζεται από το δρόμο
(ευρεία παράκαμψη Πατρών) σε δύο
τμήματα. Το ανατολικό έχει έκταση
2.700 τ.μ. και το δυτικό έκτα-ση 1.700
τ.μ. Όμως τα τμήματα αυτά χά-νουν τη
δυνατότητα κατάτμησής τους σε 2 και
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4 αντίστοιχα, άρτια και οικοδομήσι-μα
οικόπεδα με συντελεστή δόμησης 400
τ.μ. για το καθένα (απώλεια δό-μησης
συνολικά κατά 1.600 τ.μ.) διότι τμήματα
αυτών ευρίσκονται σε απόστα-ση
20 μέτρων από το όριο της απαλλοτρίωσης. Όσον αφορά το εναπομένον
μετά την απαλλοτρίωση τμήμα εκτός
οικισμού, αυτό έχει έκταση 9.170 τ.μ. και
διαχωρίζεται και αυτό από το δρόμο σε
δύο τμήματα. Το ανατολικό έχει έκταση
7.986 τ.μ. και το δυτικό 1.184 τ.μ. Το τελευταίο χάνει παντελώς τη δυνατότητα
δόμησής του διότι ευρίσκεται ολόκληρο
μέσα στη ζώνη των 40 μ. από το όριο
της απαλλοτρίωσης όπου δεν επιτρέπεται η δόμηση, ενώ το ανατολικό (αφού
είναι μικρότερο των 8.000 τ.μ) χάνει τη
δυνατότητα κατάτμησής του σε δύο
άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα με
συντελεστή δόμησης 200 τ.μ. για το
καθένα (απώλεια δόμησης κατά 120
τ.μ.). Τέλος μετά την απαλλοτρίωση
και την κατασκευή της νέας οδού, τα
τμήματα του ακινήτου των εναγόντων
που απέμειναν εκτός απαλλοτριώσεως
δεν έχουν καμία δυνατότητα προσπέλασης προς τη νέα αυτή οδό. Έτσι λοιπόν
οι εφεσίβλητοι δεν ωφελήθηκαν από την
εκτέλεση του έργου ως παρόδιοι ιδιοκτήτες, αντίθετα μάλιστα η απαλλοτρίωση
επέφερε δυσμενή αποτελέσματα
στο ακίνητο τους, το οποίο μάλιστα
ευρίσκετ-ο σε προνομιακή θέση όπως
ανωτέρω αναφέρθηκε. Επομένως αυτοί
(εφεσί-βλητοι) πρέπει να αποζημιωθούν
με βάση την ήδη καθορισθείσα, με την
ανωτέρω απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, οριστική τιμή μονάδος και για
τις απαλλοτριωθείσες αλλά μη αποζημιωθείσες εκτάσεις των 5.706 τ.μ. και
398 τ.μ. Συνεπώς πρέπει να υποχρεωθεί το εναγόμενο - εκκαλούν να καταβάλει στους ενάγοντες -εφεσίβλητους το
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συνολικό ποσό των 286.615 ευρώ
(5.706 + 398 χ 16.000 το τετρ. μέτρο
= 97.664.000 δρχ.) και συγκεκριμένα
ποσό 143.307 ευρώ (97.664.000 δρχ.
χ 4/8 = 48.832.000 δρχ.) στον πρώτο
ενάγοντα και ποσό 35.827 ευρώ
(97.664.000 δρχ. χ 1/8 = 12.208.000
δρχ.) σε καθένα από τους λοιπούς ενάγοντες, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Το εκκαλούν ισχυρίζεται ότι οι εφεσίβλητοι αποζημιώθηκαν
αφού καθορίσθηκε σε αυτούς για τα
εναπομείναντα τμήματα της ιδιοκτησίας
τους, ιδιαίτερη αποζημίωση εκ δρχ.
17.868.000 δρχ. Όμως ο ισχυρισμός
τους αυτός είναι μη νόμιμος αφού η
ένδικη αξίωση είναι διαφορετική από
εκείνη της από μειωτικής επί της αξίας
επιρροής που ασκεί η απότμηση του
απαλλοτριωθέντος τμήματος του ακινήτου από το εναπομένον, οπότε ανακύπτει το ζήτημα της ιδιαίτερης αποζημίωσης για το εναπομένον τμήμα, αφού
αυτό εξαιτίας της απότμησης υφίσταται
σημαντική υποτίμηση της αξίας του ή
καθίσταται άχρηστο για την χρήση για
την οποία προορίζεται. Επικουρικά δε
το εκκαλούν προτείνει σε συμψηφισμό
το ανωτέρω ποσό των 17.868.000 δρχ.
το οποίο καταβλήθηκε στους εφεσίβλητους ως πρόσθετη αποζημίωση για μείωση της αξίας του υπολοίπου ακινήτου
τους. Η αποζημίωση όμως αυτή είναι
αυτοτελής, το δικαίωμα και η έκταση

της καλύπτεται από το δεδικασμένο της
υπ’ αριθμ. 891/1999 απόφασης του παρόντος δικαστηρίου και δεν μπορεί να
προταθεί σε συμψηφισμό διότι το εναγόμενο δεν είναι και δανειστής της ανταπαίτησης αυτής (βλ. και Εφ. Πατρών 605/
2003 αδημ.). Έτσι λοιπόν η αγωγή είναι
και ουσιαστικά βάσιμη και πρέπει να
γίνει δεκτή. Επομένως το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο που με την εκκαλουμένη
απόφαση του εδέχθη τα παραπάνω και
έκανε δεκτή την αγωγή ορθώς το νόμο
εφήρμοσε και τις αποδείξεις εξετίμησε
και πρέπει να απορριφθούν οι σχετικοί
λόγοι εφέσεως, με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα, ως αβάσιμοι. Η
δικαστική δαπάνη από το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο ορθώς επεβλήθη εις βάρος
του εκκαλούντος λόγω της ήττας του
(αρθρ. 176, 183 Κ.Πολ.Δικ.) μη εφαρμοζομένου του άρθρου 22 του Ν. 3693/
1957 αφού η παρούσα υπόθεση αφορά
καταβολή αποζημιώσεως από αναγκαστική απαλλοτρίωση, ούτε επίσης μπορεί να εφαρμοσθεί στην προκειμένη
περίπτωση η διάταξη του άρθρου 179
Κ.Πολ.Δικ. περί συμψηφισμού της
δικαστικής δαπάνης επί τω λόγω ότι η
ερμηνεία κανόνα δικαίου ήταν ιδιαίτερη
δυσχερής, όπως ισχυρίζεται το εκκαλούν. Επομένως και ο τελευταίος λόγος
εφέσεως περί συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης στην πρωτοβάθμια δί-

622/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Στεργιόπουλος, Γεώργιος Μάρκου, Ζήσιμος
Ντούκας).
Διοικητικές συμβάσεις και διοικητικά δικαστήρια. Στα διοικητικά δικαστήρια υπάγονται
όχι όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από το δημόσιο ή από ΟΤΑ ή από άλλα
ν.π.δ.δ. ή για λογαριασμό τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν
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την εκτέλεση δημοσίων έργων), αλλά μόνο αυτές που έχουν διοικητικό χαρακτήρα,
δηλαδή εκείνες με τις οποίες επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού τον οποίο ο νόμος έχει
αναγάγει σε δημόσιο σκοπό όπου το δημόσιο ή το ν.π.δ.δ. βρίσκεται σε υπερέχουσα
θέση έναντι του αντισυμβαλλομένου του. Δημοτικά και κοινοτικά έργα. Απευθείας
ανάθεση έργων. Απαιτείται έγγραφο που είναι συστατικό. Αν λείπει το έγγραφο,
τότε οι διαφορές δεν εκδικάζονται από τα διοικητικά δικαστήρια αλλά τα πολιτικά.
Περιστατικά.

Το άρθρο 1 του Ν. 1406/1983, με
τον οποίο ολοκληρώθηκε, κατ’ επιταγή
του άρθρου 94 παρ. 1 του Συντάγματος,
η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων ορίζει ότι: « 1. Υπάγονται
στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όλες οι διοικητικές
διαφορές ουσίας που δεν έχουν μέχρι
σήμερα υπαχθεί σε αυτή. 2. Στις διαφορές αυτές περιλαμβάνονται ιδίως αυτές
που αναφύονται κατά την εφαρμογή της
νομοθεσίας που αφορά: α) ..., β)... ι) τις
διοικητικές συμβάσεις ...». Περαιτέρω,
στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
7 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: «2. Οι
δια-φορές δικάζονται σε πρώτο και
τελευταίο βαθμό από το τριμελές
διοικητικό εφε-τείο. 3. Κατά τόπο
αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο, στην
περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η
σύμβαση». Από τις ανω-τέρω διατάξεις,
σε συνδυασμό προς το άρθρο 95 παρ.
1 περ. α’ του Συντάγ-ματος, συνάγεται
ότι συμβάσεις από τις οποίες γεννιούνται
διαφορές που υπά-γονται στη
δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων
νοούνται όχι όλες οι οποίες συνάπτονται
από το Δημόσιο ή από Ο.Τ.Α. ή από
άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή για λογα-ριασμό τους
(στις οποίες περιλαμβά-νονται και αυτές
που αφορούν την εκτέ-λεση δημόσιων
ή δημοτικών έργων), αλλά μόνο αυτές
που έχουν διοικητικό χαρακτήρα (ΣτΕ
Ολομ. 4936/1995, 2123/1994). Δηλαδή
εκείνες με τις οποίες επιδιώκεται η
ικανοποίηση σκο-πού τον οποίο ο νόμος

έχει
αναγάγει
σε
δημόσιο σκοπό, στις οποίες το Δημόσιο
ή το Ν.Π.Δ.Δ., είτε βάσει του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει τη σύμβαση είτε βάσει ρητρών που περιλαμβάνονται στους όρους της σχετικής διακήρυξης ή στην ίδια τη σύμβαση και οι οποίες
αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο, βρίσκεται, χάρη του εν λόγω σκοπού, σε
υπερέχουσα θέση έναντι του αντισυμβαλλομένου του, δηλαδή σε θέση που
δεν προσιδιάζει στο συμβατικό δεσμό
που συνάπτεται δυνάμει των διατάξεων
του ιδιωτικού δικαίου (ΣτΕ 1031/1995,
2123/1994, 22/1989). Για τον χαρακτηρισμό δε μίας σύμβασης ως διοικητικής είναι απαραίτητη η σωρευτική
συν-δρομή των παραπάνω κριτηρίων
(ΑΕΔ 8, 10, 15/1992). Εξάλλου, κατά την
πα-ράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.Δ.
171/1987 (Α’84), το οποίο εφαρμόζεται
σε όλα τα έργα που εκτελούνται από
τους δήμους και τις κοινότητες: «Οι κατά
τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και των
εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων προβλεπόμενες συμβάσεις υπογράφονται
από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της
Κοινότητας». Περαιτέρω, με το άρθρο 9
του ίδιου προεδρικού διατάγματος ορίζονται τα εξής: «Η εκτέλεση έργων από
εργοληπτική επιχείρηση του άρθρου 15
του Ν. 1418/1984 γίνεται με σύμβαση,
που συνάπτεται μετά από απόφαση του
Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου
ύστερα από διαγωνισμό, σύμφωνα με
όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές δια-
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τάξεις... 2. Τα όργανα διοίκησης της
προ-ηγούμενης παραγράφου μπορεί να
απο-φασίζουν την απευθείας ανάθεση
έργων, με σύναψη σύμβασης, σε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία έχει από
τις κείμενες διατάξεις το δικαίωμα
συμμε-τοχής στο διαγωνισμό εκτέλεσης
του συγκεκριμένου έργου, στις εξής
περι-πτώσεις: α) Αν ο διαγωνισμός είτε
δεν φέρει αποτέλεσμα, είτε οι προσφορές
κριθούν μη ικανοποιητικές από τον κύριο
του έργου. Το μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού κρίνεται από τη
Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό
Συμβούλιο. β) Αν υπάρχει ανάγκη κατεπείγουσα, που προέκυψε από θεομηνία
ή ανωτέρα βία και χρειάζεται να αντιμετωπισθεί αμέσως, γ) Αν πρόκειται να
συνεχισθούν οι εργασίες, μετά από έκπτωση του αναδόχου ή μετά από διάλυση της εργολαβικής σύμβασης, για
οποιοδήποτε λόγο δ) Αν πρόκειται για
έργο ειδικό ή έργο με ειδικές συνθήκες
εκτέλεσης ή ειδική κατηγορία έργων που
χαρακτηρίζονται έτσι με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από
γνώμη του Συμβουλίου Δημοτικών και
Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών, ε) Αν η αξία του έργου δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται κάθε φορά
με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων που εκδίδεται σύμφωνα με την
περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 του Ν. 1418/1984. Στην ειδική
αυτή περίπτωση η απόφαση για τον
τρόπο εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση λαμβάνεται, προκειμένου
για Δήμους από την Δημαρχιακή Επιτροπή. Για την εφαρμογή της διάταξης
αυτής, απαιτείται να έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισμό, είτε κατά την κατάρτιση
είτε κατά την τροποποίηση του εξειδικευμένη πίστωση, που κατονομάζεται ρητά
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στον προϋπολογισμό. Στην περίπτωση
αυτή, δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο
ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος
εργολάβου, 3. Η απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος πρέπει να είναι
αιτιολογημένη και να καθορίζει τους
όρους της σχετικής σύμβασης. 4. Η κατά
την παράγραφο 2 απευθείας ανάθεση
εκτέλεσης του έργου στο συγκεκριμένο
ανάδοχο γίνεται από τη Δημαρχιακή
Επι-τροπή ή το Κοιν. Συμβούλιο,
επιφυλασ-σομένων των διατάξεων των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 102 του Π.Δ.
76/1985. Η υπογραφή της σχετικής
σύμβασης γί-νεται σε κάθε περίπτωση
από το Δήμαρ-χο ή τον Πρόεδρο της
Κοινότητας». Τέλος, όπως ορίζεται στην
παρ. 5 του άρθρου 21 του ίδιου
προεδρικού δια-τάγματος: «Για θέματα
που δεν ρυθμί-ζονται από τις διατάξεις
του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Ν. 1418/1984 και των
Προεδρικών Διαταγμάτων που
εκδίδονται σε εκτέ-λεσή του». Σύμφωνα
δε με την περί-πτωση δ’ του άρθρου 3
του προαναφε-ρόμενου Ν. 1418/1984
«σύμβαση είναι η γραπτή συμφωνία
μεταξύ του εργοδό-τη ή του φορέα
κατασκευής του έργου και του αναδόχου
για την κατασκευή του έργου, καθώς και
όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και
προδιαγραφές», ενώ, κατά το άρθρο 26
παρ. 1 του Π.Δ. 609/1985 «Κατασκευή
δημοσίων έργων» (Α’ 223) ορίζεται ότι:
«Για την κατασκευή του έρ-γου
υπογράφεται σχετική σύμβαση. Η
σύμβαση συνάπτεται με βάση την εγκριτική απόφαση και τα τεύχη και σχέδια
με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία
ή αυτά που αναφέρονται στην εγκριτική
απόφαση. Όταν πρόκειται για σύμβαση
που καταρτίζεται ύστερα από δημοπρασία το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα».
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Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι, όταν η εκτέλεση δημοτικού έργου ανατίθεται βάσει του
εξαι-ρετικού
συστήματος
της
«απευθείας» ανάθεσης το έγγραφο της
σύμβασης έχει, όχι απλώς αποδεικτικό,
αλλά συ-στατικό χαρακτήρα. Η σύνταξη
δηλαδή, του εγγράφου είναι απαραίτητη
για την έγκυρη κατάρτιση της σύμβασης,
αλλά και περαιτέρω για τη διαπίστωση
του διοικητικού της χαρακτήρα. Τούτο δε
γιατί, ενόψει του ότι σε περίπτωση εφαρμογής του εξαιρετικού τούτου συστήματος δεν προηγείται δημοπρασία, στο
έγγραφο της σύμβασης παρατίθενται το
κανονιστικό καθεστώς από το οποίο
αυτή διέπεται, καθώς και οι αποκλίνουσες από το κοινό δίκαιο εξαιρετικές
ρήτρες, βάσει των οποίων και χάρη του
επιδιωκόμενου με τη σύμβαση άμεσου
δημόσιου συμφέροντος σκοπού, το
Δημόσιο ή το Ν.Π.Δ.Δ. βρίσκεται σε
υπε-ρέχουσα θέση έναντι του
αντισυμβαλ-λομένου του (Δεφ. Αθηνών
1064/1997). Συνακόλουθα, όταν λείπει
η ανωτέρω έγ-γραφη σύμβαση τα
διοικητικά δικα-στήρια δεν έχουν
δικαιοδοσία προς εκδί-καση τέτοιων
διαφορών, αλλά αυτές υπάγονται, κατ’
άρθρο 94 παρ. 2 του Συντάγματος, στη
δικαιοδοσία των πολι-τικών δικαστηρίων.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ενάγων,
εργολάβος δημο-σίων έργων, με την
29.12.1998 αγωγή του στρέφεται
εναντίον της Κοινότητας Χαϊκαλίου και
του Προέδρου της Α.Γ., ζητώντας να
υποχρεωθούν οι τελευταίοι, εις

ολόκληρον ο καθένας τους, να του
καταβάλουν το ποσό των 7.858.199
δραχμών, νομιμοτόκως, ως αποζημίωση, με βάση τις διατάξεις των άρθρων
105 και 106 Εισ Ν ΑΚ, για τη ζημία που
υπέστη από την παράνομη, κατά τους
ισχυρισμούς του, άρνησή τους προς
καταβολή του παραπάνω ποσού, που
αποτελούν την αμοιβή του για εργασίες
(δημοτικά έργα), που ανατέθηκαν σ’ αυτή «απευθείας» και εκτέλεσε για λογαριασμό της ανωτέρω κοινότητας, βάσει
προφορικής σύμβασης, άλλως επικουρικώς με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (άρθρο 904 ΑΚ).
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την
εκκαλούμενη απόφασή του, απέρριψε
την αγωγή ως απαράδεκτη ελλείψει δικαιοδοσίας. Κρίνοντας, όμως, έτσι,
έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, καθόσον εδώ, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα
σκέ-ψη, δεν πρόκειται για διαφορά
υπαγό-μενη στη δικαιοδοσία των
διοικητικών δικαστηρίων, αλλά για
διαφορά που ανέ-κυψε στα πλαίσια της
λειτουργίας της παραπάνω σύμβασης,
υπαγόμενη, κατ’ άρθρο 94 παρ. 2 του
Συντάγματος, στη δικαιοδοσία των
πολιτικών δικαστηρίων. Κατόπιν τούτων,
πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση με τους
πρόσθετους λόγους της, ως βάσιμη κατ’
ουσίαν, να εξαφανι-στεί η εκκαλούμενη
απόφαση ως προς τους διαδίκους της
παρούσας δίκης και αφού κρατηθεί και
εκδικαστεί η υπόθεση από το Δικαστήριο

637/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χαράλαμπος Αντύπας, Βασίλειος Χριστόπουλος).
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Διοικητική σύμβαση. Δεν είναι τέτοια η μίσθωση ακινήτου από Δήμο για στέγαση
των υπηρεσιών του και κάθε διένεξη από αυτήν υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια.
Υπαγωγή των μισθώσεως του δημοσίου στις διατάξεις του π.δ. 34/1995 σε ό,τι αφορά
τη διάρκειά της (άρθρο 41 παρ. 17 ν. 2648/98), εφόσον όμως η μίσθωση καταρτίστηκε
μετά την 22.10.1998. Μισθώσεις του δημοσίου. Λεπτομέρειες. Αναπτυξιακός
σύνδεσμος και συμβούλια περιοχής. Μισθώσεις τους. Λεπτομέρειες.

Διοικητική είναι η σύμβαση εκείνη, στην οποία ο ένας συμβαλλόμενος
είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις που το αντικείμενό
τους έχει σχέση με την άσκηση δημόσιας
υπηρεσίας ή την εξυπηρέτηση δημόσιου
σκοπού και η κατάρτιση ή η εκτέλεσή
της διέπεται τουλάχιστον κατά ένα μέρος
από τους κανόνες του διοικητικού δικαίου ή περιέχει όρους, οι οποίοι παρέχουν στο συμβαλλόμενο δημόσιο νομικό
πρόσωπο τη δυνατότητα μονομερούς
επέμβασης στις συμβατικές σχέσεις και
έτσι δημιουργούν υπέρ αυτού εξαιρετικό
συμβατικό καθεστώς. Με βάση τα παραπάνω η μίσθωση που συνάπτεται για τη
στέγαση των υπηρεσιών του δημόσιου
νομικού προσώπου σκοπεύει να εξασφαλίσει τη χρήση ακινήτου, επειδή στερείται ανάλογου προς το μίσθιο χώρου
λ.χ. για στέγαση διοικητικών υπηρεσιών,
δικαστηρίων κ.λ.π. Έτσι, εδώ άμεσα
εξυπηρετείται το συμφέρον του και όχι
του κοινωνικού συνόλου και συνεπώς
λείπει η πιο ουσιαστική από τις προϋποθέσεις ύπαρξης διοικητικής σύμβασης,
έστω και αν έμμεσα εξυπηρετούνται και
οι πολίτες. Το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα διατύπωσης των όρων συνάψεως της μίσθωσης εκ των προτέρων
από το δημόσιο νομικό πρόσωπο δεν
επιδρά στο χαρακτηρισμό της σύμβασης, αφού λείπει απ’ αυτή το παραπάνω
στοιχείο. Οι μισθώσεις λοιπόν αυτές
είναι συμβάσεις του ιδιωτικού δικαίου και
όχι διοικητικές και οι από αυτές αξιώσεις
υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια (βλ.

Γ. Παπαχατζή: Η επέκταση της δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων, Χ.
Παπαδάκη Αγωγές απόδοσης μισθίου,
έκδοση δεύτερη 1990 παρ. 2.600 σελ.
772, ΑΕΑ 3/1999 Ελ. Δνη 40.1693, Α.Π.
1354/1996,Ελ. Δνη 38.613). Περαιτέρω
οι μισθώσεις που συνάπτει το Δημόσιο
για τη στέγαση των υπηρεσιών του είναι
στην πλειοψηφία τους αστικές και δεν
εμπίπτουν στην προστασία του Π.Δ. 34/
1995, αλλά διέπονται από τις διατάξεις
του Π.Δ. 715/1979 «περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.Δ..Δ. προμηθειών,
μισθώσεων κ.λ.π. και του Π.Δ. 19/1911-1932 και του Α.Κ. Σε περίπτωση
σύγ-κρουσης επικρατέστερες πρέπει να
θεωρηθούν του Π.Δ/τος 1932 ως ειδικές.
Ήδη όμως με το άρθρο 41 παρ. 17 ν.
2648/1998 τροποποιήθηκε το άρθρο 10
τταρ.1 Π.Δ. 19/1932 «περί στεγάσεως
δημοσίων υπηρεσιών» και όλες οι μισθώσεις, στις οποίες μισθωτής είναι το
Δημόσιο έχουν υπαχθεί όσον αφορά τη
διάρκεια των μισθώσεως στις προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 34/1995.
Όμως, αν και δεν ορίζεται ρητά στο ν.
2648/1998, συνάγεται επαρκώς από το
αρθρ. 41 παρ. 17 εδ. β’ και γ’ αυτού ότι
η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει τις μισθώσεις που συνάπτονται μετά την ισχύ του,
δηλαδή μετά την 22-10-1998, Επομένως, οι μισθώσεις του Δημοσίου που
έχουν συναφθεί προγενέστερα διέπονται
από το προηγούμενο νομικό καθεστώς
(Σύστημα Εμπορικών Μισθώσεων Χαρ.
Παπαδάκη, τόμος 1ος έκδ. τρίτη, 2000,
παρ. 852, 854 σελ, 303, 304). Επίσης
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κατά το άρθρο 214 παρ.2 του Π.Δ, 410/
1995 (και 48 του ν. 2218/1994, 5 παρ.
16 ν. 2307/1995) «Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι που βρίσκονται μέσα στα όρια
συμβουλίου περιοχής καταργούνται
αυτοδικαίως τρεις (3) μήνες μετά την
έναρξη λειτουργίας του συμβουλίου περιοχής (εγκατάσταση όλων των οργάνων τους) και το συμβούλιο περιοχής
κα-θίσταται καθολικός διάδοχος του αναπτυξιακού συνδέσμου. Το προσωπικό
του αναπτυξιακού συνδέσμου καθίσταται προσωπικό του συμβουλίου περιοχής. Εξάλλου, με το άρθρο 16 του ν.
2539/1997 καταργήθηκαν τα συμβούλια
περιοχής και καθολικοί διάδοχοι τους
είναι οι νέοι Δήμοι. Τέλος, κατά το αρθρ.
26 του από 19/19-11-1932 Π.Δ. «περί
στεγάσεως δημοσίων υπηρεσιών»,
όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 1 του
Ν.Δ. 66/1973, οι οποίες εφαρμόζονται
ως προς τη διάρκεια και καταγγελία
μισθώσεων για τη στέγαση δημόσιων
υπηρεσιών που έχει συνάψει το Δημόσιο
μέχρι και 21-10-1999 (αρθρ, 41 παρ.17
του ν. 2646/1938, Σύστημα Εμπορικών
Μισθώσεων Χαραλ. Δ. Παπαδάκη,
τόμος 1ος, εκδ. Γ, 2000, παρ. 852, 854,
σελ. 303, 304) «ο εκμισθωτής ουδεμίας
αποζημιώσεως δικαιούται από το
Δημόσιο εάν προ της λήξεως της μισθώσεως, α).......β).........γ) ……., δ) οργανωθεί η υπηρεσία κατά τρόπο ώστε το
μίσθιο να μην εξυπηρετεί τας ανάγκας
της. Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις το Δημόσιο δύναται να λύσει μονομερώς τη μίσθωση, ειδοποιούν εγγράφως τον εκμισθωτή τριάντα τουλάχιστον
ημέρας προ της εν τη σχετική ειδοποιήσει καθοριζομένης ημερομηνίας λύσεως
της μισθώσεως, αφ’ ης παύει και πάσα
υποχρέωσις τούτου προς καταβολήν
μισθώματος». Έτσι η καταγγελία της
συγκεκριμένης μίσθωσης κατά ρητή επι-
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ταγή της παραπάνω ειδικής διάταξης
γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσματά
της επέρχονται 30 ημέρες μετά από
αυτή, οπότε παύει και η υποχρέωση
του Δημοσίου για καταβολή του μισθώματος. Επομένως, ο έγγραφος τύπος
εί-ναι συστατικός και η μη τήρησή του
συνεπάγεται την ακυρότητα της καταγγελίας (Εφ. Αθ. 3799/1987, Ελ.Δνη
29.1214, Εφ. Αθ 2969/1986, Ελ. Δνη
27.1296).
Αποδείχθηκαν, κατά την κρίση
του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με την από
1-7-1995 έγγραφη σύμβαση μισθώσεως
ο εφεσίβλητος - ενάγων εκμίσθωσε στον
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο 5ης εδαφικής
περιφέρειας Ν. Ηλείας (Πύργου) ένα
ισόγειο κατάστημά του, που βρίσκεται
στην πόλη του Πύργου (οδός Μυστρά
αρ. 38). Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε σε 90.000 δραχμές, αναπροσαρμοζόμενο κατά 10% ετησίως επί του
εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος,
η δε διάρκεια της μισθώσεως ορίσθηκε
εξαετής, ήτοι μέχρι την 1-7-2001. Με το
άρθρο 214 παρ. 1 και 2 Π.Δ. 410/1995
«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
προβλέφθηκε η σύσταση σε κάθε Νομό
των Συμβουλίων Περιοχής, η έδρα, ονομασία και περιφέρεια των οποίων θα καθοριζόταν με προεδρικό διάταγμα, ενώ
ορίσθηκε ότι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι
μέσα στα όρια συμβουλίου περιοχής καταργούνται αυτοδικαίως και το συμβούλιο περιοχής καθίσταται καθολικός διάδοχος του αναπτυξιακού συνδέσμου, το
προσωπικό του οποίου καθίσταται προσωπικό του συμβουλίου περιοχής. Ακολούθησε το Π.Δ. 276/1995 (ΦΕΚ 157/
31-7-1995) με το οποίο ορίσθηκε εκτός
των άλλων η εδαφική περιφέρεια, η ονομασία και η έδρα του συμβουλίου περιοχής του Δήμου Πύργου ως «Συμβούλιο
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Περιοχής 5ης Εδαφικής Περιφέρειας Ν.
Ηλείας» με έδρα τον Πύργο και περιφέρεια τις αναφερόμενες Κοινότητες. Κατόπιν αυτού ο αρχικός μισθωτής ως άνω
αναπτυξιακός σύνδεσμος καταργήθηκε
και το ως άνω συμβούλιο περιοχής
κατέστη καθολικός διάδοχός του σε
όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.
Έτσι, η ένδικη μίσθωση συνεχίσθηκε
μεταξύ του ενάγοντος ως εκμισθωτή και
του συγκεκριμένου συμβουλίου περιοχής ως μισθωτή, το οποίο συνέχισε να
χρησιμοποιεί το μίσθιο μέχρι και την 74-1996 για τη στέγαση των υπηρεσιών
του, καταβάλλοντος το συμφωνημένο
μίσθωμα (βλ. αριθμ. 42/1-4-1996 και 52/
9-4-1996 χρηματικά εντάλματα πληρωμής που πληρώθηκαν από το Δημόσιο
Ταμείο Πύργου που ασκούσε την ταμειακή υπηρεσία του Συμβουλίου Περιοχής).
Συνεπώς, ο ισχυρισμός του εναγομένου,
που αποτελεί και λόγο εφέσεως, ότι η
ένδικη μίσθωση λύθηκε ως επακόλουθο
της λύσεως την 7-4-1996 και καταργήσεως της νομικής προσωπικότητας του
μισθωτή Αναπτυξιακού Συνδέσμου Πύργου είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Περαιτέρω την 8-4-1996 ο ως άνω μισθωτής (Συμβούλιο Περιοχής Πύργου)
εγκα-τέλειψε το επίδικο μίσθιο, χωρίς
προη-γουμένως να ειδοποιήσει γι’ αυτό
εγγρά-φως τον ενάγοντα εκμισθωτή
προ τριά-ντα ημερών. Ισχυρίζεται ο
εναγόμενος ότι η αποχώρηση του ως
άνω μισθωτή Συνδέσμου από το επίδικο
μίσθιο και η μεταστέγασή του σε άλλο
ακίνητο κρίθη-κε επιβεβλημένη, γιατί ο
χώρος του μισθίου δεν επαρκούσε για
την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών
του. Κατόπιν αυτού με δημοσίευσή
του στον τύπο της 2 Μαρτίου 1996
ανακοίνωσε τη διενέρ-γεια διαγωνισμού
και τη συγκέντρωση προσφορών για την
ανεύρεση ακινήτου προς στέγαση των
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υπηρεσιών του και ότι του εγγράφου
αυτού δημοσιεύματος έλαβε γνώση
ο ενάγων, ο οποίος μά-λιστα με
έγγραφη προσφορά του προ-σέφερε
το μίσθιο ακίνητο για τη σύναψη νέας
μίσθωσης. Η δημοσίευση αυτή στον
τύπο υποστηρίζει περαιτέρω ο εκκαλών - εναγόμενος αποτελεί την απαιτούμενη από το άρθρο 26 περ. δ’ του
ΠΔ 19/19-11-1932 έγγραφη ειδοποίηση
αυτού προς τον ενάγοντα εκμισθωτή. Ο
ισχυρισμός όμως αυτός του εναγομένου,
που αποτελεί και λόγο εφέσεως, είναι
αβάσιμος, γιατί όπως προαναφέρθηκε
η καταγγελία αυτή γίνεται εγγράφως και
τα αποτελέσματά της επέρχονται 30 ημέρες αφότου περιέλθει στον εκμισθωτή,
ο δε έγγραφος τύπος είναι συστατικός
και η μη τήρησή του συνεπάγεται την
ακυρότητα της καταγγελίας. Έτσι, σε
καμία περίπτωση η δημοσίευση στον
τύ-πο ανακοίνωσης διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου δεν αναπληρώνει την έγγραφη ειδοποίηση προς
τον εκμισθωτή που ρητά επιτάσσει ο
νόμος. Ούτε βέβαια, η σχετική ανακοίνωση στον τύπο με το ως άνω περιεχόμενο αναφέρεται κατά οποιοδήποτε
τρόπο στην ένδικη μίσθωση και στην
πρόθεση του μισθωτή να αποχωρήσει
από το μίσθιο και να λυθεί η μίσθωση.
Επίσης το γεγονός ότι ο ενάγων εκμισθωτής έλαβε μέρος στον ως άνω διαγωνισμό και προσέφερε το επίδικο μίσθιο δεν σημαίνει ότι αυτός έλαβε γνώση
και αποδέχθηκε τη λύση της μισθώσεως, ώστε μετά τη συγκεκριμένη συμπεριφορά η άσκηση του δικαιώματος
του προς καταβολή των μισθωμάτων
να αποβαίνει καταχρηστική. Τούτο συνάγεται σαφώς από το περιεχόμενο της ως
άνω από 5-3-1996 έγγραφης προσφοράς του ενάγοντος, στην οποία αναφέρει
ότι προσφέρει το επίδικο μίσθιο κατά-
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στημα-γραφείο να χρησιμοποιηθεί
από το Συμβούλιο περιοχής της 5ης
Εδα-φικής Περιφέρειας Ν. Ηλείας για
τη στέ-γαση των γραφείων του και
ότι η προ-σφορά αυτή του ενάγοντος
είναι συνέ-χεια της προηγούμενης από
Ιούνιο 1995 προσφοράς του, βάσει
της οποίας συνε-τάγη την 1-6-1995
ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης από
1-7-1995 έως 1-7-2001. Έτσι από το
περιεχόμενο αυτό της προ-σφοράς
του ενάγοντος προκύπτει εμμο-νή
του στην αρχική σύμβαση, αφού στη
προσφορά του προέβη, θεωρώντας ότι
αυτή γίνεται για τη συνέχιση της ένδικης
μίσθωσης γιατί προφανώς νόμιζε ότι
απαιτείται η σύνταξη νέου μισθωτηρίου
συμφωνητικού μετά τη μεταβολή του
νομικού προσώπου του μισθωτή. Έτσι
η ένδικη σύμβαση δεν λύθηκε με την
τήρηση των προϋποθέσεων του παραπάνω άρθρου 26 του Διατάγματος περί
στεγάσεως δημοσίων υπηρεσιών, αφού
ουδέποτε ο ως άνω μισθωτής ειδοποίησε εγγράφως τον ενάγοντα εκμισθωτή
ότι προτίθεται να αποχωρήσει και αποδώσει το μίσθιο λόγω ανεπαρκείας
αυ-τού προς κάλυψη των στεγαστικών
ανα-γκών του, ώστε μετά την τήρηση του
τύ-που αυτού να επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας και η λύση της
μισθώσεως μετά πάροδο 30 ημερών

από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης (καταγγελίας). Με τέτοια έγγραφη ειδοποίηση δεν ισοδυναμεί ούτε το
από 13-3-1996 πρακτικό της Επιτροπής
Ελέγχου καταλληλότητας των ακινήτων
που προσφέρθηκαν προς ενοικίαση
για τη στέγαση των υπηρεσιών του ως
άνω Συμβουλίου Περιοχής, με το οποίο
κρί-θηκε ακατάλληλο το μίσθιο ακίνητο,
όπως και άλλα ακίνητα που προσφέρθηκαν προς εκμίσθωση για τη στέγαση
του Συνδέσμου Περιοχής. Ειδικότερα το
πρακτικό αυτό συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε ως αποτέλεσμα του ως άνω
διαγωνισμού που διενεργήθηκε και δεν
περιλαμβάνει έγγραφη ειδοποίηση προς
τον ενάγοντα εκμισθωτή για πρόωρη
λύση της ένδικης συμβάσεως μισθώσεως. Έτσι δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του νόμου, αφού ο ως άνω μισθωτής δεν κατήγγειλε την ένδικη μίσθωση
30 ημέρες πριν από την αποχώρηση
του από το μίσθιο με έγγραφο του που
κοινοποίησε στον ενάγοντα εκμισθωτή,
η δε άτυπη καταγγελία που έγινε με τη
μονομερή εγκατάλειψη του μισθίου είναι
άκυρη και δεν επέφερε αποτελέσματα
και ειδικότερα τη λύση της μίσθωσης.
Άρα, δεν έπαψε η υποχρέωση του μισθωτή προς καταβολή μισθώματος στον
ενάγοντα εκμισθωτή μέχρι τη λήξη του

652/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Λεκέας).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου. Την
αποζημίωση για δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχους, συρματοπλέγματα, φρεάτια
και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές καταβάλλει ο οικείος Δήμος και το ποσό
καθορίζεται από την Επιτροπή του π.δ. 5/1986 και σε διαφωνία των ενδιαφερομένων
το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και όχι
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το εφετείο με τη διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Αναγνώριση των
δικαιούχων σε περίπτωση αποζημίωσης. Γίνεται από το Μον. Πρωτ. και η απόφαση
δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο (άρθρο 26 ν. 2882/2001). Περιστατικά.

Από τις διατάξεις του άρθρου 12
του ν. 1337/1983 προκύπτει ότι σ’ αυτό
ορίζονται οι όροι και η διαδικασία εκδόσεως και κυρώσεως της πράξεως εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης που
προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7 του ίδιου
νόμου. Ειδικά στην παράγραφο 7 εδ. δ’
του ίδιου άρθρου 12 ορίζεται ότι δέντρα,
φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα, φρεάτια και λοιπές εγκαταστάσεις και
κατασκευές που υφίστανται νόμιμα και
με την πράξη εφαρμογής μεταβάλλουν
ιδιοκτήτη αποζημιώνονται από τον οικείο
Ο.Τ.Α. Το ποσό της αποζημιώσεως καθορίζεται από την επιτροπή του Π.Δ. 5/
1986, όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται στο δικαιούχο. Σε περίπτωση
διαφωνίας ως προς την αξία των παραπάνω αποφαίνεται το καθ’ ύλην αρμόδιο
δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Από τις παραπάνω
διατάξεις προκύπτει ότι ο καθορισμός
του ποσού της αποζημιώσεως των επικείμενων των ακινήτων που αλλάζουν
ιδιοκτήτη με την πράξη εφαρμογής δεν
ανατέθηκε στο δικαστήριο, αλλά στην
επιτροπή του Π.Δ. 5/1986 και στο δικαστήριο (εν προκειμένω μονομελές
πρωτοδικείο σύμφωνα με τα άρθρα 739
και 740 του ΚΠολΔ) ανατέθηκε μόνο η
απόφαση σε περίπτωση διαφωνίας ως
προς την αξία που καθόρισε η επιτροπή.
Ενόψει της παραπάνω διατάξεως του
άρθρου 12 παρ. 7 εδ. δ’ του ν. 1337/
1983 η απόφαση του Μονομελούς πρωτοδικείου περί καθορισμού προσωρινής
τιμής μονάδας αποζημιώσεως των επικείμενων υπόκειται σε έφεση κατά άρθρα 761 επ. του ΚΠολΔ. Περαιτέρω από
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν.
2882/2001 προκύπτει ότι η αναγκαστική

απαλλοτρίωση ακινήτου, καθώς και η
σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε
βάρος αυτού, εφόσον επιτρέπεται από
το νόμο, για δημόσια ωφέλεια, κηρύσσεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το
απαλλοτριωτέο ακίνητο, ενώ η αναγκαστική απαλλοτρίωση της κυριότητας του
ακινήτου επιφέρει αυτοδικαίως και την
απαλλοτρίωση κάθε κτίσματος, κατασκευής και δέντρου που υπάρχει πάνω
σ’ αυτό. Εξάλλου, από τις διατάξεις των
άρθρων 19 και 20 του ν. 2882/2001
προκύπτει ότι στις παραπάνω περιπτώσεις αρμόδιο για τον προσδιορισμό
της προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως είναι το μονομελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούμενη έκταση, ενώ
για τον οριστικό προσδιορισμό της τιμής
μονάδας αποζημιώσεως είναι το εφετείο,
στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η
απαλλοτριούμενη έκταση και στις δύο
αυτές περιπτώσεις που δεν πρόκειται
για απαλλοτρίωση κατόπιν εκδόσεως
πράξεως εφαρμογής πολεοδομικής
μελέτης ο προσδιορισμός της τιμής
μονάδας αποζημιώσεως γίνεται στο
αντίστοιχο δικαστήριο με την υποβολή
στη γραμματεία της σχετικής αιτήσεως.
Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 26
του ν. 2882/2001 προκύπτει ότι η αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημιώσεως γίνεται με δικαστική απόφαση κατά
την ειδική διαδικασία που ορίζεται με
τις διατάξεις του νόμου αυτού, αρμόδιο
δικαστήριο είναι το μονομελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε
και αυτό επιλαμβάνεται μετά από αίτηση
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κάθε ενδιαφερομένου και η απόφαση
του μονομελούς πρωτοδικείου για την
αναγνώριση δικαιούχων δεν υπόκειται
σε ένδικα μέσα. Τέλος, από την παρ. 9
του άρθρου 29 του ν. 2882/2001 προκύπτει ότι οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που επιβάλλονται: α) για την εφαρμογή σχεδίου πόλεων και την ανάπτυξη
οικιστικών περιοχών, β) υπέρ Ο.Τ.Α. Α’
και Β’ βαθμού ……….κηρύσσονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις απαλλοτριώσεις αυτές. Για
τα μη ρυθμιζόμενα από τις παραπάνω
ειδικές διατάξεις ζητήματα εφαρμόζονται
συμπληρωματικώς οι διατάξεις του παρόντος κώδικα.
Με την από 25-5-2004 αίτηση του
ο αιτών Δήμος Πατρέων αμφισβητεί την
αξία των επικείμενων των ακινήτων της
περιοχής Δεμένικα - Μεταμόρφωση
Σωτήρος μεταξύ αυτών και το ακίνητο
της καθής η αίτηση που καθόρισε η
αρμόδια επιτροπή του Π.Δ. 5/1986 και
το οποίο σε εκτέλεση του από 18-121992 Π.Δ. εντάχτηκε στο σχέδιο πόλεως
των Πατρών και με την πράξη εφαρμογής της σχετικής πολεοδομικής μελέτης
αφαιρέθηκαν αυτά από την ιδιοκτησία
της καθής η αίτηση και γι’ αυτό ζητεί να
καθοριστεί η οριστική τιμή μονάδας αποζημιώσεως: για καθένα επικείμενο ως
εξής: 1) για δέντρο ελιάς κ.λ.π.

…… Περαιτέρω με την από
27-10-2004 αίτηση της η αιτούσα αμφισβητεί την αξία των επικείμενων του
ακινήτου της στην περιοχή Μεταμόρφωση Σωτήρος που καθόρισε η αρμόδια
επιτροπή του Π.Δ. 5/1986 και το οποίο
σε εκτέλεση του από 18-12-1992 Π.Δ.
εντάχτηκε στο σχέδιο πόλεως των
Πα-τρών και με την πράξη εφαρμογής
της σχετικής πολεοδομικής μελέτης
αφαι-ρέθηκαν τα επικείμενα αυτά από
την ιδιοκτησία της και γι’ αυτό ζητεί να
καθοριστεί η οριστική τιμή μονάδας
αποζημιώσεως για καθένα επικείμενο
ως εξής: 1) για δέντρο ελιάς κ.λ.π. …..
και να αναγνωριστεί αυτή δικαιούχος
αποζημιώσεως των επικείμενων της
ιδιοκτησίας της που απαλλοτριώθηκαν
με την υπ’ αριθμ. 4/1997 πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Πατρών περιοχής Δεμένικα - Μεταμόρφωση Σωτήρος
και να καταδικαστεί ο καθού Δήμος
Πατρέων στη δικαστική της δαπάνη
και στην αμοιβή του πληρεξουσίου της
δικηγόρου. Με τέτοιο περιεχόμενο και
αιτήματα οι από 25-5-2004 και 27-102004 αιτήσεις, οι οποίες συνεκδικάζονται
κατ’ άρθρο 246 του ΚΠολΔ λόγω της
μεταξύ τους συνάφειας, πρέπει να
απορριφθούν ως μη νόμιμες σύμφωνα
με όσα ορίζονται στη νομική σκέψη.

655/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος Ν.Σ.Κ., Αντώνιος
Μπιλιάνης).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ειδική αποζημίωση για το τμήμα του ακινήτου που
απομένει, όταν αυτό είναι άχρηστο ή μειώνεται η αξία του (άρθρο 13 παρ. 4 ν. 2882/
2001). Δεν είναι αναγκαίο η υποτίμηση της αξίας του απομείναντος να είναι σημαντική
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όπως ισχύει με το ν.δ. 797/1971. Περιστατικά. Δικηγόροι. Καθορισμός της δικαστικής
δαπάνης και της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου. Καθορισμός ποσοστού.

Κατά το άρθρο 13 παρ. 4 ν. 2882/
2001 (Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, ΚΑΑ), που εφαρμόζεται
και στην προκειμένη απαλλοτρίωση
σύμ-φωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του
ίδιου κώδικα, «εάν απαλλοτριωθεί τμήμα
ακι-νήτου με αποτέλεσμα η αξία του τμήματος που απομένει στον ιδιοκτήτη να
μειωθεί ή το τμήμα αυτό να γίνει άχρηστο
για τη χρήση που προορίζεται, με την
απόφαση προσδιορισμού της αποζημίωσης για το απαλλοτριούμενο τμήμα
προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζημίωση για το τμήμα που απομένει στον
ιδιοκτήτη, η οποία καταβάλλεται μαζί με
την αποζημίωση για το απαλλοτριούμενο». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει,
ότι η πλήρης κατά το άρθρο 17 παρ. 2
του Συντάγματος αποζημίωση, η οποία
οφείλεται ως αντάλλαγμα για τη στέρηση
της ιδιοκτησίας, περιλαμβάνει όχι μόνο
την αξία του τμήματος του ακινήτου που
απαλλοτριώθηκε, αλλά και την αξία του
τμήματος που απομένει στον ιδιοκτήτη
μετά την απαλλοτρίωση, αν το υπόλοιπο
αυτό τμήμα καθίσταται άχρηστο για τη
χρήση που προορίζεται ή αν υφίσταται
μείωση της αξίας του σημαντική ή μικρή,
σε αντίθεση με το προϊσχύσαν άρθρο 13
παρ. 3 ν.δ. 797/1971, κατά το οποίο η
υποτίμηση της αξίας του απομένοντος
έπρεπε να ήταν «σημαντική». Η αποζημίωση δε του τμήματος που απομένει, η
οποία πηγάζει από την απαλλοτρίωση
και είναι άμεσο και αναγκαίο αποτέλεσμα της, συνδέεται με την απομειωτική
επιρροή που ασκεί η απότμηση του
απαλλοτριωθέντος στην αξία του τμήματος που απομένει (Ολ. ΑΠ. 10/2004, ΑΠ.
332/2004).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πρα-

γματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ’
αριθμ. 1061509/6441/0010/1999 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 612/1999 τ.Δ)
κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες αυτού, για λόγους
δημοσίας ωφελείας και ειδικότερα
για τις προσβάσεις στη γέφυρα Ρίου
-Αντιρ-ρίου, απαλλοτριωτέα έκταση
συνολικού εμβαδού 87.788,54 τ.μ.
(45.875,33 τ.μ. για το Ρίο και 41.883,21
τ.μ. για το Αντίρ-ριο), που εικονίζεται με
κλίμακα 1:500 κ.λ.π.
Η απαλλοτριωθείσα έκταση των
41.883,21 τ.μ. βρίσκεται στο Αντίρριο
Αιτ/νίας και είναι αγροτεμάχια εντός της
ζώνης οικισμού. Η κατ’ άρθρο 15 του ν.
797/1971 επιτροπή εκτίμησε την αξία
αυτών. Η ιδιοκτησία του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου των αιτούντων
- καλούντων ………., ήταν αγροτεμάχιο
με οικοπεδική αξία, άρτιο και οικοδομήσιμο. Βρίσκεται στη θέση «ΣΤΑΦΙΔΑ»
της κτηματικής περιφερείας του Δήμου
Αντιρρίου και εντός ζώνης του Οικισμού
Αντιρρίου. Με την απαλλοτρίωση και τη
διέλευση του δημοτικού δρόμου απαλλοτριώθηκε έκταση εμβαδού 1.569,18
τ.μ. και απέμεινε έκταση 5.320,06 τ.μ.
Η έκταση που απέμεινε είναι μεν άρτια
αλλά δεν είναι οικοδομήσιμη, λόγω του
ότι από τον άξονα του δρόμου οι οικοδομές πρέπει να απέχουν τουλάχιστον
εξήντα (60) μέτρα. Συνεπώς η επιφάνεια
που απομένει δεν επαρκεί για την τυχόν
ανέγερση κτιρίου. Κατόπιν τούτου μειώθηκε η αξία του κατά ποσοστό 20% της
αξίας της καθορισθείσας οριστικής μονάδας αποζημιώσεως με την υπ’ αριθμ.
1207/2002 απόφαση του παρόντος
Δικαστηρίου. Η ιδιοκτησία του πέμπτου
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και έκτης των αιτούντων - καλούντων
βρίσκεται στην ίδια περίπου θέση και
περιοχή και απεικονίζεται με τον αριθμό
17 στον κτηματολογικό πίνακα. Πριν την
απαλλοτρίωση είχε έκταση 6.300 τ.μ.,
ήταν αγροτεμάχιο με οικοπεδική αξία,
καθόσον είχε πρόσοψη στον Εθνικό
δρόμο Αντιρρίου -Ναυπάκτου και βρισκόταν εκτός Οικισμού Αντιρρίου, αλλά
εντός ζώνης Οικισμού. Πριν την απαλλοτρίωση ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο
και μετά την απαλλοτρίωση έκτασης
3.246,20 τ.μ. απέμεινε έκταση 3.053,80
τ.μ. μη άρτια και μη οικοδομήσιμη, λόγω
έκτασης και λόγω απόστασης από τον
άξονα του Εθνικού δρόμου που διανοίχτηκε (και από 2.3.2005 τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού Θ.Σ.). Κατόπιν τούτου μειώθηκε η αξία του κατά
ποσοστό 20% της αξίας της καθορισθείσας οριστικής τιμής μονάδας αποζημιώσεως. Κατά συνέπεια, οι ανταιτήσεις των
αιτούντων - καλούντων πρέπει να γίνουν
εν μέρει δεκτές, ως βάσιμες κατ’ ουσίαν.
Το υπόχρεο σε καταβολή της αποζημιώσεως Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να
καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα και
την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου
των δικαιούχων, η οποία πρέπει να
καθοριστεί ενιαίως, κατ’ άρθρο 18 παρ.
4 του Ν. 2882/2001, δηλαδή τόσο για
τη διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς

Πρωτοδικείου για τον καθορισμό της
προσωρινής αποζημιώσεως όσο και
ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (βλ.
Εφ. Αθ. 5410/2002 Ελ.Δνη 2003.1387).
Ο υπολογισμός της δικαστικής δαπάνης
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 98, 100 παρ.1, 107, 110 παρ.
1, 111 και 114 παρ. 5 του Κώδικα περί
Δικηγόρων επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς (βλ. ΑΠ. (Ολ.) 17/
2000 Ελ.Δνη 2000.953). Σε περίπτωση
ασκήσεως εμπρόθεσμης αιτήσεως για
τον οριστικό προσδιορισμό αποζημιώσεως μετά τον προσωρινό προσδιορισμό περιλαμβάνει: α) τα απαραίτητα
έξοδα που έγιναν για τη διεξαγωγή και
την υπεράσπιση της δίκης (αρθρ. 189
παρ. 1 του Κ.Πολ,Δικ.), β) την αμοιβή
του δικηγόρου του δικαιούχου για την
παράσταση του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου
(αρθρ. 109 και 111 του κωδ. των δικηγόρων) και γ) την αμοιβή του ίδιου δικηγόρου, ανερχόμενη σε ποσοστό 2% για
τη σύνταξη αιτήσεως ή ανταιτήσεως και
1% για τη σύνταξη προτάσεων επ’ αυτών, επί της καθοριζόμενης οριστικής
αποζημιώσεως ως αξίας του αντικειμένου της δίκης (μια αμοιβή), κατά τα
άρθρα 100 παρ. 1 και 114 παρ. 5 του
κωδ. των δικηγόρων (Ελ.Δνη 45.721).

722/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Στυλιανός Μπιτσώρης, Αριστείδης Φατούρος).
Άκυρη εμπορική μίσθωση ακινήτου που ανήκει σε κληροδότημα, γιατί δεν τηρήθηκαν
οι διατυπώσεις του α.ν. 2039/39. Υποχρέωση του μισθωτή να καταβάλει το ποσό
εκείνο με το οποίο έγινε πλουσιότερος και όχι το συμφωνημένο με βάση σχετική
δημοπρασία.
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Ο εναγόμενος με το από 30-41997 ιδιωτικό συμφωνητικό, μίσθωσε
από το ενάγον, κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας, ένα ισόγειο κατάστημα εμβαδού 194 τ.μ. που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Αμφιλοχίας - Λευκάδας για
να το χρησιμοποιήσει ως καφετέρια για
χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών αρχής
γενομένης από 1-5-1998, αντί μηνιαίου
μισθώματος από 500.000 δραχμές
(1.467,35 ευρώ). Το μίσθιο αποτελεί
αντικείμενο περιουσίας που ανήκει σε
κληροδότημα και τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργού Οικονομικών. Ωστόσο
κατά την κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις για την εκμετάλλευσή του κατά
τις διατάξεις του ΑΝ 2039/1939 δηλαδή
δεν προηγήθηκε η απαραίτητη εγκριτική
απόφαση του αρμοδίου Υπουργού για
τη σύμβαση μίσθωσης μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Εθνικών
Κλη-ροδοτημάτων. Ύστερα από αγωγή
του εναγομένου κατά του ενάγοντος με
την 4/1999 απόφαση του Μονομελούς
Πρω-τοδικείου Αγρινίου, που κατέστη
αμετά-κλητη, αναγνωρίσθηκε η
ακυρότητα της σύμβασης μίσθωσης
για την προανα-φερόμενη αιτία. Ο
εναγόμενος παρέμει-νε στη χρήση του
μισθίου με βάση την άκυρη σύμβαση
μίσθωσης, δηλαδή χω-ρίς νόμιμη αιτία,
από 1-5-1998 μέχρι 28-9-1999, οπότε
αποβλήθηκε από το ενά-γον από τη
νομή του μισθίου σε εκτέ-λεση της
9/1999 απόφασης του Ειρηνο-δικείου
Βάλτου. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι
το μίσθωμα που αντιστοιχεί στη μισθωτική αξία του επίδικου μισθίου κατά
το χρόνο σύναψης της μίσθωσης και
κα-τά το πιο πάνω χρονικό διάστημα
χρή-σης του μισθίου από τον εναγόμενο
(1-5-1998 μέχρι 28-9-1999), ανέρχεται
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σε 250.000 δραχμές (733,68 ευρώ) το
μή-να. Το ποσό αυτό θα κατέβαλε ο
ενα-γόμενος για άλλο ακίνητο όμοιο με
το επίδικο αν ήταν έγκυρη η σύμβαση μίσθωσης. Στην κρίση του αυτή οδηγείται
το δικαστήριο από το ότι μετά την αποβολή του εναγομένου το μίσθιο εκμισθώθηκε στον Γ.Σ. με μηνιαίο μίσθωμα
280.000 δραχμές (821,72 ευρώ). Η κρίση αυτή του δικαστηρίου ενισχύεται και
από την κατάθεση του μάρτυρα του ενάγοντος Γ.Μ., ο οποίος βεβαίωσε ότι το
μηνιαίο μίσθωμα των 500.000 δραχμών
(1.467,35 ευρώ) δεν ήταν λογικό και για
το 1997 ήταν υπερβολικό. Αβάσιμα δε
το ενάγον ισχυρίζεται ότι το μεταγενέστερο μειωμένο μίσθωμα οφείλεται
στο γεγονός ότι μετά την αποβολή του
ενα-γομένου δημιουργήθηκε στους
ενδιαφε-ρόμενους η πεποίθηση ότι
το κατάστημα «δεν πήγαινε καλά» με
αποτέλεσμα τη δυσφήμησή του και τη
μείωση της μισθωτικής του αξίας. Τα
παραπάνω τέ-λος δεν αναιρούνται από
το ότι στην πλειοδοτική δημοπρασία
του έτους 1997 ο προηγούμενος από
τον εναγόμενο πλειοδότης προσέφερε
ως μίσθωμα το ποσό των 471.000
δραχμών (1.382,25 ευρώ). Με βάση τα
παραπάνω ο εναγό-μενος οφείλει να
καταβάλει στο ενάγον ως ωφέλεια που
αποκόμισε αδικαιολό-γητα από τη χωρίς
νόμιμη αιτία χρήση του μισθίου κατά το
χρονικό διάστημα από 1-5-1997 μέχρι
28-9-1999 το ποσό των 21.276,60 ευρώ
(733,68 ευρώ Χ 29 μήνες), έναντι του
οποίου έχει καταβάλει μόνο 4.402,25
ευρώ (1.500.000 δραχ-μές) και οφείλει
το ποσό των 16.874,55 ευρώ. Κατά το
ποσό αυτό έχει καταστεί ο εναγόμενος
αδικαιολόγητα πλουσιό-τερος, εφόσον
το ποσό αυτό θα κατέβα-λε στο ενάγον
για μισθώματα αν η σύμ-βαση μίσθωσης
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768/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ασπασία Γρηγόρη, Σπύρος Βρεττός).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Νόμιμα ζητείται ο καθορισμός προσωρινής ή οριστικής
τιμής μονάδος για τα συστατικά του ακινήτου που απαλλοτριώνεται (κτίσματα,
δένδρα κ.λ.π.) έστω και αν δεν αναφέρονται αυτά στην απόφαση της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης, στο κτηματολογικό διάγραμμα ή στον κτηματολογικό πίνακα.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων
3 § 1, 4, 7, 16 § 1 επ. του ΚΑΑΑ, στην
πε-ρίπτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου, στο οποίο υπάρχουν
κτί-σματα, κατασκευές, δένδρα και εν
γένει συστατικά κατά την έννοια των
άρθρων 953 επ. ΑΚ, τα πράγματα
αυτά απαλλο-τριώνονται αυτοδικαίως
μαζί με την εδα-φική έκταση, έστω και
αν δεν αναφέ-ρονται στην απόφαση
της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως
ή στο κτηματολογικό διάγραμμα ή
στον κτηματολογικό πίνα-κα, οπότε
παραδεκτώς ζητείται να καθο-ριστεί και

η προσωρινή ή οριστική τιμή μονάδος
αποζημιώσεως αυτών, έστω και αν στα
ανωτέρω έγγραφα δεν σημει-ώνονται ότι
υπάρχουν στο απαλλοτρι-ούμενο κτήμα
(βλ. σχετ. Ολ. ΑΠ 5/2002 Ελλ. Δνη 43.
376, ΑΠ 522/2000 Ελλ. Δνη 41. 1307).
Συνεπώς, το υποβαλλόμενο από τους
καθών - αιτούντες (πλην των Ι.Π. και
Έ.Π.) αίτημα να καθοριστεί ορι-στική
τιμή μονάδος αποζημιώσεως και για
τα συστατικά των απαλλοτριωθέντων
ακινήτων τους που δεν περιλαμβάνονται
στον κτηματολογικό πίνακα, είναι παρα-

769/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ασπασία Γρηγόρη, Σπύρος Βρεττός).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Νόμιμα και μη νόμιμα αιτήματα για τον καθορισμό της
οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης. Τι μπορεί να ζητηθεί ως αποζημίωση. Δαπάνες
του ιδιοκτήτη που είναι συνέπεια της απαλλοτρίωσης. Περιστατικά. Αμοιβή δικηγόρου
2% επί του ποσού της αποζημίωσης.

Οι παριστάμενοι εκ των καθών
άσκησαν παραδεκτώς με τις προτάσεις
τους ανταιτήσεις (οι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, ενδέκατος και δωδέκατος
μία ενιαία αίτηση) και ζητούν: α) άπαντες, να καθοριστεί η αναφερόμενη σ’

αυτές (ανταιτήσεις) οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως των απαλλοτριωθέντων ακινήτων και των επικειμένων
τους, αίτημα νόμιμο, στηριζόμενο στις
ίδιες διατάξεις, με εκείνες της αίτησης,
β) Ο πέμπτος καθού, να προσδιοριστεί
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ιδιαί-τερη αποζημίωση του άρθρου 13
§ 4 ν. 2882/2001, ποσού 29.347,02
Ευρώ, λό-γω της επερχόμενης, από
την απαλλο-τρίωση τμήματος (υπ’ αρ.
5 στον κτημα-τολογικό πίνακα) του όλου
ακινήτου του, μείωσης της αξίας του
απομένοντος τμή-ματος (συνισταμένης
ειδικότερα στην κατ’ αντίστοιχο ποσό
υποτίμηση της αγο-ραίας αξίας της
ευρισκόμενης στο ακίνη-το αξίας που
θα επιφέρει η αφαίρεση λω-ρίδας
πλάτους 2 μ. από την αυλή της οικίας,
συνολικού πλάτους 4 μ., προς το
σκοπό διαπλάτυνσης της οδού, με
επακόλουθα την αχρήστευση της αυλής
και την άμεση γειτνίαση της οικίας με
το θόρυβο, καυσαέρια και σκόνες της
οδού), αίτημα που πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο, διότι ο πέμπτος
καθού δεν υπέβαλε την κατ’ άρθρο 15
§ 2 ν. 2882/2001 αίτηση στην επιτροπή
του ιδίου άρθρου προς προσδιορισμό
της εν λόγω ιδιαίτερης αποζημίωσης,
όπως επιβάλλεται, κατ’ άρθρο 18 § 6 ν.
2882/2001 σε συνδυασμό με το άρθρο
15 § 6 του ιδίου νόμου (όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 § 6 ν. 2985/2002
και με το άρθρο 9 § 3 ν. 3193/2003), που
ορίζει ότι: «Η κατά τις προηγούμενες
παραγράφους (εννοείται η γενόμενη
από την επιτροπή του άρθρου 15 ν.
2882/2001) εκτίμηση παραλείπεται για
τα ακίνητα που εμπίπτουν στο κατά τις
ισχύουσες διατάξεις σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους,
στην περίπτωση αυτή αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υποχρεούται να συντάξει έκθεση περί της αντικειμενικής αξίας του
απαλλοτριωμένου. Προκειμένου ειδικώς
για τον προσδιορισμό της κατά το άρθρο
13 § 4 αποζημίωσης, η εκτίμηση γίνεται
σε κάθε περίπτωση», θεσπίζοντας έτσι
την υποβολή της κατ’ άρθρο 15 § 2 ν.
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2882/2001 αίτησης, ως προϋπόθεση
του παραδεκτού της αίτησης δικαστικού
καθορισμού ιδιαίτερης αποζημίωσης του
άρθρου 13 § 4 ν. 2882/2001, ακόμη και
όταν στην απαλλοτριωθείσα έκταση
ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων και γ) ο
όγδοος καθού, να προσδιοριστεί αποζημίωση ποσού 1.400 Ευρώ για δαπάνη
μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από το
απαλλοτριωθέν στο εναπομένον τμήμα
του ακινήτου του και ποσού 15.000
Ευρώ για δαπάνες διαμόρφωσης (εκσκαφές, επιχωματώσεις, κατασκευή
τοι-χίου αντιστήριξης, κοπή δέντρων,
μετα-φορά πορτονιού και μεταλλικών
στύλων) του εναπομένοντος προαυλίου
της επι-χείρησης ψησταριάς του, ώστε
να εξυ-πηρετήσει τη λειτουργία της
τελευταίας, λόγω της απότμησης με την
απαλλο-τρίωση λωρίδας διαστάσεων
2 μ. επί 20 μ. από το προαύλιο,
αίτημα που είναι νόμιμο, διότι επί
απαλλοτρίωσης ακινή-του, για τον
προσδιορισμό πλήρους αποζημιώσεως,
κατ’ αρθρ. 17 § 2 του Συντάγματος σε
συνδυασμό με το άρ-θρο 1 του πρώτου
πρόσθετου πρωτο-κόλλου της ΕΣΔΑ
λαμβάνονται υπ’ όψιν όχι μόνο η αξία
του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, αλλά
και η δαπάνη του ιδιοκτή-τη του, η οποία
ναι μεν δεν συνδέεται άμεσα με την αξία
του ακινήτου, είναι όμως συνέπεια της
απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας (Ολ. ΑΠ
8/1999 Ελλ. Δνη 40.558). Οι κρινόμενες
ως παραδεκτές και νόμιμες ανταιτήσεις
πρέπει να ερευ-νηθούν περαιτέρω κατ’
ουσίαν και να συνεκδικαστούν με την
αίτηση λόγω της μεταξύ τους συνάφειας
(αρθρ. 31 ΚΠολΔ).
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ οριστικά ιδιαίτερη
αποζημίωση α) ποσού 300 Ευρώ για
δαπάνη μεταφοράς των κείμενων στα
υπ’ αρ. 15 και 16 ακίνητα υπόγειων
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σω-λήνων ύδρευσης μήκους 250 μ. και
β) ποσού 1.000 Ευρώ για δαπάνη διαμόρφωσης (επιχωματώσεων, κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης, κοπής δέντρων
και μεταφοράς πορτονιού και μεταλλικών στύλων στήριξης κληματαριάς)
ενα-πομένοντος μετά την απαλλοτρίωση
τμήματος του υπ’ αρ. 16 ακινήτου, ως
προαυλίου για τοποθέτηση τραπεζο-καθισμάτων του κείμενου στο ίδιο ακίνητο

καταστήματος εστιατορίου -ψησταριάς.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την υπόχρεη προς
καταβολή της αποζημιώσεως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας στην αμοιβή
των πληρεξουσίων δικηγόρων των
πα-ρισταμένων δικαιούχων της αποζημιώσεως, που καθορίζει σε ποσοστό
2% επί της παραπάνω αποζημιώσεως,
πλέον ποσού εκατόν εβδομήντα (170)
Ευρώ για την παράσταση καθενός εκ των

771/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Καλδίρης, Πέτρος Ρηγάτος).
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε σύμβαση έργου. Επιρρίπτεται στον εργοδότη
κατά την πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου (κατά την έκδοση του τιμολογίου).

Δυνάμει του από 27-7-1994 ιδιωτικού συμφωνητικού ο εναγόμενος και
ήδη εφεσίβλητος ανέθεσε στον ενάγοντα-εκκαλούντα την εγκατάσταση
ενός ανελκυστήρα στην οικοδομή του
που βρίσκεται στην Πάτρα επί της οδού
Λεμε-σού αρ. 36, αντί αμοιβής 2.450.000
δραχμών, πλέον Φ.Π.Α. 18%. Ο ισχυρισμός του εναγομένου εργοδότη ότι
στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται και ο
ανάλογος ΦΠΑ, δεν αποδείχθηκε. Άλλωστε στο ως άνω συμφωνητικό δεν αναγράφεται ότι στην αμοιβή εμπεριέχεται
και ο Φ.Π.Α., πράγμα που οπωσδήποτε
θα συνέβαινε αν ο εν λόγω φόρος συμπεριλαμβανόταν σ’ αυτήν (αμοιβή).
Εξάλλου, από το γεγονός ότι ο εν λόγω
φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο
κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η

παράδοση των αγαθών και η παροχή
των υπηρεσιών (αρθρ.13 παρ.1 Ν.1642/
1986) συνάγεται ότι ο φόρος αυτός,
προκειμένης εργολαβικής αμοιβής,
επιρ-ρίπτεται στον εργοδότη κατά την
πλη-ρωμή της αμοιβής του εργολάβου
(κατά την έκδοση του τιμολογίου) χωρίς
να απαιτείται ιδιαίτερη προς τούτο
συμφω-νία (βλ. και ΑΠ 304/1992,
Τράπεζα Νο-μικών πληροφοριών
“ΝΟΜΟΣ”). Συνε-πώς, ο εναγόμενος
είχε υποχρέωση να καταβάλλει στον
ενάγοντα, που ολο-κλήρωσε την
εγκατάσταση του ανε-λκυστήρα αρχές
του έτους 1995, το συνολικό ποσό των
2.891.000 δραχμών (2.450.000 δρχ. +
Φ.Π.Α. 441.000 δρχ.). Έναντι αυτού
κατέβαλε 2.400.000 δρχ. και συνεπώς
του οφείλει τη διαφορά από 491.000
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817/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη – Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Τζαμαλούκας, Ντίνος Βγενόπουλος).
Δημόσια έργα. Οι λογαριασμοί που έχουν εγκριθεί από τη διευθύνουσα το έργο
υπηρεσία αποτελούν πιστοποίηση για την πληρωμή των εργασιών και συνεπώς μετά
την έγκριση αυτή ανακύπτει υποχρέωση του κυρίου του έργου για την πληρωμή των
εργασιών και έκδοση του σχετικού εντάλματος. Ο εργολάβος δεν δικαιούται χωρίς
προηγούμενη έγγραφη εντολή του αρμοδίου οργάνου να επιφέρει οποιαδήποτε
τροποποίηση στη μορφή κ.λ.π. του έργου και στην αντίθετη περίπτωση δεν δικαιούται
να λάβει αποζημίωση. Εξουσία της Επιτροπής της προσωρινής παραλαβής του έργου.
Οριστική παραλαβή. Έννοια. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 11 παρ. 1 του Ν.
1418/84, 34 παρ. 2, 38 παρ. 4, 52 παρ.
1, 53 παρ. 1,2,3,4 και 54 παρ. 1, 55 παρ.
2 του Π.Δ. 609/1985 συνάγονται τα ακόλουθα: α) Ο ανάδοχος δεν μπορεί να
επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στη
μορφή, στην ποιότητα, στο είδος ή στην
ποσότητα των εργασιών που επιβάλλονται για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του έργου, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη εντολή του αρμοδίου κατά νόμου οργάνου, ή σε επείγουσα περίπτωση χωρίς προφορική εντολή του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία καταχωρήθηκε στο ημερολόγιο του έργου. Η εκ
μέρους του αναδόχου διενέργεια μεταβολής χωρίς τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων δεν θεμελιώνει δικαίωμα αυτού σε αποζημίωση, έστω και
αν οι τροποποιήσεις βελτιώνουν το έργο.
β) Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής
του έργου έχει ευρεία αρμοδιότητα αναφορικά με την από τεχνικής απόψεως
ποσότητα και ποιότητα του εκτελεσθέντος έργου, μη δεσμευομένη από τον
τε-λικό συνοπτικό επιμετρικό πίνακα,
στο περιεχόμενο του οποίου μπορεί να
επέμβει διορθωτικά, εάν διαπιστώσει
αιτιολογημένα ότι οι αναγραφόμενες σ’

αυτόν εργασίες είναι διαφορετικές από
τις πράγματι εκτελεσθείσες. Η εξουσία
όμως της Επιτροπής να επιφέρει τροποποιήσεις στην τελική επιμέτρηση περιορίζεται σε περίπτωση που συγκεκριμένες ποσότητες εργασιών έχουν ήδη
οριστικοποιηθεί, ύστερα από αμφισβήτηση του ελέγχου της επιμετρήσεως εκ
μέρους του αναδόχου, κατά τη διοικητική
και, περαιτέρω, τη δικαστική διαδικασία,
γ) για την προσωρινή και την οριστική
παραλαβή του έργου συντάσσεται το
πρωτόκολλο, το οποίο επέχει πράξη της
Διεθύνουσας υπηρεσίας και όταν ακόμη
περιλαμβάνει προτάσεις της Επιτροπής
(ΣτΕ 1265/1995 Δ. Δίκη 8, 1247), υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τούτο
προβλέπεται ρητά από το νόμο. Συνεπώς, η υπό μορφή “προτάσεως” ή “εισηγήσεως” διατύπωση απόψεων ή έκφραση απλής γνώμης της Επιτροπής επί
ζητημάτων, για τα οποία δεν παρέχεται
σχετική αρμοδιότητα ώστε να δημιουργείται οποιαδήποτε δέσμευση της Διοικήσεως δεν προσδίδει στο καταρτιζόμενο
από αυτή πρωτόκολλο (προσωρινής ή
οριστικής) παραλαβής εκτελεστό χαρακτήρα, δ) Η οριστική παραλαβή του
έργου διενεργείται είτε μετά την προ-
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σωρινή είτε ταυτόχρονα μ’ αυτή, ουδέποτε όμως πριν από την προσωρινή.
Σε περίπτωση δε, που η οριστική παραλαβή πραγματοποιήθηκε πριν από την
προσωρινή, τότε θεωρείται κατά νόμο
ότι με την οριστική εχώρησε ταυτόχρονα
και η προσωρινή παραλαβή. Η ταυτόχρονη, λοιπόν, διενέργεια της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής
προϋποθέτει τη χρονικώς προηγούμενη
ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής
και δεν συναρτάται με τον τρόπον που
χωρεί η τελευταία, δηλαδή με το αν διενεργήθηκε “εν τοις πράγμασι” εντός δύο
μηνών από τη λήξη του χρόνου εγγύησης ή με το αν συντελέσθηκε αυτοδικαίως με την εκ μέρους του αναδόχου
υπο-βολή ειδικής προς τούτο οχλήσεως
στην αρμόδια υπηρεσία και την άπρακτη
πάροδο προθεσμίας τριάντα ημερών
(Δ.Εφ.Θεσ. 996/2002 Δ. Δίκη 2004.204).
Η οριστική παραλαβή του έργου συντελείται κατ’ αρχήν από και δια της εγκρίσεως του σχετικού πρωτοκόλλου από
την προϊσταμένη αρχή. Τέλος δεν τάσσεται προθεσμία α) στη Διευθύνουσα υπηρεσία προς υποβολή του πρωτοκόλλου
για έγκριση στην προϊσταμένη αρχή
και β) στην προϊσταμένη αρχή προς
έγκριση του παραπάνω πρωτοκόλλου,
αλλά τού-το δεν σημαίνει ότι η υποβολή
του πρω-τοκόλλου ή η έγκριση αυτού
ή η άρνηση υποβολής ή εγκρίσεως
είναι απρό-θεσμα. Τόσο η υποβολή
του πρωτο-κόλλου στην προϊσταμένη
αρχή όσο και η έγκριση αυτού
πρέπει να ενεργείται εντός ευλόγου
χρόνου, θεωρουμένου ως τέτοιου του
τριμήνου από της συντά-ξεως του
οικείου πρωτοκόλλου ή της υποβολής
τούτου αντιστοίχως στην προϊσταμένη
αρχή. Μετά την άπρακτη πάροδο των
ως άνω προθεσμιών το συνταχθέν
πρωτόκολλο θεωρείται αυτοδικαίως
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εγκριθέν (Δ. Εφ. Πειρ. 1498/99 ΝΔΕ τομ.
3ος 41/6) η δε τυχόν μετά την πάροδο
άπρακτης της προθε-σμίας αυτής
γενομένη έγκριση του πρω-τοκόλλου
είναι τυπική επιβεβαιώνουσα απλώς τη
γενομένη αυτοδίκαιη έγκριση, οπότε η
Προϊσταμένη Αρχή δεν μπορεί πλέον να
το τροποποιήσει (Δ. Εφ. Πειρ. 1489/99
ΝΔΕ τ.3 Λ 41/6). Από τα άρθρα 53 παρ.
2 και 3 του Π.Δ. 609/1985 προκύπτει ότι
η προϊσταμένη αρχή, κατά την έγκριση
του πρωτοκόλλου παρα-λαβής, μπορεί
όχι μόνο να εγκρίνει ή να απορρίψει
το πρωτόκολλο αλλά και να το
τροποποιήσει (ΣτΕ 358/1993, 2235/90
Δικ. Δίκη. 2, 1120 Δ. Εφ,ΑΘ. 855/1998
Δ. Δίκη 10, 1001). Μετά την ορι-στική
παραλαβή του έργου ο εργολάβος
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη συνεπεία ελλείψεων του έργου ή τυχόν πλημμελειών αυτού (ΣτΕ 3911/96 Δ. Δίκη
10, 753, ΣτΕ 2241/93 Δ,Δίκη 6. 1372),
σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου
692 Α.Κ., που εφαρμόζεται και στην
προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με
την οποία μετά την έγκριση του έργου
και την οποία έγκριση αποτελεί η οριστική παραλαβή του έργου από τον εργοδότη - κύριο του έργου, ο εργολάβος
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη συνεπεία ελλείψεων αυτού, εκτός αν αυτές
όταν παραλήφθηκε το έργο δεν μπορούσαν να διαγνωσθούν με κανονική
εξέταση του έργου ή απεκρύβησαν
δό-λια από τον εργολάβο, περιστατικά
που πρέπει να επικαλεσθεί και αποδείξει
ο εργοδότης. Δηλαδή, μετά την οριστική
παραλαβή του έργου όλες οι εργασίες
που αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση θεωρούνται ως πραγματικές ανεξάρτητα αν αυτές εκτελέσθηκαν σύμφωνα
με τη σύμβαση και τους κανόνες της
τέχ-νης ή όχι. Έτσι δεν υπάρχει πλέον
στά-διο μεταγενέστερης αμφισβητήσεώς
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τους και υποχρεούται οπωσδήποτε ο
εργοδότης να πληρώσει το υπόλοιπο
της αμοιβής του εργολάβου (ΣτΕ 2235/
1993 Ελ. Δ. 98, 1115 επ. Δ. Εφ. Αθ.
2001/2000 Δ. Δίκη 2001.1502). Ανώτατο
χρονικό σημείο μέχρι του οποίου δύναται
να εκδοθεί ειδική διαταγή προς άρση
των πλημμελειών του έργου ή μείωση
του τιμήματος είναι η συντέλεση της
οριστικής παραλαβής δι εγκρίσεως του
περί αυτής πρωτοκόλλου ή η αυτοδίκαια
συντέλεση αυτής δια της παρόδου
απράκτων των κατά νόμο προθεσμιών
(ΣτΕ 4136/1998 Δ. Δίκη 2000, 1020).
Επίσης ο εργοδότης μετά την οριστική
παραλαβή υποχρεούται να παραδώσει
στον εργολάβο τις εγγυητικές επιστολές
που δόθηκαν αρχικά ή κατά την πληρωμή των πιστοποιουμένων εργασιών για
εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου αν
του ζητηθούν από τον εργολάβο (άρθρο
16 παρ. 4 και 6 του Π.Δ. 475/1976 που
έχει εκδοθεί κατ’ άδικη εξουσιοδότηση
του άρθρου 5 παρ. 5 του Ν.Δ. 1266/
1972), υποχρεούμενος σε περίπτωση
αδικαιολόγητης παρακράτησής τους
σε αποζημίωση (Α.Π. 1201/1994 Ελ.
Δ. 37. 637, Εφ. Πειρ. 1026/1986 Ελ.
Δ. 29.710). Εξ άλλου κατά το άρθρο 13
παρ. 1,2 εδ. α και 4 του Ν. 1418/1984,
όπως ισχύει μετά το Ν. 2294/94 κάθε
διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών που προκύπτει από τη σύμβαση
κατασκευής δημόσιου έργου επιλύεται
από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα
με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων, τέτοιο δε δικαστήριο είναι το διοικητικό ή πολιτικό εφετείο (αναλόγως αν
πρόκειται για διοικητική διαφορά ουσίας
ή για ιδιωτική διαφορά) της περιφέρειας
στην οποία βρίσκεται το έργο, ενώ, τέλος
της προσφυγής στο Εφετείο προηγείται
υποχρεωτικά η προβλεπόμενη στο προηγούμενο άρθρο 12 αίτηση θεραπείας
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προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ άλλως η
προσφυγή είναι απαράδεκτη. Ασκείται
δε η προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία δυο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης που εκδόθηκε
στην αίτηση θεραπείας ή από τη λήξη
της οριζόμενης στην παρ. 7 του άρθρου
12 τρίμηνης προθεσμίας για την έκδοση
της απόφασης του Υπουργού. Κατά δε
το άρθρο 64 παρ. 4 του Εισ. Ν. Κ.Πολ,Δ.
που εξακολουθεί να ισχύει (βλ. άρθρο
113 παρ 1 στ’ του ν. 1756/1988), στις
διαφορές από την εκτέλεση δημοσίων
έργων το Εφετείο συγκροτείται από
πέντε δικαστές (Α.Π. 180/98 Νομ. Δημ.
Εργ. τ 3 18/1).
Από τα έγγραφα που οι διάδικοι
προσκομίζουν και επικαλούνται αποδεικνύονται τ’ ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την από 5-10-1999 νομότυπη σύμβαση μεταξύ της προσφεύγουσας ως αναδόχου και της καθής η
προσφυγή ΔΕΥΑ Ζακύνθου (Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Ζακύνθου), που είναι ν.π.ι.δ., ως κυρίας
του έργου η πρώτη ανέλαβε, κατόπιν
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κατά
τον οποίο αναδείχθηκε μειοδότης, την
εκτέλεση του έργου με τον τίτλο “Αποχέτευση Δήμου Ζακυνθίων - Εσωτερικό Δίκτυο” σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
1418/1984 για τα δημόσια έργα έναντι
εργολαβικού ανταλλάγματος 1.012.427.619
δραχμών με τεκμαρτή έκπτωση 42,58
% και επιβλέπουσα υπηρεσία την ΤΥΔΚ
Ζακύνθου (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων Κοινοτήτων). Με την 73/2000 απόφαση
του Δ.Σ. της καθής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
(Α.Π.Ε.) και με την 228/2000 απόφαση
του Δ.Σ. της καθής ο 2 ος Α.Π.Ε., το
1° Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών
Μονά-δος Νέων Εργασιών καθώς η
1 η Συμ-πληρωματική Σύμβαση του
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έργου σύμφωνα με την οποία το
συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας
ανήλθε σε 1.593.000.000 δραχμές. Με
την 198/2001 απόφαση του Δ.Σ. της
καθής εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε και το 2°
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Ο τελευταίος αυτός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών χαρακτηρίσθηκε “τακτοποιητικός” και σύμφωνα με αυτόν το συμβατικό αντικείμενο
ανήλθε σε 1.274.000.000 δραχμές. Μετά
την έγκριση των παραπάνω Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
και των Α.Π. από την Προϊσταμένη αρχή
δεν είναι δυνατή η μονομερής μεταβολή
των δεδομένων που περιέχονται σ’ αυτά
χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου (ΣτΕ
2228/2002 Δ. Δίκη 2004, 1044). Η
προσφεύγουσα αποπεράτωσε το έργο
την 12-12-2001 (βλ. και το από 13-122001 πρωτόκολλο περαίωσης της ΤΥΔΚ
Ζακύνθου) και το παρέδωσε στην καθής. Κατά την διάρκεια των εργασιών
και μετά την αποπεράτωσή τους η
προσ-φεύγουσα υπέβαλε στην καθής
σταδια-κά τους λογαριασμούς των κατά
τη σύμ-βαση οφειλομένων ποσών για τις
εκτε-λούμενες εκάστοτε εργασίες, τους
οποί-ους και ενέκρινε η επιβλέπουσα
υπηρε-σία της καθής ΤΥΔΚ Ζακύνθου,
και οι οποίοι (εγκεκριμένοι λογαριασμοί)
απο-τελούν την πιστοποίηση για την
πλη-ρωμή των εργασιών που έχουν
εκτε-λεσθεί (άρθρο 5 παρ. 9 και 10 του ν.
1418/1984). Την 6-5-2003 συντάχθηκε
από την αρμόδια τετραμελή επιτροπή
το πρωτόκολλο προσωρινής και ταυτόχρονα οριστικής παραλαβής του έργου,
στο οποίο αναφέρεται ότι η τελική επιμέτρηση που υπέβαλε η προσφεύγουσα
υπογράφηκε στις 22-2-2002 και της
κοι-νοποιήθηκε ελεγμένη και θεωρημένη
από το διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Ζακύνθου.
Μετά δε από τον κατά το εφικτό ποσοτικό
και ποιοτικό έλεγχο των επιμετρήσεων
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αποφάνθηκε πως όλες οι εργασίες εκτελέσθηκαν καλώς και σύμφωνα με τις
συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου
και τους κανόνες της τέχνης. Δυο όμως
από τα μέλη της επιτροπής διατύπωσαν
με υπόμνημα τους προς τον πρόεδρο
της επιτροπής παρατηρήσεις ως προς
το ότι τα μέτρα μήκους του αποχετευτικού δικτύου που εκτελέσθηκαν ήσαν
9.550 δηλαδή κατά πολύ λιγότερα από
αυτά που περιγράφονται στα συμβατικά
τεύχη, δηλαδή τα 21.050 μ., κακώς η
ΤΥΔΚ Ζακύνθου με το από 13-12-2001
πρωτόκολλο θεώρησε περαιωμένη την
εργολαβία και ότι τέλος η επιμέτρηση περιλαμβάνει εργασίες που στην πραγματικότητα δεν έγιναν όπως εκσκαφή βραχώδους χάνδακος 16.131,23 κβ. μ., αντί
των 100 κβ. μ. που προβλεπόταν στην
αρχική σύμβαση και συνεπεία των παραπάνω αρνήθηκαν την παραλαβή του
έργου. Ωστόσο η επιτροπή κατά πλειοψηφία με υπερισχύουσα κατά το άρθρο
15 παρ. 1 του Ν. 1960/1999 τη ψήφο
του προέδρου πρότεινε την έγκριση του
πιο πάνω Πρωτοκόλλου Προσωρινής
και Οριστικής Παραλαβής του έργου
προς την προϊσταμένη αρχή (ΔΕΥΑΖ).
Η τελευταία εντός του εύλογου χρόνου
των τριών μηνών από της υποβολής σ’
αυτή προς έγκριση του πιο πάνω πρωτοκόλλου δεν προέβη σε τροποποίηση
ή απόρριψη αυτού με αποτέλεσμα το
πρωτόκολλο να θεωρείται αυτοδικαίως
εγκριθέν. Το γεγονός της αυτοδίκαιης
έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου δεν
αμφισβητεί ειδικά η καθής με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι ομολογείται από
αυτή κατ’ άρθρο 261 Κ,Πολ.Δ.. Μετά δε
την οριστική παραλαβή του έργου που
συντελέσθηκε με την πιο πάνω έγκριση
του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου από την
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προϊσταμένη αρχή, η κυρία του έργου
- καθής η προσφυγή υποχρεούται, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη, να καταβάλει το υπόλοιπο
της εργολαβικής αμοιβής της προσφεύγουσας - αναδόχου του έργου, εφόσον
ο εργολάβος απαλλάσσεται από κάθε
ευθύνη συνεπεία ελλείψεων του έργου,
εκτός αν όταν παραλήφθηκε το έργο δεν
μπορούσαν να διαγνωσθούν με κανονική εξέταση ή απεκρύβησαν δόλια από
τον εργολάβο (άρθρο 692 Α.Κ.). Όσα
δε ισχυρίζεται η καθής η προσφυγή με
τις προτάσεις της περί αδικαιολογήτων
υπερσυμβατικών αποκλίσεων με την
εκτέλεση μικρότερης έκτασης εργασιών
από τις συμφωνηθείσες, επιμέτρηση εργασιών που πράγματι δεν εκτελέσθηκαν
και εργασιών που δεν περιλαμβάνονται
στην σύμβαση εργολαβίας είναι απορριπτέα ως αβάσιμα, αφενός διότι δεν
επι-καλείται τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 692 Α.Κ., αφετέρου,
διότι, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη μετά την
παραλαβή του έργου όλες οι εργασίες
που αναφέρονται στη τελική επιμέτρηση
θεωρούνται ως πραγματικές ανεξάρτητα
αν αυτές εκτελέσθηκαν, σύμφωνα με τη
σύμβαση και τους κανόνες της τέχνης ή
όχι, απώτατο δε χρονικό σημείο μέχρι
του οποίου δύναται να εκδοθεί ειδική
διαταγή μειώσεως της αμοιβής είναι η
συντέλεση της οριστικής παραλαβής δι’
εγκρίσεως του περί αυτής πρωτοκόλλου. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η καθής
μέχρι 12-10-2004 δεν είχε εξοφλήσει και
οφείλει ακόμη στην προσφεύγουσα το
συνολικό ποσό των 107.630,98 ευρώ

που αποτελούν μέρος (υπόλοιπο) των
17ου και 18ου εγκριμένων λογαριασμών
ποσών, αντίστοιχα, 80.630,98 ευρώ και
27.000 ευρώ, ως υπόλοιπο εργολαβικού
ανταλλάγματος. Επίσης η καθής πρέπει
να υποχρεωθεί να επιστρέψει στην προσφεύγουσα, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη, τις πιο
κάτω εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως του έργου τις οποίες το ΤΣΜΕΔΕ
(Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και
Εργο-ληπτών Δημοσίων Έργων) είχε
εκδώσει υπέρ της προσφεύγουσας
και βρίσκο-νται στα χεριάς της καθής
και συγκε-κριμένα: α) την ΤΣΜΕΔΕ
1016074/1-10-1999 ποσού 75.000.000
δραχμών και β) την ΤΣΜΕΔΕ 1044078/
23-2-2000 ποσού 9.000.000 δραχμών
και γ) την ΤΣΜΕΔΕ 1088772/22-122000 ποσού 25.000.000 δραχμών.
Τέλος με βάση τα παραπάνω πρέπει
να ακυρωθεί η τεκμαιρομένη απόρριψη
της από 26-9-2003 αιτήσεως θεραπείας
της προσφεύ-γουσας από τον Υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ, με-τά την τεκμαιρομένη
σιωπηρή απόρριψη της από 16-52003 ένστασης της προ-σφεύγουσας
κατά του από 6-5-2003 πρωτοκόλλου
προσωρινής και οριστι-κής παραλαβής,
το περιεχόμενο της οποίας (αίτησης
θεραπείας) είναι το ίδιο με αυτό της
κρινόμενης προσφυγής. Επομένως, η
προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή κατ’
ουσία, όπως ορίζεται στο δια-τακτικό και
να καταδικασθεί η καθής στα δικαστικά
έξοδα της προσφεύγουσας λόγω ήττας
της (άρθρο 176 Κ.Πολ.Δ.).

901/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Όλγα Λέκκα, Μαρία Παπαγεωργίου).
Δανειστής. Υπερημερία του. Πότε περιέρχεται σε υπερημερία και τι αποζημίωση
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οφείλει. Εργοδότης σε σύμβαση έργου. Αν δεν προβαίνει στην απαιτούμενη πράξη
ή σύμπραξη περιέρχεται σε υπερημερία δανειστή και όχι οφειλέτη. Συμβάσεις
δημοσίων έργων. Ο υπερήμερος εργοδότης ευθύνεται μόνο για θετικές ζημιές και
όχι για διαφυγόν κέρδος. Περιστατικά.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων
349 και 351 του ΑΚ ο δανειστής γίνεται
υπερήμερος αν δεν αποδέχεται την παροχή που του προσφέρεται καθώς επίσης και αν μολονότι προσκλήθηκε από
τον οφειλέτη δεν προβαίνει στην απαιτούμενη πράξη ή σύμπραξη, χωρίς την
οποία δεν μπορεί ο οφειλέτης να εκπληρώσει την παροχή. Κατά δε τη διάταξη
του άρθρου 358 του αυτού Κώδικα ο
οφειλέτης έχει δικαίωμα να απαιτήσει
από τον υπερήμερο δανειστή, καθετί
που χρειάστηκε να δαπανήσει επί πλέον
για την ατελεσφόρητη προσφορά της
παροχής, καθώς και για τη φύλαξη και
τη συντήρησή της κατά τη διάρκεια της
υπερημερίας. Με τις ανωτέρω διατάξεις
ρυθμίζεται η ευθύνη του δανειστή, σύμφωνα με την αρχή ότι η αποδοχή της
παροχής αποτελεί κατά κανόνα δικαίωμα αυτού και όχι υποχρέωση και
θεσ-πίζεται περιορισμένη υποχρέωση
προς αποζημίωση, ανεξάρτητα από
πταίσμα (βλ. Ολ. ΑΠ 828/1973 ΝοΒ
22.334, ΕΕΝ 41.196, ΑΠ 115/1970
ΕΕΝ 37.452). Περαιτέρω δεν μπορεί
να συναχθεί από τις ίδιες διατάξεις ή
από άλλους ορι-σμούς του νόμου ότι
η υπαίτια παρά-λειψη των ανωτέρω
ενεργειών του δανει-στή, όπως είναι
ο εργοδότης στη μίσθω-ση έργου
(βλ. Ολ. ΑΠ 828/1973 ο.π.) αποτελεί
παραβίαση υποχρεώσεως, από μόνο
το λόγο ότι αυτές είναι αναγ-καίες,
για την εκπλήρωση της παροχής από
τον οφειλέτη, χωρίς τη συνδρομή και
άλλων περιστατικών. Κατά συνέπεια ο
εργοδότης που δεν εκπληρώνει τις νό-

μιμες ή συμβατικές υποχρεώσεις του
να προβαίνει στην απαιτούμενη πράξη
ή σύμπραξη, χωρίς την οποία ο εργολάβος δεν εκπληρώνει την παροχή του,
περιέρχεται σε υπερημερία δανειστή και
όχι οφειλέτη, ευθυνόμενος περιορισμένα
και όχι σε πλήρη αποζημίωση του
εργο-λάβου, που να περιλαμβάνει και
το δια-φυγόν κέρδος (βλ. Ολ. ΑΠ 828/
1973 ο.π. ΑΠ 17/1973 ΝοΒ 21.725, ΕΑ
2018/1980 ΝοΒ 28.1544, Εφ. Πατρών
958/1985 ΝοΒ 34.694). Ειδικώς όμως
για τις δια-φορές που δημιουργούνται
από συμβά-σεις εργολαβιών δημοσίων
έργων, συ-ναφής προς τα θέματα που
ρυθμίζουν οι ανωτέρω διατάξεις, είναι η
διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 Ν. 1418/
1984 «Δημό-σια έργα κλπ» (προηγ.
αρθρ. 11 § 1 ν. δ. 1266/72) κατά την
οποία, αν ο κύριος του έργου καταστεί
υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση
των συμβατικών υποχρεώσεών του,
ο ανάδοχος δικαι-ούται να ζητήσει
αποζημίωση μόνο για τις θετικές του
ζημίες που προκαλούνται μετά την
επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης
όχλησης. Από το συνδυασμό όλων των
ανωτέρω διατάξεων προκύ-πτει ότι στην
περίπτωση εκτέλεσης δη-μόσιου έργου,
για να γίνει υπερήμερος ο κύριος αυτού
δεν χρειάζεται να συντρέ-χει πταίσμα
αυτού, αλλά αρκεί η παρά-λειψη του,
που δεν οφείλεται σε προσω-ρινό
κώλυμα, το γεγονός δηλαδή ότι δεν
προβαίνει, μολονότι προσκλήθηκε από
τον ανάδοχο του έργου, στην απαιτούμενη πράξη ή σύμπραξη χωρίς την
οποία δεν μπορεί ο ανάδοχος να εκπλη-
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ρώσει την παροχή. Επομένως, κατά
την έννοια του νόμου, ο υπερήμερος
κύριος του έργου, ευθύνεται απέναντι
στον ανάδοχο, για θετικές ζημίες (όχι
δηλαδή και για διαφυγόν κέρδος) που
υπέστη ο τελευταίος, κατά το διάστημα
διακοπής των εργασιών και μάλιστα από
την ημέ-ρα της όχλησης, για δαπάνες
μισθω-μάτων, δαπάνες ετοιμότητας
για τις ανάγκες του έργου, μηχανικού
εξοπλι-σμού, αμοιβών του αναγκαίου
προσω-πικού κλπ (βλ. ΑΠ 300/71 ΝοΒ
1971.882, ΕφΑθ 2604/1981 ΑρχΝ ΛΒ,
179, Εφ. Πατρ 958/85 ΝοΒ 1986.694,
ΔΕφΑΘ 2106/1987 ΝοΒ 1988.820,
ΔΕφΑΘ 3256/1988 ΕΕΝ 1988.780,
ΕφΑΘ 8994/1991, Ελ. Δνη 1992.873.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα:
Κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, που
διενεργήθηκε στις 13.12.1999, κατά τον
οποίο αναδείχθηκε τελευταίος μειοδότης
η προσφεύγουσα εταιρεία και δυνάμει
της από 4-4-2001 εργολαβικής σύμβασης, που καταρτίστηκε μεταξύ αυτής
και της καθής Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πατρών,
(ν.π.ι.δ.) η προσφεύγουσα ανέλαβε την
εντός προθεσμίας 18 μηνών από την
υπογραφή της συμβάσεως εκτέλεση του
έργου της κατασκευής αντλιοστασίου
στη δεύτερη ζώνη Πατρών, με τον τίτλο
«Αντλιοστάσιο ζώνης (β) πόλεως Πατρών και συναφή έργα», προϋπολογιστέας δαπάνης 3.835.000.000 δρχ. και
αντί αρχικού εργολαβικού ανταλλάγματος 2.292.032.000 δρχ., συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με τους
όρους των συνοδευόντων τη σύμβαση
συμβατικών τευχών, τις διατάξεις του Ν.
1418/1984 (όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 2229/1994) και των Π.Δ. 609/1985
και 171/1987. Με την 113/9-8-2001
από-φαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της καθής, η οποία επικυρώθηκε με την
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14.652/21-8-2001 απόφαση της Δ/σης
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της
Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, εγκρίθηκε
μερική τροποποίηση της μελέτης του
έργου, που αφορούσε την μερική αλλαγή χάραξης των καταθλιπτικών αγωγών
του έργου από το Α/Σ (β) μέσω των
οδών Θεαίτητου και Ν. Αποστόλη έως
το αρχικά προβλεπόμενο φρεάτιο συμβολής (γ58) του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑΙΙ). Η τροποποίηση
αυτή έγινε σύμφωνα με την διάταξη του
αρθρ. 4 παρ. 10 του Ν. 1418/1984 και
κατόπιν της 5/2001 γνωμοδοτήσεως του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων και δεν επέφερε μεταβολή του
τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης και
υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου
της. Μετά την κατά τα άνω τροποποίηση
παρέστη ανάγκη να εκτελεστούν συμπληρωματικές εργασίες (Σ. Ε.) (υπερσυμβατικές και νέες εργασίες), για τις
οποίες απαιτούνταν η σύναψη σύμβασης μεταξύ αυτής και της καθής (αρθρ.
8 Ν. 1418/1984, όπως τροποπ. με το
αρθρ. 4 παρ. 1 του Ν. 2372/1996, σε
συνδυασμό με αρθρ. 8 παρ. 3 περ.
δ’ του Π.Δ. 23/1993), συνοδευόμενης
από ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών
(«Α.Π.Ε.») και πρωτόκολλο κανονισμού
τιμών μονάδας νέων εργασιών
(«Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.»). Με την από 30-8-2001
αίτηση της (2590Β2/Ε216/30-8-2001), η
προσφεύγουσα ζήτησε από την «Υ.Α.»
(Διευθύνουσα Υπηρεσία) τη σύνταξη
των «Α.Π.Ε.» και «Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.»,
πλην όμως αυτή δεν προέβη στη
σύνταξη, ενώ με την από 7-10-2002
επιστολή της (3167Β2/Ε216/7-10-2002)
πρότεινε στην «Υ.Α.» και την καθής την
αναγωγή των «Σ.Ε.» σε επείγουσες και
στη συνέχεια με την 3998Β2/Ε226/2510-2002 επιστολή της υπέβαλε σ’ αυτές
τον 11° λογαριασμό του έργου, που
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περιείχε τις συμπληρωματικές εργασίες.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία («Δ.Υ») με
το 3998Β2/Ε226/4-11-2002 έγγραφο
της, απάντησε στην προσφεύγουσα
ότι δεν μπορούν να πιστοποιηθούν οι
συμπλη-ρωματικές εργασίες (ΣΕ), γιατί
δεν διαλαμβάνονται στο εργολαβικό και
της επέστρεψε τον λογαριασμό προς
ανα-σύνταξη και επανυποβολή του,
έτσι ώστε να περιέχει μόνο συμβατικές
πο-σότητες εργασιών, απαντώντας
παράλ-ληλα στο 3167Β2/Ε216/710-2002 έγ-γραφό της, με το οποίο
η προσφεύ-γουσα είχε ζητήσει την
έγκριση επειγου-σών εργασιών. Τότε
η προσφεύγουσα με την από 7-112002 ειδική δήλωση της περί διακοπής
των εργασιών του έργου (αρθρ. 48
παρ. 2 Π.Δ. 609/1985) και όχληση της
προς αποζημίωση (αρθρ. 7 παρ. 2 Ν.
1418/1984) (εφεξής Δ/0), με την οποία
ζητούσε από την καθής απο-ζημίωση
ύψους 2.600.000 δρχ. την ημέ-ρα για
την ζημία της εξ αιτίας της διακο-πής
των εργασιών του έργου (ημερήσια
δαπάνη για μηχανήματα-οχήματα και
εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο χώρο
του έργου, ημερήσια δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού του έργου και
δαπάνη για προμήθειες εγγυητικών επιστολών), διέκοψε τις εργασίες του έργου
επικαλούμενη τη μη συμβατική ένταξη
των συμπληρωματικών εργασιών στην
εργολαβία, τη μη σύνταξη των «Α.Π.Ε.»
και «Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.» και την μη καταβολή
της αξίας των εκτελεσθεισών «ΣΕ», ενώ
με το 3553Β2/Ε232/7-11-2002 έγγραφό
της, επανυπέβαλλε τον 11ο λογαριασμό
χωρίς να έχει προβεί σε ανασύνταξή
του, κατά τα ως άνω. Επί της ως άνω
δήλωσης διακοπής και αποζημίωσης (Δ/
Ο) εκδόθηκε η 124/15-11-2002 απόφαση του Δ.Σ. της καθής, η οποία εγκρίθηκε με την 20539/4-12-2002 απόφαση
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της Δ/νσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που την απέρριψε για τους λόγους
που αναφέρονται στην από 13-11-2002
Γνώμη της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας Αποχέτευσης (αρθρ. 19 Π.Δ. 171/
1987), η οποία και κοινοποιήθηκε στην
προσφεύγουσα την 15-11-2002. Περαιτέρω, η «Δ.Υ.» της καθής με το 3553Β2/
Ε232/27-11-2002 έγγραφο, επέστρεψε
στην προσφεύγουσα προς επανασύνταξη τον 11° λογαριασμό και με την 3754/
Β2/Ε238/27-11-2002 ειδική εντολή της
κάλεσε αυτήν (προσφεύγουσα) να
συνε-χίσει αμέσως τις εργασίες του
έργου, πράγμα το οποίο και έπραξε η
τελευταία την 3-12-2002 (βλ. ημερολόγιο
του έργου). Έτσι, από το ημερολόγιο του
έργου προκύπτει διακοπή των εργασιών
από 11-11-2002 μέχρι 3-12-2002 ήτοι
επί 22 ημέρες. Η διακοπή αυτή των
εργασιών έγινε εξ αιτίας της μη συμβατικής ένταξης των «Σ.Ε.» στην εργολαβία του έργου, της μη σύνταξης των
«Α.Π.Ε.» και «Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.» και την μη
καταβολή της αξίας των εκτελεσθεισών
«Σ.Ε.» και συνεπώς, οφείλεται σε υπερημερία της καθής περί την εκπλήρωση
των ως άνω συμβατικών της υποχρεώσεων. Ο ισχυρισμός της καθής ότι δεν
προέβη στη σύνταξη «Α.Π.Ε.» και
«Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.» διότι η προσφεύγουσα
προηγουμένως δεν είχε προβεί σε
επιμέτρηση των εργασιών δεν ευσταθεί,
αφού προηγείται η σύνταξη «Α.Π.Ε.» και
«Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.» και έπεται η επιμέτρηση.
Εντεύθεν η άνω «Δ/Ο» είναι νόμιμη,
(αρθρ. 48 παρ. 2 Π.Δ. 609/1985) και η
καθής υποχρεούται κατ’ αρχήν σε αποζημίωση της προσφεύγουσας εταιρείας
(αρθρ. 7 παρ. 2 Ν. 1418/1984) για την
θετική μόνο ζημία που αυτή υπέστη
μετά την επίδοση σ’ αυτήν της έγγραφης
όχλησης (Δ/Ο), που έγινε στις 7-11-
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2002. Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι
η προσφεύγουσα υποβλήθηκε σε δαπάνες για τη μίσθωση μηχανημάτων και
οχημάτων για την εκτέλεση του έργου,
οι εργασίες του οποίου διεκόπησαν κατά
τα ανωτέρω. Ειδικότερα, κατά το διάστημα της άνω διακοπής των 22 ημερών
(από 11-11-2002 μέχρι 3-12-2002) η
προσφεύγουσα ναι μεν διατηρούσε στο
έργο μηχανήματα και οχήματα (εκσκαφέα, φορτηγά αυτοκίνητα, αντλία, φορτωτές κλπ.) πλην όμως, δεν αποδείχθηκε ότι για όλο το πιο πάνω χρονικό
διάστημα κατέβαλε μίσθωμα γι’ αυτά.
Σχετικά δεν προσκομίζεται κάποιο συμφωνητικό μισθώσεως, ούτε κάποια απόδειξη πληρωμής μισθώματος. Ομοίως,
δεν αποδείχθηκε ότι καθόλο το χρονικό
διάστημα της διακοπής των εργασιών η
ανάδοχος εταιρεία διατηρούσε σε ετοιμότητα εργασίας το προσωπικό των 14

ατόμων που αναφέρει και ότι κατέβαλε
τις αποδοχές του. Σχετικά δεν προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο
(αποδείξεις πληρωμών αποδοχών,
ασφαλιστικά βιβλιάρια εργαζομένων,
κλπ.) και συνεπώς το σχετικό κονδύλιο,
ύψους 10.122.524 δρχ. είναι αβάσιμο
και απορριπτέο. Τέλος, δεν αποδείχθηκε
ότι για το άνω χρονικό διάστημα κατέβαλε για προμήθεια εγγυητικών επιστολών σε Τράπεζες το ποσό των 25.000
δρχ. Τα προσκομιζόμενα σχετικά
«δικαιολογητικά εγγραφής καταβολής
προμηθειών Ε/Ε» και ειδικότερα το από
8/4/2004 αναφέρεται σε προγενέστερο
του ως άνω χρονικό διάστημα (ημερομηνία χρέωσης 30-9-2002). Συνεπώς
και το κονδύλιο αυτό είναι αβάσιμο και
απορριπτέο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η ένδικη προσφυγή - αγωγή πρέπει ν’ απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσι-

947/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Μπερερής, Βασίλειος Αντωνόπουλος).
Ν.Π.Δ.Δ. Αξιώσεις υπαλλήλων. Παραγραφή διετής. Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας
Κωφαλάλων. Είναι ν.π.δ.δ. Επίδομα δημοσίων συνθηκών για τους εργαζόμενους.

Κατά το άρθρο 48 § 3 του ν. δ.
496/1974 «περί λογιστικού των ΝΠΔΔ»
«ο χρόνος παραγραφής των κατά του
νομικού προσώπου αξιώσεων των
υπαλλήλων τούτου των επί σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μετ’ αυτού συνδεομένων, εκ καθυστερουμένων αποδοχών ή άλλων πάσης φύσεως απολαβών ή αποζημιώσεων, εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι δύο ετών. Η
παραγραφή αυτή διακόπτεται κατά το
άρθρο 51 περ. β’ του ίδιου ν. δ. α) ……β)
Δια της υποβολής προς το Ν.Π. αιτή-

σεως πληρωμής της απαιτήσεως, οπότε
η παραγραφή άρχεται εκ νέου από της
χρονολογίας την οποία φέρει η έγγραφος απάντησις της αρμόδιας δια την
αναγνώρισιν ή την πληρωμήν της απαιτήσεως αρχής. Εν περιπτώσει μη απαντήσεως η παραγραφή άρχεται μετά πάροδον εξαμήνου από τις χρονολογίας
υποβολής της αιτήσεως». Τέλος κατά
δε την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου
«χρηματική αξίωσης κατά νομικού προσώπου βεβαιωθείσα δια τελεσιδίκου δι-
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καστικής αποφάσεως ή δια την οποία
εξεδόθη τίτλος πληρωμής, υπόκεινται σε
παραγραφή πέντε ετών, αρχομένη από
της τελεσιδικίας ή εκδόσεως τίτλου πληρωμής αντιστοίχως». Από τις διατάξεις
αυτές προκύπτει ότι με αυτές καθιερώνεται παραγραφή δύο ετών για αξίωση
κατά νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου των υπαλλήλων του από τις παραπάνω αιτίες και ότι αν βεβαιώθηκε η αξίωση με τελεσίδικη απόφαση ή με έκδοση τίτλου πληρωμής η παραγραφή τότε
επιμηκύνεται και είναι πέντε ετών από
την άνω αφετηρία. Η τελεσίδικη βεβαίωση της εν λόγω αξιώσεως μπορεί να γίνει
και με δικαστική απόφαση που έχει αναγνωριστική εκείνης διάταξη. Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα τα
οποία προσκομίζουν και επικαλούνται οι
διάδικοι, καθώς και τις ομολογίες τους,
όπως ειδικότερα αυτές παρακάτω, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η πρώτη ενάγουσα ήδη πρώτη εφεσίβλητος, όπως
ομολογείται απ’ το εναγόμενο, είχε προσληφθεί από το εναγόμενο με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
και υπηρετούσε στο παράρτημα του τελευταίου στην Πάτρα, στην ειδική σχολική μονάδα, που έχει ως σκοπό την
εκ-παίδευση των κωφαλάλων παιδιών,
κα-τά το επίδικο χρονικό διάστημα, ήτοι
από 1-1-1988 μέχρι 30-11-1990, ως
κοινω-νική λειτουργός κλάδου ΤΕ3. Με
την υπ’ αριθμ. 563/1989 απόφαση του
Μονο-μελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η
οποία επικυρώθηκε απ’ την 699/31-51990 απόφαση του Εφετείου Πατρών
και έκτοτε κατέστη τελεσίδικη και στη
συνέ-χεια και αμετάκλητη ως προς την
ήδη πρώτη ενάγουσα μετά την έκδοση
της 138/94 απόφασης του Αρείου
Πάγου, και η οποία εκδόθηκε επί της
από 1-12-1987 αγωγής της πρώτης
ενάγουσας και λοιπών συναδέλφων της
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κατά του εναγομένου ήδη εκκαλούντος,
που είναι ΝΠΔΔ όπως προκύπτει από
τις διατάξεις των άρθρων 3, 7 του α.
ν. 726/1937 και 3, 4, 5, 8, 9, 19, 12
§ 1, 6 του β. δ 703/1972 κάτι που και
ρητώς ορίσθηκε ήδη στο άρθρο 26 § 2
του ν. 2646/1998, κρί-θηκε με δύναμη
δεδικασμένου, ότι αυτές δικαιούνται
του επιδόματος δυσμενών συνθηκών
εργασίας, το οποίο προβλέ-πεται από
το άρθρο 35 § 6 του ν. 1566/1985. Το
επίδομα αυτό υπολογίζεται σε ποσοστό
30% των μηνιαίων αποδοχών του
κατωτέρω μισθολογικού κλιμακίου του
εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου,
καταβάλλεται κάθε μήνα και οφείλεται και
από 1-1-1988. Μετά την τελεσιδικία της
απόφασης αυτής, η πρώτη ενάγουσα
άσκησε την ένδικη από 7-11-1995 (αριθμ. εκθ. κατ. 7397/2168/15-11-1995)
αγωγή της, με άλλους συναδέλφους της
με την οποία ζήτησε να υποχρεωθεί το
εναγόμενο ίδρυμα να της καταβάλει, τα
αναγραφόμενα στην αγωγή χρηματικά
ποσά, τα οποία της οφείλονται για το
από 1-1-1988 έως 30-10-1990 χρονικό
διάστημα, νομιμοτόκως από τότε που
κάθε μηνιαίο ποσό ήταν απαιτητό. Η
αγωγή αυτή επιδόθηκε στο εναγόμενο
ίδρυμα στις 23-11-1995, όπως συνομολογείται απ’ την πρώτη ενάγουσα. Επομένως οι ένδικες αξιώσεις της πρώτης
εναγούσης που φέρονται ότι γεννήθηκαν
τα έτη 1988, 1989 και 1990, υπαγόμενες
αρχικά στην διετή παραγραφή δύο ετών
του άρθρου 48 § 3 του ν. δ. 496/1974
από το τέλος του οικονομικού έτους,
κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και
κατέστη δυνατή η δικαστική της επιδίωξη
(αρθρ. 49 ν. δ. 496/1974), η οποία δεν
είχε συμπληρωθεί μέχρι τις 31-5-1990,
που τελεσίδικα βεβαιώθηκαν με την πιο
πάνω 563/1984 αμετάκλητη απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
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υπόκεινται μετά την τελεσιδικία της εν
λόγω αποφάσεως στην αναφερομένη
στη μείζονα νομική σκέψη νέα πενταετή
παραγραφή του άρθρου 48 § 6 του ν.
δ. 496/1974 αρχομένη από της τελεσιδικίας της (31-5-1990) όπως ήδη κρίθηκε
με την 1276/2002 απόφαση του Αρείου
Πάγου με την οποία αφαιρέθηκε η πιο
πάνω αναφερομένη 963/1998 απόφαση
του δικαστηρίου αυτού, κρίση που είναι
δεσμευτική για το δικαστήριο τούτο.
Η πενταετής αυτή νέα παραγραφή αρχομένη από της τελεσιδικίας (31-51990) συμπληρώνονταν στις 31-5-1995,
ήτοι προς της ασκήσεως της ένδι-κης
αγωγής (23-11-1995). Αποδείχθηκε
όμως ότι η εν λόγω παραγραφή διακόπηκε, σύμφωνα με την αναφερόμενη
στη μείζονα νομική σκέψη διάταξη του
άρθρου 51 περ. β’ του ν. δ. 496/1974,
με τις από 3-7-1991 και 3-9-91 εξώδικες
δηλώσεις αυτής (α’ εναγούσης) και των
λοιπών με αυτή εναγουσών (που δεν
είναι διάδικοι στη δίκη αυτοί οι τελευταίες), που επιδόθηκαν στο εναγόμενο
στις 8-7-1991 και 9-9-91, αντίστοιχα,
(βλ. προσκομιζόμενες και επικαλούμενες
υπ’ αριθμ. 8162/8-7-1991 και 8350/9-91991 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών
Κ.Κ. με ενσωματωμένες σ’ αυτές τις πιο
πάνω εξώδικες δηλώσεις, αντίστοιχα).
Με αυτές προέβαιναν σε επίσχεση εργασίας και καλούσαν το εναγόμενο
να τους εξοφλήσει την ένδικη απαίτησή
τους που είχε βεβαιωθεί τελεσίδικα με
την πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση.
Επ’ αυτών δεν απάντησε το εναγόμενο.
Επομένως η διακοπείσα με τις εν λόγω
εξώδικες δηλώσεις παραπάνω πενταετής παραγραφή άρχισε εκ νέου κατ’
άρθρο 51 περ. β’ του ν. δ. 496/1974,
μετά πάροδο εξαμήνου από την υποβολή (επίδοση) της τελευταίας εξώδικης
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δήλωσης (9-9-1991), ήτοι από 9-3-1992
και δεν είχε συμπληρωθεί μέχρι την
άσκηση της ένδικης αγωγής (23-111995). Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή
ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η νόμω βάσιμη
(αρθρ. 51 περ. β’ ν.δ/τος 496/1974)
αντένσταση διακοπής της παραγραφής
με τις πιο πάνω εξώδικες δηλώσεις, που
προέβαλε πρωτόδικα η πρώτη των εναγουσών ήδη πρώτη των εφεσίβλητων,
την οποία δεν ερεύνησε η πρωτόδικη
απόφαση και την οποία παραδεκτά επαναφέρει ενώπιον του δικαστηρίου αυτού
με τις έγγραφες προτάσεις για υποστήριξη του διατακτικού της αποφάσεως και
ν’ απορριφθεί η ένσταση παραγραφής
της ένδικης αξιώσεως της α’ εναγούσης
που προέβαλε πρωτόδικα το εναγόμενο. Ισχυρίζεται το εναγόμενο ήδη εκκαλούν με τις έγγραφες προτάσεις του ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, ότι η ένδικη
αξίωση της α’ εναγούσης παραγράφηκε
εν επιδικία, διότι, μετά την επίδοση της
αγωγής (23-11-1995) που μέχρι την
άσκηση της έφεσης (15-9-1997), που
επήλθε νέα διακοπή, αλλά και έκτοτε και
μέχρι την άσκηση της αίτησης αναίρεσης
(10-11-2000), που επήλθε επίσης νέα
διακοπή και περαιτέρω έκτοτε και μέχρι
την επίδοση της από 13-1-2002 κλήσεως για συζήτηση της υποθέσεως
ενώ-πιον του δικαστηρίου αυτού (14-22003) και έτι περαιτέρω έκτοτε και μέχρι
τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον
του δικαστηρίου αυτού (13-1-2005), παρήλθε ο χρόνος παραγραφής. Ο ισχυρισμός αυτός - ένσταση παραγραφής εν
επιδικία, που παραδεκτά προβάλλεται
ως οψιγενής (αρθρ. 527 ΚΠολΔ), πρέπει
ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος, αφού η ένδικη αξίωση, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, υπάγεται στην 5ετή παραγραφή μετά την τελεσιδικία της αποφάσεως που τη βεβαίωσε και όχι σε διετή
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που ισχυρίζεται το εναγόμενο και στα
χρονικά διαστήματα μεταξύ των διακοπών αυτής με τις παραπάνω διαδικαστικές πράξεις των διαδίκων, τις οποίες
διακοπές άλλωστε κατ’ αντένσταση
προβάλλει και η α’ ενάγουσα ήδη πρώτη
εφεσίβλητη με τις έγγραφες προτάσεις
της, η οποία και πρέπει να γίνει δεκτή ως
νόμω (αρθρ. 261 ΑΚ) και ουσία βάσι-μη,
δεν είχε συμπληρωθεί αυτή (πενταε-τής
παραγραφή).
Ισχυρίζεται επίσης το πρώτον με
τις έγγραφες προτάσεις του ενώπιον του
δικαστηρίου αυτού το εκκαλούν ότι το
δικαίωμα της α’ εναγούσης για άσκηση
της αγωγής της έχει αποδυναμωθεί, διό-

τι από την αποστολή των παραπάνω
εξώδικων δηλώσεων της, που διέκοψαν
την παραγραφή, και μέχρι την άσκηση
της αγωγής (Νοέμβριος 1995) παρήλθε
πολύς χρόνος και δη 4 1/2 ετών, που
δημιούργησε σ’ αυτό εύλογα την πεποίθηση ότι αυτή δεν ασκούσε το δικαίωμα
της αυτό. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει
να απορριφθεί προεχόντως ως απαραδέκτως προσβαλλόμενος καθόσον δεν
συντρέχει ούτε και επικαλείται και το
εκκαλούν κάποια απ’ τις προϋποθέσεις
που απαιτούν τα άρθρα 527 και 269
ΚΠολΔ για το παραδεκτό της προβολής
της.

1074/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γούργουρας, Πέτρος Κωνσταντινόπουλος Ν.Σ.Κ.).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Καθυστέρηση καταβολής της οριστικής αποζημίωσης
που καθορίσθηκε με απόφαση του Εφετείου που εκδόθηκε μετά τη συντέλεση της
απαλλοτρίωσης. Το δημόσιο ευθύνεται για την καταβολή τόκων και μάλιστα όχι με το
ποσοστό 6% αλλά με το γενικά ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.

Κατά το μέρος που ασκείται από
τους δύο πρώτους εναγομένους ως
προς την επικουρική της βάση η αγωγή
είναι νόμιμη στηριζόμενη στο άρθρο
20§9 του ν. 2882 της 2/6-2-2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
Ακινήτων), σύμφωνα με το οποίο «Αν
η απόφαση του Εφετείου εκδοθεί μετά
τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η τυχόν επιπλέον αποζημίωση
καταβάλλεται στο δικαιούχο ή παρά κατατίθεται σε προθεσμία έξι μηνών από
την κοινοποίηση της απόφασης. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης η προθεσμία
είναι ένα έτος από την έκδοση της απόφασης. Τυχόν μεταγενέστερη κατάθεση
επιβαρύνεται με τον ισχύοντα εκάστοτε

νόμιμο τόκο», το οποίο εφαρμόζεται και
στην προκειμένη περίπτωση κατ’ αρθρ.
29§2 του ίδιου παραπάνω Κώδικα, αφού
κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
(6-5-2001) κατά τ’ αναφερόμενα στην
αγωγή, δεν είχε καταβληθεί σ’ αυ-τούς
ακόμη και καθυστερούσε η οριστική
αποζημίωση απαλλοτρίωσης, που είχε
καθοριστεί με την εκδοθείσα προηγούμενα και μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης απόφαση του Εφετείου Πατρών
(694/95), πλην όμως μόνο για το αίτημα
της αναγνώρισης οφειλής νομίμων τόκων για το χρονικό διάστημα μετά το
τέ-λος ενός έτους, από την έκδοση της
απόφασης αυτής. ήτοι από 1-7-96 και
όχι προηγούμενα αφού κατά τ’ αναφερό-
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μενα στην αγωγή αυτή δεν είχε επιδοθεί,
και μέχρι την καταβολή της αποζημιώσεως (6-3-2002) και αυτής νομιμοτόκως από την επίδοση της παρούσης
αγωγής κατ’ αρθρ. 346 Α.Κ. μέχρι την
εξόφληση. Περαιτέρω όσον αφορά το
κύριο αίτημα της αγωγής να υπολογιστούν οι νόμιμοι τόκοι για το πιο πάνω
χρονικό διάστημα, που κρίθηκε νόμιμη
η αγωγή, όχι με το ποσοστό 6% που
ανέρχονταν σύμφωνα με το άρθρο 21
του Κώδικα Νόμων περί δικών του
Δη-μοσίου (κ.δ. της 26-6-/10-7-1944,
Α’139), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με
το άρθρο 109 του Εισαγωγικού Νόμου
του Α.Κ., το νόμιμο επιτόκιο για το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά με το ύψος του γενικώς ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας
για φυσικά πρόσωπα, που ήταν σημαντικά υψηλότερο και συγκεκριμένα
ανέρχονταν: από 1-7-1996 μέχρι 22-81996 σε 28% (2386/1996 Π.Δ.Τ.Ε.-Α’74),
από 23-8-1996 μέχρι 16-2-1997 σε 25%
(261/1996 Π.Υ.Σ.-ΑΊ93), από 17-2-1997
μέχρι 12-5-1997 σε 24% (2406/1997
Π.Δ.Τ.Ε.-Α’23), από 13-5-1997 μέχρι 81-1998 σε 23% (2411/1997) Π.Δ.Τ.Ε.Α’94), από 9-1-1998 μέχρι 30-3-1998
σε 27% (2428/1998 Π.Δ.Τ.Ε.-ΑΊ5), από
31-3-1998 μέχρι 30-7-1998 σε 23% 1/
1998 Πράξη Συμβου-λίου Νομισματικής
Πολιτικής (Π.Σ.Ν.Π.) (Α ’74), από 31-71998 μέχρι 13-1-1999 σε 23% (39/1998)
Π.Υ.Σ. - Α’184), από 14-1-1999 μέχρι
16-1-2000 σε 21% (12/1999 Π.Σ.Ν.Π.Α’5), από 17-1-2000 μέ-χρι 26-1-2000
σε 18,5% (1/2000 Π.Υ.Σ.-Α’7), από
27-1-2000 μέχρι 8-3-2000 σε 18% (29/
2000 Π.Σ.Ν.Π. – Α’ 18), από 9-3-2000
μέχρι 19-4-2000 σε 17,25% (31/2000
Π.Σ.Ν.Π. - Α’97), από 20-4-2000 μέχρι
28-6-2000 σε 16,5% (35/2000 Π.Σ.Ν.Π.Α’126), από 29-6-2000 μέχρι 5-9-2000
σε 16% (36/2000 Π.Σ.Ν.Π.-Α’157), από
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6-9-2000 μέχρι 14-11-2000 σε 15,25%
(39/2000 Π.Σ.Ν.Π. - Α’200), από 1511-2000 μέχρι 28-11-2000 σε 14,75%
(40/2000 Π.Ν.Σ.Π. - Α’259), από 2911-2000 μέχρι 12-12-2000 σε 14,25%
(42/2000 Π.Ν.Σ.Π.-Α’265), από 13-122000 μέχρι 26-12-2000 σε 13,50% (44/
2000 Π.Ν.Σ.Π. Α’284), από 27-12-2000
μέχρι 10-5-2001 σε 12,75% (47/2000
Π.Ν.Σ.Π. -Α’2/2001), από 11-5-2001
μέχρι 30-8-2001 σε 12,50% (αρ. 3 § 2
ν. 2842/2000 - Α’207), από 31-8-2001
μέχρι 17-9-2001 σε 12,25% (αρθρ. 3
παρ. 2 ν. 2842/2000), από 18-9-2001
μέχρι 8-11-2001 σε 11,75% (αρθρ.
3§2 ν. 2842/2000) και από 9-11-2001
μέχρι 6-3-2002 σε 11,25% (αρθρ. 3§2
ν. 2842/2000 (αρθρ. 3§2 ν. 2842/20,
είναι νό-μιμο, στηριζόμενο στις πιο
πάνω διατά-ξεις νόμου για τον τόκο
υπερημερίας φυ-σικών προσώπων,
καθόσον η πιο πάνω διάταξη νόμου
(αρθρ. 21 του Κώδικα Νό-μων περί
Δικών Δημοσίου) είναι ανί-σχυρη,
διότι αναγνωρίζει υπέρ του Δη-μοσίου
ευνοϊκή μεταχείριση όσον αφορά το
ανωτέρω δικαίωμα, και υφίσταται παράβαση των άρθρων 4§1 και 20§1 του
Συντάγματος και παράβαση της διάταξης υπερνομοθετικής ισχύος του άρθρου 6§1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεδομένου
ότι δεν προκύπτει ότι υφίσταται κάποιος
λόγος δημόσιου συμφέροντος που να
καθιστά ανεκτή τη διαφοροποίηση αυτή,
ούτε το Δημόσιο επικαλείται την ύπαρξη
τέτοιου λόγου (βλ. 3651/2001 του Συμβουλίου της Επικρατείας).
Συνεπώς το πρωτόδικο δικαστήριο δεν έσφαλε απορρίπτοντας ως
μη νόμιμη την αγωγή ως προς τους
πρώτο και δεύτερο των εναγόντων ως
προς την κύρια βάση της και απορριπτέος ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος ο τ’ αντί-
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θετα υποστηρίζων λόγος της υπό κρίση
εφέσεως τους. Έσφαλε όμως το πρωτόδικο δικαστήριο κρίνοντας αντίθετα απ’
τα παραπάνω ως προς την επικουρική
βάση της αγωγής ως προς τους πρώτο
και δεύτερο των εναγόντων γι’ αυτό και
πρέπει να γίνει δεκτός ως κατ’ ουσίαν
βάσιμος ο σχετικός λόγος της υπό κρίση
έφεσής τους. Έσφαλε επίσης η εκκαλουμένη κατά το μέρος που απέρριψε
ως μη νόμιμη την αγωγή ως προς τον
τρίτο των εναγόντων αντί να την απορρίψει ως αόριστη, γι’ αυτό και κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα πρέπει να γίνει δεκτή
ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η έφεση του με
την οποία παραπονείται για την απόρριψη της αγωγής του ως μη νόμιμης. Μετά
τα πιο πάνω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό
κρίση έφεση ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και
να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη 40/2003
οριστική απόφαση του Μονομε-λούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, να κρα-τηθεί
η υπόθεση από το δικαστήριο αυτό και
να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν και να γί-νουν
δεκτά τα παραπάνω ως προς τη νομική
βασιμότητα της αγωγής ως προς τους
πρώτο και δεύτερο των εναγόντων και
κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη να
ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν και
ως προς τον τρίτο των εναγόντων ν’
απορριφθεί η αγωγή ως αόριστη , όπως
παραπάνω.
Από τα έγγραφα, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά
πε-ριστατικά: Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ
8323/8865/11-1-72 κοινής αποφάσεως
των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 13 τεύχος Δ’, απαλλοτριώθηκαν
υπέρ και δαπάναις του Ελληνικού Δημοσίου και λόγω δημοσίας ωφελείας για
την κατασκευή δικτύων αρδεύσεως δια
καταιωνισμού Βόρειας Ζώνης πεδιάδος
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Πηνειού Ηλείας διάφορα ακίνητα. Μεταξύ των απαλλοτριωθέντων περιλαμβάνονται και ακίνητα των δύο πρώτων των
εναγόντων για τα οποία καθορίστηκε
οριστική τιμή μονάδας αποζημιώσεως
ευθέως κατ’ αρθρ. 20§1 του Ν.Δ. 797/
1971, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 694/1995
αμετάκλητης απόφασης του Εφετείου
Πατρών. Ειδικότερα του πρώτου των
εναγόντων απαλλοτριώθηκε το υπ’ αριθμ. 1263 κτηματοτεμάχιο του από 3-101972 κτηματολογικού πίνακα οριστικής
καταλήψεως Μυρσίνης Ηλείας (τεύχος
53), του Κτηματογράφου Κ.Δ. για την
οποία καθορίστηκε η οριστική αποζημίωση με την πιο πάνω απόφαση σε
7.555,28 ευρώ (2.574.460 δραχμές), και
του δευτέρου των εναγόντων απαλλοτριώθηκε το 762 κτηματοτεμάχιο του
από 3-10-1972 Κτηματολογικού Πίνακος
οριστικής καταλήψεως Λεχαινών Ηλείας
(τεύχος 63) του κτηματογράφου Κ.Δ.,
για την οποία απαλλοτριωθείσα έκταση
καθορίστηκε η οριστική αποζημίωση με
την πιο πάνω απόφαση σε 16.407,63
ευρώ (5.590.900 δραχμές).
Η πιο πάνω απόφαση του
Εφετείου Πατρών (694/95) δημοσιεύθηκε στις 30-6-1995. Το εναγόμενο αν
και έκτοτε ήταν υπόχρεο σε καταβολή
της εν λόγω οριστικής αποζημιώσεως
στους δικαιούχους (α’ και β’ των εναγόντων) καθυστέρησε την καταβολή
της και την κατέβαλε σ’ αυτούς στις 6-32002. Συγκεκριμένα την παρακατέθεσε
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
στις 17-10-2001 και στις 6-3-2002 εκδόθηκαν τα γραμμάτια πληρωμής και την
εισέπραξαν οι δικαιούχοι ενάγοντες. Συνεπώς κατά το άρθρο 20§9 του ν. 2882
της 2/6-2-2001 οφείλει να καταβάλει νομίμους τόκους στους πρώτο και δεύτερο
των εναγόντων για τα πιο πάνω ποσά
της οριστικής αποζημίωσης, υπολογιζό-
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μενους με το νόμιμο ποσοστό υπερημερίας, των φυσικών προσώπων, όπως
ειδικότερα αυτό αναφέρθηκε παραπάνω
για το ένδικο χρονικό διάστημα αλλά και
στο διατακτικό ορίζεται. Για την καταβολή
των πιο πάνω ποσών της οριστικής
αποζημίωσης νομιμοτόκως, οι δύο
πρώ-τοι των εναγόντων είχαν οχλήσει
το ενα-γόμενο προ της καταβολής του
ποσού της αποζημίωσης και δη με την
από 8-6-2001 αίτηση - δήλωσή τους,
την οποία επέδωσαν στον Υπουργό
των Οικο-νομικών στις 28-6-2001 (βλ.
προ-σκο-μιζόμενη και επικαλούμενη
υπ’ αριθμ. 4111Ξ/28-6-2001 έκθεση
επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ν.Π.). Με
τη δήλωση αυτή διε-κόπη η πενταετής
παραγραφή της ένδι-κης αξιώσεως κατά
το βάσιμο ισχυρισμό τους και άρχισε νέα
πενταετής παραγρα-φή, η οποία μέχρι

την άσκηση της πα-ρούσας αγωγής δεν
είχε συμπληρωθεί.
Μετά τα παραπάνω η υπό
κρίση αγωγή των δύο πρώτων των
εναγόντων κατά το μέρος που κρίθηκε
νόμιμη πρέ-πει να γίνει δεκτή κατά το
μέρος που κρί-θηκε νόμιμη πρέπει να
γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσίαν βάσιμη
και να αναγνωρι-στεί η απαίτηση των
πρώτου και δεύτε-ρου των εναγόντων
κατά του εναγομέ-νου για νόμιμο
ποσοστό τόκων υπε-ρημερίας επί του
ποσού των 7.555,28 και 16.407,63 €
, αντίστοιχα, για το χρο-νικό διάστημα
από 1.7.1996 μέχρι 6.3.2002, όπως το
ποσοστό αυτό ειδικό-τερα παραπάνω
και το διατακτικό, νομι-μοτόκως από
την επίδοση της παρού-σας.

1115/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασιλική Καραγιάννη Ν.Σ.Κ., Εμμανουήλ Μπιρμπίλης).
Μίσθωση δημοσίου για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών. Νομοθεσία και

Σύμφωνα με το άρθρο 288 του
Α.Κ., ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να
εκ-πληρώσει την παροχή, όπως απαιτεί
η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και
τα συναλλακτικά ήθη. Από την διάταξη
αυτή συνάγεται ότι μπορεί να ζητηθεί η
αναπροσαρμογή του οφειλόμενου μισθώματος, εφόσον εξαιτίας προβλεπτών
ή απρόβλεπτων περιστάσεων επήλθε
αδιαμφισβήτητα τόσο ουσιώδης αύξηση
της μισθωτικής αξίας του μισθίου, ώστε
με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, η
εμμονή του μισθωτή 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, η αναπροσαρμογή του μισθώματος στο επίπεδο εκείνο, το οποίο αίρει τη δυσαναλογία των
εκατέρωθεν παροχών και αποκαθιστά
την διαταραχθείσα καλή πίστη (Ολ ΑΠ
9/1997). Η διάταξη αυτή είχε εφαρμογή
και επί μισθώσεων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων υπηρεσιών (Ολ ΑΠ
927/82, ΑΠ 65/2000 ΝοΒ 2000, 1574 ΑΠ
671/1994) και πριν από τη διάταξη του
άρθρου 41§17α του Ν. 2648/1998. Και
τούτο διότι, ναι μεν οι μισθώσεις αυτές
διέπονται ως προς την κατάρτισή τους,
τους όρους τους, τη διάρκεια και την
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πα-ράτασή τους από τις διατάξεις του
Π.Δ. 19/19-11-1932, οι διατάξεις, όμως,
του διατάγματος αυτού δεν αποκλείουν
την εφαρμογή του άρθρου 288 Α.Κ. (ΑΠ
1659/2002 Ελ Δ/νη 2003, 1625).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 28, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Α.Ν.
1120/1938 και αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 25 του Α.Ν. 1540/1938, 29, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του
Α.Ν. 1540/1938 και 30 του Π.Δ. της 19/
19.11.1932 «περί στεγάσεως δημοσίων
υπηρεσιών», που διατηρήθηκαν σε ισχύ
με το άρθρο 34 του Εισ. Ν. Α.Κ., συνάγεται ότι σε μισθώσεις για στέγαση
δημο-σίων υπηρεσιών αποκλείεται η
σιωπηρή αναμίσθωση, με την έννοια της
σιω-πηρής παράτασης της μίσθωσης με
τους ίδιους όρους, για αόριστο χρόνο. Η
παράταση της μίσθωσης είναι δυνατή,
για ορισμένο και πάλι χρόνο, όμως, χρειάζεται προς τούτο δήλωση του Υπουργού Οικονομικών προς τον εκμισθωτή
και η τήρηση των διατυπώσεων και η
συνδρομή των προϋποθέσεων που τάσσει η διάταξη του άρθρου 29 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος. Η χρησιμοποίηση του μισθίου ακινήτου από
το Ελληνικό Δημόσιο, μετά τη λήξη της
σύμβασης μίσθωσης, θεωρείται, κατά
νομικό πλάσμα, ως σιωπηρή παράταση
αυτής, για το χρονικό διάστημα της χρησιμοποίησης, μόνο εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του άρθρου 611 του
Α.Κ., δηλαδή εφόσον ο εκμισθωτής,
καί-τοι γνωρίζει ότι το Ελληνικό Δημόσιο
συνεχίζει να χρησιμοποιεί το μίσθιο ακίνητο δεν εναντιώνεται (ΑΠ 602/2002 Ελ.
Δικ/νη 2002, 1679, ΑΠ 32/2002 Ελ Δικ/
νη 2002, 757, ΑΠ 1691/1995 Ελ. Δικ/νη
98,373 ΑΠ 1194/95 Ελ. Δικ/νη 1997,
837). Κατά τη διάρκεια της ως άνω σιωπηρής παράτασης της μίσθωσης εξακο-
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λουθεί να υπάρχει η μισθωτική σύμβαση, για την οποία καταβάλλεται μίσθωμα
ίσο προς αυτό της μίσθωσης που έληξε
(ΑΠ 65/2000 ΝοΒ 2000, 1574, Ι. Κατράς
«Πανδέκτης Μισθώσεων » έκδ. 2000,
σελ. 496). Το μίσθωμα αυτό μπορεί να
αναπροσαρμοσθεί, κατ’ άρθρο 288 του
Α.Κ., εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις.
Η έγερση δε εκ μέρους του εκμισθωτή
της αγωγής αναπροσαρμογής του μισθώματος, κατ’ άρθρο 288 του Α.Κ. μετά
τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, δεν συνιστά εναντίωση αυτού,
που εμποδίζει τη σιωπηρή παράταση
της μίσθωσης, αλλά αντίθετα φανερώνει
εμμονή αυτού στη σύμβαση μίσθωσης
(ΑΠ 65/2000 ΝοΒ 2000, 1574 ).
Με το άρθρο 41 παρ. 17 του Ν.
2648/1998, ορίστηκαν τα εξής: α) Η
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου
10 του Π.Δ. 19/19.11.1932 αντικαθίσταται ως εξής: «1) Στις μισθώσεις ακινήτων
για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών ή άλλη δημόσια χρήση, εφαρμόζονται, ως
προς τη διάρκεια της μίσθωσης, την
αναπροσαρμογή του μισθώματος και
την καταγγελία της σύμβασης από τον
εκμισθωτή, λόγω ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης του ακινήτου, οι διατάξεις του
Π.Δ. 34/1995, όπως ισχύουν», β) Στην
παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Π.Δ.
19/19.11.1932 προστίθενται εδάφια,
που έχουν ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση
επι-τρέπεται παράταση, για μία μόνο
φορά, της μίσθωσης χωρίς τη διεξαγωγή
δημο-πρασίας, στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες κρίνεται τούτο απολύτως αναγκαίο και αιτιολογείται επαρκώς από τη
στεγαζόμενη υπηρεσία. Η παράταση
αυ-τή γίνεται με απλή δήλωση του
Υπουργού των Οικονομικών, που κοινοποιείται στον εκμισθωτή τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της ισχύου-
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σας μίσθωσης, το δε μίσθωμα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις περί εμπορικών
μι-σθώσεων του Π.Δ. 34/95, όπως ισχύουν», γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης
περίπτωσης β’ αυτής της παραγράφου
εφαρμόζονται μόνο σε μισθώσεις που
έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου». Η ισχύς
της παραπάνω ρύθμισης αρχίζει από
τη δημοσίευση του Ν. 2648/1998 στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που
έγινε την 22-10-1998. Η νέα ρύθμιση,
με την οποία οι μισθώσεις για στέγαση
δημο-σίων υπηρεσιών, υπάγονται στο
καθε-στώς των εμπορικών μισθώσεων
του Π.Δ. 34/95, αφορά μισθώσεις που
συνά-πτονται μετά την ισχύ του Ν.
2648/1998. Αυτό μάλιστα συνάγεται
από το συνδυα-σμό των εδαφίων β’ και
γ’ της νέας αυτής ρύθμισης, τα οποία
εισάγουν μεταβατική ρύθμιση, που
αφορά τις υφιστάμενες μισθώσεις, που
έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη
ισχύος του Ν. 2648/1998, η θέσπιση
των οποίων, σε αντί-θετη περίπτωση,
δεν θα είχε νόημα, κα-τά το περί τούτου
εξαγόμενο εξ αντιδια-στολής επιχείρημα
(ΑΠ 342/2002 Ελ Δ/νη 2003,183 ).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: το από 7-5-1998
συμφωνητικό μισθώσεως, ο ενάγων
εκ-μίσθωσε στο εναγόμενο Ελληνικό
Δημό-σιο, στις 7-5-1998, μετά από
σχετική μει-οδοτική δημοπρασία, ένα
όροφο κτίριο, που βρίσκεται στην
Αμαλιάδα Ηλείας, στη διασταύρωση
των οδών Σισίνη και Αγίου Γεωργίου,
προκειμένου να στε-γασθούν σ’
αυτό οι υπηρεσίες της Αστυ-νομικής
Υποδιεύθυνσης Αμαλιάδας. Το μίσθιο
ακίνητο παραδόθηκε αυθημερόν στο
εναγόμενο. Η διάρκεια της μίσθω-σης
ορίστηκε τριετής, δηλαδή για το χρονικό
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διάστημα από 7-5-1998 έως 7-5-2001.
Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνή-θηκε στο
ποσό των 420.000 δραχμών. Η ένδικη
μίσθωση διέπεται από τις δια-τάξεις του
Π.Δ. 19/1932 και δεν έχουν εφαρμογή σ’
αυτή, σύμφωνα με τις νομι-κές σκέψεις
που προαναφέρθηκαν, οι διατάξεις του
Π.Δ. 34/1995, ως προς τη διάρκεια
αυτής και την αναπροσαρμογή του
μισθώματος, αφού αυτή έχει συναφθεί πριν από τις 22-10-1998, οπότε
άρχισε να ισχύει το άρθρο 41§17 του
Ν. 2648/1998. Ο συμβατικός χρόνος της
ένδικης μίσθωσης έληξε στις 7-5-2001,
το εναγόμενο, όμως, Ελληνικό Δημόσιο
εξακολούθησε να κατέχει και να χρησιμοποιεί το μίσθιο ακίνητο και μετά τις
7-5-2001 και εξακολουθεί να το κατέχει
έως σήμερα, χωρίς να έχει παραταθεί η
ένδικη μίσθωση, σύμφωνα με το άρθρο
29 παρ. 2 του Π.Δ. 19/1932. Αλλ’ ούτε
και ο ενάγων εκμισθωτής εναντιώθηκε
στη συνέχιση της μίσθωσης αυτής.
Συνεπώς, σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προαναφέρθηκαν, η ένδικη
μίσθωση έχει παραταθεί σιωπηρά, για
το χρονικό διάστημα της χρησιμοποίησης του μισθίου. Το εναγόμενο Ελληνικό
Δημόσιο εξακολουθεί να καταβάλει το
μηνιαίο μίσθωμα που είχε συμφωνηθεί
για τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης,
δηλαδή το ποσό των 420.000 δραχμών
(1.232,5 ευρώ). Το μίσθιο ακίνητο είναι
πολυόροφη οικοδομή, συνολικού εμβαδού 610 τ.μ., αποτελούμενη από υπόγειο, όπου βρίσκονται χώροι αποθηκών
και από πρώτο και δεύτερο όροφο. Στο
δώμα υπάρχει δωμάτιο, επιφανείας 12
τ.μ. Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου,
υπάρχουν δύο αποθήκες, μία τουαλέτα
καθώς και το λεβητοστάσιο και η
δεξα-μενή καυσίμων. Tο μίσθιο κατασκευάστηκε, κατά το έτος 1982, έχει
μαρμάρινο δάπεδο στο ισόγειο και
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στους δύο ορόφους, οι δε εξωτερικές
πόρτες αυτού είναι αλουμινοκατασκευές
με πλαστικά συρόμενα δίφυλλα. Διαθέτει
κεντρική θέρμανση, δεν διαθέτει, όμως,
εγκατάσταση κλιματισμού για ψύξη.
Είναι γωνιακό και βρίσκεται σε δύο
κεν-τρικές οδούς της Αμαλιάδας και σε
από-σταση 20 μέτρων περίπου από την
οδό Αρχαίας Ήλιδας, που είναι ένας
από τους εμπορικότερους δρόμους
της πό-λης της Αμαλιάδας. Περαιτέρω
αποδεί-χθηκε ότι κατά την τελευταία
τετραετία πριν την άσκηση της αγωγής
(20-5-2002) επήλθε σημαντική αύξηση
της μισθωτικής αξίας των ακινήτων στην
πόλη της Αμαλιάδας ενόψει και της έναρξης λειτουργίας των T.E.I. Αμαλιάδας και
λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης
ζήτησης ακινήτων για μίσθωση, αλλά και
της μικρής προσφοράς, για μίσθωση,
πολυορόφων κτιρίων παρομοίων με το
επίδικο ακίνητο. Έτσι, το μηνιαίο μίσθωμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί για
το μίσθιο ακίνητο, κατά την 20-5-2002
(ημερομηνία επίδοσης της κρινόμενης
αγωγής), υπό καθεστώς ελεύθερης μίσθωσης, ανέρχεται στο ποσό των 1.600
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ευρώ. Η διαφορά μεταξύ του καταβαλλόμενου από το εναγόμενο μηνιαίου
μισθώματος (1.232,5 ευρώ) και του
ελευθέρου μισθώματος, δηλαδή αυτού
που προκύπτει από την πραγματική μισθωτική αξία του μισθίου (1.600 ευρώ),
υπερβαίνει καταφανώς τον κίνδυνο που
ανέλαβε ο ενάγων εκμισθωτής με την
έν-δικη σύμβαση μίσθωσης, η δε εμμονή
του εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου,
στην καταβολή του ίδιου μισθώματος
(1.232,5 ευρώ) αντίκειται στην
απαιτού-μενη στις συναλλαγές καλή
πίστη. Ύστε-ρα απ’ αυτά, αποδείχθηκε
ότι από την κατάρτιση της ένδικης
σύμβασης μίσθω-σης μέχρι τον χρόνο
άσκησης της κρινό-μενης αγωγής (20-52002), επήλθε ου-σιώδης μεταβολή της
αληθινής μισθω-τικής αξίας του μισθίου
ακινήτου. Γι’ αυτό, επιβάλλεται, κατά την
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, να
αναπρο-σαρμοσθεί το μηνιαίο μίσθωμα
του μι-σθίου ακινήτου, κατ’ άρθρο 288
του Α.Κ. και να καθορισθεί αυτό στο
ποσό των 1.600 ευρώ, για τον μετά
την επίδοση της αγωγής χρόνο (20-5-
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12. áõôïêéíçôá
6/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Διονυσόπουλος, Παναγιώτης Σαλαμαλίκης, Σωτήρης
Κολλιόπουλος, Θανάσης Βγενόπουλος, Λίνα Κατσαρίδη).
Αδίκημα. Ενοχές από αδίκημα. Διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε
το αδίκημα. Κοινωνική ασφάλιση Γερμανίας. Ατύχημα σε ασφαλισμένο στην Ελλάδα.
Μεταβιβάζονται τα δικαιώματα του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό φορέα. Στοιχεία
σχετικής αγωγής. Η αξίωση αποζημίωσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο (Α.Κ. 26).
Περιστατικά. Παραγραφή αξιώσεως κατά της ασφαλιστικής εταιρείας. Ισχύει η διετία.
Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφάλιση του ζημιογόνου
αυτοκινήτου. Άσκηση αγωγής από τον παθόντα κατά της ασφαλιστικής εταιρείας μέσα
στη διετία. Ο χρόνος της παραγραφής είναι η πενταετία γιατί πρόκειται για σωρευτική

Επειδή, κατά το αρθρ. 25 του ΑΚ,
οι ενοχές από σύμβαση ρυθμίζονται από
το δίκαιο έχουν υποβληθεί τα μέρη και
αν δεν υπάρχει τέτοιο, εφαρμόζεται το
δίκαιο που αρμόζει στη σύμβαση από το
σύνολο των ειδικών συνθηκών. Κατά δε
το αρθρ. 26 του ίδιου κώδικα οι ενοχές
από αδίκημα διέπονται από το δίκαιο της
πολιτείας όπου διεπράχθη το αδίκημα.
Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι όταν στα δικαιώματα
του δανειστή από αδικοπραξία υποκαθίσταται από τον νόμο (ex lege) φορέας
κοινωνικής ασφάλισης που έχει υποχρέωση να ικανοποιήσει τον δανειστή,
η νόμιμη υποκατάσταση αυτού στα δικαιώματα του τελευταίου, εάν δεν υπάρχει συμβατική δέσμευση της πολιτείας,
διέπεται όχι από το δίκαιο της πολιτείας
όπου διαπράχθηκε το αδίκημα, αφού
στην περίπτωση αυτή πρόκειται για νόμιμη εκχώρηση της απαιτήσεως, η δε
αξίωση του τρίτου έχει άμεσο έρεισμα
τον νόμο και δεν απορρέει από την αδικοπραξία αλλά από το δίκαιο που διέπει

τη σχέση στην οποία στηρίζεται η ικανοποίηση του δανειστή από τον τρίτο, δηλαδή το δίκαιο που διέπει τη σχέση της
κοινωνικής ασφάλισης με τον δανειστή
και γενικώς τη σχέση η οποία στηρίζει
την υποκατάσταση του τρίτου στα δικαιώματα του δανειστή από αδικοπραξία.
Το δίκαιο αυτό θεωρούμενο ως lex causae της υποκατάστασης θα εφαρμοσθεί
κατ’ ανάλογη εφαρμογή του αρθρ. 25
του ΑΚ (βλ. ΑΠ (ολ) 19/95, Δνη 25,1533).
Εξάλλου, κατά το αρθρ. 116 του γερμανικού νόμου κοινωνικής ασφάλισης
(SGB), μία απαίτηση για αποκατάσταση
ζημίας, η οποία βασίζεται σε άλλες διατάξεις νόμου, μεταβιβάζεται στον φορέα
κοινωνικής ασφαλίσεως ή στον φορέα
της κοινωνικής πρόνοιας στον βαθμό
που αυτός εξαιτίας του ζημιογόνου
γεγο-νότος υποχρεώνεται να προβεί σε
κοι-νωνικές παροχές που χορηγούνται
για την αποκατάσταση ζημίας του αυτού
είδους και αναφέρονται στο ίδιο χρονικό
διάστημα για το οποίο υποχρεώνεται ο
ζημιώσας να καταβάλει αποζημίωση (βλ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

την ως άνω διάταξη προσκομιζό-μενη σε
επίσημη μετάφραση κατ’ αρθρ. 53 του
Κωδ. Περί Δικηγ.). Από τη διάταξη αυτή
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των αρθρ.
53 της Συμβάσεως «περί κοινω-νικής
ασφαλείας και ασφαλίσεως κατά της
ενεργείας» που συνήφθη μεταξύ της
Ελλάδος και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και κυρώθηκε με
το ΝΔ 4259/1962 και 92 του Κανονισμού
ΕΟΚ 1408/1971 του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14-61971 (βλ. τις παραπάνω διατάξεις στην
Εφ. Αθ. 2372/1991, Ε.Συγκ.Δ. 1992,87),
συνάγεται ότι ο αλλοδαπός φορέας κοινωνικής ασφαλίσεως παρέχει σε ασφαλισμένο μέλος του όταν επέλθει ατύχημα
παροχές σύμφωνα με τη διέπουσα αυτό
νομοθεσία, όπως νοσηλεία, επιδόματα
κλπ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν για
τις συνέπειες του ατυχήματος ευθύνεται
ή όχι άλλο πρόσωπο. Αν όμως ευθύνεται
άλλο πρόσωπο η αξίωση αποζημιώσεως του ασφαλισμένου παθόντος κατά
του υπόχρεου τρίτου μεταβιβάζεται στον
φορέα κοινωνικής ασφάλισης ήδη από
τον χρόνο της γενέσεως της, δηλαδή
από τον χρόνο του ατυχήματος (βλ. Εφ.
Αθ. 2732/91 ο.π.). Η μεταβίβαση εκ του
νόμου της απαιτήσεως του ασφαλισμένου στον φορέα της κοινωνικής ασφάλισης γίνεται στην έκταση που ο δεύτερος οφείλει παροχές στον πρώτο. Ο φορέας της κοινωνικής ασφάλισης ασκεί
κατά του υπόχρεου σε αποζημίωση τρίτου τη μεταβιβασθείσα σε αυτόν αξίωση
αποζημιώσεως του ασφαλισμένου. Η
αξίωση αυτή ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του παθόντος και την έδρα του φορέα της κοινωνικής ασφάλισης εφόσον
το ατύχημα συμβαίνει στην Ελλάδα, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο σύμφωνα
με το αρθρ. 26 του ΑΚ (βλ. Εφ. Αθ. 7756/
93, Δνη 94,1630). Έτσι, για το ορισμένο
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της αγωγής του κατά του υπόχρεου τρίτου ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης
οφείλει να επικαλεσθεί και να προσδιορίσει το είδος και το μέγεθος κατά ποσό
της απαιτήσεως αποζημιώσεως του
ασφαλισμένου, διότι σε αυτόν (ασφαλιστικό φορέα) μεταβιβάζονται όσες
αξι-ώσεις αποζημιώσεως του παθόντος
αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές παροχές
και δεν αρκεί για την πληρότητα της αγωγής να αναφέρονται τα ποσά τα οποία
κατέβαλε στον ασφαλισμένο του ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης και τα οποία
μπορεί να είναι διαφορετικά από εκείνα
που ζημιώθηκε ο ασφαλισμένος και
αποτελούν το αντικείμενο της αξιώσεώς
του κατά του υπαιτίου και υπόχρεου
προς αποζημίωση (βλ. ΑΠ 93/88, Δνη
88,1591, 1924/86, ΝοΒ 36, 354, Εφ.Αθ.
9812/99, Δνη 2000, 1381, 12692/89,
Δνη 91,131). Η ανάγκη πληρότητας της
αγωγής στην παραπάνω έκταση ισχύει
και για τον αλλοδαπό φορέα κοινωνικής
ασφάλισης, ο οποίος ως εκ του νόμου
υποκατάστατος του ασφαλισμένου παθόντος ασκεί κατά του υπόχρεου ενώπιον του αρμοδίου ελληνικού δικαστηρίου την αξίωση αποζημιώσεως, εφόσον, όπως ελέχθη, η μεταβιβασθείσα
σε αυτόν αξίωση αποζημιώσεως του
παθό-ντος διέπεται, κατά το αρθρ. 26
του ΑΚ, από το ελληνικό δίκαιο (βλ. Εφ.
Αθ. 2372/91, ο.π.). Για το ορισμένο της
αγωγής όμως δεν απαιτείται η χρήση
πανηγυρικών ή τυποποιημένων εκφράσεων από τις οποίες και μόνο να συνάγονται τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος
αλλά αρκεί από τη συνολική εκτίμηση
του περιεχομένου της να παρέχεται η
δυνατότητα στο δικαστήριο να κρίνει τη
νομιμότητα των ισχυρισμών του ενάγοντος και στον εναγόμενο να αμυνθεί (βλ.
Εφ.Αθ. 9056/92, ΝοΒ 41,311, 2881/92,
ΝοΒ 40,583, Εφ. Πειρ. 166/95, ΝοΒ
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43,850).
Εν προκειμένω, στην αγωγή επί
της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη
απόφαση εκτίθεται ότι υπό τα λεπτομερώς αναφερόμενα περιστατικά από
υπαιτιότητα των πρώτου, τρίτου και πέμπτου των εναγομένων κατά την οδήγηση
των οχημάτων τους, τα οποία ήταν
ασφαλισμένα για τις ζημιές προς τρίτους
στη δεύτερη, τετάρτη και έκτη των εναγόμενων ασφαλιστικών εταιρειών αντίστοιχα και εκινούντο επί της εθνικής
οδού Πατρών-Αθηνών, τραυματίσθηκε
σοβαρά η ιταλίδα υπήκοος και μόνιμη
κάτοικος Γερμανίας K.S. Η ποθούσα
που κατά τον χρόνο του ατυχήματος
εργαζόταν ως δημόσιος υπάλληλος
στο Ταμείο Ανεργίας της πόλεως LUDWIG-SHAFEN της Γερμανίας, υπέστη
πνευ-μοθώρακα, κάταγμα θωρακικών
πλευ-ρών και συντριπτικό επιπλεγμένο
ανοι-κτό κάταγμα αριστερής κνήμης 3ου
βαθ-μού, με συνέπεια να υποβληθεί σε
ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού
και να καταστεί ισοβίως ανάπηρη κατά
ποσοστό 60%, ήταν δε ασφαλισμένη εκ
του νόμου για ιατροφαρμακευτική και
νοσηλευτική περίθαλψη και για επιδόματα ασθενείας σε περίπτωση ατυχήματος στον ενάγοντα ασφαλιστικό οργανισμό κοινής ωφελείας, ο οποίος, όπως
ήταν υποχρεωμένος, κάλυψε όλα τα
έξοδα νοσηλείας της κλπ, καθώς επίσης
και τα πάσης φύσεως επιδόματα και
δαπάνες και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του γερμανικού νόμου περί
κοινωνικής ασφάλισης και των συναφών
κοινοτικών οδηγιών υποκαταστάθηκε
στα δικαιώματα της ασφαλισμένης του
κατά των εναγομένων υπαιτίων του ατυχήματος Ειδικότερα, πέραν των άλλων
απαιτήσεών της περί των οποίων άσκησε την από 4-11-98 προηγούμενη αγωγή του, κατέβαλε (όπως η κρινόμενη

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

αγωγή περιορίσθηκε παραδεκτώς με
τις προτάσεις του ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου): α) ……
Ζητούσε δε να υποχρεωθούν οι
εναγόμενοι α) να καταβάλουν εις ολόκληρον έκαστος, οι εξ αυτών οδηγοί των
ζημιογόνων αυτοκινήτων και με προσωπική τους κράτηση, τα παραπάνω ποσά
εντόκως από της επιδόσεως της αγωγής, οι εναγόμενες δε ασφαλιστικές εταιρείες σύμφωνα και με τις διατάξεις περί
σωρευτικής αναδοχής χρέους και β) να
αναγνωρισθεί η υποχρέωση των εναγομένων να αποκαταστήσουν κάθε άλλη
ζημία από την ίδια αιτία (που δεν έχει
ακόμη διεκδικήσει) δια της καταβολής
αποζημιώσεως ίσης με τις παροχές
λόγω του τραυματισμού της ασφαλισμένης του που αφορούν νοσηλεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ορθοπεδικό υλικό, συντάξεις και λοιπά επιδόματα.
Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή ως
προς το καταψηφιστικό της αίτημα είναι
νόμιμη και επαρκώς ορισμένη ως προς
τα υπό στοιχ. α’, β’ και δ’ κονδύλια, στηριζομένη στις διατάξεις που έχουν προαναφερθεί και στα αρθρ. 297, 298, 340,
345, 346, 481, 926 του ΑΚ, 2, 4, 9 και
10 του Ν. Γ Ν/1911 και 10 του Ν. 489/
76, και τα οποία κονδύλια αναφέρονται
αφενός στις δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της παθούσας και
αυτές είναι οι δαπάνες που αφορούν
στην αγορά της ειδικής πρόθεσης κάτω
άκρου, ορθοπεδικών καλτσών και προσθηκών και αμοιβή ιατρού και αφετέρου
στην καταβολή επιδόματος ασθενείας
λόγω της ανικανότητας της παθούσας
να εργασθεί κατά το χρονικό διάστημα
που ακόμη νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο και αμέσως μετά την έξοδο της
από αυτό και αφού είχε υποβληθεί στον
ακρωτηριασμό του αριστερού ποδός και
επίσης στην καταβολή επιδόματος λόγω

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
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της ζημίας που υφίστατο η παθούσα ως
εκ της διαρκούς και επαναλαμβανόμενης ανάγκης αντικαταστάσεως του ρουχισμού λόγω της φθοράς που υφίστατο
εξ αιτίας της προθέσεως στο ακρωτηριασθέν κάτω άκρο.
Η και πρωτοδίκως προβληθείσα
ένσταση της τελευταίας - εναγομένης
(πρώην ασφαλιστικής εταιρείας «ΛΑΪΚΗ
ΑΕΓΑ» και ήδη «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ») περί
παραγραφής της αξιώσεως του ενάγοντος, διότι από του ατυχήματος μέχρι την
άσκηση της ένδικης αγωγής παρήλθε
διετία (την ίδια ένσταση προβάλουν το
πρώτον ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού
οι δύο πρώτοι εναγόμενοι ως αποδεικνυομένη εγγράφως) είναι απορριπτέα
για τους ακόλουθους λόγους: Όπως
προκύπτει από την από 14-11-95 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Τροχαίας
Πατρών και δεν αμφισβητείται άλλωστε
από τους εναγομένους, οι ως άνω
υπαίτιοι του ατυχήματος οδηγοί των ζημιογόνων αυτοκινήτων κατέθεσαν βεβαίωση ασφάλισης των οχημάτων τους,
που τους είχαν χορηγήσει οι αντίστοιχες
ασφαλιστικές εταιρείες. Η ενέργεια
αυτή ενέχει, κατά πλάσμα του νόμου,
κατ’ αρθρ. 43 § 6 του Ν. 2094/1992,
πρόταση των εν λόγω ασφαλιστικών
εταιρειών απευθυνόμενη προς τους
δικαιούχους της αποζημιώσεως από
ζημιές που προκλήθηκαν από τα
ασφαλισμένα αυτοκίνητα, ότι προσφέ-

ρεται να ικανοποιήσει τις αξιώσεις τους
μέχρι το ύψος του ασφαλιστικού ποσού,
με την αποδοχή δε της πρότασης
αυτής, η οποία νομίμως γίνεται και με
την άσκη-ση της κρινόμενης αγωγής,
καταρτί-σθηκε σύμβαση σωρευτικής
αναδοχής, κατ’ αρθρ. 361 και 477 του
ΑΚ, που ιδρύει εις ολόκληρον ευθύνη
των ασφα-λιστικών εταιρειών και των
υπαίτιων οδηγών έναντι εκείνων που
ζημιώθηκαν από το ατύχημα (βλ. ΑΠ
1650/2002, ΝοΒ 51,1213, 420/2000,
Δνη 2000, 1308, 934/93, Δνη 94,1504,
Εφ.Αθ. 9404/98, Δνη 2000,150). Έτσι, η
επι-κουρική βάση της αγωγής ότι η ένδικη
αξίωση του ενάγοντος στηρίζεται και στις
διατάξεις περί σωρευτικής αναδοχής
χρέους, η οποία συνήφθη κατά τον προεκτεθέντα τρόπο, είναι νόμω και ουσία
βάσιμη. Η θεμελιούμενη δε στη σωρευτική αναδοχή χρέους απαίτηση του ενάγοντος, που στηρίζεται σε αδικοπραξία
των υπαίτιων οδηγών, υπόκειται στην
πενταετή παραγραφή του αρθρ. 937
του ΑΚ (βλ. ΑΠ 420/2000, ο.π., 1092/
92, Δνη 94,1351, Εφ. Αθ. 9404/98 ο.π.),
η οποία ισχύει και για τον υποκατασταθέντα στις αξιώσεις της παθούσας
ενά-γοντα ασφαλιστικό οργανισμό (βλ.
ΑΠ 738/2003, Δνη 2003, 1573, Εφ.ΑΘ.
8245/93, Δνη 95, 1590).

16/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Βλασόπουλος, Χριστόφορος Παλιογιώργος, Χάρης
Μπουγιούκος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ο κανόνας της προτεραιότητας του οχήματος που έρχεται από
δεξιά δεν ισχύει όταν υπάρχει πινακίδα STOP.
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Ο ισχυρισμός της εναγομένης
ασφαλιστικής εταιρείας, ότι στη σύγκρουση συνετέλεσε και συνυπαιτιότητα
της ενάγουσας, η οποία, πλησιάζοντας
στη διασταύρωση δεν παραχώρησε
προτεραιότητα στο αυτοκίνητο που
οδη-γούσε ο πρώτος εναγόμενος που
εκι-νείτο από δεξιά της, κρίνεται ως αβάσιμος και απορριπτέος, καθόσον ο κανόνας της παραγράφου 5 του άρθρου 26

του ΚΟΚ περί προτεραιότητας του
οχή-ματος που έρχεται από δεξιά, δεν
ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία
στους ισόπεδους οδικούς κόμβους
(διασταυ-ρώσεις) υπάρχει σήμανση
που ορίζει την προτεραιότητα, όπως
στην προκειμένη υπόθεση συμβαίνει
(πινακίδα STOP).

22/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λάμπρος Βασιλόπουλος, Ιωάννης Αποστολόπουλος, Βασίλειος
Μπαλής, Αθανάσιος Αμπατζής).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραβίαση από οδηγό μοτοποδηλάτου ερυθρού σηματοδότη
και θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού και επιβάτη από πρόσκρουση με αυτοκίνητο
που όδευε με σηματοδότη πράσινο, αλλά με ταχύτητα 95 ΧΑΩ με επιτρεπόμενο όριο
60 ΧΑΩ. Η ευθύνη βαρύνει τον οδηγό του μοτοποδηλάτου και όχι τον οδηγό του
αυτοκινήτου γιατί η υπέρβαση του ορίου της ταχύτητας δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια
προς το θανατηφόρο αποτέλεσμα. Περιστατικά.

Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά. Την 20-5-1999
και περί ώραν 22.40, ο πρώτος εναγόμενος οδηγούσε το υπ’ αριθμ. ΥΒΒ-4675
ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της δεύτερης εναγομένης, ασφαλισμένο δε στην
τρίτη εναγομένη, ασφαλιστική εταιρία,
και έβαινε με αυτό στη Ν.Ε.Ο. Πατρών
- Αθηνών, στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και με κατεύθυνση προς την Πάτρα.
Στη διασταύρωση της οδού αυτής με την
κάθετη οδό Αμερικής υπάρχουν και στις
δύο οδούς φωτεινοί σηματοδότες κυκλικού σχήματος, που κατά την πορεία του
εναγόμενου οδηγού έδειχναν πράσινο
σταθερό φως, λόγος για τον οποίο ο εναγόμενος συνέχισε την πορεία του προς
την Πάτρα. Τη στιγμή που ο εναγόμενος
είχε περάσει τον φωτεινό σηματοδότη
και ελάχιστα προ της εισόδου του στην
ανωτέρω διασταύρωση, εισήλθε σ’

αυτήν αιφνιδίως το υπ’ αριθμ. ΖΑΒ 7040 δίκυκλο μοτοποδήλατο, οδηγούμενο από την 17ετή Α.Κ. και με επιβάτη τη
μητέρα της Β.Κ. προερχόμενο από την
οδό Αμερικής, δεξιά εν σχέσει με την
πο-ρεία του εναγομένου, όπου εκινείτο
με κατεύθυνση προς τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών
- Πατρών και όπου είχε παραβιάσει τον
ερυθρό σηματοδότη που είχε στην πορεία του, και παρενεβλήθη στην πορεία
του αυτοκινήτου του εναγομένου. Ο τελευταίος μόλις αντελήφθη την κίνηση
αυ-τή του μοτοποδηλάτου τροχοπέδησε
αμέσως το όχημα του, ως τη μόνη δυνατή ενέργεια προς αποφυγήν του ατυχήματος (κάθε αποφευκτικός ελιγμός θα
ήταν ατελέσφορος λόγω της θέσεως του
μοτοποδηλάτου), πλην όμως δεν μπόρεσε να αποφύγει το ατύχημα, αλλά
συγ-κρούστηκε με το μοτοποδήλατο,
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προ-σκρούοντας στην αριστερή
πλευρά του με το εμπρόσθιο μέρος
του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να
εκτιναχθεί το μοτο-ποδήλατο σε αρκετή
απόσταση επί της οδού, στο οδόστρωμα
της οποίας απο-τυπώθηκαν ξέσεις από
το μοτοποδή-λατο μήκους 44,50 μ., και
να τραυματι-σθούν θανασίμως η οδηγός
και η επιβά-τις του μοτοποδηλάτου
- μητέρα της. Τα ίχνη τροχοπεδήσεως
του αυτοκινήτου από την έναρξή τους
μέχρι το σημείο της σύγκρουσης
ανέρχονται σε 18,10 μ., συνολικά δε,
μέχρι το σημείο της ακινη-τοποίησης
του αυτοκινήτου, σε 54,89 μ., πράγμα
που σημαίνει, λαμβανομένης υπ’ όψιν
και της καταστάσεως της οδού, που
ήταν ξηρά, ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου κατά την ώρα του ατυχήματος
ανερχόταν το πολύ σε 95 χιλιόμετρα ανά
ώρα (95 ΧΑΩ), ο δε εναγόμενος αντελήφθη το εισερχόμενο στη διασταύρωση
μοτοποδήλατο από απόσταση το πολύ
20 μέτρων. Και είναι μεν αληθές ότι το
ανώτατο όριο ταχύτητας στην Ν.Ε.Ο.
Πατρών - Αθηνών όπου εκινείτο το αυτοκίνητο των εναγομένων ανέρχεται σε 60
ΧΑΩ, ρυθμιζόμενο με τις σχετικές ενδεικτικές πινακίδες που υπάρχουν κατά μήκος της οδού, η κατά τα ανωτέρω όμως
υπέρβαση του ορίου αυτού από τον εναγόμενο οδηγό δεν προκάλεσε το ένδικο
ατύχημα, μη βρισκόμενη σε αιτιώδη
συνάφεια προς τούτο. Το εν λόγω ατύχημα οφείλεται, αντιθέτως, στην αποκλειστική υπαιτιότητα της παθούσης οδηγού
του μοτοποδηλάτου, συνιστάμενη στην
αιφνίδια και ανέλεγκτη, κατά παραβίαση
δε του ερυθρού σηματοδότη είσοδό της
στη διασταύρωση των οδών και στην
εντεύθεν παρεμβολή της στην πορεία
του αυτοκινήτου προ της ειρημένης
ελα-χίστης αποστάσεως των 20 το πολύ
μέ-τρων από αυτό, που καθιστούσε αδύ-
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νατη, κατά τα ανωτέρω, κάθε αποφευτική ενέργεια εκ μέρους του οδηγού του
αυτοκινήτου. Ο τελευταίος, κινούμενος
στην Εθνική Οδό, με αραιή κατά τον
χρόνο του ατυχήματος κίνηση και απεριόριστη ορατότητα, είχε στραμμένη
την προσοχή του στην οδήγηση του
αυτοκινήτου, όπως τούτο προκύπτει και
από την άμεση αντίληψη του εισερχόμενου στη διασταύρωση μοτοποδηλάτου και την άμεση επίσης τροχοπέδηση
του αυτοκινήτου, ως μέσος δε συνετός
οδηγός και ενόψει του πράσινου σηματοδότη που είχε στην πορεία του και
του αντίθετου, ερυθρού σηματοδότη της
οδού Αμερικής δεν ήταν δυνατόν να αναμένει (προβλέψει) την κατά τα προεκτεθέντα είσοδο του μοτοποδηλάτου στη
διασταύρωση των οδών (προ της
οποίας, σημειωτέον, δεν ήταν ορατό το
μοτοποδήλατο), εν πάση δε περιπτώσει
η σύγκρουση θα επερχόταν και αν ο εναγόμενος δεν είχε υπερβεί το ανωτέρω
όριο ταχύτητας, αφού η προαναφερθείσα ελάχιστη απόσταση των 20 μέτρων που μεσολαβούσε μεταξύ των δύο
οχημάτων κατά την είσοδο του μοτοποδηλάτου στη διασταύρωση των οδών και
στην πορεία του αυτοκινήτου των εναγομένων δεν επέτρεπε την αποφυγή του
ατυχήματος και υπό την νόμιμη ακόμη
ως ανωτέρω, ταχύτητα, υπό την οποία
και θα χρειαζόταν μεγαλύτερη απόσταση
για την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου
με την πραγματοποιηθείσα άμεση τροχοπέδησή του από την πλευρά του εναγόμενου οδηγού. Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχτηκε τα ίδια
και απέρριψε την αγωγή των εκκαλούντων, οι οποίοι αποτελούν την οικογένεια
των θυμάτων, για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης από τον θάνατο των τελευταίων, δεν
έσφαλε στην κρίση του αυτή, και είναι
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αβάσιμα και απορριπτέα τα αντίθετα
που οι ενάγοντες υποστηρίζουν με την
κρινόμενη έφεσή της.

43/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτα Τζάρου, Απόστολος Πούλιος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 25% του τραυματισμού του επειδή
δεν “φορούσε” ζώνη ασφαλείας.

Για τον παραπάνω τραυματισμό
του είναι συνυπαίτιος κατά ποσοστό
25% και ο ενάγων γιατί δεν είχε προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας, όπως το
αρθρ. 81 § 16 του Ν. 2094/92 (κ.ο.κ.)

είχε υποχρέωση (Α.Π. 1107/02 Δνη 4585, Εφ. Αθ. 4721/99 Δνη 42- 174), με
αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αποφύγει την πρόσκρουση επί του ταμπλό του
αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε.

45/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Νιάρος, Γεώργιος Μακρυστάθης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Πεζός. Συνυπαιτιότητα στον τραυματισμό του σε ποσοστό
30%, γιατί διέσχισε την οδό σε σημείο που δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών, χωρίς
προηγούμενο έλεγχο.

Η τελευταία τραυματίστηκε, καθόσον υπέστη συμπιεστικό κάταγμα 01
σπονδύλου. Ο τραυματισμός της οφείλεται τόσο σε υπαιτιότητα δική της, όσο
και σε υπαιτιότητα του πρώτου εκκαλούντος οδηγού. Κι’ αυτό, γιατί η μεν
πρώτη προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα της ως άνω οδού, σε
σημείο που δεν υπάρχουν διαβάσεις
πεζών, χωρίς προηγουμένως να ελέγξει
σωστά την κίνηση των οχημάτων και να
βεβαιωθεί ότι μπορούσε να πράξει τούτο
χωρίς κίνδυνο, παραβιάζοντας με τη
συμπεριφορά της αυτή τη διάταξη του
άρθρου 38 παρ. 4 του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας.
Η υπαιτιότητα για μεν την πεζή
ανέρχεται σε ποσοστό 30%, για δε τον
οδηγό σε ποσοστό 70%, λαμβανομένων
υπόψη των παραπάνω πράξεων και
παραλείψεών τους, κατά μερική παραδοχή, ως κατ’ ουσίαν βάσιμου, και της
σχετικής ενστάσεως των εκκαλούντων
περί συνυπαιτιότητας και της παθούσας
(άρθρα 300 Α.Κ., 6 Ν ΓΠΝ/1911), συνιστάμενης στα προαναφερόμενα περιστατικά που συνθέτουν την αμέλειά
της.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

683

69/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παντελής Κιτσάκης, Σπυρίδων Σωχωρίτης, Θεοδώρα
Τρουμπούκη).
Ασφαλιστική σύμβαση (αυτοκινήτου). Το ζημιωθέν πρόσωπο έχει ευθεία αγωγή κατά
του ασφαλιστή που δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του τρίτου ενστάσεις που απορρέουν
από την ασφαλιστική σύμβαση. Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ζημιογόνου
αυτοκινήτου που δεν έχει άδεια. Ο ασφαλιστής θα πληρώσει τον τρίτο και δικαιούται
να εγείρει αγωγή αναγωγή κατά του ασφαλισμένου να ζητήσει ό,τι επλήρωσε είτε με
αυτοτελή αγωγή είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή αν συνενάγονται ως απλοί ομόδικοι
ο ασφαλιστής και ο ασφαλισμένος. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α’ του ν. 489/1976
«περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την αστική
ευ-θύνη του κυρίου, του κατόχου και
οποι-ουδήποτε οδηγού ή προστηθέντος
στην οδήγηση ή υπευθύνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Κατά τη διάταξη
του άρθρου 10 παρ. 1 του αυτού νόμου,
το ζημιωθέν πρόσωπο έχει από την
ασφαλιστική σύμβαση και μέχρι του ποσού αυτής ιδίαν αξίωση κατά του ασφαλιστού. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 489/1976 ο ασφαλιστής δεν δύναται να αντιτάξει κατά του
ζημιωθέντος προσώπου, το οποίο ασκεί
την κατ’ άρθρο 10 παρ. 1 του ιδίου νόμου
αξίωσή του τις ενστάσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση,
επιφυλασσομένου σ’ αυτόν του δικαιώματος της αναγωγής κατά του ασφαλισμένου, του αντισυμβαλλομένου και του
οδηγού. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η ασφάλιση καλύπτει την αστική ευθύνη του
κυ-ρίου, του κατόχου και οποιουδήποτε
οδηγού ή προστηθέντος στην οδήγηση
ή υπευθύνου του ασφαλισμένου αυτο-

κινήτου. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη
του άρθρου 25 παρ. 6 της κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 6 του
ανωτέρω ν. 489/1976 εκδοθείσας Κ4/
585/5.4.78 αποφάσεως του Υπουργού
Εμπορίου (ΦΕΚ 795/8.4.78 τευχ. ΑΕ
και ΕΠΕ) ορίζεται ότι αποκλείονται της
ασφαλίσεως ζημιές προξενούμενες από
οδηγό που δεν έχει την προβλεπόμενη
από το νόμο και για την κατηγορία του
οχήματος που οδηγεί άδεια οδηγήσεως.
Η ανωτέρω διάταξη, επιβάλλουσα περιορισμό της ασφαλιστικής καλύψεως,
βρίσκεται έξω από τη νομοθετική εξουσιοδότηση που παρεσχέθη με το άρθρο
6 παρ. 6 του ν. 489/76 στον Υπουργό
να καθορίζει με απόφασή του τους γενικούς όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που καλύπτει την αστική ευθύνη
από αυτοκινητικό ατυχήματα. Επομένως
ο αποκλεισμός της ευθύνης του ασφαλιστού δεν έχει ισχύ στις σχέσεις τρίτου
ζημιωθέντος και ασφαλιστού, ως προς
τις σχέσεις του τελευταίου και του ασφαλισμένου όμως, αν έχει περιληφθεί στην
ασφαλιστική σύμβαση είτε με την ενσωμάτωσή του σ’ αυτήν είτε με παραπομπή
στην ανωτέρω Υπουργική απόφαση
ακόμη και με απλή αναφορά του ΦΕΚ
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είναι δεσμευτικός και έγκυρος συμβατικός όρος σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 361 ΑΚ που καθιερώνει την
ελευθερία των συμβάσεων και παρέχει
το δικαίωμα στον ασφαλιστή να αναζητήσει από τον ασφαλισμένο αναγωγικώς
ότι υποχρεώθηκε να καταβάλει στο ζημιωθέντα τρίτο εξαιτίας της ασφαλιστικής
καλύψεως, ακόμη και προ της καταβολής του ποσού της ασφαλιστικής αποζημιώσεως (άρθρο 69 παρ. 1 περ. ε’ του
ΚΠολΔ, ΑΠ 639/94 ΕλΔ 36.333, ΑΠ 194/
92 Νοβ 41.491). Ειδικότερα το δικαίωμα
της αναγωγής ασκείται είτε με αυτοτελή
αγωγή του ασφαλιστού μετά την καταβολή που έκανε αυτός προς τον τρίτο,
είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή αν συνενάγονται ως απλοί ομόδικοι ο ασφαλιστής και ο ασφαλισμένος. Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι συνεναγόμενος, ο
ασφαλιστής θα τον προσεπικαλέσει για
συμμετοχή στη δίκη προς απόκρουση
της αγωγής συνενώνοντας και αγωγή
αποζημιώσεως (ΕΑ 6616/84 ΕΕμπΔ ΛΕ,
112). Με την αναγωγή ο ασφαλιστής θα
απαιτεί καταψήφιση του εναγομένου εξ
αναγωγής υπόχρεου να του καταβάλει
όσα αυτός θα καταβάλει στον ενάγοντα
τρίτο. Περαιτέρω, η διατύπωση της παρ.
6 του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ. Κ4/
585/5.4.78 αποφάσεως του Υπουργού
Εμπορίου είναι γενική. Τον αποκλεισμό
της ευθύνης του ασφαλιστή τον συνδέει
με την έλλειψη άδειας ικανότητας οδηγού. Τα αίτια της έλλειψης αυτής δεν
ερευνώνται. Έτσι, περιλαμβάνεται τόσο
η περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο
οδηγός δεν είχε ποτέ ζητήσει και λάβει
τέτοια άδεια όσο και εκείνη κατά την
οποία είχε μεν λάβει τέτοια άδεια, αλλά
μεταγενέστερα για κάποιο νόμιμο λόγο
η άδεια ανακλήθηκε ή έληξε η διάρκεια
της ισχύος της.
Αποδείχτηκε ότι ο τρίτος εναγόμε-
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νος και ήδη εκκαλών Θ.Μ., οδηγός του
ζημιογόνου υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ3620 δίκυκλου μοτοποδηλάτου, κατά
το χρόνο του ατυχήματος, εστερείτο
της απαιτούμενης κατά νόμο άδειας
ικανό-τητας (αρθρ. 94 ΚΟΚ). Συνεπώς,
σύμ-φωνα με τη διάταξη του άρθρου 25
παρ. 6 της υπ’ αριθμ. Κ4/585/5.4.1978
απο-φάσεως του Υπουργού Εμπορίου,
η οποία (διάταξη) και απετέλεσε όρο της
ασφαλιστικής συμβάσεως που είχε καταρτισθεί μεταξύ της παρεμπίπτουσας
ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» και του εναγομένου και ήδη
εκκαλούντος Δ.Μ., για την ασφάλιση του
ζημιογόνου άνω δίκυκλου μοτοποδηλάτου, κυριότητος του, με την παραπομπή ρητώς στους όρους της εν λόγω
Υπουργικής αποφάσεως, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 19819103888
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η παρεμπιπτόντως ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη
ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» δεν έχει
υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των
ζημιών που προκλήθηκαν στον κυρίως
ενάγοντα και ήδη πρώτο εφεσίβλητο
από το ασφαλισμένο σ’ αυτήν ως άνω
δίκυκλο μοτοποδήλατο κυριότητας του
παρεμπιπτόντως εναγομένου. Επομένως δικαιούται να ζητήσει από τον τελευταίο που παραχώρησε την οδήγηση του
ζημιογόνου δίκυκλου μοτοποδηλάτου
(άρθρο 99 ΚΟΚ) και από τον έτερο
παρε-μπιπτόντως εναγόμενο, οδηγό του
δίκυ-κλου μοτοποδηλάτου που δεν είχε
την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια οδήγησης, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό θα
καταβάλει στον κυρίως ενάγοντα για την
αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την ως άνω σύγκρουση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι από τον ως άνω
όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
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δεσμεύεται ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος (ασφαλισμένος - ιδιοκτήτης του
ζημιογόνου δίκυκλου μοτοποδηλάτου),
εφόσον τον αποδέχτηκε, καθόσον πράξεις που συνιστούν αποδοχή των γενικών όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τον ασφαλισμένο συνιστούν
παραλαβή του ασφαλιστήριου συμβολαίου από τον ασφαλισμένο, η παραλαβή του ειδικού σήματος και της βεβαίωσης ασφάλισης του δίκυκλου μοτοποδηλάτου, που επικολλώνται συνήθως

«στο τιμόνι» του δίκυκλου μοτοποδηλάτου, η καταβολή των ασφαλίστρων
και η δήλωση του ατυχήματος στον
ασφαλιστή (βλ. ΑΠ 1650/2001 Ελ.
Δνη 43.1039, ΑΠ 525/2001 Ελ. Δνη
42.1558), εν προκειμένω δε ο εναγόμενος κατέβαλε τα ασφάλιστρα και παρέλαβε το ασφαλιστήριο, του οποίου
έκανε χρήση αμέσως μετά τη σύγκρουση, αφού το προσκόμισε στην Τροχαία
Αγρινίου.

80/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Τσίρος, Ξενοφών Νικολάου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Απαραίτητα στοιχεία για την ευθύνη προς αποζημίωση. Η
συνυπαιτιότητα και ο βαθμός του συντρέχοντος πταίσματος δεν αναιρούνται από
μόνο το γεγονός ότι ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου παραβίασε τις διατάξεις
του Κ.Ο.Κ. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 10
του ν. ΓΠΝ/1911, 297, 300, 330 και 914
Α.Κ. προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση της ευθύνης προς αποζημίωση σε
περίπτωση σύγκρουσης αυτοκινήτων
είναι η υπαιτιότητα του οδηγού του αυτοκινήτου που προκάλεσε τη ζημιά καθώς
και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξεως ή παραλείψεως του
οδηγού και της σύγκρουσης από την
οποία προηγήθηκαν οι ζημιές. Η ύπαρξη
της υπαιτιότητας δεν αποκλείεται κατ’
αρχήν από το γεγονός ότι στο αποτέλεσμα της σύγκρουσης των αυτοκινήτων
συνετέλεσε και συνυπαιτιότητα του ζημιωθέντος εφόσον δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσμος. Η ύπαρξη συνυπαιτιότητας και ο βαθμός του συντρέχοντος
πταίσματος του ζημιωθέντος δεν
αναι-ρούνται από μόνο το γεγονός, ότι
ο οδη-γός του ζημιογόνου αυτοκινήτου

παρα-βίασε τις διατάξεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας. Επίσης μόνη η
παρα-βίαση των διατάξεων τούτων δεν
θεμε-λιώνει αυτή καθ’ αυτή υπαιτιότητα
στην
επέλευση
αυτοκινητικού
ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο, η
στάθμιση του οποίου από το δικαστήριο
της ουσίας θα κριθεί σε σχέση με την
ύπαρξη αιτιώ-δους συνδέσμου μεταξύ
της συγκε-κριμένης παράβασης και του
επελθό-ντος αποτελέσματος (ΑΠ. 599/
2003 Ελ.Δ. 45.1032, ΑΠ. 1071/2000
Ελ.Δ. 42.392, ΑΠ. 447/2000 Ελ.Δ.
41.1309).
……. Το ενάγον για να στηρίξει
την αγωγή του ισχυρίζεται ότι η σύγκρουση οφείλεται σε παραβατική συμπεριφορά του εναγομένου ήδη εφεσίβλητου, ο οποίος στάθμευσε το Δ.Χ.Φ.
αυτοκίνητό του σε χώρο όπου απαγο-
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ρεύεται η στάθμευση. Και είναι μεν
αληθές ότι ο εναγόμενος στάθμευσε το
Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο σε σημείο, όπου δεν
επιτρέπεται η στάθμευση και υπήρχε η
ενδεικτική της απαγόρευση στάθμευσης
πινακίδα Ρ-39. Πλην όμως η παραπάνω
παραβατική συμπεριφορά του εναγομένου δεν συνετέλεσε στο βλαπτικό
αποτέλεσμα, διότι δεν συνδέεται αιτιωδώς με τη σύγκρουση των οχημάτων,
δηλαδή δεν ήταν το αίτιο ή το συναίτιο,
που προκάλεσε το ατύχημα. Ειδικότερα
όπως προαναφέρθηκε ο παθών αν και
είχε αντιληφθεί έγκαιρα το σταθμευμένο
όχημα και υπήρχε ελεύθερο οδόστρωμα
συνολικού πλάτους 7,7 μ. για την ασφαλή διέλευση της δίκυκλης μοτοσυκλέτας
του, ευρισκόμενος υπό την επήρεια οινοπνεύματος που επέδρασε στην ικανότητα του για επιμελή οδήγηση, έχασε

τον έλεγχο της δίκυκλης μοτοσυκλετας
του και επέπεσε επί του σταθμευμένου
Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου του εναγομένου. Με
την 4644/2003 απόφαση του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Πατρών ο εναγόμενος αθωώθηκε τελεσίδικα για την
προκληθείσα κατά το αυτοκινητικό ατύχημα σωματική βλάβη του ενάγοντος
και της συνεπιβάτιδας της δίκυκλης
μοτο-συκλετας Α.Π. Επίσης με την 83/
2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, που εκδόθηκε επί αγωγής του παθόντος - ασφαλισμένου στο
Ι.Κ.Α. Ε.Α. κατά του εναγομένου και
του Επικουρικού Κεφαλαίου ως ειδικού
δια-δόχου της ασφαλιστικής εταιρείας
«ΕΣΤΙΑ ΑΑΑΕ», απορρίφθηκε ως
ουσια-στικά αβάσιμη η αγωγή αυτού
(Ε.Α.) για αξιώσεις του, που δεν έχει
υποκατα-σταθεί το ενάγον Ι.Κ.Α.

91/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου – Τσιμπούκη, Πάνος Παπαχρήστου, Γεώργιος
Γρίνος).
Αγωγή για απώλεια εισοδήματος από αυτοκινητικό ατύχημα. Απαραίτητη προηγούμενη
κοινοποίηση της αγωγής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλιώς κηρύσσεται η συζήτηση
απαράδεκτη (ν. 489/1976 άρθρ. 10 παρ. 5). Παραγραφή για το Επικουρικό Κεφάλαιο
κ.λ.π. διετής για τις ζημιές, επελθούσες και μέλλουσες εκτός από εκείνες που δεν είναι
δυνατή η πρόβλεψή της κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Πότε η σωματική
αναπηρία από αδικοπραξία επιφέρει ζημία. Δυνατό μία αναπηρία να θεωρηθεί ολική
για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας παρόλα που ιατρικώς χαρακτηρίζεται
σε ποσοστό όταν το βλαβέν μέρος του σώματος είναι αποφασιστικής σημασίας για την
εργασία που ασκούσε ο παθών πριν τον τραυματισμό του. Περιστατικά.

Κατά το αρθρ. 10§5 του ν. 489/
1976, όπως προστέθηκε η παράγραφος
5 δια του αρθρ. 10§5 εδ. η’ του ν. 2741/
1999, «η συζήτηση της κυρίας αγωγής
κατά της ασφαλιστικής εταιρείας ή του
κατά το αρθρ. 19 του παρόντος νόμου

Επικουρικού κεφαλαίου ή άλλου υπόχρεου για απώλεια εισοδήματος λόγω
ατυχήματος που προκλήθηκε από αυτοκίνητο κηρύσσεται απαράδεκτη, αν δεν
προσαχθεί βεβαίωση περί προηγούμενης κοινοποίησης αντιγράφου της

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

αγωγής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του ενάγοντος».
Ο χρόνος παραγραφής για όλες
τις ζημίες, επελθούσες και μέλλουσες,
εκτός από εκείνες των οποίων δεν είναι
δυνατή η πρόβλεψή τους κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων (Ολ ΑΠ 38/
96 Δνη 38-41, ΑΠ. 123/99 Δνη 40-774).
Περαιτέρω, η σωματική αναπηρία ενός
προσώπου που είναι συνέπεια κάποιας
αδικοπραξίας τότε μόνο προκαλεί ζημία
στον παθόντα η οποία έγκειται στην
αποστέρηση μελλοντικών εισοδημάτων,
όταν αποδεικνύεται στη συγκεκριμένη
περίπτωση ότι το παθόν πρόσωπο
εξαι-τίας της αναπηρίας του και μάλιστα
ανε-ξάρτητα από το ποσοστό αυτής που
προσδιορίζεται ιατρικώς, περιέρχεται σε
αδυναμία να μετέλθει την επαγγελματική
δραστηριότητα την οποία ασκούσε
προ-ηγουμένως. Έτσι, όταν το βλαβέν
μέρος του σώματος είναι αποφασιστικής
σημα-σίας για την εργασία που ασκούσε
προηγουμένως ο παθών, είναι δυνατόν
να θεωρηθεί ολική η αδυναμία άσκησης
της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας παρόλο που η σωματική αυτή αναπηρία προσδιορίζεται ιατρικώς σε ποσοστό. Βέβαια, σε μια τέτοια περίπτωση,
ανακύπτει το ζήτημα της υποχρέωσης
του παθόντος να μετέλθει άλλο επάγγελμα ανάλογο προς την ηλικία, τις
σω-ματικές δυνάμεις, τη μόρφωση κλ.π
προκειμένου να περιορίσει τη ζημία του.
Τον ισχυρισμό όμως αυτό, που συνιστά
ένσταση κατά την έννοια του αρθρ.
300 A.K., πρέπει να προτείνει ο εναγόμενος, ο οποίος πρέπει να εκθέσει με
σαφήνεια και πληρότητα όλα τα πραγματικά περιστατικά που τον θεμελιώνουν
και συγκεκριμένα πιο άλλο επάγγελμα
θα μπορούσε να μετέλθει ο παθών και
ποιες προσόδους θα μπορούσε να αποκομίσει από αυτό, ώστε σε περίπτωση
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ευδοκίμησης της ένστασης, είτε να μην
επιδικασθεί αποζημίωση, είτε να επιδικασθεί η μεταξύ των αποδοχών των
υπό σύγκριση επαγγελματικών δραστηριοτήτων διαφορά (ΑΠ. 691/1978 ΝοΒ
27-525, Εφ.Αθ. 3650/1991 Δνη 33-850,
Εφ.ΑΘ. 4965/76 ΝοΒ 25-81, Εφ.ΑΘ.
6574/1974 ΝοΒ 27-1343).
……. Η πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ν. Αιτωλοακαρνανίας
έκρινε με την 386/1997 απόφασή της ότι
η παθούσα έχει αναπηρία σε ποσοστό
67% και είναι ανίκανη για βιοποριστική
εργασία και αυτοεξυπηρέτηση για τρία
χρόνια και με την 483/2000 απόφασή
της ότι η παθούσα πάσχει από μετατραυματική αρθρίτιδα αριστερής ποδοκνημικής και συντριπτικό κάταγμα δεξιού
μηριαίου με βράχυνση 1,5cm, είναι ανάπηρη σε ποσοστό 67% και είναι ανίκανη
για βιοποριστική εργασία και αυτοεξυπηρέτηση για έναν ακόμη χρόνο. Ήδη,
κατά το χρόνο άσκησης των ενδίκων
αγωγών η ενάγουσα εμφανίζει αρκετά
μεγάλη δυσκολία κατά την έγερσή της
από το κάθισμα, καθώς και σχετική
δυσκολία κατά τη βάδιση. Παρουσιάζει
πλήρη κατάργηση της κινητικότητας της
αριστερής ποδοκνημικής η οποία εμφανίζεται ιδιαίτερα οιδηματώδης. Η αρχιτεκτονική της άρθρωσης είναι εντελώς
κα-τεστραμμένη, οπότε δεν γίνεται
πλέον λόγος για ύπαρξη αριστερής
ποδο-κνημικής. Η κατάστασή της λόγω
των προαναφερθεισών κακώσεων και
των επιπλοκών τους, δεν της επιτρέπει
να ασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα
απαι-τεί ορθοστασία ή βάδιση, ούτε
στο πα-ρόν, αλλά ούτε και μελλοντικά,
καθόσον, η μεν βλάβη της αριστερής
ποδοκνημι-κής μετά την αρθρόδεση
θεωρείται ορι-στική και μη ιάσιμη, η δε
μετατραυματική αρθρίτιδα του αριστερού
ισχίου θεω-ρείται πιθανόν να επιδεινωθεί
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με την πάροδο του χρόνου (βλ. ιδίως την
άνω έκθεση πραγματογνωμοσύνης του
Β.Α.). Επομένως η ενάγουσα κατέστη
ανίκανη να μετέλθει το επάγγελμα που
ασκούσε πριν από τον τραυματισμό της

για τα επίδικα χρονικά διαστήματα, ήτοι
από 1.1.2000 έως 2.11.2000 και από
1.7.2001 έως 31.12.2031.

95/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλκης Αναγνωστόπουλος, Νικόλαος Τσούκαλης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα πεζού (σε ποσοστό 40%) και του οδηγού (σε
ποσοστό 60%). Περιστατικά.

…….. Το τροχαίο αυτό ατύχημα
οφείλεται σε συγκλίνουσα υπαιτιότητα
τόσο της εναγομένης οδηγού, όσο και
της παθούσης πεζής, επιμεριζόμενη
σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα,
οι οποίες δεν επέδειξαν την κατ’ αντικειμενική εκτίμηση επιμέλεια που θα
επεδείκνυε κάθε άλλος συνετός οδηγός
και πεζός, με βάση τους νομικούς κανόνες της κυκλοφορίας και εκείνους της
κοινής πείρας και λογικής. Ειδικότερα,
η εναγομένη δεν είχε ρυθμίσει την
ταχύ-τητα του οχήματός της ανάλογα
με τις ειδικές συνθήκες, αφού εκινείτο
νύκτα, εντός κατοικημένης περιοχής
και με την υπερβολική ταχύτητα των 65
χιλιομέ-τρων περίπου την ώρα και ως εκ
τούτου δεν μπόρεσε να ακινητοποιήσει
το αυτο-κίνητό της, καίτοι επέδησε και
διέγραψε ίχνη επί του οδοστρώματος
μήκους 12,70 μέτρων, με αποτέλεσμα
να επι-πέσει στην ενάγουσα τη στιγμή

που είχε διασχίσει το μεγαλύτερο μέρος
του οδο-στρώματος (7 μ. από τα 10 μ.)
(παρά-βαση άρθρου 19 παρ. 2 και 3'Ν.
2094/1992 ΚΟΚ). Περαιτέρω, η παθούσα
πε-ζή προσπάθησε να διασχίσει την ως
άνω οδό σε σημείο όπου δεν υπήρχε
διάβαση πεζών, χωρίς προηγουμένως
να βεβαιωθεί ότι δεν θα παρεμποδίσει
την κυκλοφορία των οχημάτων, επιπλέον δε σταμάτησε αδικαιολόγητα στο
οδό-στρωμα (παράβαση άρθρου 38
παρ. 4 ε και ζ ΚΟΚ), (βλ. ιδίως την από
14.6.1994 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Τροχαίας Πατρών και το συνοδεύον
αυτή πρόχειρο σχεδιάγραμμα). Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που
έκρινε συνυπαίτιες του τροχαίου ατυχήματος την ενάγουσα και την πρώτη
ενα-γομένη, κατά το ως άνω ποσοστό,
δεν έσφαλε ως προς την εκτίμηση των
απο-δείξεων και πρέπει να απορριφθεί
ως αβάσιμος ο πρώτος λόγος της

115/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Παναγιώτης Σαλαμαλίκης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη κράνους και άδειας οδήγησης οδηγού, χωρίς έννομη
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σημασία για την υπαιτιότητα λόγω των ειδικών συνθηκών.

…….. Για το ατύχημα και τα αποτελέσματά του, αποκλειστικώς υπαίτιος
είναι ο εναγόμενος οδηγός λόγω της
προαναφερθείσης αμελείας του ενώ
ο ενάγων δεν ευθύνεται για τον τραυματισμό του. Συγκεκριμένα το ότι δεν
φο-ρούσε κράνος, δεν συνέβαλε στον
τραυ-ματισμό του, αφού τραυματίστηκε
στον μηρό και όχι στο κεφάλι, ενώ ούτε
και το ότι δέχτηκε να επιβιβαστεί σε
μοτοπο-δήλατο του οποίου η οδηγός
εστερείτο αδείας οδηγήσεως, συνδέεται
αιτιωδώς με το ατύχημα και τον εξ αυτού
τραυ-ματισμό του, αφού η οδηγός στην

περί-πτωση του ατυχήματος δεν ήταν
δυνατό να ενεργήσει αποφευκτικό ελιγμό
ή τρο-χοπέδηση, γιατί η παρεμβολή
του αυτο-κινήτου στην πορεία της ήταν
αιφνίδια και σε μικρή απόσταση και έτσι
ακόμη και αν διέθετε άδεια οδηγήσεως,
το ατύ-χημα δεν θα αποφευγόταν
ούτε θα μειώ-νονταν οι συνέπειες του.
Επομένως η ένσταση των εναγομένων
περί συνυ-παιτιότητας του ενάγοντος για
τον τραυ-ματισμό του (αρθ. 300 του ΑΚ),
είναι αβάσιμη στην ουσία.

132/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, Γεώργιος Μάρκος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση πεζού. Συνυπαιτιότητα οδηγού (κατά 70%) και
πεζού (κατά 30%. Συνθήκες ατυχήματος).

Στο σημείο του ατυχήματος, το
πλάτος του οδοστρώματος της οδού
ανέρχεται σε 9,60 μέτρα, χωριζόμενο
στο μέσο του με διπλή διαχωριστική
γραμμή, δοθέντος ότι η παραπάνω οδός
είναι διπλής κατευθύνσεως. Επίσης, στο
σημείο του ατυχήματος υπάρχουν δύο
πινακίδες, η πρώτη με την ένδειξη Ρ-32,
που περιορίζει τη μέγιστη ταχύτητα των
οχημάτων σε 50 χιλιόμετρα την ώρα,
λό-γω της κατοικημένης περιοχής, και
η δεύτερη με την ένδειξη Κ-15, που σημαίνει κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών.
Το ανωτέρω ατύχημα, οφείλεται τόσο
σε υπαιτιότητα της πρώτης εναγομένης
οδηγού, όσο και σε υπαιτιότητα του
πεζού. Κι αυτό, γιατί η μεν πρώτη δεν
κατέλαβε στη συγκεκριμένη περίπτωση

την προσοχή που όφειλε από τις περιστάσεις να καταλάβει ως μέση συνετή
οδηγός, καθόσον α) δεν οδηγούσε το
προαναφερόμενο όχημα με σύνεση και
διαρκώς τεταμένη την προσοχή της,
πα-ρότι εμποδιζόταν η ορατότητα αυτής,
λό-γω του αρχόμενου σκότους και β) εκινείτο με ταχύτητα που υπερέβαινε τα 70
χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς να λάβει υπόψη της τις προαναφερόμενες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες. Η αμελής αυτή συμπεριφορά της, που είναι
αντίθετη προς τις διατάξεις των άρθρων
12 παρ. 1, 19 παρ. 3 και 20 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, είχε ως συνέπεια
να μην μπορέσει να αποφύγει την πτώση της επί του ως άνω πεζού, αλλά να
τον παρασύρει και να τον τραυματίσει
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θανάσιμα. Ενώ, αντιθέτως, εάν αυτή
(πρώτη εναγομένη) α) οδηγούσε
το ανωτέρω όχημα με σύνεση και
διαρκώς τεταμένη την προσοχή της, θα
αντι-λαμβανόταν την κίνηση του πεζού
από απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων
και όχι από απόσταση 20 μέτρων που
καθυ-στερημένα τον αντιλήφθηκε και β)
εκι-νείτο με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη των
50 χιλιομέτρων την ώρα, θα μπορούσε
να τον αποφύγει, ακινητοποιώντας το εν
λό-γω όχημά της με πέδηση ή με αποφευτικό ελιγμό προς τα δεξιά, δοθέντος
ότι ο τελευταίος (πεζός) είχε διανύσει
ολόκληρο το ρεύμα πορείας το δικό
της και 1,20 μ. από το αντίθετο ρεύμα
κυκλο-φορίας, ήτοι απόσταση 6 μέτρων
από το δεξιό άκρο της παραπάνω οδού,
όπου (αντίθετο ρεύμα) και έλαβε χώρα
το ατύχημα, γιατί η παραπάνω οδηγός
πραγματοποίησε λαθεμένα τέτοιο ελιγμό
προς τα αριστερά. Ο δε πεζός ευθύνεται
για το ατύχημα αυτό, γιατί επιχείρησε να
διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα της ως

άνω οδού, σε σημείο που δεν υπάρχει
διάβαση πεζών, μολονότι αυτή απείχε
15 περίπου μέτρα απ’ αυτό (σημείο),
χωρίς προηγουμένως να ελέγξει σωστά
την κίνηση των οχημάτων και να βεβαιωθεί ότι μπορούσε να πράξει τούτο χωρίς
κίνδυνο, παραβιάζοντας με τη συμπεριφορά της αυτή τη διάταξη του άρθρου 38
παρ. 4 του ως άνω κώδικα. Η υπαιτιότητα για τον καθένα τους ανέρχεται σε
ποσοστό 70% και 30% αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη για το προσδιορισμό
της των παραπάνω πράξεων και παραλήψεων τους, κατά μερική παραδοχή,
ως κατ’ ουσίαν βασίμου, της ενστάσεως
συνυπαιτιότητας, που προτάθηκε πρωτοδίκως από τους εναγομένους για τον
ανωτέρω πεζό και επαναφέρεται με λόγω έφεσης (άρθρα 300 ΑΚ, 6 ΝΓΠΝ/
1911), συνισταμένης στην παραβίαση
από την πλευρά του τελευταίου της
μνησθείσας διατάξεως του άρθρου 38
παρ. 4 του Κ.Ο.Κ.

134/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Βελλόπουλος, Ντίνος Δελέγκος).
Αυτοκίνητα φορτηγά. Κατηγορίες (Α, Β, Γ). Ώρες εργασίας των οδηγών φορτηγών Α’
κατηγορίας εβδομαδιαία και ημερήσια. Υπέρβαση των ορίων δημιουργεί παράνομη
υπερωρία.

Κατά το άρθρο 1 § 1 του β. δ/τος
της 28Ιαν/4 Φεβρ. 1938 «περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων» (ΦΕΚ Α’
35), τα φορτηγά αυτοκίνητα διακρίνονται
σε τρεις κατηγορίες (Α’, Β’, Γ’), από τις
οποίες η κατηγορία Α’ περιλαμβάνει «τα
μη εξυπηρετούντα ορισμένο εργοδότη
φορτηγά αυτοκίνητα (αγοραία)». Ως

προς το ωράριο εργασίας των οδηγών
φορτηγών αυτοκινήτων της παραπάνω
κατηγορίας, η διάταξη του άρθρου 2 του
ιδίου β. δ/τος, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο μόνο του β. δ/τος 882/1961
(ΦΕΚ Α’224) ορίζει ότι η απασχόληση
τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις
48 ώρες κατά εβδομάδα, ημερησίως
δε τις 12 ώρες, στις οποίες συμπε-
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ριλαμβάνονται η καθ’ αυτό οδήγηση που
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 8 ώρες
ημερησίως, οι στάσεις, οι αναμονές,
όλες οι σχετικές με την εκμετάλλευση του
αυτοκινήτου εργασίες και η πέρα των 4
ωρών αναμονή στο σταθμό αυτοκινήτων
(πιάτσα), ενώ η 8ωρη απασχόληση στην
οδήγηση διακόπτεται επί μια ώρα. Με
τη διάταξη αυτή καθορίζεται το νόμιμο
ωράριο εργασίας των οδηγών αγοραίων
φορτηγών αυτοκινήτων, εβδομαδιαίο και
ημερήσιο το οποίο δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει στην πρώτη περίπτωση τις
48 ώρες την εβδομάδα και τις 12 ώρες
την ημέρα στη δεύτερη, ενώ η υπέρβαση
αυτού χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου (άρθρο 3 β. δ/τος
1938, όπως τροπ. με όρθρο μόνον β. δ
882/1961) συνιστά παράνομη υπερω-

ρία, αμειβόμενη με προσαύξηση 100%
του καταβαλλόμενου ωρομισθίου κατά
το άρθρο 1 § 2 του Ν. 435/1976. Με
την ως άνω ρύθμιση, κατ’ απόκλιση των
γενικώς ισχυόντων, μόνη η υπέρβαση
του ημερήσιου ωραρίου εργασίας
των 12 ωρών από τον οδηγό συνιστά
παρά-νομη υπερωριακή απασχόληση
και όταν ακόμη δεν έχομε υπέρβαση
της εβδομα-διαίας απασχόλησής του
των 48 ωρών, ενώ σε περίπτωση που
συμβαίνει και αυτό (δηλ. υπέρβαση και
του εβδομα-διαίου ωραρίου εργασίας)
ο μισθωτός δεν δικαιούται αθροιστικά
την προσαύ-ξηση για την υπερωριακή
απασχόληση, δηλ. και για την ημερήσια
και για την εβδομαδιαία υπερωρία του,
αλλά μόνο την μία από τις δύο κατ’

144/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Γεώργιος Κουκούλης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς κράνος. Τραυματισμός του στο
κεφάλι. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 20%.

Ο ενάγων υπέστη, συνεπεία της
σύγκρουσης, βαρεία κρανιοεγκεφαλική
κάκωση (θλάση εγκεφάλου και ήπιο
εγκεφαλικό οίδημα), θλάση του αριστερού ημιθωρακίου και του συστοίχου
πνεύμονος και κάταγμα του δεξιού
βραχιονίου οστού. Δεν φορούσε, κατά
το χρόνο του ατυχήματος, προστατευτικό κράνος, όπως είχε υποχρέωση,
κατά τη διάταξη του αρθρ. 101§2 του
Κ.Ο.Κ. Αν ο παθών φορούσε κράνος,
το κεφάλι του δεν θα ερχόταν σε άμεση
επαφή με το οδόστρωμα, στο οποίο

εκτινάχθηκε σε απόσταση 5-6 μέτρων
από το σημείο της σύγκρουσης, η
βιαιό-τητα της πρόσκρουσης σ’ αυτό θα
με-τριαζόταν και τελικώς τα αντίστοιχα
τραύ-ματά του θα ήταν ελαφρότερα. Με
τα δεδομένα αυτά ο ενάγων είναι συνυπαίτιος στον τραυματισμό του και στις
προερχόμενες από αυτόν ζημίες κατά
ποσοστό 20%, καθισταμένης εν μέρει
δεκτής της σχετικής ενστάσεως των εναγομένων (αρθρ. 300 ΑΚ) που υπέβαλαν
παραδεκτά πρωτοδίκως.

692

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

147/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Ραζής, Γεώργιος Βγενόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση αδελφού από υπαιτιότητα το άλλου οδηγού. Αγωγή
ανικάνου προς εργασία αδελφού του θανατωθέντος κατά της ασφαλιστικής εταιρείας
για αποζημίωση λόγω απώλειας της διατροφής του. Αφού οι γονείς και η έγγαμη
αδελφή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθρέψουν τον ενάγοντα, ευθύνεται
η ασφαλιστική εταιρεία από το 2000 έως το 2006. Για χρονικό διάστημα από 2006
έως 2020 το αίτημα είναι πρόωρο γι’ αυτό απορρίπτεται. Συνυπαιτιότητα πεζού (σε
ποσοστό 40%) και του οδηγού (σε ποσοστό 60%). Περιστατικά.

….. ο ενάγων πάσχει από χρόνια
ηπατίτιδα με θετικό CPR, γι’ αυτό με τις
υπ’ αριθμ. πρωτ. 283/21-12-1999, 725/
31-5-2000 και 992/10-11-2004 γνωματεύσεις της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αιγίου κρίθηκε ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67%.
Εξάλλου, ο ενάγων σύμφωνα με την
από 24-7-2000 ιατρική βεβαίωση του
ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής εμφανίζει ψυχολογικές διαταραχές καταθλιπτικού τύπου και λόγω της καταστάσεως
του αυτής δεν έχει την ικανότητα να
εργαστεί κανονικά. Επίσης αυτός σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 97470/1-8-2000
πιστοποιητικό του Στρατολογικού Γραφείου Πατρών κρίθηκε ακατάλληλος για
στράτευση. Τέλος, αυτός σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4068/30-5-2000
ιατρική βεβαίωση του διευθυντή της
χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Αιγίου Π.Α. ο
ενάγων πάσχει από δεκαετίας από ηπατίτιδα C για την οποία παρακολουθείται
στα εξωτερικά ιατρεία του παραπάνω
νοσοκομείου και έχει ανάγκη από υγιεινή
διατροφή, ιατρική παρακολούθηση και
οικογενειακή υποστήριξη. Έτσι κατά
πρώτο λόγο υπόχρεος προς διατροφή
του ενάγοντος είναι οι γονείς του, αλλά

και κατά δεύτερο λόγο υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση της αδελφής του
Β.Α. Πλην όμως τόσο οι γονείς του ενάγοντος όσο και η έγγαμος αδελφή του
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να
του παρέχουν διατροφή. Με βάση όσα
εκτέθηκαν παραπάνω και αφού ληφθούν υπόψη τα απολύτως αναγκαία για
τη ζωή του ενάγοντος, αδελφού του αποβιώσαντος, στα οποία περιλαμβάνονται
κατά το νόμο (άρθρο 1504 παρ. 1 εδ. β’
του ΑΚ) η ένδυση, η ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και η διατροφή του γενικότερα, όπως οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής και
της καταστάσεως της σωματικής και της
πνευματικής του υγείας, αποδείχτηκε ότι
κατά τον κρίσιμο χρόνο του θανάτου του
Π.Χ. στις 2.5.2000 ο ενάγων αδελφός
του είχε έναντι αυτού δικαίωμα διατροφής για την κάλυψη των απολύτως αναγκαίων για τη ζωή του, το ποσό της οποίας ανερχόταν σε 80.000 δρχ. το μήνα και
το οποίο κάλυπτε ο αποβιώσας αδελφός του από τα εισοδήματα της εργασίας
του ως οδηγού Δ.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου (ταξί) και θα εξακολουθούσε να
καλύπτει με πιθανότητα και κατά τη
συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων
και για το μέλλον τουλάχιστον μέχρι και
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τις 30.4.2006, αν δεν μεσολαβούσε ο
θάνατος του. Έτσι ο ενάγων δικαιούχος
στερήθηκε τη διατροφή αυτή και θα τη
στερείται και στο μέλλον εξαιτίας του
θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή
αδελφού του κατά το χρονικό διάστημα
από τις 2-5-2000, ημέρα του θανάτου
του αδελφού του, έως τις 30-4-2006.
Εξάλλου, το αίτημα του ενάγοντος περί
αναγνωρίσεως του δικαιώματος για
καταβολή σ’ αυτόν από την εναγομένη

μηνιαίων περιοδικών παροχών για τη
διατροφή του από την 1-5-2006 έως τις
30-4-2020 κρίνεται πρόωρο και γι’ αυτό
πρέπει να απορριφθεί. Επομένως, ο
ενάγων δικαιούται αποζημίωση λόγω
στερήσεως της διατροφής του αυτής
από την εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, η οποία ευθύνεται από την ασφαλιστική σύμβαση.

170/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόρος: Γεώργιος Πασσάς).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ι.Κ.Α. Αγωγή κατά του υπαιτίου αυτοκινητικού ατυχήματος με
τραυματισμό ασφαλισμένου. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 10 § 5 νδ 4104/1960,
18 νδ 4476/1965, 34 § 2 και 60 § 3 αν
1846/1951 σε συνδυασμό με το βδ 226/
23-2-1973 προκύπτει ότι σε περίπτωση
σωματικής βλάβης από αυτοκινητικό
ατύχημα (αδικοπραξία) με παθόντα
ασφαλισμένο του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, η κατά το άρθρο 929
εδ. α ΑΚ αξίωση αποζημιώσεως του
παθόντος κατά των υπόχρεων, λόγω
αδικοπραξίας, προσώπων, μεταβιβάζεται δυνάμει νομίμου εκχωρήσεως
(υποκαταστάσεως) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην έκταση της από
μέρους τούτου οφειλής, λόγω του ατυχήματος, στον ασφαλισμένο, ασφαλιστικών παροχών, και ότι η έκταση αυτής
της μεταβιβάσεως προσδιορίζεται με
απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, κατά τους ορισμούς των άρθρων 2 και 3 του βδ 226/
1973. Η αξίωση, συνεπώς, που αποκτά
το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε

περίπτωση τέτοιας αδικοπραξίας, έχει
αντικείμενο όχι την απόδοση των εξαιτίας της δαπανών του για ασφαλιστικές
παροχές στο ζημιωθέντα ασφαλισμένο,
αλλά την αποζημίωση καθεαυτήν, που
χωρίς τη νόμιμη εκχώρηση θα εδικαιούτο, ο ίδιος, ο παθών ασφαλισμένος, να
επιδιώξει για τη σωματική του βλάβη,
στην έκταση της νόμιμης ως προς την
αντίστοιχη απαίτηση, διαδοχής, την
προσδιοριζόμενη κατά τις διατάξεις του
ΒΔ 226/1973. Συνεπώς η σχετική αγωγή
του ΙΚΑ πρέπει να περιέχει προσδιορισμό της από την αδικοπραξία ζημίας
του παθόντος ασφαλισμένου, των
ειδικό-τερων αιτίων όπως δαπάνες
νοσηλείας, στερήσεως εισοδήματος και
των αντι-στοίχων μερικότερων ποσών
της (ΑΠ 1924/86 Ε Συγκ. Δ 1987/403,
Εφ. Λαρ. 633/1999 ΕΣυγκ Δ 2001, 205,
Εφ. Αθ. 2041/1989 ΑρχΝ 41. 579). Η
κρινόμενη αγωγή είναι ορισμένη, διότι,
όπως προ-κύπτει από το δικόγραφό της,
φέρει όλα τα προεκτεθέντα στοιχεία που
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απαι-τούνται για τη θεμελίωσή της στις
προα-ναφερόμενες διατάξεις.
Αποδείχθηκε ότι ο ασφαλισμένος
στο ενάγον Γ.Μ. κατά το χρόνο του
ατυχήματος εργαζόταν ως εφημεριδοπώλης με μηνιαίες αποδοχές 440,21 ευρώ. Κατά το πιο πάνω αυτοκινητικό ατύχημα τραυματίσθηκε και υπέστη ανοικτό
κάταγμα αριστερής κνήμης. Νοσηλεύθηκε στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Πατρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» από
27-12-1995 μέχρι και 23-1-1996, όπου
υποβλήθηκε σε εγχείρηση και συγκεκριμένα σε οστεοσύνθεση και πλαστική
δέρματος. Συνεπεία του τραυματισμού
του αυτού ήταν ανίκανος προς εργασία
από 27-12-1995 μέχρι 10-7-1996, με
αποτέλεσμα να απωλέσει τα πιο πάνω
έσοδά του από την εργασία του ως
εφημεριδοπώλης, τα οποία κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων θα κέρδιζε αν δεν μεσολαβούσε ο τραυματισμός του. Το ενάγον κατέβαλε στον
ασφαλισμένο του το ως επίδομα ασθενείας με το δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων 1996 για την ανικανότητά του
προς εργασία συνεπεία του τραυματισμού του για το χρονικό διάστημα

από 27-12-1995 μέχρι 10-7-1996 το
συνο-λικό ποσό των 672.335 δραχμών
(1973,10 Ευρώ). Επίσης το ενάγον κατέβαλε στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
για τη νοσοκομειακή περίθαλψη του
ασφα-λισμένου του το συνολικό ποσό
των 412.386 δραχμών (1210,23 Ευρώ).
Εκδόθηκε δε για τα ποσά αυτά η Σ 91/
674/21-2-1997 απόφαση του Διοικητή
του ενάγοντος. Το ενάγον, επομένως,
στο οποίο έχει μεταβιβασθεί αυτοδικαίως
από το νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 10 § 5 νδ 4104/60 και 18
αν 1654/86, η αντίστοιχη αξίωση του παθόντος κατά του εναγομένου, έχει κατά
του τελευταίου αξίωση καταβολής του
πιο πάνω ποσού από 3183,33 Ευρώ
(1973,10+1210,23 Ευρώ). Επομένως,
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την
εκκαλουμένη απόφαση του δέχθηκε κατ’
ουσία την αγωγή, αν και μερικά διαφορετική αιτιολογία, ορθά ερμήνευσε το νόμο
και εκτίμησε τις αποδείξεις. Συνακόλουθα, πρέπει η έφεση να απορριφθεί κατ’
ουσία, αφού αντικατασταθούν οι αιτιολογίες της εκκαλουμένης με αυτές της
παρούσας (άρθρο 534 ΚΠολΔ).

187/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Γιαννόπουλος, Γεώργιος Καράτσαλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Εργολάβος που δεν έλαβε μέτρα στην οδό που κατασκεύαζε.
Ως μέσος εργολάβος στη συγκεκριμένη περίπτωση μολονότι ήταν υπεύθυνος για
την εκτέλεση του έργου και είχε προβεί στην εκσκαφή του οδοστρώματος και την
τοποθέτηση μπάζων επί του οδοστρώματος δεν είχε προβεί, όπως όφειλε στην
απαιτούμενη από το νόμο σήμανση της οδού παρά τα μέτρα που έπρεπε να λάβει
ο εργολάβος προς αποφυγή ατυχημάτων. Συνυπαιτιότητα του οδηγού. Ζημιές
σε αυτοκίνητο που η δαπάνη επισκευής του υπερέβαινε την αξία του. Θεωρείται
ολοσχερώς κατεστραμμένο από οικονομική άποψη. Προσφορά από τον ενάγοντα
τα σωζόμενα υπολείμματα του καταστραφέντος αυτοκινήτου.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Στις 27 Ιουλίου
1995 και περί ώρα 00.05', στο Αγρίνιο,
το υπ’ αρ. κυκλ. ΑΙΑ 6073 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κυριότητας της ενάγουσας, που
οδηγούσε ο Γ.Τ., εκινείτο στην πάροδο
που συνδέει την οδό Εχινάδων με την
οδό Αγγελοκάστρου, με κατεύθυνση
προς την οδό Αγγελοκάστρου, προκειμένου να μεταβεί στο Δοκίμι. Όταν το
αυτοκίνητο της ενάγουσας εισήλθε στην
οδό Αγγελοκάστρου, επέπεσε σε ανάχωμα που υπήρχε επί του οδοστρώματος αυτής και, στη συνέχεια, στο
σκαμμένο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα
να υποστεί πολλαπλές φθορές. Το ως
άνω αυτοκινητικό ατύχημα οφείλεται
κυ-ρίως σε υπαιτιότητα του εναγομένου,
καθόσον αυτός από αμέλεια του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει ως μέσος
συνετός εργολάβος στη συγκεκριμένη
περίπτωση, μολονότι ήταν υπεύθυνος
εργολάβος για την εκτέλεση του έργου
βελτίωσης της οδού Αγγελοκάστρου και
είχε προβεί στην εκσκαφή του οδοστρώματος αυτής και στην τοποθέτηση των
μπαζών της εκσκαφής επί του οδοστρώματος, δημιουργώντας ανάχωμα, δεν
είχε προβεί, όπως όφειλε, στην απαιτούμενη από το νόμο σήμανση της οδού
για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των
οχημάτων και ειδικότερα δεν είχε τοποθετήσει, σε κατάλληλες θέσεις, σχετικές
πινακίδες σήμανσης (κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές), ούτε είχε επισημάνει τα όρια των εκτελουμένων έργων
επί του οδοστρώματος και του αναχώματος με την τοποθέτηση συνεχομένων
ή διακεκομμένων εμποδίων, που να
έχουν εναλλασσόμενες λωρίδες ερυθρού και λευκού χρώματος, κατά τη διάρκεια δε της νύκτας με την τοποθέτηση
αντανακλαστικών στοιχείων και σταθερών φώτων ερυθρού χρώματος ή φώ-
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των που αναβοσβήνουν, χρώματος
βα-θύ κίτρινου, κατά τα οριζόμενα στα
άρθρα 9 και 10 του Κ.Ο.Κ., με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της ενάγουσας να
επιπέσει στο ανάχωμα και στη συνέχεια,
στο σκαμμένο οδόστρωμα και να υποστεί πολλαπλές φθορές……
Συνυπαίτιος, όμως, στην πρόκληση του ως άνω αυτοκινητικού ατυχήματος, κατά ποσοστό 20%, είναι και ο
οδηγός του αυτοκινήτου της ενάγουσας,
καθόσον αυτός από αμέλειά του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει ως μέσος
συνετός οδηγός, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οδηγούσε το όχημα του, χωρίς
να έχει διαρκώς τεταμένη την προσοχή
του, ενόψει και της νυκτερινής ώρας, με
αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί, εγκαίρως, την ύπαρξη του αναχώματος επί
του οδοστρώματος της οδού Αγγελοκάστρου και το όχημά του να επιπέσει
σ’ αυτό. Συνεπώς, πρέπει να γίνει, εν
μέρει, δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη, η
στηριζόμενη στο άρθρο 300 του Α.Κ.
ένσταση του εναγομένου.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της ενάγουσας, εργοστασίου κατασκευής Mitsubishi, τύπου
Galant, κυλινδρισμού 1.598c.c, έτους
κατασκευής 1987, είχε εισαχθεί μεταχειρισμένο από τη Γερμανία, κατά το έτος
1990 και κατά την ημέρα του ατυχήματος
είχε συμπληρώσει οκτώ έτη οδικής
κυκλοφορίας. Ενόψει της παλαιότητας
του, η εμπορική του αξία, κατά τον χρόνο
του επιδίκου ατυχήματος, ανερχόταν στο
ποσό του 1.500.000 δραχμών. Ενόψει
αυτών, η δαπάνη αποκατάστασης τω
φθορών του ως άνω αυτοκινήτου υπερβαίνει ουσιωδώς την εμπορική αξία, που
αυτό είχε πριν το επίδικο ατύχημα και
συνεπώς η επισκευή του είναι οικονομικά ασύμφορη. Γι’ αυτό, πρέπει το
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αυτοκίνητο της ενάγουσας να θεωρηθεί
ως ολοσχερώς κατεστραμμένο, από
οικονομική άποψη, η δε αντίστοιχη ζημιά
που υπέστη η ενάγουσα από την αιτία
αυτή, ανέρχεται στο προαναφερθέν ποσό της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου
(1.500.000 δρχ.). Πρέπει, όμως, να
αφαιρεθεί από το παραπάνω ποσό, το
ποσό των 300.000 δραχμών, που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνυπαιτιότητας
του οδηγού του αυτοκινήτου της
ενάγου-σας (1.500.000 χ 20%) και να
περιο-ριστεί η αξίωση της ενάγουσας για
απο-ζημίωση για τη θετική ζημιά, που
υπέστη από το επίδικο ατύχημα, στο
ποσό του 1.200.000 δραχμών.

Ο εναγόμενος υποχρεούται να
καταβάλει στην ενάγουσα, ως αποζημίωση και ως χρηματική ικανοποίηση,
λόγω ηθικής βλάβης, το συνολικό ποσό
των 1.280.000 δραχμών, ήτοι των
3.756,41 ευρώ, με τον όρο, όμως, της
ταυτόχρονης παράδοσης από την ενάγουσα στον εναγόμενο των σωζόμενων
υπολειμμάτων του υπ’ αρ. κυκλ. ΑΙΑ
- 6073 Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της, αξίας
100.000 δραχμών (293,47 ευρώ), τα
οποία η ίδια προσέφερε στον εναγόμενο
με σχετική δήλωσή της, που περιέχεται
στο δικόγραφο της αγωγής.

211/2005
(Πρόεδρος: Απόστολος Στρατίκης).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Τσιμπούκης, Θεοφάνης Κυρίλος, Χριστόφορος
Παλιογιώργος).

Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα θανόντος οδηγού σε ποσοστό
80%. Επιδίκαση μειωμένου χρηματικού ποσού για ψυχική οδύνη σε
σύζυγο, μητέρα, αδελφούς και τέκνα. Ασφαλιστική σύμβαση. Δεν είναι
απαραίτητη η υπογραφή του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλιζόμενο.
Πρέπει να καταβάλει τα ασφάλιστρα και να παραλαμβάνει το
ασφαλιστήριο.
Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά η
συνυπαιτιότητα του θανόντος οδηγού,
εκτιμάται σε ποσοστό 80% και του
ενα-γόμενου οδηγού σε ποσοστό 20%,
δε-κτής καθισταμένης, ως κατ’ ουσίαν
βά-σιμης, της σχετικής ένσταση των
ενα-γομένων, περί συνυπαιτιότητας του
θα-νόντος οδηγού, στο ένδικο ατύχημα.
Πε-ραιτέρω αποδείχθηκε ότι ο θανών
ήταν ηλικίας 51 ετών και είχε αποκτήσει
από το γάμο του με την πρώτη των εναγόντων δύο παιδιά, την Πηνελόπη και

το Δημήτριο, δεύτερη και τρίτο των εναγόντων ηλικίας 23 και 21 χρόνων κατά το
θάνατο του. Επίσης αποδείχθηκε ότι οι
λοιποί ενάγοντες περιλαμβάνονται στην
οικογένεια του θανόντος με την έν-νοια
της διατάξεως του άρθρου 932 εδ. 3
Α.Κ. Ειδικότερα η τέταρτη τούτων είναι
η μητέρα του και οι λοιποί τα αδέλφια
του. Όλοι οι παραπάνω ενάγοντες
συν-δέονταν με το θανόντα με στενό
ψυχικό δεσμό και υπέστησαν από τον
αιφνίδιο θάνατο του ψυχικό άλγος. Με
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βάση τα δεδομένα αυτά το δικαστήριο
λαμβά-νοντας υπόψιν τις συνθήκες του
ατυχή-ματος, την ηλικία του θανόντος
και των εναγόντων, το βαθμό της
συγγένειας τους, με το θύμα, το βαθμό
του πταί-σματος, τον ψυχικό δεσμό,
που τους συνέδεε και την κοινωνική και
οικονομική τους κατάσταση καθώς και
των εναγο-μένων φυσικών προσώπων,
κρίνει ότι πρέπει να επιδικασθούν στους
ενά-γοντες, ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, τα ακό-

λουθα ποσά: στην πρώτη ενάγουσα,
σύ-ζυγο του θανόντος, το ποσόν των
2.000.000 δρχ. ή 5.869 ευρώ, σε καθένα
των τέκνων του δηλαδή σε καθένα από
τους δεύτερη και τρίτο των εναγόντων,
το ποσόν του 1.500.000 δρχ. ή 4.402
ευρώ, στην τέταρτη τούτων, μητέρα του
το ποσόν των 800.000 δρχ. ή 2.347 ευρώ, και σε καθένα των λοιπών εναγόντων, αδελφών του, ανά 300.000 δρχ.
ή 880 ευρώ.

216/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιάκωβος Μπαλτάς, Βασίλειος Βλαχογιάννης, Νικόλαος
Καλαντζής).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Περιποίηση του τραυματισθέντος από τη μητέρα του. Δικαιούται
ο τραυματισθείς να ζητήσει αποζημίωση για τη δαπάνη στην οποία θα υπεβάλλετο
για την πρόσληψη αποκλειστικής νοσοκόμου. Αποζημίωση κατά το άρθρο 931 Α.Κ.
(παραμόρφωση και αναπηρία) σε κόρη που εργαζόταν ως πωλήτρια και μετά τον
τραυματισμό της δεν θα μπορεί να εργάζεται στην ίδιας εργασία.

Η ενάγουσα κατά το διάστημα της
νοσηλείας κατ’ οίκον μετά την έξοδό της
από το νοσοκομείο είχε ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας και περιποίηση διότι δεν
μπορούσε να μετακινηθεί, γι’ αυτό η μητέρα της την φρόντιζε για χρονικό διάστημα 56 ημερών δηλ. από 6-7-2001
έως 5-9-2001 και ναι μεν τα συγγενικά
πρόσωπα έχουν ηθική υποχρέωση να
συμπαρίστανται και να παρέχουν φροντίδα και βοήθεια, όμως οι προαναφερθείσες υπηρεσίες της μητέρας της
ως αποκλειστικής νοσοκόμου με εντατικοποίηση των δυνάμεων της, είναι πέραν της συνήθους υποχρεώσεως, εάν
δε δεν είχε προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές η μητέρα της, η ενάγουσα θα ήταν
αναγκασμένη να προσλάβει άλλο πρό-

σωπο με αμοιβή. Το γεγονός ότι αυτές
τις υπηρεσίες κάλυψε η μητέρα της,
δεν μπορεί να καταλήξει σε όφελος των
εναγομένων και σε μη καταβολή από
αυτούς της σχετικής αποζημιώσεως της
ενάγουσας, η οποία στερούμενη χρημάτων για την κάλυψη των δαπανών αυτών, χρησιμοποίησε το ως άνω συγγενικό της πρόσωπο. Σύμφωνα με τα παραπάνω η ενάγουσα και αν ακόμη δεν
κατέβαλε στην μητέρα της αμοιβή για
τις προσφερθείσες υπηρεσίες της δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τη δαπάνη στην οποία θα υπεβάλετο για την
πρόσληψη αποκλειστικής νοσοκόμου
(Εφ.Αθ. 1005/1994 Δνη τόμος έτους
1995 σελ. 644). Η δαπάνη αυτή
αποτιμάται, για το χρονικό διάστημα
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των 56 ημερών, στο συνολικό ποσό
των 1.400 Ευρώ (56 ημέρεςΧ25 Ευρώ
ημε-ρησίως).
Επίσης απεδείχθη ότι η ενάγουσα η οποία ήταν ηλικίας 20 ετών κατά
τον χρόνο του ατυχήματος υπέστη μόνιμη και διαρκή αναπηρία στο αριστερό
σκέλος η οποία την υποχρεώνει να
μετακινείται με τη βοήθεια βακτηριών,
αφού όπως προκύπτει από την υπ’
αριθμ. 248/2002 γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
Πατρών παρουσιάζει βράχυνση του
σκέ-λους. Η αναπηρία αυτή η οποία δε

φαίνεται ότι θα αποκατασταθεί στο μέλλον, θα έχει οπωσδήποτε επίπτωση στο
μέλλον της δηλ. στην κοινωνική, οικονομική και κυρίως στην επαγγελματική
της δραστηριότητα αφού ειργάζετο
ως πωλήτρια που απαιτείται συνεχώς
κίνη-ση και την εργασία της αυτή δεν θα
μπο-ρεί πλέον να την πραγματοποιήσει.
Επομένως πρέπει να επιδικασθεί σε αυτή ιδιαίτερη αποζημίωση η οποία πρέπει
να προσδιορισθεί στο ποσό των 58.695
Ευρώ.

222/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Αγγελος Τόλιας).
Διαδικασία σε δίκες που αφορούν ζημιές από αυτοκίνητο και τη σύμβαση της ασφάλισης
που δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων, πρέπει όλοι οι ισχυρισμοί να
προτείνονται προφορικά στο ακροατήριο και να καταχωρούνται στα πρακτικά έστω
και επιγραμματικά. Μπορούν όμως οι διάδικοι να αναφέρουν τους ισχυρισμούς στις
προτάσεις τους αλλά πρέπει να κατατεθούν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και να
γίνει μνεία στα πρακτικά καθώς και αναφορά του καταθέσαντος σ’ αυτές.

Από τις διατάξεις των άρθρων
115 § 3, 256 § 1 εδ. δ, 666 § 1 ΚΠολΔ
συνάγεται ότι σε δίκες που αφορούν
ζη-μίες από αυτοκίνητο, καθώς και από
τη σύμβαση της ασφάλισης του (ΚΠολΔ
681 Α), κατά την οποία δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση εγγράφων προτάσεων, όλοι οι ισχυρισμοί των διαδίκων
πρέπει να προτείνονται προφορικά στο
ακροατήριο και να καταχωρούνται, είτε
και επιγραμματικά, στα πρακτικά. Από
τις ως άνω διατάξεις σε συνδυασμό με

τη διάταξη του άρθρου 591 § 1 εδ. β
προκύπτει, ότι οι διάδικοι, σε περίπτωση
που υποβάλουν προτάσεις, δεν αποκλείεται μεν να προτείνουν με αυτές
οποιαδήποτε καταλυτικό της αγωγής
ισχυρισμό, αυτό όμως μπορούν να πράξουν μόνο όταν καταθέσουν προτάσεις
κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και
γίνει μνεία στα πρακτικά για την κατάθεσή τους καθώς και αναφορά του καταθέσαντος σ’ αυτές.
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291/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Αμπατζής).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κατάθεση από αυτόν
στην Αστυνομική Αρχή αποδεικτικού ασφάλισης αναγνωρισμένης στην Ελλάδα
ασφαλιστικής εταιρείας ή απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφάλισης,
το αυτοκίνητο δεν κρατείται. Αυτά τα (κατατεθέντα) στοιχεία αποτελούν κατά πλάσμα
του νόμου πρόταση της ασφαλιστικής εταιρείας που απευθύνεται αόριστα προς
τους δικαιούχους αποζημίωσης τρίτους. Με την αποδοχή αυτή της πρότασης από
τον ζημιωθέντα που μπορεί να γίνει και με τη σχετική αγωγή, καταρτίζεται σύμβαση
σωρευτικής αναστολής που ιδρύει (άρθρα 361 και 77 Α.Κ.) άμεση ευθύνη του
αποδεχομένου απέναντι στον ζημιωθέντα. Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή είναι
πενταετής γιατί η απαίτηση στηρίζεται σε αδικοπραξία. Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς
Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.). Ευθεία ευθύνη του για τις ζημίες . Ενοχές από αδίκημα διέπονται
από το δίκαιο της πολιτείας που διαπράχθηκε το αδίκημα. Περιστατικά.

Με τη διάταξη του άρθρου 43
παρ. 6 του νόμου 2094/1992 «περί
κυ-ρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ορίστηκε ότι δεν έχουν εφαρμογή στα αυτοκίνητα οχήματα, κατά την έννοια του παρόντος κώδικα, οι για την
κράτηση από την Αστυνομική Αρχή διατάξεις του άρθρου 11 “του νόμου ΓΠΝ/
1911”, αν ο οδηγός συμμορφώθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού και κατέθεσε αποδεικτικό ασφάλισης
(βεβαίωση αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ασφαλιστικής εταιρείας) του οχήματος ή αποδείξει ότι είναι κάτοχος δελτίου
διεθνούς ασφάλισης, τα οποία αποτελούν δήλωση αποδοχής χρέους για τα
ισχύοντα στην Ελλάδα ελάχιστα ποσά
ασφαλιστικής κάλυψης, τα οποία προβλέπονται από τα νομίμως εγκεκριμένα
τιμολόγια ασφαλίστρων ή, προκειμένου
για αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, καταθέσει δήλωση αναδοχής χρέους αλληλοασφαλιστικού συνεταιρισμού ή αλληλοασφαλιστικού ταμείου συνεταιρισμού,
που λειτουργεί νόμιμα, στο οποίο το

αυ-τοκίνητο είναι ασφαλισμένο. Από
τη διάταξη αυτή, συνάγεται ότι κατά
ρητή νομοθετική επιταγή ειδικώς η από
τον οδηγό ζημιογόνου αυτοκινήτου
κατάθε-ση βεβαίωσης ασφαλίσεως του
αυτοκι-νήτου από αναγνωρισμένη στην
Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία ή από τον
οδηγό απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου
διεθ-νούς ασφαλίσεως, και τα δύο αυτά
στοι-χεία αποτελούν, κατά πλάσμα του
νό-μου, πρόταση της ασφαλιστικής εταιρείας, που εξέδωκε τη βεβαίωση ή το
δελτίο αυτό, σύμφωνα προς την οποία,
απευθυνόμενη αορίστως προς τους δικαιούχους αποζημιώσεως τρίτους σε
περίπτωση πραγματώσεως ασφαλιστικού κινδύνου, ο προτείνων ασφαλιστής
προσφέρεται να ικανοποιήσει τις αξιώσεις των τελευταίων, εφόσον αυτές δεν
υπερβαίνουν το ασφαλιστικό ποσό και
δεν είναι κατώτερες από τα ισχύοντα
ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης
που προβλέπονται κάθε φορά από τα
νομίμως εγκεκριμένα τιμολόγια ασφαλίστρων, και έτσι με την αποδοχή αυτή
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της προτάσεως, η οποία μπορεί να γίνει
και με την έγερση της σχετικής από
τον ενδιαφερόμενο αγωγής κατά του
ασφαλιστή, καταρτίζεται σύμβαση σωρευτικής αναδοχής, που ιδρύει, σύμφωνα με τα άρθρα 361 και 477 Α.Κ., άμεση
ευθύνη του αναδεχόμενου απέναντι
του προσώπου που ζημιώθηκε από το
ατύχημα μέχρι του παραπάνω ποσού.
Στην περίπτωση αυτή της συμβατικής
σωρευτικής αναδοχής χρέους, η έκταση
της ευθύνης του αναδοχέα ρυθμίζεται
κατά τις λοιπές γενικές διατάξεις των
άρθρων 472 έως 475 Α.Κ. Επομένως,
ο ασφαλιστής υπέχει έναντι του παθόντος όμοια υποχρέωση, όπως και ο
οφειλέτης - ζημιώσας, με όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, οπότε η κατά
την αγωγή απαίτηση του ζημιωθέντος
προσώπου στηρίζεται σε αδικοπραξία,
που υπόκειται σε πενταετή παραγραφή
κατά τους όρους του άρθρου 937 Α.Κ.
(ΑΠ. 934/93 Ελλ,Δικ. 1994 σελ. 1504).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 33 Κ.Πολ.Δικ.,
διαφορές που αφορούν την ύπαρξη ή το
κύρος δικαιοπραξίας εν ζωή, και όλα τα
δικαιώματα που πηγάζουν από αυ-τήν,
μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου
βρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίστηκε η
δικαιοπραξία ή όπου πρέπει να εκπληρωθεί η παροχή. Κατά το άρθρο δε 193
Α.Κ., η σύμβαση συντελείται με μόνη
την αποδοχή της πρότασης, αν από το
περιεχόμενο της τελευταίας ή από τα
συναλλακτικά ήθη ή από τις ειδικές περιστάσεις συνάγεται ότι δεν είναι ανάγκη
να περιέλθει η αποδοχή σ’ αυτόν που
έκανε την πρόταση (ΑΠ. 1597/88 Ελλ.
Δικ. 1990 σελ. 106). Περαιτέρω, με το
άρθρο 26 του Ν. 489/1976, έχει συσταθεί το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α), που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και εναντίον του
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οποίου έχει ο από αδικοπραξία κατά
την κυκλοφορία αυτοκινήτων ζημιωθείς,
ευθεία αξίωση αποζημιώσεως ή χρηματικής ικανοποιήσεως. Η ευθύνη του ως
άνω Γ.Δ.Α., θεμελιώνεται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και
3 του ως νόμου, όπως η δεύτερη παρ.
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ.
9 Ν. 2496/1997, και για ατύχημα στο
έδαφος χώρας μετά του αντίστοιχου
γρα-φείου της οποίας έχει συνάψει
την κατά το άρθρο 30 παρ. 1 εδ.
α’ του παρόντος νόμου (489/1976)
σύμβαση και σύμ-φωνα με τους όρους
της σύμβασης αυ-τής, εφόσον το
αυτοκίνητο που προ-κάλεσε το ατύχημα
είναι εφοδιασμένο με το πιστοποιητικό
διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα)
σε ισχύ. Στις περι-πτώσεις ευθύνης
του ελληνικού Γ.Δ.Α., είναι τούτο, κατά
τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 4 του
ανωτέρω νόμου 489/1976, αντίκλητος
του αλλοδαπού ασφα-λιστή. Τέλος,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5
παρ. 3 της συμβάσεως των Βρυξελών,
η οποία τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα με
το Ν. 1814/1988, ως τόπος τελέσεως
του αδικήματος θεωρείται τό-σο ο τόπος
όπου έλαβε χώρα το ζη-μιογόνο γεγονός,
όσο και ο τόπος, που επέρχεται η ζημία
(βλ. Αθαν. Κρητικό, Αποζημίωση από
Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα, εκδ.
1998 σελ. 859 παρ. 2582, Ε.Πειραιώς
347/2000 Έλλ.Δικ. 2001 σελ. 463), ενώ
κατά τη διάταξη του άρθρου 26 Α.Κ., οι
ενοχές από αδίκημα διέπονται από το
δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε
το αδίκημα.
…… Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, ορθώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο:
α) δεν κηρύχτηκε αναρμόδιο κατά τόπο
προς εκδίκαση της υποθέσεως, καθόσον θεμελιώνεται τέτοια αρμοδιότητα
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του ως άνω Δικαστηρίου βάσει της
διατά-ξεως του άρθρου 33 Κ.Πολ.Δικ.,
δοθέ-ντος ότι η αγωγή στηρίζεται στη
σύμβα-ση αναδοχής χρέους, η οποία
(σύμβα-ση) καταρτίστηκε στην Πάτρα
με την έγερση της αγωγής αυτής, που
θεωρεί-ται αποδοχή της προτάσεως
της ασφα-λιστικής εταιρείας, που ήταν
ασφαλι-σμένο το ζημιογόνο αυτοκίνητο
και ήταν εφοδιασμένο με πράσινη
κάρτα, β) θεώ-ρησε ως αντίκλητο της
ως άνω ασφα-λιστικής εταιρείας το
Ελληνικό Γ.Δ.Α., στο οποίο επιδόθηκε,
την 20.7.2001, η αγωγή και συνεπώς
η επίδοσή της δεν είναι άκυρη και
δεν επήλθε παραγραφή της επίμαχης
αξιώσεως του ενάγοντος, αφού, από
το ατύχημα (20.7.1996) μέχρι τον
ανωτέρω χρόνο, δεν πέρασε χρονι-κό
διάστημα πλέον της πενταετίας, δεδομένου ότι η ευθύνη του Ελληνικού
Γ.Δ.Α. θεμελιώνεται και στην αναφερόμενη στη μείζονα σκέψη περίπτωση,
καθόσον το εν λόγω Γραφείο έχει συνάψει με το αντίστοιχο Ιταλικό Γραφείο την

κατά το άρθρο 30 παρ. 1 εδ. α’ του Ν.
489/1976 σύμβαση, το δε ζημιογόνο
αυτοκίνητο ήταν εφοδιασμένο με πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη
κάρτα) σε ισχύ, που χορηγήθηκε από
το ως άνω αλλοδαπό Γραφείο, οπότε το
Ελληνικό Γ.Δ.Α. είναι νόμιμος αντίκλητος
της παραπάνω ασφαλιστικής εταιρείας,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31
παρ. 4 του ως άνω νόμου, γ) εφάρμοσε
το Ελληνικό Δίκαιο, ενόψει της διατάξεως
του άρθρου 5 παρ. 3 της Συμβάσεως
των Βρυξελών και του άρθρου 26 Α.Κ.,
αφού η ζημία του ενάγοντος από το
ατύ-χημα επήλθε στην Ελλάδα με τον
ακρω-τηριασμό του δακτύλου του και δ)
τις προσαχθείσες αποδείξεις εκτίμησε,
ανα-φορικά με την υπαιτιότητα του
εναγομέ-νου και τον προσδιορισμό
της χρηματι-κής ικανοποιήσεως, λόγω
ηθικής βλά-βης, του ενάγοντος, και
πρέπει ως εκ τούτου να απορριφθούν,
ως αβάσιμοι, οι σχετικοί λόγοι της
έφεσης με τους οποίους υποστηρίζονται

293/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χριστόφορος Σαράκης, Σπυρίδων Σωχωρίτης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα πεζού σε ποσοστό 30%. Περιστατικά.

Περαιτέρω και η ενάγουσα είναι
συνυπαίτια του τραυματισμού της και
μάλιστα σε ποσοστό 30% διότι επεχείρησε να διασχίσει κάθετα την παραπάνω οδό χωρίς να ελέγξει την κίνηση των
οχημάτων που κυκλοφορούσαν σ’ αυτή.
Ειδικότερα η ενάγουσα μπορούσε να
αντιληφθεί το αυτοκίνητο του εναγομέ-

νου εφόσον αυτός είχε αναμμένα τα φώτα του αυτοκινήτου του και τίποτα δεν
εμπόδιζε την ορατότητα αυτού. Επομένως η νόμιμη (άρθρο 300 ΑΚ) ένσταση
των εναγομένων πρέπει να γίνει εν μέρει
δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη.
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295/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Ξενοφών Νικολάου, Παναγιώτης
Σαλαμαλίκης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράβαση του Κ.Ο.Κ. Δεν θεμελιώνει αυτή καθεαυτή
υπαιτιότητα στην επέλευση του ατυχήματος. Παράνομη στάθμευση αυτοκινήτου. Με
συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να μην συντέλεσε στο ατύχημα. Περιστατικά.

Η παράβαση των διατάξεων του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δεν θεμελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήματος,
αποτελεί όμως στοιχείο, η στάθμευση
του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη
αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συγκεκριμένης παραβάσεως και το επελθόντος αποτελέσματος (ΑΠ599/2003 Ελλ.
Δικ. 45, 1032, ΑΠ 1464/2003 ΝοΒ 52,
775).
…… Ο εναγόμενος είχε σταθμεύσει το φορτηγό αυτοκίνητό του σε σημείο, όπου δεν επιτρέπεται η στάθμευση
και υπάρχει ενδεικτική απαγορευτική
πινακίδα Ρ -39. Η παραβατική όμως
αυτή συμπεριφορά του, δεν συνετέλεσε
στο βλαπτικό αποτέλεσμα, διότι δεν
συν-δέεται αιτιωδώς με τη σύγκρουση
των οχημάτων, λαμβανομένων υπόψη

και ότι 1) στο σημείο του ατυχήματος η
ορα-τότητα δεν περιορίζεται, καθόσον
πριν απ’ αυτό η παραπάνω οδός είναι
ευθεία σε μήκος 300 μέτρων, 2) το ως
άνω σημείο, αν και δεν λειτουργούσε ο
δημο-τικός φωτισμός, φωτιζόταν από
τα φώτα του ανωτέρω Ιερού Ναού, 3)
το σταθμευ-μένο φορτηγό αυτοκίνητο
καταλάμβανε τμήμα του οδοστρώματος
2,80 μέτρων, οπότε υπήρχε ελεύθερο
οδόστρωμα πλάτους 7,70 μέτρων
(10,50 μ. - 2,80 μ.)/ που επέτρεπε
τη διέλευση της μοτο-συκλέττας και
4) ο ίδιος ο ενάγων, εξετα-ζόμενος
προανακριτικώς για το ατύ-χημα,
κατέθεσε ότι αντελήφθηκε το σταθμευμένο όχημα «ως έναν όγκο» από
την συμβολή των οδών Ακτή Δυμαίων
και Παπαφλέσσα, ήτοι από απόσταση
150 περίπου μέτρων, και πλησιάζοντας
διαπίστωσε ότι πρόκειται για φορτηγό

325/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου – Τσιμπούκη, Θεοδώρα Τρομπούκη).
Ασφαλιστική σύμβαση. Ασφαλιστήριο. Δεν είναι απαραίτητο να υπογράφεται από τον
ασφαλισμένο, αρκεί αυτός να καταβάλει τα ασφάλιστρα και να το παραλαμβάνει. Ο
ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης, τους δικονομικούς
τόκους και τη δικαστική δαπάνη. Αυτά τα ποσά δικαιούται να τα διεκδικήσει από τον
ασφαλισμένο με το νόμιμο τόκο από την καταβολή στον τρίτο και όχι από την άσκηση
της αγωγής. Συμβιβασμός μεταξύ των τρίτων που ζημιώθηκαν και του ασφαλιστή. Η
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ζημία θα αποτελέσει αντικείμενο της δίκης μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου οπότε
μπορεί ο ασφαλισμένος να υποχρεωθεί να πληρώσει μικρότερο ποσό από αυτό που
καταβλήθηκε στον τρίτο από την ασφαλιστική εταιρεία.

Για τη δέσμευση του ασφαλισμένου δεν είναι απαραίτητο να υπογράφεται το ασφαλιστήριο από αυτόν, αλλά
αρκεί να καταβάλει τα ασφάλιστρα και
να παραλαμβάνει τούτο. Ο ασφαλιστής
δικαιούται να απαιτήσει από τον ασφαλισμένο ολόκληρο το ποσόν της αποζημιώσεως που κατέβαλε δηλαδή το κεφάλαιο, δικονομικούς τόκους και δικαστική
δαπάνη. Επί των ποσών αυτών δικαιούται να αξιώσει και τόκους, που δεν
απαγορεύονται από την ΑΚ 296 και πρέπει να υπολογίζονται από την καταβολή
στον τρίτο και όχι από την επίδοση της
αγωγής στον ασφαλισμένο. Περαιτέρω
ο συμβιβασμός που συνάπτεται μεταξύ
του ασφαλιστή και του παθόντος τρίτου
είναι έγκυρος και έχει υποκειμενική ενέργεια. Δεν επεκτείνεται όμως στον ασφαλισμένο. Από το γεγονός και μόνον ότι
ο ασφαλιστής καταβάλει στον παθόντα
τρίτο αποζημίωση σε εκτέλεση συμβιβασμού, που έχει καταρτισθεί μεταξύ
τους, δε σημαίνει ότι δικαιούται να απαιτήσει απ’ αυτόν το λόγο ό,τι κατέβαλε
από τον ασφαλισμένο, αν συντρέχει περίπτωση εξαίρεσης από την ευθύνη του
κατ’ άρθρο 25 της Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε.
Η ζημία την οποία υπέστη ο παθών
τρίτος θα αποτελέσει αντικείμενο της
δίκης μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου, οπότε μπορεί να διαπιστωθεί
ότι ο ασφαλισμένος είναι δυνατόν να βαρύνεται έναντι του ασφαλιστή με μικρότερο ποσόν αποζημιώσεως από εκείνο,
που κατέβαλε ο ασφαλιστής στον τρίτο.
Αγωγή του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου του με αίτημα την καταδίκη για
το ποσόν που κατέβαλε ο ασφαλιστής

στον τρίτο, δεν μπορεί να έχει ως βάση
το συμβιβασμό, που ο ασφαλιστής
συνήψε με τον τρίτο και το καταβληθέν
σε εκτέλεση αυτού. Βάση είναι η ζημία
του τρίτου, η κάλυψη της από τον ασφαλιστή και ο αποκλεισμός της ευθύνης του
ασφαλιστή (βλ. σχ. ΑΠ. 525/2001 Δνη
42,1558, Κρητικός: Αποζημίωση από
Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα έκδ.
Γ’, 1970, 1987, 1977).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Την 4.4.2002
και περί ώρα 15.00 ο εναγόμενος οδηγούσε στην οδό Σπολάϊτας - Αγρινίου
το Α/Α7 βοηθητικό γεωργικό μηχάνημα
και εκινείτο με κατεύθυνση προς Αγρίνιο.
Την ίδια ώρα στην ίδια οδό ο Β.Δ., που
δεν είναι διάδικος, οδηγούσε το ΑΙΖ 2262
Ι.Χ.Φ αυτοκίνητο και εκινείτο με κατεύθυνση προς το κέντρο της Σπολάϊτας,
δηλαδή αντίθετα από την πορεία του
πρώτου οχήματος. Σ’ αυτό το ρεύμα
κυ-κλοφορίας της ίδιας οδού συγκρούσθηκαν τα δύο οχήματα. Ο εναγόμενος
οδηγός δεν είχε όπως έπρεπε με βάση
τους νομικούς κανόνες οδηγήσεως και
τους κανόνες της κοινής πείρας και της
λογικής εντεταμένη την προσοχή του
στην αποκλειστική οδήγηση του οχήματός του, δεν ασκούσε τον έλεγχο και την
εποπτεία του, καθόσον οδηγούσε υπό
την επίδραση οινοπνεύματος, του οποίου η περιεκτικότητα στον εκπνεόμενο
απ’ αυτόν αέρα κατά τη διενέργεια
ελέγ-χου μέθης, αλκοτέστ, ανερχόταν σε
0,50%οο ανά λίτρο (εκπνεόμενου αέρα)
και έτσι κατέλαβε το οδόστρωμα, που
προοριζόταν για την αντίθετη με την κατεύθυνση του κυκλοφορία. Οι προανα-
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φερόμενες αντικανονικές ενέργειες και
παραλείψεις του εναγόμενου οδηγού
(αρθρ. 12, 16 παρ. 4, 8, 42 Κ.Ο.Κ) συνιστούν υπαιτιότητα με τη μορφή της αμέλειας και θα αποφευγόταν αν κατέβαλε
την προσοχή του μέσου συνετού οδηγού, την οποία όφειλε να καταβάλει με
βάση τις παραπάνω αντικειμενικές περιστάσεις. Από τη σύγκρουση το δεύτερο
όχημα υπέστη εκτεταμένες φθορές στο
εμπρόσθιο και αριστερό μέρος αυτού.
Ειδικότερα καταστράφηκαν κ.λ.π.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι μεταξύ του εναγομένου, κυρίου του ζημιογόνου οχήματος και της ενάγουσας
- ασφαλιστικής εταιρείας είχε καταρτισθεί
ασφαλιστική σύμβαση, σύμφωνα με την
οποία η τελευταία ανέλαβε την υποχρέωση να ασφαλίσει την αστική ευθύνη
έναντι τρίτου από τη λειτουργία του ίδιου
οχήματος (βλ. την 1011930746/1.11.2001
σύμβαση). Στη σύμβαση αυτή γίνεται
ρητή αναφορά για την εφαρμογή της
Κ4/585/8.4.1978 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία, όπως ήδη
έχει αναφερθεί στη νομική σκέψη, που
προηγήθηκε, περιλαμβάνεται και η διάταξη του άρθρου 25 περ. 8 αυτής, όπου
ορίζεται ότι ο ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε κάλυψη ζημιών, που προκαλούνται κατά την οδήγηση αυτοκινήτου από
οδηγό, ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση
οινοπνεύματος. Το γεγονός ότι δεν έχει
υπογραφεί από τον εναγόμενο (ασφαλισμένο) η προναφερόμενη σύμβαση,
δε συνεπάγεται την έλλειψη γνώσης και
αποδοχής του σχετικού όρου του ασφαλιστηρίου και συνεπώς και την έλλειψη
δέσμευσης του τελευταίου. Καθόσον και
με βάση όσα αναφέρονται στην ίδια νομική σκέψη, αρκεί για τη δέσμευση του
αντισυμβαλλόμενου, κυρίου του ζημιογόνου οχήματος, το γεγονός ότι καταβά-
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λει τα ασφάλιστρα και παραλαμβάνει το
ασφαλιστήριο. Άλλωστε πρέπει να σημειωθεί ότι ο εναγόμενος μετά το ατύχημα υπέβαλε προς την ενάγουσα δήλωση
ατυχήματος, στην οποία αναφέρεται ο
παραπάνω αριθμός του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου και στήριξε τις δικές του
αξιώσεις έναντι της τελευταίας, στην ίδια
ασφαλιστική σύμβαση (βλ. την 5.4.2002
υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος). Επομένως δεσμεύεται ο εναγόμενος από
τον προαναφερόμενο συμβατικό όρο και
όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την έφεση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η μέθη του
εναγομένου τελεί σε αιτιώδη σχέση με
το ένδικο ατύχημα και την επέλευση της
ζημίας, αφού του στερούσε την ικανότητα της ασφαλούς οδήγησης και τη
δυ-νατότητα ελέγχου και εποπτείας του
οχή-ματος του ……
…… Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι
η τελευταία κατέβαλε στην κυρία του ζημιωθέντος αυτοκινήτου την 24.5.2002
το ποσόν των 9.300 ευρώ (βλ. την από
24.5.2002 εντολή πληρωμής) για την
αποκατάσταση της θετικής ζημίας την
οποία υπέστη από το ατύχημα, όπως
αυτή ειδικότερα έχει παραπάνω αναφερθεί, στα πλαίσια εξώδικου συμβιβασμού, που καταρτίσθηκε μεταξύ τους,
κατά τον οποίο κλήθηκε εγγράφως να
παραστεί ο εναγόμενος, αλλά δεν παρέστη (βλ. την από 10.5.2002 εξώδικη
πρόσκληση). Ο συμβιβασμός αυτός,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη
νομι-κή σκέψη που προηγήθηκε, ενεργεί
υποκειμενικώς και δεν επεκτείνεται στον
ασφαλισμένο εναγόμενο, πλην όμως το
παραπάνω ποσόν που καταβλήθηκε
στο ζημιωθέντα τρίτο, αντιπροσωπεύει,
όπως προαναφέρθηκε, την θετική ζημία,
την οποία ο τελευταίος υπέστη από το
ένδικο ατύχημα. Με βάση τα δεδομένα
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αυτά πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή και
να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το παραπάνω ποσόν
με το νόμιμο τόκο από 25.5.2002 (επομένη της καταβολής), σύμφωνα με όσα

αναφέρονται στην ίδια νομική σκέψη
και όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την
έφε-ση, σ’ ότι αφορά το χρόνο έναρξης
των τόκων, πρέπει να απορριφθούν ως
αβά-σιμα.

366/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Ζωή Κακογιάννη, Νικόλαος Τρίγκας).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός ή θανάτωση ασφαλισμένου του ΙΚΑ. Περίπτωση
θανατώσεως. Το ΙΚΑ καταβάλει στη χήρα του συνταξιούχου του ΙΚΑ το 70% της
σύνταξής του. Η χήρα νομιμοποιείται να ζητήσει από τον υπόχρεο αποζημίωση για
στέρηση διατροφής λόγω θανάτου του συζύγου της ανεξάρτητα από τη συνταξιοδότησή
της για την ίδια αιτία από το ΙΚΑ. Προϋποθέσεις Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 10
§ 5 του ν.δ. 4104/1965 και 18 του ν.
1654/1986, όπως η πρώτη από αυτές
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 § 1 του
ν. 4476/1965, προκύπτει ότι σε περίπτωση αναπηρίας ή θανατώσεως προσώπου ασφαλισμένου στο ΙΚΑ η αξίωση
αποζημιώσεως του ασφαλισμένου ή των
δικαιούχων μελών της οικογενείας του
κατά του υπόχρεου που απορρέει από
τα άρθρα 928 και 929 του ΑΚ μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στο ΙΚΑ από την
ημέρα που γεννήθηκε η αξίωση για όσο
ποσόν το ΙΚΑ οφείλει ασφαλιστικές παροχές στον δικαιούχο της αποζημιώσεως, τούτο δε κατ’ αποκλεισμόν της αρχής που τίθεται στο άρθρο 930 § 3 του
ΑΚ και κατά την οποία η αξίωση αποζημιώσεως δεν αποκλείεται από τον
λό-γο ότι κάποιος άλλος υποχρεούται να
αποζημιώσει ή να διατρέφει αυτόν που
αδικήθηκε (λεπτομερώς Κρητικός, 1998,
αρ. 638 επ., Ιω. Δεληγιάννης, Ελλ.Δ 31
σελ. 1163 επ.). Με την αυτοδίκαιη αυτή
μεταβίβαση στο ΙΚΑ της αξιώσεως του
ζημιωθέντος ασφαλισμένου ή των δικαιούχων μελών της οικογενείας του (εκχώ-

ρηση δυνάμει του νόμου ή νόμιμη υποκατάσταση, Κρητικός, αρ. 645) και
σύμ-φωνα με τον σκοπό της αφ’ ενός
μεν το ΙΚΑ, ως φορέας κοινωνικής
ασφάλισης, καλύπτει την απώλεια του
αντίστοιχου ποσού των ασφαλιστικών
παροχών που καταβάλλει στον δικαιούχο
βάσει μεν της οικείας νομοθεσίας,
εξαιτίας όμως της αδικοπραξίας εις
βάρος του ασφαλισμέ-νου του (βλ. και
Κρητικόν αρ. 644), αφ’ ετέρου δε ούτε ο
δικαιούχος απολαμβά-νει αθροιστικώς
και την αποζημίωση από τον υπόχρεον
και τις ασφαλιστικές παροχές, όπως
συμβαίνει σε όλες τις άλ-λες, πλην του
ΙΚΑ, περιπτώσεις όπου υπάρχει
υποχρέωση κάποιου άλλου για
αποζημίωση ή διατροφή του δικαιούχου
και όπου εφαρμόζεται η προρρηθείσα
διάταξη του άρθρου 930 § 3 του ΑΚ, ούτε
απαλλάσσεται της υποχρεώσεως προς
αποζημίωση ο υπαίτιος της αδικοπραξίας εκ του τελευταίου αυτού λόγου, ότι
δηλαδή άλλος είναι υπόχρεος να καταβάλει αποζημίωση κ.λ.π, (βλ. ήδη Κρητικόν, στο Νομικά θέματα αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδο-
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ση Πρωτοδικείου Αθηνών κ.λ.π., 2004,
σελ. 132), απαλλαγή την οποία θέλησε
να αποκλείσει ο νομοθέτης με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 930 § 3 του
ΑΚ (βλ. ενδεικτικά Κρητικόν, όπου αμέσως ανωτέρω σελ. 135, Δεληγιάννην,
Ελλ Δ 31.1158 επ.). Νόμιμη κατά ταύτα
υποκατάσταση του ΙΚΑ συντρέχει και
όταν τραυματίζεται σε τροχαίο ατύχημα
συνταξιούχος ήδη του ΙΚΑ στον οποίο
το τελευταίο χορηγεί συνεπεία του ατυχήματος ασφαλιστικές παροχές σε
είδος, όπως φάρμακα, ιατρικές
εξετάσεις, νοσηλεία σε νοσοκομείο
κ.λ.π., και του οποίου οι αντίστοιχες
αξιώσεις μεταβι-βάζονται ως ανωτέρω
στο ΙΚΑ (Κρητι-κός, αρ. 660), καθώς και
στην περίπτω-ση θανατώσεως
ασφαλισμένου του ΙΚΑ και της
χορηγήσεως εξ αυτού του λόγου
συντάξεως στη χήρα και στα ανήλικα
τέ-κνα του θανατωθέντος, η αντίστοιχη
αξίωση των οποίων προς αποζημίωση
για στέρηση διατροφής μεταβιβάζεται
επίσης στο ΙΚΑ (Κρητικός, Συμπλήρωμα, 2002, αρ. 660 α). Διαφορετική όμως
είναι η περίπτωση της θανατώσεως
συν-ταξιούχου του ΙΚΑ και της συντάξεως
που το τελευταίο χορηγεί εξ αυτού του
λόγου στη χήρα του θανατωθέντος. Στην
περίπτωση αυτή το ΙΚΑ κατέβαλλε ήδη
βάσει της κειμένης νομοθεσίας του σύνταξη για άλλον λόγο (γήρας ή αναπηρία)
στον ασφαλισμένο του, και με τον θάνατο του τελευταίου συνεπεία του ατυχήματος χορηγεί στη χήρα του θανατωθέντος σύνταξη ίση με το 70% του ποσού της συντάξεως που κατέβαλλε στον
θανόντα (Κρητικός, αρ. 661, Νομικά
θέματα κ.λ.π., σελ. 141). Παρατηρείται
έτσι μια πρώτη ωφέλεια του ΙΚΑ από τη
θανάτωση του συνταξιούχου του, αφού
μετά το ατύχημα καταβάλλει (στη χήρα
του συνταξιούχου) την κατά τα ανωτέρω
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μικρότερη σύνταξη από εκείνην που
κα-τέβαλλε στον συνταξιούχο προ του
ατυ-χήματος (και Κρητικός, αρ. 661,
Νομικά θέματα κ.λ.π., σελ. 141), τυχόν
δε υπο-κατάσταση του ΙΚΑ στη σχετική
(αντί-στοιχη) αξίωση της χήρας του
θανατω-θέντος συνταξιούχου κατά του
υπόχρεου προς αποζημίωση για
στέρηση διατρο-φής θα προσπόριζε στο
ΙΚΑ μια περαιτέ-ρω ωφέλεια, που θα
μπορούσε να φθά-σει μέχρι και την
πλήρη κάλυψη του πο-σού της
χορηγούμενης στη χήρα συντά-ξεως και
την κατ’ ουσίαν απαλλαγή του ΙΚΑ από
τη χορηγούμενη προ του ατυχή-ματος
σύνταξη. Ενόψει τούτων και του
γεγονότος ότι στην εξεταζόμενη περίπτωση της θανατώσεως συνταξιούχου
του ΙΚΑ η υποχρέωση τούτου (ΙΚΑ) για
παροχή συντάξεως δεν γεννάται το
πρώτον από και με το ατύχημα και δεν
συνδέεται με αυτό, όπως συμβαίνει στις
προαναφερθείσες άλλες περιπτώσεις,
αφού και σύμφωνα με τα προεκτεθέντα
στην εν λόγω περίπτωση το ΙΚΑ καταβάλλει (χορηγεί) σύνταξη στη χήρα του
θανατωθέντος από την χορηγούμενη
ήδη στον θανατωθέντα σύνταξη για άλλη
αιτία και μάλιστα σε μικρότερο ποσό, η
ως άνω υποκατάσταση θα υπερακόνιζε
κατά την κρίση του δικαστηρίου τον προαναφερθέντα σκοπό, κείμενη πέραν του
σκοπού αυτού, με αποτέλεσμα η εν λόγω υποκατάσταση να μην έχει εφαρμογή
στην εξεταζόμενη περίπτωση και η χήρα
του θανατωθεντος συνταξιούχου του ΙΚΑ
να νομιμοποιείται να ζητήσει από τον
υπόχρεο αποζημίωση για στέρηση διατροφής λόγω του θανάτου του συζύγου
της ανεξαρτήτως της συνταξιοδοτήσεως
της για την ίδια αιτία από το ΙΚΑ (πρβλ.
Εφ. Αθ. 333/99 Επ Συγκ Δ 2000 σελ. 42,
Κρητικόν, Συμπλήρωμα αρ. 661α,
Νομικά θέματα κλπ σελ. 141). Εν προ-
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κειμένω από την ένορκη κατάθεση του
μάρτυρα Α.Β. και την ανώμοτη εξέταση
του πρώτου εναγομένου το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που περιέχονται στα
ταυ-τάριθμα με την εκκαλουμένη
πρακτικά του ίδιου δικαστηρίου, και τα
έγγραφα τα οποία οι διάδικοι
προσκομίζουν και επικαλούνται
αποδεικνύονται
τα
ακόλου-θα
πραγματικά περιστατικά. Σε τροχαίο
ατύχημα που έλαβε χώρα την 8-4-1998
θανατώθηκε ο σύζυγος της εκκαλούσης
Ν.Β, οδηγός δίκυκλου μοτοποδηλάτου
χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, το οποίο
συγκρούστηκε με το υπ’ αριθμ. ΧΕΝ 1622 ΙΧΦ αυτοκίνητο της τρίτης από
τους εφεσίβλητους - εναγομένους το
οποίο οδηγούσε ο πρώτος από αυτούς
και το οποίο ήταν ασφαλισμένο στη δεύτερη εφεσίβλητη - εναγομένη, ασφαλιστική εταιρία, οφείλεται δε η σύγκρουση
αυτή σε υπαιτιότητα και των δύο οδηγών
και ειδικότερα σε ποσοστό 40% του εναγόμενου οδηγού του ΙΧΦ αυτοκινήτου
και σε ποσοστό 60% του ίδιου του θανόντος, όπως η υπαιτιότητα αυτή κρίθηκε με ισχύν δεδικασμένου με την υπ’
αριθμ. 483/02 απόφαση του παρόντος
δικαστηρίου και έγινε δεκτή με την εκκαλουμένη και για την οποία δεν υπάρχει
λόγος εφέσεως. Ο θανών ήταν κατά τον
χρόνο του ατυχήματος 63 ετών και συνταξιούχος ήδη του ΙΚΑ, με μηνιαία σύνταξη 97.960 δραχμών, παραλλήλως δε
εργαζόταν ως επιστάτης στις οικοδομικές εργασίες του Π.Γ., πραγματοποιώντας κατά μέσον όρο είκοσι (20) ημερομίσθια μηνιαίως και κερδίζοντας από την
εργασία του αυτή το ποσό των 240.000
δραχμών μηνιαίως (20 ημερ. Χ 12.000
δρχ. ημερησίως). Από το συνολικό
εισόδημα του των 337.960 δραχμών
(240.000 + 97.960) ο θανών παρείχε
κατά νόμον στην ενάγουσα σύζυγο του,
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ηλικίας τότε 50 ετών και μη έχουσα εισοδήματα από εργασία ή από άλλη πηγή,
το ποσό των 85.000 δραχμών μηνιαίως
ως διατροφή, το ποσόν δε αυτό θα παρείχε ο θανών με πιθανότητα κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων κατά το
επίδικο χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι την
30-4-2005, κατά το οποίο θα ζούσαν και
οι δύο και θα τελούσαν υπό τις αυτές
οι-κονομικές συνθήκες αν δεν είχε μεσολαβήσει το ένδικο ατύχημα, τη διατροφή
δε αυτή απώλεσε η ενάγουσα λόγω του
κατά τα ανωτέρω θανάτου του συζύγου
της, δικαιούμενη εντεύθεν αποζημιώσεως για την αιτία αυτή ίση με το 40%
του εν λόγω ποσού, ήτοι για το ποσόν
των 34.000 δραχμών μηνιαίως (85.000
Χ 40%), σύμφωνα με τον ως άνω βαθμό
της υπαιτιότητας του εναγόμενου οδηγού και όπως η ίδια (η ενάγουσα) αναφέρει στην αγωγή της, έγινε δε δεκτό και
με την εκκαλουμένη, κατά το μη προσβαλλόμενο με την έφεση μέρος της. Με
την υπ’ αριθμ. 2628/98 απόφαση του
Δι-ευθυντή του ΙΚΑ Πατρών χορηγήθηκε
στην ενάγουσα, ως χήρα του θανατωθέντος ως άνω συνταξιούχου συζύγου
της, σύνταξη ίση προς το 70% της χορηγούμενης μέχρι τότε στον σύζυγο της
σύνταξης και ανερχόμενη στο ποσό των
76.190 δραχμών, παρά όμως τη συνταξιοδότησή της αυτή και σύμφωνα με την
προηγηθείσα μείζονα σκέψη το ΙΚΑ δεν
υποκαθίσταται στην ως άνω εκ δραχμών
34.000 αξίωση της ενάγουσας κατά των
εναγομένων-υποχρέων προς αποζημίωση από το ένδικο ατύχημα και η τελευταία διατηρεί την αξίωση της αυτή (αρθρ.
928, 930 § 3 του ΑΚ), την ικανοποίηση
της οποίας ζητεί με την αγωγή της. Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που
με την προσβαλλόμενη απόφασή του
δέχθηκε ότι η ένδικη ως άνω αξίωση της
ενάγουσας μεταβιβάστηκε σύμφωνα με
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τις προμνησθείσες διατάξεις στο ΙΚΑ
λό-γω της παροχής εκ μέρους του (ΙΚΑ)
συντάξεως στην ενάγουσα, ως χήρα του
θανατωθέντος συνταξιούχου του, και
απέρριψε εξ αυτού του λόγου, ήτοι ως
ενεργητικώς ανομιμοποίητη, την αγωγή,
έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, όπως βάσιμα η ενάγουσα υποστηρίζει με τον πρώτο λόγο της
κρινομένης εφέσεώς της, και πρέπει
κατά παραδοχήν αυτού του λόγου να
γίνει δεκτή η έφεση ως και κατ’ ουσίαν
βάσιμη και να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη κατά τη διάταξή της που αφορά την
αγωγή της εκκαλούσης-ενάγουσας, να
κρατηθεί δε η υπόθεση κατά τούτο στο
παρόν δικαστήριο και να εξετασθεί από
αυτό κατ’ ουσίαν (αρθρ. 535 § 1 του
ΚΠολΔ). Και, ενόψει των όσων κατά τα
προεκτεθέντα αποδείχθηκαν και έγιναν

δεκτά, να γίνει δεκτή η αγωγή ως νόμιμη
και βάσιμη και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν στην ενάγουσα
το ανωτέρω ποσό των 34.000 δραχμών
και ήδη των 99,78 ευρώ μηνιαίως από
την ημέρα του ατυχήματος (8-4-1998)
μέχρι την 30-4-2005, εις ολόκληρον ο
καθένας (αρθρ. 481, 926 του ΑΚ) και με
τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής για το μέχρι την επίδοση αυτή
οφειλόμενο συνολικά ποσό και από το
τέλος εκάστου μηνός για το αντίστοιχο
ποσό της κάθε μηνιαίας, μετά την επίδοση της αγωγής, παροχής (αρθρ. 346,
341, 345 του ΑΚ), να συμψηφισθεί όμως
η δικαστική δαπάνη των διαδίκων, και
των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, λόγω της
ιδιαίτερης δυσχέρειας που παρουσιάζει
η ερμηνεία των εφαρμοσθέντων ως άνω

368/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρήστος Παπαδημητρίου, Δημήτριος Παπαθέου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Υπολογισμός της ζημιάς (διαφυγόν κέρδος) που υπέστη ο
παθών που ασχολούνταν σε γεωργικές εργασίες (καπνοκαλλιέργεια).

Ο ενάγων είναι συστηματικός καπνοκαλλιεργητής, με νόμιμη άδεια καπνοκαλλιέργειας, και λόγω του ως άνω
τραυματισμού του και της εντεύθεν ανικανότητός του προς εργασίαν απώλεσε
την καπνοκαλλιεργητική περίοδο 2002
κατά την οποία δεν μπορούσε να
ασχο-ληθεί με την καλλιέργεια και για
την οποία είχε μισθώσει έναν αγρό εκτάσεως τεσσάρων στρεμμάτων στη θέση
«Κακαβάδες» της Γαβαλούς, από τον
οποίο θα κέρδιζε με πιθανότητα κατά

τη συνήθη πορεία των πραγμάτων
αν δεν είχε μεσολαβήσει ο ένδικος
τραυματι-σμός του το καθαρό ποσό
των 1.875 ευ-ρώ, παράγοντας 250 κιλά
καπνού ανά στρέμμα προς 2,50 ευρώ
κατά κιλό, μείον 25% δαπάνες (έξοδα)
καλλιέρ-γειας, το οποίο ποσό επομένως
αποτε-λεί αποκαταστατέα ζημία του
ενάγοντος (αρθρ. 298 του ΑΚ).

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
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401/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλκαίος Βγενόπουλος, Στάθης Τζεφριός).
Αγωγή αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος. Το δικαστήριο εξετάζει την αγωγή
έστω και αν δεν έχει κοινοποιηθεί η αγωγή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (άρθρο 10 παρ. 5
εδ. η του ν. 2741/99). Συνεργείο για την επισκευή των βλαβών. Ο ζημιωθείς έχει
δικαίωμα επιλογής του. Τα ασφάλιστρα και οι εισφορές προς το ΤΣΑ κατά το χρόνο
επισκευής του αυτοκινήτου, δεν είναι ζημία, γιατί και αν κυκλοφορούσε το αυτοκίνητο,
θα πληρώνονταν.

Με το άρθρο 10§5 εδάφ. η’ του
Ν. 2741/1999 προστέθηκε παράγραφος
5 στο άρθρο 10 του Ν. 489/1976, σύμφωνα με την οποία η συζήτηση της κύριας αγωγής κατά ασφαλιστικής εταιρείας,
του κατά το άρθρο 19 του παρόντος
νόμου Επικουρικού Κεφαλαίου ή άλλου
υπόχρεου για απώλεια εισοδήματος
λόγω ατυχήματος που προκλήθηκε από
αυτοκίνητο κηρύσσεται απαράδεκτη, αν
δεν προσαχθεί βεβαίωση περί προηγούμενης κοινοποίησης αντιγράφου της
αγωγής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ενάγοντος. Η ανωτέρω διάταξη επιδιώκει καθαρά φορολογικούς σκοπούς και έτσι το
απαράδεκτο που θεσπίζει δεν μπορεί να
επηρεάσει την εξέταση από το δικαστήριο και του κονδυλίου της απώλειας
εισο-δημάτων και χωρίς κοινοποίηση
της αγωγής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., γιατί οι
ανωτέρω φορολογικοί σκοποί μπορούν
να επιτευχθούν και με άλλα μέσα, ήτοι
με την ενέργεια των φορολογικών οργάνων και δεν απαιτείται η κήρυξη απαραδέκτου για την επίτευξη των εν λόγω
σκοπών, οι οποίοι δεν έχουν επίδραση
στην έκβαση της δίκης και συνεπώς και
στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης
(βλ. Ολομ. ΑΠ. 1331/1985 ΝοΒ 34.1569,
ΑΠ. 621/2000 Ελ,Δνη 42.144, ΑΠ. 437/
1998 Ελ.Δνη 39.1275, ΑΠ. 859/2000

Ελ.Δνη 41.1645), αφού το δικαστήριο το
αφορά εν προκειμένω μόνο το δικαίωμα
του ενάγοντος για παροχή έννομης προστασίας και για ελεύθερη πρόσβαση σ’
αυτό (δικαστήριο) κατά τα άρθρα 20 του
Συντάγματος και 6 της ΕΣΔΑ και όχι η
υποχρέωση που έχει ο ενάγων να ανταποκριθεί στη συνέχεια στις φορολογικές
του υποχρεώσεις απέναντι στο Κράτος.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
το οποίο απέρριψε το σχετικό κονδύλιο
της αγωγής επειδή δεν κοινοποιήθηκε
στη Δ.Ο.Υ., έσφαλε ως προς την εφαρμογή του νόμου και έτσι ο σχετικός λόγος
εφέσεως των εναγόντων είναι βάσιμος
στην ουσία και πρέπει μετά ταύτα να
εξεταστεί και το κονδύλιο αυτό από το
Δικαστήριο τούτο, πρέπει δε να σημειωθεί ότι ήδη οι ενάγοντες κοινοποίησαν
αντίγραφο της αγωγής στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. (βλ. την υπ’ αριθ. 4717/29.8.2003
έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών Κ.Ρ.
….. Το αν σε άλλο συνεργείο η
επισκευή θα στοίχιζε λιγότερο δεν έχει
εν προκειμένω επιρροή, γιατί η επιλογή
του συνεργείου επισκευής αποτελεί δικαίωμα το ιδιοκτήτη του ζημιωθέντος
αυ-τοκινήτου.
… Κατά το ανωτέρω διάστημα οι
ενάγοντες πλήρωσαν τόσο τις εισφορές
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τους στο ΤΣΑ που αναλογούσαν στο
διάστημα αυτό, όσο και τα ασφάλιστρα
του αυτοκινήτου τους και τα τέλη κυκλοφορίας. Τα αντίστοιχα όμως αυτά ποσά
οι ενάγοντες θα τα πλήρωναν είτε
κυκλο-φορούσε το αυτοκίνητο τους
κατά το διά-στημα αυτό είτε όχι και
έτσι τα εν λόγω ποσά δεν αποτελούν
ζημιά τους, ενώ με την επιδίκαση της

απώλειας των κερδών τους από τη
μη κυκλοφορία και εκμε-τάλλευση του
αυτοκινήτου τους, επανέρ-χονται αυτοί
στην κατάσταση που θα βρί-σκονταν
αν κυκλοφορούσε το αυτο-κίνητο και
το εκμεταλλεύονταν. Επομέ-νως το
κονδύλιο αυτό το οποίο υπολογί-ζουν
οι ενάγοντες στο συνολικό ποσό των

438/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτριας: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάσος Αναστασόπουλος, Γιώργος Αμπατζής).
Αναπηρία και παραμόρφωση του παθόντος (931 Α.Κ.). Περιστατικά που δεν
θεμελιώνουν δικαίωμα ειδικής αποζημίωσης. Ασφαλιστική σύμβαση. Η ευθύνη του
ασφαλιστή προς αποζημίωση του ζημιωθέντος τρίτου καθιερώνεται από το νόμο και
προϋποθέτει την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης. Παραγραφή της αξίωσης
του τρίτου μετά πάροδο δύο ετών και όχι πέντε ετών (937 Α.Κ.).

Για τη θεμελίωση της αυτοτελούς
αξίωσης από το άρθρο 931 του Α.Κ.
απαιτείται να συντρέχουν περιστατικά,
πέρα από εκείνα που απαιτούνται για
τη θεμελίωση αξιώσεων με βάση τα άρθρα 929 και 931 του Α.Κ., τα οποία συνθέτουν την έννοια της αναπηρίας ή της
παραμόρφωσης στο μέλλον του παθόντος. Απαιτείται δηλαδή να συντρέχουν
περιστατικά ιδιάζοντα, εκτός και πέραν
εκείνων που απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση αξιώσεων με βάση τα άρθρα
929 και 932 του Α.Κ. και από τα οποία
ειδικά περιστατικά θα πρέπει να προκύπτουν οι ιδιαίτεροι λόγοι και τρόποι, εξ
αιτίας των οποίων γεννώνται δυσμε-νείς
συνέπειες στην οικονομική πλευρά της
μελλοντικής ζωής του (ΑΠ. 97/2004 Ελλ.
Δικ/νη 2004,1349). Στην προκει-μένη
περίπτωση, με την από 19.12.2001 και
με αρ. έκθ. κατ. 5260/1860/2001 κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα ζήτησε να
της επιδικασθεί, πέραν της κατ’ άρθρο

929 του Α.Κ. αποζημίωσης για στέρηση
εισοδημάτων από εργασία της ως βοηθός ακτινολόγου, κατά το χρονικό διάστημα από 17.4.1996 έως 31.10.2001
και αποζημίωση, κατ’ άρθρο 931 του
Α.Κ., ποσού 20.000.000 δραχμών. Ειδικότερα, όσον αφορά το στηριζόμενο στο
άρθρο 931 του Α.Κ. κονδύλιο της αγωγής, η ενάγουσα ισχυρίστηκε ότι συνεπεία του επίδικου τραυματισμού της,
που έλαβε χώρα στις 17.6.1995, αυτή
δεν μπορεί ακόμη να χρησιμοποιήσει
κανονικά το αριστερό της πόδι, να πληκτρολογήσει με το αριστερό της χέρι, να
σταθεί όρθια για αρκετή ώρα και να βαδίσει σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο
χιλιομέτρων, ότι η αρμόδια επιτροπή του
γερμανικού φορέα δημόσιας υγείας, που
εξέτασε αυτή, κατά τα έτη 1996 και 1997,
διαπίστωσε ότι είχε ποσοστό αναπηρίας
50% και 100%, αντίστοιχα, ότι έκτοτε
αυτή εργάζεται στην ως άνω εργασία
της με μειωμένο ωράριο 4 ωρών, ημερη-
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σίως, ότι συνεπεία της νέας ασθένειας
(εμβοής), που εμφανίσθηκε σ’ αυτή, τον
Ιούλιο του 2000 και είναι απότοκος του
επίδικου τραυματισμού της, αυτή δεν
μπορεί να εργάζεται σε χώρους με θορύβους και ότι λόγω των ως άνω σωματικών βλαβών της, αυτή, ηλικίας 29 ετών,
δεν μπορεί να εκτελεί κανονικά την εργασία της, ως βοηθός ακτινολόγου, και,
έτσι, η μελλοντική επαγγελματική της
δραστηριότητα δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη, αλλά και η κοινωνική της εξέλιξη έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα, διότι αυτή αποκλείεται από πολλά
πεδία κοινωνικής δραστηριότητας, που
προϋποθέτουν ανεμπόδιστη σωματική
κίνηση και δράση. Με το προεκτεθέν
πε-ριεχόμενο, η κρινόμενη αγωγή, όσον
αφορά το στηριζόμενο στο άρθρο 931
του Α.Κ κονδύλιο της των 20.000.000
δραχμών, έπρεπε να απορριφθεί, ως
αόριστη, διότι δεν εκτίθεται σ’ αυτή εάν
θα παραμείνει στην ενάγουσα, συνεπεία
του επίδικου τραυματισμού της, μόνιμη
εφ’ όρου ζωής αναπηρία, κατά ποιο ποσοστό, σε τι ακριβώς συνίσταται αυτή
και για ποιο λόγο θα επιδράσει δυσμενώς στο οικονομικό και κοινωνικό της
μέλλον και με ποιον τρόπο, αλλά εκτίθεται μόνο η κατάσταση της υγείας της
ενάγουσας από τις 17.4.1996 έως τον
χρόνο άσκησης της κρινόμενης αγωγής
(19.12.2001).
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.
1 του Ν. 489/1976, το πρόσωπο που
ζη-μιώθηκε, έχει από την ασφαλιστική
σύμβαση και μέχρι το ποσό αυτής ίδια
αξίωση κατά του ασφαλιστή. Από την
ως άνω διάταξη συνάγεται ότι η ευθύνη
του ασφαλιστή, προς αποζημίωση του
ζημιωθέντος τρίτου, καθιερώνεται από
το νόμο και προϋποθέτει την κατάρτιση
ασφαλιστικής σύμβασης. Η ευθεία αυτή
αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του
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ασφαλιστή θεμελιώνεται εφόσον υπάρχει έναντι του ζημιωθέντος τρίτου αντίστοιχη ευθύνη του ασφαλισμένου, είτε
κατά τον Α.Κ. (914 επ. Α.Κ), είτε κατά
το νόμο ΓΠΝ/1911. Εξάλλου, κατά την
παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 489/1976,
η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του ίδιου
άρθρου αξίωση του τρίτου παραγράφεται μετά πάροδο δύο ετών από την
ημέρα του ατυχήματος, επιφυλασσομένων των κειμένων διατάξεων για την
αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής. Από την προαναφερθείσα διάταξη συνάγεται ότι η αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή, που
θεμελιώνεται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου υπόκειται στην πιο πάνω βραχυπρόθεσμη παραγραφή των δύο ετών και
όχι σε εκείνη των πέντε ετών του άρθρου
937 του Α.Κ., αφού η διάταξη του
άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 489/1976, ως
ειδική, υπερισχύει της γενικής διάταξης
του άρθρου 937 του Α.Κ. Περαιτέρω, εάν
ο ζημιωθείς τρίτος θεμελιώνει την παθητική νομιμοποίηση της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας στις διατάξεις περί
σωρευτικής αναδοχής χρέους, λόγω κατάθεσης εκ μέρους της τελευταίας της
απόδειξης ασφάλισης στο αστυνομικό
τμήμα, τότε η παραγραφή της αξιώσεως
του ζημιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή έχει την ίδια διάρκεια, όπως και η
παραγραφή της βασικής αξίωσης του
ζημιωθέντος κατά του υπόχρεου προς
αποζημίωση. Ειδικότερα, όταν η αξίωση
αυτού κατά του υπαιτίου θεμελιώνεται
στην αδικοπραξία, που υπόκειται στην
πενταετή παραγραφή του άρθρου 937
του Α.Κ., την ίδια παραγραφή μπορεί να
προτείνει και ο αναδεχόμενος το χρέος
ασφαλιστής. Όταν η αξίωση αυτού κατά
του ιδιοκτήτου του ζημιογόνου αυτοκινήτου και μη προστήσαντος τον οδηγό
θε-μελιώνεται στο Ν.ΓΠΝ/1911, που
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από-κειται στη διετή παραγραφή του
άρθρου 7 του Ν. ΓΠΝ/1911, την ίδια
παραγραφή μπορεί να προτείνει και
ο αναδεχόμενος το χρέος ασφαλιστής
(ΑΠ. 57/2004 ΕΕμπΔ 2004,782, ΑΠ.
934/1993 Ελ.Δνη 94,1504, Αθ. Κρητικός
«Αποζ. από αυτ. τροχ. ατυχημ.» Έκδ.
1998, παρ. 2127, 2140-2142). Εξάλλου,
η ένσταση παρα-γραφής δεν λαμβάνεται
υπόψη αυτεπαγ-γέλτως και πρέπει να
προταθεί εγκαίρως και προσηκόντως
και να είναι ορισμένη (ΑΠ. 155/1986
Ελ.Δνη 86.812).
…. Ο ισχυρισμός, που προβλήθηκε στην πρωτόδικη δίκη από την
τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία

και ήδη εκκαλούσα ότι οι ένδικες αξιώσεις της ενάγουσας έχουν υποπέσει
στην πενταετή παραγραφή του άρθρου
937 του Α.Κ., αλλά και στη διετή παραγραφή του άρθρου 7 του Ν. ΓΠΝ/1911,
δεν είναι νόμιμος και έπρεπε να απορριφθεί, καθόσον σύμφωνα με τις νομικές
σκέψεις, που προαναφέρθηκαν, η εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία που ενάγεται, με την ένδικη αγωγή, με βάση
τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του
Ν. 489/1976, μόνο την στηριζόμενη
στο άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 489/1976
παρα-γραφή μπορεί να προτείνει.

458/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Παπαναστασόπουλος, Νικόλαος Τρίγκας).
Αυτοκινητικό ατύχημα σε έγκυο γυναίκα που δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.
Περιστατικά και ευθύνη για ηθική βλάβη.

Η πρώτη ενάγουσα που κατά τον
χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν στη
16η εβδομάδα της κυήσεως και δεν
φορούσε ζώνη ασφαλείας, προσέκρουσε με την κοιλιακή χώρα στο ταμπλώ
του αυτοκινήτου, αμέσως δε μετά το ατύχημα επισκέφθηκε στο Νοσοκομείο Πατρών « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» τον μαιευτήρα-γυναικολόγο ιατρό Π.Κ., ο οποίος
και την εξέτασε για τη διακρίβωση της
καταστάσεως του εμβρύου. Κατά την
εξέταση αυτή το έμβρυο της ενάγουσας
βρέθηκε ζωντανό, τόσον δε αυτό όσον
και η μητέρα (ενάγουσα) δεν παρουσίαζαν κάποια ανωμαλία (αιμορραγία, πόνους ρήξη θυλακίου ως προς την ενάγουσα), όπως τούτο προκύπτει ιδίως
από την προανακριτική κατάθεση της
17-1-1994 του ανωτέρω ιατρού και την

ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κατάθεση του ιδίου (ιατρού), που
περιέχεται στα υπ’ αριθμ. 768/6-10-97
πρακτικά του εν λόγω δικαστηρίου. Μετά
παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών η
ενάγουσα επισκέφθηκε εκ νέου τον ανωτέρω ιατρό και κατά τη σχετική εξέταση
διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο ήταν νεκρό,
προκλήθηκε δε τοκετός για την αποβολή
του. Μετά τον τοκετό αυτόν δεν διαπιστώθηκαν τραυματικοί λόγοι θανάτου
του εμβρύου, ο οποίος (θάνατος) είχε
επέλθει προ πέντε (5) τουλάχιστον
ημερών, ο ίδιος δε ιατρός δεν βεβαιώνει
ότι ο θάνατος του εμβρύου οφείλεται σε
προηγηθέντα κλονισμό ή τραυματισμό
της ενάγουσας κατά το ένδικο ατύχημα,
καταθέτοντας επίσης (ο ανωτέρω ια-

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

713

τρός) ότι λόγω της προστασίας του εμβρύου πρέπει η σύγκρουση που θα επιφέρει τον θάνατο του να είναι σφοδρή
και ότι δεν νομίζει πως ο συγκεκριμένος
θάνατος μπορεί να οφείλεται σε τυχόν
«σοκ» της ενάγουσας από το ατύχημα
(θάνατος εμβρύου από ισχυρό «σοκ»
της μητέρας μπορεί να προκληθεί κατά
τις πρώτες εβδομάδες της κύησης),
όπως και τα περιστατικά αυτά προκύπτουν ιδίως από τις προαναφερθείσες
καταθέσεις του ως άνω ιατρού. Ενόψει
όλων αυτών δεν αποδεικνύεται κατά
την κρίση του δικαστηρίου ότι ο κατά
τα ανω-τέρω θάνατος του εμβρύου της
ενά-γουσας οφείλεται σε κλονισμό ή
τραυ-ματισμό της ιδίας κατά το ένδικο
ατύχη-μα, κατά συνέπειαν δε και αφού
δεν αποδεικνύεται επίσης τυχόν άλλη
σωμα-τική βλάβη της ενάγουσας από το
ίδιο ατύχημα η τελευταία δεν δικαιούται
τη ζητούμενη με την αγωγή χρηματική
ικα-νοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από
την αιτία αυτή και το σχετικό κονδύλιο της
αγωγής (δρχ. 8.000.000) ήταν αβάσιμο
και απορριπτέο. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι
α) μετά την αποβολή του εμβρύου της
ενάγουσας ο σύζυγος της δεύτερος ενάγων ζήτησε από τον εναγόμενο μέσω
του πατέρα του τελευταίου το ποσό των
150.000 δραχμών για «ηθική ικανοποίηση» από την ανωτέρω αιτία (θάνατος
του εμβρύου), ο δε εναγόμενος προσφέρθηκε να καταβάλει στους ενάγοντες
μεγαλύτερο ποσό αν προσκόμιζαν ιατρικό πιστοποιητικό περί του ότι ο θάνατος

του εμβρύου οφείλεται πράγματι στο
ατύχημα, τέτοιο όμως πιστοποιητικό οι
ενάγοντες δεν προσκόμισαν (βλ. ιδίως
καταθέσεις Λ.Μ. και Χ.Λ. στα προαναφερθέντα υπ’ αριθμ. 768/97 πρακτικά
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών και από 12-1-1994 προανακριτική
εξέταση Θ.Λ.), και β) επτά και πλέον μήνες μετά το ατύχημα η πρώτη ενάγουσα υπέβαλε κατά του εναγομένου την
από 4-11-1993 μήνυσή της για την
επι-καλούμενη στην αγωγή σωματική
της βλάβη και τον εντεύθεν θάνατο του
εμβρύου της, με την υπ’ αριθμόν δε 768/
97 απόφαση του ειρημένου ποινικού
δικαστηρίου ο ενάγων - κατηγορούμενος
αθωώθηκε της αποδοθείσης σ’ αυτόν ως
άνω πράξεως. Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε εν μέρει
την αγωγή και επεδίκασε στους ενάγοντες τα ποσά των 300.000 δραχμών
στην πρώτη (παρότι δέχθηκε ότι ο
θάνα-τος του εμβρύου δεν οφείλεται στο
ατύ-χημα) και των 30.000 δραχμών στον
δεύτερο ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από το ένδικο ατύχημα έσφαλε στην κρίση του αυτή, όπως
βάσιμα οι εναγόμενοι υποστηρίζουν με
την κρινόμενη έφεση τους, αβάσιμα δε
οι ενάγοντες με τη δική τους έφεση, με
την οποία υποστηρίζουν ότι έπρεπε να
τους επιδικασθούν μεγαλύτερα από τα
ανωτέρω ποσά.

461/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Αλεξοπούλου, Νίκος Θεοδώρου).
Ειδική αποζημίωση (931 Α.Κ.) για την αναπηρία και παραμόρφωση του σώματος.
Περιστατικά που την δικαιολογούν. Επιδικαζόμενο ποσό 2.000 €.
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Αποδείχθηκαν τ’ ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 3.6.2001 και περί ώρα 21.30 η ενάγουσα εκινείτο πεζή
επί της επαρχιακής οδού ΚρεστένωνΜακρισίων Ν. Ηλείας. Η οδός αυτή και
ειδικότερα στο δεύτερο χιλιόμετρο όπου
έγινε το ατύχημα, έχει πλάτος 6,35 μ.
δεν έχει έρεισμα ή πεζοδρόμιο, δεν έχει
τεχνητό φωτισμό και παρουσιάζει απότομη εναλλαγή ανωφέρειας-κατωφέρειας που περιορίζει την ορατότητα. Η
ενάγουσα βάδιζε πεζή με κατεύθυνση
προς Κρέστενα στο δεξιό μέρος του
οδο-στρώματος και σε απόσταση τουλάχιστον 0,50 μ. από το άκρον αυτού. Την
ίδια ώρα ο πρώτος εναγόμενος, οδηγώντας το υπ’ αριθμ. ΡΧ 6699 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν
ασφαλισμένο στην τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, εκινείτο επί της παραπάνω επαρχιακής οδού ομορρόπως
με την ενάγουσα. Όταν έφθασε στο 2°
χιλιόμετρο της οδού αυτής παρέσυρε με
το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου του
την ενάγουσα και την εκτίναξε σε απόσταση δέκα μέτρων στο αντίθετο ρεύμα
πορείας με αποτέλεσμα το σοβαρό
τραυματισμό της, όπως παρακάτω περιγράφεται. Το ατύχημα οφείλεται σε
συγκλίνουσα αμέλεια και των δύο παραπάνω προσώπων. Ειδικότερα η αμέλεια του πρώτου εναγομένου συνίστατο
στο ότι οδηγούσε το αυτοκίνητο του χωρίς να έχει εντείνει την προσοχή του στην
οδήγηση, λαμβανομένου υπόψη ότι επικρατούσε σκοτάδι, η οδός είχε μικρό
πλάτος, δεν είχε πεζοδρόμιο ή έρεισμα,
τα οποία γνώριζε ως κάτοικος της περιοχής αυτής, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί καθόλου την πεζή ενάγουσα και
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να την παρασύρει. Επιπροσθέτως εκινείτο με ανεπίτρεπτη για τις παραπάνω
συνθήκες της οδού ταχύτητα, ήτοι άνω
των 70 χιλιομέτρων, λαμβανομένου
υπόψη ότι γνώριζε πως η οδός αυτή είχε
αυξημένη κίνηση την ημέρα αυτή λόγω
της εορτής του Αγίου Πνεύματος και της
Πανηγύρεως του ομώνυμου Ι. Ναού της
κοινότητας Μακρυσίων. Ο ισχυρισμός
του ότι δεν αντελήφθη εγκαίρως την
ενά-γουσα πεζή και δεν μπόρεσε να
κάνει κάποιο αποφευκτικό ελιγμό διότι
εκινείτο με τα μεσαία φώτα πορείας
λόγω αντι-θέτως διερχομένων οχημάτων
δεν κρίνε-ται αληθής. Ειδικότερα από
κανένα στοι-χείο προέκυψε ότι την ώρα
εκείνη διέρ-χονταν άλλα αυτοκίνητα
από το αντίθετο ρεύμα πορείας. Πέραν
τούτο εάν ήτο αληθές αυτό η ενάγουσα
οπωσδήποτε θα παρασύρετο από
τα αντιθέτως κινού-μενα οχήματα,
εφόσον, όπως προκύ-πτει, ιδία, από το
πρόχειρο σχεδιάγραμ-μα της Τροχαίας
Κρεστένων Ηλείας, αυ-τή εκτινάχθηκε
στο αντίθετο ρεύμα πο-ρείας. Όμως
και η ενάγουσα είναι συνυ-παίτια του
τραυματισμού της και δη σε ποσοστό
20%, διότι δεν εκινείτο ως πεζή στο
αριστερό μέρος του δρόμου δηλαδή
αντίθετα προς την κίνηση των οχημάτων
(αρθρ. 38 παρ. 2,3 του ΚΟΚ) με αποτέλεσμα, λόγω και της συζήτησης που
είχε με την συνοδοιπορούσα φίλη της
Α.Β., να μην αντιληφθεί τον κίνδυνο
από το αυτοκίνητο του εναγομένου
και να ενεργήσει αποτρεπτικά από
την πλευρά της. Επομένως, η σχετική
ένσταση συνυπαιτιότητας πρέπει να
γίνει εν μέρει δεκτή ως και ουσιαστικά
βάσιμη.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
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…… Μετά την αποθεραπεία της
η ενάγουσα παρουσιάζει δυσλειτουργία
των άνω άκρων με περιορισμό των
στροφικών κινήσεων και δυσλειτουργία
στις καθημερινές δραστηριότητες, ενώ
το αριστερό κάτω άκρο της έχει πωρωθεί
με δύσμορφη ουλή και το δεξί κάτω άκρο
έχει πωρωθεί σε έξω στροφή, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στη βάδιση.
Η προπεριγραφόμενη κατάσταση της
ενά-γουσας παρουσιάζει μονιμότητα και
δεν πρόκειται να αποκατασταθούν στο
μέλ-λον. Ειδικότερα η ενάγουσα λόγω
της δυσλειτουργίας των άνω και κάτω
άκρων του σώματος της δεν μπορεί να
εξυπηρετεί όπως πρώτα τις ανάγκες του

νοικοκυριού της οικίας της και θα χρειάζεται τη βοήθεια τρίτων προσώπων καθώς επίσης δεν θα μπορεί να εργάζεται
και να βοηθά το σύζυγο της στην επιχείρηση βιβλιοπωλείου που διατηρεί στα
Κρέστενα Ηλείας, στο οποίο και πριν
εργαζόταν. Η κατάστασή της αυτή θα
έχει αρνητική επίδραση στο οικονομικό
μέλλον της και την επαγγελματική της
πορεία. Ενόψει των παραπάνω, προς
αποκατάσταση της πρόσθετης ζημίας
την οποία κατά τη συνηθισμένη πορεία
των πραγμάτων θα υποστεί η ενάγουσα
από την μόνιμη αναπηρία του σώματος
της, λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας της κατά το χρόνο του ατυχήματος

462/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σταυρούλα Λαβίδα, Δημήτριος Παπαδημητρίου, Ιωάννης
Ατσαλάκης, Σωτήρης Αμούργης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη άδειας ικανότητας του γεωργικού μηχανήματος
εφόσον δεν έχει καμία αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα, ο οδηγός απαλλάσσεται
για το ατύχημα.

Η έλλειψη δε άδειας ικανότητας
οδήγησης του συγκεκριμένου γεωργικού
μηχανήματος σε ουδεμία αιτιώδη συνάφεια τελεί με το ατύχημα και πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι ο πρώτος εναγόμενος
απέκτησε και τυπικά την ειδικότητα να
χειρίζεται βαμβακοσυλλεκτική μηχανή
μετά παρέλευση μηνός από του ατυχήματος, ενώ μέχρι τότε κατείχε άδεια
που του παρείχε το δικαίωμα να χει-

ρίζεται πολλά και διάφορα γεωργικά μηχανήματα (βλ. και την από 11.12.1998
άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος
και το από 16.11.2001 πτυχίο μηχανοδηγού γεωργικών μηχανημάτων). Υπό
τα περιστατικά που έχουν εκτεθεί αποδείχθηκε ότι αποκλειστικός υπαίτιος του
ατυχήματος είναι ο παθών.
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519/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Σακελλάρης, Παντελής Πατούχας).
Ασφαλιστική σύμβαση. Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές που προξενούνται
κατά το χρόνο που ο οδηγός του ζημιογόνου οχήματος τελεί υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. Η διαδικασία για την απόδειξη ότι ο οδηγός τελούσε
κατά το αυτοκινητικό ατύχημα υπό τη επήρεια οινοπνεύματος κ.λ.π. δύναται να
προκύψει και από άλλα αποδεικτικά μέσα και όχι κατ’ ανάγκη από την μνημονευόμενη
στην κοινή απόφαση των υπουργών ΥΑ 1338 2 Φ. 705. 11/4 δ από 25/26/11/1997.Αν
ο ασφαλιστής ικανοποιήσει τον παθόντα είτε με βάση δικαστική απόφαση είτε εξώδικο
συμβιβασμό, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου αξιώνοντας από αυτόν
να του καταβάλει όσα πλήρωσε στον παθόντα τρίτο.

Το άρθρο 42 του ν. 2094/1992
(Κ.Ο.Κ) ορίζει στις παρ. 1, 3 και 5 αντιστοίχως, ότι: απαγορεύεται η οδήγηση
κάθε οδικού οχήματος σε οδηγό, ο
οποίος βρίσκεται «υπό την επίδραση
οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών», ότι
«έλεγχος για τη διαπίστωση της μέθης
του οδηγού γίνεται υποχρεωτικά σε
περί-πτωση θανατηφόρου ατυχήματος,
επί δε σωματικής βλάβης γίνεται εφόσον
υπάρχουν ενδείξεις χρήσης οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, με τη χρησιμοποίηση κάθε κατάλληλου επιστημονικού
μέσου» και ότι «με κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι
επιστημονικοί τρόποι διαπίστωσης της
χρήσης οινοπνεύματος η τοξικών ουσιών ως και το απαιτούμενο ποσοστό
οινοπνεύματος στον οργανισμό για να
θεωρηθεί ότι ο ελεγχόμενος οδηγός βρίσκεται υπό την επίδραση αυτών. Εξάλλου με την ΥΑ 13382 Φ. 705. 11/4 δ της
25/26-11-1977 «περί τρόπου διαπιστώσεως χρήσεως οινοπνεύματος ή τοξικών
ουσιών υπό των οδηγών ή πεζών, κατά
την οδήγηση οχημάτων ή εις τροχαία
ατυχήματα, που εκδόθηκε σε εκτέλεση

της παρ. 5 του άρθρου 42 του ΚΟΚ από
τους Υπουργούς Συγκοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως και δημοσιεύθηκε νόμιμα
στην Ε.τ.Κ. (ΦΕΚ 2 Β αριθ. 1266), ορίζονται τα εξής: 3ον Στάδιο: Μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού της αλκοόλης
στο αίμα: Αιματοληψία: (Ορίζεται ο
τρό-πος). Από το άρθρο 25 § 8 της Κ4/
585/1978 Α. Υ. Ε. «περί καθορισμού
των γε-νικών όρων του ασφαλιστηρίου,
του κα-λύπτοντος την εξ ατυχημάτων
αυτοκινή-των αστικήν ευθύνην», που
εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 6 §
5 του ν. 489/1976 «περί υποχρεωτικής
ασφαλίσεως της εξ αυτοκινήτων αστικής
ευθύνης» αναφέρει ότι: «Αποκλείονται
της ασφα-λίσεως ζημίαι προξενούμεναι
καθόν χρόνον ο οδηγός του αυτοκινήτου
οχή-ματος ετέλει υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά την
έννοια και τας προϋποθέσεις του άρθρου 42 του ΚΟΚ». Από τις παραπάνω
διατάξεις προκύπτει, ότι απαγορεύεται
η οδήγηση οδικού οχήματος σε οδηγό,
που βρίσκεται υπό την επίδραση τοξικών ουσιών και ότι αποκλείονται από
την ασφάλιση ζημιές, που προξενούνται
κα-τά το χρόνο, κατά τον οποίο ο οδηγός
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του ζημιογόνου οδικού οχήματος τελεί
υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του ν. 2094/
1992 (ΚΟΚ). Εξάλλου οι διατάξεις του
άρθρου αυτού και οι λοιπές προαναφερόμενες διατάξεις προσδιορίζουν τη
δια-δικασία, που πρέπει να τηρηθεί
για να διαπιστωθεί στην ποινική
δίκη, αν ο δρά-στης τελούσε υπό την
επίδραση τοξικών ουσιών κατά την
τέλεση του αδικήματος. Επομένως η
διαδικασία αυτή και τα δια-πιστωτικά
στοιχεία της άνω καταστά-σεως δεν
είναι θεμελιωτικά της αστικής αγωγής
και γι’ αυτό η απόδειξη, ότι ο οδηγός
του ζημιογόνου αυτοκινήτου τε-λούσε
κατά το ατύχημα υπό την επί-δραση
οινοπνεύματος δύναται να προ-κύψει
και από άλλα αποδεικτικά μέσα, και όχι
κατ’ ανάγκη από τη μνημονευό-μενη
στην κοινή απόφαση των Υπουρ-γών
ΥΑ 1338 2Φ. 705. 11/4 δ από 25/26-111997, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί
αποκλειστικό τρόπο διαγνώ-σεως, ότι ο
οδηγός του ζημιογόνου οχή-ματος τελεί
υπό την επίδραση οινοπνεύ-ματος και
συνεπώς για το λόγο αυτό δεν πάσχει
το αποτέλεσμα της διαγνώσεως της,
που στηρίζεται σε άλλα αποδεικτικά
μέσα. Σε περίπτωση έγκυρης συνομολογήσεως του ως άνω όρου ο ασφαλιστής αν ικανοποιήσει τον παθόντα τρίτο
με βάση είτε δικαστική απόφαση είτε
εξώδικο συμβιβασμό, χωρίς όμως να
έχει τέτοια υποχρέωση έναντι του αντισυμβαλλομένου -ασφαλισμένου, λόγω
εφαρμογής του άρθρου 25 περ. 8 της Κ
4/585/1978 Α. Υ. Ε., έχει τη δυνατότητα,
που του αναγνωρίζεται απ’ ευθείας από
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τη διάταξη του άρθρου 11 § 1 ν. 489/
1976, να στραφεί αναγωγικά κατά του
αντισυμβαλλομένου ασφαλισμένου,
αξιώνοντας απ’ αυτόν να του καταβάλει
όσα πλήρωσε στον παθόντα τρίτο. Αν η
ικανοποίηση του παθόντος γίνεται στα
πλαίσια συναφθέντος μεταξύ αυτού και
του ασφαλιστή εξώδικου συμβιβασμού,
ο τελευταίος, εν όψει και της διατάξεως
του άρθρου 23 § 2 της Κ 4/585/1978 Α.
Υ. Ε., δεν αναπτύσσει άμεση δεσμευτική
ενέργεια για τον αντισυμβαλλόμενο -ασφαλισμένο (ΑΠ 386/2002 Ελ. Δνη 44.
426, ΑΠ 1488/2001 Ελ. Δνη 44. 958).
Όπως συνάγεται από τα άρθρα 297
- 298 ΑΚ, σε περίπτωση καταστροφής
πράγματος, η ζημία συνίσταται στην αξία
αυτού, αντιστοίχως προς την οποία μειώνεται η υπάρχουσα περιουσία του ζημιωθέντος, και το ποσόν αυτής αποτελεί
την αποζημίωση που πρέπει να επιδικαστεί, όταν αυτή παρέχεται σε χρήμα.
Η αναγραφή δε του στοιχείου αυτού,
αρκεί για την πληρότητα του δικογράφου
της αγωγής περί αποζημιώσεως, κατά
την έννοια του αρθρ. 216 ΚΠολΔ (ΑΠ
1006/77), χωρίς να είναι απαραίτητον,
ειδικότερα προκειμένου περί καταστροφής (αχρηστεύσεως) αυτοκινήτου, να
αναφέρονται και οι προκληθείσες επί μέρους φθορές ή η δαπάνη αποκαταστάσεως ενδεχομένως τούτων, καθ’ όσον
αυτά δεν ανάγονται στη βάση της αγωγής και δύναται να προκύψουν εκ των
αποδείξεων. (ΑΠ 1006/1977 ΝοΒ 26.
907, Εφ. Αθ. 220/1994 Επ. Συγκ. Δ.
1994, 427, Εφ. Αθ. 2434/1991 (αδημ.),
Εφ. Αθ. 4470/1990 (αδημ.), Εφ. Αθ.
6281/1990 (αδημ.), Εφ. Αθ. 5731/1985

718

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

524/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Λάμπρος Θεοτοκάτος, Ιωάννης Μπουρμπούλης, Άλκηστη
Κατσούνη).
Επικουρικό Κεφάλαιο. Πότε υποχρεούται να αποζημιώσει τον παθόντα από
αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική σύμβαση. Τρόπος λήξεως της σύμβασης με
καταγγελία. Περιστατικά.

Στο β’ εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 19 του Ν. 489/1976 ορίζεται ότι
“το επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που
ζημιώθηκαν κατά την παρ. 2 του άρθρου
αυτού αποζημίωση λόγω θανάτωσης ή
υλικών ζημιών από αυτοκινητικά ατυχήματα όταν: α) ………β) το ατύχημα προήλθε από αυτοκίνητο ως προς το οποίο
δεν έχει εκπληρωθεί η κατά το άρθρο 2
υποχρέωση», δηλαδή όταν το ζημιογόνο
αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο κατά το
χρόνο του ατυχήματος. Ως τέτοιο θεωρείται το ζημιογόνο αυτοκίνητο εφόσον
δεν καταρτίσθηκε στο παρελθόν γι’ αυτό
σύμβαση ασφαλίσεως ή όταν η κατά το
παρελθόν συναφθείσα σύμβαση ασφαλίσεως λύθηκε ή ακυρώθηκε ή ανεστάλη
μεταγενέστερα σύμφωνα με τους όρους
του νόμου. Στη δεύτερη όμως αυτή περίπτωση για να θεωρηθεί ανασφάλιστο
το ζημιογόνο αυτοκίνητο πρέπει να
έχει χω-ρήσει γνωστοποίηση στον
αντισυμβαλ-λόμενο ή στον ασφαλισμένο
από τον ασφαλιστή της λύσεως, λήξεως
ανα-στολής ή ακυρώσεως και πάροδος
έκτο-τε χρονικού διαστήματος δέκα έξι
(16) ημερών σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρ-θρου 11 του Ν. 489/1976. Εφόσον το
ατύχημα γίνει μετά την παρέλευση των
δέκα έξη ημερών, αφού έχει προηγηθεί
γνωστοποίηση, θεωρείται ότι έγινε από
ανασφάλιστο αυτοκίνητο. Αν όμως δεν

επακολουθήσει η προβλεπόμενη αυτή
γνωστοποίηση, τότε παρά τη λύση, λήξη, αναστολή ή ακύρωση της συμβάσεως ασφαλίσεως διατηρείται η ευθύνη του
ασφαλιστή έναντι του παθόντος τρίτου
και δε γεννάται ζήτημα ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου. Εξάλλου για την
πληρότητα της αγωγής του παθόντος
τρίτου κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου
αρκεί μόνη η αναφορά σ’ αυτήν ότι
κατά τον κρίσιμο χρόνο το ζημιογόνο
αυτοκί-νητο ήταν ανασφάλιστο. Εάν το
Επικου-ρικό Κεφάλαιο ανταποδείξει ότι
το ζημιο-γόνο αυτοκίνητο καλύπτεται
από σύμβα-ση ασφάλισης επιτρέπεται
στον ενάγο-ντα να ισχυρισθεί με τις
προτάσεις ότι η σύμβαση ασφαλίσεως
έληξε, λύθηκε, ανεστάλη ή ακυρώθηκε
και ότι ο ασφα-λιστής γνωστοποίησε
στον αντισυμβαλ-λόμενο ή ασφαλισμένο
το γεγονός αυτό, το δε ατύχημα συνέβη
μετά παρέλευση δέκα έξη (16) ημερών
από τη γνωστο-ποίηση αυτή. Και σ’
αυτήν την περίπτω-ση το ατύχημα
θεωρείται ότι έγινε από ανασφάλιστο
αυτοκίνητο και συνεπώς θεμελιώνεται
ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου.
Μόνη η επίκληση από τον παθόντα
τρίτο ότι ακυρώθηκε, λύθηκε, έληξε ή
ανεστάλη η σύμβαση ασφαλί-σεως,
χωρίς την επίκληση και απόδειξη της
γνωστοποιήσεως της ακυρώσεως αυτής
δεν αρκεί για τη θεμελίωση ευθύ-νης
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του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ο παθών τρίτος βαρύνεται με την επίκληση
και απόδειξη της γνωστοποίησης της
ακυρώσεως, λήξεως, αναστολής που
αποτελεί στοιχείο της αγωγής του και
προϋπόθεση ευθύνης του Επικουρικού
Κεφαλαίου. Εξάλλου το άρθρο 6 παρ. 1
της Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε., που εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 6 παρ.
5 του Ν. 489/1976, ορίζει ότι «η ασφαλιστική σύμβασις ισχύει δια την ασφαλιστικήν περίοδον, ήτις ορίζεται εις το
ασφαλιστήριον και ανανεούται εκάστοτε
δι’ ίσον χρονικόν διάστημα μετά την
λήξιν της ασφαλιστικής περιόδου ως
και των επομένων τοιούτων, εκτός εάν
(30) ημέ-ρας προ του τέλους εκάστης
ασφαλι-στικής περιόδου, εκάτερον των
συμβαλ-λομένων μερών ειδοποιήσει
το έτερον δια συστημένης επιστολής
περί του αντιθέτου». Κατά το άρθρο
9 της ίδιας παραπάνω απόφασης
«εκάτερον των συμβαλλομένων μερών
δύναται ελευ-θέρως και κατά πάντα
χρόνον δι’ εγγρά-φου συστημένου
ή επί αποδείξει, να καταγγείλει την
ασφαλιστική σύμβαση. Η ακύρωση
επέρχεται μετά πάροδον (20) ημερών
από της κοινοποιήσεως του ως άνω περί
καταγγελίας εγγράφου». Περαιτέρω
κατά το άρθρο 167 Α.Κ. η δή-λωση
της βουλήσεως έχει νομική ενέρ-γεια
μόνον αφότου περιέλθει στο πρό-σωπο
στο οποίο απαιτείται να απευθυν-θεί.
Από το συνδυασμό των παραπάνω
διατάξεων προκύπτει ότι η καταγγελία
για τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης
για να παράγει τα αποτελέσματά της
πρέπει να περιέλθει στο νόμιμο παραλήπτη, όπως και η προαναφερόμενη
γνωστοποίηση για τη λήξη, ακύρωση
ή αναστολή αυτής. Ο νομοθέτης για
να εξασφαλίσει την περιέλευσή της
στον παραλήπτη απαιτεί να περιέχεται
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σε έγγραφο και μάλιστα συστημένο ή
επί αποδείξει ώστε να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα γνώσεως του παραλήπτη.
Συνεπώς επί συστημένης επιστολής των
ΕΛΤΑ απαιτείται η παραλαβή αυτοπροσώπως από τον παραλήπτη, οπότε
εξασφαλίζεται η δυνατότητα γνώσης
του περιεχομένου. Αν ο παραλήπτης δεν
ανοίξει την επιστολή, η γνωστοποίηση
θεωρείται ότι συντελέσθηκε (βλ. σχ. ΑΠ.
122/2004 Δνη 45.726, ΑΠ. 1606/2002
Δνη 44.717, ΑΠ. 1296/1999 Δνη 44.716,
Κρητικός: Αποζημίωση από Τροχαία
Αυτοκινητικά Ατυχήματα 1998 παρ.
1668 επ., 1710 επ. 2209 επ.).
… Το εναγόμενο Επικουρικό Κεφάλαιο ισχυρίσθηκε στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο και ήδη επαναφέρει με σχετικό λόγο εφέσεως, ότι η κύρια παραπάνω
αγωγή, πρέπει να απορριφθεί ως προς
αυτό για έλλειψη παθητικής νομιμοποιήσεως, καθ’ όσον κατά το χρόνο του ατυχήματος για το ζημιογόνο όχημα (τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα) υπήρχε ενεργός
ασφαλιστική σύμβαση, που είχε καταρτισθεί μεταξύ του κυρίου αυτού και της
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία
«Οικονομική Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων». Ειδικότερα ισχυρίσθηκε ότι το
ζη-μιογόνο όχημα ήταν ασφαλισμένο
με το 229619 ασφαλιστήριο συμβόλαιο
για ζημιές τρίτων στην παραπάνω
ασφα-λιστική εταιρεία για το χρονικό
διάστημα από 16.6.1999 μέχρι
10.6.2000, ότι ουδέποτε ακυρώθηκε
η ασφαλιστική σύμβαση νομότυπα,
συνεπώς ανανεώ-θηκε για έναν ακόμα
χρόνο δηλαδή μέ-χρι και 16.6.2001
και επομένως κάλυπτε το ζημιογόνο
όχημα για το ένδικο ατύχη-μα, που
συνέβη την 17.10.2000. Οι ενάγοντες
για να αντικρούσουν τον ισχυ-ρισμό
αυτό, επικαλέσθηκαν τη νομότυ-πη
ακύρωση της παραπάνω ασφαλι-στικής
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σύμβασης, και τη γνωστοποίηση αυτής
προς τον αντισυμβαλλόμενο, κα-θώς
και· ότι το ατύχημα συνέβη μετά παρέλευση δέκα έξη ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή. Σε σχέση με τα προαναφερόμενα αποδείχθηκε ότι πράγματι
είχε καταρτισθεί με το παραπάνω
ασφα-λιστήριο συμβόλαιο ασφαλιστική
σύμβα-ση για το ζημιογόνο όχημα για το
χρο-νικό διάστημα από 16.6.1999 μέχρι
16.6.2000, πλην όμως με την 162839/
18.1.2000 πρόσθετη πράξη της ασφαλιστικής εταιρείας «Οικονομική ΑΕΓΑ»
την οποία προσκομίζουν και επικαλούνται οι ενάγοντες ακυρώθηκε η ίδια
σύμ-βαση για το χρονικό διάστημα από
16.12.1999 μέχρι 16.6.2000, χωρίς να
αναγράφεται στο έγγραφο αυτό ο λόγος
της ακύρωσης. Περαιτέρω αποδείχθηκε
ότι την 24.1.2000 η τελευταία ασφαλιστική εταιρεία κατέθεσε συστημένη επιστολή, την οποία απέστειλε προς τον
αντισυμβαλλόμενο στην παραπάνω
ασφαλιστική σύμβαση, με την πρόσθετη
πράξη της ακύρωσης αυτής. Από κανέ-

να όμως αποδεικτικό μέσον αποδείχθηκε ότι παρέλαβε ο αντισυμβαλλόμενος
την επιστολή αυτή και συνεπώς του
γνω-στοποιήθηκε νομότυπα η ακύρωση
της ασφαλιστικής σύμβασης. Με βάση
τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στη νομική σκέψη που
προηγήθηκε, αφού οι ενάγοντες δεν
απέδειξαν κατ’ αρχήν νόμιμο τρόπο
λύ-σης της ασφαλιστικής σύμβασης και
επι-πλέον νομότυπη γνωστοποίηση της
λύ-σης αυτής με την παραλαβή του σχετικού εγγράφου από τον αντισυμβαλλόμενο, έχει χωρήσει αναγκαίως
ισόχρο-νη ανανέωση της ασφαλιστικής
σύμβα-σης για το χρονικό διάστημα
από 16.6.2000 μέχρι 16.6.2001 και
συνεπώς κατά το χρόνο του ατυχήματος
(17.10.2000) υπήρχε ενεργός ασφαλιστική κάλυψη. Επομένως κατά τον ίδιο
χρόνο το ζημιογόνο αυτοκίνητο δεν
ήταν ανασφάλιστο, ώστε να γεννάται
ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου,
αλλά ασφαλισμένο στην παραπάνω
ασφα-λιστική εταιρεία και πρέπει για

541/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Φερμελής, Άγγελος Αγγελόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση συζύγου και πατέρα. Αγωγή για διατροφή. Τρόπος
υπολογισμού των χρηματικών καταβολών για διατροφή.

…. Ο θανών, ήταν ηλικίας 52
ετών και εργαζόταν ως υπάλληλος της
ΔΕΗ, λαμβάνοντας μηνιαίες καθαρές
αποδοχές, μαζί με τα δώρα εορτών
Χρι-στουγέννων και Πάσχα και επίδομα
άδει-ας, το ποσό των 1750 € περίπου. Η
πρώτη εκκαλούσα είναι υπάλληλος του
ΟΑΕΔ και ελάμβανε, κατά το χρόνο του
θανάτου του συζύγου της, καθαρές μηνιαίες αποδοχές, μαζί με τα παραπάνω

δώρα και το επίδομα άδειας, το ποσό
των 850 € περίπου. Τα εισοδήματά της
αυτά δεν της επαρκούσαν για τη διατροφή της, γιατί συνεισέφερε και στη διατροφή των παιδιών της, καθώς και για τις
υπόλοιπες ανάγκες της οικογένειας.
Έτσι, ο θανών διέθετε από τα μεγαλύτερα εισοδήματά του στην παραπάνω
καλούσα, προς συμπλήρωση της δια-
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τροφής της, το ποσό των 150 € το μήνα.
Επίσης, ο θανών, διέθετε για διατροφή
της ανήλικης θυγατέρας του Χ.Λ., μαθήτριας τότε Β’ Λυκείου, το ποσό των 400
€ το μήνα και για διατροφή του δευτέρου
εφεσίβλητου, ενήλικου υιού του, που
σπούδαζε οικονομικές επιστήμες στο
Πανεπιστήμιο ESSEX της πόλης Κόλτσεστερ της Αγγλίας, το ποσό των 600
€ το μήνα, δεδομένου ότι τα εν λόγω τέκνα του δεν είχαν εισοδήματα από καμία
πηγή. Τα παραπάνω ποσά, ο θανών θα
εξακολουθούσε να τα παρέχει και στο
μέλλον και ειδικότερα α) στη σύζυγο
του μέχρι 19.6.2025, β) στην ανήλικη
θυγα-τέρα του μέχρι την 19.6.2008,
που θα τελειώσει τις σπουδές της
και γ) στον ενήλικο νιο του μέχρι την
19.6.2005, που επίσης θα τελειώσει τις

σπουδές του, κα-θόσον με πιθανότητα
και κατά τη συνη-θισμένη πορεία των
πραγμάτων θα ζού-σε οπωσδήποτε
μέχρι τον πρώτο χρόνο, ενόψει και της
καλής κατάστασης της υγείας του, θα
ασχολείτο με την ίδια ερ-γασία του μέχρι
το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του
και από τότε θα συντα-ξιοδοτείτο και θα
ελάμβανε μέχρι και τον ως άνω χρόνο
τουλάχιστον τις παρα-πάνω αποδοχές
και σύνταξη. Από τα προαναφερόμενα
ποσά, πρέπει να αφαιρεθεί το ποσοστό
της συνυπαιτιότη-τας του θανόντος
για την έλλειψη του προστατευτικού
κράνους και επιδικα-στούν τελικά στους
παραπάνω δικαιού-χους τα ποσά των
120 €, 320 € και 480 €, αντιστοίχως,
το μήνα και για τα προ-αναφερόμενα
χρονικά διαστήματα.

542/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Λαδάς, Χαράλαμπος Μπουγιούκος).
Αδικοπραξία. Αγωγή για χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη. Επιδίκαση τέτοιας
αποζημίωσης. Μετά ταύτα, δεν υπάρχει κώλυμα από το δεδικασμένο που προκύπτει
από την πρώτη απόφαση, η διεκδίκηση χρηματικής ικανοποίησης λόγω βλάβης της
υγείας του αν υπάρξει απρόβλεπτη δυσμενής εξέλιξη της υγείας του. Παραγραφή
αξιώσεων κατά της ασφαλιστικής εταιρείας διετής εκτός αν δεν ήταν προβλεπτή η
πρόβλεψή της κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 932
ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την
περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί
να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης. Εξάλλου, από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 321, 322
και 324 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δεδικασμένο που απορρέει από τελεσίδικη δι-

καστική απόφαση, η οποία επιδικάζει
στον παθόντα χρηματική ικανοποίηση
για ηθική βλάβη, λόγω βλάβης της υγείας του, δεν κωλύει την επιδίκαση πρόσθετης χρηματικής ικανοποιήσεως πάλι
για ηθική βλάβη, εφόσον πρόκειται για
απρόβλεπτη δυσμενή εξέλιξη της υγείας
του (μεταγενέστερες δυσμενείς συνέπειες), δηλαδή στηρίζεται σε περιστατικά
μιας ήδη επελθούσας στο παρελθόν ζημιογόνου αιτίας, τα οποία (περιστατικά)
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δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη
στην προηγούμενη δίκη, γιατί αυτά δεν
ήταν αντικειμενικώς διαγνωστά και η
επέλευσή τους δεν ήταν προβλεπτή
(ΑΠ 648/2002 Ελλ. Δικ. 43.1615, ΑΠ
859/2001 ΝοΒ 50.568). Τέλος από το
συν-δυασμό των διατάξεων των άρθρων
247, 251, 298 και 914 ΑΚ, προκύπτει
ότι σε περίπτωση αδικοπραξίας, αφότου
εκδηλώνεται το ζημιογόνο γεγονός με
οποιαδήποτε μορφή ζημίας και γεννάται
υπέρ του ζημιωθέντος .αξίωση αποζημιώσεως για την όλη ζημία παρούσα και
μέλλουσα, της οποίας η δικαστική
επι-δίωξη είναι δυνατή, αρχίζει η
παραγρα-φή της σχετικής αξιώσεως
προς αποζη-μίωση, η οποία, σύμφωνα
με το άρθρο 10 παρ. 2 ν. 489/1976, ως
προς την υποχρέωση της ασφαλιστικής
εταιρείας, είναι δύο ετών από της
ημέρας του ατυ-χήματος. Τρέχει από
τότε ο χρόνος πα-ραγραφής για όλες
τις ζημίες, επελθού-σες και μέλλουσες,
εκτός από εκείνες των οποίων δεν είναι
δυνατή η πρό-βλεψή τους κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων (ολ. ΑΠ
23/1994 Ελλ.Δικ. 36. 577, ΑΠ 123/1999
Ελλ. Δικ, 40. 774).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: ·Την 17.7.1997 και
περί ώρα 10.00, ο εκκαλών Κ.Β., οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗ
9932 δίκυκλο μοτοποδήλατό του επί της
επαρχιακής οδού Ζακύνθου -Αλυκών, με
κατεύθυνση προς Αλυκές. Στη συμβολή
της ανωτέρω οδού με κοινοτική οδό,
συγκρούστηκε με το αριθμό κυκλοφορίας
ΖΑΒ 3563 ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό
αυτοκίνητο (τζιπ), που οδηγούσε ο Άγγλος υπήκοος LEACH DAVID HAROLD,
ιδιοκτησίας της πρώτης εφεσίβλητης, το
οποίο ήταν ασφαλισμένο για σωματικές
βλάβες σε βάρος τρίτων στη δεύτερη
εφεσίβλητη ασφαλιστική εταιρεία με την
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επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.” Από τη σύγκρουση αυτή τραυματίστηκε ο εκκαλών,
καθόσον υπέστη κάταγμα αριστεράς
κνήμης και θλαστικά τραύματα και εκδορές. Συνεπεία του ως άνω τραυματισμού
του, ο τελευταίος νοσηλεύθηκε στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ρίου Πατρών, μέχρι την 4.8.1997, όπου
το παραπάνω κάταγμά του αντιμετωπίστηκε χειρουργικά και όταν εξήλθε χρησιμοποιούσε βακτηρίες. Κρίθηκε ανίκανος προς εργασία επί έξι (6) μήνες και
όταν εξετάστηκε εκ νέου την 12.1.1998
διαπιστώθηκε συνδεσμική αστάθεια
αρι-στερού γόνατος, οπότε συνεστήθη
σ’ αυτόν φυσικοθεραπεία και αποφυγή
φόρτισης με βάρη και αγροτικές εργασίες πάλι επί έξι (6) μήνες. Κατόπιν
τού-του, ο εκκαλών άσκησε εναντίον
των εφεσίβλητων την από 27.2.1998
αγωγή του ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτο-δικείου Ζακύνθου και ζήτησε,
εκτός των άλλων, και την επιδίκαση
χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω
ηθικής βλάβης του από τον επελθόντα
τραυματισμό του. Επί της αγωγής αυτής,
εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 9/1999 απόφαση
του ως άνω Δικαστηρίου, η οποία
επιδίκασε στον εκκαλούντα για την
παραπάνω αιτία το ποσό των 8.000.000
δραχμών. Κατά της αποφάσεως αυτής η
ανωτέρω ασφαλι-στική εταιρεία άσκησε
ενώπιον του Δικα-στηρίου τούτου
(Εφετείο Πατρών) την από 27.4.1999
έφεσή της, το οποίο, με την 525/2001
απόφασή του, δεχόμενο τυπικά και κατ’
ουσίαν το ένδικο αυτό μέσο, εξαφάνισε
την πρωτόδικη απόφα-ση και επιδίκασε
τελικά στον εκκαλούντα για την ως άνω
αιτία μόνο το ποσό των 3.000.000
δραχμών. Όμως, την 5.10.01, επήλθε
απρόβλεπτη δυσμενής εξέλιξη της
υγείας του εκκαλούντος από τον επελθόντα τραυματισμό του, καθόσον εμφα-
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νίστηκε ρήξη οπίσθιου κέρατος έσω μηνίσκου του ίδιου τραυματισμένου γόνατος επί εδάφους παλαιού κατάγματος,
οπότε υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική
επέμβαση και τοποθετήθηκε ένα βέλος
στο μέρος αυτό του σώματός του. Την
3.10.02, εξετάστηκε στα εξωτερικά ιατρεία του ως άνω νοσοκομείου και το
τραυματισμένο γόνατό του βρέθηκε να
παρουσιάζει οίδημα, ενώ την 6.6.2003
έγινε αφαίρεση στο ίδιο νοσοκομείο των
υλικών που είχαν τοποθετηθεί στο εν
λόγω γόνατό του, εκτός από δύο (2) βελόνες, και συνεστήθη σ’ αυτόν να αποφεύγει τα βάρη. Από τις δύο (2) αυτές
εξετάσεις προκύπτει ότι μέχρι τον τελευταίο χρόνο, η υγεία του εκκαλούντος δεν
είχε αποκατασταθεί πλήρως και τούτο
οφείλεται όχι μόνο στον αρχικό τραυματισμό του, αλλά κυρίως στην μετέπειτα εμφανισθείσα ρήξη οπίσθιου κέρατος έσω μηνίσκου, που ήταν απότοκη
αυτού και δεν μπορούσε προηγουμένως
να προβλεφθεί. Η δυσμενής αυτή εξέλιξη της υγείας του παθόντος δεν έχει
ληφθεί υπόψη (αφού δεν είχε επέλθει
ακόμη) από την τελεσίδικη ως άνω απόφαση για την επιδίκαση της χρηματικής
ικανοποιήσεως αυτού λόγω ηθικής βλάβης του. Συνεπώς, συντρέχει νόμιμη
περίπτωση να επιδικαστεί στον εκκαλούντα πρόσθετη τέτοια χρηματική ικανοποίηση που υπέστη από την ανωτέρω
απρόβλεπτη δυσμενή εξέλιξη της υγείας
του, η οποία πρέπει να προσδιοριστεί
στο ποσό των 6.000 €, λαμβανομένων
ιδιαίτερα υπόψη για τον προσδιορισμό

της των συνθηκών τελέσεως του ατυχήματος, του πταίσματος του υπαιτίου οδηγού, της νεαρός ηλικίας του (25 ετών),
καθώς και της περιουσιακής και κοινωνικής καταστάσεώς του. Οι ενστάσεις
της δεύτερης εφεσίβλητης ασφαλιστικής
εταιρείας περί παραγραφής της ένδικης
αξιώσεως του εκκαλούντος, λόγω
παρε-λεύσεως διετίας από το ατύχημα,
και περί δεδικασμένου, όπως αυτές
εκτιμώ-νται από το Δικαστήριο τούτο,
οι οποίες υποβλήθηκαν πρωτοδίκως
και επανα-φέρονται με τις προτάσεις
προς αντί-κρουση της εφέσεως,
πρέπει να απορρι-φθούν ως αβάσιμες.
Κι’ αυτό, γιατί α) δεν καλύπτονται
από το δεδικασμένο της παραπάνω
τελεσίδικης απόφασης, που εκδόθηκε;
επί της πρώτης αγωγής του παθόντος,
οι μεταγενέστερες δυσμενείς συνέπειες
της υγείας του, που στηρί-ζονται σε
περιστατικά, τα οποία δεν μπο-ρούσαν
να ληφθούν υπόψη στην προη-γούμενη
δίκη, γιατί αυτά δεν ήταν αντικει-μενικώς
διαγνωστά και η επέλευσή τους δεν
ήταν προβλεπτή και β) ο χρόνος της
παραγραφής των δύο (2) ετών για την
δεύτερη εφεσίβλητη ασφαλιστική εταιρεία (άρθρο 10 παρ. 2 ν. 489/1976),
τρέ-χει, στη συγκεκριμένη περίπτωση,
όχι από την ημέρα του ατυχήματος
(17.7.1997), αλλά από τότε που κατέστη
δυνατή η πρόβλεψη της δυσμενούς εξελίξεως της υγείας του παθόντος και ήταν
δυνατή η δικαστική επιδίωξη της ένδικης
αξιώσεώς του, ήτοι από την 5.10.2001,
και ως εκ τούτου μέχρι την άσκηση της

543/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Σαλαμαλίκης, Γεώργιος Τσίρος).
Επικουρικό Κεφάλαιο. Η έκταση της οφειλής του περιορίζεται σε ό,τι υπολείπεται, αφού
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προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό εκείνο το οποίο υποχρεούται για την ίδια αιτία να
καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος συναφής οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης
χωρίς να έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρου 930.3 Α.Κ. Αυτά
ισχύουν και για το ΙΚΑ. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
19 παρ. 1 και 5 του νόμου 489/76,
όπως η τελευταία προστέθηκε με το
άρθρο 50 παρ. 10 του νόμου 1595/85
και αντικατα-στάθηκε με το άρθρο 5
παρ. 4 του π.δ/τος 264/91 και 25 παρ
4 του πρώτου νόμου (489/76), σαφώς
συνάγεται ότι στην περίπτωση κατά
την οποία το Επι-κουρικό Κεφάλαιο
ευθύνεται κατά την παρ. 1 του άρθρου
19 του ως άνω νό-μου, σε αποζημίωση
προσώπων, που ζημιώθηκαν λόγω
θανάτωσης ή σωμα-τικών βλαβών
ή υλικών ζημιών από αυ-τοκινητικά
ατυχήματα, η έκταση της οφει-λής του
περιορίζεται σε ό,τι υπολείπεται, αφού
προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό και
μόνον εκείνο, το οποίο υποχρεούται
για την ίδια αιτία να καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος συναφής οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης χωρίς να
έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή η
διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ. Η
άποψη αυτή είναι σύμφωνη και προς το
σκοπό του νεώτερου νομοθέτη, ο οποίος
μετά την παραπάνω ειδική διάταξη
(άρθρο 19 παρ. 5), θέλησε την κάλυψη
από το επικουρικό κεφάλαιο μόνο των
ζημιών και την αποφυγή στην περίπτωση αυτή ενδεχόμενου πλουτισμού του
ζημιωθέντος. Η διάταξη αυτή, όπως από
αυτή αλλά και από το σκοπό της θεσπίσεως της προκύπτει ως ειδική εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ευθύνης του
επικουρικού κεφαλαίου, δηλαδή και στην
περίπτωση ευθύνης του, λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας ή πτώχευσης, χωρίς να

έχει σημασία το γεγονός, ότι αρχικά είχε
εναχθεί ο ασφαλιστής, του οποίου μεταγενεστέρως ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, γιατί μετά την υπεισέλευση,
στη θέση του ασφαλιστή του επικουρικού κεφαλαίου, αυτός αντιμετωπίζεται
ωσάν να εναγόταν τούτο από την αρχή
και συνεπώς θα είχε τη δυνατότητα προβολής του ισχυρισμού του από το άρθρο
9 παρ. 5 του ν. 489/76. Έτσι, σύμφωνα
με την παραπάνω διάταξη, σε περίπτωση τραυματισμού, λόγω αυτοκινητικού
ατυχήματος, προσώπου ασφαλισμένου
στο ΙΚΑ, το οποίο κατά το ν. 6298/1934
είναι οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης,
οι παροχές του επιδόματος ασθένειας ή
σύνταξης αναπηρίας, που υποχρεούται
το ΙΚΑ να καταβάλει στον ίδιο τον ασφαλισμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 1846/1951/ αφαιρούνται από τις αντίστοιχες αξιώσεις του δικαιούμενου αποζημιώσεως προσώπου και έτσι ούτε το
ζημιωθέν από το ατύχημα πρόσωπο,
ούτε το ΙΚΑ, ούτε οποιοσδήποτε άλλος
και ειδικότερα ο ασφαλισμένος σε ασφαλιστική εταιρεία, της οποίας ανακλήθηκε
η άδεια λειτουργίας και στη θέση της
υπεισήλθε το επικουρικό κεφάλαιο νομιμοποιείται να ζητήσει από το τελευταίο
τα ποσά, που αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές παροχές του ΙΚΑ, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού ταμείου
κοινωνικής ασφάλισης προς τους σφαλισμένους τους, εξαιτίας αυτοκινητικού
ατυχήματος, με περαιτέρω συνέπεια
την πλήρη απαλλαγή του επικουρικού
κεφα-λαίου από την υποχρέωσή του, αν
το θύμα καλύφθηκε για τη ζημία του από
οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης (ΑΠ
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389/2002 Ελλ. Δικ. 44. 427). Στη συγκεκριμένη υπόθεση, από όλα τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα,
αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 11.12. 1997
τραυ-ματίστηκε σε τροχαίο αυτοκινητικό
ατύ-χημα, στην Πάτρα και επί της οδού
Πετ-μεζά Καστελόκαμπου, ο Ε.Π., που
ήταν συνεπιβάτης στο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚ 2718 δίκυκλο μοτοποδήλατο,
το οποίο οδηγούσε ο Ε.Κ. (τρίτος εναγόμενος) και συγκρούστηκε με το αριθμό
κυκλοφορίας ΥΒΕ 7838 ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο, οδηγούμενο
από τον A.Κ. (πρώτο εναγόμενο). Από
τη σύγκρουση αυτή τραυματίστηκε ο παραπάνω συνεπιβάτης του μοτοποδηλάτου, καθόσον υπέστη κάταγμα δεξιάς
κνήμης και του συστοίχου έσω σφύρου,
καθώς και κάκωση αυχένος και θώρακα.
Όπως κρίθηκε με την 462/99 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
που κατέστη τελεσίδικη, αποκλειστικά
υπαίτιος του ανωτέρω ατυχήματος
είναι ο οδηγός του μοτοποδηλάτου Ε.Κ.
Ο παθών κατά το χρόνο του ατυχήματος
ήταν ασφαλισμένος στο εφεσίβλητο ΙΚΑ,
για την περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος, αναπηρίας και γήρατος. Συνεπεία
του τραυματισμού του το τελευταίο κατέβαλε για νοσήλεια αυτού το ποσό των
930.160 δραχμών και για επιδότησή του
λόγω ανικανότητάς του προς εργασία,
το ποσό των 926.435 δραχμών και
συνολικά το ποσό του 1.856.595 δραχμών προς εκπλήρωση της από την ασφάλιση υποχρέωσής του, με συνέπεια
τούτο (ΙΚΑ) να υποκατασταθεί από το
νόμο στις σχετικές αξιώσεις του ασφαλισμένου του έναντι του υπαιτίου ως άνω
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οδηγού. Το ζημιογόνο αυτοκίνητο, κατά
το χρόνο του ενδίκου ατυχήματος, ήταν
ασφαλισμένο για τις σωματικές βλάβες
σε βάρος τρίτων στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ» της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της
με την υπ’ αριθ. Κ3/876/28. 1.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και στη
θέση της υπεισήλθε αυτοδικαίως από το
νόμο το εκκαλούν Επικουρικό Κεφάλαιο.
Όμως, το εφεσίβλητο ΙΚΑ νομιμοποιείται,
σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα
σκέψη, να ζητήσει από το Επικουρικό
Κεφάλαιο το παραπάνω ποσό, αφού
τούτο, καταβλήθηκε απ’ αυτό (ΙΚΑ)
στον ζημιωθέντα ασφαλισμένο του ως
ασφαλιστικές παροχές. Το ως άνω εκκαλούν παραδεκτώς προβάλλει τον πρώτον ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου με
λόγο έφεσης τον εκ του άρθρου 19 παρ.
5 του ν. 489/76 ισχυρισμό του, καθόσον
αυτός δεν υπόκειται στους περιορισμούς
του άρθρου 527 παρ. 3 ΚΠολΔ. Επομένως, το πρωτοβάθμιο, έσφαλε που δεν
εφάρμοσε την ανωτέρω διάταξη και δεν
απέρριψε την αγωγή του εφεσίβλη-του
ΙΚΑ, κατά παραδοχή, ως βάσιμου, του
μοναδικού λόγου της έφεσης. Κατό-πιν
τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή η έφε-ση,
ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, να εξαφα-νιστεί
η εκκαλούμενη απόφαση ως προς το
εκκαλούν και αφού κρατηθεί και εκδικαστεί η υπόθεση από το Δικαστήριο
τούτο (άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολΔ), να
απορριφθεί η από 16.9.1999 αγωγή,
κατά το μέρος που στρέφεται εναντίον
του Επικουρικού Κεφαλαίου, ως ενεργητικά ανομιμοποίητη.
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545/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βλαχαντώνης, Πολυτίμη Παυλάτου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. δεν θεμελιώνει αυτή
καθευατή υπαιτιότητα στην επέλευση του ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο η
στάθμιση του οποίου από το δικαστήριο ης ουσίας θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη
αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συγκεκριμένης παράβασης και του επελθόντος
αποτελέσματος. Συνυπαιτιότητα οδηγού μοτοποδηλάτου και οδηγού αυτοκινήτου που
στάθμευσε σε οδό. Περιστατικά. Ποσά επιδικαζόμενα για ηθική ικανοποίηση λόγω
ψυχικής οδύνης σε γονείς και αδελφούς και παππού και γιαγιά.

Η παράβαση των διατάξεων του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν θεμελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήματος,
αποτελεί όμως στοιχείο, η στάθμευση
του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη
αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συγκεκριμένης παραβάσεως και του επελθόντος αποτελέσματος (ΑΠ 1464/2003
ΝοΒ 52.755).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 1.2.2001 και περί ώρα 20.35', η Β.Ν., ηλικίας 17 ετών,
θυγατέρα των δύο πρώτων εναγόντων,
οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας
ΗΑΒ 1439 δίκυκλο μοτοποδήλατο και
εκινείτο μ’ αυτό επί της οδού Πύργου
— Ολυμπίων με κατεύθυνση προς το
κέν-τρο του Πύργου. Εξάλλου, την ίδια
χρονι-κή στιγμή, ο πρώτος εναγόμενος
είχε παρανόμως σταθμευμένο το με
αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΒ 8126 ιδιωτικής
χρήσ-ης φορτηγό αυτοκίνητο στο δεξιό
μέρος της ανωτέρω οδού με κατεύθυνση
επί-σης προς Πύργο, δύο (2) μέτρα μετά
την συμβολή της εν λόγω οδού με την οδό
Νικομήδειας. Το αυτοκίνητο αυτό, ήταν
ιδιοκτησίας της δεύτερης εναγομένης και
ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες σε
βάρος τρίτων στην τρίτη εναγομένη ασ-

φαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «LE
MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α. Ε.». Οδηγώντας η παραπάνω ανήλικη το προαναφερόμενο μοτοποδήλατο, προσέκρουσε στο οπίσθιο αριστερό μέρος του
σταθμευμένου φορτηγού αυτοκινήτου, μ’
αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και
εκτεταμένες αλλοιώσεις πνευμορραγίας,
από τις οποίες σωματικές κακώσεις, ως
μόνης ενεργού αιτίας, επήλθε ο θάνατός
της. Στο σημείο του ατυχήματος, η παραπάνω οδός έχει πλάτος 10 μέτρων, είναι
διπλής κατευθύνσεως και το κάθε ρεύμα
πορείας της έχει πλάτος 5 μέτρων. Το
φορτηγό αυτοκίνητο καταλάμβανε από
το ρεύμα πορείας του με το οπίσθιο
μέ-ρος του 2,70 μ., γιατί ήταν λοξά
σταθμευ-μένο, ήτοι 1,80 μ. το πλάτος
του και 0,90 εκ. το κενό που άφηνε από
το δεξιό οπί-σθιο μέρος του, λόγω της
ως άνω λοξής στάθμευσής του. Έτσι, το
εναπομείναν ελεύθερο οδόστρωμα του
ανωτέρω ρεύ-ματος πορείας της οδού,
ανερχόταν σε 2,30 μ. Κατά το χρόνο του
ατυχήματος επικρατούσε σκοτάδι στην
περιοχή, κα-θόσον ο τεχνικός φωτισμός
ήταν ανεπαρ-κής και έπεφτε δυνατή
βροχή, συνθήκες που περιόριζαν την
ορατότητα των οδη-γών των οχημάτων
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που κινούνταν επί της παραπάνω οδού.
Για το ατύχημα αυτό, ευθύνεται τόσο ο
πρώτος εναγό-μενος, όσο και η ανήλικη
μοτοποδηλά-της. Κι’ αυτό, γιατί ο ως
άνω εναγόμενος οδηγός παραβίασε
τη διάταξη του άρθρου 34 παρ. 6 του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που
ορίζει ότι «τα οχήμα-τα που βρίσκονται
σε στάση ή στάθμευ-ση, επιβάλλεται
να τοποθετούνται πα-ράλληλα με την
οριογραμμή του οδο-στρώματος και
επί της αντιστοιχούσας γι’ αυτούς προς
την κατεύθυνση της κυ-κλοφορίας
πλευράς, εκτός αν ορίζεται με
σήμανση διαφορετικά», ενώ, όπως
προαναφέρθηκε, αυτός είχε σταθμεύσει
το παραπάνω όχημα λοξά με την οριογραμμή του οδοστρώματος. Η παράβαση αυτή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από την πλευρά του ως άνω
οδηγού συνδέεται αιτιωδώς με το επελθόν αποτέλεσμα, αν ληφθούν υπόψη
και οι προαναφερόμενες συνθήκες
της οδού (σκότος, δυνατή βροχή), οι
οποίες περιό-ριζαν την ορατότητα της
παθούσας, που ακολουθούσε προς
ασφάλεια της ευθεία πορεία, οπότε
παρεμβλήθηκε σ’ αυτή (πορεία) το ως
άνω μέρος του αυτοκινή-του. Επιπλέον,
ο πρώτος εναγόμενος όφειλε, αφού
σταμάτησε το όχημα του προσωρινά
με τέτοιο τρόπο, να ανάψει τα φώτα
θέσης του ή τα αλάρμ αυτού, ώστε να
γίνεται αντιληπτός από τους υπόλοιπους
οδηγούς που θα χρησιμο-ποιούσαν την
οδό αυτή (άρθρο 35 ΚΟΚ), παραβίαση
των διατάξεων των άρθρων 34 παρ. 2
περ. ι και 34 παρ. 2 περ. β’ του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας από τον ως άνω
οδηγό, που ορίζουν, η μεν πρώτη ότι
απαγορεύεται η στάθμευση οχήματος
σε απόσταση πέντε (5) μέ-τρων από
την τομή οικοδομικών γραμ-μών ή
των νοητών προεκτάσεων αυ-τών»,
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η δε δεύτερη ότι «απαγορεύεται η
στάθμευση οχήματος σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα μέτρα από στάσεις
λεωφορείων γενικώς»; δεν συνδέονται
αιτιωδώς με το επελθόν αποτέλεσμα και
συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη για
τον προσδιορισμό της υπαιτιότητάς του.
Η δε θανούσα ευθύνεται για το ατύχημα
αυτό, γιατί οδηγούσε το όχημά της με
ταχύτητα 40 έως 50 χιλιόμετρα περίπου
την ώρα, η οποία ναι μεν ήταν η επιτρεπόμενη, πλην όμως εφόσον εκινείτο σε
κατοικημένη περιοχή και η ορατότητα
της περιοριζόταν από το σκότος και τη
δυνατή βροχή, επιβαλόταν, λόγω των
ειδικών αυτών συνθηκών, η περαιτέρω
μείωσή της στα 30 χιλιόμετρα την ώρα,
σε τρόπο ώστε να είναι σε θέση σε κάθε
στιγμή να εκτελέσει τους αναγκαίους
χειρισμούς του οχήματός της και να
απο-φύγει οποιοδήποτε εμπόδιο που
θα πα-ρουσιαζόταν έμπροσθεν της
και στη συγκεκριμένη περίπτωση το
ως άνω αυτοκίνητο, που αντιλήφθηκε
από από-σταση τουλάχιστον δέκα (10)
μέτρων και συνεπώς θα μπορούσε να
πραγματο-ποιήσει αποφευκτικό ελιγμό
προς τα αρι-στερά, δεδομένου και ότι,
όπως προανα-φέρθηκε, το ελεύθερο
μέρος του οδο-στρώματος ανερχόταν σε
2,30 μ. Με την αμελή αυτή συμπεριφορά
της, στην οποία συνετέλεσε κατά πολύ
και η έλλει-ψη εμπειρίας της περί την
οδήγηση, γιατί αυτή εστερείτο τέτοια
άδεια ικανότητας, παραβίασε τις
διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1, 2,
3 του Κώδικα Οδικής Κυκλο-φορίας.
Η υπαιτιότητα για μεν τον εναγό-μενο
οδηγό ανέρχεται σε ποσοστό 80%,
για δε τη θανούσα σε ποσοστό 20%,
λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
πράξεων και παραλείψεώς τους. Περαιτέρω, η θανούσα, κατά το χρόνο του ατυχήματος, δεν φορούσε προστατευτικό
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κράνος, όπως είχε υποχρέωση, κατά τη
διάταξη του άρθρου 101 παρ. 2 του ως
άνω κώδικα. Η έλλειψη αυτού (προστατευτικού κράνους) συνετέλεσε αποφασιστικά στη βαρύτητα των επελθόντων
τραυμάτων της. Αν αυτή φορούσε κράνος δεν θα είχε τραύματα στο κεφάλι της
τέτοιας βαρύτητας. Εξαιτίας αυτής της
παραλείψεως της, συνετέλεσε κατά ποσοστό 20% στο αποτέλεσμα του θανάτου της. Συνεπώς, πρέπει να γίνουν εν
μέρει δεκτές, ως βάσιμες κατ’ ουσίαν, οι
ενστάσεις των εναγομένων περί συνυπαιτιότητας της θανούσας α) στην επέλευση του ατυχήματος, συνιστάμενη
στην ως άγω αμελή συμπεριφορά της
και β) στην επέλευση του θανάτου της
συνεπεία της παραπάνω ελλείψεως του
κράνους (άρθρα 300 Α Κ, 6 ΝΓΠΝ/1911).
Αντιθέτως, η ένσταση αυτών (εναγομένων) περί συνυπαιτιότητας στην επέλευση του ατυχήματος και των δύο πρώτων εναγόντων, που είχαν την εποπτεία
της ανήλικης, η οποία (ένσταση) νομίμως προτείνεται, αφού οι τελευταίοι
αξι-ώνουν χρηματική ικανοποίηση
λόγω ψυ-χικής οδύνης από το θάνατό
της (ΕΑ 15/1980 Ελλ. Δικ, 1980 σελ.
203, Ε. Θεσ. 243/1983 Αρμ. 1983 σελ.
768, Αθ. Κρη-τικού, Αποζημίωση από
Τροχαία Αυτοκι-νητικά Ατυχήματα,
έκδ. 3η (1998) σελ. 1391 παρ. 1110),
πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμη, καθόσον το γε-γονός και μόνο
της οδήγησης του μοτο-ποδηλάτου από
την θανούσα, χωρίς την απαιτούμενη
άδεια ικανότητας, και μάλιστα άνευ της
συγκαταθέσεώς τους, δεν συνεπάγεται

παραμέληση της επο-πτείας της εν
λόγω ανήλικης από την πλευρά τους,
υπό την έννοια του άρθ-ρου 923 παρ. 1
ΑΚ, αφού κατά τα λοιπά αυτοί ασκούσαν
την προσήκουσα επο-πτείας της. Οι
ενάγοντες, που είχαν την θανούσα οι
δύο πρώτοι, όπως προανα-φέρθηκε,
θυγατέρα, ο ανήλικος γιος τους Χ.Ν.,
ηλικίας 16 ετών, που εκπροσω-πείται
στη δίκη αυτή απ’ αυτούς, αδελφή, και
οι υπόλοιποι ενάγοντες εγγονή, αναμφιβόλως στενοχωρήθηκαν και μελαγχόλησαν πολύ από το θάνατό της. Κατά
συνέπεια λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των συνθηκών τελέσεως του ατυχήματος, του βαθμού του πταίσματος του
πρώτου εναγομένου και της παθούσας
(και για τις δύο περιπτώσεις), του νεαρού
της ηλικίας της, καθώς και της περιουσιακής και κοινωνικής κατάστασης και
θέσης των διαδίκων, εκτός της ασφαλιστικής εταιρείας η ευθύνη της οποίας
είναι εγγυητική, η εύλογη, κατά την κρίση
του Δικαστηρίου, χρηματική ικανοποίηση, η οποία πρέπει να επιδικαστεί στους
παραπάνω ενάγοντες, λόγω της ψυχικής οδύνης τους, που υπέστησαν από
το θάνατο αυτόν, ανέρχεται ως ακολούθως: 1) για τον πρώτο ενάγοντα πατέρα
της και τη δεύτερη ενάγουσα μητέρα της,
στο ποσό των 65.000 € για τον καθένα
τους, πέραν του ποσού των 45 €, που
επιφυλάχθηκαν να το ζητήσουν ενώπιον
των ποινικών δικαστηρίων, 2) για τον
ανήλικο Χ.Ν., αδελφό της, στο ποσό των
50.000 € και 3) για τον τρίτο ενάγοντα,
παππού της, στο ποσό των 15.000 €
και 4) για την τέταρτη ενάγουσα γιαγιά

546/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Παύλος Ζαβαλιάνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Νικολόπουλος, Νικόλαος Καζαντζής, Χριστόφορος
Παλιογιώργος).
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“Οικογένεια”. Ποιους περιλαμβάνει. Αλλοδαπός που δεν είναι υπήκοος χώρας μέλους
της Ε.Ε. Εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια εργασία, η σύμβαση εργασίας είναι
άκυρη. Όμως ανεξάρτητα από την ακυρότητα υφίσταται δικαίωμα διατροφής.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 932
Α.Κ., σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου από αδικοπραξία, το Δικαστήριο
μπορεί να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Στη διάταξη αυτή
δεν γίνεται προσδιορισμός της έννοιας
του όρου «οικογένεια του θύματος». Κατά τη σαφή της όμως έννοια, που απορρέει από το σκοπό της θεσπίσεως της,
στην οικογένεια του θύματος περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς του θανατωθέντος,
αδια-φόρως αν συζούσαν μ’ αυτόν ή
διέμειναν χωριστά (Ολ. ΑΠ. 762/1992
ΝοΒ 40.919). Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν: 1) οι γονείς του θανόντος, 2)
τα αδέλφια του και 3) ο παππούς και η
γιαγιά του (ΑΠ. 163/1990 ΝοΒ 39.612),
όχι όμως και οι σύζυγοι των αδελφών
του και οι ανεψιές του (ΑΠ. 21/2000 ΝοΒ
49.599, ΑΠ. 749/2000 Ελλ.Δικ. 42.76,
ΑΠ. 520/94 Ελλ.Δικ. 37.64).
Από τη διάταξη του άρθρου 23
παρ. 1 του Ν. 1975/1991, που αναφέρεται στους αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν
διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο (άρθρο
του ίδιου νόμου), και ορίζει ότι η άσκηση
οποιουδήποτε επαγγέλματος ή η ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας από αλλοδαπό σε ελληνικό έδαφος απαγορεύεται
ρητώς, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει
εφοδιαστεί με σχετική άδεια από τον
Υπουργό Εργασίας ή άλλη εξουσιοδοτημένη απ’ αυτόν Αρχή, σαφώς προκύπτει
ότι η σύμβαση εργασίας στην Ελλάδα
του αλλοδαπού, που δεν είναι υπήκοος
χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και δεν είναι εφοδιασμένος με την απαιτούμενη κατά νόμο άδειας εργασίας,
είναι απολύτως άκυρη, γιατί αντιβαίνει
στην ως άνω απαγορευτική διάταξη,
που είναι δημόσιας τάξης, σύμφωνα με
τα άρθρα 3, 174 και 180 ΑΚ (ΑΠ. 815/
1997 Ελλ.Δικ. 39.355, ΕΑ. 3441/1999
Ελλ.Δικ. 40.1116, Αθ. Κρητικό Αποζημίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήματα, έκδ.
1998, παρ. 301-305). Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, οι δύο πρώτοι ενάγοντες,
ζήτησαν με την αγωγή τους, εκτός των
άλλων, και αποζημίωση για στέρηση
διατροφής, που παρείχε σ’ αυτούς ο
θανών γιος τους, το οποίο όμως κονδύλιο απορρίφθηκε με την εκκαλουμένη
απόφαση ως μη νόμιμο, με την αιτιολογία ότι ο ως άνω θανών εστερείτο
άδειας εργασίας στην Ελλάδα και συνεπώς η επικαλούμενη απ’ αυτούς σύμβαση εργασίας του ήταν άκυρη, μ’ αποτέλεσμα να μη θεμελιώνεται κατά νόμο
η παραπάνω αξίωσή τους. Κρίνοντας,
όμως, έτσι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
έσφαλε, καθόσον, ανεξάρτητα του ότι θεμελιώνεται τέτοια αξίωση των παραπάνω εναγόντων και από άκυρη σύμβαση
εργασίας (Ολ,ΑΠ. 3/2004 ΝοΒ 52.960),
ο θανών είχε τέτοια άδεια, όπως τούτο
προκύπτει από το προσκομιζόμενο
22.8.2002 έγγραφο της Νομαρχιακής
Αυτοδιοικήσεως Αιτωλ/νίας - Τμήμα
Απασχόλησης, και ως εκ τούτου πρέπει,
κατά παραδοχή του σχετικού πρόσθετου
λόγου της δεύτερης έφεσης, να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση κατά
το μέρος της που απέρριψε το ανωτέρω
κονδύλιο ως μη νόμιμο και αφού κρα-
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τηθεί η αγωγή κατά το μέρος της αυτό
προς εκδίκαση (άρθρο 535 παρ. 1
Κ.Πολ.Δικ.), να εξεταστεί η ουσιαστική

βασιμότητα του άνω νομίμου (άρθρα
928 εδ. β’, 1485 Α.Κ) κονδυλίου της.

577/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Παπαναστασόπουλος, Δημήτριος Παπαθέου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Βαρύτατος τραυματισμός διαδίκου. Επιδίκαση αποζημίωσης
για ηθική βλάβη και άλλη αποζημίωσης κατά το άρθρο 931 Α.Κ. (αναπηρία ή
παραμόρφωση). Επιδικασθέντα χρηματικά ποσά. Περιστατικά.

Ο ενάγων υπέστη από το ατύχημα (αδικοπραξία) ηθική βλάβη, για την
οποία δικαιούται κατά νόμον (άρθρα
299, 932 του ΑΚ) εύλογη χρηματική ικανοποίηση, ανερχόμενη κατά την κρίση
του δικαστηρίου και ενόψει ιδίως των
συνθηκών υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα, του είδους των ζημιών (προαναφερθείσες βαρύτατες σωματικές κακώσεις του ενάγοντος, με κυριότερες συνέπειες τους την ολική τύφλωση του αριστερού οφθαλμού, την μόνιμη και διαρκή
αναπηρία του αριστερού του σκέλους
λόγω βραχύνσεως κατά δύο εκατοστά
και την ανικανότητά του να συνευρεθεί
με το άλλο φύλο από την ηλικία των 52
ετών λόγω της προξενηθείσης ως άνω
βλάβης στα γεννητικά του όργανα), της
υπαιτιότητας του εναγόμενου οδηγού,
της κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως των διαδίκων, πλην της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας
η ευθύνη είναι εγγυητική, και των δεδομένων της ανθρώπινης εμπειρίας, στο
ποσό των 90.000 ευρώ, πλέον ποσού
40 ευρώ για το οποίο ο ενάγων έχει επιφυλαχθεί να το ζητήσει από τα ποινικά
δικαστήρια (πολιτική αγωγή). Τέλος,
και όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, ο
ενά-γων ήταν κατά τον χρόνο του ατυχήματος ηλικίας 52 ετών, εργαζόταν ως

οδηγός στο καταστραφέν ως άνω ΔΧΦ
αυτοκίνητο του Δ.Σ. έναντι των νομίμων
αποδοχών του και θα εσυνταξιοδοτείτο
σε ηλικία 60 ετών, ήτοι οκτώ έτη μετά το
ατύχημα. Η κατά τα ανωτέρω εφ’ όρου
ζωής, μόνιμη και σταθερή, διπλή δε αναπηρία του ενάγοντος (ολική τύλφωση
αριστερού οφθαλμού, χωλότητα αριστερού σκέλους) επιδρά αρνητικά στο
μέλλον του και δη στο οικονομικό - επαγγελματικό του μέλλον, αφού τον καθιστά
παντελώς ανίκανο προς (πάσαν) εργασίαν για το υπόλοιπον της ζωής του χρονικό διάστημα και του στερεί κάθε δυνατότητα επαγγελματικής και οικονομικής
εξελίξεως, την οποία, έστω και σε μικρότερο βαθμό, λόγω της ειρημένης ηλικίας
του, θα είχε χωρίς την εν λόγω αναπηρία. Η αρνητική αυτή επίδραση της αναπηρίας του ενάγοντος στο οικονομικό
- επαγγελματικό του μέλλον δεν μπορεί
να καλυφθεί πλήρως με τις παροχές που
προβλέπονται στα άρθρα 929 και 932
του ΑΚ και κατά συνέπειαν συντρέχει
νόμιμος λόγος να επιδικασθεί σ’ αυτόν
ένα πρόσθετο συνολικό κεφάλαιο (κονδύλιο) ως αποζημίωση κατά το όρθρο
931 του ΑΚ (βλ. σχετ. ΑΠ 839/93 Ελλ
Δ 36.134 και περισσ. Κρητικόν, 1998,
αρ. 318 επ.), ανερχόμενο κατά την
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κρίση του δικαστηρίου και ενόψει των
ανωτέρω στοιχείων (ιδίως ηλικία και
επάγγελμα του ενάγοντος) στο ποσό

των 9.000 ευρώ.

580/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλκαίος Βγενόπουλος, Νίκος Λαλιώτης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών. Λαμβάνεται
υπόψη στον υπολογισμό του κονδυλίου της υπαξίας του αυτοκινήτου και όχι σον
συνυπολογισμό οφέλους από την τοποθέτηση.

Η τυχόν αύξηση της αξίας του
αυ-τοκινήτου που επέρχεται από την
τοπο-θέτηση καινούργιου ανταλλακτικού
ή εξαρτήματος λαμβάνεται υπόψη κατά
τον υπολογισμό του κονδυλίου της εμπορικής υπαξίας του αυτοκινήτου και αποκλείεται η δυνατότητα συνυπολογισμού
οφέλους από την τοποθέτηση καινούργιου ανταλλακτικού (Α. Κρητικός «Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα» παρ. 862). Επίσης δεν αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα ωφελήθηκε από
την τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών το ποσό των 399 Ευρώ που

δή-θεν αντιπροσωπεύει την αξία των
βλα-βέντων μερών. Επομένως, το
πρω-τοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο
επιδίκασε στην ενάγουσα για αγορά
ανταλλα-κτικών (μεταχειρισμένων και
καινούρ-γιων) το ποσό των 3817,16
Ευρώ αντί του ποσού των 4033,46
Ευρώ και από το ποσό αυτό αφαίρεσε
το ποσό των 399 Ευρώ κάνοντας δεκτή
μερικά την ένστα-ση των εναγομένων
περί συμψηφισμού κέρδους και ζημίας
εσφαλμένα ερμή-νευσε το νόμο και
εκτίμησε τις αποδείξεις και πρέπει να
γίνει δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος ο

581/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χριστόφορος Παλιογιώργος, Ιωάννης Ακρίβης, Δήμητρα
Γεωργούση, Χάρης Μαραγκός, Ζέρης Παντελής).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του
υπαίτιου οδηγού γιατί κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση
οινοπνεύματος. Η ευθύνη προς αποζημίωση βαρύνει και τους κληρονόμους του.
Ασφαλιστήριο. Ισχύει και χωρίς την υπογραφή του ασφαλισμένου.

Κατά τους γενικούς όρους του
ανωτέρω ασφαλιστηρίου, το οποίο προ-

σκομίζει και επικαλείται η ίδια εταιρεία,
η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέ-
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πεται εκτός των άλλων και από τις διατάξεις του ν. 489/1976 και της υπ’ αριθμ.
Κ4-585/1978 Υ.Α. (ΦΕΚ 795), κατά δε
τον υπ’ αριθμ. 9 περ. 8 όρο του ασφαλιστηρίου εξαιρούνται της ασφαλιστικής
καλύψεως οι ζημίες που προξενήθηκαν
από οδηγό ο οποίος κατά το ατύχημα
βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών με μέγιστο
επι-τρεπόμενο όριο οινοπνεύματος
στο αίμα 0,5%ο (αρθρ. 42 του ΚΟΚ),
όρος άλλωστε που περιέχεται και στο
άρθρο 25§8 της ανωτέρω Υ.Α. Κ4/585/
8.4.1978, στην οποία παραπέμπει, κατά
τα προεκτεθέντα, η ένδικη ασφαλιστική
σύμβαση. Ο όρος αυτός δεσμεύει τον
εναγόμενο - κύριο του ασφαλισμένου
αυτοκινήτου ως έγκυρη συμφωνία μεταξύ αυτού και της ασφαλιστικής εταιρείας
κατά τα άρθρα 361 του ΑΚ και 1-2 του
ν. 2496/1997 (προϊσχύσαντα άρθρα 189
και 192 του ΕμπΝ) και παρέχει στην τελευταία δικαίωμα αναγωγής κατά του
πρώτου (ασφαλισμένου) για την αποζημίωση την οποία η ίδια (ασφαλ. εταιρεία) καταβάλλει στους ζημιωθέντες τρίτους, έναντι των οποίων και δεν μπορεί
να προβάλει την ως άνω απαλλακτική
ρήτρα κατά το άρθρο 11§1 του ν. 489/
1976 (βλ. σχετ. Κρητικόν, 1998, αρ.
1551, 1552, 1939, ΑΠ 593/2003), τούτο
δε ανεξαρτήτως της μη υπογραφής του
ασφαλιστηρίου από τον εναγόμενο
ασφαλισμένο, ο οποίος έχει αποδεχθεί
την ασφαλιστική σύμβαση και κάνει χρήση της συμβάσεως αυτής, χρήση η οποία
σημαίνει αποδοχή όλων των όρων του

ασφαλιστηρίου, ως ενιαίας συμβάσεως,
και όχι μόνον των ευνοϊκών για τον
ασφαλισμένο όρων (βλ. σχετ. Κρητικόν,
αρ. 1666, ΕφΠατρ 762/2000, 414/2002,
11/2003, 853/2004). Ενόψει τούτων και
του γεγονότος ότι ο θανών οδηγός του
ζημιογόνου αυτοκινήτου βρισκόταν κατά
τον χρόνο του ατυχήματος υπό την επήρεια οινοπνεύματος με την προαναφερθείσα ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης
(0,97%ο κατά τη β’ εξέταση), η ένδικη
παρεμπίπτουσα αγωγή εξ αναγωγής της
ανωτέρω ασφαλιστικής εταιρείας κα-τά
του ασφαλισμένου -ιδιοκτήτη του ζημιογόνου αυτοκίνητου Π.Κ. αφ’ ενός και
των λοιπών παρεμπιπτόντως εναγομένων Β.Κ. κ.λ.π., ως μόνων εξ αδιαθέτου
κληρονόμων κατά το 1/4 εξ αδιαιρέτου
του καθενός επί της κληρονομιάς του
θα-νόντος οδηγού του αυτοκινήτου (υπ’
αριθμ. 16250/2000 συμβολαιογραφική
πράξη αποδοχής κληρονομιάς, νομίμως
μεταγραφείσα), κατά του οποίου (οδηγού) επίσης έχει δικαίωμα αναγωγής
η ασφαλιστική εταιρεία (ίδια διάταξη
αρθρ. 11§1 ν. 489/1976), έπρεπε να
γίνει δεκτή ως νόμιμη και βάσιμη, και
το πρωτο-βάθμιο δικαστήριο που με την
προσβαλ-λόμενη απόφαση του έκρινε
αλλιώς και απέρριψε την εν λόγω αγωγή
έσφαλε στην κρίση του αυτή, όπως
βάσιμα η πα-ρεμπιπτόντως ενάγουσα
ασφαλιστική εταιρεία υποστηρίζει με την
κρινόμενη έφεση της.

584/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Ραζής, Αντώνιος Μπούλης).
Λεωφορείο. Ακινητοποίησή του λόγω αυτοκινητικού ατυχήματος. Τρόπος υπολογισμού
της αποζημίωσης για την ακινητοποίηση.
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…. Περαιτέρω συνεπεία της
συγ-κρούσεως η ενάγουσα στερήθηκε
τη χρήση του λεωφορείου κατά τα
χρονικό διαστήματα από 11-5-2002
έως 18-5-2002 και 25-6-2002 έως 276-2002 κατά τα οποία το λεωφορείο
παρέμεινε ακινη-τοποιημένο προς
επισκευήν και απώ-λεσε εξ αυτού του
λόγου το ποσό των 1.918,36 ευρώ το
οποίο θα κέρδιζε με πιθανότητα κατά

τη συνήθη πορεία των πραγμάτων αν
δεν είχε μεσολαβήσει το ατύχημα και η
ακινητοποίηση του αυτο-κινήτου κατά
τα ειρημένα χρονικά δια-στήματα και
σύμφωνα με το γινόμενο της ημερήσιας
χιλιομετρικής διάνυσης του λεωφορείου
με τον ισχύοντα χρημα-τικό συντελεστή
των 0,708 ευρώ ανά χιλιόμετρο επί 11
ημέρες.

607/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κουκούλης, Σοφία Μέρμελα).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική σύμβαση. Καταγγελία της από τον ασφαλιστή με
συστημένη επιστολή. Πρέπει η επιστολή να παραληφθεί από τον παραλήπτη. Αλλιώς
η σύμβαση της ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει.

Το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΥΧΒ
7227 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της Α.Τ., ήταν
ασφαλισμένο για την έναντι των τρίτων
αστική ευθύνη στη δεύτερη εναγομένη
- εκκαλούσα με το υπ’ αριθμ. 251709
ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το
χρονικό διάστημα από 26.11.2001 έως
26.5.2002. Η εκκαλούσα, επειδή η ως
άνω δεν κατέβαλε τα ασφάλιστρα κατήγγειλε την ως άνω σύμβαση με την υπ’
αριθμ. 790603 πρόσθετη πράξη την
οποία απέστειλε ταχυδρομικά με
συστη-μένη επιστολή προς την Α.Τ.
στις 21.2.2002, όπως προκύπτει
από το προσκομιζόμενο έγγραφο του
Ταχυδρο-μείου Αθηνών στο οποίο
εμφαίνονται οι παραληφθείσες από το
Ταχυδρομείο συστημένες επιστολές
(άρθρο 9 παρ. 1 της υπό στοιχεία Κ4/
585/1978 κανονιστι-κής αποφάσεως
του Υπουργού Εμπο-ρίου (ΦΕΚ 795 -

τεύχος AG και ΕΠΕ) που εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 6 παρ. 5 του
ν 489/1976 σε συν-δυασμό με άρθρο
7 παρ. 3 ν. 2170/1993). Για να λυθεί
η ασφαλιστική σύμ-βαση απαιτείται
και η παραλαβή της συ-στημένης
επιστολής από τον παραλή-πτη οπότε
εξασφαλίζεται η δυνατότητα γνώσεως
εκ μέρους του του περιεχο-μένου της.
Όμως από το ανωτέρω έγγραφο δεν
αποδεικνύεται ότι η ως άνω παρέλαβε
τη συστημένη αυτή επιστολή πέραν του
ότι δεν παρήλθε η προθεσμία των 16
ημερών από της γνωστοποιή-σεως της
λύσης της σύμβασης έως τη σύγκρουση
(άρθρο 11 παρ. 2 εδ. α και β του ν.
489/1976). Επομένως δε θεω-ρείται ότι
συντελέστηκε η γνωστοποίηση και άρα
δεν επήλθε η λύση της ασφα-λιστικής
σύμβασης (Α.Π. 1250/2001, Α.Π. 1747/
2001 Ελ. Δνη 43.108, 1368, ΑΠ 1010/
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687/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χάρης Μαραγκός, Μαρία Ονουφριάδη, Τάκης Διονυσό-πουλος,
Νίκος Θεοδώρου).
Ασφαλιστική σύμβαση. Αυτοκινητικό ατύχημα. Η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει
αποζημίωση (ακόμα και για ηθική βλάβη). Αγωγή συγγενών θανατωθέντος σε ατύχημα
και κατά της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία ήταν ασφαλισμένο το αυτοκίνητο που
οδηγούσε ο θανατωθείς. Απορρίπτεται ως αόριστη αν δεν αναφέρονται στην αγωγή
συγκεκριμένα περιστατικά που να θεμελιώνουν την ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας
και την εντεύθεν υποχρέωση αποζημίωσης.

Από τις διατάξεις των άρθρων
2§1 εδ. α και 6§2 του ν. 489/1976 προκύπτει ότι στον κύριο ή κάτοχο του αυτοκινήτου που κυκλοφορεί εντός της χώρας επιβάλλεται η υποχρέωση να συνάψει σύμβαση ασφαλίσεως, η οποία θα
καλύπτει την έναντι τρίτων από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου αστική ευθύνη του λόγω θανατώσεως ή σωματικής
βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής
βλάβης. Εξάλλου κατά το άρθρο 7 του
ίδιου νόμου, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το αρθρ. 4 του Π. Δτος
264/1991 θεωρούνται τρίτοι και έχουν
ευθεία αξίωση αποζημιώσεως κατά της
ασφαλιστικής εταιρείας και οι συγγενείς
του οδηγού του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημία. Από το συνδυασμό των
διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η ως
άνω ασφάλιση γίνεται για να καλύψει την
αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων έναντι των τρίτων που ζημιώνονται και ότι τα πρόσωπα τα οποία
ο νόμος θεωρεί τρίτους έχουν αξίωση
αποζημιώσεως κατά του ασφαλιστή,
εφόσον όμως έναντι αυτών ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση αποζημιώσεως, την οποία ακριβώς καλύπτει η

σύμ-βαση ασφαλίσεως. Εξάλλου από
τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασμό
με τις διατάξεις των άρθρων 914, 932 ΑΚ
και ν. ΓΠΝ/1911 προκύπτει ότι η οικογένεια του θύματος μπορεί να αξιώσει
από την ασφαλιστική εταιρεία χρηματική
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης εφόσον έχει τελεσθεί σε βάρος του θύματος
αδικοπραξία από πρόσωπο του οποίου,
κατά τα ανωτέρω, έχει ασφαλιστεί η έναντι τρίτων αστική ευθύνη. Συνεπώς εάν
το τελευταίο τούτο πρόσωπο είναι το ίδιο
το θύμα και η θανάτωσή του οφείλεται
αποκλειστικώς σε δική του υπαιτιότητα
δεν υπάρχει αδικοπραξία σε βάρος του
με αποτέλεσμα να μη ιδρύεται δικαίωμα
αποζημιώσεως και εντεύθεν υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας για την
κάλυψη αυτής (ΑΠ 288/98 Ελλ. Δνη
39,1556, ΑΠ 924/2004). Στην προκείμενη περίπτωση με την κρινόμενη αγωγή
οι ενάγοντες εκθέτουν ότι στις 18-111997 ο συγγενής τους Δ.Α. οδηγώντας
το υπ’ αριθμ. ΡΖ 4746 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,
στο οποίο επέβαινε η επίσης συγγενής
τους σύζυγος του Γ.Α. το οποίο ήταν
ασφαλισμένο στην πρώτη εναγομένη
ασφαλιστική εταιρεία εκινείτο επί της
Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας με κατεύθυνση προς Κυπαρισσία. Στο 3° χιλιόμετρο
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της οδού αυτής συγκρούσθηκε με το
υπ’ αριθμ. ΗΑΕ 2429 Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο
που οδηγούσε ο Ν.Ζ., το οποίο ήταν
ασφαλι-σμένο στην τρίτη εναγομένη
ασφαλι-στική εταιρεία. Ότι υπαίτιοι της
σύγκρου-σης αυτής ήταν ο παραπάνω
οδηγός Ν.Ζ. καθώς και ο οδηγός του
ΗΑ 51610 γεωργικού ελκυστήρα Δ.Φ., ο
οποίος ήταν ασφαλισμένος στη δεύτερη
εναγο-μένη ασφαλιστική εταιρεία, όπως
με λεπτομέρεια εκτίθεται στην αγωγή. Ότι
από τη σύγκρουση αυτή τραυματίσθηκαν θανάσιμα οι προαναφερόμενοι
συγ-γενείς τους Δ. και Γ.Α., οδηγός και
συνεπιβαίνουσα, αντίστοιχα, του υπ’
αριθμ. ΡΖ 4746 Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και
από το θάνατο τους υπέστησαν ψυχική
οδύνη. Ότι υπόχρεες προς αποζημίωση
είναι οι παραπάνω ασφαλιστικές εταιρείες μεταξύ των οποίων και η πρώτη
εναγομένη, που είχε ασφαλίσει το
αυτο-κίνητο του Δ.Α. Με βάση αυτό
το ιστορικό ζήτησαν να υποχρεωθούν
οι εναγόμε-νες, σε ολόκληρον εκάστη,
να τους κατα-βάλουν τα εις την αγωγή
αναφερόμενα χρηματικά ποσά, ως
αποζημίωσή τους για την ψυχική

οδύνη που υπέστησαν από το θάνατο
των παραπάνω συγγε-νών τους. Η
αγωγή αυτή αναφορικά με την πρώτη
εναγομένη ασφαλιστική εται-ρεία ως
προς τις αξιώσεις των εναγό-ντων
από το θάνατο της συνεπιβαίνου-σας
στο ΡΖ 4746 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο συγγενούς των είναι αόριστη και απορριπτέα, εφόσον δεν αναφέρει (αρθρ.
118 και 216 του ΚΠολΔ) συγκεκριμένα
περιστατικά που να θεμελιώνουν την
ευθύνη της εναγομένης αυτής και την
εντεύθεν υποχρέωση αποζημίωσης
τους. Ειδικότερα προκειμένου να υπέχει
υποχρέωση αποζημίωσης η πρώτη
εναγομένη θα έπρεπε στην αγωγή να
εκτίθεται ότι ο ασφαλισμένος της οδηγός
του αυτοκινήτου Δ.Α. τέλεσε αδικοπραξία σε βάρος της, ήτοι ήταν υπαίτιος του
ατυχήματος και του εντεύθεν θανάσιμου
τραυματισμού της. Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχτηκε ότι η
αγωγή είναι ορισμένη και στη συνέχεια
την απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη,
εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε
τις παραπάνω διατάξεις και πρέπει να
εξα-φανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση

693/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου, Αντώνιος Παναγόπουλος).
ΙΚΑ. Αγωγή εργοδότη για ζημίες από αυτοκινητικό ατύχημα που πλήρωσε για νοσήλεια
και σύνταξη αναπηρίας σε ασφαλισμένο. Ζητήματα παραγραφής σε περίπτωση
αλλαγής στο πρόσωπο του δανειστή. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 937 § 1 εδαφ. του
Α.Κ., ή απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο
παθών έπαθε τη ζημία και τον υπόχρεο
σε αποζημίωση. Εξάλλου σε περίπτωση
αλλαγής προσώπου δανειστή, όπως
συμβαίνει και επί υποκαταστάσεως του

Ι.Κ.Α., κατά το άρθρο 10 § 5 του Ν.Δ.
4104/1960, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 18 § 1 ν. 4476/1965, σε συνδυασμό με το άρθρο 18 ν. 1654/1986, η
γνώση του προηγούμενου δανειστή
(παθόντος) ισχύει και για το νέο δανειστή
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(βλ. Γεωργιάδη στον ΑΚ Γεωργιάδη
- Σταθόπουλου, άρθρο 937 ‘ αρ. 14,
Κρη-τικού Αποζημίωση από Τροχαία
Αυτο-κινητικά Ατυχήματα, τρίτη έκδοση,
§§ 729 - 732, σελ. 260, § 1173 σελ. 410
- 411). Αν κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως της απαιτήσεως στο νέο δανειστή ο προηγούμενος δανειστής δεν έχει
γνώση των πραγματικών περιστατικών
που θεμελιώνουν την αξίωση, τότε η
παραγραφή αρχίζει το πρώτον, όταν ο
νέος δανειστής αποκτά γνώση (Κρητικός
ό.π.). Περαιτέρω ο ισχυρισμός του εναγομένου, ότι η αξίωση που ασκείται με
την αγωγή έχει υποκύψει σε παραγραφή
αποτελεί ένσταση (Α.Π. 14/1987 ΝοΒ
36. 105), η οποία πρέπει να είναι ορισμένη, δηλαδή ο εναγόμενος, που την
προτείνει, οφείλει να ισχυρισθεί πότε ο
παθών (ή κατά τα προαναφερόμενα ο
νέος δανειστής) έλαβε γνώση της ζημίας
και του υπόχρεου σε αποζημίωση (Κρητικός ό.π., § 1213, σελ. 423, Α.Π. 364/
1980 ΕΕΝ 47. 600). Στην προκειμένη
περίπτωση η εκκαλούσα ισχυρίσθηκε
ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, ότι οι αξιώσεις του ενάγοντος παραγράφηκαν συνεπεία παρόδου διετίας,
άλλως πενταετίας από της γεννήσεως
τους και της εκδόσεως της υπ’ αριθ. Α
91/364/3-2-1999 αποφάσεως του Διοικητού του Ι.Κ.Α. μέχρι της εγέρσεως της
ένδικης αγωγής, που της επιδόθηκε στις
12-10-1999. Η ένσταση αυτή είναι αόριστη, καθόσον η αγωγή στηρίζεται και
στις περί αδικοπραξιών διατάξεις του
Α.Κ. (άρθρα 914, 922, 929), οπότε για
τη θεμελίωσή της η εκκαλούσα έπρεπε
να ισχυρισθεί πότε ο παθών ασφαλισμένος του ενάγοντος -Ι.Κ.Α. Γ.Κ. έλαβε
γνώση της ζημίας και του υπόχρεου
προς αποζημίωση του και σε περίπτωση που αυτός δεν είχε γνώση πότε απόκτησε αντίστοιχη γνώση το ενάγον Ι.Κ.Α.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η εκκαλουμένη λοιπόν απόφαση, που
απέρριψε την ένσταση της εκκαλούσας
ως αόριστη, δεν έσφαλε, και ο πρώτος
λόγος της εφέσεως, με τον οποίο η εκκαλούσα υποστηρίζει τα αντίθετα, πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Με τον δεύτερο λόγο της εφέσεως
της η εναγομένη διατείνεται, επαναφέροντας ισχυρισμό που προτάθηκε ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
ότι η υποκατάσταση του ενάγοντος
Ι.Κ.Α. στα δικαιώματα του παθόντος
διαρκεί μέχρι το χρονικό σημείο κατά
το οποίο τούτο θα παρείχε σ’ αυτόν την
ίδια σύνταξη και χωρίς τη συνδρομή
του δυστυχήματος. Ότι ο παθών Γ.Κ.
ήταν 56 ετών κατά τη χρονο-λογία του
δυστυχήματος και γι’ αυτό μόνο μέχρι
το 1988, που το ενάγον θα έπρεπε να
τον συνταξιοδοτήσει κανονικά, διήρκεσε
η υποκατάσταση αυτού στα δικαιώματα
του παθόντος. Ο ισχυρισμός αυτός,
που είναι νόμιμος (βλ. Κρητικό ό.π., §
270, σελ. 106), πρέπει να απορριφθεί
ως ουσιαστικά αβάσιμος, αφού, το
δικαίωμα της συνταξιο-δοτήσεως λόγω
γήρατος δεν εξαρτάται μόνον από
την ηλικία του ασφαλισμένου, αλλά
και από τη συμπλήρωση ορισμένου
χρόνου ασφαλίσεως, στην προκειμένη
δε περίπτωση, όπως προκύπτει από
την προ-σκομιζόμενη με επίκληση από
το εφε-σίβλητο υπ’ αριθ. πρωτ. Σ91/
364/3-2-1998 απόφαση του Διοικητή
του Ι.Κ.Α., η οποία δεν αναιρείται
από κάποιο άλλο αποδει-κτικό μέσο,
ο παθών Γ.Κ. θεμελίωσε δι-καίωμα
συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος με
συνυπολογισμό του χρόνου συνταξιοδοτήσεώς του λόγω αναπηρίας την
1-10-1999. Κατ’ ακολουθίαν ορθώς η
εκκα-λουμενη απόφαση απέρριψε κατ’
ουσίαν τον πιο πάνω ισχυρισμό και ο
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760/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Γρίνος, Δημήτριος Νικάκης, Γεώργιος Καράτσαλος,
Ευθύμιος Σιδέρης).
Επικουρικό Κεφάλαιο. Υποχρεούται να καταβάλει στον ζημιωθέντα από αυτοκινητικό
ατύχημα την αποζημίωση. Με την καταβολή της, όμως υποκαθίσταται σε όλα τα
δικαιώματα του προσώπου που ζημιώθηκε απέναντι στο υπόχρεο για αποζημίωση
ή τον ασφαλιστή του. Επιδίωξη της αποζημίωσης από το Ε.Κ. κατά του υπόχρεου
και με προσωπική κράτηση. Είναι νόμιμο. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 και 19 παρ.
1 περ. β’ του ν. 489/1976, προκύπτει ότι
το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που
ζημιώθηκαν την αποζημίωση λόγω θανάτωσης ή σωματικών βλαβών ή υλικών
ζημιών από ατύχημα όταν το ατύχημα
προήλθε από αυτοκίνητο ως προς το
οποίο δεν έχει καλυφθεί με ασφάλιση η
αστική ευθύνη από αυτό απέναντι σε τρίτους. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 19 παρ. 4 του ίδιου νόμου,
το Επικουρικό Κεφάλαιο με την καταβολή της αποζημίωσης υποκαθίσταται
σε όλα τα σχετικά δικαιώματα του προσώπου που ζημιώθηκε απέναντι στον
υπόχρεο για αποζημίωση ή στον ασφαλιστή του. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται
μεταβίβαση από το νόμο στο Επικουρικό
Κεφάλαιο της σχετικής απαίτησης αποζημίωσης. Η μεταβίβαση αυτή συνδέεται
με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της απαίτησης, τα οποία υπήρχαν κατά το χρόνο κατά τον οποίο έγινε
αυτή (ΕΑ 11100/1990 ΕεμπΔ MB 112,
Κρητικός «Αποζημίωση από τροχαία
αυτοκινητικά ατυχήματα (1992) παρ. 34
αριθ. 2159 σελ. 724 - 725). Η αξίωση
αυτή που μεταβιβάζεται στο Επικουρικό
Κεφάλαιο διατηρεί τον αδικοπρακτικό

της χαρακτήρα και συνεπώς το Επικουρικό Κεφάλαιο μπορεί να επιδιώξει ικανοποίησή της με προσωπική κράτηση
του υπόχρεου τρίτου (ΕΑ 289/1989
ΕπΣυγκΔ 1990 σελ. 103 Κρητικός ο.π.
αρ. 2160 σελ. 725). Αν το Επικουρικό
Κεφάλαιο υποχρεώθηκε να καταβάλει
στον παθόντα κεφάλαιο, τόκους (δικονομικούς ή υπερημερίας) και δικαστική
δα-πάνη και δεν συντρέχει περίπτωση
πε-ριορισμένης ευθύνης του υπόχρεου,
δι-καιούται αυτό να απαιτήσει από τον
υπό-χρεο να του καταβάλει όλα τα
προανα-φερόμενα ποσά και μάλιστα
με το νόμι-μο τόκο από την επίδοση
της αγωγής του κατά του υπόχρεου (βλ.
ΕΑ 12520/1989 ΕΣυγκ.Δ 1990 σελ. 501,
Κρητικό ο.π. αριθμ. 2186 σελ. 727). Η
άσκηση από το Επικουρικό Κεφάλαιο
της προ-αναφερόμενης αξίωσης γίνεται
είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή, όταν
αυτό συνενάγεται με άλλους υπόχρεους
είτε με κύρια αγωγή όταν ενάγεται μόνο
του. Το Επικουρικό Κεφάλαιο μπορεί να
ασκήσει την αξίωση που στηρίζεται στην
προαναφερόμενη υποκατάσταση και
πριν από την καταβολή στο δικαιούχο
της αποζημίωσης (ΕΑ 13320/1987 Ελλ.
Δικ. 30.123 Κρητικός ο.π. αρ. 2172 δελ.
728).
Αποδείχτηκαν τα παρακάτω πε-
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ριστατικά: Την 8-6-2001 και περί ώρα
22.15 ο Ι.Π. οδηγώντας το υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΑΙΕ 4183 Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο ανήκε κατά κυριότητα
σ’ αυτόν και στη μητέρα του Β.Π. κατά
ποσοστό 50% στον καθένα, έβαινε στην
εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων με κατεύθυνση προς Ιωάννινα. Στο ύψος του
120ού χιλιομέτρου της ανωτέρω οδού,
όπου η εθνική οδός τέμνεται με ανώνυμη
δημοτική οδό, παρεμβλήθηκε αιφνιδίως
στην πορεία του ο Δ.Ψ., ο οποίος οδηγώντας την υπ’ αρθ. ΑΙΚ 636 δίκυκλη
μοτοσυκλέτα του στην ανώνυμη οδό,
εισήλθε στην εθνική οδό από αριστερά
ως προς την πορεία του αυτοκινήτου,
διάνυσε το ρεύμα πορείας της εθνικής
οδού προς Αγρίνιο και εισήλθε στο ρεύμα πορείας προς Ιωάννινα, έχοντας
σκοπό να στρίψει αριστερά και να ακολουθήσει την πορεία προς Ιωάννινα,
αμέσως δε μετά την είσοδό του στο
ρεύμα πορείας προς Ιωάννινα και πριν
προλάβει να στρίψει αριστερά, συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, στην πορεία
του οποίου παρεμβλήθηκε. Ισχυρίζεται
ο Δ.Ψ. ότι η είσοδός του στην εθνική
οδό έγινε όταν το αυτοκίνητο βρισκόταν
σε πολύ μεγάλη απόσταση από αυτόν
και ότι είχε ολοκληρώσει τη στροφή και
έβαι-νε κανονικά στο ρεύμα πορείας
προς Ιωάννινα όταν έπεσε πίσω του το
αυτο-κίνητο που είχε φτάσει στο μεταξύ.
Ο ισχυρισμός αυτός δεν αληθεύει, γιατί
όπως προκύπτει κυρίως από την έκθεση
αυτοψίας και το σχεδιάγραμμα της Τροχαίας, αφενός η σύγκρουση έγινε σε
απόσταση 5 μέτρων από τη διασταύρωση της εθνικής οδού με την ανώνυμη
οδό και κοντά στον άξονα της οδού και
αφετέρου η μοτοσυκλέτα χτυπήθηκε
από το αυτοκίνητο στο δεξιό πλαϊνό
της μέρος, πράγμα που σημαίνει ότι
δεν είχε ολοκληρώσει τη στροφή, γιατί
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αλλιώς θα χτυπούσε στο πίσω μέρος
της, στο οποίο όμως δεν φέρει χτύπημα.
Απο-κλειστικώς υπαίτιος για το ατύχημα
και τα αποτελέσματα του είναι ο οδηγός
της μοτοσυκλέτας, ο οποίος από αμέλεια
του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής
και όφειλε από τις περιστάσεις και από
την ιδιότητα του ως οδηγός, επιχείρησε
να εισέλθει στην εθνική οδό από ανώνυμη δευτερεύουσα οδό, χωρίς προηγουμένως να ελέγξει αν μπορεί να το
κάνει χωρίς κίνδυνο των κινούμενων
στην εθνική οδό οχημάτων, τα οποία
είχαν προτεραιότητα διέλευσης και έτσι
παρεμβλήθηκε στην πορεία του αυτοκινήτου και προκάλεσε σ’ αυτό σοβαρές
ζημιές. Η ανωτέρω αμέλειά του επιτείνεται και από το γεγονός ότι δεν είχε
άδεια οδηγήσεως της μοτοσυκλέτας, την
οποία σημειωτέον είχε και ανασφάλιστη
και επιπλέον βρισκόταν κάτω από την
επήρεια οινοπνεύματος, αφού βρέθηκε
στο αίμα του ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης 0,57%ο. Αντίθετα δεν αποδείχτηκε
υπαιτιότητα του οδηγού του αυτοκινήτου
για τη σύγκρουση και τα αποτελέσματά
της, αφού έβαινε κανονικά στην πορεία
του και η είσοδος της μοτοσυκλέτας ήταν
αιφνίδια και δεν του έδωσε τη δυνατότητα αντίδρασης. Επομένως η ένσταση
των εναγομένων της από 28-2-2002
αγωγής περί συνυπαιτιότητας του οδηγού του αυτοκινήτου για τη σύγκρουση
και τα αποτελέσματά της (αρθ. 300 του
ΑΚ), είναι αβάσιμη στην ουσία. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι το αυτοκίνητο υπέστη πολύ μεγάλες ζημιές στο μπροστινό
του μέρος για την αποκατάσταση των
οποίων θα απαιτηθεί το συνολικό ποσό
των 11.500 Ευρώ περίπου μαζί με το
ΦΠΑ, χωρίς να υπολογίζεται και η μείωση της αξίας του μετά τις επισκευές, ενώ
παράλληλα και μετά την επισκευή δεν
θα παρέχει τα εχέγγυα ασφαλούς κυκλο-
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φορίας.
Περαιτέρω επειδή ο ανωτέρω
εναγόμενος είχε ανασφάλιστη τη μοτοσυκλέτα, έχει υποχρέωση σύμφωνα με
τη σκέψη που προαναφέρθηκε, να πληρώσει στο παρεμπιπτόντως ενάγον κάθε ποσό που αυτό θα πληρώσει στους
ενάγοντες της από 28-2-2002 αγωγής,
επειδή δε η απαίτηση του παρεμπιπτόντως ενάγοντος είναι απαίτηση από
αδικοπραξία και λόγω του ότι δεν υπάρ-

χουν φανεροί οικονομικοί πόροι του
παρεμπιπτόντως εναγομένου για την
ικανοποίηση της ανωτέρω απαιτήσεως,
πρέπει να διαταχθεί η προσωπική του
κράτηση με διάρκεια μέχρι 4 μήνες ως
μέσο εκτελέσεως της σχετικής περί πληρωμής διατάξεως της αποφάσεως. Επομένως η παρεμπίπτουσα αγωγή είναι
βάσιμη στην ουσία και έπρεπε να γίνει
εξολοκλήρου δεκτή.

777/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Σπηλιόπουλος, Ιωάννης Τόλης, Αναστάσιος Γεωργίκος,
Παναγιώτα Τζάρου – Δημακοπούλου).

Άδεια ικανότητας οδήγησης μοτοποδηλάτου. Αν λείπει η αιτιώδης συνάφεια της
θανατώσεως επιβάτη και της έλλειψης της άδειας, η έλλειψη αυτή δεν έχει έννομη
σημασία.

Επειδή σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου σε τροχαίο ατύχημα
επι-βάτη του αυτοκινήτου οχήματος, δεν
εφαρμόζεται η αντικειμενική ευθύνη που
καθιερώνει ο Ν. ΓπΝ/1911 (άρθρο 12
αυτού) και ο επιβάτης που τραυματίστηκε ή οι συγγενείς του επιβάτη που θανατώθηκε, αν στρέφονται κατά των υπευθύνων του αυτοκινήτου στο οποίο ο παθών επέβαινε πρέπει για τη θεμελίωση
ευθύνης σε βάρος του οδηγού, να προσφύγουν στην ΑΚ 914, ενώ προκειμένου
περί του κυρίου ή κατόχου του αυτοκινήτου, για τη θεμελίωση ευθύνης σε βάρος

του, πρέπει να προσφύγουν στην ΑΚ
922 και δεν αρκεί μόνο η επίκληση της
ιδιότητας του κυρίου ή κατόχου του
ζημιογόνου αυτοκινήτου, αφού δεν
υπάρχει περίπτωση αντικειμενικής
ευθύ-νης κατά τον ΓπΝ/1911 (βλ.
Εφ.ΑΘ. 6678/1997 Ελ. Δ/νη 40.177).
Σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 88 και 89 του ΚΠολΔ, ο εναγόμενος μπορεί να προσεπικαλέσει στη
δίκη εκείνον από τον οποίο δικαιούται
να ζητήσει αποζημίωση σε περίπτωση
ήττας του. Περαιτέρω κατά τα άρθρα
16 και 17 του ν. 489/1976 συνιστάται
με το νόμο αυτόν νομικό πρόσωπο
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ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
«Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης
Ευθύνης από Ατυ-χήματα Αυτοκινήτων
«ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ». Σκοπός
του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι η
καταβολή αποζη-μιώσεως για αστική
ευθύνη από αυτοκι-νητικά ατυχήματα
κατά τα οριζόμενα ειδι-κότερα στο
άρθρο 19. Συγκεκριμένα με την παρ. 3
του άρθρου 19 του ν. 489/1976 η ευθύνη
του Ε.Κ. διαμορφώνεται από το νόμο
έναντι του ζημιωθέντος προσώπου και
όχι έναντι του ζημιώ-σαντος υπόχρεου
σε αποζημίωση. Εξαί-ρεση αποτελεί η
περίπτωση πτωχεύ-σεως του ασφαλιστή
ή ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας
του, που σύμφωνα με το άρθρο 19
παρ. 1 περ. δ’ του ιδίου ως άνω νόμου,
όπως ισχύει τροποποιη-μένο με το ν.
1569/1985, αποτελεί αυτο-τελή λόγο
ευθύνης του Ε.Κ. οπότε, σύμ-φωνα με
το άρθρο 24 παρ. 4 του νόμου αυτού,
από την ημερομηνία πτωχεύσε-ως
ή ανακλήσεως της αδείας της ασφαλιστικής εταιρίας, το Ε.Κ. υπεισέρχεται
αυτοδίκαια στο σύνολο των δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων που πηγάζουν από
την ασφαλιστική σύμβαση, δηλαδή υπόκειται και στην αξίωση ελευθερώσεως
του ασφαλισμένου (άρθρα 4 και 6 του
ν. 489/1976) και ο τελευταίος μπορεί να
απαιτήσει από το Ε.Κ. που υπεισήλθε
στη θέση του ασφαλιστή του να τον καλύψει σε περίπτωση ζημίας προκαλού-

μενης σε τρίτον. Κατά κανόνα λοιπόν,
με την επιφύλαξη της παραπάνω εξαιρέσεως, αν ο υπόχρεος σε αποζημίωση
ικανοποιήσει τον παθόντα, δεν δικαιούται να στραφεί κατά του Ε.Κ. και να
ζητήσει όσα κατέβαλε στον ζημιωθέντα.
Για το λόγο αυτόν, και δεν έχει δικαίωμα
προσεπικλήσεως του Ε.Κ. όταν ενάγεται
από τον ζημιωθέντα τρίτο (Α.Π. 807/
1986 ΝοΒ 35.746, Α. Κρητικός Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα, έκδ.
1992 παρ. 2119 επ. σελ. 713). Με βάση
τα παραπάνω τόσο οι προσεπικλήσεις
όσο και οι σωρευόμενες αγωγές κατά
του Επικουρικού Κεφαλαίου και κατά της
ιδιοκτήτριας και κατόχου του ζημιογόνου
μοτοποδηλάτου, είναι μη νόμιμες,
αφού στην τελευταία περίπτωση δεν
γίνεται επίκληση αδικοπραξίας ή
προστήσεως.
Το γεγονός ότι η ως άνω οδηγός
μοτοποδηλάτου κατά τον χρόνο επέλευσης του ατυχήματος εστερείτο αδείας
ικανότητας οδήγησης αυτού, δεν συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος
αυτού, εφόσον η έλλειψη αυτή, ενόψει
των συνθηκών του ατυχήματος, δεν
βρί-σκεται σε αιτιώδη συνάφεια με το
ατύ-χημα, για το οποίο δεν βαρύνει
υπαιτιό-τητα την ανήλικη οδηγό του
μοτοπο-δηλάτου και έτσι οι κατ’ αυτής
σωρευ-όμενες με τις προσεπικλήσεις
αγωγές των κυρίως εναγομένων είναι

851/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Θάνος Αμπατζής, Τάσος Αναστασόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Μη πρόσδεση με ζώνη συνοδηγού. Συναιπαιτιότητά του σε
ποσοστό 20% για τον τραυματισμό του στην κεφαλή.
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Συνυπαιτία του εν λόγω τραυματισμού της κατά ποσοστό 20% είναι και η
ίδια η γ’ ενάγουσα, διότι δεν είχε προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας, παράλειψη
που συνετέλεσε στην επέλευση του
τραυματισμού της στο κεφάλι, που όμως
δεν θα προξενούνταν αν φορούσε ζώνη
ασφαλείας. Συνεπώς πρέπει να γίνει δε-

κτή εν μέρει ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η
σχετική νόμω βάσιμη (αρθρ. 300 Α.Κ.)
ένσταση συνυπαιτιότητάς της που
προέ-βαλαν πρωτόδικα (με δήλωση στα
πρα-κτικά και με τις έγγραφες προτάσεις
τους) οι εναγόμενοι.

852/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Αρβανίτης, Λάμπρος Κούτσικος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημία σε ζώα στην οδό και θανάτωσή τους. Τρόπος
υπολογισμού της ζημίας. Θετική και αποθετική ζημία του κυρίου των ζώων.

Περαιτέρω απ’ τα ίδια παραπάνω
αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν τα εξής:
Τα 17 θηλυκά πρόβατα του ενάγοντος
που θανάσιμα τραυματίσθηκαν, ήταν
ηλικίας 2-4 ετών και σε κατάσταση εγκυμοσύνης και δη στον τέταρτο μήνα της
εγκυμοσύνης. Εάν δεν συνέβαινε το ζημιογόνο γεγονός της θανατώσεώς τους
με πιθανότητα κατά την συνήθη πορεία
των πραγμάτων θα ζούσαν την κτηνοτροφική περίοδο 2001-2002 αλλά και
άλλες πέντε κτηνοτροφικές περιόδους,
ήτοι μέχρι το έτος 2007 και κάθε έτος,
θα γεννούσε το καθένα κατά μέσο όρο
2 αρνιά, τα οποία θα πωλούσε ο ενάγων
μετά από 40 ημέρες από τη γέννηση,
όταν θα ζύγιζε το καθένα κατά μέσο όρο
8 κιλά και θα εισέπραττε 64 ευρώ για
κάθε αρνί και συνολικά στα έξι κτηνοτροφικά έτη θα εισέπραττε από την πώληση των αρνιών των 17 προβάτων του
13.056 ευρώ (17 Χ 2 = 34 Χ 64 = 2176
Χ 6), ποσό που απώλεσε. Επίσης με
πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων κάθε έτος απ’ τα παραπάνω
έξι έτη, καθένα θηλυκό πρόβατο απ’ τα
17 που θανατώθηκαν, θα παρήγαγε κα-

τά μέσο όρο 200 κιλά γάλακτος, το οποίο
θα πωλούσε ο ενάγων αντί ενός (1) ευρώ ανά κιλό κατά μέσο όρο και συνολικό
στα έξι έτη θα εισέπραττε απ’ την πώληση του γάλακτος των 17 προβάτων του,
20.400 ευρώ (17 Χ 200 = 3400 Χ 6),
ποσό που απώλεσε. Περαιτέρω με πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων εάν δεν συνέβαινε το ζημιογόνο
γεγονός της θανατώσεως των 17 θηλυκών προβάτων του ο ενάγων στις πιο
πάνω έξι κτηνοτροφικές περιόδους
θα εισέπραττε επιδότηση ανερχόμενη
σε 29,34 ευρώ κατ’ έτος για κάθε ένα
πρό-βατο (20,54 ευρώ για τα επιλέξιμα
ζώα συν 8,80 ευρώ για εξισωτική αποζημίωση) και συνολικά στα έξι έτη για επιδότηση των 17 προβάτων θα εισέπραττε
2988 ευρώ (17 Χ 29,34 = 498 Χ 6), ποσό
που απώλεσε. Αποδείχθηκε περαιτέρω
ότι ο ενάγων με πιθανότητα κατά τη
συν-ήθη πορεία των πραγμάτων, εάν
δεν συνέβαινε το ζημιογόνο γεγονός
της θανατώσεως των 17 προβάτων του,
στο παραπάνω χρονικό διάστημα των
έξι ετών θα δαπανούσε για την εκτροφή
καθενός κατ’ έτος το ποσό των 60 ευρώ,
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όπως αναφέρεται στην αγωγή και όχι
μεγαλύτερο ποσό όπως αβάσιμα ισχυρίσθηκαν οι εναγόμενοι πρωτοδίκως και
απορριπτέος ο εν λόγω ισχυρισμός τους
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος για το πλέον
των 60 ευρώ ποσό και συνολικά για την
εκτροφή τους τα έξι έτη θα δαπανούσε
6120 ευρώ (17 Χ 60 = 1020 Χ 6 = 6120),
ποσό που πρέπει ν’ αφαιρεθεί απ’ την
πιο πάνω αποθετική ζημία του, όπως
και στην αγωγή. Έτσι, αφαιρουμένου του
ποσού των 6120 ευρώ, που αντιστοιχεί
στις δαπάνες διατροφής των θανατωθέντων ζώων κατά το χρονικό διάστημα
των 6 κτηνοτροφικών περιόδων μετά το
θάνατο τους, η αποθετική ζημία του ενάγοντος στον ίδιο χρόνο για τις παραπάνω αιτίες ανέρχεται συνολικά σε 30.324
ευρώ (13.056 + 20.400 + 2.988 = 36.444
- 6.120).
Περαιτέρω απ’ τα ίδια παραπάνω
αποδεικτικά μέσα αποδείχτηκε, ότι ο
ενάγων από το θανάσιμο τραυματισμό
των 17 παραπάνω θηλυκών προβάτων
του ζημιώθηκε και την αξία τους, ανερχομένη κατά το χρόνο που έγινε το

ατύ-χημα σε 200 ευρώ για το καθένα
και συνολικά σε 3400 ευρώ (200 Χ 17).
Τέ-λος αποδείχθηκε, ότι ο ενάγων από
την ψυχική ταλαιπωρία και στενοχώρια
που του προξένησε η θανάτωση των
προβά-των του υπέστη ηθική βλάβη. Για
την αποκατάσταση της το δικαστήριο,
λαμ-βάνοντας υπόψη τις συνθήκες
που έλα-βε χώρα το ατύχημα, το είδος
των ζη-μιών, την υπαιτιότητα του α’
εναγομένου οδηγού καθώς και την
κοινωνική και οικονομική κατάσταση των
διαδίκων φυ-σικών προσώπων, κρίνει
ως εύλογο πο-σό που πρέπει να του
επιδικαστεί ως χρηματική ικανοποίηση
το ποσό των 295 ευρώ.
Με βάση τα πιο πάνω το συνολικό ποσό, που δικαιούται να λάβει ο
ενάγων απ’ τους εναγομένους και εις
ολόκληρον από καθένα για τις παραπάνω αιτίες, ανέρχεται στο συνολικό
πο-σό των 34.019 ευρώ (30.324 +
3.400 + 295).

854/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Χαράλαμπος Μερίκας, Διονυσία Ζήβα, Νικόλαος Λαλιώτης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα του οδηγού. Δεν καταλογίζεται κατ’ αρχήν
στον επιβάτη του αυτοκινήτου που θανατώθηκε ή τραυματίσθηκε. Περιστατικά.
Συνυπαιτιότητα επιβάτη σε μοτοποδήλατο σε ποσοστό 20% γιατί δεν φορούσε
κράνος και τραυματίσθηκε θανάσιμα στο κεφάλι. Θανάτωση συζύγου και πατέρα
ανηλίκων τέκνων. Αποζημίωση στη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα μέχρι την ενηλικίωσή
τους. Κυοφορούμενο κατά το χρόνο της θανάτωσης του πατέρα. Δικαιούται να λάβει
αποζημίωση για τη διατροφή και για ψυχική οδύνη. Επιδικαζόμενα ποσά για ψυχική
οδύνη σε σύζυγο, τέκνα, γονείς και αδελφούς. Περιστατικά.

Το συντρέχον πταίσμα του οδηγού ενός από τα συγκρουσθέντα αυτοκίνητα δεν καταλογίζεται κατ’ αρχήν στον

επιβάτη του αυτοκινήτου, ο οποίος θανατώθηκε ή τραυματίσθηκε, αν δεν συντρέ-
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χουν οι προϋποθέσεις της §2 του άρθρου 300 Α.Κ. Συνεπώς ένα τέτοιο, συντρέχον πταίσμα δεν επιτρέπεται κατά
νό-μο να ληφθεί υπόψη ως προσδιοριστικός παράγοντας, για τον καθορισμό
του ύψους της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης των μελών
της οικογένειας του θανατωθέντος καθώς και για τον καθορισμό του ύψους
της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω
ηθικής βλάβης του τραυματισθέντος
επι-βάτη. Υπό την αντίθετη εκδοχή
παρα-βιάζεται η διάταξη του άρθρου 932
Α.Κ. Περαιτέρω, κατά τις εφαρμοζόμενες
στην περίπτωση αυτή διατάξεις των
άρθρων 926 και 927 Α.Κ., υπάρχει εις
ολόκληρον ευθύνη των πλειόνων υπόχρεων και οι παθόντες, δικαιούνται να
απαιτήσουν ολόκληρη τη ζημία τους από
καθένα εξ αυτών, ο οποίος δεν μπορεί
να επικαλεστεί, έναντι των παθόντων το
πταίσμα του τρίτου ως λόγο μειώσεως
της αποζημιώσεως (Ολ.ΑΠ. 13/2002
, Ελλ,Δνη 43.694). Στην προκειμένη
περίπτωση οι εναγόμενοι ήδη εκκαλούντες, προέβαλαν πρωτόδικα με τις
έγγραφες προτάσεις τους ισχυρισμό, ότι
ο συνυπαίτιος της πιο πάνω σύγκρουσης και εντεύθεν του θανάσιμου τραυματισμού του Ν.Β. και του τραυματισμού
του ανηλίκου Δ.Δ. είναι και ο οδηγός του
μοτοποδηλάτου στο οποίο επέβαιναν,
ο οποίος δεν ενάγεται. Ο ισχυρισμός
αυ-τός, σύμφωνα με όσα στη μείζονα
νομι-κή σκέψη αναφέρθηκαν, ουδεμία
επιρ-ροή ασκεί στη δίκη αυτή, που δεν
πρό-κειται για δίκη αναγωγής μεταξύ
των εις ολόκληρον υπευθύνων οδηγών
και στην οποία το δικαστήριο δεν μπορεί
ν’ απο-φανθεί για συνυπαιτιότητα του
άλλου αυτού οδηγού και συνεπώς
αλυσιτελώς προβάλλεται και για τo λόγο
αυτό απορ-ριπτέος.
Συνεπώς το πρωτόδικο δικαστή-

743

ριο, που έκανε δεκτή την ένσταση αυτή
αντί να την απορρίψει και έλαβε υπόψη
της το ποσοστό συνυπαιτιότητάς των
οδηγών στην επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης των
εναγόντων και στην επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης του ανηλίκου ενάγοντος Δ.Δ., που
τραυματίσθηκε, έσφαλε ως προς την
εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων νόμου γι’ αυτό και πρέπει να γίνει δεκτός
ως κατ’ ουσίαν βάσιμος ο σχετικός λόγος
της υπό κρίση εφέσεως.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι
συνυπαίτιος του επελθόντος θανάτου
του κατά ποσοστό 20% είναι και ο ίδιος
ο θανών συνεπιβάτης του μοτοποδηλάτου, για το ότι δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Μεταξύ παραβάσεως αυτής
και του επελθόντος θανατηφόρου αποτελέσματος υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος, ενόψει του ότι ο θάνατός του
επή-λθε από βαρείες κρανιοεγκεφαλικές
κα-κώσεις που προξενήθηκαν από την
βίαιη πτώση του στο παρμπρίζ και στο
οδόστρωμα, οι οποίες δεν θα προξενούνταν αν ο θανών φορούσε προστατευτικό κράνος ή θα ήταν πολύ ελαφρότερης μορφής σε βαθμό που δεν θα επέφεραν το θάνατό του. Επομένως πρέπει
να γίνει δεκτή εν μέρει ως κατ’ ουσίαν
βάσιμη η σχετική ένσταση συνυπαιτιότητάς του που προέβαλαν πρωτόδικα
οι εναγόμενοι. Συνεπώς η εκκαλουμένη
ως προς την πιο πάνω ένσταση που την
έκανε δεκτή έσφαλε μόνο κατά το μέρος
που υπολόγισε το ποσοστό συνυπαιτιότητάς μεγαλύτερο ποσοστό και κατ’ αυτό
μείωσε τα της αποζημίωσης και το έλαβε
υπόψη για τον καθορισμό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης
και ηθικής βλάβης γι’ αυτό και πρέπει
να γίνει εν μέρει δεκτός ως κατ’ ουσίαν
βάσιμος ο σχετικός λόγος έφεσης.
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Ο θανών ήταν εκ νομίμου γάμου
σύζυγος της εναγούσης Β.Δ., απ’ τον
οποίο αυτοί απέκτησαν τα τρία τέκνα,
τον Δ., τον Π. και τη Ν.Δ., ηλικίας κατά
το χρόνο θανάτου του 6 και 3 ετών,
αντί-στοιχα, τα δύο πρώτα και το τρίτο
κυοφο-ρούμενο (γεννήθηκε μετέπειτα
στις 11.8.1999). Ο θανών, ηλικίας 38
ετών κατά το χρόνο του θανάτου του
εργα-ζόταν ως οικοδόμος και απ’ την
εργασία του αυτή αποκέρδαινε καθαρά
εισοδή-ματα 350.000 δραχμές μηνιαίως
κατά μέσο όρο. Η ενάγουσα σύζυγος
ηλικίας κατά το χρόνο του ατυχήματος
28 ετών, δεν εργαζόταν ασχολούμενη
με την περι-ποίηση και ανατροφή των
ανηλίκων τέκνων της και τις οικιακές
εργασίες. Από το πιο πάνω ποσό ο
θανών διέθετε για ανάλογη διατροφή
της συζύγου του ενό-σω ζούσε το
ποσό των 43.500 δραχμών μηνιαίως,
ανταποκρινόμενο στις οικονο-μικές
του δυνατότητες, τις οικογενειακές
ανάγκες και τις εν γένει συνθήκες της
εγ-γάμου συμβιώσεως. Επίσης απ’ το
πα-ραπάνω καθαρό μηνιαίο εισόδημα
για ανάλογη διατροφή κάθε ανήλικου
τέ-κνου, ευρισκομένου σε απορία, μη
δυνα-μένου να διατραφεί μόνο του
από εισό-δημα εκ της περιουσίας του,
που στε-ρείται ή εκ της εργασίας του
διέθετε το ποσό των 64.000 δραχμών
για το καθέ-να μηνιαίως , όσον αφορά
την τρίτη που γεννήθηκε μετά το χρόνο
θανάτου του, το ποσό αυτό κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων και
εάν δεν συνέβαινε ο θάνατός του θα
της κατέβαλε από το χρόνο γέννησης
της (11.8.1999), αντα-ποκρινόμενο στις
ανάγκες για τη συντή-ρηση, ανατροφή
και εκπαίδευση του με βάση τις εν γένει
συνθήκες του οικογενει-ακού βίου.
Τα προαναφερόμενα χρη-ματικά
ποσά ο θανών θα εξακολου-θούσε να
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καταβάλει στη σύζυγο και στα ανήλικα
τέκνα του κατά τη συνηθισμένη πορεία
των πραγμάτων στην μεν πρώτη μέχρι
τη συμπλήρωση του 56 ου έτους της
ηλικίας του, στο κάθε δε τέκνο του
μέχρι την ενηλικίωση του, ήτοι μέχρι
την 9.1.2001 στον Δ. που γεννήθηκε
στις 9.1.1993, μέχρι τις 6.5.2013 στον Π.
που γεννήθηκε στις 6.5.1995, και μέχρι
10.8.2017 στη Ν., που γεννήθηκε στις
11.8.1999. Ειδικότερα κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα ο θανών, με
βάση την ηλικία του και την καλή κατάσταση της υγείας του, θα εξακολουθούσε
να εργάζεται κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων και να παρέχει την
παραπάνω διατροφή στους ενάγοντες
αν δεν μεσολαβούσε ο θάνατος αυτού.
Επομένως, οι πιο πάνω διάδικοι εξαιτίας
του θανάτου του ανωτέρω απώλεσαν το
δικαίωμα διατροφής που είχαν έναντι του
θανόντος, με αποτέλεσμα να δικαιούνται
αποζημιώσεως κατά την Α.Κ. 928. Απ’
τα ποσά όμως αυτά δικαιούνται απ’ τους
εναγομένους το 80% λόγω δεκτής γενομένης της ενστάσεως συνυπαιτιότητας
του θανόντος, όπως παραπάνω, κατά
20%, ήτοι 34.800 δραχμές μηνιαίως
η σύζυγος (43.500 χ 80%), (ή 102,13
ευρώ) και 51.200 δραχμές μηνιαίως το
κάθε τέκνο (64.000 χ 80%) (ή 150,26
ευρώ).
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο
αιφνίδιος θάνατος του 38χρονου Ν.Δ.
βύθισε σε βαρύ πένθος την σύζυγο και
τέκνα του με τους οποίους συνοικούσε
αρμονικά και υπήρχε στενός συναισθηματικός δεσμός, προξένησε στους γονείς του και τα αδέλφια του, με τους οποίους τον συνέδεε επίσης στενός συναισθηματικός δεσμός έντονο ψυχικό πόνο
και είναι βέβαιο ότι και το κυοφορούμενο
τότε τέκνο του θα δοκιμάσει κατά τη
συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων
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αργότερα, όταν θα φτάσει σε ηλικία που
θα είναι ικανό να αισθάνεται και αντιλαμβάνεται, ψυχικό πόνο από την έλλειψη
του πατέρα του που θανατώθηκε, με
συνέπεια ως μέλη της οικογένειας του,
να δικαιούνται αυτοί χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης. Ενόψει
δε των συνθηκών του ατυχήματος, του
βαθμού της υπαιτιότητας του ως άνω
εναγομένου, οδηγού του ζημιογόνου
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, του βαθμού συνυπαιτιότητας του θανόντος, της ηλικίας
του θανόντος και της κοινωνικής και
οικονομικής κατάστασης των διαδίκων
φυσικών προσώπων (πλην εκείνης της
εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας, η
ευθύνη της οποίας είναι εγγυητική) , η

χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής
οδύνης που δικαιούνται πρέπει να οριστεί στο εύλογο πιο κάτω ποσό για τον
καθένα: 1) Για τη σύζυγο ατομικά το
ποσό των 44.020 ευρώ, 2) ως ασκούσα
τη γονική μέριμνα επί των ανηλίκων τέκνων της Δ., Π. και Ν. ποσό των 58.694
ευρώ για καθένα απ’ το πρώτο και δεύτερο αυτών και στο ποσό των 29.347 ευρώ για το τρίτο, 3) για τους γονείς του
Μ. και Γ.Δ. στο ποσό των 29.347 ευρώ
για καθένα και 4) για τα αδέλφια του Γ.,
Κ., Γ. και Ρ.Δ., συζύγου της τελευταίας
Μ.Μ. στο ποσό των 10.271 ευρώ για
κα-θένα, πλέον του ποσού των 29,35
ευρώ για καθένα, που επιφυλάχθηκαν
να ζητή-σουν ως πολιτικώς ενάγοντες

871/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Λαλιώτης, Θεόδωρος Τζαμαλούκας).
Επικουρικό Κεφάλαιο. Περιπτώσεις που είναι υποχρεωμένο να καταβάλει αποζημίωση
από αυτοκινητικό ατύχημα. Έγερση αγωγής κατά του Ε.Κ. γιατί δεν έγινε γνωστό το
ζημιογόνο όχημα και ο οδηγός του. Καταδίκη σε αποζημίωση του Ε.Κ. πρωτόδικα.
Άσκηση έφεσης από το Ε.Κ. Ανέβρεση εν τω μεταξύ του υπαιτίου του τραυματισμού του
ενάγοντος. Η αγωγή απορρίπτεται λόγω ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ 1 περ α του Ν. 489/76 το
Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που
ζημιώθηκαν την κατά την παράγραφο
2 του άρθρου αυτού αποζημίωση λόγω
θανάτωσης, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητικά ατυχήματα όταν 1) αυτός που υπέχει ευθύνη παραμένει άγνωστος. Σ’ αυτήν την περίπτωση όμως δεν υπάρχει υποχρέωση
αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών. 2)
….. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι

πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη είναι
ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός και ο
ασφαλιστής του ζημιογόνου αυτοκινήτου
(αρθρ. 4 του Ν. ΓπΝ/1911). Στην περίπτωση αυτή δεν είναι αντικειμενικά
δυνατή η εξακρίβωση των στοιχείων
του υπέχοντος ευθύνη με την καταβολή
της συνηθισμένης στις συναλλαγές
επιμέ-λειας. Αντίθετα δεν συντρέχει η
περί-πτωση αυτή και το Επικουρικό
Κεφάλαιο δεν είναι υποχρεωμένο να
καταβάλει την παραπάνω αποζημίωση
στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν, όταν
είναι γνωστό το ζημιογόνο αυτοκίνητο,
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οπότε υπέχει ευ-θύνη ο κύριος και
κάτοχος αυτού, ακόμα και αν ο οδηγός
του είναι άγνωστος (βλ σχ. ΑΠ 558/2003
Δνη 45, 1031, Α. Κρη-τικός: Αποζημίωση
από Τροχαία Αυτο-κινητικά Ατυχήματα γ’
έκδοση παρ. 2202: επ).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με την από
16.10.00 αγωγή, που άσκησε ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου ο ήδη εφεσίβλητος ισχυρίσθηκε ότι
την 26-4-1999 και περί ώρα 20.30 μμ
στην οδό Στραβοπόδη της πόλης της
Ζακύνθου, οδηγούσε το ΗΑΓ - 4717
δίκυκλο μοτοποδήλατο του και εκινείτο
με κατεύθυνση προς την είσοδο της ίδιας
πόλης. Ότι στη διασταύρωση της παραπάνω οδού με την οδό Τεμπονέρα, όπου
η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίζεται
από φωτεινούς σηματοδότες, άγνωστος
οδηγός δίκυκλου μοτοποδηλάτου, που
εκινείτο στην οδό Τεμπονέρα, δηλαδή
δεξιά σε σχέση με τη δική του πορεία, ο
σηματοδότης της οποίας είχε πράσινο
φως και ενώ υπήρχε ερυθρό χρώμα στο
σηματοδότη της πορείας του τελευταίου,
παραβίασε αυτός (ο άγνωστος οδηγός)
την προτεραιότητα κινήσεως του και
επέπεσε καθέτως στο όχημα του και του
προκάλεσε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις. Ότι παρά τις έρευνες των
αρμοδίων αστυνομικών οργάνων δεν
βρέθηκε ούτε το ζημιογόνο όχημα, ούτε
ο οδηγός του. Με βάση τα δεδομένα αυτά ζήτησε να αναγνωρισθεί ότι το εναγόμενο Επικουρικό Κεφάλαιο έχει υποχρέωση να του καταβάλει το ποσόν των
55.133.574 δρχ, που αντιπροσωπεύει
αποζημίωση για τη θετική ζημία, το διαφυγόν κέρδος, καθώς και χρηματική
ικα-νοποίηση για την αποκατάσταση
της ηθικής βλάβης, την οποία υπέστη
από το προαναφερόμενο ατύχημα, που
συνέβη από υπαιτιότητα του άγνωστου
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οδηγού. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
δέχθηκε την αγωγή, ως κατά ένα μέρος
ουσιαστικά βάσιμη και αναγνώρισε την
υποχρέωση του Επικουρικού Κεφαλαίου
να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσόν
των 87.415,58 ευρώ. Ήδη μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης βρέθηκε το ζημιογόνο όχημα και έχει κατασχεθεί από τα όργανα του αρμόδιου
αστυνομικού τμήματος της Τροχαίας
Ζακύνθου, όπως κατέθεσε κατά την εκ
νέου εξέταση του ο μάρτυρας του ενάγοντος ενώπιον του δικαστηρίου τούτου,
σε εκτέλεση της προαναφερομένης παρεμπίπτουσας απόφασης του. Το πραγματικό αυτό περιστατικό, της ανεύρεσης
του ζημιογόνου οχήματος, οδηγεί στην
έλλειψη των διαδικαστικών προϋποθέσεων της διεξαγωγής της δίκης ως προς
το εναγόμενο Επικουρικό Κεφάλαιο και
ειδικότερα στην έλλειψη της παθητικής
του νομιμοποίησης, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στη νομική σκέψη που
προηγήθηκε. Τον οψιγενή αυτό ισχυρισμό νομότυπα προτείνει κατ’ άρθρο
527 ΚΠολΔ το εκκαλούν, άλλωστε ως
αναγόμενος (ο ίδιος ισχυρισμός) στις
προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την έγκυρη έναρξη και διεξαγωγή της δίκης, λαμβάνεται υπ’ όψιν και
αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο (άρθρ
73 ΚΠολΔ). Επομένως πρέπει να απορριφθεί η αγωγή, αφού δε θεμελιώνεται
πλέον υποχρέωση του εναγομένου
προς αποζημίωση του ενάγοντος,
αλλά υποχρέωση προς τούτο και εφ’
όσον αποδειχθούν τα πραγματικά
περιστα-τικά, που εκτίθενται σ’ αυτήν
ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες
συνέβη το ένδικο ατύχημα, έχει ο κύριος
του ζημιο-γόνου οχήματος και ο κάτοχός
του, ακό-μα και αν ο οδηγός του είναι
άγνωστος.
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913/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιάκωβος Μπαλτάς, Δημήτριος Παπαθέου, Βλάσης
Σαφαρίκας).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγού μοτοσικλέτας (που θανατώθηκε) σε
ποσοστό 80% και οδηγού αυτοκινήτου σε ποσοστό 20%. Ποσά που επιδικάζονται

….. Ενόψει των ανωτέρω, η υπαιτιότητα στο ατύχημα και τις συνέπειές
του, ανέρχεται για τον οδηγό της μοτοσικλέτας σε 80%, για δε τον πρώτο εναγόμενο οδηγό του ΙΧΕ αυτ/του σε 20%,
όπως ορθά και το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε, κατ’ αποδοχή σχετικής
ενστάσεως των εναγομένων και οι σχετικοί λόγοι και των δύο εφέσεων είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Τέλος απο-δείχθηκε ότι ο ξαφνικός θάνατος του ανωτέρω προκάλεσε πόνο και θλίψη στους
ενάγοντες, οι οποίοι ως μέλη της οικογενείας του (αρθρ. 932 ΑΚ) δικαιούνται
εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις συνθήκες του
ατυχήματος που προκάλεσε το θάνατο
του ανωτέρω, το βαθμό του πταίσματος
του πρώτου εναγομένου, την κοινωνική
και οικονομική κατάσταση των διαδίκων,
πλην της ασφαλιστικής εταιρείας και το
μέγεθος της θλίψης και στενοχώριας
που δοκίμασε κάθε ενάγων, κρίνει ότι η

χρηματική ικανοποίηση που πρέπει να
επιδικαστεί σε καθένα απ’ αυτούς ανέρχεται σε 8.804 ευρώ για κάθε ένα των
πρώτης, δευτέρου, τρίτου και τετάρτης
των εναγόντων (σύζυγος και τέκνα) και
σε 2.935 ευρώ , για κάθε ένα των πέμπτου και έκτου των εναγόντων (αδελφοί). Άρα, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που δέχθηκε τα ανωτέρω και εν μέρει
την αγωγή και υποχρέωσε τους εναγομένους να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο
καθένας, στους ενάγοντες τα άνω ποσά,
με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής, ορθά το νόμο εφάρμοσε και τις
αποδείξεις εκτίμησε και οι λόγοι και των
δύο εφέσεων είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Επομένως, οι εφέσεις αυτές πρέπει ν’ απορριφθούν στο σύνολό τους, και
να καταδικαστούν οι εκκαλούντες κάθε
εφέσεως στη δικαστική δαπάνη των εφεσίβλητων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (αρθρ. 176, 183 ΚΠολΔικ), όπως
στο διατακτικό.

915/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστασία Σταυροπούλου – Κωστομητσοπούλου, Βασίλειος
Λαδάς).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός στο κεφάλι. Συνυπαίτιος σε ποσοστό 20% επειδή
δεν φορούσε κράνος. Συνεπώς δεν μειώνεται το ποσό των νοσηλείων που σχετίζονται
με τον τραυματισμό στο αριστερό πόδι, γιατί λείπει ο αιτιώδης σύνδεσμος.
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….. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι ο
ενάγων είναι συνυπαίτιος όσον αφορά
τον τραυματισμό του στο κεφάλι επειδή
δε φορούσε προστατευτικό κράνος
κατά ποσοστό 20%. Συνεπώς πρέπει
να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη
η σχετική ένσταση συνυπαιτιότητας που
προτείνουν οι εναγόμενοι. Το ποσοστό

αυτό συνυπαιτιότητας δε λαμβάνεται
υπόψη για τον καθορισμό της αποζημιώσεως όσον αφορά τα νοσήλεια που
σχετίζονται με τον τραυματισμό του στο
αριστερό κάτω άκρο λόγω έλλειψης αιτιώδους συνδέσμου.

1071/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γκουβίτσας, Διονύσιος Κότσιφας, Αντώνιος
Πατρινός).
Όχημα (θεριζοαλωνιστική μηχανή). Σε περίπτωση ατυχήματος θεμελιώνεται ευθύνη
κατά το ν. ΓΠΝ/1911 και υποχρέωση ασφάλισης. Αν είναι ανασφάλιστο, υπάρχει
ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ένσταση παραγραφής από το Ε.Κ. που
προτείνεται το πρώτο ενώπιον του Εφετείου. Απορρίπτεται γιατί δεν γίνεται επίκληση

Με βάση τα πιο πάνω αποδειχθέντα, το παραπάνω ατύχημα προκλήθηκε εξ αφορμής της λειτουργίας και της
κινήσεως του παραπάνω οχήματος (θεριζοαλωνιστικής μηχανής) και θεμελιώνεται ευθύνη με βάση το Ν. ΓπΝ/1911
(αρθρ. 4 Ν. ΓπΝ/1911) και υποχρέωση
ασφαλίσεως αυτού από τον κύριο ή
κάτοχο από το άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 489/
1976, δεδομένου δε ότι αποδείχθηκε ότι
το όχημα αυτό ήταν ανασφάλιστο κατά
το χρόνο του ενδίκου ατυχήματος, θεμελιώνεται ευθύνη του δεύτερου εναγομένου Επικουρικού Κεφαλαίου κατά
το άρθρο 19 παρ. 1 περ. β’ του ν. 489/
1976, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
με τον πρώτο εναγόμενο, οδηγό και ιδιοκτήτη. Ενόψει αυτών, η ένδικη διαφορά
ως διαφορά για ζημιές από αυτοκινητικό
ατύχημα κατ’ αρθρ. 681Α ΚΠολΔ δικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των

αρθρ. 666, 667 και 670 ΚΠολΔ κατά
την οποία εισήχθη και δικάστηκε και
αρμόδιο καθύλην δικαστήριο για την
εκδίκαση της κατ’ αρθρ. 14 παρ. 2, 16
αριθμ. 12 ΚΠολΔ ήταν το Μονομελές
Πρωτοδικείο το οποίο και δίκασε.
Το πρώτον με την ένδικη έφεση
το δεύτερο εναγόμενο Επικουρικό Κεφάλαιο προβάλλει ένσταση παραγραφής
ως προς αυτό, διότι όπως ισχυρίζεται
παρήλθε διετία από το χρόνο που έλαβε
χώρα το ένδικο ατύχημα (1-10-1996) και
μέχρι την επίδοση σ’ αυτό της αγωγής
που έλαβε χώρα στις 7-12-1998. Ο ισχυρισμός αυτός – λόγος έφεσης, που δεν
προτάθηκε στην πρωτόδικη δίκη, πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαραδέκτως
προ-βαλλόμενος το πρώτον, δεδομένου
ότι το ίδιο δεν επικαλείται τους λόγους
της βραδείας προβολής ενώπιον αυτού
του δικαστηρίου, όπως αυτοί διαλαμβά-
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νονται στο άρθρο 527 και στο άρθρο
269 του ΚΠόλΔ, όπως το τελευταίο
ισχύει μετά την τρ. με το άρθρο 11 ν.
2915/2001, ούτε άλλωστε αποδείχθηκε

ότι συντρέχει κάποιος από τους λόγους
αυτούς.

1170/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Κωνσταντόπουλος).
Αυτοκίνητο. Χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου του πατέρα ή συζύγου από το τέκνο
ή σύζυγο αντίστοιχα προς κάλυψη προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών. Δεν
δικαιούται αποζημίωση ο χρησιμοποιών όταν το αυτοκίνητο υπέστη ζημιές. Απαιτείται
να γίνεται επίκληση ειδικότερης έννομης σχέσης που να δικαιολογεί τη θεμελίωση
δικαιώματος αποζημίωσης.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των αρθρ. 297, 298, 914, 936 και
974 ΑΚ προκύπτει, ότι σε περίπτωση
παράνομης βλάβης αυτοκινήτου νομιμοποιείται να αξιώσει αποζημίωση ο βλαπτόμενος από τη στέρηση της δυνατότητας χρήσεως του αυτοκινήτου και
επιβαρυνόμενος με υποκατάστατες δαπάνες, εφόσον έχει δικαίωμα να κατέχει
και να χρησιμοποιεί αυτό κατά το χρόνο
της βλάβης δυνάμει έννομης σχέσης.
Τέτοια όμως αξίωση δεν υφίσταται από
μόνο το γεγονός της χρησιμοποίησης
του αυτοκινήτου του πατέρα ή συζύγου,
αντιστοίχως, από το τέκνο του ή τη σύζυγο του, προς κάλυψη των προσωπικών
ή επαγγελματικών αναγκών του, χωρίς
δηλαδή να γίνεται επίκληση ειδικότερης
έννομης σχέσης, που να δικαιολογεί τη
θεμελίωση δικαιώματος αποζημιώσεως
(Κρητικού Αποζημίωση από Τροχαία
Αυτοκινητικά Ατυχήματα, τρίτη έκδοση,
§ 927, σελ. 323). Στην προκειμένη περίπτωση η δεύτερη ενάγουσα εξέθεσε
ότι κατέβαλε ποσό 252.000 δραχμών
για τη μίσθωση αυτοκινήτου ταξί, που

χρησι-μοποίησε για να πηγαίνει στην
εργασία της, κατά το χρονικό διάστημα
από τη χρονολογία του δυστυχήματος
(8-2-2001), οπότε καταστράφηκε το
αυτο-κίνητο του συζύγου της - πρώτου
ενάγο-ντος, μέχρι της αγοράς άλλου
αυτοκινή-του (20-5-2001), καθόσον
στερήθηκε τη χρήση του αυτοκινήτου
του συζύγου της που το χρησιμοποιούσε
και η ίδια, και ζήτησε να της επιδικασθεί
το προανα-φερόμενο ποσό. Σύμφωνα
με όσα εκτέ-θηκαν παραπάνω, η αίτηση
αυτή έπρε-πε να απορριφθεί ως μη
νόμιμη, καθό-σον η δεύτερη ενάγουσα
δεν επικαλείται κάποια έννομη σχέση,
από την οποία να απορρέει δικαίωμα
αποζημίωσης για τη στέρηση της
χρήσης του αυτοκινήτου, κύριος και
κάτοχος του οποίου, σύμφω-να με όσα
εκτίθενται στην αγωγή, ήταν ο πρώτος
ενάγων. Συνεπώς εσφαλμένα το
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε την
προαναφερόμενη αίτηση ως νόμιμη και
ουσιαστικά βάσιμη.
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1212/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Σαλαμαλίκης, Βασίλειος Λαδάς).
Επιδικαζόμενα ποσά για αποζημίωση ψυχικής οδύνης σε σύζυγο, τέκνα, γονείς.

Λαμβανομένων, κυρίως, υπόψη
των συνθηκών της επίδικης σύγκρουσης, του βαθμού του πταίσματος των
εναγομένων οδηγών, της ηλικίας της
θανούσας και των εναγόντων καθώς
και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων φυσικών προσώπων, η εύλογη χρηματική ικανοποίηση,
που πρέπει να επιδικασθεί στους ενάγοντες, ανέρχεται στα εξής ποσά: 1) για
τον ενάγοντα σύζυγό της Ι.Τ., στο ποσό
των 44.000 ευρώ, 2) για καθένα από τα
ανήλικα τέκνα της, στο ποσό των 44.000
ευρώ, 3) για καθένα από τους ενάγοντες
γονείς της, στο ποσό των 25.000 ευρώ
και 4) για καθένα από τα αδέλφια της,
στο ποσό των 9.000 ευρώ.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι κατά
το χρόνο του επίδικου ατυχήματος, η θανούσα Χ.Τ., ηλικίας 27 ετών, δεν εργαζόταν, αλλά προσέφερε την προσωπική
της εργασία στο συζυγικό οίκο. Ειδικότερα ασχολείτο, αποκλειστικά μόνο
αυτή, με τις οικιακές εργασίες στο συζυγικό οίκο (διατήρηση καθαριότητας,
πα-ρασκευή φαγητού, προμήθεια των
ανα-γκαίων εφοδίων, πλύσιμο και
σιδέρωμα ρούχων), με την περιποίηση
και φροντί-δα τόσο του συζύγου της όσο
και των τεσσάρων τέκνων της καθώς
και με την ανατροφή των τελευταίων.
Λόγω του θα-νάτου της συζύγου του, ο
ενάγων Ι.Τ. στερήθηκε τις υπηρεσίες, τις
οποίες αυτή του προσέφερε στα πλαίσια
της υπο-χρέωσης της από τον μεταξύ
τους γάμο, για κοινή συνεισφορά στις

οικογενειακές ανάγκες. Η παροχή των
ως άνω προσω-πικών υπηρεσιών της
προς τον σύζυγο της αποτιμάται, στο
ποσό των 100 ευρώ, μηνιαίως.
Επίσης, αποδείχθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα της θανούσας Ν., Ε., Δ. και
Κ., ηλικίας, κατά τον χρόνο του επιδίκου
ατυχήματος, 8, 6, 5, και 3 ετών, αντίστοιχα, στερούντο εισοδημάτων και
δεν μπορούσαν να διατρέψουν τον
εαυτό τους από δικά τους μέσα, αλλά
διατρέ-φοντο από τους γονείς τους. Με
βάση τις οικονομικές δυνατότητες των
γονέων τους και τις εν γένει περιστάσεις,
το σύνολο των αναγκών κάθε τέκνου
σε παροχή υπηρεσιών και σε χρήμα,
ανερχόταν, κατά το χρόνο του επιδίκου
ατυχήματος, σε 250 ευρώ, μηνιαίως. Στη
διατροφή κάθε τέκνου συνέβαλε η θανούσα μητέρα του με την απ’ αυτή αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών προς αυτό, κατά το ποσό των 100 ευρώ, μηνιαίως, στο οποίο αποτιμώνται, μηνιαίως,
οι προσωπικές αυτές υπηρεσίες της,
ενώ κατά το υπόλοιπο ποσό συνέβαλε
ο πατέρας του με τα εισοδήματα του.
Εάν δεν λάμβανε χώρα το επίδικο αυτοκινητικό ατύχημα, η Χ.Τ. θα ζούσε με
πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία
των πραγμάτων τουλάχιστον έως τις 229-2017, οπότε θα είχαν ενηλικιωθεί όλα
τα τέκνα της και θα εξακολουθούσε να
παρέχει σ’ αυτά και στο σύζυγο της τις
ίδιες ως άνω προσωπικές υπηρεσίες.
Συνεπώς, ο ενάγων Ι.Τ. στερήθηκε και
θα στερηθεί τις προσωπικές υπηρεσίες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

της θανούσας συζύγου του, κατά το
χρο-νικό διάστημα από 1-8-2002 έως
31-7-2005 και, έτσι, ζημιώθηκε και θα
ζημιωθεί, για την ως άνω αιτία, κατά
το ως άνω χρονικό διάστημα, κατά
το ποσό των 100 ευρώ, μηνιαίως.
Επίσης, κάθε ανήλικο τέκνο στερήθηκε
και θα στερηθεί τη διατροφή που θα
του παρείχε η μητέ-ρα του μέχρι την
ενηλικίωση του. Έτσι: α) ο ανήλικος
Ν., στερήθηκε και θα στε-ρηθεί τη
διατροφή που θα του παρείχε η μητέρα
του, κατά το χρονικό διάστημα από 1-82002 έως 23-12-2012, β) η ανή-λικη Ε.
στερήθηκε και θα στερηθεί τη διατροφή
που θα της παρείχε η μητέρα της, κατά
το χρονικό διάστημα από 1-8-2002 έως
24-7-2014, γ) η ανήλικη Δ. στερήθηκε
και θα στερηθεί τη διατροφή που θα της
παρείχε η μητέρα της, κατά το χρονικό
διάστημα από 1-8-2002 έως 13-7-2015
και δ) ο ανήλικος Κ. στερή-θηκε και
θα στερηθεί τη διατροφή που θα του
παρείχε η μητέρα του, κατά το χρονικό
διάστημα από 1-8-2002 έως 22-9-2017.
Συνεπώς, οι ως άνω ανήλικοι ενάγοντες
ζημιώθηκαν και θα ζημιω-θούν, κατά το
ποσό των 100 ευρώ, μη-νιαίως, κατά τα
προαναφερθέντα χρονι-κά διαστήματα,
λόγω στέρησης της δια-τροφής της
μητέρας τους. Κατ’ ακολου-θία των
ανωτέρω, πρέπει η από 10-2-2003 και
με αρ. εκθ. κατ. 585/208/2003 αγωγή να
γίνει δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη και:
Α) Να υποχρεωθούν οι ενα-γόμενοι να
καταβάλουν, σε ολόκληρο ο καθένας
στον ενάγοντα Ι.Τ.: α) γι’ αυτόν ατομικά:
1) το ποσό των 3.065 ευρώ, νομιμοτόκως
από την επίδοση της αγω-γής και 2) το
ποσό των 100 ευρώ, μηνιαί-ως, εντός
του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα,
για το χρονικό διάστημα από 1-8-2002
έως 31-7-2005, νομιμοτόκως, όσον
αφορά τις δόσεις που έχουν κατα-στεί
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απαιτητές έως την επίδοση της αγωγής, από την επίδοση αυτής και όσον
αφορά τις δόσεις που έχουν καταστεί ή
θα καταστούν απαιτητές μετά την επίδοση της αγωγής, από τη λήξη κάθε δόσεως μέχρις εξοφλήσεως και β) υπό την
ιδιότητα του, ως ασκούντος τη γονική
μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του Ν., Ε.,
Δ. και Κ.: 1) το ποσό των 44.000 ευ-ρώ,
για κάθε τέκνο, νομιμοτόκως από την
επίδοση της αγωγής, 2) το ποσό των
100 ευρώ, μηνιαίως, εντός του πρώτου
πενθημέρου κάθε μηνός, για κάθε τέκνο,
για το χρονικό διάστημα από 1-8-2002
έως 31-7-2005, νομιμοτόκως όσον αφορά τις δόσεις που έχουν καταστεί απαιτητές έως την επίδοση της αγωγής, από
την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως και όσον αφορά τις δόσεις που θα
καταστούν απαιτητές μετά την επίδοση
της αγωγής από τη λήξη κάθε δόσεως
μέχρις εξοφλήσεως και Β) Να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν σε ολόκληρο ο
κα-θένας, στον ενάγοντα Ι.Τ. τα εξής
ποσά: α) γι’ αυτόν ατομικά, το ποσό
των 44.000 ευρώ, νομιμοτόκως από την
επίδοση της αγωγής β) υπό την ιδιότητα
του ως ασκούντος τη γονική μέριμνα των
ανηλί-κων τέκνων του Ν., Ε., Δ. και Κ., το
ποσό των 100 ευρώ, μηνιαίως, για κάθε
τέκνο, εντός του πρώτου πενθημέρου
κάθε μη-νός: α) όσον αφορά τον ανήλικο
Ν., για το χρονικό διάστημα από 1-82005 έως 23-12-2012, β) όσον αφορά
την ανήλικη Ε., για το χρονικό διάστημα
από 1-8-2005 έως 24-7-2014, γ) όσον
αφορά την ανήλικη Δ., για το χρονικό
διάστημα από 1-8-2005 έως 13-7-2015
και δ) όσον αφορά τον ανήλικο Κ., για
το χρονικό διάστημα από 1-8-2005 έως
22-9-2017, νομιμοτόκως από την λήξη
κάθε μηνι-αίας δόσης έως την εξόφληση
των πο-σών. Επίσης, πρέπει να γίνει, εν
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μέρει, δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη, η
από 10-2-2003 και με αρ. εκθ. κατ. 586/
209/2003 αγωγή και να υποχρεωθούν οι
εναγόμενοι να καταβάλουν, σε ολόκληρο
καθένας, στους ενάγοντες τα εξής ποσά:
1) στον ενάγοντα Κ.Κ., το ποσό των
25.000 ευρώ, 2) στην ενάγουσα Α.Κ.,
το ποσό των 25.000 ευρώ και 3) σε καθένα από τους τρίτο, τέταρτη , πέμπτο
και έκτο από τους ενάγοντες, το ποσό
των 9.000 ευρώ, νομιμοτόκως από την
επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο, με την εκκαλουμένη
απόφαση του: α) επιδίκασε στον ενάγοντα Ι.Τ., υπό τις ιδιότητες που παρίσταται, μεγαλύτερα ποσά, ενώ έπρεπε
να του επιδικάσει τα μικρότερα ποσά,
που προαναφέρθηκαν και β) επιδίκασε
στους ενάγοντες Κ., Α., Α., Α., Ν. και Ε.Κ.
μικρότερα ποσά, ενώ έπρεπε να τους
επιδικάσει τα μεγαλύτερα ποσά που
προαναφέρθηκαν, έσφαλε ως προς την
εκτίμηση των αποδείξεων. Κατά συνέπεια, πρέπει: Α) η από 25-5-2004 έφεση
του Ι.Τ. να απορριφθεί, ως κατ’ ουσία
αβάσιμη, Β) η από 24-5-2004 έφεση των
Κ., Α., Α., Α., Ν. και Ε.Κ. να γίνει δεκτή,
ως κατ’ ουσία βάσιμη, Γ) οι από 11-5-
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2004 , 18-7-2004 και 18-7-2004 εφέσεις
των εναγομένων: α) να γίνουν δεκτές,
ως βάσιμες κατ’ ουσία, κατά το μέρος
τους που προσβάλλουν την εκκαλουμένη, ως προς την αγωγή του Ι.Τ. και
2) να απορριφθούν, ως κατ’ ουσία αβάσιμες, κατά το μέρος τους που προσβάλλουν την εκκαλουμένη, ως προς την
αγωγή των Κ., Α., Α., Α., Ν. και Ε.Κ..
Στη συνέχεια, πρέπει να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη απόφαση, ως προς όλες
τις διατάξεις της, να κρατηθεί η υπόθεση
στο δικαστήριο αυτό και να εκδικασθούν
απ’ αυτό κατ’ ουσία, οι ως άνω αγωγές
(αρθρ. 535 του Κ.Πολ.Δ.). Και ενόψει
των όσων κατά τα προεκτεθέντα αποδείχθηκαν και έγιναν δεκτά πρέπει: α) η
από 10-2-2003 αγωγή του Ι.Τ., υπό τις
ιδιότητες που παρίσταται και β) η από
10—2-2003 αγωγή των Κ., Α., Α., Α., Ν.
και Ε.Κ.να γίνουν, εν μέρει, δεκτές, ως
βάσιμες από ουσιαστική άποψη, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της
παρούσας. Τέλος, πρέπει να επιβληθεί
σε βάρος των εναγομένων ένα μέρος
από τα δικαστικά έξοδα των ως άνω
ενα-γόντων και για τους δύο βαθμούς
δικαι-οδοσίας (αρθρ. 178 και 183 του Κ.
Πολ. Δ.), όπως ορίζεται ειδικότερα στο
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13. äéêáéï ðïëõêáôïéêéáó
58/2005
(Πρόεδρος: Σαράντης Δρινέας).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου).
Αδικοπραξία. Η αθώωση από το ποινικό δικαστήριο για ποινικά αδικήματα απάτης,
υφαρπαγής, ψευδούς βεβαιώσεως και χρήσεως της βεβαιώσεως δεν αποκλείει την
ύπαρξη αδικοπραξίας (914 Α.Κ.). Κάθετη ιδιοκτησία. Σύσταση της κάθετης ιδιοκτησίας
σε παλιά χωρίς τη συμμετοχή όλων των συγκυρίων. Μπορεί να είναι και αδικοπραξία
αν πωληθεί μία νέα κάθετη σε τρίτο πρόσωπο.

Οι εναγόμενοι ισχυρίστηκαν ότι
με την υπ’ αριθ. 340/28-3-2001 τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου αθωώθηκαν για τα
ποινικά αδικήματα στα οποία ο ενάγων
στηρίζει την απαίτησή του για χρηματική
ικανοποίηση και μάλιστα παρίστατο και
ως πολιτικώς ενάγων και έτσι αφού δεν
υπάρχει αδικοπραξία, δεν υπάρχει και
υποχρέωσή τους για χρηματική ικανοποίηση. Ο ανωτέρω ισχυρισμός κρίθηκε
ότι δεν ασκεί εν προκειμένω έννομη
επιρροή, γιατί η αθώωση τους για τα
ποι-νικά αδικήματα της απάτης, της
υφαρ-παγής ψευδούς βεβαιώσεως και
της χρήσεως της εν λόγω βεβαιώσεως,
δεν αποκλείει την ύπαρξη αδικοπραξίας
κα-τά το άρθρο 914 του ΑΚ, τη στιγμή
μά-λιστα που με την ανωτέρω απόφαση,
όπως προκύπτει από το σκεπτικό της,
οι εναγόμενοι αθωώθηκαν ελλείψει προθέσεως.
Αποδείχτηκαν επί του ανωτέρω τα
παρακάτω περιστατικά: Με τη νομί-μως
μεταγραμμένη υπ’ αριθ. 6889/14-8-1985
πράξη συστάσεως κάθετων ιδιο-κτησιών
του συμβολαιογράφου Ερινεού Δ.Μ. η
Τ.Γ και Κ.Δ., οι οποίες ήταν συγ-κύριες
ενός ακινήτου εκτάσεως 4896 τετρ.
μέτρων, υπήγαγαν αυτό στο καθε-στώς

της κάθετης ιδιοκτησίας και σύ-στησαν
δύο διαιρεμένες κάθετες ιδιοκτη-σίες
στο κοινό οικόπεδο, εμβαδού 2448
τετρ. μέτρων την καθεμία, με ποσοστό
συνιδιοκτησίας 500/1000 αδιαιρέτως
στο κοινό οικόπεδο και έλαβε η κάθε μία
συγκυρία κάθετη ιδιοκτησία. Ακολούθως
με το νομίμως μεταγραμμένο υπ’ αριθ.
13840/19-11-1990 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αιγίου Ε.Π.,
πούλησε στους εναγομένους την κάθετη
ιδιοκτησία που είχε περιέλθει κατά τα
άνω σ’ αυτήν. Στη συνέχεια με τη νομίμως μεταγραμμένη υπ’ αριθ. 1028/156-1993 πράξη συστάσεως κάθετων ιδιοκτησιών του συμβολαιογράφου Ερινεού
Δ.Μ. οι εναγόμενοι υπήγαγαν στο καθεστώς της κάθετης ιδιοκτησίας ένα τμήμα
εμβαδού 804 τετρ. μέτρων από την αγορασθείσα ως άνω από αυτούς κάθετη
ιδιοκτησία των 2448 τετρ. μέτρων και σύστησαν στο τμήμα αυτό δύο διαιρεμένες
κάθετες ιδιοκτησίες εμβαδού 442 και 362
τετρ. μέτρων αντίστοιχα, με ποσοστό
συνιδιοκτησίας 550/1000 και 450/1000
αδιαιρέτως αντίστοιχα στο φερόμενο
ως κοινό των εναγομένων οικόπεδο
των 804 τετρ. μέτρων. Ακολούθως με
το νομίμως μεταγραμμένο υπ’ αριθ.
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14790/21-7-1995
πωλητήριο
συμβόλαιο
της συμβολαιογράφου
Αιγίου Ε.Π. οι εναγόμενοι πούλησαν στον
ενάγοντα τη μία από τις συσταθείσες στο
οικόπεδο των 804 τετρ. μέτρων κάθετες
ιδιοκτη-σίες και συγκεκριμένα αυτή των
442 τετρ. μέτρων και δήλωσαν στο
συμβό-λαιο ότι το πωλούμενο ακίνητο
είναι της απόλυτης κυριότητάς τους και
ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα.
Επειδή όμως το αρχικό οικόπεδο των
4896 τετρ. μέτρων επί του οποίου
συστήθηκε η αρχική κάθετη ιδιοκτησία
ήταν κοινό όλων των συγκυρίων
αυτού και αδιαί-ρετο, δεν επιτρεπόταν

η σύσταση κάθε-της ιδιοκτησίας επί
τμήματος αυτού χωρίς να προνοηθεί
διανομή του συνο-λικού οικοπέδου
μεταξύ των συγκυρίων. Επομένως,
η από μέρους των εναγο-μένων
σύσταση νέας κάθετης ιδιοκτη-σίας σε
τμήμα του συνολικού κοινού οικοπέδου
είναι άκυρη και περαιτέρω επειδή οι
εναγόμενοι δεν ήταν απο-κλειστικοί
κύριοι αλλά συγκύριοι μετά της Κ.Δ.
του ακινήτου που πούλησαν στον
ενάγοντα, είναι άκυρη και η σύμβαση
μεταβιβάσεως της κυριότητας κατά το
επιπλέον του ποσοστού συγκυριότητας
των εναγομένων.

119/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Νικολόπουλος, Χριστόφορος Σαράκης, Γεώργιος
Γρίνος).
Πολυκατοικία. Κανονισμός. Μπορεί μ’ αυτόν οι συνιδιοκτήτες να ρυθμίζουν ελεύθερα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και αναγκαστικώς αδιαίρετα (κοινά) όσο και ως προς
τις χωριστές ιδιοκτησίες σε ορόφους και διαμερίσματα. Δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης
κοινοχρήστου χώρου από έναν συνιδιοκτήτη. Είναι νόμιμη η συμφωνία. Αν ο μισθωτής
παραβαίνει τον κανονισμό, τότε ενάγεται ο ιδιοκτήτης και όχι ο μισθωτής. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1
και 2, 4 παρ. 1, 5 και 13 παρ. 1 και 3 του
Ν. 3741/1929 που διατηρήθηκε σε ισχύ
και μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, κατά το άρθρο 54 του Εισ.Ν. αυτού,
προκύπτει ότι οι συνιδιοκτήτες κοινής
οικοδομής που έχει υπαχθεί στο καθεστώς του νόμου αυτού, μπορούν να
ρυθμίσουν ελεύθερα με σύμβαση που
καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγράφεται, τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους, τόσο ως προς
τα αναγκαστικώς αδιαίρετα (κοινά) μέρη

της οικοδομής όσο και ως προς τις χωριστές ιδιοκτησίες σε ορόφους ή διαμερίσματα και μάλιστα κατά παρέκκλιση
από τις ενδοτικού δικαίου διατάξεις του
παραπάνω νόμου και του ΑΚ, οπότε οι
κατά τον τρόπο αυτόν περιορισμοί της
κυριότητας έχουν τον χαρακτήρα δουλείας χωρίς όμως να είναι πραγματική
δουλεία με τη στενή τεχνική έννοια του
όρου των άρθρων 1118 και 1119 του ΑΚ
και δεσμεύουν τους συμβληθέντες και
τους διαδόχους τους, καθώς και όσους
προσχώρησαν μεταγενέστερα στον
κανονισμό που καταρτίστηκε με τη
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σύμβαση. Ειδικότερα οι συνιδιοκτήτες
μπορούν με τον κανονισμό να ρυθμίσουν κατά διάφορο τρόπο το δικαίωμα
χρήσεως καθενός από τα κοινόκτητα
και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής και
να συμφωνήσουν ότι κάποιος από τους
συνιδιοκτήτες θα έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως σε κάποιο από τα κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής, χωρίς η
συμφωνία αυτή να πάσχει ακυρότητα
λόγω αντιθέσεως προς την διάταξη του
άρθρου 17 του ΓΟΚ (Ν. 1577/1985),
γιατί η εν λόγω διάταξη καθορίζει τις
κατασκευές που επιτρέπονται στους
ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων και
δεν περιέχει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που να επιβάλλουν την ελεύθερη
και ανεμπόδιστη χρήση του ακάλυπτου
χώρου από όλους τους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων των οικοδομών
και μάλιστα να απαγγέλλουν ακυρότητα
των τυχόν αντιθέτων συμβατικών ρυθμίσεων που γίνονται με τη συστατική πράξη της οροφοκτησίας ή τον κανονισμό.
Έτσι εφόσον συνιδιοκτήτης στον οποίο
έχει παραχωρηθεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως κάποιου κοινόχρηστου
χώρου, χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον
χώρο αυτόν κατά τον ορισθέντα τρόπο,
δεν θεωρείται ότι προσβάλλει το δικαίωμα των άλλων συνιδιοκτητών για χρήση και από αυτούς του κοινόχρηστου
χώρου, την οποία χρήση θα είχαν δικαί-

ωμα να κάνουν, αν δεν υπήρχε η ως
άνω διαφορετική συμφωνία (βλ. ΑΠ 759/
2002 Ελ. Δ/νη 43. 1684, ΑΠ 844/2001
Ελ. Δ/νη 43. 443). Περαιτέρω οι συνιδιοκτήτες πολυκατοικίας η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 1002 και
1117 του ΑΚ και του Ν. 3741/1929 και
διέπεται από κανονισμό, δεν συνδέονται
με ενοχική σχέση με το μισθωτή κάποιας
οριζόντιας ιδιοκτησίας και σε περίπτωση
που ο μισθωτής κατά τη χρησιμοποίηση
του μισθίου προβεί σε πράξη ή παράλειψη που αντίκειται στον κανονισμό, δεν
δικαιούνται να στραφούν κατ’ αυτού και
να ζητήσουν τη συμμόρφωσή του με τον
κανονισμό, έστω και αν αυτός (μισθωτής) με τη σύμβαση μισθώσεως ανέλαβε
την υποχρέωση να συμμορφώνεται
προς τον κανονισμό. Δικαιούνται όμως
στην περίπτωση αυτή να στραφούν κατά
του συνιδιοκτήτη και να ζητήσουν από
αυτόν να παραλείπει την παραβίαση του
κανονισμού και αν η παραβίαση έγινε με
συγκεκριμένη υλική πράξη του μισ-θωτή
όπως είναι η κατάληψη κοινό-χρηστου
χώρου της οικοδομής χωρίς δι-καίωμα,
να ζητήσουν από αυτόν (συνι-διοκτήτη)
να άρει την παράνομη κατά-ληψη (βλ.
ΑΠ 819/2000 Ελ.Δ/νη 41.1653, Εφ.Αθ.
8964/2000 Ελ.Δ/νη 42.482, Εφ.Αθ.
2167/2000 Ελ.Δ/νη 43.1081, Εφ.Αθ.
3067/1989 ΕΔΠ 1990 σελ. 262).

198/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Λαδάς, Γεώργιος Καραμέρος).
Πολυκατοικία. Αποθήκες στον υπόγειο όροφο με δικαίωμα εισόδου από τον ακάλυπτο
χώρο με κατασκευή ράμπας. Εργασίες στον ακάλυπτο χώρο από τον διαχειριστή
που αποκλείουν την είσοδο. Είναι παράνομη πράξη και απαγορεύεται από το
δικαστήριο.
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Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:Με
το 4139/1985 προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πατρών Μ.Α. ο Θ.Α., πολιτικός
μηχανικός προσυμφώνησε με τον
οικο-πεδούχο Α.Η. και ο τελευταίος
του ανέθε-σε εργολαβικά την ανέγερση
πολυόρο-φης οικοδομής σε οικόπεδό
του εμβα-δού 944,89 τ.μ., που βρίσκεται
στη «Μέση Αγυιά» Πατρών. Η ανέγερση
της πολυκατοικίας αυτής έγινε με το
σύστη-μα της αντιπαροχής και με βάση
τους όρους του ως άνω εργολαβικού
προ-συμφώνου και της συνημμένης σ’
αυτό γενικής συγγραφής υποχρεώσεων.
Τόσο κατά το εργολαβικό προσύμφωνο,
όσο και κατά την 4553/1986 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της ιδίας
ως άνω Συμβολαιογράφου, η οποία έχει
νομίμως μεταγραφεί, εκτός των άλλων,
από τις προβλεπόμενες να κατασκευαστούν δύο αποθήκες του υπογείου της
ως άνω πολυκατοικίας, η με αριθμό ένα
(1) αποθήκη του υπογείου, επιφάνειας
78 τ.μ., περιήλθε ως αυτοτελής και διηρημένη ιδιοκτησία στον οικοπεδούχο
Α.Η. (1° εφεσίβλητο), ενώ η με αριθμό
δύο (2), επιφάνειας 184,80 τ.μ., ως
εργο-λαβικό αντάλλαγμα στον εργολάβο
και μετέπειτα κηρυχθέντα σε κατάσταση
πτωχεύσεως Θ.Α. (2° εφεσίβλητο) ή
στον τρίτο που αυτός θα υποδείκνυε.
Οι αποθήκες αυτές έχουν προβλεφθεί
εκ κατασκευής ως βοηθητικοί χώροι (λ.χ.
χώροι αποθήκευσης) με πόρτες εισόδου
σ’ αυτές οπό τον ακάλυπτο χώρο της
πολυκατοικίας, οι οποίες (πόρτες) έχουν
πλάτος της μεν πρώτης αποθήκης 2,80
μέτρα, της δε δεύτερης 2,30 μέτρα. Οι
ως άνω αποθήκες σύμφωνα με την
κάτοψη του υπογείου και το εργολαβικό
έχουν απευθείας έξοδο στον ακάλυπτο
χώρο της πολυκατοικίας δια μέσου των
ανοιγμάτων αυτών (θυρών) χωρίς τούτο
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να απαγορεύεται ούτε από τις διατάξεις
του κανονισμού της πολυκατοικίας, ούτε
από το νόμο (άρθρο 5 Ν. 3741/1929),
ενώ έξοδος στον ακάλυπτο χώρο με κατασκευή ράμπας (κεκλιμένου επιπέδου)
επιτρέπεται και στους χώρους βοηθητικής χρήσεως (αποθηκευτικούς) κατά τον
τότε ισχύοντα ΓΟΚ/1985 (αρ. 17), Κατά
μήνα Ιούνιο του έτους 1992 οι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, εκπροσωπούμενοι από τον τότε διαχειριστή τους Γ.Λ.,
προέβησαν σε ενέργειες που αναιρούσαν τη λειτουργική κατά τον προορισμό
τους χρήση των ως άνω αποθηκών του
υπογείου της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εκμετάλλευση αυτών και να δυσχεραίνεται έτσι
η εκποίησή τους σε τρίτους. Ειδικότερα
κατά την επιχωμάτωση του ακαλύπτου
χώρου της πολυκατοικίας ο εκκαλών
διαχειριστής διαμόρφωσε το ύψος αυτού
(ακαλύπτου χώρου) χαμηλότερα από το
επιβαλλόμενο με βάση τις πολεοδομικές
διατάξεις, με αποτέλεσμα γα μην είναι
δυνατή η κατασκευή ράμπας μέσω του
ακαλύπτου χώρου απέναντι από τις
θύ-ρες εισόδου των αποθηκών που
βλέ-πουν στον ακάλυπτο χώρο κατά
τη βο-ρεινή και μεσημβρινή πλευρά της
πολυ-κατοικίας, αντίστοιχα. Εκτός αυτού
κατα-σκεύασε τοιχείο από μπετόν αρμέ
ύψους 1,30 μ σε απόσταση περίπου
δύο (2) μέτρων από τις πόρτες των
αποθηκών, έτσι ώστε να αποκλείεται
η επικοινωνία αυτών με τον ακάλυπτο
χώρο της πολυ-κατοικίας και να
καθίσταται αδύνατη εκ των πραγμάτων
η κατασκευή ράμπας εισόδου στις
αποθήκες. Το πρωτο-βάθμιο δικαστήριο
που με την εκκαλου-μένη απόφαση του
δέχτηκε τα ίδια, επι-λύοντας ακολούθως
υπέρ των εφεσί-βλητων την αναφυείσα
διένεξη από τη σχέση της οροφοκτησίας
και κάνοντας δεκτή κατ’ ουσίαν την
αγωγή των τελευ-ταίων, δεν έσφαλε
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περί την εκτίμηση των αποδείξεων,
ούτε περί την ορθή εφαρ-μογή και
ερμηνεία του νόμου και επομέ-νως η
έφεση πρέπει ν’ απορριφθεί κατ’ ουσίαν,
καταδικαζομένου του εκκα-λούντος στα

δικαστικά έξοδα των εφεσι-βλήτων του
παρόντος βαθμού (άρθρα 183, 176
Κ.Πολ.Δ.).

219/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Δελέγκος, Βασίλειος Σταματόπουλος).
Πολυκατοικία. Ανέγερση ορόφου από τον εργολάβο με μεταφορά συντελεστή.
Ακύρωση της οικοδομικής άδειας σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας
που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 2300/1995. Αγωγή συνιδιοκτητών
κατά του εργολάβου να απομακρύνει τις κατασκευές στις οποίες είχε προβεί με βάση
την οικοδομική άδεια που ακυρώθηκε. Δικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 648
Κ.Πολ.Δ. και δικαίωση των εναγόντων.

Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με το 25729/1994
προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο
της Συμβολαιογράφου Πατρών Φ.Φ.,
τρίτοι, που δεν είναι διάδικοι, ανέθεσαν
στον εναγόμενο την ανέγερση συγκροτήματος δύο πολυώροφων οικοδομών,
κατά το σύστημα της αντιπαροχής, σε
οικόπεδο της ιδιοκτησίας τους, που
βρί-σκεται στη διασταύρωση των οδών
Ρέματος, Ιππάρχου και ανώνυμης οδού
και στη θέση «Ιντεράκη» της περιοχής
Αρόης Πατρών. Ειδικότερα κάθε μια των
παραπάνω οικοδομών θα αποτελείτο
από υπόγειο, ισόγειο αδιαμόρφωτο
χώρο επί των υποστρωμάτων (pilotis),
τέσσερις ορόφους και οι καθ’ έκαστον
χώροι της θα διέπονταν από τις διατάξεις
περί οριζοντίου ιδιοκτησίας του Ν. 3741/
29 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ.
Η αντιπαροχή του εναγομένου εργολάβου συνίστατο στη μεταβίβαση προς
τους οικοπεδούχους διαιρετών χώρων
της οικοδομής μετά των αναλογούντων
198,63/1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου σε αντάλλαγμα των μεταβιβασ-

θέντων προς αυτόν (εναγόμενο) ποσοστών 601,37/1000 εξ αδιαιρέτου επί του
ίδιου οικοπέδου. Με το παραπάνω εργολαβικό προσύμφωνο οι οικοπεδούχοι
παρακράτησαν την κυριότητα, νομή και
κατοχή πλέον των προαναφερομένων
198,63/1000 και των υπολοίπων 200/
1000 εξ αδιαιρέτου, για την περίπτωση
που θα γίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης στο ίδιο ακίνητο μέσα σε τρία χρόνια από την υπογραφή του, οπότε και
θα αυξανόταν η συνολική επιφάνεια των
ανεγειρομένων οικοδομών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση καθορίσθηκε με
το εργολαβικό προσύμφωνο, πρόσθετη
αντιπαροχή για τους οικοπεδούχους και
αντίστοιχα το εργολαβικό αντάλλαγμα σε
ποσοστό 700,33/1000 εξ αδιαιρέτου στο
οικόπεδο. ….. Με το 25766/1994 συμβόλαιο της ίδιας παραπάνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα, συστήθηκε οριζόντια ιδιοκτησία, προσδιορίσθηκαν τα κοινά μέρη της οικοδομής,
ρυθμίσθηκαν οι σχέσεις των συνιδιοκτητών και περιλήφθηκε σ’ αυτό ο όρος
του εργολαβικού προσυμφώνου για την
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ανέγερση και άλλου ορόφου με το σύτημα της μεταφοράς συντελεστή, όπως
προαναφέρθηκε, συμφώνησαν δε οι
συμβαλλόμενοι να προβούν σε σχετική
πράξη τροποποίησης και συμπλήρωσης του ίδιου συμβολαίου ώστε να
καθο-ρισθούν με ακρίβεια οι οριζόντιες
ιδιοκτη-σίες και οι κοινόχρηστοι χώροι
του ορό-φου αυτού. Ο εναγόμενος σε
εκτέλεση της παραπάνω συμβάσεως
εξέδωσε την 68/1994 οικοδομική άδεια
του Τμήματος Πολεοδομίας Πατρών
με βάση την οποία κατασκεύασε τα
δυο πολυώροφα οικοδομήματα και
το παρέδωσε στους ιδιοκτήτες τους
το 1996. Οι ενάγοντες με βάση το
26347/1995 συμβόλαιο της ίδιας
συμβολαιογράφου, που μεταγρά-φηκε
νόμιμα, αγόρασαν διαμέρισμα στον
τρίτο πάνω από το ισόγειο όροφο,
του πρώτου κτιρίου, σύμφωνα με το
οποίο αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τον
κανονισμό της οικοδομής, που συντάχθηκε με το προαναφερόμενο 25766/
1994 συμβόλαιο, καθώς και τη συμφωνία που αφορά την αντιπαροχή και το
εργολαβικό αντάλλαγμα στην περίπτωση προσθήκης μελλοντικά και πέμπτου
ορόφου, με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, γεγονός το οποίο άλλωστε ρητά
συνομολογούν. Περαιτέρω αποδείχθηκε
ότι ο εναγόμενος αγόρασε συντελεστή
δόμησης και ακολούθως προέβη με
δικές του δαπάνες, στις απαιτούμενες
ενέργειες για την έκδοση άδειας οικοδομής και ειδικότερα στην αναθεώρηση της
αρχικής προαναφερόμενης οικοδομικής
άδειας (68/94) για την προσθήκη το
πέμπτου ορόφου, η οποία και πράγματι
εκδόθηκε……
Έτσι άρχισε η ανέγερση του νέου
ορόφου και έγιναν οι εργασίες τοποθέτησης ξυλότυπου και σιδηρού οπλισμού
για τη σκυροδέτηση της οικοδομής. Με
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την 3388/1999 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε
μετά από προσφυγή του Δήμου Πατρέων ακυρώθηκε η παραπάνω 661/1996
οικοδομική άδεια για την προσθήκη του
πέμπτου ορόφου, καθ’ όσον κρίθηκαν
αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν.
2300/1995 περί μεταφοράς συντελεστή
δόμησης και διακόπηκαν οι οικοδομικές
εργασίες. Ακολούθως συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας από τη Δ/νση ΧΟΠ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, που
χαρακτήρισε αυθαίρετες τις κατασκευές,
πού είχαν πραγματοποιηθεί στον πέμπτο όροφο της προαναφερόμενης πολυκατοικίας. Ο εναγόμενος άσκησε ένσταση κατά της παραπάνω έκθεσης αυτοψίας, η οποία κρίθηκε από την Επιτροπή
Νέων Αυθαιρέτων της Δ/νσης ΧΟΠ και
απορρίφθηκε σ’ ότι αφορά τον ξυλότυπο, που πλέον χαρακτηρίσθηκε τελεσίδικα αυθαίρετος και κατεδαφιστέος. Συνεπώς η κατασκευή του ξυλότυπου είναι
παράνομη και θίγονται από τη διατήρησή της τα δικαιώματα των εναγόντων
ως συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας,
που απορρέουν από το Ν. 3741/1929,
από τον κίνδυνο αποκόλλησης τμημάτων αυτού, λόγω της φθοράς τους, από
τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες,
καθώς και σιδηρών ράβδων, την οξείδωση του κύριου οπλισμού των υποστυλωμάτων στην πλάκα του πέμπτου
ορόφου, την εισροή υδάτων δια μέσου
των δύο κλιμακοστασίων στους υποκείμενους ορόφους, όπου ήδη εμφανίσθηκαν έντονα προβλήματα υγρασίας
στις τοιχοποιίες και κατά κύριο λόγο στον
τέταρτο όροφο. Επομένως πρέπει να
γίνει δεκτή η αγωγή και να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος να απομακρύνει τις προαναφερόμενες κατασκευές. Με βάση τα
δεδομένα αυτά το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ορθώς εφάρμοσε τη διάταξη του
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άρθρου 17 παρ 2 ΚΠολΔ και έκρινε ότι η
ένδικη διαφορά των διαδίκων υπάγεται
στην υλική αρμοδιότητα του και τη δίκασε κατά τη διαδικασία των άρθρων 648
επ ΚΠολΔ, αφού πρόκειται περί διενέ-

ξεως συνιδιοκτητών, που απορρέουν
από τη σχέση της οροφοκτησίας και
ορθώς εκτίμησε τις αποδείξεις, όσα δε
αντίθετα υποστηρίζονται με την έφεση

805/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Σαράντης Δρινέας, εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, Γεώργιος Βάγιας).
Οριζόντια ιδιοκτησία και κάθετη ιδιοκτησία. Διάκριση. Κοινό το οικόπεδο και ο
ακάλυπτος χώρος στην κάθετη ιδιοκτησία και κυριότητα σε ένα οικοδόμημα.
Παραβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους απαγορεύονται. Περιστατικά.

Επειδή ο θεσμός της διαιρεμένης
ιδιοκτησίας επί ενιαίου οικοπέδου εμφανίζεται υπό δύο μορφές, αυτήν της
ορι-ζόντιας και εκείνη της κάθετης ιδιοκτησίας. Η πρώτη ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 του ΑΚ
και 1 επ. του Ν. 3741/1929, και αποτελεί
ιδιαίτερη μορφή συγκυριότητας σε ακίνητα αποτελούμενη από δύο σημεία,
δη-λαδή την αποκλειστική κυριότητα
σε όροφο οικοδομής ή διαμερίσματος
αυ-τής και την αναγκαστική (αδιαίρετη)
συγκυριότητα σε κοινά μέρη του όλου
ακίνητου. Η δεύτερη κάθετη ιδιοκτησία,
η οποία ρυθμίζεται επί πλέον και από
τις διατάξεις του ΝΔ 1024/1971, είναι
η χωριστή κυριότητα σε ένα από τα
περισ-σότερα αυτοτελή οικοδομήματα
που έχουν ανεγερθεί η μέλλουν να
ανε-γερθούν σε ένα ενιαίο οικόπεδο
ή σε μέ-ρος αυτού, οπότε μπορεί να
συνυπάρ-χουν κάθετη και οριζόντια
ιδιοκτησία, πα-ρεπομένως δε ιδρύεται
αναγκαστική συγκυριότητα κατ’ ανάλογη
μερίδα στο ενιαίο οικόπεδο και τους
λοιπούς κοινό-χρηστους χώρους (βλ,
ΑΠ 1316/2003, Δνη 2005, 118, 115/

2003, Δνη 2003, 490, 1492/90, EEΝ
91, 644), Επομένως και επί διαιρημένης
κυριότητας επί αυτο-τελών οικοδομών,
ορόφων ή διαμερι-σμάτων αυτών, που
ανεγείρονται επί ενι-αίου οικοπέδου,
το έδαφος των οικοδο-μών αλλά και
ο ακάλυπτος χώρος (αυλή, πρασιά,
κήπος, προκήπιο, έδαφος, φω-ταγωγοί)
είναι αναγκαίως εκ νόμου κοινά για
όλους τους ιδιοκτήτες των αυτοτελών
οικοδομημάτων, ορόφων αυτών κλπ,
έστω και αν μερικοί από αυτούς δεν εξυπηρετούνται με αυτά. Έτσι, κάθε συνιδιοκτήτης, εφόσον από τις ενέργειες
άλ-λου συνιδιοκτήτη παραβλάπτεται
η χρή-ση του κοινού πράγματος και
μειώνεται η ασφάλεια της οικοδομής,
έχει το δικαί-ωμα να ζητήσει με αγωγή
την επανα-φορά των πραγμάτων
στην προηγού-μενη κατάσταση, το
δικαίωμα αυτό δε ασκείται σύμφωνα
με τις ανωτέρω διατά-ξεις του νόμου
και δεν ασκείται καταχρη-στικά ακόμη
και αν παρήλθε πολύς χρό-νος από τη
βλαπτική ενέργεια (βλ. ΑΠ 463/2003,
Δνη 2003, 1632, 115/2003, ο.π.).
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14. äéêçãïñïé
59/2005
(Προεδρεύων: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Μπενετάτος, Αντώνιος Σκουτέρης, Άγγελος
Παπαδόπουλος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή των δικηγόρων.

Καθορίζει τα δικαστικά έξοδα των
παρασταθέντων δικαιούχων της αποζημίωσης στο συνολικό ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ για τους αιτούντες,
των τριακοσίων (300) Ευρώ για τις καθών η αίτηση –παρεμβαίνουσες - ανταιτούσες Β. Π. και Ν.Δ. των διακοσίων
πενήντα (250) Ευρώ για τον καθού η
αί-τηση - ανταιτούντα Δήμο Πατρέων,
των εκατό (100) Ευρώ για την καθής η
αίτη-ση – ανταιτούσα Ε.Π. και των εκατό
(100) Ευρώ για την καθής η αίτησηανταιτούσα Ε.Μ. και επιβάλει τα ανωτέρω έξοδα σε βάρος των τελικώς (μετά
τον συμψηφισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) υποχρέων για καταβολή
αποζημίωσης προς τον κάθε δικαιούχο
ή ομάδα δικαιούχων και κατά το μέτρο
που αντιστοιχεί στην έκταση της υποχρέωσης του καθενός υπόχρεου.
Καθορίζει την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων των παρασταθέντων δικαιούχων της αποζημίωσης
στα κατωτέρω ποσοστά, υπολογιζόμενα
επί του ποσού της οριστικής αποζημίωσης που δικαιούνται τελικώς (μετά τον

συμψηφισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) οι ανωτέρω δικαιούχοι πελάτες
τους και ο ίδιος ο δικαιούχος δικηγόρος:
α) για τον Σ.Μ., σε συνολικό ποσοστό
έξη επί τοις εκατό (6%), β) για τον Α.Σ.,
σε συνολικό ποσοστό έξη επί τοις εκατό
(6%), γ) για την Π.Σ., σε ποσοστό τρία
επί τοις εκατό (3%), δ) για τον Α.Π., σε
ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%), ε) για
τον Α.Α. σε ποσοστό τρία επί τοις εκατό
(3%) και στ) για την Β.Α. σε ποσοστό
τρία επί τοις εκατό (3%), καθώς επίσης
και την παράσταση του καθενός από
τους πληρεξούσιους δικηγόρους κατά
σειρά σε διακόσια εξήντα τέσσερα (264)
Ευρώ, διακόσια εξήντα τέσσερα (264)
Ευρώ, εκατόν δεκαεφτά (117) Ευρώ,
εκατόν σαράντα εφτά (147) Ευρώ, εκατόν δεκαεφτά (117) Ευρώ και εκατόν
δε-καεφτά (117) Ευρώ αντίστοιχα και
επι-βάλει την ανωτέρω αμοιβή και
παρά-σταση σε βάρος των κατά τα
άνω τελι-κώς υπόχρεων για καταβολή
αποζη-μίωσης προς τον κάθε δικαιούχο
ή ομά-δα δικαιούχων, επιμεριζόμενες
κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

61/2005
(Προεδρεύων: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος).
(Εισηγητής: Κων/νος Παναγόπουλος, εφέτης).
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(Δικηγόροι: Δημήτριος Βολτής Ν.Σ.Κ., Δημήτριος Λιούρδης, Νικόλαος
Φερμελής).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων.

Καταδικάζει τον υπόχρεο στην
αποζημίωση να καταβάλει στους δικαιούχους αυτής την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, που έχει
ως εξής: 1) Για όσους έχουν ασκήσει
αιτή-σεις προσωρινού και οριστικού
προ-σδιορισμού σε ποσοστό 6% επί
της αξί-ας των απαλλοτριωθέντων
ακινήτων τους και 2) Για όσους έχουν

ασκήσει ανταιτήσεις με τις προτάσεις
τους τόσον στη δίκη του προσωρινού
όσον και στη δίκη του οριστικού
προσδιορισμού ή απλές προτάσεις,
ως καθών, σε ποσο-στό 2% για κάθε
ανταίτηση ή προτάσεις επί της αξίας
των απαλλοτριωθέντων ακινήτων και
επί πλέον για τις παρα-στάσεις του
ίδιου δικηγόρου σε 180 Ευ-ρώ.

243/2005
(Προεδρεύων: Σαράντης Δρινέας).
(Εισηγήτρια: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος Ν.Σ.Κ., Χριστόφορος
Παλιογιώργος, Θεοφάνης Κυριλής, Παντελής Λάσκαρης, Παντελής
Βαμβακάς).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δικαστική δαπάνη (άρθρο 18 παρ. 4 ν. 2882/2002).
Άσκηση εμπρόθεσμης άσκησης για καθορισμό οριστικής μονάδος αποζημίωσης.
Το Εφετείο αποφαίνεται ενιαίως τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού
διαδικασίας, όσο και για τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της
αποζημίωσης. Τι περιλαμβάνουν τα δικαστικά έξοδα. Τι περιλαμβάνει η αμοιβή του
δικηγόρου αναλυτικά.

Από το άρθρο 18 παρ. 4 του Ν.
2882/2002 προκύπτει ότι: α) η δικαστική
δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο προς
απο-ζημίωση και επιδικάζεται από το
δικαστήριο με την ίδια απόφαση, β) η
εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις, γ) το άρθρο 22
του ν. 3693/1957 δεν εφαρμόζεται, δ)
η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιμή μονάδας, αποτελεί ως προς
τη δικαστική δαπάνη εκτελεστό τίτλο σε

βάρος του υπόχρεου προς υποχρέωση,
εάν και οι δύο διάδικοι αποδέχθηκαν την
απόφαση αυτή ή παρήλθε άπρακτη η
προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης
και ε) σε περίπτωση ασκήσεως εμπρόθεσμης αιτήσεως, το Εφετείο αποφαίνεται ενιαίως, τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας, όσο
και για τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημιώσεως, στ) στη δίκη του προσωρινού ή
οριστικού προσδιορισμού της αποζη-
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μίωσης του απαλλοτριωμένου σύμφωνα
με τα άρθρα 18, 10 και 20 Ν. 2882/2001
ένα είναι το αντικείμενο της δίκης, ο προσδιορισμός της αποζημίωσης (προσωρινός ή οριστικός), και συνεπώς μία
αμοιβή του δικηγόρου σε ποσοστό
επί της αξίας του αντικειμένου αυτού
της δίκης ορίζεται (άρθρα 100 παρ. 1,
114 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων).
Ως ενιαία απόφαση από το Εφετείο για
τη δικαστική δαπάνη αμφοτέρων των
διαδικασιών, προσωρινού και οριστικού
προσδιορισμού της αποζημίωσης, είναι
νοητέα η εφάπαξ επιδίκαση των δικαστικών εξόδων του δικαιούχου και όχι η
επιπρόσθετη επιδίκαση δικαστικών εξόδων για τη δίκη προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης, δεδομένου ότι
σε περίπτωση αιτήσεως στο Εφετείο για
τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, η προσωρινή καθορίσασα την
αποζημίωση απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου καθίσταται, σύμφωνα με
τα άρθρα 18 επ. του Κ.Α.Α.Α., εν όλω
ανίσχυρη, ο δε δικαιούχος της αποζημιώσεως διάδικος, αφού εφάπαξ θα
πληρώσει την αμοιβή του δικηγόρου
του, ακόμη και σε περίπτωση διπλού,
προσωρινού και οριστικού, προσδιορισμού της αποζημίωσης (ΑΠ. 1479/
1984 Ελ.Δ. 26.646), εφάπαξ πρέπει να
λάβει την αμοιβή από τον υπόχρεο αντίδικο του (ΑΠ. 1593/2003, Ελ.Δ. 45,720).
Τα δικαστικά έξοδα της δίκης του προσωρινού και οριστικού προσδιορισμού
της αποζημίωσης περιλαμβάνουν: α) τα
γενόμενα για τη διεξαγωγή και υπεράσπιση της νίκης έξοδα, που ήταν απαραίτητα (άρθρο 189 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.),
β) την αμοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου για την ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και Εφετείου παράσταση (άρθρα 109 και 111 του Κώδικα
περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/54) και γ) την
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αμοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου,
κατά περίπτωση, από ποσοστό επί της
καθοριζομένης αποζημίωσης και συγκεκριμένα: αα) από 2% για τη σύνταξη αιτήσεως ή ανταιτήσεως, δι’ ιδίου δικογράφου ή κυρίας παρεμβάσεως, δι’ ιδίου δικογράφου, ββ) από 1% για τη σύνταξη
προτάσεων επί της αιτήσεως ή της δι’
ιδίου δικογράφου ασκηθείσας ανταιτήσεως ή της, δι’ ιδίου δικογράφου ασκηθείσας, κυρίας παρεμβάσεως και γγ)
από 2% για την άσκηση ανταιτήσεως,
δια των προτάσεων ή κυρίας παρεμβάσεως, δια των προτάσεων ή τη σύνταξη
απλών προτάσεων του καθού (άρθρα
100 παρ. 1, 103, 107 παρ. 1, 110 παρ.
3 του Κώδικα περί Δικηγόρων). Τέλος,
από τις διατάξεις των άρθρων 17 του Σ.,
9 παρ. 1, 1α, 5 και 6 του ν. 1093/1980,
όπως τούτο διεμορφώθη μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 22 παρ.
10 του ν. 1868/1989, 189 Κ.Πολ.Δικ. και
100 επ. του Κώδικα περί Δικηγόρων,
συνάγεται ότι η αμοιβή, την οποία καταβάλει ο δικαιούχος της αποζημίωσης στο
δικηγόρόν του για τη σύνταξη αιτήσεως,
ανταιτήσεως, κυρίας παρεμβάσεως ή
προτάσεων προκειμένου να επιτύχει
τον προσδιορισμό και την είσπραξη της
αποζημίωσης, αποτελεί παρακολούθημα της αποζημίωσης, προσαυξάνει το
ποσό 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 αποζημίωσης (Ολ. ΑΠ.
17/2000, Ελ.Δ. 41.958). Επομένως,
πρέπει να καταδικασθεί το υπόχρεο
καταβολής της αποζημίωσης αιτούν στα
εν γένει δικαστικά έξοδα των δικαιούχων
της αποζημίωσης καθών η αίτηση και
συγκεκριμένα: α) στην αμοιβή για την
παράσταση κάθε δικηγόρου μετά των
εξόδων ενώπιον του Μονομελούς
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Πρω-τοδικείου Αγρινίου καθώς και
ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου
από τρια-κόσια πενήντα (350) ευρώ
και β) στην αμοιβή των δικηγόρων τους

για τη σύνταξη της ανταιτήσεως και των
προτά-σεων, ενώπιον του παρόντος
Δικαστη-ρίου, από ποσοστό 2% επί
της αποζη-μιώσεως.

281/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόρος: Κώστας Κωνσταντακόπουλος).
Δικηγόροι. Αμοιβή. Υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις αμοιβές των δικηγόρων
(άρθρο 7 παρ. 2 ν.2753/99). Με τις αποφάσεις αυτές δεν καταργούνται ούτε τροποποιούνται
οι διατάξεις του Κώδικα Περί δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) που προβλέπουν τις αμοιβές
των δικηγόρων που εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις νομικών
υπηρεσιών γενικά για τις οποίες δεν προεισπράττεται δικηγορική αμοιβή καθώς και στις
περιπτώσεις που τα καθοριζόμενα από αυτόν ελάχιστα όρια αμοιβών δικηγόρων είναι
ανώτερα από αυτά που καθορίζονται από τις πιο πάνω αποφάσεις. Ν.π.δ.δ. (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ
κ.λ.π.). Στους δικηγόρους που απασχολούν καταβάλλεται η αμοιβή των Υ.Α. εφόσον
προβλέπονται αμοιβές ανώτερες από αυτές το Κωδ.Δικ. Συμφωνία για καταβολή
μικρότερης αμοιβής από τον εντολέα προς τον δικηγόρο.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 7
παρ. 2 ν. 2753/1999 ορίζεται ότι «για τις
παραστάσεις δικηγόρων ενώπιον των
δικαστηρίων, για τη σύμπραξή τους σε
εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις, όπως
προβλέπουν οι οικείες διατάξεις, καθώς
και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που
παρέχουν αυτοί στον εντολέα τους καθορίζεται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου
έτους, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που
δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών
συλλόγων της Ελλάδας, ελάχιστη αμοιβή, ενιαία για όλους τους δικηγορικούς
συλλόγους της χώρας». Η ισχύς της
παραπάνω διάταξης, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 12 ν.285/2000, αρχίζει
από το έτος 2000, το οποίο και λογίζεται
για την έναρξη της περιόδου που ορίζεται σε αυτή. Κατ’ εξουσιοδότηση του πα-

ραπάνω νόμου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.
1314/21-12-2000 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ήδη έχει εκδοθεί και η υπ’ αριθμ.
1473/23-9-2003 όμοια απόφαση) η
οποία καθόρισε τα ελάχιστα όρια αμοιβών των δικηγόρων όλης της χώρας όχι
μόνο για τις «παραστάσεις» ενώπιον
των δικαστηρίων και τη σύμπραξη τους
για εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις αλλά και για κάθε «νομική υπηρεσία τους»
μεταξύ των οποίων και για τη σύνταξη
δικογράφων που απευθύνονται στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Με την
παραπάνω διάταξη του ν. 2753/1999 και
τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις δεν καταργούνται ούτε τροποποιούνται οι διατάξεις
του Κώδικα Περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/
1954) που προβλέπουν τις αμοιβές των
δικηγόρων, οι οποίες εξακολουθούν να
εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις
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νομικών υπηρεσιών γενικά, για τις οποίες δεν προεισπράττεται δικηγορική αμοιβή καθώς και στις περιπτώσεις που τα
καθοριζόμενα απ’ αυτόν ελάχιστα όρια
αμοιβών δικηγόρων είναι ανώτερα απ’
αυτά που καθορίζονται από τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις (σχ. από
30-1-2002 πρακτικό της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου). Περαιτέρω, κατά
τη διάταξη του άρθρου 5 ν. 3210/1955
«το ΙΚΑ απολαύει όλων των δικαστικών,
προνομίων του Δημοσίου, επί τούτου δε
ως ενάγοντος ή εναγομένου εφαρμόζονται άπασαι αι δια το δημόσιον αντίστοιχοι διαδικαστικοί διατάξεις του Κωδικός Περί Δικών του Δημοσίου, της πολιτικής και ποινικής δικονομίας». Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 13 του
ν.δ. 2698/1953 «περί διοικήσεως του
ΙΚΑ και άλλων διατάξεων» ορίζεται ότι
σε όσα υποκαταστήματα, γραφεία ή παραρτήματα του ΙΚΑ δεν συσταθούν δικαστικά γραφεία ορίζεται με απόφαση του
διοικητή του δικηγόρος προς υπεράσπιση των συμφερόντων του ενώπιον των
δικαστηρίων. Οι δικηγόροι αυτοί αμείβονται με μηνιαία αντιμισθία, που ορίζεται
από το διοικητικό συμβούλιο, ή με βάση
τα κατώτατα όρια των αμοιβών δικηγόρων κατά τον δικηγορικό κώδικα ή κάτω
από αυτών κατόπιν ειδικής συμφωνίας.
Τέλος κατά τη διάταξη του αρθρ. 19 παρ.
1β του ν. 2556/1997, οι διοικητές των
ασφαλιστικών οργανισμών ΙΚΑ ΤΕΒΕ
και ΟΑΕΔ και οι πρόεδροι του ΤΑΕ και
του ΤΣΑΥ, μετά από σύμφωνη γνώμη
των διοικητικών του συμβουλίων μπορούν να αναθέτουν κατά περίπτωση
δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικής
και οικονομικής φύσης σε ιδιώτες
δικηγό-ρους για τη διεκπεραίωσή
τους. Η αμοι-βή για τις παραπάνω
περιπτώσεις καθο-ρίζεται με απόφαση
των διοικητικών τους συμβουλίων. Από
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τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η
αμοιβή δικη-γόρου στον οποίο ανέθεσε
το ΙΚΑ τη διεκπεραίωση δικαστικών
υποθέσεών του, υπολογίζεται σύμφωνα
με την προ-αναφερόμενη κοινή
υπουργική από-φαση που εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση του αρθρ. 7 παρ.
2 ν. 2753/1999, στον βαθμό κατά
τον οποίο τα ελάχιστα καθο-ριζόμενα
από αυτή όρια δικηγορικών αμοιβών
είναι ανώτερα από τα αντί-στοιχα
ελάχιστα όρια που ορίζει ο Κώδι-κας
Περί Δικηγόρων (Εφ. Θεσ. 2458/2004
αδημ.). Στην προκείμενη περίπτω-ση
το εκκαλούν με τον πρώτο λόγο της
κρινόμενης έφεσης ισχυρίζεται ότι έσφαλε η εκκαλουμένη απόφαση που εφάρμοσε την προαναφερόμενη υπουργική
απόφαση στον υπολογισμό της αμοιβής
του ενάγοντος δικηγόρου ενώ έπρεπε
να υπολογίσει αυτή σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 100,
109 επ. του Κώδικα Περί Δικηγόρων.
Ο λόγος αυτός είναι μη νόμιμος και
απορ-ριπτέος εφόσον, στην κρινόμενη
περί-πτωση εφαρμόζεται η παραπάνω
κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με
την προηγούμενη σκέψη, και ορθά το
πρω-τοβάθμιο δικαστήριο την εφάρμοσε
και υπολόγισε τη δικηγορική αμοιβή
του ενά-γοντος σύμφωνα μ’ αυτήν, στις
αναφε-ρόμενες στην αγωγή δικηγορικές
ενέρ-γειες.
Κατά το άρθρο 92 παρ. 1 του
Κώδικα Περί Δικηγόρων «τα της αμοιβής
του δικηγόρου κανονίζονται κατά συμφωνία μετά του εντολέως αυτού ... εν
ουδεμία όμως περιπτώσει επιτρέπεται
η αμοιβή να υπολείπεται των εν άρθρω
98 επ. ελάχιστων ορίων». Σύμφωνα δε
με το εδ. β’ της τελευταίας αυτής διάταξης, που είχε προστεθεί με την παρ. 3
του αρθρ. 5 ν.δ. 4272/1962 και αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 8 του ν. 1093/1980
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«πάσα συμφωνία περί λήψεως μικρότερης αμοιβής είναι άκυρος ανεξαρτήτως
χρόνου συνάψεως της». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η μεταξύ εντολέως και δικηγόρου συμφωνία για τη λήψη αμοιβής κατώτερης των ελαχίστων
ορίων που ορίζονται από τον Κώδικα
Περί Δικηγόρων, ανεξαρτήτως του χρόνου συνάψεως της και της μορφής υπό
την οποία συνάπτεται, είναι άκυρη και
θεωρείται ως μη γενομένη (ΑΠ 381/2001
Ελλ.Δνη 43, 117). Στην προκείμενη
περίπτωση το εκκαλούν με τον δεύτερο
και τελευταίο λόγο της έφεσης ισχυρίζεται ότι οι διάδικοι είχαν συμφωνήσει
να αμείβεται ο ενάγων δικηγόρος με το
ήμισυ των προβλεπομένων ελαχίστων
ορίων αμοιβών του Κώδικα Περί Δικη-

γόρων και έσφαλε το πρωτοβάθμιο
δικα-στήριο που δεν έκανε δεκτό τον
ισχυρι-σμό του αυτό και δεν υπολόγισε
την αμοιβή του ενάγοντος όπως είχε
συμφω-νηθεί. Ο λόγος αυτός είναι
μη νόμιμος και απορριπτέος εφόσον,
όπως παρα-πάνω εκτίθεται, είναι
άκυρη οποιαδή-ποτε συμφωνία μεταξύ
εντολέως και δικηγόρου για τη λήψη
αμοιβής κατώ-τερης των ελαχίστων
ορίων που ορίζο-νται από τον
Κώδικα Περί Δικηγόρων. Επομένως
ορθά το πρωτοβάθμιο δικα-στήριο,
ερμηνεύοντας τις παραπάνω διατάξεις,
έκρινε άκυρη τη συμφωνία αυ-τή και
υπολόγισε την αμοιβή του ενάγο-ντος
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες

329/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Φαίδων Κουλούρης, Διονύσιος Ζαχαρόπουλος Ν.Σ.Κ.).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή δικηγόρων, 6% επί του ποσού της αποζημίωσης
για τους δικηγόρους που ασκούν αυτοτελή αίτηση στο πρωτοδικείο και εφετείο, 5%
για όσους άσκησαν αυτοτελή αίτηση μόνο σε ένα από τα δικαστήρια αυτά και 4% για
τους υπόλοιπους δικηγόρους που παραστάθηκαν.

Η αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων πρέπει να καθοριστεί ενιαίως,
δηλαδή τόσο για τη διαδικασία ενώπιον
του παρόντος δικαστηρίου όσο και για
τη διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος
αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18§4 και 29§2 του ν.
2882/2001 και υπολογισθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 107, 110, 1,
111 και 114§5 του Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ολ. ΑΠ. 17/2000 Ελλ.Δνη 41.953)

ειδικότερα δε σε 6% για τους ασκήσαντες αυτοτελή αίτηση τόσο στο Πρωτοδικείο όσο και στο Εφετείο και 5% για
τους ασκήσαντες αυτοτελή αίτηση μόνο
σε ένα εκ των παραπάνω δικαστηρίων
και 4% για τους λοιπούς εκ των καθών
η αίτηση, που παραστάθηκαν στις δίκες
αυτές, το ποσοστό δε αυτό θα υπολογισθεί επί του ποσού της αποζημίωσης,
όπως αυτό καθορίζεται με την παρούσα
απόφαση.
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425/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, εφέτης).
Δικηγόρος - σύνδικος - Αμοιβή - Περιστατικά
Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις
των αρθ. 551, 556, 612, 632 και 637
Εμπ.Ν., ο προσωρινός σύνδικος της
πτώχευσης, αν η διαδικασία αυτής προβλέπεται μακρά, μπορεί να ζητήσει από
το πτωχευτικό δικαστήριο, δηλ. το πολυμελές πρωτοδικείο, μετά από έκθεση του
εισηγητή, προσωρινή αντιμισθία, η οποία
θα συνυπολογισθεί στην οριστική αντιμισθία που θα του επιδικασθεί, μετά τη
λήξη του λειτουργήματός του και την παροχή λογοδοσίας από αυτόν. Για τον καθορισμό της αντιμισθίας του συνδίκου
λαμβάνεται υπόψη η έκταση της πτωχευτικής περιουσίας, η διάρκεια, το
είδος, η αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών του, για την πρόοδο της πτωχευτικής διαδικασίας. Ο εν
λόγω καθορισμός γίνεται από το δικαστήριο και αν ακόμη ο σύνδικος είναι δικηγόρος και προσέφερε τις δικηγορικές
του υπηρεσίες στην πτώχευση, για τις
οποίες δεν δικαιούται να αξιώσει τα
ελάχιστα όρια αμοιβής που προβλέπονται από τον κώδικα περί δικηγόρων
(ΑΠ. 53/1995 ΕλλΔνη 37.146, ΕφΑθ
8025/2001 ΕλλΔνη 45.225, ΕφΠειρ 57/
1998 ΕλλΔνη 39.447). Στην προκειμένη
υπόθεση, από την έκθεση που υπέβαλε
η Εισηγήτρια της ένδικης πτωχεύσεως
και από τα λοιπά έγγραφα, τα οποία
νο-μίμως επικαλείται και προσκομίζει ο
αι-τών, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Με
την 368/1999 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών κηρύχθηκε σε

κατάσταση πτωχεύσεως η εδρεύουσα
στην Πάτρα ομόρρυθμη εταιρεία με την
επωνυμία «Δ.Μ. - Α.Σ. Ο.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «S.». Με την 624/1999 απόφαση του αυτού ως άνω Δικαστηρίου
ο αιτών διορίστηκε οριστικός σύνδικος
της πτώχευσης αυτής. Αυτός, κατά το
χρο-νικό διάστημα από τον διορισμό του
μέ-χρι και σήμερα πραγματοποίησε τις
δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που
αναφέρονται στην αίτηση και αφορούν
την πρόοδο των εργασιών της πτώχευσης. Λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη
του αριθμού και του είδους των ενεργειών του αιτούντος, της αναγκαιότητας και
της αποτελεσματικότητας των ενεργειών
αυτών, του γεγονότος ότι αυτοπροσώπως χειρίσθηκε τις ως άνω υποθέσεις
υπό την ιδιότητα του ως δικηγόρου, καθώς και της έκτασης της πτωχευτικής
περιουσίας, το ποσό της προκαταβλητέας προσωρινής αντιμισθίας του συνδίκου - αιτούντος θα πρέπει να καθορισθεί
στο ποσό των 8.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στον αιτούντα από τα
χρήματα της πτωχευτικής περιουσίας.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που με την εκκαλουμένη απόφαση του
καθόρισε ως προσωρινή αντιμισθία του
αιτούντος το ποσό των 6.500 ευρώ, αντί
να καθορίσει για την αιτία αυτή το ποσό
των 8.000 ευρώ, εσφαλμένα εκτίμησε
τις προσκομισθείσες αποδείξεις, κατά
παραδοχή, ως βάσιμων, των σχετικών
λόγων της εφέσεως.
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554/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος Ν.Σ.Κ., Σωτήριος Γιωτόπουλος, Βασίλης Αγγελόπουλος, Βασίλειος Βλαχογιάννης, Ιωάννα Μάντζαρη,
Ανδρέας Γούναρης, Ιάκωβος Μπαλτάς).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή δικηγόρου. Ορίζεται επί του ποσού της οριστικής
αποζημίωσης και για τους δύο βαθμούς (άρθρο 18.4 ν. 2882/2001). Καθορίζονται
έξοδα 250 €, δηλαδή 100 € για τη δίκη στο Μον. Πρωτ. και 150 € για το εφετείο. Η
αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται σε ποσοστό 6% της αποζημίωσης στο διάδικο
που άσκησε αντίθετη αίτηση με τις προτάσεις (ποσοστό3%) και δέχτηκε αίτηση υπέρ
ου η απαλλοτρίωση. Σε ποσοστό 4% στο διάδικο που άσκησε παρέμβαση χωρίς
να είναι καθού η αίτηση. Σε 3% στο διάδικο που ήταν καθού η αίτηση και άσκησε
αντίθετη αίτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και σε ποσοστό 3% στο διάδικο που
παρέστη μόνο στη δίκη του εφετείου που ήταν αιτών και κατέθεσε προτάσεις. Έξοδα
πα-ράστασης 117 Ε για την πρώτη δίκη και 147 € για τη δίκη του εφετείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 18§4 του
Ν. 2882/2001, το Ελληνικό Δημόσιο
που είναι υπόχρεο για την καταβολή της
απο-ζημίωσης πρέπει να καταδικαστεί
στην πληρωμή της πλήρους δικαστικής
δα-πάνης των καθών η αίτηση αιτούντων -ανταιτούντων δικαιούχων
της αποζη-μίωσης, η οποία δαπάνη
περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα
που προβλέ-πονται στο άρθρο 189 του
Κ.Πολ.Δικ., καθώς και την αμοιβή των
πληρεξού-σιων δικηγόρων τους, που
θα καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα
100§1, 103, 107§1, 110§3, 114§5 και
169 του Κώ-δικα Δικηγόρων, με βάση
το ποσό της οριστικής αποζημίωσης
που αντιστοιχεί στους δικαιούχους. Η
ανωτέρω δικα-στική δαπάνη (έξοδα και
αμοιβή δικη-γόρου) θα αφορά και τις
δύο ξεχωριστές δίκες, δηλαδή τόσο τη
δίκη προσωρινού προσδιορισμού της
αποζημιώσεως όσο και την παρούσα
δίκη, μόνο που θα κα-θοριστεί ενιαία
δαπάνη, η οποία θα απο-τελεί το
άθροισμα των επιμέρους δαπα-νών της

κάθε δίκης και η οποία θα καθο-ριστεί
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατά-ξεις,
με βάση το ποσό της οριστικής μό-νο
αποζημιώσεως και δεν θα ληφθεί υπόψη
για τον καθορισμό της δαπάνης της
πρώτης δίκης το ποσό του προσω-ρινού
προσδιορισμού της αποζημιώ-σεως
που έλαβε υπόψη του το μονο-μελές
πρωτοδικείο ούτε θα ληφθεί υπό-ψη
ο τρόπος υπολογισμού της εν λόγω
δαπάνης στην οποία αυτό προέβη. Με
την ανωτέρω ρύθμιση του Ν. 2882/2001
γίνεται δίκαιος πλέον καθορισμός της
δικαστικής δαπάνης της κάθε δίκης με
βάση την αποζημίωση που πράγματι
πρέπει να λάβει ο δικαιούχος και όχι με
βάση την μη ισχύουσα προσωρινή αποζημίωση, η οποία, αν είναι μεγαλύτερη
της οριστικής, άγει σε καθορισμό μεγαλύτερης δαπάνης από την πράγματι
δικαιούμενη και αδικείται έτσι ο υπόχρεος προς καταβολή της, ενώ αν είναι
μικρότερη από αυτήν, αδικείται αντίστοιχα ο δικαιούχος αυτής. Εν προκειμένω
τα δικαστικά έξοδα των παρασταθέντων
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δικαιούχων της αποζημίωσης πρέπει να
καθοριστούν στο συνολικό ποσό των
250 Ευρώ για κάθε αντίδικο του Ελληνικού Δημοσίου, επιμεριζόμενο σε 100
Ευρώ για τη δίκη προσωρινού προσδιορισμού και σε 150 Ευρώ για την παρούσα δίκη. Αντιστοίχως η αμοιβή του κάθε
πληρεξούσιου δικηγόρου πρέπει να
καθοριστεί στα κατωτέρω ποσοστά, τα
οποία υπολογίζονται επί του ποσού της
οριστικής αποζημιώσεως που δικαιούνται οι πελάτες τους: α) για τον Σωτήριο Γιωτόπουλο σε συνολικό ποσοστό
6% και για τις δύο δίκες, στις οποίες ο
πελάτης του ήταν καθού η αίτηση και
άσκησε αντίθετη αίτηση με τις προτάσεις
(3% για την κάθε δίκη), το ίδιο δε ισχύει
και για τον Ανδρέα Γούναρη, β) για τον
Βασίλειο Αγγελόπουλο σε συνολικό ποσοστό 6% και για τις δύο δίκες, επειδή
οι πελάτες του στην πρώτη δίκη ήταν
καθών η αίτηση και άσκησαν αντίθετη
αίτηση και στη δεύτερη ήταν αιτούντες

και κατέθεσαν προτάσεις, το ίδιο δε ισχύει και για τον Βασίλειο Βλαχογιάννη, γ)
για τον Ιάκωβο Μπαλτά σε συνολικό ποσοστό 4% και για τις δύο δίκες, επειδή η
πελάτισσα του δεν ήταν καθής η αίτηση,
αλλά άσκησε παρέμβαση και ανταίτηση
(2% για την κάθε δίκη), δ) για τους Αντώνιο Μπιλιάνη και Κων/νο Ζησιμόπουλο
σε ποσοστό 3% για τον καθένα, επειδή
παραστάθηκαν μόνο στην πρώτη δίκη,
στην οποία οι πελάτες τους ήταν καθών
η αίτηση και άσκησαν αντίθετη αίτηση
και ε) για την Ιωάννα Μάντζαρη σε ποσοστό 3%, επειδή παραστάθηκε μόνο στη
δεύτερη δίκη, στην οποία η πελάτισσα
της ήταν αιτούσα και κατέθεσε προτάσεις. Τέλος πρέπει η παράσταση του
κά-θε δικηγόρου να καθοριστεί σε 117
Ευ-ρώ για τον παρασταθέντα στην
πρώτη μόνο δίκη, σε 147 Ευρώ για τον
παρα-σταθέντα στη δεύτερη μόνο δίκη
και σε 264 Ευρώ για τον παρασταθέντα
και στις δύο δίκες (αρθ. 109 και 111 του

686/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Τζεφριού, Ξενοφών Γράψας).
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η πρόσληψη δικηγόρου γίνεται με απόφαση της
νομαρχιακής επιτροπής (άρθρο 15 του π.δ. 30/1996). Η σύμβαση με το δικηγόρο
πρέπει να είναι έγγραφη εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 150.000 δρ. και να
υπογραφεί από το Νομάρχη. Αν δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά η αγωγή απορρίπτεται
ως αόριστη και όχι ως μη νόμιμη.

Κατά τη διάταξη του άρθρ. 1 παρ.
2 Π.Δ. 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, ΦΕΚ Α’ 21/2.2.1996) οι
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ). Κατά το
άρθρο 62 ίδιου Π.Δ/τος ο Νομάρχης εκ-

προσωπεί την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δικαστικώς και εξωδίκως και εκτελεί
τις αποφάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών.
Τέλος κατά το άρθρο 15 του ίδιου παραπάνω Π.Δ/τος η Νομαρχιακή Επιτροπή,
πλην των άλλων, αποφασίζει για την
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πρόσληψη δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας, όταν δεν
έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία
αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει
δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο
που είναι διάδικος η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Εξάλλου από τις διατάξεις του
Ν.Δ. 496/1974 (αρθρ. 40,41) και Ν.Δ.
321/1969 (αρθρ. 84) προκύπτει ότι συμβάσεις που συνάπτονται με το Δημόσιο
ή τα Ν.Π.Δ.Δ πέραν του ισόποσου σε
ευρώ των 150.000 δραχμών, πρέπει
να υπογράφεται ιδιωτικό έγγραφο
από το δεσμεύον το νομικό πρόσωπο
φυσικό πρόσωπο, το έγγραφο δε αυτό
είναι συ-στατικό και όχι αποδεικτικό
της σύμβα-σης (Ολ.ΑΠ. 862/1984
ΕΕΔ 43,627). Από τα παραπάνω
προκύπτει ότι σε πε-ρίπτωση που με
απόφαση της Νομαρ-χιακής Επιτροπής
αποφασισθεί η πρό-σληψη δικηγόρου
για διεξαγωγή δικη-γορικών πράξεων,
πρέπει η σύμβαση αυτή (εντολής) να
είναι έγγραφη (εφόσον υπερβαίνει τις
150.000 δρχ.) και να υπογραφεί από
τον Νομάρχη, ο οποίος εκπροσωπεί τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-ση και εκτελεί
τις αποφάσεις των Νομαρ-χιακών
Επιτροπών. Τα παραπάνω στοι-χεία
(απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής και υπογραφή σύμβασης) είναι
απαραίτητα για το ορισμένο της αγωγής
δικηγόρου που ζητεί την δικηγορική του
αμοιβή. Στην προκείμενη περίπτωση με
την κρινόμενη αγωγή ο ενάγων εκθέτει
ότι με την υπ’ αριθμ. 170/2002 απόφαση
της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας του
δόθηκε η εντολή για την δικαστική εκπροσώπηση του τότε βοηθού Νομάρχη
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Κ.Α. προς απόκρουση σχετικής αγωγής
εναντίον του ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας. Ότι σε εκτέλεση της εντολής αυτής παρέστη ενώπιον
του παραπάνω δικαστηρίου και κατέθεσε έγγραφες προτάσεις. Ότι το σύνολο
της αμοιβής του για την παραπάνω
ενέρ-γεια ανήλθε στα 8.927,15 ευρώ και
υπέ-βαλε σχετικό πίνακα στο εναγόμενο
θεωρημένο από το Δικηγορικό Σύλλογο
Λευκάδας, πλην όμως το τελευταίο
αρνήθηκε την πληρωμή. Με βάση αυτό
το ιστορικό ζήτησε να υποχρεωθεί
το εναγόμενο να του καταβάλει το
παραπά-νω χρηματικό ποσό με το
νόμιμο τόκο από την 10.7.2003, που
οχλήθηκε άλ-λως από την επίδοση της
αγωγής. Η αγωγή αυτή είναι αόριστη
και απορρι-πτέα, εφόσον δεν φέρει τα
υπό του άρθ-ρου 118 και 216 Κ.Πολ.Δικ.
προβλεπό-μενα στοιχεία. Ειδικότερα
δεν αναφέρει ότι μεταξύ αυτού και
του εκπροσωπού-ντος την εναγομένη
Νομάρχη Λευκάδας, συνήφθη έγγραφη
σύμβαση εντολής λαμβανομένου υπόψη
ότι το ποσό αυτής υπερέβαινε το ισάξιο
σε ευρώ των 150.00 δραχμών και ήταν
οριστό σύμ-φωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα περί Δικηγόρων (αρθρ. 91) τα
ελάχιστα όρια αμοιβής, σύμφωνα μ’
όσα αναφέρονται στην προηγούμενη
σκέψη. Επομένως, το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο που απέρ-ριψε την αγωγή
ως μη νόμιμη ενώ έπρε-πε να την
απορρίψει ως αόριστη, εσφαλ-μένα
ερμήνευσε και εφάρμοσε τις παραπάνω διατάξεις και πρέπει, μολονότι ο
εκκαλών παραπονείται για την απόρριψη της αγωγής του ως μη νόμιμης, ν’
απορριφθεί αυτή ως αόριστη, εφόσον
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835/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μπέσκος, Γεώργιος Ρούσσος).
Δικηγόρος. Αμοιβή για διοικητικές υποθέσεις. Κατάργηση σιωπηρή του άρθρου 152
Κώδ.Δικ. και εφαρμογή κατά τρόπο ομοιόμορφο της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει
στις πολιτικές υποθέσεις και ως προς τις αναγόμενες στην προδικασία των διοικητικών
δικαστηρίων δικηγορικής εργασίας. Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη αγωγής, προτάσεις
κ.λ.π. Περιστατικά.

Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η
κοινότητα Τεμένης που ήδη έχει συνενωθεί στον εναγόμενο Δήμο Αιγίου με την
υπ’ αριθμ. 1/1997 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου της διόρισε τον ενάγοντα δικηγόρο πληρεξούσιό της με την
εντολή να την εκπροσωπήσει και αποκρούσει την από 17-12-1966 αγωγή του
Α.Γ. κ.λ.π. οκτώ συνολικά εναγόντων
εναντίον της, ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών. Με την αγωγή
τους αυτή κατά του Ελληνικού Δημοσίου
και της κοινότητας Τεμένης Αιγίου ιστορούσαν ότι ήσαν κύριοι ο καθένας του
περιγραφομένου ακινήτου στη θέση
«Τρέμουσα» ή « Γκανέϊκα» της κοινότητας Τεμένης και ζητούσαν να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να τους
καταβάλουν εις ολόκληρο το αναφερόμενο ποσό στον καθένα και συνολικά
1.383.224 ΕΥΡΩ ως αποζημίωση προς
αποκατάσταση των ζημιών (θετικής
ζημίας και διαφυγόντων εσόδων) που
υπέστησαν από τις δυσμενείς συνέπειες
που είχε για τις ιδιοκτησίες τους η διάβρωση της ακτής, η οποία προκλήθηκε
από την παράνομη κατασκευή έργου
δύο προβόλων μέσα στη θάλασσα από
τη δεύτερη εναγομένη κοινότητα με την
έγκριση και την επίβλεψη των οργάνων
του πρώτου εναγομένου. Σε εκτέλεση
της εντολής αυτής ο ενάγων δικηγόρος
εκτέλεσε τις παρακάτω διαδικαστικές

ενέργειες (σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και παράσταση κατά τη συζήτηση της αγωγής στη μεταβατική έδρα
Αιγίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πα-τρών), χωρίς η αμοιβή του γι ‘αυτές
να αποτελέσει αντικείμενο συμβατικής
ρύθ-μισης με την εναγομένη εντολέα
του. Επομένως η αμοιβή του ενάγοντος
δικη-γόρου πρέπει να εκκαθαριστεί κατά
τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων
(αρθρ. 155 ν.δ. 3026/1954), λαμβανομένων υπόψη των προσδιοριζόμενων
ελαχίστων ορίων δικηγορικών αμοιβών
(αρθρ. 98 επ. του Κώδικα αυτού) και του
κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών
ισχύοντος συντελεστή δικηγορικής αμοιβής από 140 δραχμές σύμφωνα με την
12.398/9-2-1989 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 131/ 21-2-1989
τεύχος Β’). Ο ισχυρισμός του εναγομένου Δήμου ότι δεδομένου πρόκειται
για υπόθεση που εκδικάστηκε ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου και Διοικητικού Εφετείου, πρέπει η αμοιβή του
ενάγοντος να υπολογιστεί με βάση τις
οριζόμενες ελάχιστες πάγιες αμοιβές
στη διάταξη του άρθρου 152 του Κώδικα
περί Δικηγόρων, πρέπει να απορριφθεί
ως μη νόμιμος, σύμφωνα με την περιλαμβανόμενη στην αρχή της παρούσας
νομική σκέψη, αφού η διάταξη του
άρθρου 152 του ιδίου Κώδικα καταργή-
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θηκε σιωπηρώς, ενώ η αμοιβή του δικηγόρου για εργασίες της κύριας διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνεται και η
σύνταξη προτάσεων και για τις υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων εναρμονίστηκε (αρθρ. 155 εδ. β’)
με αυτή για τις πολιτικές υποθέσεις και
συνεπώς η αμοιβή για εργασίες της κύριας διαδικασίας ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων υπολογίζεται αναλογικώς επί της αξίας του αντικειμένου
της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 100 επ. του ιδίου Κώδικα και
σύμφωνα με τα οριζόμενα σ’ αυτά ελάχιστα όρια (ποσοστά) υπολογισμού της
αμοιβής. Τα ίδια ως προς το κεφάλαιο
αυτό έκρινε και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλουμένη οριστική
απόφασή του. Τα περί του αντιθέτου με
το σχετικό λόγο της κρινομένης εφέσεως
(πρώτος) από τον εναγόμενο υποστηριζόμενα απορριπτέα κρίνονται. Κατά το
άρθρο 91 παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954 ) «ο δικηγόρος
δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του,
εκτός της δαπάνης δικαστικής ή άλλης,
την οποία κατέβαλε εξ ιδίων και αμοιβή
για κάθε εργασία αυτού δικαστική ή εξώδικη» και κατά το άρθρο 92 παρ. 1 του
ιδίου κώδικα «τα της αμοιβής του δικηγόρου κανονίζονται κατά συμφωνία με
τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπο του,
περιλαμβάνουσα είτε την όλη διεξαγωγή
της δίκης είτε μέρος ή κατ’ ιδίαν πράξεις
αυτής, ή άλλης κάθε φύσεως νομικής εργασίας, σε καμιά όμως περίπτωση επιτρέπεται η αμοιβή να υπολείπεται των
στο άρθρο 98 και επ. ελαχίστων ορίων
αυτής. Κάθε συμφωνία περί λήψεως
μικρότερης αμοιβής είναι άκυρη ανεξαρτήτως χρόνου συνάψεώς της. Κατά
το άρθρο 98 παρ. 1 του αυτού Κώδικα
«εν ελλείψει ειδικής συμφωνίας, το ελάχιστο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου
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ορίζεται κατά τις διατάξεις των επόμενων
άρθρων. Με το άρθρο 100 παρ. 1 εδ. α
ορίζεται ότι «το ελάχιστο όριο της αμοιβής για τη σύνταξη κύριας αγωγής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας του
αντικειμένου της αγωγής και με το άρθρο
107 παρ. 1 εδ. α ότι: «για την σύνταξη
προτάσεων επί της πρώτης συζητήσεως
της υποθέσεως το ελάχιστο όριο της
αμοιβής του δικηγόρου του εναγομένου
είναι ίσο προς το για σύνταξη της αγωγής κ.λ.π. οριζόμενο στα άρθρα 100 επ.
και τέλος με το άρθρο 110 παρ. 1 ότι «για
τη σύνταξη προτάσεων επί της πρώτης
ενώπιον του Εφετείου συζη-τήσεως
κάθε υποθέσεως, το ελάχιστο ποσό
της αμοιβής του δικηγόρου αμφο-τέρων
των διαδίκων είναι το διπλάσιο του για το
δικηγόρο του ενάγοντος ή του αιτούντος
καθοριζομένου στο άρθρο 107 παρ. 1
ορίου αμοιβής για τις προτάσεις της
πρώτης πρωτόδικης συζητήσεως ...».
Στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων δικηγόρος ανέλαβε την ως άνω
υπόθεση που του ανατέθηκε μετά από
απόφαση των αρμοδίων του εντολέως
του και συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ. 1/
1997 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της Τεμένης προς απόκρουση της
αγωγής εναντίον της στον πρώτο βαθμό
και την υπ’ αριθμ. 125/28-9-2000 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του
εναγομένου Δήμου προς απόκρουση
της έφεσης. Στην δεύτερη απόφαση, την
οποία αποδέχτηκε ο ενάγων, οριζόταν
ότι η αμοιβή του ορίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 307 του Π.Δ. 410/
1995 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώ-δικας)
και συμφωνείται στο ελάχιστο πο-σό
που ορίζεται από τις διατάξεις του κώδικα περί αμοιβής δικηγόρων, ενώ στην
πρώτη απόφαση δεν υπάρχει ειδική
συμφωνία. Έτσι η ως άνω απόφαση
παραπέμπει στο άρθρο 307, στο οποίο
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ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι
που διορίζονται από δήμο αμείβονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Ουδεμία αναφορά γίνεται ότι οφεί-λεται
η προβλεπόμενη πάγια αμοιβή, όπως
αβάσιμα υποστηρίζει ο εναγό-μενος.
Από κανένα δε αποδεικτικό στοι-χείο
αποδείχτηκε ότι υπήρξε μεταξύ των
διαδίκων συμβατικός καθορισμός της
οφειλομένης στον ενάγοντα δικηγορικής
αμοιβής με βάση το οριζόμενο στον Κώδικα περί Δικηγόρων πάγιο ποσό, δηλαδή σε 150 μεταλλικές, όπως υποστηρίζει
ο εναγόμενος. Τα ίδια ως προς το κεφάλαιο αυτό έκρινε και το πρωτοβάθμιο
δι-καστήριο με την εκκαλουμένη
απόφασή του. Τα περί του αντιθέτου με
το σχετικό λόγο της κρινομένης εφέσεως
(δεύτερο) υποστηριζόμενα απορριπτέα
κρίνονται.
Όπως προκύπτει από το άρθρο
100 παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων
σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου
άρθρου, το ελάχιστο όριο της δικηγορικής αμοιβής εάν το αίτημα της αγωγής συνίσταται σε ορισμένη χρηματική
απαίτηση υπολογίζεται με βάση το αγωγικό αίτημα. Ως αξία του αντικειμένου της
αγωγής με βάση την οποία υπολογίζεται
σε ποσοστό η δικηγορική αμοιβή, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική αξία την
οποία έχει το αντικείμενο της αγωγής
κα-τά το χρόνο της εγέρσεώς της, ή εάν
επακολουθήσει συζήτηση αυτής, κατά το
χρόνο της πρώτης συζητήσεως αν το
αντικείμενο συνίσταται σε ορισμένη χρηματική απαίτηση (ΑΠ 792/ 2000 Ελλ.
Δνη 42.113 ). Πράγματι η από 17-121996 αγωγή του Α.Γ. κ.λ.π, κατά πρώην
Κοινότητα Τέμενης και ήδη Δήμου Αιγίου,
είναι αγωγή αποζημιώσεως στηριζόμενη
στα άρθρα 105 και 106 του Εις. ΝΑΚ
και 914 ΑΚ και αξιώνει συγκεκριμένη
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απαίτηση ως αποζημίωση. Κατόπιν
αυτού η αμοιβή που δικαιούται ο ενάγων
δικηγόρος για τις διαδικαστικές ενέργειες
που προέβη προς εκτέλεση της ανατεθείσας σ’ αυτόν εντολής υπολογίζεται με
βάση το αγωγικό αίτημα ο δε ισχυρισμός
του εναγομένου ότι η οφειλόμενη δικηγορική αμοιβή εξαρτάται από την έκβαση
της δίκης και το ποσό που θα επιδικασθεί, απορριπτέος κρίνεται. Τα ίδια
ως προς το κεφάλαιο αυτό έκρινε και το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, τα δε περί του
αντιθέτου με το σχετικό λόγο της κρινομένης εφέσεως (τρίτο) υποστηριζόμενα
απορριπτέα κρίνονται.
Ο εναγόμενος - εκκαλών με τον
τέταρτο λόγο της κρινομένης εφέσεως
ισχυρίζεται ότι δια των αρμοδίων οργάνων του πίστευε εύλογα και δικαιολογημένα ότι η συμφωνία που κλείστηκε
με τον ενάγοντα - εφεσίβλητο δικηγόρο
ήταν έγκυρη και ισχυρή και ότι δεν οφείλει άλλο ποσό πέραν του συμφωνηθέντος, ώστε το ασκούμενο από τον ενάγοντα το πρώτον δικαίωμα με την ένδικη
αγωγή του προς επιδίωξη μεγαλύτερης
αμοιβής προσκρούει στις αρχές του
άρθρου 281 και θα του προκαλέσει
εντελώς αδικαιολόγητη μη προβλεπομένη οικονομική βλάβη. Ο ισχυρισμός
αυτός απορριπτέος κρίνεται ως ουσιαστικά αβάσιμος, γιατί όπως προαναφέρθηκε, δεν αποδείχτηκε ότι υπήρξε
μεταξύ των διαδίκων συμβατικός καθορισμός της οφειλόμενης στον ενάγοντα
δικηγορικής αμοιβής. Αναφέρεται δε στο
κείμενο της απόφασης της Δημαρχιακής
Επιτροπής ότι η αμοιβή συμφωνείται
στο ελάχιστο ποσό που ορίζεται από τις
διατάξεις του Δικηγορικού Κώδικα, δηλ.
με βάση τα ελάχιστα όρια αμοιβής που
προβλέπονται για κάθε διαδικαστική
εργασία και ορίζονται σε αναλογικό ποσοστό επί της χρηματικής απαίτησης
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που αποτελεί αντικείμενο της δίκης. Αναλόγου περιεχομένου είναι όλες οι προσκομιζόμενες αποφάσεις του εναγομένου-εκκαλούντος Δήμου, με τις οποίες
ανέθεσε την υποστήριξη για λογαριασμό
του άλλων δικαστικών υποθέσεων είτε
στον ενάγοντα δικηγόρο είτε σε τρίτους
δικηγόρους, ούτε ο εναγόμενος Δήμος
προσκομίζει κάποια απόδειξη ότι οι
δικηγορικές αμοιβές που κατέβαλε δεν
καθορίζονται αναλογικά βάσει του αντικειμένου της δίκης. Εξάλλου ούτε υπήρξε μακροχρόνια αδράνεια εκ μέρους του
ενάγοντος, ούτε επήλθε αποδυνάμωση
του δικαιώματός του, ούτε με κάποιο
τρόπο δημιούργησε στον εναγόμενο
την πεποίθηση ότι δεν θα διεκδικήσει
τη νόμιμη αμοιβή του. Τα ίδια ως προς
το κεφάλαιο αυτό έκρινε και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, τα δε περί του αντιθέτου
με το σχετικό λόγο της κρινόμενης εφέσεως (τέταρτο) υποστηριζόμενα απορριπτέα κρίνονται.
Το δικαστήριο προκειμένου να
καθορίσει και επιδικάσει στο δικηγόρο
αμοιβή για σύνταξη αγωγής και προτάσεων, οφείλει να λάβει υπόψη του το
αί-τημα της αγωγής που συνίσταται σε
ορι-σμένη χρηματική απαίτηση, εκτός αν
προταθεί και αποδειχθεί από τον εναγόμενο ένσταση από το άρθρο 102 του
ιδίου Κώδικα. Η ένσταση αυτή έχει ως
βάση ότι το αγωγικό αίτημα είναι προφανώς εξογκωμένο και αυτό μπορούσε να
αντιληφθεί ο δικηγόρος αν εξακρίβωνε
επιμελέστερα τα πράγματα, οπότε ο κανονισμός της αμοιβής δεν θα γίνει με βάση το αναφερόμενο σε ορισμένη χρηματική απαίτηση αίτημα της αγωγής αλλά
με βάση το ποσό που έπρεπε να ζητηθεί
ύστερα από επιμελή εξακρίβωση των
πραγμάτων. Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται και ως προς τον υπολογισμό της
αμοιβής του δικηγόρου του εναγομένου,
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με την έννοια ότι, εάν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις μείωσης της αμοιβής του
δικηγόρου του ενάγοντος, μεταξύ των
οποίων είναι και ότι αυτός μπορούσε να
αντιληφθεί τη διόγκωση του αγωγικού
αιτήματος, αυτοδικαίως και ο υπολογισμός της αμοιβής του δικηγόρου αυτού
θα γίνει με βάση το ποσό που έπρεπε
να ζητηθεί με την αγωγή και αποτελεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
107 παρ. 1-4 του ιδίου Κώδικα το
χρηματικό αντικείμενο της δίκης για τον
καθορισμό της αμοιβής των δικηγόρων
των διαδίκων, αδιαφόρως αν και ο εν
λόγω δικηγόρος γνώριζε ή μπορούσε να
αντιληφθεί την πραγματική αξία του αντικειμένου της αγωγής και τη διόγκωση
του με το αγωγικό δικόγραφο (Α.Π.1172/
1998 Ελ Δνη 40. 1718). Ειδικότερα ο
εναγόμενος ισχυρίζεται ότι στην ένδικη
αγωγή, οι ενάγοντες έχουν διαγνώσει
προφανώς όλα τα αιτήματα, τα οποία
με βάση την κοινή πείρα και λογική θα
μπορούσαν εύκολα να εκτιμηθούν από
οποιονδήποτε δικηγόρο και βεβαίως
από τον ενάγοντα ως υπέρμετρα και
υπερβολικά, ο οποίος ήταν μόνιμος κάτοικος της περιοχής και γνώριζε τις αντικειμενικές συνθήκες της περιοχής και τις
πραγματικές αξίες των ακινήτων. ‘Όμως
ο εναγόμενος δεν επικαλείται ούτε προσδιορίζει το πραγματικό ύψος του αντικειμένου της δίκης, βάσει του οποίου
θα υπολογιστεί η οφειλόμενη δικηγορική
αμοιβή και θα διαπιστωθεί το προφανώς
εξογκωμένο του αιτήματος της αγωγής.
Επομένως ο ισχυρισμός αυτός απορριπτέος κρίνεται ως αόριστος και ανεπίδεκτος δικαστικής εκτιμήσεως. Τα ίδια
δέχτηκε και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
ως προς το κεφάλαιο αυτό τα δε περί
αντιθέτου με το σχετικό πέμπτο λόγο της
κρινομένης εφέσεως από τον εναγόμενο
υποστηριζόμενα απορριπτέα κρίνονται.
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Ο εναγόμενος- εκκαλών Δήμος με σχετικό λόγο έφεσής του ζητεί την αναβολή
της συζητήσεως επί της παρούσας υποθέσεως κατ’ άρθρο 249 Κ.Πολ.Δ. μέχρι
να εκδοθεί από το Διοικητικό Εφετείο
Πατρών τελεσίδικη απόφαση επί της
ως άνω αγωγής των προαναφερομένων
εναγόντων κατά της Κοινότητας Τεμένης
που κατ’ εντολή της απέκρουσε ο ενάγων στην παρούσα υπόθεση δικηγόρος.
Ειδικότερα υποστηρίζει ότι το ως άνω
Δικαστήριο έχει διατάξει τη διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης για το ύψος της
ζημιάς των εναγόντων και έτσι θα διαμορφωθούν τα ποσά αποζημιώσεως
που δικαιούνται ο καθένας αυτών, τα
οποία έπρεπε να ζητήσουν με την αγωγή τους και όχι τα ως άνω εξογκωμένα
που ζήτησαν με αυτή. Το αίτημα αυτό
του εναγομένου - εκκαλούντος πρέπει
ν’ απορριφθεί ως αβάσιμο γιατί η οφειλόμενη δικηγορική αμοιβή που καθορίζεται με βάση τα οριζόμενα στο νόμο
ελάχιστα όρια (αρθρ. 100 του Κώδικα
περί Δικηγόρων) δεν εξαρτάται από την
έκβαση της δίκης και το ποσό που θα
επιδικαστεί. Διαφορετική είναι η έννοια
του άρθρου 102 του ιδίου Κώδικα που
αναφέρεται σε μείωση της δικηγορικής
αμοιβής σε περίπτωση που το αίτημα
της αγωγής ήταν προφανώς εξογκω-

μένο, το οποίο θα μπορούσε να διαγνώσει εκ των προτέρων ο δικηγόρος του
ενάγοντος εάν ερευνούσε επιμελέστερα
τα πράγματα. Έτσι η απόφαση του Εφετείου δεν πρόκειται να κρίνει τις απαιτούμενες στο νόμο ως άνω προϋποθέσεις
για τη μείωση της οφειλόμενης δικηγορικής αμοιβής, ώστε η κρίση επί της
παρούσας υπόθεσης δεν εξαρτάται από
την έκβαση της δίκης ενώπιον του Εφετείου, για να συντρέχει λόγος αναβολής
της συζητήσεως της υποθέσεως.
Συνεπώς, η εκκαλουμένη απόφαση
που δέχτηκε τα ανωτέρω και έκανε δεκτή
εν μέρει την αγωγή του ενάγοντος και
νυν εφεσίβλητου, ορθά εφάρμοσε το
νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις, οι
δε σχετικοί λόγοι της έφεσης πρέπει ν’
απορ-ριφθούν στην ουσία τους, καθώς
και η έφεση στο σύνολό της. Τέλος, τα
δικα-στικά έξοδα του παρόντος βαθμού
δικαι-οδοσίας πρέπει να επιβληθούν
σε βά-ρος του εκκαλούντος, ο οποίος
ηττή-θηκε, μειούμενης της δικηγορικής
αμοι-βής κατά το ως άνω άρθρο 307
του Π.Δ. 410/1995, κατόπιν και του
σχετικού υπο-βληθέντος αιτήματος του
εφεσίβλητου (αρθρ. 191 παρ. 2, 196 και
183 Κ.Πολ.Δ.).

875/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παρασκευή Σφαέλου, Γεώργιος Νικολόπουλος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή του δικηγόρου.

Καταδικάζει τον υπόχρεο στην
αποζημίωση, αιτούντα Δήμο Πατρέων,
να καταβάλει στους καθών η αίτησηανταιτούντες την αμοιβή του πληρεξου-

σίου δικηγόρου τους για τις παραστάσεις
του και στις δυο δίκες τόσον ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, όσον
και ενώπιον του δικαστηρίου τούτου με
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τα έξοδα, που ανέρχονται στο ποσόν
των τετρακοσίων (400) ευρώ και στην
αμοιβή του δικηγόρου τους ενιαίως και
για τις δυο δίκες για τη σύνταξη της
αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο,

της ανταίτησης στο δικαστήριο τούτο
και των προτά-σεων σε ποσοστό 3%
της οριστικής αποζημίωσης.

1002/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Καφέζας, Πηγή Λιανού).
Δικηγόροι. Αμοιβή για αγωγή ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της κατά το χρόνο
της έγερσης της αγωγής ή της πρώτης συζήτησής της συν τόκοι μέχρι την πρώτη
συζήτηση. Αγωγή με αντικείμενο προφανώς διογκωμένο που μπορούσε να γίνει
αντιληπτό από τον ενάγοντα δικηγόρο. Μείωση της αμοιβής στο πραγματικό ποσό
για το οποίο έπρεπε να εγερθεί η αγωγή. Παραγραφή για την αξίωση από δικηγορική
αμοιβή. Νόμιμη παραίτηση του πελάτη. Περιστατικά.

Για τον υπολογισμό της δικηγορικής αμοιβής που προσδιορίζεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της
αγωγής (αρθρ. 100 επ. του κώδικα των
δικηγόρων - ν.δ. 3026/54) λαμβάνεται
υπ’ όψη η πραγματική αξία του αντικειμένου της αγωγής κατά τον χρόνο της
εγέρσεώς της, ή, εάν επακολουθήσει
συζήτηση της αγωγής, κατά τον χρόνο
της πρώτης συζητήσεώς της στο ακροατήριο του δικαστηρίου, κατά τον οποίο
και προσδιορίζεται εν γένει το αντικείμενο της αγωγής κατά το όρθρο 224 του
ΚΠολΔ (ΑΠ 837/03 Ελλ Δ 45.119, 980/98
Ελλ Δ 40.303), εάν δε το αντικείμενο
(αίτημα) της αγωγής είναι ορισμένη χρηματική απαίτηση, για τον προσδιορισμό
του ως άνω αντικειμένου της λαμβάνεται
υπ’ όψη το ποσό του κεφαλαίου της
απαίτησης καθώς και το ποσό των τυχόν
ζητούμενων τόκων της μέχρι την πρώτη
συζήτηση της αγωγής (ΑΠ 1225/01 Ελλ
Δ 43.117, 742/99 Ελλ Δ 42.110). Εν προκειμένω από τις καταθέσεις των μαρτύρων στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου που περιέχονται στα ταυ-

τάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά
του ίδιου δικαστηρίου και τα έγγραφα τα
οποία οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά. Κατόπιν εντολής της εναγομένης ο ενάγων δικηγόρος
συνέταξε, υπέγραψε και κατέθεσε στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών για
λο-γαριασμό της την από 14-2-1994
αγωγή της κατά της ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία «Κ. και Μ.Ε. Α.Ε.» με
την οποία ζητούσε γα υποχρεωθεί η
εναγο-μένη αυτή εταιρία να καταβάλει
στην ενά-γουσα (ήδη εναγομένη) το
ποσό των 38.139.884 δραχμών,
νομιμοτόκως από την 10-12-1990, για
την αναφερόμενη στην αγωγή αιτία
(αμοιβή για αρχιτε-κτονική και στατική
μελέτη ξενοδοχει-ακής μονάδας της
εναγομένης) επί της αγωγής δε αυτής,
που συζητήθηκε την 23-2-1995,
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 805/95 απόφαση
του ως άνω δικαστηρίου με την οποία
έγινε δεκτή η αγωγή και υποχρεώθηκε
η τότε εναγομένη εταιρία να καταβάλει
στην ενάγουσα το ποσό των 35.651.234
δραχμών, νομιμοτόκως ως ανωτέρω. Το
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ποσό
των
ζητηθέντων
και
επιδικασθέντων αυτών τόκων ανέρχεται σε 56.449.238 δραχμές. Επομένως δε και σύμφωνα με την προηγηθείσα μείζονα σκέψη η αξία του αντικειμένου της ειρημένης αγωγής, επί της
οποί-ας πρέπει κατά νόμον να
υπολογισθεί η αμοιβή του ενάγοντος
δικηγόρου, αφού δεν υπήρξε καμία
συμφωνία του ιδίου με την εναγομένηεντολέα του για την αμοιβή αυτή,
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
94.589.238 δραχμών, αποτε-λούμενο
από το ποσόν του κεφαλαίου της
αγωγής (δρχ. 38.139.884) και το πο-σό
των τόκων (δρχ. 56.449.238), και όχι στο
ποσό μόνον του κεφαλαίου της αγω-γής,
όπως κατ’ εσφαλμένην ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου δέχθηκε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφασή του. Έτσι, για τις κατωτέρω δικαστικές ενέργειες του ενάγοντος
σχετικά με την προαναφερθείσα αγωγή
(υπόθεση), οι οποίες, συνομολογούμενες άλλωστε, έγιναν δεκτές από το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο και για τις
οποίες δεν υπάρχει λόγος εφέσεως, ο
ενάγων δικαιούται, κατά τον βάσιμο περί
τούτου πρώτο λόγο της εφέσεως του, τα
εξής ποσά, ήτοι α) δραχμές 1.891.178
για τη σύνταξη της αγωγής (94.589.127
δρχ. Χ 2%, αρθρ. 100 § 1 α’του δικ.
κώδικα), β) δραχμές 945.589 για τη
σύνταξη και κατάθεση των προτάσεων
επί της αγωγής (94.589.122 δρχ. Χ 1%,
αρθρ. 107 § 1 του δικ. κωδ.), γ) δραχμές
1.891.178 για τη σύνταξη και κατάθεση
προτάσεων ενώπιον του Εφετείου Πατρών κατά την πρώτη συζήτηση (16-51996) της εφέσεως που άσκησε η
εναγό-μενη εταιρία κατά της πρωτόδικης,
ως άνω, απόφασης, καθώς και δ)
επίσης δραχμές 1.891.178 για τη
σύνταξη και κατάθεση προτάσεων
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ενώπιον του ίδιου Εφετείου κατά την
περαιτέρω συζήτηση της έφεσης (1010-2000) επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’
αριθμ. 498/2001 οριστι-κή απόφαση του
Εφετείου σχετικά με την έφεση αυτή, την
οποία και απέρριψε (94.589.122 δρχ. Χ
2% για κάθε συζήτη-ση της έφεσης,
άρθρ. 110 §§ 1-2 του δικ. κωδ.),
συνολικά δε ο ενάγων δικαι-ούται για την
ως άνω αιτία και βάσει των κατωτάτων
ορίων που καθορίζουν οι προμνησθείσες
διατάξεις το ποσό των 6.619.123
δραχμών, όσο το άθροισμα των πιο
πάνω ποσών. Ενόψει όμως της
επιστημονικής εργασίας του ενάγοντος
δικηγόρου, της αξίας και του είδους της
υποθέσεως που διεκπεραιώθηκε, του
χρόνου που καταναλώθηκε, της σπουδαιότητας της διαφοράς, των ιδιαζουσών
περιστάσεων και γενικά των ενεργειών
που έγιναν εκ μέρους του ενάγοντος,
πα-ρά δε τη σχετική συνδρομή που του
πα-ρέσχε η ίδια η ενάγουσα και το TEE
όσον αφορά τους τεχνικούς όρους και
τα συναφή ζητήματα της υποθέσεως, το
δικαστήριο κρίνει ότι η ανωτέρω αμοιβή
του ενάγοντος πρέπει να αυξηθεί κατά
το ποσό των 500.000 δραχμών (αρθρ.
98 § 1 του δικ. κωδ.), όπως ορθώς έκρινε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την
προσβαλλόμενη απόφαση του, με την
οποία και επεδίκασε στον ενάγοντα το
ποσόν αυτό για την ανωτέρω αιτία (εκ
παραδρομής αναφέρεται στο σκεπτικό
της αρχικά το ποσό των 4.000.000 δρχ.,
το οποίο άλλωστε δεν ζητείται με την
αγωγή), και τα αντίθετα που η εναγομένη
υποστηρίζει με τον δεύτερο λόγο της
δι-κής της εφέσεως είναι αβάσιμα και
απορριπτέα. Έναντι του συνολικού ποσού των 7.119.123 (6.619.123 +
500.000) δραχμών της ανωτέρω αμοιβής η εναγομένη κατέβαλε στον ενάγοντα την 25-7-2001 (μετά την απόρριψη
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της αναίρεσης την οποία η εναγόμενη
εταιρία είχε ασκήσει κατά της προμνησθείσης εφετειακής αποφάσεως και την
είσπραξη εκ μέρους της ενάγουσας του
συνολικού ποσού των 142.000.000 δραχμών του κεφαλαίου της αγωγής και των
μέχρι τότε νομίμων τόκων) το ποσό των
3.000.000 δραχμών και απέμεινε έτσι
οφειλόμενο υπόλοιπο εκ 4.119.123 δραχμών, πλέον δραχμών 21.200, 16.000
και 29.400 που επιδικάστηκαν στην
ενάγουσα - ήδη εναγομένη για άλλες
αι-τίες (παραστάσεις στα ανωτέρω δικαστήρια, πράξεις εκτελέσεως κ.λ.π.) και
για τις οποίες δεν υπάρχει λόγος εφέσεως, ήτοι παρέμεινε οφειλόμενο υπόλοιπο εκ δραχμών 4.185.723, όσο το
άθροισμα των ειρημένων ποσών. Περαιτέρω ο ενάγων κατ’ εντολήν και για
λογαριασμό της εναγομένης υπέγραψε
και κατέθεσε στο ίδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών κατά της ίδιας ως άνω
εταιρίας (Κ. και Μ. Ε. Α.Ε.) την από 221-2002 αγωγή της περί ανατοκισμού με
την οποία και ζήτησε να υποχρεωθεί η
εναγόμενη εταιρία να καταβάλει σ’ αυτήν
το ποσό των νόμιμων τόκων από την
επίδοση της τελευταίας αυτής αγωγής
επί των τόκων του επιδικασθέντος κεφαλαίου της πρώτης ως άνω αγωγής οι
οποίοι τόκοι είχαν επιδικασθεί με την
προαναφερθείσα απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και οι
οποίοι (επιδικασθέντες τόκοι κεφαλαίου
αρχικής αγωγής) ανέρχονταν ήδη στο
ποσό των 78.332.211 δραχμών (πλέον
30.000.000 δραχμών που είχαν καταβληθεί στην ενάγουσα). Η πραγματική
αξία του αντικειμένου της δεύτερης αυτής αγωγής ανερχόταν στο ποσό των
2.902.815 δραχμών ( € 8.518,50), όσο
το ποσό των ζητούμενων με αυτήν τόκων τόκου (ανατοκισμός), το οποίο και
επιδικάστηκε τελικώς στην ενάγουσα με
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την υπ’ αριθμ. 942/04 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου, όχι δε στο αναγραφόμενο στην αγωγή ποσό των
78.332.211 δραχμών, κατά το οποίο, μη
νομίμως ζητούμενο με αυτήν, αφού αφορούσε το ήδη επιδικασμένο ως άνω
πο-σό τόκων του κεφαλαίου της αρχικής
αγωγής (ίδια απόφαση 942/04. Εφετείου
Πατρών), το αίτημα της αγωγής ήταν
προφανώς διογκωμένο, πράγμα που
μπορούσε να γίνει αντιληπτό από τον
ενάγοντα δικηγόρο. Κατά συνέπειαν η
αμοιβή του ενάγοντος για την άσκηση
της δεύτερης αυτής αγωγής (ανατοκισμού ) έπρεπε να κανονισθεί βάσει του
ως άνω ποσού των 2.902.815 δραχμών
το οποίο έπρεπε να ζητηθεί με την αγωγή (αρθρ. 102 του δικ. κωδ.) και όχι
βά-σει του ζητουμένου ποσού των
78.332.211 δραχμών, όπως εσφαλμένως έγινε δεκτό με την εκκαλουμένη,
ανερχόμενη έτσι στο ποσό των 58.056
(2.902.815 δρχ. Χ 2%) δραχμών, κατά
τον βάσιμο περί τούτου πρώτο λόγο της
έφεσης της εναγομένης. Ο ίδιος ενάγων
άσκησε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο
Πατρών κατ’ εντολήν και για λογαριασμό
της εναγομένης αφ’ ενός μεν την από
25-8-1990 ανακοπή της κατά της υπ’
αριθμ. 376/90 διαταγής πληρωμής του
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών που εξέδωσε εις βάρος της ο
Α.Κ., ποσού 1.095.000 δραχμών και
συνολικώς, με τους επιδικασθέντες τόκους μέχρι την άσκηση της ανακοπής,
2.461.560 δραχμών, αφ’ ετέρου δε την
από 10-10-1991 αγωγή της κατά του
ίδιου Α.Κ. περί αποδόσεως του ποσού
των 2.520.856 δραχμών των εισπραχθέντων από τον τελευταίο τοκογλυφικών
τόκων. Για τις δικαστικές ενέργειες του
ενάγοντος σχετικά με την προμνησθείσα
αγωγή μέχρι την άσκηση της από 10-22002 εφέσεως εκ μέρους του ενάγοντος
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ο τελευταίος δικαιούται ως αμοιβή το
ποσό των 540.933 δραχμών, το οποίο,
συνομολογούμενο άλλωστε, επιδικάστηκε με την εκκαλουμένη και για το οποίο
δεν υπάρχει λόγος εφέσεως, για τις
δικαστικές δε ενέργειες του ενάγοντος
επί της ανωτέρω ανακοπής, η επί της
οποίας δίκη περατώθηκε υπέρ της ήδη
εναγομένης με την υπ’ αριθμ. 591/92
απόφαση του Εφετείου Πατρών, ο ενάγων δικαιούται τα ακόλουθα ποσά σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ήτοι δρχ. 49.230 για τη σύνταξη της
ανακοπής (2.461.560 Χ 2%), δρχ.
24.618 για τη σύνταξη και κατάθεση των
προτάσεων επί της ανακοπής (2.461.560
Χ 1%), δρχ. 49.230 για τη σύνταξη και
κατάθεση των προτάσεων ενώπιον του
Εφετείου Πατρών προς απόκρουση της
από 14-6-1991 εφέσεως του Α.Κ. καθώς
και δρχ. 20.000 και 40.000 για την
παράσταση του ενάγοντος κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο (26-2-1991) και Εφετείο
(16-4-1992), αντίστοιχα, συνολικά δε ο
ενάγων δικαιούται για την τελευταία αυτή
δίκη (επί της ανακοπής) το ποσό των
183.078 δραχμών. Και είναι μεν αληθές
ότι από το τέλος του έτους 1992, κατά
το οποίο έλαβε χώρα η τελευταία ως άνω
διαδικαστική ενέργεια του ενάγοντος
(κατάθεση προτάσεων και παράσταση
στο Εφετείο κατά τη δικάσιμο της 16-41992), μέχρι την άσκηση της ένδικης
αγωγής (2004) παρήλθε ο οριζόμενος
στον νόμο (αρθρ. 250 αρ. 11, 253 του
ΑΚ, 190 του δικ. κωδ.) χρόνος παραγραφής (πενταετία) των αξιώσεων των
δικη-γόρων για αμοιβές και τις δαπάνες
τους, όπως και η τελευταία ως άνω
αξίωση του ενάγοντος, όπως όμως
προκύπτει από τα πρακτικά της
πρωτοβάθμιας δίκης, όπου η εναγομένη
δήλωσε ρητώς ότι ως προς τις δίκες που
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αφορούν τον Α.Κ. αναγνωρίζει ότι
οφείλει ολόκληρο το ποσό το οποίο ζητεί
ο ενάγων, αλλά και από την ιδιόχειρη
από 22-1-2003 επιστολή της εναγομένης
προς τον ενά-γοντα, όπου η εναγομένη
παρακαλεί τον ενάγοντα να την
ενημερώσει γραπτώς σχετικά με την
υπόθεση Κ. και το ύψος της αμοιβής του
έως τώρα, σε συνδυα-σμό με το σύνολο
των εκκρεμών οφει-λών της προς τον
ενάγοντα και των άρι-στων έως τότε
φιλικών σχέσεων των δια-δίκων,
προκύπτει σαφώς κατά την κρίση του
δικαστηρίου, παρά δε την μνεία της
ανωτέρω παραγραφής στα ίδια ως άνω
πρακτικά, ότι η εναγομένη παραιτήθηκε
από την ανωτέρω παραγραφή μετά τη
συμπλήρωση της, η παραίτηση δε αυτή
είναι έγκυρη (αρθρ. 276 του ΑΚ) και της
στερεί το δικαίωμα να προβάλει την εν
λόγω παραγραφή, όπως βάσιμα κατ’
αντένσταση είχε προτείνει ο ενάγων στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Επομένως
έσφαλε το δικαστήριο αυτό με το να
απορρίψει ως παραγεγραμμένο το σχετικό ως άνω κονδύλιο της αγωγής, κατά
τον βάσιμο περί τούτου λόγο εφέσεως
του ενάγοντος. Τέλος, από τις διατάξεις
των άρθρων 96§ 2β’ του δικ. κώδικα και
721 του ΑΚ τις οποίες επικαλείται και ο
ενάγων - εκκαλών και οι οποίες ορίζουν,
αντίστοιχα, ότι για τις αγωγές κ.λ.π. η
αμοιβή του δικηγόρου που προκαταβάλλεται (αρθρ. 96 § 2α’ του δικ. κωδ.)
υπολογίζεται κατά το άρθρο 100 §4 του
ίδιου κώδικα, για το οποίο εδώ δεν πρόκειται, και ότι ο εντολέας υποχρεούται να
προκαταβάλει τις δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της εντολής, για
τις οποίες όμως δαπάνες επίσης εδώ
δεν πρόκειται, δεν προκύπτει δήλη
ημέρα πληρωμής της δικηγορικής αμοιβής που υπολογίζεται αναλογικώς
(αρθρ. 100 §§ 1-2, 103, 107, 110 του

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
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δικ. κωδ.), όπως εν προκειμένω, κατά
συνέπειαν δε και αφού ο ενάγων δεν
επικαλείται συμφωνία με την εναγομένη
για τον χρόνο καταβολής των ένδικων
αμοιβών η προηγούμενη όχληση, ορθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο επιδίκασε τόκους υπέρ του ενάγοντος από
την επίδοση της αγωγής (αρθρ. 346 του

ΑΚ) και όχι από την διενέργεια της κάθε
διαδικαστικής πράξης ή τη συζήτηση της
κάθε υποθέσεως, όπως ο ενάγων ζήτησε με την αγωγή του, είναι δε αβάσιμα
και απορριπτέα τα παράπονα που ο
ενά-γων προβάλλει με τον τελευταίο

1114/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Αγγελική Κουτσαντώνη, εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου Ν.Σ.Κ., Παναγιώτης Γληγόρης).
Δικηγόροι. Αμοιβή για δίκη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Ανάλυση κονδυλίων για
τις διάφορες διαδικαστικές πράξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4
του ν. 2882/2001 α] η δικαστική δαπάνη
βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζημίωση
και επιδικάζεται από το δικαστήριο με
την ίδια απόφαση, β] η εκκαθάριση της
δικαστικής δαπάνης γίνεται σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις,
γ] το άρθρο 22 του ν. 3693/57 δεν εφαρμόζεται, δ] η απόφαση του μονομελούς
πρωτοδικείου, με την οποία καθορίζεται
η προσωρινή τιμή μονάδας, αποτελεί ως
προς τη δικαστική δαπάνη εκτελεστό τίτλο εις βάρος του υπόχρεου προς αποζημίωση, εάν οι δύο διάδικοι απεδέχθησαν την απόφαση αυτή ή παρήλθε
άπρακτη η προθεσμία ασκήσεως
αιτή-σεως οριστικού προσδιορισμού
της αποζημιώσεως, ε] σε περίπτωση
ασκή-σεως εμπρόθεσμης αιτήσεως, το
εφετείο αποφαίνεται ενιαίως, τόσο για τη
δικα-στική δαπάνη της ενώπιον αυτού
διαδικασίας, όσο και για τη δικαστική
δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημιώσεως, στ) στη δίκη
του προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης του απαλλοτριουμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 18,

19 και 20 του ΚΑΑΑ ένα είναι το αντικείμενο της δίκης, ο προσδιορισμός
της αποζημίωσης (προσωρινός ή
ορι-στικός), και συνεπώς μια η αμοιβή
του δικηγόρου σε ποσοστό επί της
αξίας του αντικειμένου αυτού της δίκης
ορίζεται (αρθρ. 100§1, 114§5 του Κώδικα Δικηγόρων). Ως ενιαία απόφαση
από το Εφετείο για τη δικαστική δαπάνη
αμφοτέρων των διαδικασιών, προσωρινού και οριστικού προσδιορισμού της
αποζημιώσεως, είναι νοητέα η εφάπαξ
επιδίκαση των δικαστικών εξόδων του
δικαιούχου και όχι η επιπρόσθετη επιδίκαση δικαστικών εξόδων για τη δίκη
προσωρινού προσδιορισμού της αποζημιώσεως, δεδομένου ότι σε περίπτωση αιτήσεως στο εφετείο για τον οριστικό
προσδιορισμό της αποζημιώσεως η
προσωρινώς καθορίσασα την αποζημίωση απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου καθίσταται, σύμφωνα με τα άρθρα 18 επ. του ΚΑΑΑ, εν όλω ανίσχυρη,
ο δε δικαιούχος της αποζημιώσεως
διάδικος, αφού εφάπαξ θα πληρώσει
την αμοιβή του δικηγόρου του, ακόμη
και σε περίπτωση διπλού, προσωρινού
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και οριστικού προσδιορισμού της
αποζημι-ώσεως [βλ. ΑΠ 1479/84,
Ελλ.Δνη 26,646] εφάπαξ πρέπει να
λάβει την αμοιβή αυτή από τον αντίδικο
του υπόχρεο. (ΑΠ. 1593/2003 Ελ.Δ.
45,720, ΑΠ. 164/2005 Ελ.Δνη 05,750,
ΕΑ 5410/2002, Ελ,Δνη 2003. 1387, ΕΠ.
243/2005, αδημ.). Τα δικαστικά έξοδα της
δί-κης του προσωρινού και οριστικού,
προ-σδιορισμού της αποζημιώσεως
περι-λαμβάνουν: α] τα γενόμενα για τη
διεξα-γωγή και υπεράσπιση της δίκης
έξοδα, που ήταν απαραίτητα [άρθρο 189
παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.], β] την αμοιβή του
δικη-γόρου του δικαιούχου για την παράσταση του ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου καθώς και για την παράσταση του ενώπιον του Εφετείου [άρθρα
109 και 111 του Κώδικα περί Δικηγόρων
[ν.δ. 3026/54] και γ] την αμοιβή του
δικηγόρου του δικαιούχου, κατά περίπτωση, σε ποσοστό επί της καθοριζομένης οριστικής αποζημιώσεως και δη:
αα] 2% για τη σύνταξη αιτήσεως ή ανταιτήσεως, δι’ ιδίου δικογράφου ή κυρίας
παρεμβάσεως, δι’ ιδίου δικογράφου,
ββ] 1% για τη σύνταξη προτάσεων επί
της αιτήσεως ή της, δι’ ιδίου δικογράφου
ασκηθείσας, ανταιτήσεως ή της, δι’ ιδίου
δικογράφου ασκηθείσας, κυρίας παρεμβάσεως και γγ] 2% για την άσκηση
ανταιτήσεως, δια των προτάσεων ή
κυρίας παρεμβάσεως, δια των προτάσεων ή τη σύνταξη απλών προτάσεων
του καθού [άρθρα 100 παρ. 1, 103, 107
παρ. 1 και 110 παρ. 3 του Κώδικα περί
Δικηγόρων [ν.δ. 3026/54]. Από τις διατάξεις των άρθρων 17 του Σ., 9 παρ. 1,
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1α, 5 και 6 του ν. 1093/80, όπως τούτο
διεμορφώθη μετά την τροποποίηση του
υπό του άρθρου 22 παρ. 10 του ν. 1868/
89, 189 ΚΠολΔ και 100 επ. του 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 ποσό της,
βαρύνει τον υπόχρεο αυτής και πρέπει
να επιδικάζεται εις βάρος του υπόχρεου
και να περιέρχεται στον δικαιούχο, ώστε
να μην επέρχεται φαλκίδευση της πλήρους αποζημίωσης (Ολ.ΑΠ. 17/2000
Ελλ.Δνη 41.958).
Επομένως, πρέπει οι υπόχρεοι
καταβολής αποζημίωσης καθών η
αίτη-ση να καταδικασθούν στα εν γένει
δικα-στικά έξοδα του δικαιούχου της
απο-ζημίωσης αιτούντος Ελληνικού
Δημο-σίου και συγκεκριμένα στην
αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου
του για τη σύν-ταξη της αιτήσεως και
των προτάσεων ενώπιον του παρόντος
δικαστηρίου εκ ποσοστού 3% επί της
οριστικής αποζη-μιώσεως. Αμοιβή
του πληρεξουσίου δικηγόρου του για
την παράσταση αυτού ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
και ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου
δεν θα επιβληθεί, καθόσον το Ελληνικό
Δημόσιο παρίσταται ατελώς στις δίκες.
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1 5 . Ð Ï Ë Å Ï Ä Ï Ì É Ê Ç ÍÏÌÏÈÅÓÉÁ
311/2005
(Πρόεδρος: Χαράλαμπος Δημάδης),
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, εφέτης).
(Δικηγόροι: Παρασκευή Σφαέλου, Γεώργιος Νικολόπουλος).
Πολεοδομία. Πράξη εφαρμογής. Τιμές για δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχους,
συρματοπλέγματα, πηγάδια και λοιπών εγκαταστάσεων και κατασκευών σε ακίνητα
που μεταβάλλουν ιδιοκτήτη με την πράξη εφαρμογής. Καθορισμός αποζημίωσης. από
την επιτροπή του π.δ. 5/1986. Αν υπάρξει διαφωνία τότε αποφαίνεται το καθ’ ύλην
αρμόδιο δικαστήριο κατά την εκούσια δικαιοδοσία. Κρίσιμος χρόνος καθορισμού της
αποζημίωσης είναι ο χρόνος συνεδρίασης της επιτροπής.

Στο άρθρο 12 του ν. 1337/1983
ορίζονται οι όροι και η διαδικασία εκδόσεως και κυρώσεως της πράξεως εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης που
προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7 του ίδιου
νόμου. Ειδικά στην παράγραφο 7 εδ. δ’
του ίδιου άρθρου 12 ορίζεται ότι δένδρα,
φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα, πηγάδια και λοιπές εγκαταστάσεις
και κατασκευές που υφίστανται νόμιμα
και με την πράξη εφαρμογής μεταβάλλουν ιδιοκτήτη αποζημιώνονται από τον
οικείο Ο.Τ.Α. Το ποσό της αποζημιώσεως καθορίζεται από την επιτροπή
του Π.Δ. 5/1986, όπως ισχύει κάθε
φορά και καταβάλλεται στο δικαιούχο.
Σε περί-πτωση διαφωνίας ως προς
την αξία των παραπάνω αποφαίνεται
το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο με τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Από τις παρα-πάνω διατάξεις προκύπτει
ότι ο καθορι-σμός του ποσού της
αποζημιώσεως των επικείμενων των
ακινήτων που αλλά-ζουν ιδιοκτήτη με
την πράξη εφαρμογής δεν ανατέθηκε
στο δραστήριο, αλλά στην επιτροπή
του Π.Δ. 5/1986 και στο δικαστήριο (εν

προκειμένω Μονομελές Πρωτοδικείο
σύμφωνα με τα άρθρα 739 και 740 του
ΚΠολΔ) ανατέθηκε μόνο η απόφαση
σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την
αξία που καθόρισε η επιτροπή. Στις
παραπάνω διατάξεις δεν ορίζεται ο
χρόνος ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για
τον καθορισμό της αξίας των επικείμενων και το κενό αυτό πρέπει να καλυφτεί
με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων
περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
για την ταυτότητα του νομικού λόγου.
Σε αντιστοιχία επομένως με τις διατάξεις
περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό
της αξίας είναι ο χρόνος συνεδριάσεως
της επιτροπής του Π.Δ. 5/1986 η οποία
είναι και το αρμόδιο όργανο (προσωρινού) προσδιορισμού της αποζημιώσεως όπως κρίσιμος χρόνος προσδιορισμού της αξίας απαλλοτριωθέντος
ακινήτου είναι αυτός της συζητήσεως της
αιτήσεως προσωρινού προσδιορισμού
της αποζημιώσεως, εφόσον κατά το
άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2985/2002 από
τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημιώσεως μέχρι τη
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συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό αυτής δεν έχει παρέλθει έτος. Η
άποψη αυτή που υποστηρίζει ότι κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό της
αξίας των επικείμενων είναι αυτός της
συζητήσεως ενώπιον του δικαστηρίου
αυτού που αποφαίνεται επί της διαφωνίας, παραβλέπει το γεγονός ότι δεν ανατέθηκε στο δικαστήριο ο προσωρινός
προσδιορισμός της αποζημιώσεως, ενώ

η άποψη που υποστηρίζει ότι κρίσιμος
χρόνος είναι αυτός της κυρώσεως από
το Νομάρχη της πράξεως εφαρμογής
της πολεοδομικής μελέτης, στερείται
δικαιολογητικής βάσης πέρα από το
γεγονός ότι ο χρόνος αυτός απέχει πολύ
απ’ αυτόν της συνεδριάσεως της επιτροπής (συνήθως μεσολαβεί διάστημα
τουλάχιστον δύο ετών) με αποτέλεσμα
να μην αποζημιώνονται πλήρως τα επι-

962/2005
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Νικολόπουλος, Βασίλειος Σκούρας).
Κυριότης (Ιδιοκτησία). Προστατεύεται (άρθρο 17 του Συντάγματος). Εξαιρέσεις.
Χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον
έλεγχο του κράτους. Συμμετοχή ιδιοκτητών. Πράξη εφαρμογής. Από την κύρωσή της
και την μεταγραφή της επέρχονται οι συνέπειες που δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο.
Λεπτομέρειες και περιστατικά.

Κατά τις διατάξεις των παρ 1,2
του άρθρου 17 του Συντάγματος “Η
ιδιο-κτησία τελεί υπό την προστασία του
Κράτους, τα δικαιώματα όμως, που απορρέουν από αυτήν δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος. Κανένας δε 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 το
χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο, για
τον προσδιορισμό της αποζημίωσης......”.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει α) ότι είναι επιτρεπτή, με διάταξη νόμου, η θέσπιση γενικών και αντικειμενικών περιορισμών της ιδιοκτησίας, χωρίς
υποχρέωση αποζημίωσης, προς εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος,

εφόσον, αυτοί δε θίγουν τον πυρήνα του
δικαιώματος της ιδιοκτησίας αναιρώντας
ή αποδυναμώνοντας το σε μεγάλο βαθμό, είναι δε αναγκαίοι για την επίτευξη
του σκοπούμενου αποτελέσματος και
β) ότι επιτρέπεται η οριστική στέρηση ή
αφαίρεση της ιδιοκτησίας (με μετάθεση
ολική της κυριότητας του πράγματος
σε άλλο πρόσωπο ή δημιουργία άλλου
εμπραγμάτου δικαιώματος) με πράξη
της πολιτείας, μόνον αν επιβάλλεται
προς θεραπεία δημόσιας ωφέλειας,
εφό-σον προηγηθεί της καταλήψεως
κατα-βολή πλήρους αποζημίωσης, που
κα-θορίζεται από τα πολιτικά δικαστήρια.
Εξάλλου κατά το άρθρο 24 (παρ 2-4) του
Συντάγματος: 2. «Η χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, η διαμόρφωση, η
ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών
γενικά περιοχών, υπάγεται στη ρυθμιστι-
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κή αρμοδιότητα και τον έλεγχο του
Κράτους, με σκοπό να εξυπηρείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι
δυνατοί όροι διαβίωσης.... 3. Για να αναγνωρισθεί μία περιοχή ως οικιστική και
για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι
ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σ’
αυτήν, συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα,
στη διάθεση των εκτάσεων, που είναι
απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς
γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς
και στις δαπάνες για την εκτέλεση των
βασι-κών κοινόχρηστων πολεοδομικών
έργων, όπως νόμος ορίζει. 4. Νόμος
μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή
των ιδιοκτητών περιοχής, που χαρακτηρίζεται ως οικι-στική, στην αξιοποίηση
και γενική διαρ-ρύθμιση της σύμφωνα
με εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή
ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων
ιδιοκτησίας κατά όροφο, από τους
χώρους που καθορί-ζονται τελικά ως
οικοδομήσιμοι ή από κτίρια της περιοχής
αυτής». Σε εκτέλεση και εφαρμογή των
παραπάνω συνταγ-ματικών διατάξεων
του όρθρου 24 εκδό-θηκαν αρχικά ο Ν.
947/1979 και ακολού-θως ο Ν. 1337/83
«Επέκταση των Πο-λεοδομικών Σχεδίων
κλπ», με τον οποίο θεσμοθετείται
νέα διαδικασία (διαφορε-τική από τη
ρυμοτομία των ΝΔ/των 17.7.1923 και
797/71), συνολικής διαχεί-ρισης των
ακινήτων της οικιστικής περιο-χής
προς πραγμάτωση των συνταγματικών σκοπών με την υποχρέωση των
ιδιοκτητών να διαθέσουν χωρίς αποζημίωση μέρος του ακινήτου τους ή με
υποχρεωτική συμμετοχή αυτών με ολόκληρο το ακίνητο τους έναντι αντιπαροχής άλλου ακίνητου (ή διαιρεμένης ιδιοκτησίας) ίσης αξίας. Με τα άρθρα 8 και
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12 αυτού ρυθμίζεται η νέα διαδικασία
-απόκτησης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, η οποία εφαρμόζεται στις
περιοχές ένταξης ή επέκτασης του σχεδίου και προβλέπεται ο τρόπος υλοποίησης της διαχείρισης με την έκδοση της
Πράξης Εφαρμογής, με την οποία καθορίζονται τα τμήματα των ακινήτων που
αφαιρούνται χωρίς αποζημίωση για εισφορές σε γη (από ποσοστό ανάλογο με
την εδαφική έκταση της ιδιοκτησίας) για
τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και υποχρεωτικές αναδασμικές μεταβολές (μετακινήσεις, συνενώσεις, αναδιανομές, ανταλλαγές ακινήτων). Περαιτέρω με το άρθρο 4 του Ν.
1772/1988 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) κλπ»,
αντικαταστάθηκε η παρ 7 του άρθρου
12 του παραπάνω Ν 1337/1983, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ 56 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 και ορίσθηκαν
τα εξής (με την παρ β) «Αμέσως μετά την
κύρωση και μεταγραφή των πράξε-ων
εφαρμογής ο οικείος ΟΤΑ, το Δημό-σιο
ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος
μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα
που διαμορφώθηκαν με την πράξη
εφαρμογής και περιέρχονται σε αυτούς,
με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις της προηγούμενης
περίπτωσης (α), η οποία πρέπει να σημειωθεί ότι αφορά στις αναφερόμενες
στην πράξη εφαρμογής μεταβολές
στις ιδιο.κτησίες, που οφείλεται
αποζημίωση και για τη συντέλεση των
οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες του ΝΔ/τος από 17-7-23
και 797/71. Δικαιώματα της επόμενης
περίπτωσης (δ) μετατρέ-πονται σε
ενοχική αξίωση για αποζημίω-ση. Σε
περίπτωση αρνήσεως του κα-τόχου ή
νομέως να παραδώσει το ακίνη-το, που
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του αφαιρείται σύμφωνα με την πράξη
εφαρμογής εντός 15 ημερών από της
εγγράφου προς αυτόν προσκλή-σεως,
διατάσσεται η αποβολή του με απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδι-κείου,
που εκδίδεται μετά από αίτηση των
παραπάνω ενδιαφερομένων κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων».
Με την παρ δ «Δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα, φρεάτια και
λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές
νομίμως υφιστάμενες σε ιδιοκτησίες,
που με την πράξη εφαρμογής μεταβάλλουν ιδιοκτήτη, αποζημιώνονται από τον
οικείο ΟΤΑ. Το ποσόν της αποζημιώσεως καθορίζεται από την επιτροπή του
ΠΔ/τος 5/1986 (ΦΕΚ 2α), όπως ισχύει
κάθε φορά και καταβάλλεται στο δικαιούχο. Σε περίπτωση διαφωνίας, ως προς
την αξία των παραπάνω, αποφαίνεται
το υλικά αρμόδιο δικαστήριο, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Από
το συνδυασμό των προαναφερομένων
διατάξεων προκύπτει ότι με την κύρωση
και από τη μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής επέρχονται στις ιδιοκτησίες που
συμμετέχουν στον πολεοδομικό (οικιστικό) σχεδιασμό, πλην των άλλων και
μεταβολές, που δεν έχουν οικονομικό
αντικείμενο, οι οποίες απορρέουν από
την εφαρμογή του παραπάνω νόμου
για τη συνολική διαχείριση της γης, με
δέσ-μευση των υποχρεωτικώς εισφερομένων τμημάτων αυτής και διάθεσή τους
είτε απευθείας για τους κοινόχρηστους
και κοινωφελείς χώρους της πολεοδομικής μελέτης είτε για την αποκατάσταση
άλλων ιδιοκτησιών, που δεσμεύθηκαν
για τον ίδιο σκοπό με μετακινήσεις
των εισφερομένων τμημάτων για την
καλύτ-ερη αξιοποίηση της γης. Για
τα επικείμε-να (πχ κτίσματα, φυτείες
κλπ), που υπάρ-χουν στα τμήματα
αυτά, τα οποία, σύμ-φωνα με την
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πράξη Εφαρμογής, περιέρ-χονται σε
άλλον ιδιοκτήτη, οφείλεται στον πρώην
ιδιοκτήτη αποζημίωση από τον οικείο
ΟΤΑ, ο οποίος, για την ανεμπό-διστη
υλοποίηση του θεσμού και προς
αποφυγήν καθυστερήσεων στην ενεργοποίηση της νέας χρήσης γης, μπορεί
να την καταβάλει στο δικαιούχο και μετά
την κατάληψη των παραπάνω τμημάτων
γης. Η προαναφερόμενη διάταξη που
περιέχει τις ρυθμίσεις που εκτέθηκαν
(12 παρ 7 του Ν. 1337/1983 όπως
ισχύει) εντάσσεται μέσα στα πλαίσια
του νέου θεσμού της υποχρεωτικής
και χωρίς αποζημίωση εισφοράς γης
από τους συμμετέχοντες ιδιοκτήτες.
Ο θεσμός αυ-τός έχει εισαχθεί σε
εκτέλεση και εφαρ-μογή των επιταγών
του παραπάνω άρθ-ρου 24 παρ 2 -4
του Συντάγματος, προς εξυπηρέτηση
του γενικότερου συμφέ-ροντος δηλαδή
της ανάπτυξης του πολε-οδομικού
(οικιστικού) σχεδιασμού. Η ανάπτυξη
αυτή πέραν της αναβάθμισης του
οικιστικού περιβάλλοντος εξυπηρετεί
συγχρόνως και το συμφέρον των ιδιοκτητών, αφού συνεπάγεται αύξηση της
αξίας του ακινήτου τους, που απέμεινε.
Εξάλλου, όπως ήδη έχει αναφερθεί, η
παραπάνω ρύθμιση αφορά τα επικείμενα (συστατικά) στα εισφερόμενα
τμή-ματα και όχι στο έδαφος των ιδιοκτησιών. Για τα συστατικά ο νομοθέτης με
βάση την προαναφερόμενη συνταγματική διάταξη, είχε τη δυνατότητα να ορίσει
διαφορετικά ότι δηλαδή θα εισφέρονταν
και αυτά χωρίς αποζημίωση, πλην όμως
επέλεξε την ευνοϊκότερη λύση για τους
πρώην ιδιοκτήτες, υποχρεώνοντας τους
οικείους ΟΤΑ να τους καταβάλουν αποζημίωση, προβλέποντας συγχρόνως
ταχεία διαδικασία για τον προσδιορισμό
της, χωρίς να αποκλείει σ’ αυτούς το
δικαίωμα να προσφύγουν στο αρμόδιο
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καθ’ ύλην δικαστήριο. Με βάση τα δεδομένα αυτά η παραπάνω διάταξη, που
επιτρέπει την κατάληψη και συνεπώς
την αφαίρεση των υποχρεωτικώς εισφερομένων τμημάτων γης, αναγκαίως δε
με αυτά και των επικειμένων τους (συστατικών) και πριν ακόμα από την καταβολή στο δικαιούχο της οφειλομένης για
τα τελευταία αποζημίωσης δεν αντίκει-ται
στην προαναφερόμενη διάταξη της παρ
2 του άρθρου 17 του Συντάγμα-τος (βλ
σχ Ολ ΑΠ 19/2002 Δνη 2002, 1012).
Από το περιεχόμενο των
εγγρά-φων, τα οποία προσκομίζουν
νόμιμα και επικαλούνται οι διάδικοι,
πιθανολογή-θηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περι-στατικά: Με την 7/1997
πράξη εφαρμο-γής της πολεοδομικής
μελέτης επέκτα-σης των περιοχών
«Άγιος Παντελεή-μονας - Παραλία
Προαστείου» του Δήμου Πατρέων, που
κυρώθηκε με την 14660/20-11-1997
απόφαση του Νομάρχη Αχαΐ-ας και
μεταγράφηκε νόμιμα, καθορίσθη-καν
τα τμήματα γης από κάθε ιδιοκτησία,
που περιλαμβάνεται στην παραπάνω
περιοχή, που εντάσσεται στο σχέδιο πόλης με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983,
για εισφορά γης, τα τμήματα που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά, καθώς
και η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα, που
έχει εκφρασθεί σε τετραγωνικά μέτρα.
Σύμφωνα με την παραπάνω πράξη
εφαρμογής και την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών της ευρύτερης περιοχής, που
εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης, περιήλθε
στην κυριότητα της αιτούσας ένα οικόπεδο επιφάνειας 406,56 τμ, που βρίσκεται
στο ΟΤ 130, με αριθμό 01Ν και φέρει
αριθμό κτηματογράφησης 04.01.04. Το
ακίνητο τούτο, που αποτελεί τμήμα μείζονος εκτάσεως ανήκε πριν από την έκδοση της πράξης εφαρμογής στη συγκυριότητα του εκκαλούντος και δυο ακόμα
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προσώπων, που δεν είναι διάδικοι και
αποτέλεσε την οφειλόμενη εισφορά σε
γη, της παραπάνω μείζονος ιδιοκτησίας,
που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης, για τη
δημιουργία δρόμων, κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων, χωρίς αποζη-μίωση
(παρ 4 επ άρθρου 8 του Ν. 1337/1983).
Η αιτούσα με την από 12-3-02 εξώδικη
πρόσκληση, την οποία επέδω-σε στον
καθ’ ου - εκκαλούντα την 14-3-02 (βλ
την 1107/14-3-02 έκθεση επίδο-σης
του δικαστικού επιμελητή Β.Β.) ζήτη-σε
από τον τελευταίο να της αποδώσει το
παραπάνω ακίνητο, πλην όμως αυ-τός
αρνείται. Περαιτέρω ο ίδιος ισχυ-ρίζεται
ότι οι αρχικοί με αυτόν συγκύριοι τούτου
Δ.Ο., Α.Ο. και καθ’ ων η αίτηση, ως προς
τις οποίες απορρίφθηκε (η αίτη-ση) με
την εκκαλουμένη απόφαση για έλλειψη
παθητικής νομιμοποιήσεως και δεν
εκκαλείται κατά το μέρος τούτο, είχαν
ήδη μεταβιβάσει το εξ αδιαιρέτου μερίδιό
τους προς τη θυγατέρα του, Γ.Γ., κατά
το χρόνο ασκήσεως της αιτήσεως και
συνεπώς απαραδέκτως στρέφεται αυτή
εναντίον του και διατάχθηκε με την εκκαλουμένη απόφαση η αποβολή του από
το επίδικο ακίνητο, ως μοναδικού κυρίου
αυτού, ενώ έπρεπε να στραφεί και να
διαταχθεί η αποβολή και της τελευταίας.
Η ουσιαστική βασιμότητα του ισχυρισμού αυτού δεν πιθανολογήθηκε. Πράγματι με το 13669/21-2-02 συμβόλαιο του
συμβολαιογράφου Πατρών Ν.Π., που
μεταγράφηκε νόμιμα, η παραπάνω θυγατέρα του εκκαλούντος απέκτησε λόγω
πωλήσεως τη συγκυριότητα ενός ακινήτου, τμήμα του οποίου αποτελεί το επίδικο. Πλην όμως με το 4713/1985 συμβόλαιο του ίδιου συμβολαιογράφου, που
μεταγράφηκε νόμιμα, είχε γίνει στο παραπάνω ακίνητο σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας με βάση την οποία το επίδικο
ακίνητο νέμεται και κατέχει αποκλειστικά
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ο εκκαλών. Επομένως και σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη που
προηγήθηκε, ορθώς ζητείται η απόδοση
από αυτόν του επιδίκου, ως κατόχου και
νομέως τούτου, όπως δέχθηκε και το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Περαιτέρω ο
ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει αποζημιωθεί
για τα επικείμενα, που υπάρχουν στο
παραπάνω ακίνητο δηλαδή δένδρα, περίφραξη, μανδρότοιχο κλπ και συνεπώς
αφού δεν έχει πλήρως αποζημιωθεί, κατά συνταγματική επιταγή, για την απώλεια του ακινήτου του, δε νομιμοποιείται
η αιτούσα να ζητάει την αποβολή του. Ο
ισχυρισμός αυτός δεν είναι νόμιμος και
πρέπει να απορριφθεί, καθ’ όσον σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, επιτρέπεται
η κατάληψη και συνεπώς η αφαίρεση
των τμημάτων γης, που υποχρεωτικά
εισφέρονται, για τα ακίνητα που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης με το Ν.
1337/83 (άρθρ 8 παρ 4 επ αυτού), χωρίς
απο-ζημίωση για το έδαφος, αφού μεταγραφεί η σχετική πράξη εφαρμογής και
πριν από την καταβολή στο δικαιούχο
της οφειλομένης από τον οικείο ΟΤΑ
αποζημίωσης για τα επικείμενα, που
υπάρχουν στα παραπάνω εισφερόμενα
τμήματα γης. Εξάλλου έχει συνταχθεί για
τα επικείμενα τόσον του εισφερομένου
ακινήτου του καθ’ ου, όσον και λοιπών
ιδιοκτητών στην εντασσόμενη παραπάνω στο σχέδιο πόλης περιοχή ο σχετικός
πίνακας, προκειμένου να προσδιορισθεί
η αξία τους από την Επιτροπή του ΠΔ/
τος 5/86 και έχει εγγράφως ενημερωθεί
προς τούτο ο τελευταίος. Τέλος ο καθ’ ου
ισχυρίζεται ότι έγινε εσφαλμένη τακτοποίηση των ακινήτων, που εντάχθηκαν
στο σχέδιο πόλης της προαναφερόμενης περιοχής, με αποτέλεσμα το
οικό-πεδο που του απέμεινε μετά την
υποχρε-ωτική εισφορά γης, να μην έχει
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τη δυνα-τότητα να συνδεθεί με το δίκτυο
απο-χέτευσης και έτσι μειώνεται η αξία
του και δεν έχει πλήρως αποζημιωθεί
με συνέπεια τη μη συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Ο ισχυρισμός αυτός δεν
ασκεί έννομη επιρροή στην παρούσα δίκη, στην οποία ερευνάται η μεταγραφή
της πράξης εφαρμογής, δηλαδή της διοικητικής ενέργειας με την οποία εφαρμόζεται η σχετική πολεοδομική μελέτη και
με την οποία επέρχονται όλες οι αναφερόμενες σ’ αυτήν μεταβολές στις περιλαμβανόμενες ιδιοκτησίες και η άρνηση
του κατόχου ή νομέα να παραδώσει το
ακίνητο, που υποχρεωτικά του αφαιρείται, ως εισφορά γης, σε προθεσμία 15
ημερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης προς τούτο. Οι αντιρρήσεις του
καθ’ ου και κάθε ιδιοκτήτη σε σχέση με
την πολεοδομική μελέτη προτείνονται με
ενστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 1337/1983, πριν από την έκδοση της
πράξης εφαρμογής. Άλλωστε η εισφορά
σε γη δεν είναι απαλλοτρίωση, καθ’ όσον
στην απαλλοτρίωση ο ιδιοκτήτης δικαιούται πλήρη αποζημίωση, πράγμα το
οποίο δε συμβαίνει με την εισφορά σε
γη, δεδομένου ότι η εισφορά γης είναι η
υποχρεωτική συμμετοχή του ιδιοκτήτη
στη διάθεση των εκτάσεων, που είναι
απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και κοινωφελείς χώροι χωρίς αποζημίωση (αρθρ. 17, 24 παρ 3 του
Συντάγματος). Στην παρούσα υπόθεση
δεν πρόκειται για μεταβολή σε ιδιοκτησία, για την οποία οφείλεται αποζημίωση
και για τη συντέλεση της οποίας πρέπει
να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του
ΝΔ/τος 17.7.23 και 797/71, οπότε για
την αποβολή απαιτείται συντέλεση της
απαλλοτρίωσης δηλαδή σύνταξη πράξης αναλογισμού, και καταβολή αποζημίωσης δικαστικά καθοριζόμενης. Με
βάση τα δεδομένα αυτά η αίτηση, που
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ÁÍÁËÕÔÉÊÏ
ÁËÖÁÂÇÔÉÊÏ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ ÁÐÏÖÁÓÅÙÍ 2005
(Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και
ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση).
Δημήτριος Ζηνόζης
A
Αγροτικός Κώδικας
Αγροτικός Κώδικας. Μετά την τροποποίησή του με το Ν. 431/1962 που ισχύει από
23.5.1968. Ο αποκατασταθείς κληρούχος και οι κληρονόμοι του έπαυσαν να θεωρούνται
κατά πλάσμα του νόμου αποκλειστικοί νομείς του κλήρου εφόσον δεν κατέχουν και δεν
νέμονται αποκλειστικά αυτόν. Συνεπώς από τη χρονολογία αυτή και εφεξής είναι δυνατή
η χωρίς τη θέληση του κληρούχου απόκτηση νομής από τρίτο πρόσωπο επί του κλήρου
και σε κτήση της κυριότητας με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία εφόσον συντρέχουν οι
όροι του νόμου και δεν επέρχεται κατάτμηση του κλήρου (κληροτεμαχίου) 455/177

Αγωγή
Δικαιοπραξία. Άκυρη δήλωση βουλήσεως λόγω έλλειψης συνείδησης ή επειδή δεν
είχε τη χρήση του λογικού ένεκα πνευματικής νόσου (131 Α.Κ.). Έννοια των όρων. Η
ακυρότητα είναι απόλυτη και μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει
με αναγνωριστική αγωγή την αναγνώριση της ακυρότητας. Αναγνωριστική αγωγή. Δεν
παραγράφεται εκτός αν έχει παραγραφεί η καταψηφιστική. 333/20
Διανομή ακινήτου. Αγωγή περί διανομής. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης του
δικαιώματος. Περιστατικά. 364/22
Αγωγή αόριστη. Απόρριψή της για την αοριστία. Έγερση νέας. Οφείλονται τόκοι από
την κοινοποίηση της πρώτης (αόριστης) αγωγής. 223/74
Αγωγή αχρεωστήτου. Απαραίτητα στοιχεία της για να είναι ορισμένη. 252/80
Αρνητική αγωγή. Απαραίτητα στοιχεία για την θεμελίωσή της. Περιστατικά. 390/87
Κυριότης. Κτήση με παράγωγο τρόπο. Στοιχεία της διεκδικητικής αγωγής για να είναι ορισμένη.
Περιστατικά που αποδεικνύουν την κτήση της κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία. 183/
166
Αρνητική αγωγή για προσβολή της κυριότητας με ρίζες και κλαδιά δένδρων που βρίσκονται
σε γειτονικό ακίνητο. Χωρεί όμως και η αυτοδύναμη προστασία του άρθρου 1008 Α.Κ.
Μείωση της δαπάνης που εκδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε δίκη αρνητικής
αγωγής που το αντικείμενό της δεν είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης. 289/168
Αρνητική αγωγή. Στέγη οικοδομής. Τα βρόχινα νερά δεν πρέπει να φέρονται προς
το κτήμα του γείτονα (1026 Α.Κ.). Σε παράβαση τέτοιας φύσεως εγείρεται η αρνητική
αγωγή. Αγροτικά ακίνητα. Απαγορεύεται η κατασκευή έργου που εμποδίζει ή μεταβάλλει
τη φυσική ροή των υδάτων. Όμβρια ύδατα. Ρύθμιση με τον ΓΟΚ. 1211/199
Παρεμπίπτουσα αγωγή. Ασκείται και στην κατ’ έφεση δίκη εκτός αν περιέχει αυτοτελή
αίτηση οπότε πρέπει να ασκηθεί έως την πρώτη συζήτηση της αγωγής. Αν όμως το
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Εφετείο εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση και δικάζει την αγωγή κατ’ ουσίαν, τότε
παρέχεται η δυνατότητα να ερευνήσει και την παρεμπίπτουσα αγωγή, έστω και αν
περιέχει αυτοτελή αίτηση. Αυτοτελής αίτηση είναι αυτή που ερευνάται ανεξάρτητα από
την κύρια δίκη. 629/229
Νόμιμη μοίρα. Στοιχεία αγωγής για τη συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας, της διεκδικητικής
αγωγής και της πουβλικιανής αγωγής. 204/246
Νόμιμη μοίρα. Αγωγή περί κλήρου του μεριδούχου για τη συμπλήρωση της νόμιμης
μοίρας. Αν είναι αναγνωριστική απλώς η αγωγή, δεν είναι περί κλήρου και συνεπώς δεν
είναι απαραίτητο να αναφέρεται σ’ αυτήν ότι ο εναγόμενος κατακρατεί τα κληρονομιαία
ως κληρονόμος. Υπολογισμός για τη συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας. Περιστατικά.
635/264
Έφεση. Συνεκδίκαση αγωγής, ανταγωγής και κυρίας παρέμβασης. Περάτωση της δίκης
ως προς μία από αυτές και προδικαστική απόφαση για τις υπόλοιπες για αποδείξεις.
Χωρεί έφεση ως προς την περατωθείσα ανεξάρτητα αν ανάγονται στην ίδια έννομη
σχέση. Περιστατικά. Έφεση από τον διάδικο που νίκησε. Χωρεί εφόσον η απόφαση
επιδρά δυσμενώς στις ουσιαστικές έννομες σχέσεις. Για την ύπαρξη βλάβης πρέπει ο
διάδικος που ασκεί το ένδικο μέσο να θίγεται άμεσα από το περιεχόμενο της απόφασης,
δηλαδή να υφίσταται βλάβη κατά το χρόνο που ασκείται η έφεση (ή γενικότερα το ένδικο
μέσο). Τα ίδια ισχύουν και για την αντέφεση. 351/348
Πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικού δικαστηρίου για επιδίκαση χρηματικής αποζημίωσης
για ηθική βλάβη και με επιφύλαξη για διεκδίκηση μεγαλύτερου χρηματικού ποσού από το
πολιτικό δικαστήριο. Δεκτή η αγωγή. Επιφύλαξη δεν χρειάζεται όταν η παράσταση στο
ποινικό δικαστήριο γίνεται για διεκδίκηση συμβολικών ποσών. Περιστατικά. Επιφύλαξη
που διατυπώθηκε στο Πλημμελειοδικείο. Δεν χρειάζεται και δεύτερη επιφύλαξη ενώπιον
του ποινικού εφετείου για να δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμά του ενώπιον πολιτικού
δικαστηρίου. 506/380
Αγωγή. Ασκείται με κατάθεση και κοινοποίηση. Αν δεν γίνει η κοινοποίηση προς
τον εναγόμενο αλλά παρά ταύτα παρίσταται αυτός και προτείνει τους ισχυρισμούς
του, η αγωγή δεν θεωρείται ανυπόστατη. Ακυρότητα της αγωγής επέρχεται μόνο
αν ο εγκαλούμενος υποστηρίξει και αποδείξει ότι υπέστη βλάβη που δεν μπορεί να
αποκατασταθεί παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας. Περιστατικά. 535/384
Αγωγή πλαγιαστική (72 Κ.Πολ.Δ.). Προϋποθέσεις για την άσκησή της. Ο οφειλέτης του
ενάγοντος δεν είναι διάδικος (εναγόμενος) αλλά τρίτος που μπορεί να παρέμβη στη
σχετική δίκη. 1153/436
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης. Είναι το μοναδικό ένδικο βοήθημα για την
προσβολή της. Αναγνωριστική αγωγή περί ακυρότητας του πλειστηριασμού απορρίπτεται
έστω και αν είναι αληθής. 1200/444
Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. 150/535
Παραγραφή αγωγής για μισθούς. Επέρχεται διακοπή και με την έγερση αναγνωριστικής
αγωγής. Παραίτηση από την αγωγή. Έγερση νέας. Η νέα πρέπει να απευθύνεται από
τον ίδιο ενάγοντα κατά του ίδιου αναγομένου και να στηρίζεται στην ίδια ιστορική και
νομική αιτία. 619/569
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή για απώλεια εισοδήματος από αυτοκινητικό ατύχημα.
Απαραίτητη προηγούμενη κοινοποίηση της αγωγής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλιώς
κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη (ν. 489/1976 άρθρ. 10 παρ. 5). 91/686
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Αυτοκινητικό ατύχημα. Παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του
υπαίτιου οδηγού γιατί κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση
οινοπνεύματος. Η ευθύνη προς αποζημίωση βαρύνει και τους κληρονόμους του.
Ασφαλιστήριο. Ισχύει και χωρίς την υπογραφή του ασφαλισμένου. 581/731

Άδεια εργασίας
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία για μερική απασχόληση. Έννοια. Διαλείπουσα τακτική
εργασία. Έννοια. Άδεια, επίδομα αδείας και δώρα σε εργαζομένους με διαλείπουσα
τακτική εργασία. 220/546

Άδεια οδήγησης
Έλλειψη άδειας οδήγησης ανήλικου παιδιού (15 ετών) που κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτα
χωρίς κράνος. Συνυπαιτιότητα κατά 25% γιατί δεν είχε κράνος και τραυματίστηκε στο
κεφάλι. Κατά τα άλλα δεν είναι συνυπαίτιος γιατί οδηγούσε κανονικά. 208/321
Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη κράνους και άδειας οδήγησης οδηγού, χωρίς έννομη
σημασία για την υπαιτιότητα λόγω των ειδικών συνθηκών. 115/688
Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη άδειας ικανότητας του γεωργικού μηχανήματος εφόσον δεν έχει
καμία αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα, ο οδηγός απαλλάσσεται για το ατύχημα. 462/715
Άδεια ικανότητας οδήγησης μοτοποδηλάτου. Αν λείπει η αιτιώδης συνάφεια της θανατώσεως
επιβάτη και της έλλειψης της άδειας, η έλλειψη αυτή δεν έχει έννομη σημασία. 777/739

Αδικαιολόγητος πλουτισμός
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Έννοια. Δεν υφίσταται στην περίπτωση που η περιουσιακή
μετακίνηση που πραγματοποιείται από την περιουσία του ζημιωθέντος στην περιουσία
του πλουτίσαντος με την παρεμβολή τρίτου προσώπου που ενεργεί για δικό του
λογαριασμό. Περιστατικά. 241/77
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Αγωγή αχρεωστήτου. Απαραίτητα στοιχεία της για να είναι
ορισμένη. 252/80
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Όταν έχει παραγραφεί το δικαίωμα δεν χωρεί αγωγή
αδικαιολόγητου πλουτισμού για την ίδια απαίτηση. Περιστατικά. 1218/512
Σύμβαση εργασίας με ΟΤΑ, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Απαιτήσεις εργαζομένων
παραγράφονται σε δύο χρόνια από τη γένεσή τους έστω και αν στηρίζονται στον αδικαιολόγητο
πλουτισμό ή παρανομία των οργάνων αλλά και σε άλλες εργασιακές σχέσεις. 785/575

Αδίκημα
Αδίκημα. Ενοχές από αδίκημα. Διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε
το αδίκημα. Κοινωνική ασφάλιση Γερμανίας. Ατύχημα σε ασφαλισμένο στην Ελλάδα.
Μεταβιβάζονται τα δικαιώματα του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό φορέα. Στοιχεία σχετικής
αγωγής. Η αξίωση αποζημίωσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο (Α.Κ. 26). Περιστατικά.
Παραγραφή αξιώσεως κατά της ασφαλιστικής εταιρείας. Ισχύει η διετία. Χορήγηση βεβαίωσης
ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφάλιση του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Άσκηση αγωγής από
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τον παθόντα κατά της ασφαλιστικής εταιρείας μέσα στη διετία. Ο χρόνος της παραγραφής
είναι η πενταετία γιατί πρόκειται για σωρευτική αναδοχή χρέους. 6/676

Αδικοπραξία

Παραγραφή από αδικοπραξία πενταετής. Διακοπή. Η παραγραφή δεν λαμβάνεται υπόψη
από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως χωρίς να προταθεί. Η ένσταση για παραγραφή πρέπει
να περιέχει αναγκαίως αίτημα απόρριψης της αγωγής. 953/36
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραγραφή πενταετής και διετής. Επίδοση σε άλλη
διεύθυνση από την πραγματική δεν επιφέρει διακοπή της παραγραφής. Περιστατικά. 1051/
45
Αδικοπραξία. Πενταετής παραγραφή που άρχιζε από τότε που είναι δυνατή η δικαστική
επιδίωξη της και έλαβε γνώση ο παθών των πρώτων επιζήμιων συνεπειών και του
υπόχρεου προς αποζημίωση. Αν ασκηθεί αγωγή μόνο για μέρος της αξίωσης η
παραγραφή αναφέρεται μόνο στο μέρος αυτό. Για άλλες αξιώσεις ισχύει η εικοσαετής
παραγραφή (268 Α.Κ.) αλλά εφόσον η αξίωση δεν έχει υποκύψει στην μέχρι της
τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια παραγραφή. Περιστατικά. 89/59
Αδικοπραξία. Πρόστηση. Συνθήκες ευθύνης του προστήσαντος. Για την εξάρτηση μεταξύ
προστήσαντος και προστηθέντος δεν απαιτείται η παροχή δεσμευτικών οδηγιών που
αφορά το χρόνο, τόπο και χρόνο παροχής εργασίας αλλά αρκεί η παροχή γενικών
οδηγιών ή μιας γενικής εποπτείας. Αμοιβαία κεφάλαια. Η εταιρεία διαχείρισης ευθύνεται
κατά τις διατάξεις περί πρόστησης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου επενδυτή όταν η ζημία
προήλθε από καταχρηστική συμπεριφορά του αντιπροσώπου που εισέπραξε χρήματα
ως αντίτιμο συμμετοχής σε αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς να τα αποδώσει στο θεματοφύλακα
ή στην εταιρεία διαχείρισης. Περιστατικά. 182/64
Αδικοπραξία. Παραβίαση σύμβασης. Μπορεί να συνιστά και αδικοπραξία αν και χωρίς
τη συμβατική σχέση υφίσταται παράνομη διαγωγή αντίθετη προς το γενικό καθήκον που
επιβάλλει το άρθρο 914 Α.Κ. Έτσι, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον
πωλητή αν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας για την περαιτέρω θετική και αποθετική
ζημία του σε περίπτωση πώλησης πράγματος που δεν έχει τη συμφωνημένη ιδιότητα.
Προϋποθέσεις αδικοπραξίας. Πώληση σκυροδέματος άλλης κατηγορίας από εκείνη που
συμφωνήθηκε. Αδικοπραξία και υποχρέωση προς αποζημίωση. 215/71
Πρόστηση. Απαραίτητο στοιχείο της ευθύνης του προστήσαντος από αδικοπραξία του
προστηθέντος είναι ο τελευταίος να τελεί υπό τις οδηγίες του προστήσαντος ως προς τον
τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων του, υποχρεούμενος σε συμμόρφωση. 257/83
Αγωγή από αδικοπραξία. Έφεση για το κεφάλαιο της υπαιτιότητας. Αντέφεση ως
προς το κεφάλαιο της αποζημίωσης για υλικές ζημιές. Δεκτή η αντέφεση. Όχι όμως
το αντίθετο. Περιστατικά σε αυτοκινητικό ατύχημα. Αναπηρία και παραμόρφωση από
ατύχημα. Απαιτούνται για την επιδίκαση αποζημίωσης περιστατικά ιδιάζοντα εκτός
εκείνων που απαιτούνται για την στοιχειοθέτηση αξιώσεων με βάση τα άρθρα 929 και
932 Α.Κ. Περιστατικά της αγωγής που την καθιστούν αόριστη. 675/137
Καταστροφή πράγματος (αυτοκινήτου) ολοσχερώς. Αδικοπραξία. Ζημία είναι η αξία του
πράγματος. Η αξία του στοιχείου αυτού καθιστά ορισμένη την αγωγή χωρίς να είναι
απαραίτητα άλλα στοιχεία (προμηθευτές, φθορές, δαπάνη για την αποκατάστασή τους,
υπολείμματά του κ.λ.π.). Περιστατικά. 383/344
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κατάθεση από αυτόν στην
Αστυνομική Αρχή αποδεικτικού ασφάλισης αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ασφαλιστικής
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εταιρείας ή απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφάλισης, το αυτοκίνητο δεν
κρατείται. Αυτά τα (κατατεθέντα) στοιχεία αποτελούν κατά πλάσμα του νόμου πρόταση
της ασφαλιστικής εταιρείας που απευθύνεται αόριστα προς τους δικαιούχους αποζημίωσης
τρίτους. Με την αποδοχή αυτή της πρότασης από τον ζημιωθέντα που μπορεί να γίνει και
με τη σχετική αγωγή, καταρτίζεται σύμβαση σωρευτικής αναστολής που ιδρύει (άρθρα 361
και 77 Α.Κ.) άμεση ευθύνη του αποδεχομένου απέναντι στον ζημιωθέντα. Στην περίπτωση
αυτή η παραγραφή είναι πενταετής γιατί η απαίτηση στηρίζεται σε αδικοπραξία. Ελληνικό
Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.). Ευθεία ευθύνη του για τις ζημίες . Ενοχές από
αδίκημα διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας που διαπράχθηκε το αδίκημα. Περιστατικά.
291/699
Αδικοπραξία. Η αθώωση από το ποινικό δικαστήριο για ποινικά αδικήματα απάτης,
υφαρπαγής, ψευδούς βεβαιώσεως και χρήσεως της βεβαιώσεως δεν αποκλείει την
ύπαρξη αδικοπραξίας (914 Α.Κ.). Κάθετη ιδιοκτησία. Σύσταση της κάθετης ιδιοκτησίας
σε παλιά χωρίς τη συμμετοχή όλων των συγκυρίων. Μπορεί να είναι και αδικοπραξία
αν πωληθεί μία νέα κάθετη σε τρίτο πρόσωπο. 58/753

Α.Ε.Ι.
Μίσθωση σε ακίνητο που ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Α.Ε.Ι. Δεν προστατεύεται
από το π.δ. 34/1995. Αυτό ισχύει και στα Τ.Ε.Ι. 1148/607

“Αέρας”
Μίσθωση. Καταβολή “αέρα” 8.000.000 δρχ. Μετά ταύτα καθυστέρηση καταβολής του
μισθώματος με την δικαιολογία ότι το μίσθιο είχε βλάβες και δεν μπόρεσε ο μισθωτής να
ασκήσει την επιχείρησή του. Αγωγή εξώσεως για καθυστέρηση μισθωμάτων. Η αγωγή δεν
ασκείται καταχρηστικά ούτε χωρεί συμψηφισμός του “αέρα” με τα οφειλόμενα μισθώματα.
Εργασίες επισκευής μισθίου χωρίς άδεια της Πολεοδομίας και της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Συνιστά αδικοπραξία και υπάρχει ευθύνη για καταβολή ηθικής ικανοποίησης. 202/69

Αιγιαλός
Αιγιαλός. Δημιουργία σε βάρος του αιγιαλού και της θάλασσας ακινήτου έκτασης 4.121
τ.μ., από φερτές ύλες χειμάρρου και τις εκάστοτε πλημμύρες του από το έτος 1935 και
μετά και πριν τη διευθέτηση της κοίτης. Είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου και όχι
του ιδιοκτήτη – ενάγοντα στον οποίο είχε παραχωρηθεί το έτος 1902 παραθαλάσσια
έκταση με παραχωρητήριο. 110/160
Αιγιαλός (ή γιαλός). Έννοια. Δεν δημιουργείται μόνο με τον καθορισμό των ορίων του από την
απόφαση της διοικητικής επιτροπής των άρθρων 2 και 3 του α.ν. 2344/1940. 861/193

Αίρεση
Καταπίστευμα. Αιρέσεις της διαθήκης. Έννοια και αποτελέσματα. Περιστατικά. 569/
258
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Ακύρωση υποθήκης
Ακύρωση υποθήκης. Προϋποθέσεις. Διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε κατά του
πτωχεύσαντος πριν από την πτώχευση διατηρεί την εγκυρότητά της ως εκτελεστός
τίτλος, αλλά αναστέλλεται η εκτέλεσή της μέχρι να περατωθεί η πτώχευση. Εξαίρεση
αν εκδόθηκε υπέρ ενέγγυου πιστωτή. 363/459

Αλληλόχρεος (ανοικτός) λογαριασμός
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Δεν υφίσταται όταν ο πελάτης εμπόρου αγοράζει εμπορεύματα
με πίστωση του τιμήματος εν όλω ή εν μέρει και καταβάλλει σε εξόφληση του πιστωθέντος
τιμήματος διάφορα χρηματικά ποσά αφού στην περίπτωση αυτή αποκλείεται ο πωλητής
να γίνει οφειλέτης. 605/400
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Για να υπάρχει χρειάζεται να υφίσταται δυνατότητα αποστολών
και χρεώσεων και από τις δύο πλευρές ανεξάρτητα αν έγιναν πράγματι τέτοιες αποστολές. Ο
ενάγων από αλληλόχρεο λογαριασμό οφείλει να προτείνει και αποδείξεις, τις δύο συμβάσεις
δηλαδή του αλληλόχρεου λογαριασμού και της αναγνώρισης του υπολοίπου του, όχι όμως
να καθορίσει και αποδείξεις του καθένα από τα κονδύλια του αλληλόχρεου λογαριασμού
χωριστά ούτε τα στοιχεία τους όπως χρόνο και αιτία αυτών. Παραγραφή. Η αξίωση από
αλληλόχρεο λογαριασμό παραγράφεται με παρέλευση εικοσαετίας. Περιστατικά. 743/475
Αλληλόχρεος λογαριασμός σε τραπεζικές συναλλαγές. Έχει εφαρμογή και το άρθρο
112 Εισ.ΝΑΚ βάσει του οποίου μπορεί να κλείσει οριστικά ο λογαριασμός με καταγγελία
ενός από τους συμβαλλομένους, οπότε ο δικαιούχος δικαιούται να απαιτήσει αμέσως
το κατάλοιπο. Επιτρεπτή η εισαγωγή πιστωτικών τίτλων στον αλληλόχρεο λογαριασμό
αν υπάρχει σχετική συμφωνία. Έννοια “αντιλογισμού” ή “αντιπεράσματος”. Περιστατικά.
780/486
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Έννοια. Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση το κλείσιμο του
αλληλόχρεου λογαριασμού. Η αναγνώριση του καταλοίπου του λογαριασμού δημιουργεί νέα
αυτοτελή αιτία ενοχής και ο δανειστής οφείλει να προτείνει και αποδείξει (εγγράφως) μόνο ότι η
απαίτησή του προέρχεται από τέτοια αιτία δηλαδή να αποδείξει τη σύμβαση του αλληλόχρεου
λογαριασμού και της αναγνώρισης του υπολοίπου χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει καθένα
από τα κονδύλια του λογαριασμού. Νόμιμη η σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού με τράπεζα
που να περιλαμβάνει όρο ότι η οφειλή του κατόχου θα προκύπτει όταν κλείσει ο λογαριασμός
από απόσπασμα από τα μηχανογραφικώς τηρούμενα εμπορικά βιβλία της τράπεζας. Με βάση
αυτό το απόσπασμα μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Περιστατικά. 633/518
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Εφόσον το κατάλοιπο από το κλείσιμο του λογαριασμού δεν
αναγνωρίστηκε από τον οφειλέτη (873 και 874 Α.Κ.) πρέπει στο δικόγραφο της αίτησης για
έκδοση διαταγής πληρωμής να αναφέρονται και τα κονδύλια των αμοιβαίων πιστοχρεώσεων
από την αντιπαραβολή των οποίων κατά το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού προέκυψε
το αξιούμενο κατάλοιπο. Εξαίρεση αν υπάρχει ενδιάμεσο κλείσιμο του λογαριασμού, το
υπόλοιπο που προέκυψε αποτελεί το πρώτο κονδύλιο του λογαριασμού της νέας περιόδου.
Νόμιμη η διαδικασία να αποδεικνύεται από τα λογιστικά βιβλία της τράπεζας. Στοιχεία
απαραίτητα της διαταγής πληρωμής. Περιστατικά. 712/522

Αλλοδαποί
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“Οικογένεια”. Ποιους περιλαμβάνει. Αλλοδαπός που δεν είναι υπήκοος χώρας μέλους
της Ε.Ε. εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια εργασίας, η σύμβαση εργασίας είναι
άκυρη. 546/728

Αλλοδαπό δημόσιο
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.). Ισχύς των αποφάσεών του. Ετεροδικία εναγομένου
αλλοδαπού δημοσίου. Ερώτημα προς το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αν
για τη σφαγή των Καλαβρύτων ευθύνεται το γερμανικό κράτος. 525/382

Αλπικές περιοχές
Δάση σε αλπικές περιοχές. Βόσκηση ποιμνίου ή σύναψη μισθώσεων, έστω και με
συμβόλαια δεν αποτελούν πράξεις νομής έναντι του ελληνικού δημοσίου που σ’ αυτού
την κυριότητα ανήκουν αυτά. 135/164

Αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια. Η εταιρεία διαχείρισης ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί πρόστησης
έναντι του ζημιωθέντος τρίτου επενδυτή όταν η ζημία προήλθε από καταχρηστική
συμπεριφορά του αντιπροσώπου που εισέπραξε χρήματα ως αντίτιμο συμμετοχής σε
αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς να τα αποδώσει στο θεματοφύλακα ή στην εταιρεία διαχείρισης.
Περιστατικά. 182/64
Αμοιβαία κεφάλαια. Περιστατικά επί αγωγής ιδιώτη κατά Τράπεζας για ζημιά που
υπέστη αυτός από την πτώση της αξίας των αμοιβαίων κεφαλαίων τα έτη 1992-2000.
1013/496

Αμοιβή δικηγόρων
Δικηγόροι. Αμοιβή. Υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις αμοιβές των δικηγόρων
(άρθρο 7 παρ. 2 ν.2753/99). Με τις αποφάσεις αυτές δεν καταργούνται ούτε τροποποιούνται
οι διατάξεις του Κώδικα Περί δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) που προβλέπουν τις αμοιβές
των δικηγόρων που εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις νομικών
υπηρεσιών γενικά για τις οποίες δεν προεισπράττεται δικηγορική αμοιβή καθώς και στις
περιπτώσεις που τα καθοριζόμενα από αυτόν ελάχιστα όρια αμοιβών δικηγόρων είναι
ανώτερα από αυτά που καθορίζονται από τις πιο πάνω αποφάσεις. Ν.π.δ.δ. (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ
κ.λ.π.). Στους δικηγόρους που απασχολούν καταβάλλεται η αμοιβή των Υ.Α. εφόσον
προβλέπονται αμοιβές ανώτερες από αυτές το Κωδ.Δικ. Συμφωνία για καταβολή
μικρότερης αμοιβής από τον εντολέα προς τον δικηγόρο. 281/763

Αναγγελία σε πλειστηριασμό
Πλειστηριασμός πλοίου. Κατάταξη δανειστών βάσει του Κ.Ι.Ν.Δ. Αναγγελτήριο στον
πλειστηριασμό. Στοιχεία απαραίτητα που πρέπει να περιέχει για να είναι έγκυρο.
Αναγγελία του Ελληνικού δημοσίου. Στοιχεία σε πλειστηριασμό πλοίου και για απαίτηση
“υπέρ ΝΑΤ”. Απαιτήσεις εργαζομένων στο πλοίο με σύμβαση ναυτολόγησης. Περιστατικά.
Πάντως στην απαίτηση από τη σύμβαση της ναυτολόγησης δεν περιλαμβάνονται τα
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μείωση αξίας του απομείναντος μετά την απαλλοτρίωση τμήματος
ή αχρήστευσή του για τον προορισμό του, οπότε υποβάλλεται σχετική αίτηση καθορισμού
ιδιαίτερης αποζημίωσης. Πάντως η ιδιαίτερη αποζημίωση καθορίζεται με την ίδια απόφαση που
καθορίζει την οριστική αποζημίωση για το τμήμα που απαλλοτριώθηκε. 113/612
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αντικείμενο της σχετικής δίκης για τον καθορισμό της
αποζημίωσης είναι η χορήγηση αποζημίωσης εν σχέσει με την αξία του απαλλοτριωθέντος,
ο προσδιορισμός της ωφέλειας του ιδιοκτήτη, όπου η ύπαρξή της επηρεάζει τις αξιώσεις
του από την απαλλοτρίωση, κάθε άλλο θέμα συναφές προς την απαλλοτρίωση και η
δικαστική δαπάνη. Επομένως στη θέση του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης
και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα το εφετείο είναι αρμόδιο να εξετάσει ενιαίως κατά
την ίδια διαδικασία α) χορήγηση αποζημιώσεως, β) αναγνώριση των δικαιούχων της
αποζημίωσης, γ) ύπαρξη ή όχι ωφέλειας του ιδιοκτήτη και δ) την δικαστική δαπάνη,
καθώς και τον καθορισμό της ιδιαίτερης αποζημίωσης του υπολοίπου τμήματος του
ακινήτου. Συνταγματική μεταβολή του έτος 2001. Συνέπειες για τις αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις που δεν είχαν συντελεστεί κατά την έναρξη ισχύος του (νέου) άρθρου
17 του Συντάγματος. Περιστατικά. Αίτημα αναγνώρισης μη ωφέλειας των παροδίων. Πώς
καταβάλλεται η αποζημίωση για να είναι νόμιμη. Δικηγόροι. Καθορισμός της αμοιβής
τους στις δίκες των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Περιστατικά. 176/616
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αίτημα να καθοριστεί αποζημίωση και για δαπάνη
μισθωμάτων νέας κατοικίας στην οποία θα υποβληθούν οι καθών μέχρι την
αντικατάσταση της κατοικίας που απαλλοτριώθηκε, δεν είναι νόμιμο. Δικηγόροι. Αμοιβή
για δίκες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 179/624
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Θεωρείται κηρυχθείσα από το χρόνο που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της διοίκησης για
την κήρυξή της. Για απαλλοτριώσεις προς εφαρμογή σχεδίου πόλεως, η απαλλοτρίωση
σε ακίνητα που προορίζονται για κοινόχρηστους χώρους (οδοί, πλατείες κ.λ.π.) θεωρείται
ότι κηρύσσεται από τη δημοσίευση του διατάγματος που εγκρίνει ή τροποποιεί το
σχέδιο πόλεως. Υπόχρεοι προς αποζημίωση είναι οι δήμοι και οι ωφελούμενοι από την
εφαρμογή του σχεδίου της πόλεως. Παρόδιοι ιδιοκτήτες. Το βάρος της απαλλοτρίωσης
και ειδικότερα της ρυμοτομίας παρακολουθεί τα εμπλεκόμενα ακίνητα, ενώ κατά το χρόνο
συζήτησης αίτησης για τον καθορισμό της αποζημίωσης μετατρέπεται από εμπράγματη
υποχρέωση σε προσωπική και δεν μπορεί να μεταβληθεί από την ιδιωτική βούληση
(δικαιοπραξίες). Δικαιοπραξίες που γίνονται σε ρυμοτομούμενα ακίνητα για να εισπραχθεί
αποζημίωση είναι άκυρες γιατί γίνονται προς καταστρατήγηση του νόμου. Περιστατικά
για τέτοιες συμβάσεις που θεωρούνται άκυρες. 181/625
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Διεκδίκηση της αποζημίωσης που καθορίσθηκε τελεσίδικα
μπορεί να διεκδικηθεί μαζί με τους τόκους από εκείνον που αναγνωρίσθηκε δικαιούχος
με καταψηφιστική αγωγή, κατά την τακτική διαδικασία και στο αρμόδιο δικαστήριο λόγω
ποσού. 229/628
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Το τεκμήριο της ωφέλειας από τη δημιουργία όπου με
την αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι μαχητό (άρθρο 33 του ν. 2971/2001). Αν στο
κτηματολογικό πίνακα φέρεται ο ιδιοκτήτης ως ωφελούμενος, χωρεί διόρθωση με αίτηση
του ενδιαφερομένου. Απαιτείται όμως μία προδικασία που αν δεν τηρηθεί, η αίτηση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Περιστατικά. 240/629
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ποια η αμοιβή του δικηγόρου για τη διαδικασία ενώπιον
του Μον. Πρωτοδικείου και ενώπιον του Εφετείου. Δηλαδή 3% για όσους άσκησαν
αίτηση ή ανταίτηση με αυτοτελές δικόγραφο και 2% για όσους άσκησαν ανταίτηση με
τις προτάσεις ή για την υποβολή απλών προτάσεων. 463/632
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Η κατάθεση της αποζημίωσης που καθορίστηκε προσωρινά
ή οριστικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης ή η είσπραξη της αποζημίωσης με οποιοδήποτε τρόπο από εκείνον
που αναγνωρίστηκε από το Μον. Πρωτοδικείο ως δικαιούχος, επιφέρει συντέλεση της
απαλλοτρίωσης ανεξάρτητα αν ο αναφερόμενος ως δικαιούχος στην απόφαση του Μον.
Πρωτοδικείου είναι ή όχι πραγματικός κύριος του απαλλοτριωθέντος. Ο αληθινός κύριος
δεν υποχρεούται να εναγάγει το ελληνικό δημόσιο αν άλλο πρόσωπο αναγνωρίσθηκε
δικαιούχος και εισέπραξε την αποζημίωση. Αν την αποζημίωση την εισέπραξε ως
δικαιούχος ο υπερθεματιστής, αυτό δεν σημαίνει ότι ο πραγματικός κύριος χάνει τα
δικαιώματά του. Περιστατικά. 557/636
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μαχητό τεκμήριο ωφέλειας των παροδίων ιδιοκτητών από την
απαλλοτρίωση για τη βελτίωση κ.λ.π. οδών. Στις περιπτώσεις αυτές χωρεί αγωγή ενώπιον των
πολιτικών δικαστηρίων για διεκδίκηση της αξίας απαλλοτριωθέντων τμημάτων (βλ. το άρθρο
33 του ν. 2971/2001). Περιστατικά και τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης. 568/639
Αναγκαστική απαλλοτρίωση για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου. Την αποζημίωση
για δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχους, συρματοπλέγματα, φρεάτια και λοιπές εγκαταστάσεις
και κατασκευές καταβάλλει ο οικείος Δήμος και το ποσό καθορίζεται από την Επιτροπή του
π.δ. 5/1986 και σε διαφωνία των ενδιαφερομένων το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο με τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και όχι το εφετείο με τη διαδικασία των αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων. Αναγνώριση των δικαιούχων σε περίπτωση αποζημίωσης. Γίνεται από
το Μον. Πρωτ. και η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο (άρθρο 26 ν. 2882/2001).
Περιστατικά. 652/649
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ειδική αποζημίωση για το τμήμα του ακινήτου που απομένει,
όταν αυτό είναι άχρηστο ή μειώνεται η αξία του (άρθρο 13 παρ. 4 ν. 2882/2001). Δεν
είναι αναγκαίο η υποτίμηση της αξίας του απομείναντος να είναι σημαντική όπως ισχύει
με το ν.δ. 797/1971. Περιστατικά. Δικηγόροι. Καθορισμός της δικαστικής δαπάνης και
της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου. Καθορισμός ποσοστού. 655/651
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Νόμιμα ζητείται ο καθορισμός προσωρινής ή οριστικής τιμής
μονάδος για τα συστατικά του ακινήτου που απαλλοτριώνεται (κτίσματα, δένδρα κ.λ.π.)
έστω και αν δεν αναφέρονται αυτά στην απόφαση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,
στο κτηματολογικό διάγραμμα ή στον κτηματολογικό πίνακα. 768/655
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Νόμιμα και μη νόμιμα αιτήματα για τον καθορισμό της
οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης. Τι μπορεί να ζητηθεί ως αποζημίωση. Δαπάνες
του ιδιοκτήτη που είναι συνέπεια της απαλλοτρίωσης. Περιστατικά. Αμοιβή δικηγόρου
2% επί του ποσού της αποζημίωσης. 769/655
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Καθυστέρηση καταβολής της οριστικής αποζημίωσης
που καθορίσθηκε με απόφαση του Εφετείου που εκδόθηκε μετά τη συντέλεση της
απαλλοτρίωσης. Το δημόσιο ευθύνεται για την καταβολή τόκων και μάλιστα όχι με το
ποσοστό 6% αλλά με το γενικά ισχύον επιτόκιο υπερημερίας. 1074/669
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή των δικηγόρων. 59/760
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δικαστική δαπάνη (άρθρο 18 παρ. 4 ν. 2882/2002). Άσκηση
εμπρόθεσμης άσκησης για καθορισμό οριστικής μονάδος αποζημίωσης. Το Εφετείο
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αποφαίνεται ενιαίως τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας, όσο και
για τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης. Τι περιλαμβάνουν
τα δικαστικά έξοδα. Τι περιλαμβάνει η αμοιβή του δικηγόρου αναλυτικά. 243/761
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή δικηγόρου. Ορίζεται επί του ποσού της οριστικής
αποζημίωσης και για τους δύο βαθμούς (άρθρο 18.4 ν. 2882/2001). Καθορίζονται
έξοδα 250 €, δηλαδή 100 € για τη δίκη στο Μον. Πρωτ. και 150 € για το εφετείο. Η
αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται σε ποσοστό 6% της αποζημίωσης στο διάδικο που
άσκησε αντίθετη αίτηση με τις προτάσεις (ποσοστό3%) και δέχτηκε αίτηση υπέρ ου η
απαλλοτρίωση. Σε ποσοστό 4% στο διάδικο που άσκησε παρέμβαση χωρίς να είναι
καθού η αίτηση. Σε 3% στο διάδικο που ήταν καθού η αίτηση και άσκησε αντίθετη αίτηση
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και σε ποσοστό 3% στο διάδικο που παρέστη μόνο στη
δίκη του εφετείου που ήταν αιτών και κατέθεσε προτάσεις. Έξοδα παράστασης 117 Ε
για την πρώτη δίκη και 147 € για τη δίκη του εφετείου. 554/767
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή του δικηγόρου. 875/774
Δικηγόροι. Αμοιβή για δίκη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Ανάλυση κονδυλίων για τις
διάφορες διαδικαστικές πράξεις. 1114/779

Αναγκαστική εκτέλεση
Αναγκαστική εκτέλεση. Αμετάκλητη ακύρωσή της. Ο δικαιωθείς οφειλέτης έχει δικαίωμα
να ζητήσει από τον δανειστή αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη, αν συντρέχουν οι
όροι του άρθρου 914 ή 919 Α.Κ. (940.3 Κ.Πολ.Δ.) όχι όμως να ζητήσει επαναφορά των
πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Κτήση ακινήτων με δάνειο από τον Ο.Ε.Κ.
Άκυρη η αναγκαστική εκτέλεση. Περιστατικά. 932/425
Κατάσχεση εις χείρας τρίτων. Κατάσχεση εις χείρας οικοπεδούχου ως τρίτου για
οφειλές του εργολάβου. Νομιμοποιείται να ασκήσει ανακοπή κατά της κατάσχεσης ο
οικοπεδούχος. Στάδια προσβολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης (934.1
Κ.Πολ.Δ.) Λεπτομέρειες στο περιεχόμενο ανακοπής. Περιστατικά. 1188/439

Αναγωγή
Ασφαλιστική σύμβαση. Αγωγή παθόντος σε αυτοκινητικό ατύχημα ευθέως κατά του ασφαλιστή.
Αυτός υποχρεούται να πληρώσει αλλά έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαιτίου του
ατυχήματος. Χωρεί αναγωγή και πριν την καταβολή (Κ.Πολ.Δ. 69 παρ. 1 εδ. ε). 15/449
Κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα σε κοινό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων.
Κάποιος μπορεί να κάνει ανάληψη και αν το αναλάβει ολόκληρο το ποσό επέρχεται
απόσβεση της απαίτησης έναντι της τράπεζας. Δικαίωμα αναγωγής μεταξύ των
συνδικαιούχων. Περιστατικά. 636/463
Ασφαλιστική σύμβαση. Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές που προξενούνται κατά το
χρόνο που ο οδηγός του ζημιογόνου οχήματος τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή
τοξικών ουσιών. Η διαδικασία για την απόδειξη ότι ο οδηγός τελούσε κατά το αυτοκινητικό
ατύχημα υπό τη επήρεια οινοπνεύματος κ.λ.π. δύναται να προκύψει και από άλλα
αποδεικτικά μέσα και όχι κατ’ ανάγκη από την μνημονευόμενη στην κοινή απόφαση των
υπουργών ΥΑ 1338 2 Φ. 705. 11/4 δ από 25/26/11/1997.Αν ο ασφαλιστής ικανοποιήσει
τον παθόντα είτε με βάση δικαστική απόφαση είτε εξώδικο συμβιβασμό, έχει δικαίωμα
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αναγωγής κατά του ασφαλισμένου αξιώνοντας από αυτόν να του καταβάλει όσα πλήρωσε
στον παθόντα τρίτο. 519/716

Aναδασμός
Αναδασμός. Διαδικασία. Δικαιώματα εκείνου που αξιώνει δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο
δικαίωμα επί ακινήτου που έχει υπαχθεί σε αναδασμό. Δικαιούται να λάβει αποζημίωση μόνο
από εκείνον υπέρ του οποίου εκδόθηκε το παραχωρητήριο. Περιστατικά. 121/162
Αναδασμός. Επιφέρει αυτοδικαίως απόσβεση των εμπραγμάτων σχέσεων που υπήρχαν
στα αρχικά αγροτεμάχια. Συνέπειες του αναδασμού. Χρησικτησία. 393/631

Αναίρεση
Αναίρεση. Αν αναιρεθεί η απόφαση αναβιώνει η αίτηση παροχής έννομης προστασίας.
Αν αναιρεθεί η απόφαση του εφετείου αναβιώνει η πρωτόδικη απόφαση και η κατ’ αυτής
έφεση που θα κριθεί πάλι από το εφετείο. Περιστατικά. 563/391
Δημόσια κτήματα. Χρησιμοποίησή τους χωρίς δικαίωμα από τρίτο. Εκδίδεται πρωτόκολλο
που προσβάλλεται με ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Μον. Πρωτοδικείου ανάλογα
με το ποσό. Κατά της απόφασης που θα εκδοθεί χωρεί έφεση και αναίρεση. 167/613

Ανακοίνωση δίκης
Ανακοίνωση της δίκης. Έννοια. Δεν ασχολείται το δικαστήριο με την ανακοίνωση της
δίκης όταν ο προς ον η ανακοίνωση αρνείται την ιστορική βάση της αγωγής και δηλώνει
με τις προτάσεις του ότι δεν παρεμβαίνει. 642/265
Έφεση. Απευθύνεται κατά εκείνων που ήσαν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη (517
Κπολ.Δ). Ανακοίνωση δίκης και πρόσκληση προς το ΙΚΑ για να παρέμβη ενώπιον του
Πρωτοδικείου. Ερημοδικία του ΙΚΑ. Η έφεση δεν στρέφεται και κατ’ αυτού γιατί δεν
κατέστη διάδικος. 317/341

Ανακοπή
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Κεφάλαιο που στρέφεται στην προαφαίρεση των εξόδων
εκτέλεσης. Η ανακοπή στρέφεται μόνο κατά του επισπεύδοντος και όχι κατά του υπαλλήλου
επί του πλειστηριασμού. Υπολογισμός των εξόδων εκτέλεσης. Περιστατικά. 238/323
Μίσθωση από την μητέρα ακινήτου ιδιοκτησίας των ανήλικων τέκνων της. Κατάσχεση
εις χείρας του μισθωτή από το ελληνικό δημόσιο των μισθωμάτων για οφειλές της
μητέρας προς αυτό. Έγκυρη η κατάσχεση έστω και αν τα τέκνα της είναι ιδιοκτήτες του
καταστήματος. Ανακοπή της μητέρας ως τρίτης (936 Κπολ.Δ). Απορρίπτεται. 276/331
Ανακοπή κατά δηλώσεως τρίτου. Νέοι λόγοι μόνο με πρόσθετο δικόγραφο κατά το
άρθρο 585 παρ. 2 εδ. β Κ.Πολ.Δ. Αν υποβληθούν με τις προτάσεις είναι απαράδεκτοι.
502/378
Κατάσχεση εις χείρας τρίτων. Κατάσχεση εις χείρας οικοπεδούχου ως τρίτου για
οφειλές του εργολάβου. Νομιμοποιείται να ασκήσει ανακοπή κατά της κατάσχεσης ο
οικοπεδούχος. Στάδια προσβολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης (934.1
Κ.Πολ.Δ.) Λεπτομέρειες στο περιεχόμενο ανακοπής. Περιστατικά. 1188/439
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α) Ανακοπή ερημοδικίας
Ανακοπή ερημοδικίας. Περιστατικά που δεν συνιστούν ανώτερη βία για την ανατροπή
της προσβαλλόμενης απόφασης. 287/340

β) Ανακοπή κατά έκθεσης πλειστηριασμού – αναγκαστική εκτέλεση
Πλειστηριασμός. Τα έξοδα εκτελέσεως δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προνομίων
ούτε κατατάσσονται στον πίνακα, αλλά προαφαιρούνται. Τα όργανα εκτελέσεως (δικ.
επιμελητής και συμβολαιογράφος) δεν μπορούν να στραφούν κατά του επισπεύδοντος
για την είσπραξη των εξόδων εκτελέσεως αλλά τα εισπράττουν από τον επί του
πλειστηριασμού υπάλληλο που τα αφαιρεί από το πλειστηρίασμα. Η εκκαθαριστική
πράξη του υπαλλήλου πλειστηριασμού, προσβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου
979 Κ.Πολ.Δ. Διάδικοι στη δίκη της ανακοπής. Τέτοιος και ο επισπεύδων. Η ανακοπή
στρεφόμενη κατά των οργάνων εκτελέσεως είναι παθητικά ανομιμοποίητη. 82/293
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης από τρίτο κατά του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Υπάγεται στα
πολιτικά δικαστήρια και όχι στα διοικητικά γιατί ο τρίτος δικαιούται να ασκήσει ανακοπή
κατά της διοικητικής εκτέλεσης εφόσον προσβάλλεται από αυτήν το δικαίωμα της
κυριότητάς του επί του αντικειμένου της εκτελέσεως. Περιστατικά που αναφέρονται σε
εικονική γονική παροχή για αποφυγή καταβολής του χρέους προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 731/
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης. Είναι το μοναδικό ένδικο βοήθημα για την
προσβολή της. Αναγνωριστική αγωγή περί ακυρότητας του πλειστηριασμού απορρίπτεται
έστω και αν είναι αληθής. 1200/444
Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (933.1 Κ.Πολ.Δ.). Απαιτείται για την
άσκησή της έννομο συμφέρον. Αυτό υπάρχει και όταν μετά την άσκηση της ανακοπής
διενεργήθηκε η τελευταία πράξη της εκτέλεσης (πλειστηριασμός) και πέρασε η προθεσμία
προσβολής της, καθόσον και αν ακόμα δεν είναι δυνατό η επαναφορά των πραγμάτων
στην προηγούμενη κατάσταση ο ανακόπτων έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά το άρθρο
914 Α.Κ. 363/459

γ) Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως
Πίνακας κατατάξεως σε πλειστηριασμό. Ανακοπή κατά του πίνακα Στοιχεία που πρέπει
να περιέχει αυτή. Νέος λόγος ανακοπής με το δικόγραφο της έφεσης είναι απαράδεκτος.
Έξοδα εκτελέσεως που προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα. Τα δικαιώματα του
συμβολαιογράφου είναι έξοδα και προαφαιρούνται. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα
έξοδα για την έγγραφη ανακοίνωση του περιεχομένου του πίνακα και κοινοποίηση
αντιγράφου αν και δεν αναφέρονται στο άρθρο 979.1 Κ.Πολ.Δ., αλλά αυτό γίνεται στην
πράξη και ορθά γιατί έτσι γίνεται γνωστό το περιεχόμενο του πίνακα στους δανειστές.
Περιστατικά και υπολογισμός εξόδων. 447/366
Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά του Πίνακα κατάταξης. Περιεχόμενο της ανακοπής.
Η εκκαθάριση των εξόδων που προαφαιρούνται πρέπει να είναι λεπτομερής και
πλήρως αιτιολογημένη ώστε να υπάρχει ευχέρεια του ελέγχου τους από τον καθού η
εκτέλεση και τους δανειστές. Αν με ανακοπή προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς τα
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προαφαιρεθέντα με τον προσβαλλόμενο πίνακα δικαιώματα και έξοδα του υπαλλήλου
του πλειστηριασμού, παραδεκτά η ανακοπή απευθύνεται κατά του υπαλλήλου. Για τα
έξοδα όμως του δικαστικού επιμελητή η ανακοπή δεν στρέφεται κατ’ αυτού αλλά κατά
του επισπεύδοντος την εκτέλεση δανειστή. Περιστατικά και υπολογισμός εξόδων που
αφαιρέθηκαν. Δικηγόροι. Αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση. Υπολογισμός
της και προαφαίρεση με τον πίνακα κατάταξης. 448/369
Ανακοπή κατά Πίνακα κατατάξεως. Ασκείται μέσα σε δώδεκα εργάσιμες ημέρες αφότου
επιδοθεί η πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ. Για το ελληνικό δημόσιο
όμως η προθεσμία είναι τριάντα (30) ημερών είτε η εκτέλεση επισπεύδεται κατά το κοινό
δικονομικό δίκαιο είτε κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ Δίκες κατά του ΚΕΔΕ. Το δημόσιο
εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά του οποίου στρέφεται
και κοινοποιείται με ποινή απαραδέκτου κάθε δικόγραφο, σε κάθε όμως περίπτωση με
την ίδια κύρωση απαιτείται κοινοποίηση δικογράφου και στον υπουργό Οικονομικών
γιατί μόνο οι κοινοποιούντες οποιοδήποτε δικόγραφο προς τον υπουργό Οικονομικών
παράγουν έννομες συνέπειες, έστω και αν το δημόσιο εκπροσωπείται δικαστικά από τον
υπουργό Οικονομικών και από οποιοδήποτε άλλο όργανο κρατικό. Όλα αυτά ισχύουν
και για την πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ. για τον πίνακα κατατάξεως.
Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως. Συμβολαιογράφος και δικαστικός επιμελητής δεν
νομιμοποιούνται να αναζητήσουν από τον καθού η εκτέλεση. Χωρεί ανακοπή κατά της
πράξεως εκκαθάρισης των εξόδων από τον οφειλέτη και αναγγελθέντα δανειστή. Ποία
τα έξοδα εκτελέσεως. 143/304
Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά Πίνακα. Αν στρέφεται κατά του ΙΚΑ πρέπει να
κοινοποιηθεί και στον διοικητή του ενώ για το δημόσιο πρέπει να επιδοθεί και στον
Υπουργό Οικονομικών. Απαιτήσεις του Δημοσίου. Κατατάσσονται στην 5η σειρά του
άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ. και μέχρι το 1/3 του πλειστηριάσματος για όλες τις ληξιπρόθεσμες
μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεις του, ανεξάρτητα από την αιτία που
προέρχονται, ενώ το ΙΚΑ κατατάσσεται στην 6η σειρά. Περιστατικά. 936/427
Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να μην είναι
αόριστη. Περιστατικά. 1127/435

δ) Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης.
Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου
κτήματος. Χωρεί έφεση κατά της αποφάσεως αν και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Αυθαίρετη κατοχή δημοσίου κτήματος πριν από την 1.1.1967.
Διαδικασία εξαγοράς του δημοσίου κτήματος και είσπραξης της σχετικής αποζημίωσης
χρήσεως. Περιστατικά για την εξαγορά ή αναστολή της πληρωμής της αποζημίωσης
λόγω κατοχής. 501/633

Αναπηρία ή παραμόρφωση
Αναπηρία ή παραμόρφωση του παθόντος. Επιδίκαση αποζημίωσης (931 Α.Κ.).
Προϋποθέσεις επιδίκασης. Επιδίκαση αποζημίωσης σε αθλητή (καλαθοσφαιριστή)
για ανικανότητα προς απασχόληση (επαγγελματική) με το άθλημα αυτό. Περιστατικά.
36/55

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

803

Αναπηρία ή παραμόρφωση. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 931 Α.Κ.
Περιστατικά. Νοσήλια από βλάβη του σώματος. Οφείλονται στον παθόντα έστω και αν
πληρώθηκαν από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΙΚΑ) ή ταμείο ασφαλίσεως
ή από ασφαλιστική εταιρεία δυνάμει συμβάσεως ιδιωτικής ασφάλισης. 419/100
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αναπηρία και παραμόρφωση. Έννοια των όρων. Δεν απαιτείται
βεβαιότητα δυσμενούς επιρροής στο μέλλον του προσώπου. Αρκεί και απλή πιθανότητα
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Περιστατικά. 602/121
Αναπηρία και παραμόρφωση από ατύχημα. Απαιτούνται για την επιδίκαση αποζημίωσης
περιστατικά ιδιάζοντα εκτός εκείνων που απαιτούνται για την στοιχειοθέτηση αξιώσεων με βάση
τα άρθρα 929 και 932 Α.Κ. Περιστατικά της αγωγής που την καθιστούν αόριστη. 675/137
Πότε η σωματική αναπηρία από αδικοπραξία επιφέρει ζημία. Δυνατό μία αναπηρία να θεωρηθεί
ολική για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας παρόλα που ιατρικώς χαρακτηρίζεται σε
ποσοστό όταν το βλαβέν μέρος του σώματος είναι αποφασιστικής σημασίας για την εργασία
που ασκούσε ο παθών πριν τον τραυματισμό του. Περιστατικά. 91/686
Αποζημίωση κατά το άρθρο 931 Α.Κ. (παραμόρφωση και αναπηρία) σε κόρη που
εργαζόταν ως πωλήτρια και μετά τον τραυματισμό της δεν θα μπορεί να εργάζεται στην
ίδιας εργασία. 216/697
Αναπηρία και παραμόρφωση του παθόντος (931 Α.Κ.). Περιστατικά που δεν θεμελιώνουν
δικαίωμα ειδικής αποζημίωσης. Ασφαλιστική σύμβαση. 438/710
Ειδική αποζημίωση (931 Α.Κ.) για την αναπηρία και παραμόρφωση του σώματος.
Περιστατικά που την δικαιολογούν. Επιδικαζόμενο ποσό 2.000 €. 461/713
Αυτοκινητικό ατύχημα. Βαρύτατος τραυματισμός διαδίκου. Επιδίκαση αποζημίωσης για
ηθική βλάβη και άλλη αποζημίωσης κατά το άρθρο 931 Α.Κ. (αναπηρία ή παραμόρφωση).
Επιδικασθέντα χρηματικά ποσά. Περιστατικά. 577/730

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος
Διοικητική σύμβαση. Δεν είναι τέτοια η μίσθωση ακινήτου από Δήμο για στέγαση των
υπηρεσιών του και κάθε διένεξη από αυτήν υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια. Υπαγωγή
των μισθώσεων του δημοσίου στις διατάξεις του π.δ. 34/1995 σε ό,τι αφορά τη διάρκειά
της (άρθρο 41 παρ. 17 ν. 2648/98), εφόσον όμως η μίσθωση καταρτίστηκε μετά την
22.10.1998. Μισθώσεις του δημοσίου. Λεπτομέρειες. Αναπτυξιακός σύνδεσμος και
συμβούλια περιοχής. Μισθώσεις τους. Λεπτομέρειες. 637/645

Αναστροφή πώλησης
Πώληση κινητού (αυτοκινήτου). Διατάξεις περί αναστροφής πριν τις τροποποιήσεις των
άρθρων 513-555 Α.Κ. με τον ν. 3043/2002. Δήλωση αναστροφής λόγω πραγματικών
ελαττωμάτων, δεκτή με εξώδικη δήλωση ή με αγωγή. Παραγραφή έξι μηνών από την τελική
παράδοση του αυτοκινήτου. Εγγύηση του πωλητή. Η εξάμηνη παραγραφή αρχίζει από την
εμφάνιση του ελαττώματος αν η εξόφληση γίνεται μέσα στο χρόνο της εγγύησης. Παράδοση
του πράγματος προς διόρθωση. Πότε αρχίζει το εξάμηνο. Περιστατικά. 666/132

Ανατοκισμός
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Στα πιστωτικά ιδρύματα παρέχεται η ευχέρεια με απόφαση της Πρωτ. Επιτροπής ο
ανατοκισμός. Περιστατικά. 712/522

Ανήλικος
Ανήλικος. Δίκες για τη γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων και επικοινωνία γονέων. Προηγείται
στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας, αλλιώς αναβάλλεται η συζήτηση της αγωγής ή της
έφεσης. Ανήλικο τέκνο που έχει την απαιτούμενη ωριμότητα. Καλείται από το δικαστήριο
πριν την έκδοση της απόφασης. Πρωτόδικη συζήτηση χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία
αυτή. Το εφετείο που δικάζει έφεση, διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης για να
ακολουθηθεί η πιο πάνω προδικασία (254 Κ.Πολ.Δ.). Περιστατικά. 74/203
Διατροφή συζύγου και ανήλικης θυγατέρας. Παραχώρηση της συζυγικής οικίας στη
μητέρα και κόρη έστω και αν η οικία ανήκει κατά κυριότητα στον σύζυγο. 145/207
Έφεση. Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη άδειας οδήγησης ανήλικου παιδιού (15 ετών)
που κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτα χωρίς κράνος. Συνυπαιτιότητα κατά 25% γιατί δεν
είχε κράνος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Κατά τα άλλα δεν είναι συνυπαίτιος γιατί
οδηγούσε κανονικά. 208/321

Ανταγωγή
Έφεση. Συνεκδίκαση αγωγής, ανταγωγής και κυρίας παρέμβασης. Περάτωση της δίκης
ως προς μία από αυτές και προδικαστική απόφαση για τις υπόλοιπες για αποδείξεις.
Χωρεί έφεση ως προς την περατωθείσα ανεξάρτητα αν ανάγονται στην ίδια έννομη
σχέση. Περιστατικά. Έφεση από τον διάδικο που νίκησε. Χωρεί εφόσον η απόφαση
επιδρά δυσμενώς στις ουσιαστικές έννομες σχέσεις. Για την ύπαρξη βλάβης πρέπει ο
διάδικος που ασκεί το ένδικο μέσο να θίγεται άμεσα από το περιεχόμενο της απόφασης,
δηλαδή να υφίσταται βλάβη κατά το χρόνο που ασκείται η έφεση (ή γενικότερα το ένδικο
μέσο). Τα ίδια ισχύουν και για την αντέφεση. 351/348

Ανταλλακτικά

Αυτοκινητικό ατύχημα. Τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών. Λαμβάνεται υπόψη στον
υπολογισμό του κονδυλίου της υπαξίας του αυτοκινήτου και όχι σον συνυπολογισμό
οφέλους από την τοποθέτηση. 580/731

Αντέφεση
Αντέφεση. Πρέπει να αφορά κεφάλαια της απόφασης που προσβάλλεται με την έφεση
ή αναγκαστικά μ’ αυτά συνεχόμενα. Αγωγή από αδικοπραξία. Έφεση για το κεφάλαιο
της υπαιτιότητας. Αντέφεση ως προς το κεφάλαιο της αποζημίωσης για υλικές ζημιές.
Δεκτή η αντέφεση. Όχι όμως το αντίθετο. 675/137

Αντιλογισμός ή αντιπέρασμα
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Επιτρεπτή η εισαγωγή πιστωτικών τίτλων στον αλληλόχρεο λογαριασμό αν υπάρχει
σχετική συμφωνία. Έννοια “αντιλογισμού” ή “αντιπεράσματος”. 780/486

Αντιπέρασμα ή αντιλογισμός
Επιτρεπτή η εισαγωγή πιστωτικών τίτλων στον αλληλόχρεο λογαριασμό αν υπάρχει
σχετική συμφωνία. Έννοια “αντιλογισμού” ή “αντιπεράσματος”. 780/486

Ανώνυμη εταιρεία
Ανώνυμες εταιρείες. Αποκτούν νομική προσωπικότητα και άρα ικανότητα να καθίστανται
διάδικοι, από την καταχώριση της εγκριτικής υπουργικής απόφασης και του καταστατικού
στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συγχώνευση
ανώνυμων εταιρειών με σύσταση νέας εταιρείας. Μεταβιβάζεται το σύνολο της περιουσίας
τους στη νέα εταιρεία από την πιο πάνω δημοσίευση. Περιστατικά. 978/491
Ενεχύραση απαίτησης σε Τράπεζα. Η επίδοση της σύμβασης της ενεχύρασης στον τρίτο
έχει αποτελέσματα της εκχώρησης ώστε με την αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη,
αποκόπτεται κάθε δεσμός του τελευταίου με τον εκχωρούντα που αποξενώνεται εντελώς
και δεν μπορεί να αναμειχθεί στην απαίτηση την οποία έκτοτε απαιτεί η πιστώτρια
ανώνυμη εταιρία (εκδοχέας) και μόνο αυτή νομιμοποιείται έκτοτε να εγείρει σχετική αγωγή
για την απαίτηση να την εισπράξει ανεξάρτητα αν αυτή έχει λήξει ή όχι. Η αναγγελία της
εκχώρησης είναι άτυπη. Περιστατικά. 1202/509

Ανώτατο Ειδικό δικαστήριο (Α.Ε.Δ.)
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.). Ισχύς των αποφάσεών του. Ετεροδικία εναγομένου
αλλοδαπού δημοσίου. Ερώτημα προς το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αν
για τη σφαγή των Καλαβρύτων ευθύνεται το γερμανικό κράτος. 525/382

Απαγωγή εκούσια
Προσωπικότητα. Προσβολή της (57 Α.Κ.). Περιπτώσεις προσβολής. Προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 57 Α.Κ. Έγκλημα της εκούσιας απαγωγής (328.1 Π.Κ.).
Ενεργητικό υποκείμενο είναι οι έχοντες την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου γονείς
– επίτροποι. Αγωγή της μητέρας για προσβολή της προσωπικότητας. Επιδικάζεται
αποζημίωση για ηθική ικανοποίηση. Περιστατικά. 576/25

Απάτη
Απάτη. Οι εναγόμενοι διέπραξαν απάτη γιατί παρέστησαν ψευδώς και εν γνώσει τους στους
ενάγοντες ότι εγγραφόμενοι αυτοί στην επαγγελματική τους σχολή σε τμήμα υπάλληλων
γραφείου και λογιστών και ότι θα αποκτούσαν πτυχίο με την ειδικότητα αυτή, ενώ ούτε
φοίτησαν σε τέτοιο τμήμα ούτε έλαβαν τελικώς πτυχίο με την παραπάνω ειδικότητα, ο δε
σκοπός των εναγομένων ήταν να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, από τα
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δίδακτρα που θα κατέβαλαν οι ενάγοντες για τη φοίτησή τους, διέπραξαν απάτη. Δεν υπάρχει
συνυπαιτιότητα των σπουδαστών ούτε χωρεί άσκηση καταχρηστικής αγωγής. 173/10
Έφεση. Δεύτερη απαγορεύεται έστω και αν στρέφεται κατά άλλων εφεσιβλήτων.
Παραίτηση από την πρώτη έφεση με δήλωση ενώπιον του Εφετείου. Δεκτή η παραίτηση
και είναι έγκυρη η δεύτερη έφεση που ασκήθηκε την ίδια ημεροχρονολογία. Καταδολίευση
δανειστών και απάτη εις βάρος δικαστηρίου και δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια
πλειστηριασμού. Περιστατικά. 604/394

Αποδεικτικό ασφάλισης
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κατάθεση από αυτόν στην
Αστυνομική Αρχή αποδεικτικού ασφάλισης αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ασφαλιστικής
εταιρείας ή απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφάλισης. Το αυτοκίνητο δεν
κρατείται. Αυτά τα (κατατεθέντα) στοιχεία αποτελούν κατά πλάσμα του νόμου πρόταση της
ασφαλιστικής εταιρείας που απευθύνεται αόριστα προς τους δικαιούχους αποζημίωσης
τρίτους. Με την αποδοχή αυτή της πρότασης από τον ζημιωθέντα που μπορεί να γίνει και
με τη σχετική αγωγή, καταρτίζεται σύμβαση σωρευτικής αναστολής που ιδρύει (άρθρα 361
και 77 Α.Κ.) άμεση ευθύνη του αποδεχομένου απέναντι στον ζημιωθέντα. Στην περίπτωση
αυτή η παραγραφή είναι πενταετής γιατί η απαίτηση στηρίζεται σε αδικοπραξία. Ελληνικό
Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.). Ευθεία ευθύνη του για τις ζημίες . Ενοχές από
αδίκημα διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας που διαπράχθηκε το αδίκημα. Περιστατικά.
291/699

Αποδοχή αποφάσεως
Αποδοχή αποφάσεως. Μπορεί να είναι ρητή (297 Κ.Πολ.Δ.) ή σιωπηρή με πράξεις από
τις οποίες σαφώς συνάγεται πρόθεση αποδοχής. Αν όμως έχει ασκηθεί ένδικο μέσο
τότε μόνο ρητώς μπορεί να γίνει η αποδοχή. Στο Ελληνικό δημόσιο όμως η αποδοχή
αποφάσεως καθώς και η παραίτηση από ένδικο μέσο, γίνεται πάντοτε ρητώς. Διαδικασία.
Περιστατικά. 362/350

Αποδοχή κληρονομιάς
Κληρονομία. Αγωγή διανομής κληρονομίας (κλήρου). Ισχύουν οι γενικές διατάξεις που
διέπουν την αγωγή διανομής. Για το παραδεκτό της αγωγής είναι αναγκαίο η μεταγραφή
της αποδοχής της κληρονομίας μέχρι την πρώτη συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο.
Αν ο ενάγων δεν επικαλείται στην αγωγή αποδοχή και μεταγραφή, η αγωγή είναι αόριστη
και η αοριστία δεν θεραπεύεται ούτε με τις προτάσεις ούτε με ομολογία. 594/262

Αποζημίωση
Αυτοκινητικό ατύχημα. Βλάβη του σώματος ή της υγείας προσώπου. Αποζημίωση. Τι
περιλαμβάνει. Ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν από τον εργοδότη στο
ΙΚΑ για τον παθόντα λόγω μη προσέλευσης στην εργασία εξ αιτίας του τραυματισμού
του. Είναι ζημιά που διεκδικείται από τον υπαίτιο του τραυματισμού. 28/53
Αποζημίωση για σωματικές βλάβες από εργολάβο που εκτελούσε έργα σε οδό και δεν
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έλαβε τα κατάλληλα μέτρα (σήμανση) για να προφυλάσσονται οι τρίτοι. 232/75
Αγωγή για αποζημίωση. Αίτημα να καταβληθεί η αποζημίωση εφάπαξ (930.1 Α.Κ.). Αν
δεν γίνεται επίκληση σπουδαίου λόγου για την καταβολή εφάπαξ, τότε υποχρεώνεται
ο εναγόμενος να πληρώσει το ίδιο αιτούμενο ποσό, αλλά με μηνιαίες δόσεις. Η αγωγή
δεν απορρίπτεται. Περιστατικά. 533/117
Θανάτωση γονέα. Αποζημίωση του τέκνου για διατροφή. Στοιχεία απαραίτητα της αγωγής
για να είναι ορισμένη. 1214/155
Όχημα (θεριζοαλωνιστική μηχανή). Σε περίπτωση ατυχήματος θεμελιώνεται ευθύνη
κατά το ν. ΓΠΝ/1911 και υποχρέωση ασφάλισης. Αν είναι ανασφάλιστο, υπάρχει ευθύνη
του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ένσταση παραγραφής από το Ε.Κ. που προτείνεται το
πρώτο ενώπιον του Εφετείου. Απορρίπτεται γιατί δεν γίνεται επίκληση των λόγων της
βραδείας προβολής. 1071/748

Αποκτήματα
Αποκτήματα (1400 Α.Κ.). Αποδίδεται το ποσοστό σε χρήμα, μπορεί όμως ο δικαστής να
αποδεχτεί σχετικό αίτημα ενός από τους συζύγους, να επιδικάσει αυτούσια απόδοση
του ανάλογου ποσοστού. Προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας κρίσιμος χρόνος
θεωρείται στην περίπτωση λύσης του γάμου με διαζύγιο ή ακύρωση, ο χρόνος του
αμετακλήτου της δικαστικής απόφασης, ενώ στην περίπτωση τριετούς διάστασης
κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος της άσκησης της αγωγής. Περιστατικά. 282/213
Αποκτήματα. Τριετής διάσταση μεταξύ των συζύγων. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό
της τελικής περιουσίας είναι ο χρόνος άσκησης της αγωγής. Επαύξηση της περιουσίας. Ο
εναγόμενος σύζυγος του οποίου η περιουσία αυξήθηκε μπορεί να προβάλει ότι η συμβολή
του ενάγοντος συζύγου ήταν κάτω από το 1/3 ή μηδενική. Θα πρέπει όμως στην περίπτωση
αυτή ο εναγόμενος να επικαλεστεί και αποδείξει ότι ο δικαιούχος της αξιώσεως συμμετοχής
σύζυγος δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να συμβάλει και ότι η επαύξηση της περιουσίας οφείλεται
μόνο σ’ αυτόν. Περιστατικά. Μηδενική συμβολή του συζύγου. 319/218
Αποκτήματα (1400 Α.Κ.). Κρίσιμος χρόνος για την ανεύρεση της τελικής περιουσίας είναι
ο χρόνος λύσης του γάμου ή ακύρωσης του γάμου ή η συμπλήρωση τριετίας από τη
διάσπαση του γάμου. Για την ανεύρεση όμως της χρηματικής αξίας τους κρίσιμος χρόνος
είναι εκείνος της έγερσης της αγωγής λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν μέχρι την πρώτη
συζήτηση της διαφοροποιήσεως. Αγορά διαμερίσματος από τον σύζυγο και παραχώρησή
του στο γιο του ζεύγους με γονική παροχή. Δεν υπολογίζεται στην περιουσία. Δωρεά
οικοπέδου προς την σύζυγο και κατασκευή σ’ αυτό από τον σύζυγο κτίσματος. Η σύζυγος
συμμετέχει κατά το 1/3 στην αξία το κτίσματος. Περιστατικά. 384/222
Αποκτήματα. Προϋποθέσεις για τη σχετική αξίωση. Αόριστη αγωγή. 1146/238

Απόφαση
Απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Καταβολή των χρηματικών ποσών που ήταν η
απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Άσκηση εφέσεως και εξαφάνιση της πρωτόδικης
απόφασης. Αίτημα του εκκαλούντα προς επιστροφή των καταβληθέντων. Διατάσσεται
η επιστροφή με το νόμιμο τόκο από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί η απόφαση του
Εφετείου μέχρι την εξόφληση. 162/309
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Δικαστική απόφαση τελεσίδικη ή ανέκκλητη. Ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών για την
μεταρρύθμισή της (334 Κ.Πολ.Δ.). Αποδοχή αποφάσεως. Μπορεί να είναι ρητή (297
Κ.Πολ.Δ.) ή σιωπηρή με πράξεις από τις οποίες σαφώς συνάγεται πρόθεση αποδοχής.
Αν όμως έχει ασκηθεί ένδικο μέσο τότε μόνο ρητώς μπορεί να γίνει η αποδοχή. Στο
Ελληνικό δημόσιο όμως η αποδοχή αποφάσεως καθώς και η παραίτηση από ένδικο
μέσο, γίνεται πάντοτε ρητώς. Διαδικασία. Περιστατικά. 362/350
Δικαστική απόφαση. Η λήψη της είναι το ουσιώδες, ενώ η δημοσίευσή της είναι τυπική
πράξη. Η σύνταξη σχεδίου από τον εισηγητή ανάγεται στην προπαρασκευή της
δημοσιεύσεως της και συνεπώς η έλλειψη υπογραφής του προέδρου δεν επιδρά στο
κύρος της δημοσίευσης ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση της ανυπαρξίας της (313
Κ.Πολ.Δ.). Περιστατικά. 495/377
Δικαστική απόφαση. Η διόρθωση είναι επιτρεπτή ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης
του λάθους δηλαδή και όταν το σφάλμα δεν οφείλεται στο δικαστήριο αλλά στον διάδικο
που οδήγησε σε ελλιπή ή ανακριβή διατύπωση της απόφασης. Περιστατικά. 553/385

Άρειος Πάγος
Ορισμός εισηγητή για την εξέταση μάρτυρα επί αποφάσεως Αρείου Πάγου ή Εφετείου.
Διορίζεται πρωτοδίκης ή πάρεδρος. Δικαιώματά του. Μεταξύ αυτών και η παράταση
της προθεσμίας για την διεξαγωγή των αποδείξεων. Εκπρόθεσμη εξέταση μάρτυρα.
Δεν λαμβάνεται υπόψη η μαρτυρία ούτε προς έμμεση απόδειξη (συναγωγή δικαστικών
τεκμηρίων) γιατί η κατάθεση είναι όχι άκυρη αλλά ανύπαρκτη. Περιστατικά. 101/296

Αρμοδιότητα τοπική
Συμφωνία για την αρμοδιότητα τακτικού δικαστηρίου για μελλοντικές διαφορές είναι
εγγραφή και αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση που θα προέλθουν διαφορές. Το
έγγραφο είναι συστατικό. Ρήτρα σε τιμολόγια – δελτία αποστολής για τοπική αρμοδιότητα
δικαστηρίου, είναι άκυρη αν δεν έχει την υπογραφή αμφοτέρων των συμβαλλομένων.
Πώληση εμπορεύματος χωρίς τις συμφωνημένες ιδιότητες. Αποζημίωση για μη εκτέλεση
της σύμβασης. Τρόπος υπολογισμού της ζημίας. 472/107
Αποκλειστική αρμοδιότητα. Είναι επιτρεπτή η παρέκταση αρμοδιότητας μόνο με ρητή
συμφωνία των διαδίκων που αποδεικνύεται με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο, με δήλωση που
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με συμφωνία που προκύπτει από τις προτάσεις. Περιστατικά.
385/358
Αρμοδιότητα κατά τόπο. Σε τέλεση αξιόποινης πράξης μπορεί η αγωγή να εισαχθεί
και στον τόπο που έχει τελεστεί η αξιόποινη πράξη, έστω και αν στρέφεται η αγωγή
περί αποζημίωσης κατά νομικού προσώπου που ευθύνεται αστικώς για παράνομες
πράξεις των οργάνων του η για τους προστηθέντες από αυτό (35 Κ.Πολ.Δ.). Διαφορές
που αφορούν μεταξύ άλλων τα εκ της δικαιοπραξίας εν ζωή δικαιώματα μπορούν να
εισαχθούν και στο δικαστήριο του τόπου εκπληρώσεως της παροχής (33 Κπολ.Δ).
Εκπλήρωση χρηματικής παροχής. Εν αμφιβολία οφείλει ο οφειλέτης να καταβάλει
αυτήν στον τόπο της κατοικίας του δανειστή, μετά το χρόνο της καταβολής (321 Α.Κ.).
Περιστατικά. 174/309
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Αρχαιολογική Υπηρεσία
Μίσθωση. Καταβολή “αέρα” 8.000.000 δρχ. Μετά ταύτα καθυστέρηση καταβολής του
μισθώματος με την δικαιολογία ότι το μίσθιο είχε βλάβες και δεν μπόρεσε ο μισθωτής
να ασκήσει την επιχείρησή του. Αγωγή εξώσεως για καθυστέρηση μισθωμάτων.
Η αγωγή δεν ασκείται καταχρηστικά ούτε χωρεί συμψηφισμός του “αέρα” με τα
οφειλόμενα μισθώματα. Εργασίες επισκευής μισθίου χωρίς άδεια της Πολεοδομίας και
της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Συνιστά αδικοπραξία και υπάρχει ευθύνη για καταβολή
ηθικής ικανοποίησης. 202/69

Αρχαιότητα αμνημονεύτου χρόνου
Αρχαιότητα αμνημόνευτου χρόνου. Στοιχεία της για να καταστεί ακίνητο κοινόχρηστο. 78/
160
Κοινόχρηστα. Κτήση της ιδιότητας αυτής από αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα κατά
ΒΡΔ δίκαιο. Υπό το καθεστώς του Α.Κ. προτείνεται η ένσταση του άρθρου 281 Α.Κ.
εφόσον επί μακρό χρονικό διάστημα άφησε το πράγμα εκτεθειμένο στην κοινή χρήση.
Αυτό ισχύει και για οδό. Δεν ισχύει όμως αν ο κύριος δημιουργήσει ιδιωτική οδό για
χρήση του. Δεν γίνεται κοινόχρηστος και δεν ισχύουν αυτά. Περιστατικά. 579/182

Αστυνομική Αρχή
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κατάθεση από αυτόν στην
Αστυνομική Αρχή αποδεικτικού ασφάλισης αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ασφαλιστικής
εταιρείας ή απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφάλισης, το αυτοκίνητο δεν
κρατείται. Αυτά τα (κατατεθέντα) στοιχεία αποτελούν κατά πλάσμα του νόμου πρόταση της
ασφαλιστικής εταιρείας που απευθύνεται αόριστα προς τους δικαιούχους αποζημίωσης
τρίτους. Με την αποδοχή αυτή της πρότασης από τον ζημιωθέντα που μπορεί να γίνει και με
τη σχετική αγωγή, καταρτίζεται σύμβαση σωρευτικής αναστολής που ιδρύει (άρθρα 361 και
77 Α.Κ.) άμεση ευθύνη του αποδεχομένου απέναντι στον ζημιωθέντα. Στην περίπτωση αυτή
η παραγραφή είναι πενταετής γιατί η απαίτηση στηρίζεται σε αδικοπραξία. Ελληνικό Γραφείο
Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.). Ευθεία ευθύνη του για τις ζημίες. Περιστατικά. 291/699

Ασφαλιστής
Ασφαλιστική σύμβαση (αυτοκινήτου). Το ζημιωθέν πρόσωπο έχει ευθεία αγωγή κατά
του ασφαλιστή που δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του τρίτου ενστάσεις που απορρέουν
από την ασφαλιστική σύμβαση. Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ζημιογόνου
αυτοκινήτου που δεν έχει άδεια. Ο ασφαλιστής θα πληρώσει τον τρίτο και δικαιούται
να εγείρει αγωγή (αναγωγή) κατά του ασφαλισμένου να ζητήσει ό,τι επλήρωσε είτε με
αυτοτελή αγωγή είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή αν συνενάγονται ως απλοί ομόδικοι ο
ασφαλιστής και ο ασφαλισμένος. Περιστατικά. 69/683

Ασφαλιστικά μέτρα
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Δεδικασμένο από δίκη ασφαλιστικών μέτρων. Ισχύει το βραδύτερο μέχρι την ικανοποίηση
του δικαιώματος ή της τελεσίδικης κρίσης περί ανυπάρξεώς του. 444/173
Ασφαλιστικά μέτρα. Απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε περίπτωση
παράβασης της απόφασης που εκδόθηκε ανεξάρτητα από την ορθότητα της και την
έκδοση ή μη απόφασης κατά την τακτική διαδικασία. Περιστατικά. 692/405

Ασφαλιστικές εισφορές
Αυτοκινητικό ατύχημα. Βλάβη του σώματος ή της υγείας προσώπου. Αποζημίωση. Τι
περιλαμβάνει. Ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν από τον εργοδότη στο
ΙΚΑ για τον παθόντα λόγω μη προσέλευσης στην εργασία εξ αιτίας του τραυματισμού
του. Είναι ζημιά που διεκδικείται από τον υπαίτιο του τραυματισμού. 28/53

Ασφαλιστικό ταμείο
Επικουρικό Κεφάλαιο. Η έκταση της οφειλής του περιορίζεται σε ό,τι υπολείπεται, αφού
προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό εκείνο το οποίο υποχρεούται για την ίδια αιτία να
καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος συναφής οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης
χωρίς να έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρου 930.3 Α.Κ. Αυτά
ισχύουν και για το ΙΚΑ. Περιστατικά. 543/723

Ασφαλιστική εταιρία
Έφεση. Πρόσθετη παρέμβαση. Η έφεση πρέπει να απευθύνεται και κατά του προσθέτως
παρεμβάντος στην αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση (Κ.Πολ.Δ. 83) και όχι στην απλή
πρόσθετη παρέμβαση. Διάκριση μεταξύ των δύο ειδών παρέμβασης. Η περίπτωση της
πρόσθετης παρέμβασης του δικονομικού εγγυητή είναι απλή πρόσθετη παρέμβαση όπως
και στην ασφαλιστική εταιρεία. Αν η έφεση απευθύνεται και κατά του διαδίκου που άσκησε
απλή πρόσθετη παρέμβαση, απορρίπτεται για έλλειψη εννόμου συμφέροντος. 66/291
Αδίκημα. Ενοχές από αδίκημα. Διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το
αδίκημα. Παραγραφή αξιώσεως κατά της ασφαλιστικής εταιρείας. Ισχύει η διετία. Χορήγηση
βεβαίωσης ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφάλιση του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Άσκηση
αγωγής από τον παθόντα κατά της ασφαλιστικής εταιρείας μέσα στη διετία. Ο χρόνος της
παραγραφής είναι η πενταετία γιατί πρόκειται για σωρευτική αναδοχή χρέους. 6/676
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κατάθεση από αυτόν στην
Αστυνομική Αρχή αποδεικτικού ασφάλισης αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ασφαλιστικής
εταιρείας ή απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφάλισης, το αυτοκίνητο δεν κρατείται.
Αυτά τα (κατατεθέντα) στοιχεία αποτελούν κατά πλάσμα του νόμου πρόταση της ασφαλιστικής
εταιρείας που απευθύνεται αόριστα προς τους δικαιούχους αποζημίωσης τρίτους. Με την
αποδοχή αυτή της πρότασης από τον ζημιωθέντα που μπορεί να γίνει και με τη σχετική αγωγή,
καταρτίζεται σύμβαση σωρευτικής αναστολής που ιδρύει (άρθρα 361 και 77 Α.Κ.) άμεση
ευθύνη του αποδεχομένου απέναντι στον ζημιωθέντα. Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή
είναι πενταετής γιατί η απαίτηση στηρίζεται σε αδικοπραξία. Περιστατικά. 291/699
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του
υπαίτιου οδηγού γιατί κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση
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οινοπνεύματος. Η ευθύνη προς αποζημίωση βαρύνει και τους κληρονόμους του.
Ασφαλιστήριο. Ισχύει και χωρίς την υπογραφή του ασφαλισμένου. 581/731
Ασφαλιστική σύμβαση. Αυτοκινητικό ατύχημα. Η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει
αποζημίωση (ακόμα και για ηθική βλάβη). Αγωγή συγγενών θανατωθέντος σε ατύχημα
και κατά της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία ήταν ασφαλισμένο το αυτοκίνητο που
οδηγούσε ο θανατωθείς. Απορρίπτεται ως αόριστη αν δεν αναφέρονται στην αγωγή
συγκεκριμένα περιστατικά που να θεμελιώνουν την ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας
και την εντεύθεν υποχρέωση αποζημίωσης. 687/734

Ασφαλιστική σύμβαση
Αρμοδιότητα κατά τόπο. Σε τέλεση αξιόποινης πράξης μπορεί η αγωγή να εισαχθεί και στον
τόπο που έχει τελεστεί η αξιόποινη πράξη, έστω και αν στρέφεται η αγωγή περί αποζημίωσης
κατά νομικού προσώπου που ευθύνεται αστικώς για παράνομες πράξεις των οργάνων
του η για τους προστηθέντες από αυτό (35 Κ.Πολ.Δ.). Περιστατικά. Ασφαλιστική σύμβαση.
Κατάργησή της. Διαδικασία. Αδικοπραξία. Παράταση προϋφιστάμενης σύμβασης. Μπορεί
να αποτελέσει και αδικοπραξία. Προϋποθέσεις. 174/309
Ασφαλιστική σύμβαση. Αγωγή παθόντος σε αυτοκινητικό ατύχημα ευθέως κατά του
ασφαλιστή. Αυτός υποχρεούται να πληρώσει αλλά έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά του
υπαιτίου του ατυχήματος. Χωρεί αναγωγή και πριν την καταβολή (Κ.Πολ.Δ. 69 παρ. 1
εδ. ε). Ασφαλιστήριο. Δεν είναι υποχρεωτική η υπογραφή από τον ασφαλισμένο. Αρκεί
η πληρωμή των ασφαλίστρων και να παραλαμβάνει το ασφαλιστήριο. 15/449
Ασφαλιστική σύμβαση. Η ιδιότητα του ενάγοντος ως τέκνου του ασφαλισμένου οδηγού και
ιδιοκτήτη γεωργικού ελκυστήρα δεν αποκλείει την άσκησή του για χρηματική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης. 332/455
Ασφαλιστικός σύμβουλος (άρθρο 16 παρ. 1 ν. 1569/85). Έννοια. Η σχέση που συνδέει
τον ασφαλιστικό σύμβουλο και τον ασφαλιστή είναι μίσθωση έργου, άρα δεν είναι
αντιπρόσωπος ούτε εντολοδόχος του δεύτερου. Συντονιστής ασφαλιστικού συμβούλου.
Έννοια. Η σύμβαση με την επιχείρηση είναι επίσης σύμβαση έργου. Ιδιοποίηση
χρηματικών ποσών που παραδίδονται στον συντονιστή για επωφελή τοποθέτηση από
πελάτη. Περιστατικά. 354/457
Ασφαλιστική σύμβαση για ατύχημα από αυτοκίνητο. Ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο
χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου καθώς και των επομένων,
εκτός αν 30 ημέρες πριν από το τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου καθένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει το άλλο για το αντίθετο, με συστημένη επιστολή.
Γνωστοποίηση ακύρωσης, λήξης ή αναστολής της ασφαλιστικής σύμβασης. Έννοια.
Περιστατικά. 862/489
Ασφαλιστική σύμβαση (αυτοκινήτου). Το ζημιωθέν πρόσωπο έχει ευθεία αγωγή κατά
του ασφαλιστή που δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του τρίτου ενστάσεις που απορρέουν
από την ασφαλιστική σύμβαση. Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ζημιογόνου
αυτοκινήτου που δεν έχει άδεια. Ο ασφαλιστής θα πληρώσει τον τρίτο και δικαιούται
να εγείρει αγωγή (αναγωγή) κατά του ασφαλισμένου να ζητήσει ό,τι επλήρωσε είτε με
αυτοτελή αγωγή είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή αν συνενάγονται ως απλοί ομόδικοι ο
ασφαλιστής και ο ασφαλισμένος. Περιστατικά. 69/683
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα θανόντος οδηγού σε ποσοστό 80%. Επιδίκαση
μειωμένου χρηματικού ποσού για ψυχική οδύνη σε σύζυγο, μητέρα, αδελφούς και
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τέκνα. Ασφαλιστική σύμβαση. Δεν είναι απαραίτητη η υπογραφή του ασφαλιστηρίου
από τον ασφαλιζόμενο. Πρέπει να καταβάλει τα ασφάλιστρα και να παραλαμβάνει το
ασφαλιστήριο. 211/696
Ασφαλιστική σύμβαση. Ασφαλιστήριο. Δεν είναι απαραίτητο να υπογράφεται από τον
ασφαλισμένο, αρκεί αυτός να καταβάλει τα ασφάλιστρα και να το παραλαμβάνει. Ο
ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης, τους δικονομικούς
τόκους και τη δικαστική δαπάνη. Αυτά τα ποσά δικαιούται να τα διεκδικήσει από τον
ασφαλισμένο με το νόμιμο τόκο από την καταβολή στον τρίτο και όχι από την άσκηση
της αγωγής. Συμβιβασμός μεταξύ των τρίτων που ζημιώθηκαν και του ασφαλιστή. Η
ζημία θα αποτελέσει αντικείμενο της δίκης μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου οπότε
μπορεί ο ασφαλισμένος να υποχρεωθεί να πληρώσει μικρότερο ποσό από αυτό που
καταβλήθηκε στον τρίτο από την ασφαλιστική εταιρεία. 325/702
Ασφαλιστική σύμβαση. Η ευθύνη του ασφαλιστή προς αποζημίωση του ζημιωθέντος
τρίτου καθιερώνεται από το νόμο και προϋποθέτει την κατάρτιση της ασφαλιστικής
σύμβασης. Παραγραφή της αξίωσης του τρίτου μετά πάροδο δύο ετών και όχι πέντε
ετών (937 Α.Κ.). 438/710
Ασφαλιστική σύμβαση. Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές που προξενούνται κατά το
χρόνο που ο οδηγός του ζημιογόνου οχήματος τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή
τοξικών ουσιών. Η διαδικασία για την απόδειξη ότι ο οδηγός τελούσε κατά το αυτοκινητικό
ατύχημα υπό τη επήρεια οινοπνεύματος κ.λ.π. δύναται να προκύψει και από άλλα
αποδεικτικά μέσα και όχι κατ’ ανάγκη από την μνημονευόμενη στην κοινή απόφαση των
υπουργών ΥΑ 1338 2 Φ. 705. 11/4 δ από 25/26/11/1997.Αν ο ασφαλιστής ικανοποιήσει
τον παθόντα είτε με βάση δικαστική απόφαση είτε εξώδικο συμβιβασμό, έχει δικαίωμα
αναγωγής κατά του ασφαλισμένου αξιώνοντας από αυτόν να του καταβάλει όσα πλήρωσε
στον παθόντα τρίτο. 519/716
Ασφαλιστική σύμβαση. Τρόπος λήξεως της σύμβασης με καταγγελία. Περιστατικά.
524/
Ασφαλιστική σύμβαση. Καταγγελία της από τον ασφαλιστή με συστημένη επιστολή.
Πρέπει η επιστολή να παραληφθεί από τον παραλήπτη. Αλλιώς η σύμβαση της
ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει. 607/733
Ασφαλιστική σύμβαση. Αυτοκινητικό ατύχημα. Η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει
αποζημίωση (ακόμα και για ηθική βλάβη). Αγωγή συγγενών θανατωθέντος σε ατύχημα
και κατά της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία ήταν ασφαλισμένο το αυτοκίνητο που
οδηγούσε ο θανατωθείς. Απορρίπτεται ως αόριστη αν δεν αναφέρονται στην αγωγή
συγκεκριμένα περιστατικά που να θεμελιώνουν την ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας
και την εντεύθεν υποχρέωση αποζημίωσης. 687/734

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Ασφαλιστική σύμβαση. Αγωγή παθόντος σε αυτοκινητικό ατύχημα ευθέως κατά του
ασφαλιστή. Αυτός υποχρεούται να πληρώσει αλλά έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά του
υπαιτίου του ατυχήματος. Χωρεί αναγωγή και πριν την καταβολή (Κ.Πολ.Δ. 69 παρ. 1
εδ. ε). Ασφαλιστήριο. Δεν είναι υποχρεωτική η υπογραφή από τον ασφαλισμένο. Αρκεί
η πληρωμή των ασφαλίστρων και να παραλαμβάνει το ασφαλιστήριο. 15/449
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα θανόντος οδηγού σε ποσοστό 80%. Επιδίκαση
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μειωμένου χρηματικού ποσού για ψυχική οδύνη σε σύζυγο, μητέρα, αδελφούς και
τέκνα. Ασφαλιστική σύμβαση. Δεν είναι απαραίτητη η υπογραφή του ασφαλιστηρίου
από τον ασφαλιζόμενο. Πρέπει να καταβάλει τα ασφάλιστρα και να παραλαμβάνει το
ασφαλιστήριο. 211/696
Ασφαλιστική σύμβαση. Ασφαλιστήριο. Δεν είναι απαραίτητο να υπογράφεται από τον
ασφαλισμένο, αρκεί αυτός να καταβάλει τα ασφάλιστρα και να το παραλαμβάνει. Ο
ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης, τους δικονομικούς
τόκους και τη δικαστική δαπάνη. Αυτά τα ποσά δικαιούται να τα διεκδικήσει από τον
ασφαλισμένο με το νόμιμο τόκο από την καταβολή στον τρίτο και όχι από την άσκηση
της αγωγής. Συμβιβασμός μεταξύ των τρίτων που ζημιώθηκαν και του ασφαλιστή. Η
ζημία θα αποτελέσει αντικείμενο της δίκης μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου οπότε
μπορεί ο ασφαλισμένος να υποχρεωθεί να πληρώσει μικρότερο ποσό από αυτό που
καταβλήθηκε στον τρίτο από την ασφαλιστική εταιρεία. 325/702
Ασφαλιστήριο. Ισχύει και χωρίς την υπογραφή του ασφαλισμένου. 581/731

Αϋλη αποζημίωση
Επαγγελματική στέγη. Αϋλη αποζημίωση. Πότε δεν οφείλεται. Περιστατικά. 878/602
Επαγγελματική μίσθωση. Πότε λύεται. Πότε δεν καταβάλλεται η άυλη αποζημίωση.
Περισσότεροι μισθωτές. Υφίσταται μεταξύ τους κοινωνίας επί της οποίας εφαρμόζονται
οι διατάξεις της εις ολόκληρον ενοχής και επικουρικώς οι περί κοινωνίας. Η αποχώρηση
ενός ούτε βλάπτει ούτε ωφελεί τους λοιπούς κοινωνούς. Περιστατικά. 1054/604

Αυστραλία
Διατροφή τέκνων από τους γονείς. Στοιχεία αγωγής. Διαμονή τέκνων στην Αυστραλία.
Την αγωγή ασκεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης (κύρωση σύμβασης με το ν.δ. 4421/1969).
Στοιχεία της αγωγής περί διατροφής για να είναι ορισμένη. 596/228

Αυτοκίνητο
Καταστροφή πράγματος (αυτοκινήτου) ολοσχερώς. Αδικοπραξία. Ζημία είναι η αξία του
πράγματος. Η αξία του στοιχείου αυτού καθιστά ορισμένη την αγωγή χωρίς να είναι
απαραίτητα άλλα στοιχεία (προμηθευτές, φθορές, δαπάνη για την αποκατάστασή τους,
υπολείμματά του κ.λ.π.). Περιστατικά. 383/357
Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου. Ζημιές σε πολλούς από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο.
Αν το ασφαλιστικό ποσό δεν εξαρκεί για την ικανοποίηση όλων των ζημιωθέντων, τότε
αυτό επιμερίζεται σύμμετρα μεταξύ των δικαιούχων. 1011/495
Αυτοκίνητα φορτηγά. Κατηγορίες (Α, Β, Γ). Ώρες εργασίας των οδηγών φορτηγών Α’
κατηγορίας εβδομαδιαία και ημερήσια. Υπέρβαση των ορίων δημιουργεί παράνομη υπερωρία.
134/690
Όχημα (θεριζοαλωνιστική μηχανή). Σε περίπτωση ατυχήματος θεμελιώνεται ευθύνη
κατά το ν. ΓΠΝ/1911 και υποχρέωση ασφάλισης. Αν είναι ανασφάλιστο, υπάρχει ευθύνη
του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ένσταση παραγραφής από το Ε.Κ. που προτείνεται το
πρώτο ενώπιον του Εφετείου. Απορρίπτεται γιατί δεν γίνεται επίκληση των λόγων της
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Αυτοκινητικό ατύχημα

Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραγραφή πενταετής και διετής για την
ασφαλιστική εταιρεία. Επίδοση σε άλλη διεύθυνση από την πραγματική δεν επιφέρει
διακοπή της παραγραφής. Περιστατικά. 1051/45
Αυτοκινητικό ατύχημα. Βλάβη του σώματος ή της υγείας προσώπου. Αποζημίωση. Τι
περιλαμβάνει. Ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν από τον εργοδότη στο
ΙΚΑ για τον παθόντα λόγω μη προσέλευσης στην εργασία εξ αιτίας του τραυματισμού
του. Είναι ζημιά που διεκδικείται από τον υπαίτιο του τραυματισμού. 28/53
Αυτοκινητικό ατύχημα. Επιδίκαση αποζημίωσης με τελεσίδικη απόφαση για ηθική βλάβη.
Δεν κωλύεται το δικαστήριο από το δεδικασμένο να επιδικάσει με νεώτερη απόφασή του
άλλο ποσό για ηθική βλάβη όταν διαπιστώνεται επιδείνωση της υπάρχουσας κατάστασης
που δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Αναπηρία και
παραμόρφωση. Έννοια των όρων. Δεν απαιτείται βεβαιότητα δυσμενούς επιρροής στο
μέλλον του προσώπου. Αρκεί και απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων.
Τραυματισθείς από αδικοπραξία τρίτου που δέχεται τις αυξημένες περιποιήσεις και φροντίδες
των γονέων του. Δικαιούται να απαιτήσει από τον υπόχρεο τουλάχιστον το ποσό που θα
ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει σε τρίτον για τις περιποιήσεις. Περιστατικά. 602/121
Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού σε αυτοκινητικό ατύχημα.
Παράγοντες προς καθορισμό του επιδικαστέου ποσού και η διακοπή παρακολούθησης
μαθημάτων στο φροντιστήριο και η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επιδίκαση
2.000 €. 1194/154
Έφεση. Απόρριψη αγωγής λόγω παραγραφής. Άσκηση έφεσης με παράπονα που
στρέφονται για την υπαιτιότητα (σε αυτοκινητικό ατύχημα) και ύψος αποζημίωσης
χωρίς παράπονα για την παραγραφή. Απορρίπτεται. Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη
άδειας οδήγησης ανήλικου παιδιού (15 ετών) που κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτα χωρίς
κράνος. Συνυπαιτιότητα κατά 25% γιατί δεν είχε κράνος και τραυματίστηκε στο κεφάλι.
Κατά τα άλλα δεν είναι συνυπαίτιος γιατί οδηγούσε κανονικά. 208/321
Αυτοκινητικό ατύχημα. Προβολή ένστασης συνυπαιτιότητας πρωτόδικα. Άσκηση εφέσεως
χωρίς λόγο συνυπαιτιότητας αλλά μόνο αποκλειστικής υπαιτιότητας. Το εφετείο δεν θα
εξετάσει τη συνυπαιτιότητα γιατί στην αποκλειστική υπαιτιότητα δεν περιέχεται και ο
ισχυρισμός της συνυπαιτιότητας. 209/322
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ο κανόνας της προτεραιότητας του οχήματος που έρχεται από
δεξιά δεν ισχύει όταν υπάρχει πινακίδα STOP. 16/679
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραβίαση από οδηγό μοτοποδηλάτου ερυθρού σηματοδότη και
θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού και επιβάτη από πρόσκρουση με αυτοκίνητο που
όδευε με σηματοδότη πράσινο, αλλά με ταχύτητα 95 ΧΑΩ με επιτρεπόμενο όριο 60 ΧΑΩ.
Η ευθύνη βαρύνει τον οδηγό του μοτοποδηλάτου και όχι τον οδηγό του αυτοκινήτου γιατί
η υπέρβαση του ορίου της ταχύτητας δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια προς το θανατηφόρο
αποτέλεσμα. Περιστατικά. 22/680
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 25% του τραυματισμού του επειδή
δεν “φορούσε” ζώνη ασφαλείας. 43/682
Αυτοκινητικό ατύχημα. Πεζός. Συνυπαιτιότητα στον τραυματισμό του σε ποσοστό 30%,
γιατί διέσχισε την οδό σε σημείο που δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών, χωρίς προηγούμενο
έλεγχο. 45/682
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Αυτοκινητικό ατύχημα. Απαραίτητα στοιχεία για την ευθύνη προς αποζημίωση. Η
συνυπαιτιότητα και ο βαθμός του συντρέχοντος πταίσματος δεν αναιρούνται από μόνο
το γεγονός ότι ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου παραβίασε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Περιστατικά. 80/685
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή για απώλεια εισοδήματος από αυτοκινητικό ατύχημα.
Απαραίτητη προηγούμενη κοινοποίηση της αγωγής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλιώς
κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη (ν. 489/1976 άρθρ. 10 παρ. 5). Παραγραφή
για το Επικουρικό Κεφάλαιο κ.λ.π. διετής για τις ζημιές, επελθούσες και μέλλουσες
εκτός από εκείνες που δεν είναι δυνατή η πρόβλεψή της κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων. Πότε η σωματική αναπηρία από αδικοπραξία επιφέρει ζημία. Δυνατό μία
αναπηρία να θεωρηθεί ολική για άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας παρόλα
που ιατρικώς χαρακτηρίζεται σε ποσοστό όταν το βλαβέν μέρος του σώματος είναι
αποφασιστικής σημασίας για την εργασία που ασκούσε ο παθών πριν τον τραυματισμό
του. Περιστατικά. 91/686
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα πεζού (σε ποσοστό 40%) και του οδηγού (σε
ποσοστό 60%). Περιστατικά. 95/688
Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη κράνους και άδειας οδήγησης οδηγού, χωρίς έννομη
σημασία για την υπαιτιότητα λόγω των ειδικών συνθηκών. 115/688
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση πεζού. Συνυπαιτιότητα οδηγού (κατά 70%) και πεζού
(κατά 30%. Συνθήκες ατυχήματος. 132/689
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς κράνος. Τραυματισμός του στο
κεφάλι. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 20%. 144/691
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση αδελφού από υπαιτιότητα το άλλου οδηγού. Αγωγή
ανικάνου προς εργασία αδελφού του θανατωθέντος κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για
αποζημίωση λόγω απώλειας της διατροφής του. Αφού οι γονείς και η έγγαμη αδελφή δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθρέψουν τον ενάγοντα, ευθύνεται η ασφαλιστική
εταιρεία από το 2000 έως το 2006. Για χρονικό διάστημα από 2006 έως 2020 το αίτημα
είναι πρόωρο γι’ αυτό απορρίπτεται. Συνυπαιτιότητα πεζού (σε ποσοστό 40%) και του
οδηγού (σε ποσοστό 60%). Περιστατικά. 147/692
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ι.Κ.Α. Αγωγή κατά του υπαιτίου αυτοκινητικού ατυχήματος με
τραυματισμό ασφαλισμένου. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Περιστατικά. 170/693
Αυτοκινητικό ατύχημα. Εργολάβος που δεν έλαβε μέτρα στην οδό που κατασκεύαζε.
Ως μέσος εργολάβος στη συγκεκριμένη περίπτωση μολονότι ήταν υπεύθυνος για την
εκτέλεση του έργου και είχε προβεί στην εκσκαφή του οδοστρώματος και την τοποθέτηση
μπάζων επί του οδοστρώματος δεν είχε προβεί, όπως όφειλε στην απαιτούμενη από το
νόμο σήμανση της οδού παρά τα μέτρα που έπρεπε να λάβει ο εργολάβος προς αποφυγή
ατυχημάτων. Συνυπαιτιότητα του οδηγού. Ζημιές σε αυτοκίνητο που η δαπάνη επισκευής
του υπερέβαινε την αξία του. Θεωρείται ολοσχερώς κατεστραμμένο από οικονομική
άποψη. Προσφορά από τον ενάγοντα τα σωζόμενα υπολείμματα του καταστραφέντος
αυτοκινήτου. 187/694
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα θανόντος οδηγού σε ποσοστό 80%. Επιδίκαση μειωμένου
χρηματικού ποσού για ψυχική οδύνη σε σύζυγο, μητέρα, αδελφούς και τέκνα. 211/696
Αυτοκινητικό ατύχημα. Περιποίηση του τραυματισθέντος από τη μητέρα του. Δικαιούται
ο τραυματισθείς να ζητήσει αποζημίωση για τη δαπάνη στην οποία θα υπεβάλλετο
για την πρόσληψη αποκλειστικής νοσοκόμου. Αποζημίωση κατά το άρθρο 931 Α.Κ.
(παραμόρφωση και αναπηρία) σε κόρη που εργαζόταν ως πωλήτρια και μετά τον
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τραυματισμό της δεν θα μπορεί να εργάζεται στην ίδιας εργασία. 216/697
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κατάθεση από αυτόν στην
Αστυνομική Αρχή αποδεικτικού ασφάλισης αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ασφαλιστικής
εταιρείας ή απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφάλισης, το αυτοκίνητο δεν
κρατείται. Αυτά τα (κατατεθέντα) στοιχεία αποτελούν κατά πλάσμα του νόμου πρόταση της
ασφαλιστικής εταιρείας που απευθύνεται αόριστα προς τους δικαιούχους αποζημίωσης
τρίτους. Με την αποδοχή αυτή της πρότασης από τον ζημιωθέντα που μπορεί να γίνει
και με τη σχετική αγωγή, καταρτίζεται σύμβαση σωρευτικής αναστολής που ιδρύει
(άρθρα 361 και 77 Α.Κ.) άμεση ευθύνη του αποδεχομένου απέναντι στον ζημιωθέντα.
Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή είναι πενταετής γιατί η απαίτηση στηρίζεται σε
αδικοπραξία. Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.). Ευθεία ευθύνη του για τις
ζημίες . Ενοχές από αδίκημα διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας που διαπράχθηκε
το αδίκημα. Περιστατικά. 291/699
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα πεζού σε ποσοστό 30%. Περιστατικά. 293/701
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράβαση του Κ.Ο.Κ. Δεν θεμελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα
στην επέλευση του ατυχήματος. Παράνομη στάθμευση αυτοκινήτου. Με συγκεκριμένες
συνθήκες μπορεί να μην συντέλεσε στο ατύχημα. Περιστατικά. 295/702
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός ή θανάτωση ασφαλισμένου του ΙΚΑ. Περίπτωση
θανατώσεως. Το ΙΚΑ καταβάλει στη χήρα του συνταξιούχου του ΙΚΑ το 70% της σύνταξής
του. Η χήρα νομιμοποιείται να ζητήσει από τον υπόχρεο αποζημίωση για στέρηση
διατροφής λόγω θανάτου του συζύγου της ανεξάρτητα από τη συνταξιοδότησή της για
την ίδια αιτία από το ΙΚΑ. Προϋποθέσεις Περιστατικά. 366/705
Αυτοκινητικό ατύχημα. Υπολογισμός της ζημιάς (διαφυγόν κέρδος) που υπέστη ο παθών
που ασχολούνταν σε γεωργικές εργασίες (καπνοκαλλιέργεια). 368/708
Αυτοκινητικό ατύχημα σε έγκυο γυναίκα που δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Περιστατικά
και ευθύνη για ηθική βλάβη. 458/712
Αυτοκινητικό ατύχημα σε βάρος πεζού που βαδίζει στο δεξιό μέρος συζητώντας με φίλο.
Συνυπαίτιος σε ποσοστό 20% για τον τραυματισμό του. Ειδική αποζημίωση (931 Α.Κ.)
για την αναπηρία και παραμόρφωση του σώματος. Περιστατικά που την δικαιολογούν.
Επιδικαζόμενο ποσό 2.000 €. 461/713
Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη άδειας ικανότητας του γεωργικού μηχανήματος εφόσον δεν έχει
καμία αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα, ο οδηγός απαλλάσσεται για το ατύχημα. 462/715
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση συζύγου και πατέρα. Αγωγή για διατροφή. Τρόπος
υπολογισμού των χρηματικών καταβολών για διατροφή. 541/720
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. δεν θεμελιώνει αυτή
καθευατή υπαιτιότητα στην επέλευση του ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο η
στάθμευση του οποίου από το δικαστήριο ης ουσίας θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη
αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συγκεκριμένης παράβασης και του επελθόντος
αποτελέσματος. Συνυπαιτιότητα οδηγού μοτοποδηλάτου και οδηγού αυτοκινήτου που
στάθμευσε σε οδό. Περιστατικά. Ποσά επιδικαζόμενα για ηθική ικανοποίηση λόγω
ψυχικής οδύνης σε γονείς και αδελφούς και παππού και γιαγιά. 545/726
Αυτοκινητικό ατύχημα. Βαρύτατος τραυματισμός διαδίκου. Επιδίκαση αποζημίωσης για
ηθική βλάβη και άλλη αποζημίωσης κατά το άρθρο 931 Α.Κ. (αναπηρία ή παραμόρφωση).
Επιδικασθέντα χρηματικά ποσά. Περιστατικά. 577/730
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών. Λαμβάνεται υπόψη στον
υπολογισμό του κονδυλίου της υπαξίας του αυτοκινήτου και όχι σον συνυπολογισμό
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οφέλους από την τοποθέτηση. 580/486
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του
υπαίτιου οδηγού γιατί κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση
οινοπνεύματος. Η ευθύνη προς αποζημίωση βαρύνει και τους κληρονόμους του. 581/
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ασφαλιστική σύμβαση. Καταγγελία της από τον ασφαλιστή με
συστημένη επιστολή. Πρέπει η επιστολή να παραληφθεί από τον παραλήπτη. Αλλιώς
η σύμβαση της ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει. 607/733
Ασφαλιστική σύμβαση. Αυτοκινητικό ατύχημα. Η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει
αποζημίωση (ακόμα και για ηθική βλάβη). Αγωγή συγγενών θανατωθέντος σε ατύχημα
και κατά της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία ήταν ασφαλισμένο το αυτοκίνητο που
οδηγούσε ο θανατωθείς. Απορρίπτεται ως αόριστη αν δεν αναφέρονται στην αγωγή
συγκεκριμένα περιστατικά που να θεμελιώνουν την ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας
και την εντεύθεν υποχρέωση αποζημίωσης. 687/734
ΙΚΑ. Αγωγή εργοδότη για ζημίες από αυτοκινητικό ατύχημα που πλήρωσε για νοσήλεια
και σύνταξη αναπηρίας σε ασφαλισμένο. Ζητήματα παραγραφής σε περίπτωση αλλαγής
στο πρόσωπο του δανειστή. Περιστατικά. 693/735
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός ή θάνατος επιβάτη του αυτοκινήτου. Η αγωγή κατά
του οδηγού, ο ενάγων πρέπει να στηρίζεται στο άρθρο 914 Α.Κ., ενώ κατά του κυρίου ή
κατόχου του αυτοκινήτου στο άρθρο 922 Α.Κ. Επικουρικό Κεφάλαιο. Προσεπίκλησή του
από τον εναγόμενο. Αν ο υπόχρεος σε αποζημίωση ικανοποιήσει τον παθόντα δεν έχει
το δικαίωμα να στραφεί κατά του Ε.Κ. και να ζητήσει όσα κατέβαλε, εκτός αν πτώχευσε
ο ασφαλιστής ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του. Άρα, δεν χωρεί προσεπίκληση του
υπαιτίου κατά του Ε.Κ. Άδεια ικανότητα οδήγησης μοτοποδηλάτου. Αν λείπει η αιτιώδης
συνάφεια της θανατώσεως επιβάτη και της έλλειψης της άδειας, η έλλειψη αυτή δεν έχει
έννομη σημασία. 777/739
Αυτοκινητικό ατύχημα. Μη πρόσδεση με ζώνη συνοδηγού. Υπαιτιότητά του σε ποσοστό
20% για τον τραυματισμό του στην κεφαλή. 851/740
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημία σε ζώα στην οδό και θανάτωσή τους. Τρόπος υπολογισμού
της ζημίας. Θετική και αποθετική ζημία του κυρίου των ζώων. 852/741
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα του οδηγού. Δεν καταλογίζεται κατ’ αρχήν στον
επιβάτη του αυτοκινήτου που θανατώθηκε ή τραυματίσθηκε. Περιστατικά. Συνυπαιτιότητα
επιβάτη σε μοτοποδήλατο σε ποσοστό 20% γιατί δεν φορούσε κράνος και τραυματίσθηκε
θανάσιμα στο κεφάλι. Θανάτωση συζύγου και πατέρα ανηλίκων τέκνων. Αποζημίωση
στη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα μέχρι την ενηλικίωσή τους. Κυοφορούμενο κατά το
χρόνο της θανάτωσης του πατέρα. Δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τη διατροφή
και για ψυχική οδύνη. Επιδικαζόμενα ποσά για ψυχική οδύνη σε σύζυγο, τέκνα, γονείς
και αδελφούς. Περιστατικά. 854/742
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγού μοτοσικλέτας (που θανατώθηκε) σε
ποσοστό 80% και οδηγού αυτοκινήτου σε ποσοστό 20%. Ποσά που επιδικάζονται
στους συγγενείς του θανατωθέντος (σύζυγο, τέκνα και αδελφούς). 913/747
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός στο κεφάλι. Συνυπαίτιος σε ποσοστό 20% επειδή
δεν φορούσε κράνος. Συνεπώς δεν μειώνεται το ποσό των νοσηλείων που σχετίζονται
με τον τραυματισμό στο αριστερό πόδι, γιατί λείπει ο αιτιώδης σύνδεσμος. 915/747
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Αφανής εταιρεία
Αν η εταιρεία που μεταβιβάστηκε η περιουσία του οφειλέτη (ο οποίος μετέχει στην ίδρυσή
της) είναι αφανής εταιρεία, τότε επέρχεται ουσιαστική μεταβίβαση της περιουσίας στον
εμφανή εταίρο αφού η αφανής εταιρία δεν έχει νομική προσωπικότητα και περιουσία.
Περιστατικά. 414/96
Εταιρία. Εταιρικές διαφορές (27 Κ.Πολ.Δ.). Η διαδικασία των εταιρικών διαφορών
είναι αποκλειστική και υπερισχύει της γενικής νόμιμης δωσιδικίας. Αν η διοίκηση έχει
εγκατασταθεί σε διάφορο τόπο από την έδρα, θα ληφθεί υπόψη ο διάφορος τόπος.
Αφανής εταιρία. Έδρα της είναι ο τόπος όπου ο εμφανής εταίρος ασκεί την εταιρική
δραστηριότητα. Αποκλειστική αρμοδιότητα. Είναι επιτρεπτή η παρέκταση αρμοδιότητας
μόνο με ρητή συμφωνία των διαδίκων που αποδεικνύεται με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο,
με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με συμφωνία που προκύπτει από τις
προτάσεις. Περιστατικά. 385/358
Αφανής εταιρεία. Καταγγελία από το τον εταίρο χωρίς σπουδαίο λόγο. Υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης στον αναίτιο εταίρο. Τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης.
203/453

Άφεση χρέους
Άφεση χρέους (454 Α.Κ.). Έννοια. Είναι άτυπη και επιφέρει την απόσβεση της ενοχής
αυτοδικαίως και οριστικώς. 955/429

B
Βεβαίωση Προέδρου Κοινότητας
Βεβαιώσεις προέδρου κοινότητας για περιουσιακή κατάσταση διάδικου και υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/96. Είναι αποδεικτικά μέσα ανεπίτρεπτα και δεν
λαμβάνονται υπόψη. 504/380

Βίαιη διακοπή δίκης
Βίαιη διακοπή δίκης. Περιστατικά. 446/365

Βιβλιάριο καταθέσεων
Τράπεζα. Κατάθεση χρημάτων. Αποτελεί ανώμαλη παρακαταθήκη. Πληρωμή από την
τράπεζα σε τρίτον. Απαλλάσσεται έστω και αν είναι πλαστή η υπογραφή του λήπτη
εκτός αν η τράπεζα ετέλει εν δόλω ή έν βαρεία αμελεία” (άρθρο 3 ν.δ. 17.7/13.8.1923).
Αυτά ισχύουν και για το βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας. Αμέλεια βαρειά των
υπαλλήλων. Κριτήριο χαρακτηριστικών της. Περιστατικά ανάληψης χρημάτων από
ψευδοπλρεξούσιο. 698/465
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Βοσκοτόπια
Δάση, δασικές εκτάσεις και βοσκότοποι που περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο ως λεία
πολέμου. Χωρεί έκτακτη χρησικτησία (όχι όμως τακτική) υπέρ τρίτου εφόσον αποκτήθηκε
η νομή με νόμιμο τρόπο και συνέτρεξαν τα λοιπά στοιχεία της έκτακτης χρησικτησίας που
όμως απαιτούν (πριν την ισχύ του Α.Κ.) τριακονταετή νομή που συμπληρώθηκε μέχρι τις
11.9.1915. Στοιχείο της καλής πίστης συνάγεται συμπληρωματικά από τα περιστατικά που
δέχεται ως αποδειχθέντα το δικαστήριο. Περιστατικά κτήσης κυριότητας. 413/171

Γ
Γαμικές διαφορές
Ερημοδικία εναγομένου σε δίκες γαμικών διαφορών (603 Α.Κ.). Εξετάζεται η ουσία
της διένεξης. Ο ερημοδικασθείς μπορεί να ασκήσει έφεση για όλους τους λόγους
που μπορούσε να προτείνει πρωτόδικα γιατί δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί του
άρθρου 527 Κ.Πολ.Δ. Όμως, η απόφαση δεν εξαφανίζεται επειδή ασκήθηκε έφεση αν
δεν αποδειχθούν βάσιμα τα παράπονα του εκκαλούντος. 406/360
Γαμικές διαφορές. Ερημοδικία εναγομένου. Το δικαστήριο εκδικάζει την υπόθεση σαν
να ήταν και αυτός παρών. Ο ενάγων καλείται να αποδείξει την βασιμότητα της αγωγής
του και η ερήμην εκδοθείσα απόφαση στηρίζεται στη συζήτηση που διεξήχθη σαν να
ήταν παρών και ο απολιπόμενος διάδικος. Η απόφαση πάντως εξαφανίζεται μόνο αν ο
προτεινόμενος ισχυρισμός ευδοκιμήσει κατ’ ουσίαν μετά την προφορική συζήτηση της
υπόθεσης. Περιστατικά. 1204/445

Γεωργικές εργασίες
Αυτοκινητικό ατύχημα. Υπολογισμός της ζημιάς (διαφυγόν κέρδος) που υπέστη ο παθών
που ασχολούνταν σε γεωργικές εργασίες (καπνοκαλλιέργεια). 368/708

Γεωργικό μηχάνημα
Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη άδειας ικανότητας του γεωργικού μηχανήματος εφόσον δεν έχει
καμία αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα, ο οδηγός απαλλάσσεται για το ατύχημα. 462/715

Γνήσια ετοιμότητα προς εργασία
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πραγματική απασχόληση υπάρχει όταν ο μισθωτός
βάσει συμφωνίας οφείλει να βρίσκεται σε ορισμένο τόπο και χρόνο διατηρώντας τις
σωματικές και πνευματικές λειτουργίες του σε εγρήγορση στις καθορισμένες για
κάθε περίπτωση ώρες για να προσφέρει τις υπηρεσίες του (γνήσια ετοιμότητα προς
εργασία). Αν αντίθετα ο μισθωτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς
την ελευθερία του ώστε να είναι στη διάθεση του αντισυμβαλλομένου, είναι μεν σύμβαση
εργασίας αλλά δεν υπόκειται στις διατάξεις των ειδικών νόμων, συλλογικών συμβάσεων
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και διαιτητικών αποφάσεων που ορίζουν τα ελάχιστα όρια αμοιβής (μη γνήσια ετοιμότητα
προς εργασία). Τότε οφείλεται ο ειθισμένος μισθός. Περιστατικά. 839/576

Γ.Ο.Κ.
Αρνητική αγωγή. Στέγη οικοδομής. Τα βρόχινα νερά δεν πρέπει να φέρονται προς
το κτήμα του γείτονα (1026 Α.Κ.). Σε παράβαση τέτοιας φύσεως εγείρεται η αρνητική
αγωγή. Αγροτικά ακίνητα. Απαγορεύεται η κατασκευή έργου που εμποδίζει ή μεταβάλλει
τη φυσική ροή των υδάτων. Όμβρια ύδατα. Ρύθμιση με τον ΓΟΚ. 1211/199

Γονείς
Ανήλικος. Δίκες για τη γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων και επικοινωνία γονέων. Προηγείται
στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας, αλλιώς αναβάλλεται η συζήτηση της αγωγής ή της
έφεσης. Ανήλικο τέκνο που έχει την απαιτούμενη ωριμότητα. Καλείται από το δικαστήριο
πριν την έκδοση της απόφασης. Πρωτόδικη συζήτηση χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία
αυτή. Το εφετείο που δικάζει έφεση, διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης για να
ακολουθηθεί η πιο πάνω προδικασία (254 Κ.Πολ.Δ.). Περιστατικά. 74/203

Γονική μέριμνα
Ανήλικος. Δίκες για τη γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων και επικοινωνία γονέων. Προηγείται
στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας, αλλιώς αναβάλλεται η συζήτηση της αγωγής ή της
έφεσης. Ανήλικο τέκνο που έχει την απαιτούμενη ωριμότητα. Καλείται από το δικαστήριο
πριν την έκδοση της απόφασης. Πρωτόδικη συζήτηση χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία
αυτή. Το εφετείο που δικάζει έφεση, διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης για να
ακολουθηθεί η πιο πάνω προδικασία (254 Κ.Πολ.Δ.). Περιστατικά. 74/203
Διατροφή τέκνων. Στοιχεία της σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. Γονική μέριμνα.
Ανάθεση επιμέλειας σε ένα γονέα. Άσκηση από τον γονέα αυτό αγωγής περί διατροφής.
Δεν συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης
γιατί στην έννοια της γονικής μέριμνας περιλαμβάνεται και η επιμέλεια του προσώπου
του τέκνου. 296/217

Γονική παροχή
Καταδολίευση δανειστών (939 Α.Κ.). Προϋποθέσεις για την άσκηση της σχετικής αγωγής
προς διάρρηξη της μεταβιβαστικής σύμβασης. Γονική παροχή. Προσβάλλεται ως
καταδολιευτική σύμβαση. Η μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής αποτελεί απαλλοτρίωση
από χαριστική αιτία και προσβάλλεται. 256/82
Γονική παροχή. Υπόκειται δε διάρρηξη ανεξάρτητα αν υπερβαίνει ή όχι το μέτρο που
επιβάλλουν οι περιστάσεις, αν δηλαδή αποτελούν δωρεές ή όχι. Αιτητικό αγωγής για
διάρρηξη καταδολιευτικής σύμβασης. Μετά την τελεσιδικία της απόφασης, ο δανειστής
μπορεί να προβεί στην κατάσχεση του πράγματος στην περιουσία του οφειλέτη. 283/
216
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Δ
Δάνειο
Δάνειο. Έννοια. Απαραίτητο στοιχείο της σύμβασης δανείου είναι η παράδοσης και
μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. Πότε αποδίδεται το δάνειο. Έγγραφο για
σύναψη δανείου. Χαρτοσημαίνεται με τέλος χαρτοσήμου 3% επί της αξίας του δανείου.
Αν δεν συναφθεί έγγραφο, δεν οφείλεται το χαρτόσημο. 54/58

Δανειστής
Δανειστής. Υπερημερία του. Πότε περιέρχεται σε υπερημερία και τι αποζημίωση οφείλει. Εργοδότης
σε σύμβαση έργου. Αν δεν προβαίνει στην απαιτούμενη πράξη ή σύμπραξη περιέρχεται σε
υπερημερία δανειστή και όχι οφειλέτη. Συμβάσεις δημοσίων έργων. Ο υπερήμερος εργοδότης
ευθύνεται μόνο για θετικές ζημιές και όχι για διαφυγόν κέρδος. Περιστατικά. 901/662

Δαπάνες
Δαπάνες σε ακίνητο. Ένσταση επισχέσεως που πρότεινε ο εναγόμενος ως νομέας
καλής πίστεως κατά του ενάγοντος αν γίνει δεκτή η αγωγή του. Πρέπει να αναφέρεται
στην ένσταση (εκτός άλλων όπως εργασίες, υλικά, αμοιβές τεχνιτών) αν οι δαπάνες
ήταν αναγκαίες, επωφελείς, αν αυξήθηκε η αξία του πράγματος και αν η αξία σώζεται
κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής. 528/116

Δάσος
Δάση σε αλπικές περιοχές. Βόσκηση ποιμνίου ή σύναψη μισθώσεων, έστω και με
συμβόλαια δεν αποτελούν πράξεις νομής έναντι του ελληνικού δημοσίου που σ’ αυτού
την κυριότητα ανήκουν αυτά. 135/164
Δάση, δασικές εκτάσεις και βοσκότοποι που περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο ως λεία
πολέμου. Χωρεί έκτακτη χρησικτησία (όχι όμως τακτική) υπέρ τρίτου εφόσον αποκτήθηκε
η νομή με νόμιμο τρόπο και συνέτρεξαν τα λοιπά στοιχεία της έκτακτης χρησικτησίας που
όμως απαιτούν (πριν την ισχύ του Α.Κ.) τριακονταετή νομή που συμπληρώθηκε μέχρι τις
11.9.1915. Στοιχείο της καλής πίστης συνάγεται συμπληρωματικά από τα περιστατικά που
δέχεται ως αποδειχθέντα το δικαστήριο. Περιστατικά κτήσης κυριότητας. 413/171

Δασικές εκτάσεις
Δάση, δασικές εκτάσεις και βοσκότοποι που περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο ως λεία
πολέμου. Χωρεί έκτακτη χρησικτησία (όχι όμως τακτική) υπέρ τρίτου εφόσον αποκτήθηκε
η νομή με νόμιμο τρόπο και συνέτρεξαν τα λοιπά στοιχεία της έκτακτης χρησικτησίας που
όμως απαιτούν (πριν την ισχύ του Α.Κ.) τριακονταετή νομή που συμπληρώθηκε μέχρι τις
11.9.1915. Στοιχείο της καλής πίστης συνάγεται συμπληρωματικά από τα περιστατικά που
δέχεται ως αποδειχθέντα το δικαστήριο. Περιστατικά κτήσης κυριότητας. 413/171
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Δεδικασμένο
Δεδικασμένο από δίκη ασφαλιστικών μέτρων. Ισχύει το βραδύτερο μέχρι την ικανοποίηση του
δικαιώματος ή της τελεσίδικης κρίσης περί ανυπάρξεώς του. Πραγματική δουλεία άντλησης
ύδατος. Τρόπος κτήσεως. Κτήση με τακτική χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Κτήση με έκτακτη
χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Αδιαίρετο της δουλείας. Αν διαιρεθεί η δουλεία το δεσπόζον
εξακολουθεί να υπάρχει ακέραιο για κάθε ένα από τα τμήματα που προέκυψαν από τη διαίρεση.
Νομή. Μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στις κληρονομιές χωρίς να απαιτείται να αποκτήσει αυτός
φυσική εξουσία στα πράγματα, έστω και αν αγνοεί το θάνατο ή την ύπαρξη των πραγμάτων
ή την ιδιότητά του ως κληρονόμου. Αυτό ισχύει και για την οιωνοί νομή. Περιστατικά. Ζημία
από την καρποφορία ελαιοδένδρων γιατί απαγορεύθηκε στον ενάγοντα από συνδικαιούχο η
άσκηση της δουλείας άντλησης ύδατος. Τρόπος υπολογισμού. 444/173
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Άκυρη απόλυση υπαλλήλου που αναγνωρίσθηκε με
τελεσίδικη απόφαση. Δημιουργείται δεδικασμένο για την ακυρότητα. Μεταγενέστερη
αγωγή του απολυθέντος για μισθούς υπερημερίας από 1.1.2000-31.11.2002, καίτοι
το κατάστημα του εργοδότη που εργαζόταν ο απολυθείς είχε κλείσει για οικονομικούς
λόγους. Η αγωγή απορρίπτεται γιατί η άσκησή της είναι καταχρηστική. 489/559
Αδικοπραξία. Αγωγή για χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη. Επιδίκαση τέτοιας
αποζημίωσης. Μετά ταύτα, δεν υπάρχει κώλυμα από το δεδικασμένο που προκύπτει από
την πρώτη απόφαση, η διεκδίκηση χρηματικής ικανοποίησης λόγω βλάβης της υγείας
του αν υπάρξει απρόβλεπτη δυσμενής εξέλιξη της υγείας του. Παραγραφή αξιώσεων
κατά της ασφαλιστικής εταιρείας διετής εκτός αν δεν ήταν προβλεπτή η πρόβλεψή της
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. 542/721

Δελτίο αποστολής
Συμφωνία για την αρμοδιότητα τακτικού δικαστηρίου για μελλοντικές διαφορές είναι εγγραφή
και αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση που θα προέλθουν διαφορές. Το έγγραφο είναι
συστατικό. Ρήτρα σε τιμολόγια – δελτία αποστολής για τοπική αρμοδιότητα δικαστηρίου,
είναι άκυρη αν δεν έχει την υπογραφή αμφοτέρων των συμβαλλομένων. 472/107
Διαταγή πληρωμής. Απαραίτητο το έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η οφειλή.
Αυτό σημαίνει ότι για να έχει αποδεικτική δύναμη το ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει
την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, δηλαδή εκείνου που αναλαμβάνει υποχρεώσεις με
το έγγραφο αυτό. Τιμολόγια ή δελτία αποστολής εμπορευμάτων. Δεν αποδεικνύουν την
οφειλή αν δεν έχουν την υπογραφή του φερομένου ως αγοραστή, εκτός αν σε σύμβαση
πώλησης αποδεικνύεται η παραλαβή από άλλα έγγραφα αποδεικτικά. 892/524

Δήλωση βουλήσεως
Δικαιοπραξία. Άκυρη δήλωση βουλήσεως λόγω έλλειψης συνείδησης ή επειδή δεν
είχε τη χρήση του λογικού ένεκα πνευματικής νόσου (131 Α.Κ.). Έννοια των όρων. Η
ακυρότητα είναι απόλυτη και μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει
με αναγνωριστική αγωγή την αναγνώριση της ακυρότητας. 333/20

Δήμος ή Κοινότητα
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Δήμος ή Κοινότητα. Μίσθιο που πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιηθεί για λειτουργία
υπηρεσιών τους ή νομικά πρόσωπα δημοτικά ή κοινοτικά, ιδρύματα ή επιχειρήσεις
που εξαρτώνται από το Δήμο. Με τη λήξη της μίσθωσης επιτρέπεται καταγγελία για τον
άνω λόγο (άρθρο 41 π.δ. 34/1995). Απαιτείται δυνατότητα και πρόθεση ιδιοχρήσεως
από το Δήμο ή τους πιο πάνω οργανισμούς. 47/610
Διοικητική σύμβαση. Δεν είναι τέτοια η μίσθωση ακινήτου από Δήμο για στέγαση των
υπηρεσιών του και κάθε διένεξη από αυτήν υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια. Υπαγωγή
των μισθώσεων του δημοσίου στις διατάξεις του π.δ. 34/1995 σε ό,τι αφορά τη διάρκειά
της (άρθρο 41 παρ. 17 ν. 2648/98), εφόσον όμως η μίσθωση καταρτίστηκε μετά την
22.10.1998. Μισθώσεις του δημοσίου. Λεπτομέρειες. Αναπτυξιακός σύνδεσμος και
συμβούλια περιοχής. Μισθώσεις τους. Λεπτομέρειες. 637/645

Δημόσια έργα
Δημόσια έργα. Οι λογαριασμοί που έχουν εγκριθεί από τη διευθύνουσα το έργο
υπηρεσία αποτελούν πιστοποίηση για την πληρωμή των εργασιών και συνεπώς μετά
την έγκριση αυτή ανακύπτει υποχρέωση του κυρίου του έργου για την πληρωμή των
εργασιών και έκδοση του σχετικού εντάλματος. Ο εργολάβος δεν δικαιούται χωρίς
προηγούμενη έγγραφη εντολή του αρμοδίου οργάνου να επιφέρει οποιαδήποτε
τροποποίηση στη μορφή κ.λ.π. του έργου και στην αντίθετη περίπτωση δεν δικαιούται
να λάβει αποζημίωση. Εξουσία της Επιτροπής της προσωρινής παραλαβής του έργου.
Οριστική παραλαβή. Έννοια. Περιστατικά. 817/658
Συμβάσεις δημοσίων έργων. Ο υπερήμερος εργοδότης ευθύνεται μόνο για θετικές ζημιές
και όχι για διαφυγόν κέρδος. Περιστατικά. 901/662

Δημόσιο
Το δικαίωμα προσβολής ακυρότητας της διαθήκης ή κωδίκελλου για οποιονδήποτε λόγο
(άρα και για την παράβαση των διατάξεων της νόμιμης μοίρας) υπέρ του δημοσίου ή
κοινωφελούς σκοπού υπόκειται σε παραγραφή μετά την πάροδο πενταετίας από τη
δημοσίευση της διαθήκης (άρθρο 1 ν.δ. 430/1970). Απαιτείται πάντως η περιουσία να
καταλείφθηκε προς εκπλήρωση σκοπού κοινής ωφέλειας. 540/254
Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά Πίνακα. Αν στρέφεται κατά του ΙΚΑ πρέπει να
κοινοποιηθεί και στον διοικητή του ενώ για το δημόσιο πρέπει να επιδοθεί και στον
Υπουργό Οικονομικών. Απαιτήσεις του Δημοσίου. Κατατάσσονται στην 5η σειρά του
άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ. και μέχρι το 1/3 του πλειστηριάσματος για όλες τις ληξιπρόθεσμες
μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεις του, ανεξάρτητα από την αιτία που
προέρχονται, ενώ το ΙΚΑ κατατάσσεται στην 6η σειρά. Περιστατικά. 936/427
Διοικητικές συμβάσεις και διοικητικά δικαστήρια. Στα διοικητικά δικαστήρια υπάγονται όχι
όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από το δημόσιο ή από ΟΤΑ ή από άλλα ν.π.δ.δ. ή
για λογαριασμό τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν την εκτέλεση
δημοσίων έργων), αλλά μόνο αυτές που έχουν διοικητικό χαρακτήρα, δηλαδή εκείνες
με τις οποίες επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού τον οποίο ο νόμος έχει αναγάγει σε
δημόσιο σκοπό όπου το δημόσιο ή το ν.π.δ.δ. βρίσκεται σε υπερέχουσα θέση έναντι
του αντισυμβαλλομένου του. Δημοτικά και κοινοτικά έργα. Απευθείας ανάθεση έργων.
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Απαιτείται έγγραφο που είναι συστατικό. Αν λείπει το έγγραφο, τότε οι διαφορές δεν
εκδικάζονται από τα διοικητικά δικαστήρια αλλά τα πολιτικά. Περιστατικά. 622/642

Δημόσια Κτήματα
Ιόνια Νησιά. Δημόσια Κτήματα και δάση. Σύνταγμα 13/29 Δεκεμβρίου 1817. Δεν υπήρχαν
δημόσια δάση για να περιέλθουν στο Ελληνικό δημόσιο μετά την ένωση της Επτανήσου
με την Ελλάδα το 1864. Περιστατικά. 42/156
Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίου
κτήματος. Χωρεί έφεση κατά της αποφάσεως αν και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Αυθαίρετη κατοχή δημοσίου κτήματος πριν από την 1.1.1967.
Διαδικασία εξαγοράς του δημοσίου κτήματος και είσπραξης της σχετικής αποζημίωσης
χρήσεως. Περιστατικά για την εξαγορά ή αναστολή της πληρωμής της αποζημίωσης
λόγω κατοχής. 501/633

Δημοτικά και κοινοτικά έργα
Διοικητικές συμβάσεις και διοικητικά δικαστήρια. Στα διοικητικά δικαστήρια υπάγονται όχι
όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από το δημόσιο ή από ΟΤΑ ή από άλλα ν.π.δ.δ. ή
για λογαριασμό τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν την εκτέλεση
δημοσίων έργων), αλλά μόνο αυτές που έχουν διοικητικό χαρακτήρα, δηλαδή εκείνες
με τις οποίες επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού τον οποίο ο νόμος έχει αναγάγει σε
δημόσιο σκοπό όπου το δημόσιο ή το ν.π.δ.δ. βρίσκεται σε υπερέχουσα θέση έναντι
του αντισυμβαλλομένου του. Δημοτικά και κοινοτικά έργα. Απευθείας ανάθεση έργων.
Απαιτείται έγγραφο που είναι συστατικό. Αν λείπει το έγγραφο, τότε οι διαφορές δεν
εκδικάζονται από τα διοικητικά δικαστήρια αλλά τα πολιτικά. Περιστατικά. 622/642

Δημοσιογράφος
Εφημερίδες. Δημοσίευμα για γιατρό νοσοκομείου με δυσφημιστικά σχόλια. Καταδίκη
του δημοσιογράφου και του διευθυντή της εφημερίδας σε χρηματική αποζημίωση για
ηθική βλάβη και δημοσίευση περίληψης της απόφασης στην πρώτη σελίδα της ίδιας
εφημερίδας. Περιστατικά. 23/9

Δημόσια Κτήματα
Δημόσια κτήματα. Αγωγή περί νομής. Δεν οφείλει ο ενάγων πριν από κάθε αγωγή
να κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή στο δημόσιο (ή στους Ο.Τ.Α.) αίτηση που
να περιλαμβάνει τις αξιώσεις του. Κοινόχρηστα. Κτήση της ιδιότητας αυτής από
αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα κατά ΒΡΔ δικαίου. Υπό το καθεστώς του Α.Κ.
προτείνεται η ένσταση του άρθρου 281 Α.Κ. εφόσον επί μακρό χρονικό διάστημα άφησε
το πράγμα εκτεθειμένο στην κοινή χρήση. Αυτό ισχύει και για οδό. Δεν ισχύει όμως αν
ο κύριος δημιουργήσει ιδιωτική οδό για χρήση του. Δεν γίνεται κοινόχρηστος και δεν
ισχύουν αυτά. Περιστατικά. 579/825

Διαβάσεις πεζών
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Αυτοκινητικό ατύχημα. Πεζός. Συνυπαιτιότητα στον τραυματισμό του σε ποσοστό 30%,
γιατί διέσχισε την οδό σε σημείο που δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών, χωρίς προηγούμενο
έλεγχο. 45/682

Διαζύγιο
Διαζύγιο. Ένσταση (281 Α.Κ.) καταχρηστικής άσκησης κατά αγωγής διαζυγίου.
Προϋποθέσεις επίκλησης και εφαρμογής της ένστασης. 451/225
Διαζύγιο λόγω τετραετούς διάτασης. Πότε εφαρμόζεται το άρθρο 281 Α.Κ. Περιστατικά. 644/
232
Διαζύγιο για τετραετή διάσταση. Η τετραετία συμπληρώνεται κατά την πρώτη συζήτηση
της αγωγής και όχι κατά την άσκησή της. Ένσταση του άρθρου 281 Α.Κ. σε αγωγή
διαζυγίου. Περιστατικά. 841/233
Διαζύγιο για ισχυρό κλονισμό. Προϋποθέσεις. Περιστατικά. 1031/237
Διαζύγιο για ισχυρό κλονισμό. Υπαιτιότητα του συζύγου για τη συμπεριφορά του και
ανυπαιτιότητα της συζύγου λόγω ψυχικής ασθένειας. Δεν εξετάζεται η υπαιτιότητα για τη
συμπεριφορά. Άρα ο γάμος λύεται γιατί η υπαιτιότητα του συζύγου δεν αποτελεί στοιχείο
του δικαιώματος διαζεύξεως του άλλου συζύγου και αρκεί λόγος κλονιστικός του γάμου
που αφορά το πρόσωπο του συζύγου, του ενός ή και των δύο. Χρηματική ικανοποίηση
για ηθική βλάβη του ανυπαίτιου συζύγου. Επιδικάζεται ποσό 2.000 €. 1039/238
Διαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Προϋποθέσεις για την λύση του γάμου. Ένσταση καταχρηστικής
άσκησης δικαιώματος. Στοιχεία της για να γίνει δεκτή στη δίκη διαζυγίου. Περιστατικά. 1204/
445

Διαθεσιμότητα μισθωτών
Σύμβαση εργασίας. Διαθεσιμότητα μισθωτών. Προϋποθέσεις. Ομαδικές απολύσεις
εργαζομένων. Προϋποθέσεις. Περιστατικά. 377/556

Διαθήκη
Κοινωφελές Ίδρυμα. Τρόπος σύστασης με διαθήκη. Περιεχόμενο διαθήκης, που ιδρύεται
κοινωφελές Ίδρυμα. Περιστατικά. 121/162
Ιδιόγραφη διαθήκη. Κήρυξή της κυρίας. Ακολουθείται η εκούσια δικαιοδοσία. Τρίτος
(όπως ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος) που δεν είχε προσκληθεί στη δίκη με διαταγή του
δικαστηρίου, μπορεί να ασκήσει τριτανακοπή κατά της αποφάσεως. Η ιδιόγραφη διαθήκη
μπορεί να έχει τον τύπο επιστολής. 81/241
Αγωγή για αναγνώριση ακυρότητας διαθήκης. Υπάγεται στο Πολ. Πρωτοδικείο. 481/
253
Διαθήκη. Εγκατάσταση αναγκαίου κληρονόμου (συζύγου) μόνο στην επικαρπία. Είναι
περιορισμός της νόμιμης μοίρας (1829 Α.Κ.) και ο μεριδούχος θα λάβει τη νόμιμη
μοίρα του και την επικαρπία εκτός αν στη διαθήκη υπάρχει σοκίνειος ρήτρα. Αγωγή για
συμπλήρωση νόμιμης μοίρας. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένη.
Το δικαίωμα προσβολής ακυρότητας της διαθήκης ή κωδίκελλου για οποιονδήποτε λόγο
(άρα και για την παράβαση των διατάξεων της νόμιμης μοίρας) υπέρ του δημοσίου ή
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κοινωφελούς σκοπού υπόκειται σε παραγραφή μετά την πάροδο πενταετίας από τη
δημοσίευση της διαθήκης (άρθρο 1 ν.δ. 430/1970). Απαιτείται πάντως η περιουσία να
καταλείφθηκε προς εκπλήρωση σκοπού κοινής ωφέλειας. Παραίτηση από το δικαίωμα
της νόμιμης μοίρας, Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας. 540/254
Καταπίστευμα. Για τη σύστασή του δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν πανηγυρικές
φράσεις ούτε και η λέξη “καταπίστευμα”. Είναι ζήτημα ερμηνείας της διαθήκης κάθε φορά
πότε, από τον τρόπο διατυπώσεως της τελευταίας βουλήσεως ενυπάρχει σ’ αυτή σύσταση
καθολικού καταπιστεύματος και ποιο είναι το πρόσωπο του καταπιστευματοδόχου. Κάθε
διάθεση της κληρονομιάς είναι άκυρη μόλις γίνει η επαγωγή στον καταπιστευματοδόχο.
Η ακυρότητα είναι επιγενόμενη (όχι αρχική) και σχετική υπέρ του καταπιστευματοδόχου.
Αιρέσεις της διαθήκης. Έννοια και αποτελέσματα. Περιστατικά. 569/258
Διαθήκη. Ερμηνεία σε διαθήκη με την οποία διατίθενται περιουσιακά στοιχεία με
κληρονομιά κ.λ.π. υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών Πότε υπάγεται η διένεξη
αυτή στο Εφετείο Αθηνών. Λεπτομέρειες και περιστατικά. 669/271
Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός. Το δικαίωμα του συζύγου να πάρει ως εξαίρετα τα έπιπλα,
σκεύη, ενδύματα και άλλα αντικείμενα κατά το άρθρο 1820 Α.Κ. ισχύει μόνο όταν αυτός
καλείται ως εξ αδιαιρέτου κληρονόμος και όχι όταν υπάρχει διαθήκη. Υπολογίζονται στην
περίπτωση αυτή στην αξία της κληρονομίας για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας. 776/
277
Διαθήκη. Ακυρότητά της λόγω στέρησης της χρήσεως του λογικού συνεπεία γεροντικής
άνοιας. Περιστατικά. Αξία ιατρικών πιστοποιητικών. 865/279
Διαθήκη. Χωρεί ερμηνεία της εφόσον δεν είναι εντελώς ασαφής και αόριστη, οπότε είναι
άκυρη. Στην ερμηνεία δεν χωρεί εφαρμογή του άρθρου 200 Α.Κ. 970/285, 430
Διαθήκη δημόσια. Ακυρότητα αν συντάχθηκε από συμβολαιογράφο ή συνέπραξε
μάρτυρας συγγενής του διαθέτη κατά το άρθρο 1725 Α.Κ. Η ακυρότητα αφορά μόνο τη
διάταξη υπέρ του τιμώμενου και όχι το λοιπό περιεχόμενο της. Περιστατικά. 1069/286
Διαθήκη. Ανάκλησή της συνεπάγεται ανυπαρξία της διαθήκης. Σύνταξη νεώτερης
διαθήκης. Ανακαλείται σιωπηρά η προηγούμενη εφόσον δεν συμβιβάζεται με το
περιεχόμενό της. Έτσι έχουμε δύο διαθήκες που αλληλοσυμπληρώνονται. Ερμηνεία
διαθήκης. Περιστατικά. Διαθήκη στην πολιτεία Michigan ΗΠΑ. Στοιχεία για να είναι
έγκυρη. 101/296

Διαιτησία
Διαιτησία. Διαιτητική απόφαση. Πρέπει να υπογράφεται από όλους τους διαιτητές, αλλιώς
δεν ολοκληρώνεται η διαιτησία και δημιουργεί λόγο ακυρώσεως της αποφάσεως. Η
μη υπογραφή από όλους τους διαιτητές δεν αποτελεί γραφικό λάθος, ώστε να χωρεί
διόρθωση κατά το άρθρο 315 επ. Κ.Πολ.Δ. Αναγκαστική εκτέλεση ή εκούσια. Επαναφορά
πραγμάτων διατάσσεται από το δικαστήριο της παραπομπής εφόσον η εκτέλεση έγινε
με βάση την απόφαση που αναιρέθηκε και όχι με άλλη. Περιστατικά. 755/410, 478

Διαιτητική απόφαση
Διαιτησία. Διαιτητική απόφαση. Πρέπει να υπογράφεται από όλους τους διαιτητές, αλλιώς
δεν ολοκληρώνεται η διαιτησία και δημιουργεί λόγο ακυρώσεως της αποφάσεως. Η
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μη υπογραφή από όλους τους διαιτητές δεν αποτελεί γραφικό λάθος, ώστε να χωρεί
διόρθωση κατά το άρθρο 315 επ. Κ.Πολ.Δ. Αναγκαστική εκτέλεση ή εκούσια. Επαναφορά
πραγμάτων διατάσσεται από το δικαστήριο της παραπομπής εφόσον η εκτέλεση έγινε
με βάση την απόφαση που αναιρέθηκε και όχι με άλλη. Περιστατικά. 755/410, 478

Διακοπή δίκης
Διακοπή της δίκης. Επανάληψη. Μεταβίβαση του επίδικου ακινήτου κατά το στάδιο της
εκκρεμοδικίας. Δικαίωμα του αποκτήσαντος να ασκήσει κύρια παρέμβαση. Θάνατος του
αρχικού διάδικου (που μεταβίβασε το ακίνητο στον παρεμβάντα). Η δίκη συνεχίζεται με
τους κληρονόμους του μεταβιβάσαντος μεταξύ των οποίων και ο παρεμβάς. Η παρέμβαση
πρέπει να κοινοποιείται σε όλους τους διάδικους. Αν κοινοποιηθεί μόνο σε ορισμένους,
απορρίπτεται. Έφεση μόνο για τα δικαστικά έξοδα. Απαράδεκτη. Περιστατικά. 872/421

Διανομή
Διανομή ακινήτου. Αγωγή περί διανομής. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης του
δικαιώματος. Περιστατικά. 364/22
Συγκυριότητα (κοινωνία δικαιώματος). Απαίτηση συγκυρίου κατά των λοιπών συγκυρίων
για δαπάνες που κατέβαλε πέραν της αναλογίας του. Δικαίωμα επισχέσεως. Είδος
αγωγής που θα ασκηθεί. Περιστατικά. Δικαστικά έξοδα σε δίκη διανομής. Τρόπος
υπολογισμού. Περιστατικά. 881/194
Κληρονομία. Αγωγή διανομής κληρονομίας (κλήρου). Ισχύουν οι γενικές διατάξεις που
διέπουν την αγωγή διανομής. Για το παραδεκτό της αγωγής είναι αναγκαίο η μεταγραφή
της αποδοχής της κληρονομίας μέχρι την πρώτη συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο.
Αν ο ενάγων δεν επικαλείται στην αγωγή αποδοχή και μεταγραφή, η αγωγή είναι αόριστη
και η αοριστία δεν θεραπεύεται ούτε με τις προτάσεις ούτε με ομολογία. 594/262
Διανομή ακινήτων. Αδύνατη, δυνατή ή ασύμφορη. Δεν διατάσσονται αποδείξεις στην
περίπτωση αυτή και αποφασίζεται η πώληση με πλειστηριασμό. Ισχυρισμός ενώπιον
του Εφετείου με αίτημα ορισμένοι διάδικοι να λάβουν κοινή μερίδα και άλλοι χρηματικό
ποσό. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος (269 Κ.Πολ.Δ.) Άλλωστε δεν προβλέπεται τρόπος
διανομής ορισμένοι συγκύριοι να λάβουν χρηματικό ποσό και άλλοι το ακίνητο. Η λύση
της κοινής μερίδας πρέπει να ζητείται από τους συγκυρίους και όχι από τους αντιδίκους
τους. Περιστατικά. 348/345
Επίδοση διάδικων που διαμένουν στο εξωτερικό και έχουν γνωστή διεύθυνση. Σύμβαση
της Χάγης της 15.11.1965 που ακυρώθηκε με το ν. 1334/1983. Λεπτομέρειες εφαρμογής
της. Πότε κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη, έστω και αν πρόκειται για αγωγή διανομής
ακινήτου που δημιουργεί αναγκαστική ομοδικία. Περιστατικά. 373/354
Διανομή. Η έφεση κατά αποφάσεως σε δίκη διανομής πρέπει να απευθύνεται και κατά
των ομοδίκων του εκκαλούντος. Αλλιώς είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται. 840/420
Διανομή ακινήτου. Δυνατό να διαταχθεί η αυτούσια διανομή με σύσταση χωριστής
ιδιοκτησίας εφόσον το οικόπεδο είναι άρτιο, οικοδομήσιμο και ακάλυπτο. Ως ακάλυπτο
θεωρείται και εκείνο που έχει κτίσματα παλαιά και άχρηστα. Περιστατικά. 1021/433
Διανομή ακινήτου. Για να λάβουν μερικοί συγκύριοι μία μερίδα, πρέπει να το ζητήσουν οι ίδιοι.
Αγωγή με αίτημα να λάβουν οι εναγόμενοι μία μερίδα από κοινού, απορρίπτεται. 1126/434

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

829

Διαλείπουσα εργασία
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία για μερική απασχόληση. Έννοια. Διαλείπουσα τακτική
εργασία. Έννοια. Άδεια, επίδομα αδείας και δώρα σε εργαζομένους με διαλείπουσα
τακτική εργασία. 220/546
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Μορφή διαλείπουσας ή άτυπης εργασίας, υπάρχει
όταν συμφωνήθηκε να επαναλαμβάνεται η εργασία άτακτα και χωρίς κανένα ρυθμό.
Δεν ταυτίζεται με την εκ περιτροπής εργασία. Περιστατικά. Απαιτείται για την κατάρτισή
της έγγραφος τύπος που καλύπτεται με το έντυπο της “αναγγελίας πρόσληψης” προς
τον Ο.Α,Ε.Δ. αφού έχει τις ιδιόχειρες υπογραφές αμφοτέρων των συμβαλλομένων.
Εφαρμογή λόγω χρόνου κατάρτισης της σύμβασης (20.11.1996) του άρθρου 38.1 του
ν. 1892/1990 και όχι του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2639/98 που προβλέπει εκτός από το
έγγραφο και γνωστοποίηση μέσα σε 15 ημέρες από την κατάρτιση στην Επιθεώρηση
εργασίας. Τρόπος υπολογισμού της άδειας με αποδοχές και επιδόματα αδείας, δώρων
εορτών στη διαλείπουσα σύμβαση εργασίας. 521/562

Διαταγή πληρωμής
Περιστατικά με έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τιμολόγια μη χαρτοσημασμένα.
Απόρριψη του σχετικού λόγου ανακοπής. 605/400
Διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε κατά του πτωχεύσαντος πριν από την πτώχευση
διατηρεί την εγκυρότητά της ως εκτελεστός τίτλος, αλλά αναστέλλεται η εκτέλεσή της μέχρι
να περατωθεί η πτώχευση. Εξαίρεση αν εκδόθηκε υπέρ ενέγγυου πιστωτή. 363/459
Διαταγή πληρωμής με βάση σύμβαση ανοικτού λογαριασμού. Στοιχεία της αγωγής.
Περιστατικά. 177/513
Διαταγή πληρωμής. Για την έκδοσή της απαιτείται, εκτός άλλων, η αξίωση να μην
εξαρτάται από αντιπαροχή. Η απαίτηση πρέπει να είναι εκκαθαρισμένη δηλαδή το ύψος
της να προκύπτει από το κατά το άρθρο 623 Κ.Πολ.Δ. έγγραφο. Περιστατικά. 468/515
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Έννοια. Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση το κλείσιμο του
αλληλόχρεου λογαριασμού. Η αναγνώριση του καταλοίπου του λογαριασμού δημιουργεί νέα
αυτοτελή αιτία ενοχής και ο δανειστής οφείλει να προτείνει και αποδείξει (εγγράφως) μόνο ότι η
απαίτησή του προέρχεται από τέτοια αιτία δηλαδή να αποδείξει τη σύμβαση του αλληλόχρεου
λογαριασμού και της αναγνώρισης του υπολοίπου χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει καθένα
από τα κονδύλια του λογαριασμού. Νόμιμη η σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού με τράπεζα
που να περιλαμβάνει όρο ότι η οφειλή του κατόχου θα προκύπτει όταν κλείσει ο λογαριασμός
από απόσπασμα από τα μηχανογραφικώς τηρούμενα εμπορικά βιβλία της τράπεζας. Με
βάση αυτό το απόσπασμα μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Εκτοκισμός στις τράπεζες.
Επιτρεπτός με βάση απόφαση της Ν.Ε. Δηλαδή επιτρέπεται στις τράπεζες να υπολογίζουν
λογιστικώς τόκους από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης χωρίς τους περιορισμούς των
άρθρων 296 Α.Κ. και 111 παρ. 2 ΕισΝΑΚ. Περιστατικά. 633/518
Διαταγή πληρωμής. Απαραίτητο το έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η οφειλή.
Αυτό σημαίνει ότι για να έχει αποδεικτική δύναμη το ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει
την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, δηλαδή εκείνου που αναλαμβάνει υποχρεώσεις με
το έγγραφο αυτό. Τιμολόγια ή δελτία αποστολής εμπορευμάτων. Δεν αποδεικνύουν την
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οφειλή αν δεν έχουν την υπογραφή του φερομένου ως αγοραστή, εκτός αν σε σύμβαση
πώλησης αποδεικνύεται η παραλαβή από άλλα έγγραφα αποδεικτικά. 892/524

Διατροφή
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση αδελφού από υπαιτιότητα του άλλου οδηγού. Αγωγή
ανικάνου προς εργασία αδελφού του θανατωθέντος κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για
αποζημίωση λόγω απώλειας της διατροφής του. Αφού οι γονείς και η έγγαμη αδελφή δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθρέψουν τον ενάγοντα, ευθύνεται η ασφαλιστική
εταιρεία από το 2000 έως το 2006. Για χρονικό διάστημα από 2006 έως 2020 το αίτημα
είναι πρόωρο γι’ αυτό απορρίπτεται. Συνυπαιτιότητα πεζού (σε ποσοστό 40%) και του
οδηγού (σε ποσοστό 60%). Περιστατικά. 147/692
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός ή θανάτωση ασφαλισμένου του ΙΚΑ. Περίπτωση
θανατώσεως. Το ΙΚΑ καταβάλει στη χήρα του συνταξιούχου του ΙΚΑ το 70% της σύνταξής
του. Η χήρα νομιμοποιείται να ζητήσει από τον υπόχρεο αποζημίωση για στέρηση
διατροφής λόγω θανάτου του συζύγου της ανεξάρτητα από τη συνταξιοδότησή της για
την ίδια αιτία από το ΙΚΑ. Προϋποθέσεις Περιστατικά. 366/705
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση συζύγου και πατέρα. Αγωγή για διατροφή. Τρόπος
υπολογισμού των χρηματικών καταβολών για διατροφή. 541/720
“Οικογένεια”. Ποιους περιλαμβάνει. Αλλοδαπός που δεν είναι υπήκοος χώρας μέλους
της Ε.Ε. εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια εργασίας, η σύμβαση εργασίας
είναι άκυρη. Όμως ανεξάρτητα από την ακυρότητα της σύμβασης υφίσταται δικαίωμα
διατροφής. 546/728
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα του οδηγού. Δεν καταλογίζεται κατ’ αρχήν στον
επιβάτη του αυτοκινήτου που θανατώθηκε ή τραυματίσθηκε. Περιστατικά. Συνυπαιτιότητα
επιβάτη σε μοτοποδήλατο σε ποσοστό 20% γιατί δεν φορούσε κράνος και τραυματίσθηκε
θανάσιμα στο κεφάλι. Θανάτωση συζύγου και πατέρα ανηλίκων τέκνων. Αποζημίωση
στη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα μέχρι την ενηλικίωσή τους. Κυοφορούμενο κατά το
χρόνο της θανάτωσης του πατέρα. Δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τη διατροφή
και για ψυχική οδύνη. Επιδικαζόμενα ποσά για ψυχική οδύνη σε σύζυγο, τέκνα, γονείς
και αδελφούς. Περιστατικά. 854/742

Διατροφή τέκνων
Αγωγή διατροφής τέκνων. Στοιχεία για να μην είναι αόριστη. Διαζύγιο. Διατροφή συζύγου
μετά το διαζύγιο. Στοιχεία της σχετικής αγωγής. Ύπαρξη περιουσίας του δικαιούχου.
Διάθεσή της. Πότε επιβάλλεται. 85/204
Διατροφή τέκνου. Δικαιούται και το ενήλικο τέκνο με προϋποθέσεις. Περίπτωση τέκνου
σπουδαστή. Περιστατικά διακοπής των σπουδών και της διατροφής. 93/206
Διατροφή τέκνων. Στοιχεία της σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. Γονική μέριμνα. Ανάθεση
επιμέλειας σε ένα γονέα. Άσκηση από τον γονέα αυτό αγωγής περί διατροφής. Δεν συνεπάγεται
την απόρριψη της αγωγής για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης γιατί στην έννοια της γονικής
μέριμνας περιλαμβάνεται και η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου. 296/217
Διατροφή τέκνων. Διατροφή συζύγου. Υπολογισμός για τον καθορισμό της μηνιαίας
διατροφής. Περιστατικά. 433/224
Διατροφή τέκνων. Καθορισμός χρηματικών ποσών σε βάρος του εναγόμενου πατέρα. 591/
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226
Διατροφή τέκνων από τους γονείς. Στοιχεία αγωγής. Διαμονή τέκνων στην Αυστραλία.
Την αγωγή ασκεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης (κύρωση σύμβασης με το ν.δ. 4421/1969).
Στοιχεία της αγωγής περί διατροφής για να είναι ορισμένη. 596/228
Επιδίκαση διατροφής από το νόμο υπέρ συζύγου και ανήλικων τέκνων. Δεν κατατάσσονται
στη δεύτερη τάξη. 350/347

Διατροφή συζύγου
Διαζύγιο. Διατροφή συζύγου μετά το διαζύγιο. Στοιχεία της σχετικής αγωγής. Ύπαρξη
περιουσίας του δικαιούχου. Διάθεσή της. Πότε επιβάλλεται. 85/204
Διατροφή συζύγου και ανήλικης θυγατέρας. Παραχώρηση της συζυγικής οικίας στη
μητέρα και κόρη έστω και αν η οικία ανήκει κατά κυριότητα στον σύζυγο. 145/207
Διατροφή συζύγων. Περιστατικά και υπολογισμός διατροφής συζύγου. 274/274
Διατροφή τέκνων. Διατροφή συζύγου. Υπολογισμός για τον καθορισμό της μηνιαίας
διατροφής. Περιστατικά. 433/224
Διατροφή συζύγου μετά τη λύση του γάμου. Προϋποθέσεις. Περιστατικά. 950/235

Διαφυγόντα κέρδη
Δανειστής. Υπερημερία του. Πότε περιέρχεται σε υπερημερία και τι αποζημίωση οφείλει.
Εργοδότης σε σύμβαση έργου. Αν δεν προβαίνει στην απαιτούμενη πράξη ή σύμπραξη
περιέρχεται σε υπερημερία δανειστή και όχι οφειλέτη. Συμβάσεις δημοσίων έργων. Ο
υπερήμερος εργοδότης ευθύνεται μόνο για θετικές ζημιές και όχι για διαφυγόν κέρδος.
Περιστατικά. 901/662
Αυτοκινητικό ατύχημα. Υπολογισμός της ζημιάς (διαφυγόν κέρδος) που υπέστη ο παθών
που ασχολούνταν σε γεωργικές εργασίες (καπνοκαλλιέργεια). 368/708

Διαχειριστής πολυκατοικίας
Πολυκατοικία. Αποθήκες στον υπόγειο όροφο με δικαίωμα εισόδου από τον ακάλυπτο χώρο
με κατασκευή ράμπας. Εργασίες στον ακάλυπτο χώρο από τον διαχειριστή που αποκλείουν
την είσοδο. Είναι παράνομη πράξη και απαγορεύεται από το δικαστήριο. 198/755

Διεθνής ασφάλιση
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κατάθεση από αυτόν στην
Αστυνομική Αρχή αποδεικτικού ασφάλισης αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ασφαλιστικής
εταιρείας ή απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφάλισης, το αυτοκίνητο δεν
κρατείται. Αυτά τα (κατατεθέντα) στοιχεία αποτελούν κατά πλάσμα του νόμου πρόταση της
ασφαλιστικής εταιρείας που απευθύνεται αόριστα προς τους δικαιούχους αποζημίωσης
τρίτους. Με την αποδοχή αυτή της πρότασης από τον ζημιωθέντα που μπορεί να γίνει
και με τη σχετική αγωγή, καταρτίζεται σύμβαση σωρευτικής αναστολής που ιδρύει
(άρθρα 361 και 77 Α.Κ.) άμεση ευθύνη του αποδεχομένου απέναντι στον ζημιωθέντα.
Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή είναι πενταετής γιατί η απαίτηση στηρίζεται σε
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αδικοπραξία. Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.). Ευθεία ευθύνη του για
τις ζημίες. Ενοχές από αδίκημα διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας που διαπράχθηκε
το αδίκημα. Περιστατικά. 291/699

Διευθυντικό δικαίωμα
Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη. Περιεχόμενο. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. 150/535

Διευθυντικά πρόσωπα
Διευθυντικά πρόσωπα της επιχείρησης. Ποια θεωρούνται. Ποιες διατάξεις του εργατικού
δικαίου δεν εφαρμόζονται σ’ αυτά. Περιστατικά. 4/527

Δικαιοδοσία
Ιδιόγραφη διαθήκη. Κήρυξή της κυρίας. Ακολουθείται η εκούσια δικαιοδοσία. Τρίτος
(όπως ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος) που δεν είχε προσκληθεί στη δίκη με διαταγή του
δικαστηρίου, μπορεί να ασκήσει τριτανακοπή κατά της αποφάσεως. 81/241
Εκούσια δικαιοδοσία. Έφεση κατά αποφάσεως που εκδόθηκε με τη διαδικασία αυτή.
Στρέφεται καθ’ όλων κείνων που έλαβαν μέρος στη δίκη που εκδόθηκε η απόφαση.
Αν παραληφθεί κάποιος δεν είναι απαράδεκτη η έφεση αλλά μπορεί το δικαστήριο
να επιβάλλει την κλήτευση του διαδίκου που έλαβε μέρος στην πρωτόδικη δίκη αλλά
δεν απευθύνθηκε εναντίον του η έφεση. Πτώχευση. Παρεμβάντες πρόσθετα υπέρ του
πτωχεύσαντος. Άσκηση έφεσης του πτωχού χωρίς να στρέφεται και κατά των υπέρ αυτού
παρεμβάντων. Παρέμβαση αυτών στο Εφετείο. Έτσι η έφεση ασκήθηκε παραδεκτώς.
Περιστατικά. Ασφαλιστική σύμβαση. 244/453
Αναγκαστική απαλλοτρίωση για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου. Την
αποζημίωση για δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχους, συρματοπλέγματα, φρεάτια και λοιπές
εγκαταστάσεις και κατασκευές καταβάλλει ο οικείος Δήμος και το ποσό καθορίζεται
από την Επιτροπή του π.δ. 5/1986 και σε διαφωνία των ενδιαφερομένων το καθ’ ύλην
αρμόδιο δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και όχι το εφετείο με
τη διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Αναγνώριση των δικαιούχων σε
περίπτωση αποζημίωσης. Γίνεται από το Μον. Πρωτ. και η απόφαση δεν υπόκειται σε
ένδικο μέσο (άρθρο 26 ν. 2882/2001). Περιστατικά. 652/649
Πολεοδομία. Πράξη εφαρμογής. Τιμές για δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχους, συρματοπλέγματα,
πηγάδια και λοιπών εγκαταστάσεων και κατασκευών σε ακίνητα που μεταβάλλουν ιδιοκτήτη
με την πράξη εφαρμογής. Καθορισμός αποζημίωσης. από την επιτροπή του π.δ. 5/1986.
Αν υπάρξει διαφωνία τότε αποφαίνεται το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο κατά την εκούσια
δικαιοδοσία. Κρίσιμος χρόνος καθορισμού της αποζημίωσης είναι ο χρόνος συνεδρίασης
της επιτροπής. 311/781

Δικαιοπραξία
Δικαιοπραξία. Άκυρη δήλωση βουλήσεως λόγω έλλειψης συνείδησης ή επειδή δεν
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είχε τη χρήση του λογικού ένεκα πνευματικής νόσου (131 Α.Κ.). Έννοια των όρων. Η
ακυρότητα είναι απόλυτη και μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει
με αναγνωριστική αγωγή την αναγνώριση της ακυρότητας. 333/20
Δικαιοπραξίες. Το δικαστήριο κατ’ απόκλιση των συμφωνηθέντων, προσαρμόζει την παροχή
συμπληρώνοντας, διευκρινίζοντας ή περιστέλλοντας την ενοχή όταν λόγω συνδρομής των
ειδικών συνθηκών (οικονομικών, νομισματικών ή άλλων) επιβάλλεται ο εναρμονισμός της
παροχής προς τις αρχές του άρθρου 288 Α.Κ. Η διάταξη αυτή (288 Α.Κ.) είναι γενική με
ειδικότερη το άρθρο 388 Α.Κ. που υπερισχύει της γενικής. Περιστατικά. 597/119

Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.). Ισχύς των αποφάσεών του. Ετεροδικία εναγομένου
αλλοδαπού δημοσίου. Ερώτημα προς το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αν
για τη σφαγή των Καλαβρύτων ευθύνεται το γερμανικό κράτος. 525/382

Δικαστικά έξοδα
Έφεση μόνο για τα δικαστικά έξοδα. Απαράδεκτη. Περιστατικά. 872/421

Δικαστική δαπάνη
Δικαστική δαπάνη. Μείωση της δαπάνης που εκδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο σε δίκη αρνητικής αγωγής που το αντικείμενό της δεν είναι δεκτικό χρηματικής
αποτίμησης. Περιστατικά. 289/168

Δικαστικό ένσημο
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή. Διάζεται ερήμην ο διάδικος. Άσκηση εφέσεως και καταβολή του
κατά την δίκη ενώπιον του Εφετείου. Νόμιμα και εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση. 40/289

Δικαστικός επιμελητής
Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως. Συμβολαιογράφος και δικαστικός επιμελητής δεν
νομιμοποιούνται να αναζητήσουν από τον καθού η εκτέλεση. Χωρεί ανακοπή κατά της
πράξεως εκκαθάρισης των εξόδων από τον οφειλέτη και αναγγελθέντα δανειστή. Ποία
τα έξοδα εκτελέσεως. 143/304
Πίνακας κατάταξης. Έξοδα εκτέλεσης. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα πληρεξουσίου
δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή. Περιστατικά. 350/347
Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά του Πίνακα κατάταξης. Περιεχόμενο της ανακοπής.
Η εκκαθάριση των εξόδων που προαφαιρούνται πρέπει να είναι λεπτομερής και
πλήρως αιτιολογημένη ώστε να υπάρχει ευχέρεια του ελέγχου τους από τον καθού η
εκτέλεση και τους δανειστές. Αν με ανακοπή προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς τα
προαφαιρεθέντα με τον προσβαλλόμενο πίνακα δικαιώματα και έξοδα του υπαλλήλου
του πλειστηριασμού, παραδεκτά η ανακοπή απευθύνεται κατά του υπαλλήλου. Για
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τα έξοδα όμως του δικαστικού επιμελητή η ανακοπή δεν στρέφεται κατ’ αυτού αλλά
κατά του επισπεύδοντος την εκτέλεση δανειστή. Περιστατικά και υπολογισμός εξόδων
που αφαιρέθηκαν. Δικηγόροι. Αμοιβή για σύνταξη εκτέλεσης. Υπολογισμός της και
προαφαίρεση με τον πίνακα κατάταξης. 448/369
Καταδολίευση δανειστών και απάτη εις βάρος δικαστηρίου και δικαστικού επιμελητή για
τη διενέργεια πλειστηριασμού. Περιστατικά. 604/394
Πίνακας κατάταξης. Ποία έξοδα του δικαστικού επιμελητή δεν αφαιρούνται από το
πλειστηρίασμα. Περιστατικά. 970/285, 430

Δικηγόροι
Πλαστότητα εγγράφου. Ο δικηγόρος πρέπει να έχει ειδική πληρεξουσιότητα και να αναφέρει
ονομαστικά τους μάρτυρες, αλλιώς απορρίπτεται ο ισχυρισμός αυτός. 280/338
Προτάσεις. Αν υπογράφονται από άλλο δικηγόρο και όχι από εκείνον που παρέστη στο
δικαστήριο, ο διάδικος δικάζεται ερήμην. Ερημοδικία. 337/343
Πίνακας κατάταξης. Έξοδα εκτέλεσης. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα πληρεξουσίου
δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή. Περιστατικά. 350/347
Δικηγόροι. Αμοιβή για σύνταξη εκτέλεσης. Υπολογισμός της και προαφαίρεση με τον
πίνακα κατάταξης. 448/369
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά του πίνακα νομιμοποιείται να
ασκήσει και ο οφειλέτης και ο αναγγελθείς δανειστής. Ανακοπή για τις αμοιβές
δικηγόρου και συμβολαιογράφου που αναφέρονται στον πίνακα ως έξοδα εκτέλεσης
και προαφαιρούνται. Παθητικά νομιμοποιείται μόνο ο επισπεύδων δανειστής και όχι
ο δικηγόρος και ο συμβολαιογράφος όταν η αμφισβήτηση με την ανακοπή αφορά τη
νομιμότητα της εκκαθάρισης και ειδικότερα το νόμιμο, ορισμένο και το αιτιολογημένο και
το αν έγιναν προς το συμφέρον όλων των δανειστών και είναι συνεπώς έξοδα εκτελέσεως.
Περιστατικά. Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη επιταγής. Τρόπος υπολογισμού της αμοιβής
του για την αφαίρεσή της από πλειστηρίασμα. 559/387
Δικηγόροι. Καθορισμός της αμοιβής τους στις δίκες των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
Περιστατικά. 176/616
Δικηγόροι. Αμοιβή για δίκες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 179/624
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ποια η αμοιβή του δικηγόρου για τη διαδικασία ενώπιον
του Μον. Πρωτοδικείου και ενώπιον του Εφετείου. Δηλαδή 3% για όσους άσκησαν
αίτηση ή ανταίτηση με αυτοτελές δικόγραφο και 2% για όσους άσκησαν ανταίτηση με
τις προτάσεις ή για την υποβολή απλών προτάσεων. 463/632
Δικηγόροι. Καθορισμός της δικαστικής δαπάνης και της αμοιβής του πληρεξουσίου
δικηγόρου. Καθορισμός ποσοστού. 655/651
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή δικηγόρου 2% επί του ποσού της αποζημίωσης. 769/
655
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή των δικηγόρων. 59/760
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων. 61/760
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δικαστική δαπάνη (άρθρο 18 παρ. 4 ν. 2882/2002). Άσκηση
εμπρόθεσμης αίτησης για καθορισμό οριστικής μονάδος αποζημίωσης. Το Εφετείο αποφαίνεται
ενιαίως τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας, όσο και για τη δικαστική
δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης. Τι περιλαμβάνουν τα δικαστικά
έξοδα. Τι περιλαμβάνει η αμοιβή του δικηγόρου αναλυτικά. 243/761
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Δικηγόροι. Αμοιβή. Υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις αμοιβές των δικηγόρων
(άρθρο 7 παρ. 2 ν.2753/99). Με τις αποφάσεις αυτές δεν καταργούνται ούτε τροποποιούνται
οι διατάξεις του Κώδικα Περί δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) που προβλέπουν τις αμοιβές
των δικηγόρων που εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις νομικών
υπηρεσιών γενικά για τις οποίες δεν προεισπράττεται δικηγορική αμοιβή καθώς και στις
περιπτώσεις που τα καθοριζόμενα από αυτόν ελάχιστα όρια αμοιβών δικηγόρων είναι
ανώτερα από αυτά που καθορίζονται από τις πιο πάνω αποφάσεις. Ν.π.δ.δ. (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ
κ.λ.π.). Στους δικηγόρους που απασχολούν καταβάλλεται η αμοιβή των Υ.Α. εφόσον
προβλέπονται αμοιβές ανώτερες από αυτές το Κωδ.Δικ. Συμφωνία για καταβολή
μικρότερης αμοιβής από τον εντολέα προς τον δικηγόρο. 281/763
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή δικηγόρων, 6% επί του ποσού της αποζημίωσης
για τους δικηγόρους που ασκούν αυτοτελή αίτηση στο πρωτοδικείο και εφετείο, 5% για
όσους άσκησαν αυτοτελή αίτηση μόνο σε ένα από τα δικαστήρια αυτά και 4% για τους
υπόλοιπους δικηγόρους που παραστάθηκαν. 329/765
Δικηγόρος σύνδικος. Αμοιβή. Περιστατικά. 425/766
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή δικηγόρου. Ορίζεται επί του ποσού της οριστικής
αποζημίωσης και για τους δύο βαθμούς (άρθρο 18.4 ν. 2882/2001). Καθορίζονται
έξοδα 250 €, δηλαδή 100 € για τη δίκη στο Μον. Πρωτ. και 150 € για το εφετείο. Η
αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται σε ποσοστό 6% της αποζημίωσης στο διάδικο που
άσκησε αντίθετη αίτηση με τις προτάσεις (ποσοστό3%) και δέχτηκε αίτηση υπέρ ου η
απαλλοτρίωση. Σε ποσοστό 4% στο διάδικο που άσκησε παρέμβαση χωρίς να είναι
καθού η αίτηση. Σε 3% στο διάδικο που ήταν καθού η αίτηση και άσκησε αντίθετη αίτηση
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και σε ποσοστό 3% στο διάδικο που παρέστη μόνο στη
δίκη του εφετείου που ήταν αιτών και κατέθεσε προτάσεις. Έξοδα παράστασης 117 Ε
για την πρώτη δίκη και 147 € για τη δίκη του εφετείου. 554/767
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η πρόσληψη δικηγόρου γίνεται με απόφαση της νομαρχιακής
επιτροπής (άρθρο 15 του π.δ. 30/1996). Η σύμβαση με το δικηγόρο πρέπει να είναι
έγγραφη εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 150.000 δρ. και να υπογραφεί από το Νομάρχη.
Αν δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη και όχι ως μη
νόμιμη. 686/768
Δικηγόρος. Αμοιβή για διοικητικές υποθέσεις. Κατάργηση σιωπηρή του άρθρου 152
Κώδ.Δικ. και εφαρμογή κατά τρόπο ομοιόμορφο της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει
στις πολιτικές υποθέσεις και ως προς τις αναγόμενες στην προδικασία των διοικητικών
δικαστηρίων δικηγορικής εργασίας. Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη αγωγής, προτάσεις
κ.λ.π. Περιστατικά. 835/770
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή του δικηγόρου. 875/774
Δικηγόροι. Αμοιβή για αγωγή ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της κατά το χρόνο της
έγερσης της αγωγής ή της πρώτης συζήτησής της συν τόκοι μέχρι την πρώτη συζήτηση.
Αγωγή με αντικείμενο προφανώς διογκωμένο που μπορούσε να γίνει αντιληπτό από τον
ενάγοντα δικηγόρο. Μείωση της αμοιβής στο πραγματικό ποσό για το οποίο έπρεπε να
εγερθεί η αγωγή. Παραγραφή για την αξίωση από δικηγορική αμοιβή. Νόμιμη παραίτηση
του πελάτη. Περιστατικά. 1002/775
Δικηγόροι. Αμοιβή για δίκη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Ανάλυση κονδυλίων για τις
διάφορες διαδικαστικές πράξεις. 1114/779
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Δικονομικός εγγυητής
Δικονομικός εγγυητής. Ο εναγόμενος για αποζημίωση μπορεί να τον προσεπικαλέσει ή
να του ανακοινώσει τη δίκη. Αν ο δικονομικός εγγυητής δεν ασκήσει παρέμβαση τότε δεν
καθίσταται διάδικος στην κυρία δίκη και συνεπώς ο ενάγων δεν απευθύνει και εναντίον
του την έφεση. 575/392

Διοικητική εκτέλεση
Δημόσια κτήματα. Χρησιμοποίησή τους χωρίς δικαίωμα από τρίτο. Εκδίδεται πρωτόκολλο
που προσβάλλεται με ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Μον. Πρωτοδικείου
ανάλογα με το ποσό. Κατά της απόφασης που θα εκδοθεί χωρεί έφεση και αναίρεση.
Το πρωτόκολλο αν δεν προσβληθεί ή αν απορριφθεί η ανακοπή αποτελεί τίτλο διοικητικής
εκτέλεσης κατά της οποίας δεν χωρεί ανακοπή. Προϋποθέσεις για την έκδοση του
πρωτοκόλλου. Χωρίς έννομη σημασία ο ισχυρισμός ότι ο χρησιμοποιήσας το ακίνητο
του δημοσίου διέθεσε χρήματα για επισκευές του ακινήτου. 167/613

Διοικητικές υποθέσεις και αμοιβή δικηγόρου
Δικηγόρος. Αμοιβή για διοικητικές υποθέσεις. Κατάργηση σιωπηρή του άρθρου 152
Κώδ.Δικ. και εφαρμογή κατά τρόπο ομοιόμορφο της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει
στις πολιτικές υποθέσεις και ως προς τις αναγόμενες στην προδικασία των διοικητικών
δικαστηρίων δικηγορικής εργασίας. Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη αγωγής, προτάσεις
κ.λ.π. Περιστατικά. 835/770

Δημόσια κτήματα
Δημόσια κτήματα. Χρησιμοποίησή τους χωρίς δικαίωμα από τρίτο. Εκδίδεται πρωτόκολλο
που προσβάλλεται με ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Μον. Πρωτοδικείου
ανάλογα με το ποσό. Κατά της απόφασης που θα εκδοθεί χωρεί έφεση και αναίρεση.
Το πρωτόκολλο αν δεν προσβληθεί ή αν απορριφθεί η ανακοπή αποτελεί τίτλο διοικητικής
εκτέλεσης κατά της οποίας δεν χωρεί ανακοπή. Προϋποθέσεις για την έκδοση του
πρωτοκόλλου. Χωρίς έννομη σημασία ο ισχυρισμός ότι ο χρησιμοποιήσας το ακίνητο
του δημοσίου διέθεσε χρήματα για επισκευές του ακινήτου. 167/613

Δίοδος
Δίοδος. Περίκλειστο ακίνητο. Κριτήρια για τον καθορισμό του ακινήτου που πρέπει να
επιβαρυνθεί με τη δίοδο και ο καθορισμός της θέσης της διόδου. 697/189

Διοικητικά Δικαστήρια
Διοικητικές συμβάσεις και διοικητικά δικαστήρια. Στα διοικητικά δικαστήρια υπάγονται όχι
όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από το δημόσιο ή από ΟΤΑ ή από άλλα ν.π.δ.δ. ή
για λογαριασμό τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν την εκτέλεση
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δημοσίων έργων), αλλά μόνο αυτές που έχουν διοικητικό χαρακτήρα, δηλαδή εκείνες
με τις οποίες επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού τον οποίο ο νόμος έχει αναγάγει σε
δημόσιο σκοπό όπου το δημόσιο ή το ν.π.δ.δ. βρίσκεται σε υπερέχουσα θέση έναντι
του αντισυμβαλλομένου του. Δημοτικά και κοινοτικά έργα. Απευθείας ανάθεση έργων.
Απαιτείται έγγραφο που είναι συστατικό. Αν λείπει το έγγραφο, τότε οι διαφορές δεν
εκδικάζονται από τα διοικητικά δικαστήρια αλλά τα πολιτικά. Περιστατικά. 622/642

Διοικητική σύμβαση
Διοικητικές συμβάσεις και διοικητικά δικαστήρια. Στα διοικητικά δικαστήρια υπάγονται όχι
όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από το δημόσιο ή από ΟΤΑ ή από άλλα ν.π.δ.δ. ή
για λογαριασμό τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν την εκτέλεση
δημοσίων έργων), αλλά μόνο αυτές που έχουν διοικητικό χαρακτήρα, δηλαδή εκείνες
με τις οποίες επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού τον οποίο ο νόμος έχει αναγάγει σε
δημόσιο σκοπό όπου το δημόσιο ή το ν.π.δ.δ. βρίσκεται σε υπερέχουσα θέση έναντι
του αντισυμβαλλομένου του. Δημοτικά και κοινοτικά έργα. Απευθείας ανάθεση έργων.
Απαιτείται έγγραφο που είναι συστατικό. Αν λείπει το έγγραφο, τότε οι διαφορές δεν
εκδικάζονται από τα διοικητικά δικαστήρια αλλά τα πολιτικά. Περιστατικά. 622/642
Διοικητική σύμβαση. Δεν είναι τέτοια η μίσθωση ακινήτου από Δήμο για στέγαση των
υπηρεσιών του και κάθε διένεξη από αυτήν υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια. Υπαγωγή
των μισθώσεων του δημοσίου στις διατάξεις του π.δ. 34/1995 σε ό,τι αφορά τη διάρκειά
της (άρθρο 41 παρ. 17 ν. 2648/98), εφόσον όμως η μίσθωση καταρτίστηκε μετά την
22.10.1998. Μισθώσεις του δημοσίου. Λεπτομέρειες. Αναπτυξιακός σύνδεσμος και
συμβούλια περιοχής. Μισθώσεις τους. Λεπτομέρειες. 637/645

Διόρθωση απόφασης
Διόρθωση αποφάσεως. Το διατακτικό της αποφάσεως. 268/331
Διόρθωση αποφάσεως, πρακτικού δικαστηρίου, εισηγητή ή εντεταλμένου δικαστή.
Πότε χωρεί. Αίτηση για διόρθωση εισηγητικής έκθεσης που βεβαιώνει ότι περατώθηκε
η εξέταση μαρτύρων. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί (διορθωθεί) και να τεθεί αυτή της
περαίωσης. Αναβολή. Περιστατικά. 336/341

Δόλος
Εργατικό ατύχημα. Αν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας οφείλεται χρηματική
ικανοποίηση ή ψυχική οδύνη. Η έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 ν. 551/1915 κατά την
οποία ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού
δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε
δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν
τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφάλειας
των εργαζομένων αναφέρονται μόνο την επιδίκαση αποζημίωσης για περιουσιακή
ζημία και όχι στην χρηματική ικανοποίηση που ισχύουν οι γενικές διατάξεις. Για να
επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη αρκεί να συντέλεσε
στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα εργοδότη ή των προστηθέντων κατά την έννοια
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του άρθρου 914 Α.Κ. Συντρέχον πταίσμα του εργαζομένου. Λαμβάνεται υπόψη για τον
προσδιορισμό της αποζημίωσης. 200/540

Δ.Ο.Υ.
Πλειστηριασμός. Κάθε τρίτος που επισπεύδει πλειστηριασμό οφείλει δέκα ημέρες πριν τον
πλειστηριασμό να κοινοποιήσει το πρόγραμμα στους διευθυντές των δημοσίων ταμείων
της περιφέρειας της κατοικίας του οφειλέτη (άρθρο 54 ΚΕΔΕ). Χωρίς κοινοποίηση υπάρχει
σχετική ακυρότητα του πλειστηριασμού υπέρ του δημοσίου που απαγγέλλεται με δικαστική
απόφαση επί ανακοπής που ασκείται μέσα στην προθεσμία των άρθρων 934.1 Κ.Πολ.Δ.
Προθεσμία ενενήντα (90) ημερών του άρθρου 934.1 Κ.Πολ.Δ. Δεν ισχύει για το ελληνικό
δημόσιο αν δεν κοινοποιηθεί σε αυτό η περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. Η περίληψη
της κατασχετήριας έκθεσης κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του οφειλέτη και της
άσκησης του επαγγέλματος και στρέφεται κατά του επισπεύδοντος και του υπερθεματιστή
που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμό αναγκαστικής ομοδικίας. 279/334
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή για απώλεια εισοδήματος από αυτοκινητικό ατύχημα.
Απαραίτητη προηγούμενη κοινοποίηση της αγωγής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλιώς
κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη (ν. 489/1976 άρθρ. 10 παρ. 5). Περιστατικά. 91/
Αγωγή αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος. Το δικαστήριο εξετάζει την αγωγή έστω
και αν δεν έχει κοινοποιηθεί η αγωγή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (άρθρο 10 παρ. 5 εδ. η του
ν. 2741/99). 401/709

Δουλεία
Πραγματική δουλεία άντλησης ύδατος. Τρόπος κτήσεως. Κτήση με τακτική χρησικτησία.
Προυποθέσεις. Κτήση με έκτακτη χρησικτησία. Προϋποθέσεις. Αδιαίρετο της δουλείας.
Αν διαιρεθεί η δουλεία το δεσπόζον εξακολουθεί να υπάρχει ακέραιο για κάθε ένα από
τα τμήματα που προέκυψαν από τη διαίρεση. Νομή. Μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στις
κληρονομιές χωρίς να απαιτείται να αποκτήσει αυτός φυσική εξουσία στα πράγματα,
έστω και αν αγνοεί το θάνατο ή την ύπαρξη των πραγμάτων ή την ιδιότητά του ως
κληρονόμου. Αυτό ισχύει και για την οιονεί νομή. Περιστατικά. Ζημία από την καρποφορία
ελαιοδένδρων γιατί απαγορεύθηκε στον ενάγοντα από συνδικαιούχο η άσκηση της
δουλείας άντλησης ύδατος. Τρόπος υπολογισμού. 444/173
Πραγματική δουλεία οδού. Κατάργηση όταν ο κύριος του δεσπόζοντος έγινε κύριος
άλλου ακινήτου ομόρου προς το δεσπόζον που έχει επικοινωνία προς κοινόχρηστο
δρόμο. Περιστατικά. 464/179

Δυσφήμιση
Ηθική βλάβη για δυσφημιστική διάδοση γεγονότος που προσβάλλει την προσωπικότητα.
Συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Σχολιασμός σε τηλεοπτικό σταθμό για
συμπεριφορά του ενάγοντος. Αίρεται ο άδικος χαρακτήρας αν οι δηλώσεις έγιναν από
δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Περιστατικά. 249/13
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Έγγραφο
Δάνειο. Έννοια. Απαραίτητο στοιχείο της σύμβασης δανείου είναι η παράδοση και
μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. Πότε αποδίδεται το δάνειο. Έγγραφο για
σύναψη δανείου. Χαρτοσημαίνεται με τέλος χαρτοσήμου 3% επί της αξίας του δανείου.
Αν δεν συναφθεί έγγραφο, δεν οφείλεται το χαρτόσημο. 54/58
Έγγραφο μη υποκείμενο εξ αρχής σε αναλογικά τέλη προσκομιζόμενο στο δικαστήριο
πρέπει να φέρει επικολλημένο χαρτόσημο προσκομιδής, διαφορετικά δεν έχει καμία
αποδεικτική ισχύ και δεν μπορεί να προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής. Οι σχετικές
διατάξεις όμως δεν είναι δημόσιας τάξης και συνεπώς η παράβασή τους επάγεται ακυρότητα
μόνο σε περίπτωση βλάβης που δεν μπορεί να αποκατασταθεί αλλιώς παρά μόνο με την
κήρυξη της ακυρότητας. Περιστατικά με έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τιμολόγια μη
χαρτοσημασμένα. Απόρριψη του σχετικού λόγου ανακοπής. Αλληλόχρεος λογαριασμός.
Δεν υφίσταται όταν ο πελάτης εμπόρου αγοράζει εμπορεύματα με πίστωση του τιμήματος εν
όλω ή εν μέρει και καταβάλλει σε εξόφληση του πιστωθέντος τιμήματος διάφορα χρηματικά
ποσά αφού στην περίπτωση αυτή αποκλείεται ο πωλητής να γίνει οφειλέτης. 605/400
Αμοιβαία κεφάλαια. Λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Επίκληση εγγράφων στο Εφετείο
που προσήχθησαν και πρωτόδικα. Αν γίνεται στις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου
γενική αναφορά σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεσθεί πρωτόδικα χωρίς
παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλομένων πρωτόδικων προτάσεων
όπου περιέχεται σαφής και ορισμένη επίκληση των εγγράφων, δεν είναι νόμιμη η
επίκληση εγγράφου. Περιστατικά επί αγωγής ιδιώτη κατά Τράπεζας για ζημιά που
υπέστη αυτός από την πτώση της αξίας των αμοιβαίων κεφαλαίων τα έτη 1999-2000.
1013/496
Διαταγή πληρωμής. Απαραίτητο το έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η οφειλή.
Αυτό σημαίνει ότι για να έχει αποδεικτική δύναμη το ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει
την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, δηλαδή εκείνου που αναλαμβάνει υποχρεώσεις με
το έγγραφο αυτό. Τιμολόγια ή δελτία αποστολής εμπορευμάτων. Δεν αποδεικνύουν την
οφειλή αν δεν έχουν την υπογραφή του φερομένου ως αγοραστή, εκτός αν σε σύμβαση
πώλησης αποδεικνύεται η παραλαβή από άλλα έγγραφα αποδεικτικά. 892/524

Εγγύηση
Μίσθωση. Ύπαρξη ελαττώματος ή εμφάνισή του κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Ο
μισθωτής δικαιούται να μειώσει το μίσθωμα ή να μην το καταβάλει ή να καταγγείλει
τη μίσθωση. Τα ίδια ισχύουν και στις εμπορικές μισθώσεις. Κίνδυνος για την υγεία
από τη χρήση του μισθίου (κατοικίας ή καταστήματος). Δικαιούται να καταγγείλει τη
μίσθωση έστω και αν εγνώριζε τον κίνδυνο ή παραιτήθηκε από τα σχετικά δικαιώματά
του. Καταγγελία της μίσθωσης καταστήματος για ύπαρξη οσμής από αποχέτευση.
Καταγγελία από τον μισθωτή. Λύεται η μίσθωση από την ημέρα της καταγγελίας. Αν
οφείλονται μισθώματα για χρόνο μέχρι την καταγγελία, τότε συμψηφίζεται με αυτά η
“εγγύηση” που είχε καταβληθεί κατά τη ημέρα της μίσθωσης. 273/86
“Εγγύηση” που καταβάλλεται κατά την κατάρτιση συμβάσεως μίσθωσης που αποβλέπει
στην εξασφάλιση του μισθωτή για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Η λειτουργία
της διέπεται από την ειδικότερη συμφωνία των συμβαλλομένων και επιστρέφεται μόνο
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κατά τη λήξη της μίσθωσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μισθωτή έναντι
του εκμισθωτή. 516/111
Εγγύηση. Δικαίωμα αναγωγής. Προϋποθέσεις για την ενάσκησή του. Αν δεν αναφέρεται
στην αγωγή η έννομη σχέση που συνδέει τον ενάγοντα – εγγυητή με τον πρωτοφειλέτη,
η αγωγή είναι αόριστη και απορρίπτεται. Περιστατικά. 740/143
Εγγύηση. Απαλλαγή του εγγυητή αν η αδυναμία οφειλέτη οφείλεται σε πταίσμα του
δανειστή (862 Α.Κ.). Χωρεί και αντίθεση συμφωνία και μπορεί ο εγγυητής να παραιτηθεί
από το δικαίωμα αυτό, όχι όμως αν η συμφωνία προήλθε από δόλο ή βαρειά αμέλεια
του δανειστή (332 Α.Κ.). Περιστατικά. 178/313

Εγκυμοσύνη
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Απαγόρευση απόλυσης σε εργαζόμενη κατά την
περίοδο της εγκυμοσύνης και ένα χρόνο μετά ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο
χρόνο λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει
σπουδαίος λόγος. Αυτό ισχύει και στις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εργαζόμενοι
σε ξενοδοχειακές εποχικές εργασίες. Τρόπος προσλήψεως για τη νέα κάθε φορά περίοδο
λειτουργίας του ξενοδοχείου. 678/574
Σύμβαση εργασίας. Εγκυμοσύνη. Δικαιώματα εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας.
Περιστατικά. 843/580
Αυτοκινητικό ατύχημα σε έγκυο γυναίκα που δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Περιστατικά
και ευθύνη για ηθική βλάβη. 458/712

Εγχειρόγραφος πιστωτής
Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης (933.1 Κ.Πολ.Δ.). Απαιτείται για την άσκησή της
έννομο συμφέρον. Αυτό υπάρχει και όταν μετά την άσκηση της ανακοπής διενεργήθηκε η
τελευταία πράξη της εκτέλεσης (πλειστηριασμός) και πέρασε η προθεσμία προσβολής της,
καθόσον και αν ακόμα δεν είναι δυνατό η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη
κατάσταση ο ανακόπτων έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά το άρθρο 914 Α.Κ. Πτώχευση.
Οι εγχειρόγραφοι πιστωτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία της εξελέγξεως
των πιστώσεων. Οι ενυπόθηκοι δανειστές εξαιρούνται από την αναστολή των ατομικών
διώξεων του πτωχού. Ακυρότητα. 363/459

Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων
Ν.Π.Δ.Δ. Αξιώσεις υπαλλήλων. Παραγραφή διετής. Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων.
Είναι ν.π.δ.δ. Επίδομα δημοσίων συνθηκών για τους εργαζόμενους. 947/666

Εικονικότητα
Πώληση εικονική. Περιστατικά και στοιχεία που αποδεικνύουν την εικονικότητα της
σύμβασης. 452/102

Εισηγητική έκθεση
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Διόρθωση αποφάσεως, πρακτικού δικαστηρίου, εισηγητή ή εντεταλμένου δικαστή.
Πότε χωρεί. Αίτηση για διόρθωση εισηγητικής έκθεσης που βεβαιώνει ότι περατώθηκε
η εξέταση μαρτύρων. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί (διορθωθεί) και να τεθεί αυτή της
περαίωσης. Αναβολή. Περιστατικά. 336/341

Εισόδημα
Αγωγή αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος. Το δικαστήριο εξετάζει την αγωγή έστω και αν
δεν έχει κοινοποιηθεί η αγωγή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (άρθρο 10 παρ. 5 εδ. η του ν. 2741/99).
401/709

Έκδοση διαταγής
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Εφόσον το κατάλοιπο από το κλείσιμο του λογαριασμού δεν
αναγνωρίστηκε από τον οφειλέτη (873 και 874 Α.Κ.) πρέπει στο δικόγραφο της αίτησης για
έκδοση διαταγής πληρωμής να αναφέρονται και τα κονδύλια των αμοιβαίων πιστοχρεώσεων
από την αντιπαραβολή των οποίων κατά το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού προέκυψε
το αξιούμενο κατάλοιπο. Εξαίρεση αν υπάρχει ενδιάμεσο κλείσιμο του λογαριασμού, το
υπόλοιπο που προέκυψε αποτελεί το πρώτο κονδύλιο του λογαριασμού της νέας περιόδου.
Νόμιμη η διαδικασία να αποδεικνύεται από τα λογιστικά βιβλία της τράπεζας. Στοιχεία
απαραίτητα της διαταγής πληρωμής. Στα πιστωτικά ιδρύματα παρέχεται η ευχέρεια με
απόφαση της Νομ. Επιτροπής ο ανατοκισμός. Περιστατικά. 712/522

Έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού
Πλειστηριασμός. Προσβολή της έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού ως πλαστής
στο σημείο που αναφέρεται στον τόπο διενέργειας του πλειστηριασμού. Απαραίτητη η
προσαγωγή της μηνύσεως. Απαγορεύεται με τον ν. 2789/2000 στα πιστωτικά ιδρύματα
να προχωρήσουν στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι 31.3.2001. Τέτοιος
ισχυρισμός προτείνεται με ανακοπή έως την έναρξη της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης
και όχι μετά το πέρας αυτής, αφού αφορά την απαίτηση (914 παρ. 1β Κπολ.Δ). Έκθεση
αναγκαστικού πλειστηριασμού. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Μεταξύ αυτών δεν
περιλαμβάνεται η απαίτηση του επισπεύδοντος. Περιστατικά. 188/315

Εκκαθάριση εταιρίας
Ομόρρυθμη εταιρεία. Λύση της. Επέρχεται το στάδιο της εκκαθάρισης. Εργασίες
που γίνονται στο στάδιο της εκκαθάρισης. Λήξη της εκκαθάρισης. Αν μετά από αυτήν
διαπιστωθεί η ύπαρξη χρέους ή απαίτησης, επαναλαμβάνονται οι εργασίες της
εκκαθάρισης με τον εκκαθαριστή. Περιστατικά. 743/475

Εκκρεμοδικία
Διακοπή της δίκης. Επανάληψη. Μεταβίβαση του επίδικου ακινήτου κατά το στάδιο της
εκκρεμοδικίας. Δικαίωμα του αποκτήσαντος να ασκήσει κύρια παρέμβαση. Θάνατος του
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αρχικού διάδικου (που μεταβίβασε το ακίνητο στον παρεμβάντα). Η δίκη συνεχίζεται με
τους κληρονόμους του μεταβιβάσαντος μεταξύ των οποίων και ο παρεμβάς. Η παρέμβαση
πρέπει να κοινοποιείται σε όλους τους διάδικους. Αν κοινοποιηθεί μόνο σε ορισμένους,
απορρίπτεται. Έφεση μόνο για τα δικαστικά έξοδα. Απαράδεκτη. Περιστατικά. 872/421

Εκούσια διαδικασία
Σωματείο. Άκυρες αποφάσεις της γενικής συνέλευση (101 Α.Κ.) Τα ίδια ισχύουν και στους
συνεταιρισμούς που οι αποφάσεις τους προσβάλλονται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου
κατά την εκούσια διαδικασία. Γενικά. Συνέλευση για αρχαιρεσίες. Προσβολή της
αποφάσεως ως άκυρης. 620/27

Εκτοκισμός
Εκτοκισμός στις τράπεζες. Επιτρεπτός με βάση απόφαση της Ν.Ε. Δηλαδή επιτρέπεται στις
τράπεζες να υπολογίζουν λογιστικώς τόκους από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης χωρίς
τους περιορισμούς των άρθρων 296 Α.Κ. και 111 παρ. 2 ΕισΝΑΚ. Περιστατικά. 633/518

Ειδικές διαδικασίες
Διαδικασία. Εκδίκαση υπόθεσης κατά ειδική διαδικασία αν και υπάγονται στην τακτική.
Δεν δημιουργείται ακυρότητα ή απαράδεκτο. Το Εφετείο όμως θα δικάσει κατά την
τακτική διαδικασία. 280/338

Εκχώρηση
Ενεχύραση απαίτησης σε Τράπεζα. Η επίδοση της σύμβασης της ενεχύρασης στον τρίτο
έχει αποτελέσματα της εκχώρησης ώστε με την αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη,
αποκόπτεται κάθε δεσμός του τελευταίου με τον εκχωρούντα που αποξενώνεται εντελώς
και δεν μπορεί να αναμειχθεί στην απαίτηση την οποία έκτοτε απαιτεί η πιστώτρια
ανώνυμη εταιρία (εκδοχέας) και μόνο αυτή νομιμοποιείται έκτοτε να εγείρει σχετική αγωγή
για την απαίτηση να την εισπράξει ανεξάρτητα αν αυτή έχει λήξει ή όχι. Η αναγγελία της
εκχώρησης είναι άτυπη. Περιστατικά. 1202/509

Ελβετία
Διεθνής σύμβαση της Χάγης της 15.11.1965. Εφαρμόζεται για την επίδοση εισαγωγικών
της δίκης δικογράφων και όχι για άλλα έγγραφα. Αν παράλληλα έχουν υπογραφεί και
άλλες διεθνείς συμβάσεις για θέματα ρυθμιζόμενα από τη σύμβαση της Χάγης τότε
επικρατεί η ρύθμιση των άλλων συμβάσεων ως προς τα μέρη που είναι συμβαλλόμενα
στις συμβάσεις αυτές. Η επίδοση στον αρμόδιο εισαγγελέα (134.1 Κ.Πολ.Δ.). Με τη
σύμβαση της Χάγης όμως δεν είναι αρκετή η πλασματική επίδοση στον εισαγγελέα,
δηλαδή ανεξάρτητα από το αν παραλήφθηκε από το πρόσωπο προς το οποίο
απευθύνεται. Σύμβαση Ελλάδας – Ελβετίας για επίδοση επί αστικών και εμπορικών
υποθέσεων της 30.3.1934. Λεπτομέρειες για τις επιδόσεις. 662/403
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Ελληνικό Δημόσιο
Μίσθωση. Ευθύνη μισθωτή για φθορές στο μίσθιο εκτός από εκείνες που προκλήθηκαν
από τη συνήθη χρήση. Σχετική αγωγή. Δεν απαιτείται υπαιτιότητα του μισθωτή για τις
ζημιές. Μισθώσεις του ελληνικού δημοσίου. Ευθύνη για τις φθορές. Έννοια σχετικής
διάταξης του ν. 1540/1938. Περιστατικά. 180/63
Αιγιαλός. Δημιουργία σε βάρος του αιγιαλού και της θάλασσας ακινήτου έκτασης 4.121
τ.μ., από φερτές ύλες χειμάρρου και τις εκάστοτε πλημμύρες του από το έτος 1935 και
μετά και πριν τη διευθέτηση της κοίτης. Είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου και όχι
του ιδιοκτήτη – ενάγοντα στον οποίο είχε παραχωρηθεί το έτος 1902 παραθαλάσσια
έκταση με παραχωρητήριο. 110/160
Δάση, δασικές εκτάσεις και βοσκότοποι που περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο ως λεία
πολέμου. Χωρεί έκτακτη χρησικτησία (όχι όμως τακτική) υπέρ τρίτου εφόσον αποκτήθηκε
η νομή με νόμιμο τρόπο και συνέτρεξαν τα λοιπά στοιχεία της έκτακτης χρησικτησίας που
όμως απαιτούν (πριν την ισχύ του Α.Κ.) τριακονταετή νομή που συμπληρώθηκε μέχρι τις
11.9.1915. Στοιχείο της καλής πίστης συνάγεται συμπληρωματικά από τα περιστατικά που
δέχεται ως αποδειχθέντα το δικαστήριο. Περιστατικά κτήσης κυριότητας. 413/171
Ανακοπή κατά Πίνακα κατατάξεως. Ασκείται μέσα σε δώδεκα εργάσιμες ημέρες αφότου επιδοθεί
η πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ. Για το ελληνικό δημόσιο όμως η προθεσμία
είναι τριάντα (30) ημερών είτε η εκτέλεση επισπεύδεται κατά το κοινό δικονομικό δίκαιο είτε κατά
τις διατάξεις του ΚΕΔΕ Δίκες κατά τον ΚΕΔΕ. Το δημόσιο εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά του οποίου στρέφεται και κοινοποιείται με ποινή απαραδέκτου κάθε
δικόγραφο, σε κάθε όμως περίπτωση με την ίδια κύρωση απαιτείται κοινοποίηση δικογράφου
και στον υπουργό Οικονομικών γιατί μόνο οι κοινοποιήσεις οποιουδήποτε δικογράφου προς τον
υπουργό Οικονομικών παράγουν έννομες συνέπειες, έστω και αν το δημόσιο εκπροσωπείται
δικαστικά από τον υπουργό Οικονομικών και από οποιοδήποτε άλλο όργανο κρατικό. Όλα αυτά
ισχύουν και για την πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ. για τον πίνακα κατατάξεως.
Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως. 143/304
Πλειστηριασμός. Συνδρομή απαιτήσεων με γενικό και ειδικό προνόμιο (976 αρ. 2 και 1007
παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) δηλαδή των απαιτήσεων για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο ή υποθήκη, οι
απαιτήσεις του άρθρου 975 ικανοποιούνται έως το 1/3 του πλειστηριάσματος που πρέπει
να διανεμηθεί στους πιστωτές και τα 2/3 διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις
του άρθρου 976 αρ. 2 Κ.Πολ.Δ. Απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου και ενυπόθηκων
δανειστών. Τρόπος διανομής του πλειστηριάσματος. 199/318
Πλειστηριασμός. Το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση πλειστηριασμού σε ακίνητο που
βαρύνεται με υποθήκη, κατατάσσεται στην πέμπτη σειρά του άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ. και μέχρι
το 1/3 το πλειστηριάσματος για όλες τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού
απαιτήσεις του με τις προσαυξήσεις τους και τόκους. Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την
τακτική του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ελληνικού δημοσίου. 259/326
Πλειστηριασμός. Κάθε τρίτος που επισπεύδει πλειστηριασμό οφείλει δέκα ημέρες πριν
τον πλειστηριασμό να κοινοποιήσει το πρόγραμμα στους διευθυντές των δημοσίων
ταμείων της περιφέρειας της κατοικίας του οφειλέτη (άρθρο 54 ΚΕΔΕ). Χωρίς κοινοποίηση
υπάρχει σχετική ακυρότητα του πλειστηριασμού υπέρ του δημοσίου που απαγγέλλεται
με δικαστική απόφαση επί ανακοπής που ασκείται μέσα στην προθεσμία των άρθρων
934.1 Κ.Πολ.Δ. Προθεσμία ενενήντα (90) ημερών του άρθρου 934.1 Κ.Πολ.Δ. Δεν
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ισχύει για το ελληνικό δημόσιο αν δεν κοινοποιηθεί σε αυτό η περίληψη κατασχετήριας
έκθεσης. Η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας
του οφειλέτη και της άσκησης του επαγγέλματος και στρέφεται κατά του επισπεύδοντος
και του υπερθεματιστή που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμό αναγκαστικής ομοδικίας.
279/334
Δικαστική απόφαση τελεσίδικη ή ανέκκλητη. Ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών για την
μεταρρύθμισή της (334 Κ.Πολ.Δ.). Αποδοχή αποφάσεως. Μπορεί να είναι ρητή (297
Κ.Πολ.Δ.) ή σιωπηρή με πράξεις από τις οποίες σαφώς συνάγεται πρόθεση αποδοχής.
Αν όμως έχει ασκηθεί ένδικο μέσο τότε μόνο ρητώς μπορεί να γίνει η αποδοχή. Στο
Ελληνικό δημόσιο όμως η αποδοχή αποφάσεως καθώς και η παραίτηση από ένδικο
μέσο, γίνεται πάντοτε ρητώς. Διαδικασία. Περιστατικά. 362/15
Πλειστηριασμός πλοίου. Κατάταξη δανειστών βάσει του Κ.Ι.Ν.Δ. Αναγγελτήριο στον
πλειστηριασμό. Στοιχεία απαραίτητα που πρέπει να περιέχει για να είναι έγκυρο.
Αναγγελία του Ελληνικού δημοσίου. Στοιχεία σε πλειστηριασμό πλοίου και για απαίτηση
“υπέρ ΝΑΤ”. Απαιτήσεις εργαζομένων στο πλοίο με σύμβαση ναυτολόγησης. Περιστατικά.
Πάντως στην απαίτηση από τη σύμβαση της ναυτολόγησης δεν περιλαμβάνονται τα
δικαστικά έξοδα. 755/410, 478

Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.)
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.). Ευθεία ευθύνη
του για τις ζημίες. Ενοχές από αδίκημα διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας που
διαπράχθηκε το αδίκημα. Περιστατικά. 291/699

Εμπόρευμα
Διαταγή πληρωμής. Απαραίτητο το έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η οφειλή.
Αυτό σημαίνει ότι για να έχει αποδεικτική δύναμη το ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει
την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, δηλαδή εκείνου που αναλαμβάνει υποχρεώσεις με
το έγγραφο αυτό. Τιμολόγια ή δελτία αποστολής εμπορευμάτων. Δεν αποδεικνύουν την
οφειλή αν δεν έχουν την υπογραφή του φερομένου ως αγοραστή, εκτός αν σε σύμβαση
πώλησης αποδεικνύεται η παραλαβή από άλλα έγγραφα αποδεικτικά. 892/524

Εμπράγματο δικαίωμα
Ιόνια Νησιά. Δημόσια Κτήματα και δάση. Σύνταγμα 13/29 Δεκεμβρίου 1817. Δεν υπήρχαν
δημόσια δάση για να περιέλθουν στο Ελληνικό δημόσιο μετά την ένωση της Επτανήσου
με την Ελλάδα το 1864. Παραίτηση από εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. Απαιτείται
συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή της δικαιοπραξίας. Περιστατικά. 42/156

Εμπράγματη ασφάλεια
Εμπράγματη ασφάλεια. Ο εμπράγματος ασφαλισμένος δανειστής μπορεί να εκποιήσει
το πράγμα ανεξάρτητα από το ποιος είναι κύριός του ή από το εάν συστάθηκαν
μεταγενέστερα πάνω σ’ αυτό άλλα πραγματικά δικαιώματα. Ενέχυρο σε τίτλους εις
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διαταγήν (επιταγής). Τρόπος σύστασης. Περιστατικά. 780/486

Ενέχυρο
Ενέχυρο. Ο ενεχυρούχος δανειστής έχει υποχρέωση να διαφυλάσσει την ενοχική
απαίτηση του ενεχυραστή κατά τρίτου, στην οποία έχει συσταθεί το ενέχυρο ώστε να μην
επέλθει μερική ή ολική απόσβεση ή αποδυνάμωσή της. Αν από πταίσμα του προκαλέσει
την εν λόγω απόσβεση ή αποδυνάμωση και συνεπώς ζημία στον ενεχυραστή αυτός
δικαιούται αποζημίωση είτε με βάση τη σύμβαση του ενέχυρου είτε με αγωγή βάσει των
διατάξεων για τις αδικοπραξίες. Περιστατικά. 779/192
Πλειστηριασμός. Συνδρομή απαιτήσεων με γενικό και ειδικό προνόμιο (976 αρ. 2 και 1007
παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) δηλαδή των απαιτήσεων για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο ή υποθήκη, οι
απαιτήσεις του άρθρου 975 ικανοποιούνται έως το 1/3 του πλειστηριάσματος που πρέπει
να διανεμηθεί στους πιστωτές και τα 2/3 διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις
του άρθρου 976 αρ. 2 Κ.Πολ.Δ. Απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου και ενυπόθηκων
δανειστών. Τρόπος διανομής του πλειστηριάσματος. 199/318
Εμπράγματη ασφάλεια. Ο εμπράγματος ασφαλισμένος δανειστής μπορεί να εκποιήσει
το πράγμα ανεξάρτητα από το ποιος είναι κύριός του ή από το εάν συστάθηκαν
μεταγενέστερα πάνω σ’ αυτό άλλα πραγματικά δικαιώματα. Ενέχυρο σε τίτλους εις
διαταγήν (επιταγής). Τρόπος σύστασης. Περιστατικά. 780/486

Ενοχή
Αδίκημα. Ενοχές από αδίκημα. Διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε
το αδίκημα. 6/676
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κατάθεση από αυτόν στην
Αστυνομική Αρχή αποδεικτικού ασφάλισης αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ασφαλιστικής
εταιρείας ή απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφάλισης. Το αυτοκίνητο δεν
κρατείται. 291/699

Ενυπόθηκοι δανειστές
Πτώχευση. Οι εγχειρόγραφοι πιστωτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία
της εξελέγξεως των πιστώσεων. Οι ενυπόθηκοι δανειστές εξαιρούνται από την αναστολή
των ατομικών διώξεων του πτωχού. Ακυρότητα κάθε ετεροβαρούς πράξης που έγινε
κατά την ύποπτη περίοδο. Ακύρωση υποθήκης. Προϋποθέσεις. Διαταγή πληρωμής που
εκδόθηκε κατά του πτωχεύσαντος πριν από την πτώχευση διατηρεί την εγκυρότητά της
ως εκτελεστός τίτλος, αλλά αναστέλλεται η εκτέλεσή της μέχρι να περατωθεί η πτώχευση.
Εξαίρεση αν εκδόθηκε υπέρ ενέγγυου πιστωτή. 363/459

Ενεχύραση
Ενεχυρίαση τίτλων σε διαταγή. Αρκεί η οπισθογράφηση σε διαταγή του δανειστή χωρίς
άλλη διατύπωση. Αυτό ισχύει και για την επιταγή. 164/451
Ενεχύραση απαίτησης σε Τράπεζα. Η επίδοση της σύμβασης της ενεχύρασης στον τρίτο
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έχει αποτελέσματα της εκχώρησης ώστε με την αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη,
αποκόπτεται κάθε δεσμός του τελευταίου με τον εκχωρούντα που αποξενώνεται εντελώς
και δεν μπορεί να αναμειχθεί στην απαίτηση την οποία έκτοτε απαιτεί η πιστώτρια
ανώνυμη εταιρία (εκδοχέας) και μόνο αυτή νομιμοποιείται έκτοτε να εγείρει σχετική αγωγή
για την απαίτηση να την εισπράξει ανεξάρτητα αν αυτή έχει λήξει ή όχι. Η αναγγελία της
εκχώρησης είναι άτυπη. Περιστατικά. 1202/509

Εντολή
Εντολή. Αγωγή με βάση την εντολή του εντολοδόχου κατά εντολέως για την απόδοση
των όσων εκείνος διέθεσε. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στην αγωγή για να
είναι ορισμένη. 1017/148

Ένορκες βεβαιώσεις
Απόδειξη με προδικαστική απόφαση του Πολ. Πρωτοδικείου. Δεν λαμβάνονται υπόψη
ένορκες βεβαιώσεις. 333/20
Κλήση για λήψη ένορκης βεβαίωσης. Στη διήμερη προθεσμία υπολογίζεται και το
Σάββατο. 414/96
Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Πολ. Πρωτοδικείου είναι απαράδεκτες και ανυπόστατα
αποδεικτικά μέσα όταν έχουν διαταχθεί αποδείξεις που διεξάγονται σύμφωνα με το
άρθρο 341 Κ.Πολ.Δ. 452/102
Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Πολ. Πρωτοδικείου. Λαμβάνονται υπόψη προς συναγωγή
δικαστικών τεκμηρίων όταν ληφθούν πριν την άσκηση της αγωγής. Εκτός αν το δικαστήριο
δεχθεί ότι έχουν ληφθεί επίτηδες για να χρησιμοποιηθούν ως μαρτυρίες στη δίκη. 289/
168
Ένορκη βεβαίωση βάσει σημειώματος. Συνέπειες. Εξέταση του ιδίου μάρτυρα ενώπιον
του δικαστηρίου και ενώπιον συμβολαιογράφου. 37/289
Ένορκες βεβαιώσεις. Έκδοση προδικαστικής αποφάσεως περί αποδείξεως (341
Κ.Πολ.Δ.). Δεν λαμβάνονται υπόψη ένορκες βεβαιώσεις ως αποδεικτικά μέσα. 84/295
Ένορκες βεβαιώσεις μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης για τη δίκη του Εφετείου.
Δεκτές. Ένορκες βεβαιώσεις με κλήτευση δια δηλώσεως που καταχωρήθηκε στα πρακτικά
της πρωτόδικης δίκης παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων λαμβάνονται υπόψη αφού
οι μάρτυρες εξετάσθηκαν μέσα στην τριήμερη προθεσμία προς αντίκρουση. 118/301

Ένσταση
Κατάχρηση δικαιώματος. Ένσταση. Απαραίτητα στοιχεία για να είναι ορισμένη. Εξόφληση.
Ένσταση εξοφλήσεως. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Περιστατικά. 846/
Σύμβαση έργου. Δικαιώματα εργοδότη κατά του εργολάβου για την κατασκευή
ελαττωματικού έργου ή χωρίς τις συμφωνημένες ιδιότητες. Τα δικαιώματα αυτά (διόρθωση
των ελαττωμάτων, μείωση της αμοιβής, αναστροφής ή μείωσης της αμοιβής) μπορούν
να ασκηθούν και επικουρικά. Παραγραφή δικαιωμάτων του εργοδότη (δεκαετία ή έξι
μηνών). Μπορεί ο εργοδότης να ασκήσει τα δικαιώματά του αυτά και μετά την παρέλευση
των προθεσμιών αυτών με ένσταση εφόσον όμως μέσα στο χρόνο της παραγραφής
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ειδοποίησε σχετικώς τον εργολάβο. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να είναι άτυπη και μπορεί
να γίνει και προφορικά. Περιστατικά. 400/93
Δαπάνες σε ακίνητο. Ένσταση επισχέσεως που πρότεινε ο εναγόμενος ως νομέας
καλής πίστεως κατά του ενάγοντος αν γίνει δεκτή η αγωγή του. Πρέπει να αναφέρεται
στην ένσταση (εκτός άλλων όπως εργασίες, υλικά, αμοιβές τεχνιτών) αν οι δαπάνες
ήταν αναγκαίες, επωφελείς, αν αυξήθηκε η αξία του πράγματος και αν η αξία σώζεται
κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής. 528/116
Ένσταση συνυπαιτιότητας. Επαναφορά της ενώπιον του Εφετείου. Πώς επαναφέρεται. 631/
403

Εξαρτημένη εργασία
Σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση μισθώσεως έργου. Έννοια.
Περιστατικά που αποδεικνύουν σύμβαση μίσθωσης έργου. 416/99

Έξοδα εκτέλεσης
Πλειστηριασμός. Τα έξοδα εκτελέσεως δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προνομίων
ούτε κατατάσσονται στον πίνακα, αλλά προαφαιρούνται. Τα όργανα εκτελέσεως (δικ.
επιμελητής και συμβολαιογράφος) δεν μπορούν να στραφούν κατά του επισπεύδοντος
για την είσπραξη των εξόδων εκτελέσεως αλλά τα εισπράττουν από τον επί του
πλειστηριασμού υπάλληλο που τα αφαιρεί από το πλειστηρίασμα. Η εκκαθαριστική
πράξη του υπαλλήλου πλειστηριασμού, προσβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου
979 Κ.Πολ.Δ. Διάδικοι στη δίκη της ανακοπής. Τέτοιος και ο επισπεύδων. Η ανακοπή
στρεφόμενη κατά των οργάνων εκτελέσεως είναι παθητικά ανομιμοποίητη. 82/293
Ανακοπή κατά Πίνακα κατατάξεως. Ασκείται μέσα σε δώδεκα εργάσιμες ημέρες αφότου
επιδοθεί η πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ. Για το ελληνικό δημόσιο
όμως η προθεσμία είναι τριάντα (30) ημερών είτε η εκτέλεση επισπεύδεται κατά το κοινό
δικονομικό δίκαιο είτε κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ Δίκες κατά του ΚΕΔΕ. Το δημόσιο
εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά του οποίου στρέφεται
και κοινοποιείται με ποινή απαραδέκτου κάθε δικόγραφο, σε κάθε όμως περίπτωση με
την ίδια κύρωση απαιτείται κοινοποίηση δικογράφου και στον υπουργό Οικονομικών
γιατί μόνο οι κοινοποιήσεις οποιουδήποτε δικογράφου προς τον υπουργό Οικονομικών
παράγουν έννομες συνέπειες, έστω και αν το δημόσιο εκπροσωπείται δικαστικά από τον
υπουργό Οικονομικών και από οποιοδήποτε άλλο όργανο κρατικό. Όλα αυτά ισχύουν
και για την πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ. για τον πίνακα κατατάξεως.
Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως. Συμβολαιογράφος και δικαστικός επιμελητής δεν
νομιμοποιούνται να αναζητήσουν από τον καθού η εκτέλεση. Χωρεί ανακοπή κατά της
πράξεως εκκαθάρισης των εξόδων από τον οφειλέτη και αναγγελθέντα δανειστή. Ποία
τα έξοδα εκτελέσεως. 143/304
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Κεφάλαιο που στρέφεται στην προαφαίρεση των
εξόδων εκτέλεσης. Η ανακοπή στρέφεται μόνο κατά του επισπεύδοντος και όχι κατά του
υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού. Υπολογισμός των εξόδων εκτέλεσης. Περιστατικά.
238/323
Πίνακας κατάταξης. Έξοδα εκτέλεσης. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα πληρεξουσίου
δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή. Περιστατικά. 350/347
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Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως που προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα. Ποια
εννοούνται. Κατά του πίνακα κατάταξης χωρεί ανακοπή. Αμοιβή και έξοδα συμβολαιογράφου.
Αφαίρεση από το εκπλειστηρίασμα είναι νόμιμη. Περιστατικά. 380/356
Πίνακας κατατάξεως σε πλειστηριασμό. Ανακοπή κατά του πίνακα Στοιχεία που πρέπει
να περιέχει αυτή. Νέος λόγος ανακοπής με το δικόγραφο της έφεσης είναι απαράδεκτος.
Έξοδα εκτελέσεως που προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα. Τα δικαιώματα του
συμβολαιογράφου είναι έξοδα και προαφαιρούνται. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα
έξοδα για την έγγραφη ανακοίνωση του περιεχομένου του πίνακα και κοινοποίηση
αντιγράφου αν και δεν αναφέρονται στο άρθρο 979.1 Κ.Πολ.Δ., αλλά αυτό γίνεται στην
πράξη και ορθά γιατί έτσι γίνεται γνωστό το περιεχόμενο του πίνακα στους δανειστές.
Περιστατικά και υπολογισμός εξόδων. 447/366

Εξύβριση
Ηθική βλάβη για δυσφημιστική διάδοση γεγονότος που προσβάλλει την προσωπικότητα.
Συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Σχολιασμός σε τηλεοπτικό σταθμό για
συμπεριφορά του ενάγοντος. Αίρεται ο άδικος χαρακτήρας αν οι δηλώσεις έγιναν από
δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Περιστατικά. 249/13

Επαγγελματική στέγη
Επαγγελματική στέγη. Αϋλη αποζημίωση. Πότε δεν οφείλεται. Περιστατικά. 878/602

Επιδόματα σε σύμβαση εργασίας
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Επίδομα προϋπηρεσίας ή πολυετίας. Ο εργαζόμενος
οφείλει να γνωστοποιήσει την τυχόν προϋπηρεσία του είτε αμέσως μετά την πρόσληψη,
είτε και μεταγενέστερα αλλά πάντως σε εύλογο χρόνο. Ο συνυπολογισμός της
προϋπηρεσίας γίνεται από τη στιγμή που θα αποδειχθεί αυτή με την προσαγωγή των
σχετικών αποδεικτικών δικαιολογητικών εκτός αν ο εργοδότης είχε λάβει γνώση της
προϋπηρεσίας εξ άλλης αιτίας. Περιστατικά. 165/537
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία για μερική απασχόληση. Έννοια. Διαλείπουσα τακτική
εργασία. Έννοια. Άδεια, επίδομα αδείας και δώρα σε εργαζομένους με διαλείπουσα
τακτική εργασία. 220/546

Επίδοση δικογράφου
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραγραφή πενταετής και διετής για την
ασφαλιστική εταιρεία. Επίδοση σε άλλη διεύθυνση από την πραγματική δεν επιφέρει
διακοπή της παραγραφής. Περιστατικά. 1051/45
Επίδοση σε νομικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις. Πότε υπάρχει ακυρότητα στην επίδοση. 40/
289
Επίδοση διάδικων που διαμένουν στο εξωτερικό και έχουν γνωστή διεύθυνση. Σύμβαση
της Χάγης της 15.11.1965 που κυρώθηκε με το ν. 1334/1983. Λεπτομέρειες εφαρμογής
της. Πότε κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη, έστω και αν πρόκειται για αγωγή διανομής
ακινήτου που δημιουργεί αναγκαστική ομοδικία. Περιστατικά. 373/354
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Ανώνυμη εταιρία. Επίδοση σε ανώνυμη εταιρία. Πότε είναι έγκυρη. 388/359
Διαφορά της ημερομηνίας που αναγράφεται στο αντίγραφο που επιδόθηκε κατά την
έκθεση επίδοσης. Υπερισχύει η ημερομηνία της έκθεσης επίδοσης. Περιστατικά.
Αντέφεση σε εκπρόθεσμη έφεση. Περιστατικά. 795/415
Επίδοση σε εταιρεία της έφεσης. Άκυρη επίδοση και απαράδεκτη η συζήτηση.
Περιστατικά. 1131/436

Επιθεώρηση Εργασίας
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Μορφή διαλείπουσας ή άτυπης εργασίας, υπάρχει
όταν συμφωνήθηκε να επαναλαμβάνεται η εργασία άτακτα και χωρίς κανένα ρυθμό.
Δεν ταυτίζεται με την εκ περιτροπής εργασία. Περιστατικά. Απαιτείται για την κατάρτισή
της έγγραφος τύπος που καλύπτεται με το έντυπο της “αναγγελίας πρόσληψης” προς
τον Ο.Α,Ε.Δ. αφού έχει τις ιδιόχειρες υπογραφές αμφοτέρων των συμβαλλομένων.
Εφαρμογή λόγω χρόνου κατάρτισης της σύμβασης (20.11.1996) του άρθρου 38.1 του
ν. 1892/1990 και όχι του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2639/98 που προβλέπει εκτός από το
έγγραφο και γνωστοποίηση μέσα σε 15 ημέρες από την κατάρτιση στην Επιθεώρηση
εργασίας. Τρόπος υπολογισμού της άδειας με αποδοχές και επιδόματα αδείας, δώρων
εορτών στη διαλείπουσα σύμβαση εργασίας. 521/562

Επικαρπία
Νόμιμη μοίρα συζύγου. Εγκατάσταση συζύγου μόνο στην επικαρπία ορισμένων
κληρονομιαίων πραγμάτων. Ο σύζυγος θα λάβει κατά πλήρη κυριότητα το ποσοστό
της νόμιμης μοίρας του και επί πλέον την επικαρπία των υπολοίπων εφόσον δεν υπάρχει
αντίθετη διάταξη στη διαθήκη (σοκίνειος ρήτρα). Περιστατικά. 334/248
Διαθήκη. Εγκατάσταση αναγκαίου κληρονόμου (συζύγου) μόνο στην επικαρπία. Είναι
περιορισμός της νόμιμης μοίρας (1829 Α.Κ.) και ο μεριδούχος θα λάβει τη νόμιμη μοίρα του
και την επικαρπία εκτός αν στη διαθήκη υπάρχει σοκίνειος ρήτρα. Αγωγή για συμπλήρωση
νόμιμης μοίρας. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένη. 540/254

Επικουρικό Κεφάλαιο
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή για απώλεια εισοδήματος από αυτοκινητικό ατύχημα. Απαραίτητη
προηγούμενη κοινοποίηση της αγωγής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αλλιώς κηρύσσεται η συζήτηση
απαράδεκτη (ν. 489/1976 άρθρ. 10 παρ. 5). Παραγραφή για το Επικουρικό Κεφάλαιο κ.λ.π.
διετής για τις ζημιές, επελθούσες και μέλλουσες εκτός από εκείνες που δεν είναι δυνατή η
πρόβλεψή τους κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Περιστατικά. 91/686
Επικουρικό Κεφάλαιο. Πότε υποχρεούται να αποζημιώσει τον παθόντα από αυτοκινητικό
ατύχημα. Περιστατικά. 524/718
Επικουρικό Κεφάλαιο. Η έκταση της οφειλής του περιορίζεται σε ό,τι υπολείπεται, αφού
προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό εκείνο το οποίο υποχρεούται για την ίδια αιτία να
καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος συναφής οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης
χωρίς να έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρου 930.3 Α.Κ. Αυτά
ισχύουν και για το ΙΚΑ. Περιστατικά. 543/723
Επικουρικό Κεφάλαιο. Υποχρεούται να καταβάλει στον ζημιωθέντα από αυτοκινητικό
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ατύχημα την αποζημίωση. Με την καταβολή της, όμως υποκαθίσταται σε όλα τα
δικαιώματα του προσώπου που ζημιώθηκε απέναντι στο υπόχρεο για αποζημίωση ή
τον ασφαλιστή του. Επιδίωξη της αποζημίωσης από το Ε.Κ. κατά του υπόχρεου και με
προσωπική κράτηση. Είναι νόμιμο. Περιστατικά. 760/737
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός ή θάνατος επιβάτη του αυτοκινήτου. Η αγωγή κατά
του οδηγού, πρέπει να στηρίζεται στο άρθρο 914 Α.Κ., ενώ κατά του κυρίου ή κατόχου
του αυτοκινήτου στο άρθρο 922 Α.Κ. Επικουρικό Κεφάλαιο. Προσεπίκλησή του από
τον εναγόμενο. Αν ο υπόχρεος σε αποζημίωση ικανοποιήσει τον παθόντα δεν έχει το
δικαίωμα να στραφεί κατά του Ε.Κ. και να ζητήσει όσα κατέβαλε, εκτός αν πτώχευσε ο
ασφαλιστής ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του. Άρα, δεν χωρεί προσεπίκληση του
υπαιτίου κατά του Ε.Κ. 777/739
Επικουρικό Κεφάλαιο. Περιπτώσεις που είναι υποχρεωμένο να καταβάλει αποζημίωση
από αυτοκινητικό ατύχημα. Έγερση αγωγής κατά του Ε.Κ. γιατί δεν έγινε γνωστό το
ζημιογόνο όχημα και ο οδηγός του. Καταδίκη σε αποζημίωση του Ε.Κ. πρωτόδικα.
Άσκηση έφεσης από το Ε.Κ. Ανεύρεση εν τω μεταξύ του υπαιτίου του τραυματισμού
του ενάγοντος. Η αγωγή απορρίπτεται λόγω ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως.
871/745
Όχημα (θεριζοαλωνιστική μηχανή). Σε περίπτωση ατυχήματος θεμελιώνεται ευθύνη
κατά το ν. ΓΠΝ/1911 και υποχρέωση ασφάλισης. Αν είναι ανασφάλιστο, υπάρχει ευθύνη
του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ένσταση παραγραφής από το Ε.Κ. που προτείνεται το
πρώτο ενώπιον του Εφετείου. Απορρίπτεται γιατί δεν γίνεται επίκληση των λόγων της
βραδείας προβολής. 1071/748

Επιμέλεια ανηλίκου
Επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου. Μπορεί να αντικαταστήσει το δικαστήριο το γονέα αν
δεν ανταποκρίνεται στο λειτούργημά του και την άσκηση της γονικής μέριμνας (1532
Α.Κ.). Περιστατικά. 629/229

Επιταγή ν. 5960/1933 και προς πληρωμή
Επιταγή τραπεζική. Παράδοσή της από τον οφειλέτη προς τον δανειστή. Αποσβήνεται
η πρώτη οφειλή μόνον αν εξοφληθεί η επιταγή, γιατί η επιταγή δίδεται χάριν καταβολής
και όχι αντί καταβολής (Α.Κ. 421). Κομιστής επιταγής. Στρέφεται με αγωγή κατά του
εκδότη, των οπισθογράφων και λοιπών υπόχρεων μόνο αν εμφανισθεί εμπρόθεσμα. Η
αγωγή παραγράφεται σε έξη μήνες από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση. Λήξη
της εξάμηνης προθεσμίας. Χωρεί η αγωγή από την πώληση που ήταν η αιτία για την
έκδοση των επιταγών. Περιστατικά. 14/52
Επιταγή προς πληρωμή. Στοιχεία που είναι απαραίτητα να περιέχει για να είναι νόμιμη.
Το ποσό των τόκων δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην επιταγή αφού το ποσοστό
καθορίζεται από το νόμο και το ποσό που θα καταβληθεί θα βρεθεί με απλό μαθηματικό
υπολογισμό. Η επιταγή αποτελεί όχληση και συνεπώς δημιουργεί υπερημερία. Οι
αντιρρήσεις κατά της επιταγής μπορούν να προταθούν παραδεκτώς και πριν από την
ενέργεια της πρώτης μετά την επιταγή πράξης. Περιστατικά. 445/364
Επιταγή προς εκτέλεση. Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Δεν δημιουργεί
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με την επίδοσή της εκκρεμοδικία. 799/416
Μεταχρονοληγημένη επιταγή μπορεί να είναι ακάλυπτη όταν εμφανιστεί και δεν πληρωθεί
ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την πάροδο
της προθεσμίας προς εμφάνιση υπολογιζόμενη από την ημέρα που αναγράφεται στην
επιταγή ως χρονολογία εκδόσεως. Έλλειψη κεφαλαίων υπάρχει και στην περίπτωση
ανάκλησης της επιταγής. 887/424
Ενεχυρίαση τίτλων σε διαταγή. Αρκεί η οπισθογράφηση σε διαταγή του δανειστή χωρίς
άλλη διατύπωση. Αυτό ισχύει και για την επιταγή. Ατελής επιταγή. Έννοια. Συμπλήρωσή
της. Πότε διαπράττεται πλαστογραφία. Ενστάσεις. Ενστάσεις του εκδότη κατά του
κομιστή. Πλαστογραφία επιταγών. Αντιτάσσεται και εναντίον κάθε μεταγενέστερου,
έστω και καλής πίστης, κομιστή των τίτλων. Περιστατικά. 164/451
Επιταγή. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση και όχι κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου.
Ενστάσεις αναφερόμενες στις προσωπικές σχέσεις του εκδότη και των προηγούμενων
κομιστών και μη απορρέουσες από αυτόν τον τίτλο χωρούν μόνο εφόσον γνωρίζει ο
κομιστής ότι αποκτώντας τον τίτλο μπορεί ενδεχομένως να βλάψει τον οφειλέτη. Η κακή
πίστη του κομιστή πρέπει να υπάρχει κατά την οπισθογράφηση της επιταγής και ουδεμία
ασκεί επίδραση η μεταγενέστερη γνώση του. Αυτά πρέπει να εκτίθενται στο δικόγραφο
της ανακοπής. Περιστατικά με πολλές οπισθογραφήσεις. 1088/506

Επιχείρηση
Σύμβαση εργασίας. Απόλυση εργαζομένου για οικονομοτεχνικούς λόγους της επιχείρησης.
Δεν ελέγχεται από το δικαστήριο. Ελέγχεται όμως ο αιτιώδης σύνδεσμος της επιλογής
αυτής και της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας συγκεκριμένου εργαζομένου ως
εσχάτου μέσου αντιμετώπισης των προβλημάτων της επιχείρησης καθώς και ο τρόπος
επιλογής του εν λόγω εργαζομένου ως απολυτέου που πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά
κριτήρια. Περιστατικά. Διευθυντικά πρόσωπα της επιχείρησης. Ποια θεωρούνται. Ποιες
διατάξεις του εργατικού δικαίου δεν εφαρμόζονται σ’ αυτά. Περιστατικά. 4/527

Εργασία Κυριακής
Σύμβαση εργασίας. Καταβολή υπέρτερων αποδοχών από τις νόμιμες. Έγκυρη η
συμφωνία καταβολής του υπέρτερου ποσού να συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις από
υπερεργασία και εργασία κατά τις Κυριακές, όχι όμως για αμοιβή από παράνομη
υπερωριακή απασχόληση που δεν χωρεί συμψηφισμούς. Περιστατικά. 38/530

Εργατικό ατύχημα
Εργατικό ατύχημα. Αν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας οφείλεται χρηματική
ικανοποίηση ή ψυχική οδύνη. Η έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 ν. 551/1915 κατά την
οποία ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού
δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε
δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν
τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφάλειας
των εργαζομένων αναφέρονται μόνο την επιδίκαση αποζημίωσης για περιουσιακή
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ζημία και όχι στην χρηματική ικανοποίηση που ισχύουν οι γενικές διατάξεις. Για να
επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη αρκεί να συντέλεσε
στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα εργοδότη ή των προστηθέντων κατά την έννοια
του άρθρου 914 Α.Κ. Συντρέχον πταίσμα του εργαζομένου. Λαμβάνεται υπόψη για τον
προσδιορισμό της αποζημίωσης. 200/540
Εργατικό ατύχημα σφαλισμένου εργαζόμενου στο ΙΚΑ. Απαλλαγή του εργοδότη από κάθε
υποχρέωση για αποζημίωση του παθόντος, ήτοι τόσο της κατά το κοινό δίκαιο ευθύνης
για αποζημίωση όσο και της προβλεπόμενης από το Ν. 551/1914 ειδικής αποζημίωσης. Η
απαλλαγή αυτή καλύπτει και την περίπτωση της ειδικής αμέλειας δηλαδή όταν το ατύχημα
έγινε γιατί δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών
περί των όρων ασφαλείας. Μόνο αποζημίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης δικαιούται ο εργαζόμενος. Οικοδομικές εργασίες. Έννοια και ευθύνη εργοδότη.
Ευθύνη του εργοδότη, εργολάβου, υπεργολάβου. Περιστατικά. 979/585

Εργατική διαδικασία
Πρόεδρος ανώνυμης εταιρείας. Κατάθεσή του στο δικαστήριο. Δεν λαμβάνεται υπόψη
ούτε σε διαφορές που δικάζονται κατά την εργατική διαδικασία γιατί είναι ανυπόστατο
αποδεικτικό μέσο. 403/360

Εργολάβος
Αποζημίωση για σωματικές βλάβες από εργολάβο που εκτελούσε έργα σε οδό και δεν
έλαβε τα κατάλληλα μέτρα (σήμανση) για να προφυλάσσονται οι τρίτοι. 232/75
Πρόστηση. Απαραίτητο στοιχείο της ευθύνης του προστήσαντος από αδικοπραξία του
προστηθέντος είναι ο τελευταίος να τελεί υπό τις οδηγίες του προστήσαντος ως προς
τον τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων του, υποχρεούμενος σε συμμόρφωση. Ο
εργολάβος δεν θεωρείται κατ’ αρχήν ως προστηθείς από τον εργοδότη εκτός αν αυτός
(ο εργοδότης) με την εργολαβική σύμβαση διεφύλαξε για τον εαυτό του τη διεύθυνση
και επίβλεψη εκτέλεσης του έργου. Στοιχεία σχετικής αγωγής. Αν όμως ο εργοδότης
ως συνυπόχρεος κατέβαλε σε τρίτον ολόκληρη την αποζημίωση, δεν είναι απαραίτητο
διεκδικώντας αναγωγικά από τον υπαίτιο εργολάβο (προστηθέντα) να διαλάβει στο
δικόγραφο της αγωγής του αυτά τα στοιχεία. 257/83
Σύμβαση έργου (κατασκευή οικοδομής). Πτώση τοίχου όμορης ιδιοκτησίας κατά το στάδιο
των εκσκαφών και υποθεμελίωσης. Δεν ευθύνεται ο πολιτικός μηχανικός γιατί δεν ήταν
παρών κατά την εκτέλεση των εργασιών ούτε ειδοποιήθηκε για τη συνέχειά τους ούτε
οι οικοπεδούχοι γιατί δεν είχαν προστήσει τον εργολάβο ούτε είχαν επιφυλάξει για τον
εαυτό τους το δικαίωμα της διεύθυνσης και επίβλεψης του έργου. 1028/150
Πολυκατοικία. Συμφωνία κατασκευής της με το σύστημα της αντιπαροχής. Προσύμφωνο
εργολάβου με τρίτον για πώληση διαμερίσματος. Καθυστέρηση κατασκευής της
πολυκατοικίας από τον εργολάβο και υπαναχώρηση των οικοπεδούχων. Αγωγή με
το άρθρο 914 Α.Κ. του τρίτου κατά των οικοπεδούχων. Νομική αβασιμότητα γιατί το
καθήκον του τρίτου να μη ζημιώνει άλλον δεν περιλαμβάνει και την υποχρέωσή του να
έρχεται αρωγός και να αποκαθιστά τη ζημιά άλλου που έχει γενεσιουργό αιτία αθέτηση
συμβατικού δεσμού από τον υπόχρεο οφειλέτη στον οποίο (δεσμό) ο τρίτος δεν μετέχει
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κατά οποιοδήποτε τρόπο. 251/324
Αυτοκινητικό ατύχημα. Εργολάβος που δεν έλαβε μέτρα στην οδό που κατασκεύαζε. Ως
μέσος εργολάβος στη συγκεκριμένη περίπτωση μολονότι ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση
του έργου και είχε προβεί στην εκσκαφή του οδοστρώματος και την τοποθέτηση μπάζων επί του
οδοστρώματος δεν είχε προβεί, όπως όφειλε στην απαιτούμενη από το νόμο σήμανση της οδού
παρά τα μέτρα που έπρεπε να λάβει ο εργολάβος προς αποφυγή ατυχημάτων. 187/694
Πολυκατοικία. Ανέγερση ορόφου από τον εργολάβο με μεταφορά συντελεστή. Ακύρωση
της οικοδομικής άδειας σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που
έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 2300/1995. Αγωγή συνιδιοκτητών κατά
του εργολάβου να απομακρύνει τις κατασκευές στις οποίες είχε προβεί με βάση την
οικοδομική άδεια που ακυρώθηκε. Δικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 648 Κ.Πολ.Δ.
και δικαίωση των εναγόντων. 219/757

Ερημοδικία
Ερημοδικία εναγομένου σε δίκες γαμικών διαφορών (603 Α.Κ.). Εξετάζεται η ουσία
της διένεξης. Ο ερημοδικασθείς μπορεί να ασκήσει έφεση για όλους τους λόγους
που μπορούσε να προτείνει πρωτόδικα γιατί δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί του
άρθρου 527 Κ.Πολ.Δ. Όμως, η απόφαση δεν εξαφανίζεται επειδή ασκήθηκε έφεση αν
δεν αποδειχθούν βάσιμα τα παράπονα του εκκαλούντος. 406/360

Ερυθρός σηματοδότης
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραβίαση από οδηγό μοτοποδηλάτου ερυθρού σηματοδότη και
θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού και επιβάτη από πρόσκρουση με αυτοκίνητο που
όδευε με σηματοδότη πράσινο, αλλά με ταχύτητα 95 ΧΑΩ με επιτρεπόμενο όριο 60 ΧΑΩ.
Η ευθύνη βαρύνει τον οδηγό του μοτοποδηλάτου και όχι τον οδηγό του αυτοκινήτου γιατί
η υπέρβαση του ορίου της ταχύτητας δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια προς το θανατηφόρο
αποτέλεσμα. Περιστατικά. 22/680

Εταιρία
Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης (479 Α.Κ.) Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της
διάταξης για να δημιουργηθεί ευθύνη του αποκτώντος την περιουσία. Εισφορά σε εταιρεία
που ιδρύεται για πρώτη φορά. Δεν απαιτείται γνώση του αποκτώντος. Αν η εταιρεία που
μεταβιβάστηκε η περιουσία του οφειλέτη (ο οποίος μετέχει στην ίδρυσή της) είναι αφανής
εταιρεία, τότε επέρχεται ουσιαστική μεταβίβαση της περιουσίας στον εμφανή εταίρο αφού
η αφανής εταιρία δεν έχει νομική προσωπικότητα και περιουσία. Περιστατικά. 414/96
Αναγκαστική ομοδικία. Άσκηση ένδικων μέσων από έναν διάδικο. Πρέπει να καλούνται και
οι λοιποί ομόδικοι έστω και αν γι’ αυτούς η απόφαση που προσβάλλεται έγινε τελεσίδικη
γιατί με προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η
έφεση. Αυτά ισχύουν και στην εταιρία όταν ενάγεται εταιρία και ομόρρυθμοι εταίροι οπότε
υφίσταται αναγκαστική ομοδικία. 338/344
Εταιρία. Εταιρικές διαφορές (27 Κ.Πολ.Δ.). Η διαδικασία των εταιρικών διαφορών
είναι αποκλειστική και υπερισχύει της γενικής νόμιμης δωσιδικίας. Αν η διοίκηση έχει
εγκατασταθεί σε διάφορο τόπο από την έδρα, θα ληφθεί υπόψη ο διάφορος τόπος.
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Αφανής εταιρία. Έδρα της είναι ο τόπος όπου ο εμφανής εταίρος ασκεί την εταιρική
δραστηριότητα. Αποκλειστική αρμοδιότητα. Είναι επιτρεπτή η παρέκταση αρμοδιότητας
μόνο με ρητή συμφωνία των διαδίκων που αποδεικνύεται με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο,
με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με συμφωνία που προκύπτει από τις
προτάσεις. Περιστατικά. 385/358
Ανώνυμη εταιρία. Επίδοση σε ανώνυμη εταιρία. Πότε είναι έγκυρη. 388/359
Πρόεδρος ανώνυμης εταιρείας. Κατάθεσή του στο δικαστήριο. Δεν λαμβάνεται υπόψη
ούτε σε διαφορές που δικάζονται κατά την εργατική διαδικασία γιατί είναι ανυπόστατο
αποδεικτικό μέσο. 403/360
Εταιρεία ορισμένου χρόνου. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Έννοια του σπουδαίου
λόγου. Η καταγγελία είναι άτυπη και δεν υπόκειται σε δημοσίευση. Σπουδαίος λόγος για
καταγγελία είναι η οικονομική πορεία της εταιρείας όταν είναι φθίνουσα και αν συνεχισθεί
η λειτουργία της θα υπάρξει οπωσδήποτε ζημιά περιουσιακή. Θέματα αποδείξεως.
1046/503

Εταιρικές διαφορές
Εταιρία. Εταιρικές διαφορές (27 Κ.Πολ.Δ.). Η διαδικασία των εταιρικών διαφορών
είναι αποκλειστική και υπερισχύει της γενικής νόμιμης δωσιδικίας. Αν η διοίκηση έχει
εγκατασταθεί σε διάφορο τόπο από την έδρα, θα ληφθεί υπόψη ο διάφορος τόπος.
Αφανής εταιρία. Έδρα της είναι ο τόπος όπου ο εμφανής εταίρος ασκεί την εταιρική
δραστηριότητα. Αποκλειστική αρμοδιότητα. Είναι επιτρεπτή η παρέκταση αρμοδιότητας
μόνο με ρητή συμφωνία των διαδίκων που αποδεικνύεται με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο,
με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με συμφωνία που προκύπτει από τις
προτάσεις. Περιστατικά. 385/358

Ετερόρρυθμη εταιρεία
Μάρτυρες. Μέλη ομόρρυθμης εταιρίας ή ομόρρυθμοι εταίροι. Ετερόρρυθμοι εταίροι
δεν εξετάζονται μάρτυρες σε δίκες της εταιρίας γιατί έχουν άμεσο συμφέρον από την
έκβαση της δίκης. 887/424

Έφεση
Έφεση. Απόρριψη της αγωγής ως ουσία αβάσιμης. Το Εφετείο έχει την εξουσία να
απορρίψει την αγωγή ως μη νόμιμη αφού μία τέτοια απόφαση είναι επωφελέστερη για
τον εκκαλούντα. Περιστατικά. 394/89
Περιστατικά παραγραφής εν επιδικία. Αν όμως το δικαστήριο προσδιόρισε την έφεση
πέρα από την προθεσμία του έτους, τότε δεν συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής
γιατί δεν είναι υπαίτιος της καθυστέρησης ο διάδικος. Περιστατικά. 57/158
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή. Δικάζεται ερήμην ο διάδικος. Άσκηση εφέσεως και
καταβολή του κατά την δίκη ενώπιον του Εφετείου. Νόμιμα και εξαφανίζεται η πρωτόδικη
απόφαση. 40/289
Έφεση. Πρόσθετη παρέμβαση. Η έφεση πρέπει να απευθύνεται και κατά του προσθέτως
παρεμβάντος στην αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση (Κ.Πολ.Δ. 83) και όχι στην απλή
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πρόσθετη παρέμβαση. Διάκριση μεταξύ των δύο ειδών παρέμβασης. Η περίπτωση της
πρόσθετης παρέμβασης του δικονομικού εγγυητή είναι απλή πρόσθετη παρέμβαση όπως
και στην ασφαλιστική εταιρεία. Αν η έφεση απευθύνεται και κατά του διαδίκου που άσκησε
απλή πρόσθετη παρέμβαση, απορρίπτεται για έλλειψη εννόμου συμφέροντος. 66/291
Ομοδικία. Άσκηση εφέσεως από έναν ομόδικο. Το αποτέλεσμα ωφελεί και τους λοιπούς
αν δεν αποδέχθηκαν την απόφαση. Περιστατικά. 120/302
Έφεση. Δικαίωμα άσκησης έχει ο διάδικος ή ο καθολικός διάδοχός του (516 Κ.Πολ.Δ.).
Η διάταξη αυτή προβλέπει την περίπτωση θανάτου του αρχικού διαδίκου που
επέρχεται μετά τη συζήτηση στον πρώτο βαθμό ή μετά την έκδοση της αποφάσεως
του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. 140/303
Απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Καταβολή των χρηματικών ποσών που ήταν η
απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Άσκηση εφέσεως και εξαφάνιση της πρωτόδικης
απόφασης. Αίτημα του εκκαλούντα προς επιστροφή των καταβληθέντων. Διατάσσεται
η επιστροφή με το νόμιμο τόκο από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί η απόφαση του
Εφετείου μέχρι την εξόφληση. 162/309
Ομοδικία απλή. Η έφεση στρέφεται εναντίον εκείνων των ομοδίκων που έχει έννομο συμφέρον.
Πίνακας κατάταξης σε πλειστηριασμό. Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης στρέφεται
μόνο κατά εκείνου του ομοδίκου που επιζητεί ο εκκαλών με τους λόγους της έφεσης να
ανατρέψει υπέρ αυτού την κατάταξη. Περιστατικά. Πλειστηριασμός. Συνδρομή απαιτήσεων
με γενικό και ειδικό προνόμιο (976 αρ. 2 και 1007 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) δηλαδή των απαιτήσεων
για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο ή υποθήκη, οι απαιτήσεις του άρθρου 975 ικανοποιούνται έως
το 1/3 του πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές και τα 2/3 διατίθενται
για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αρ. 2 Κ.Πολ.Δ. Απαιτήσεις του ελληνικού
δημοσίου και ενυπόθηκων δανειστών. Τρόπος διανομής του πλειστηριάσματος. 199/318
Έφεση. Απόρριψη αγωγής λόγω παραγραφής. Άσκηση έφεσης με παράπονα που
στρέφονται για την υπαιτιότητα (σε αυτοκινητικό ατύχημα) και ύψος αποζημίωσης
χωρίς παράπονα για την παραγραφή. Απορρίπτεται. 208/321
Εφετείο. Έφεση. Απόρριψη αγωγής πρωτόδικα κατ’ ουσία. Άσκηση εφέσεως. Το Εφετείο
μπορεί να χαρακτηρίσει την αγωγή νόμω αβάσιμη. 251/324
Έφεση. Απευθύνεται κατά εκείνων που ήσαν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη (517
Κπολ.Δ). Ανακοίνωση δίκης και πρόσκληση προς το ΙΚΑ για να παρέμβη ενώπιον του
Πρωτοδικείου. Ερημοδικία του ΙΚΑ. Η έφεση δεν στρέφεται και κατ’ αυτού γιατί δεν
κατέστη διάδικος. 317/341
Έφεση. Συνεκδίκαση αγωγής, ανταγωγής και κυρίας παρέμβασης. Περάτωση της δίκης
ως προς μία από αυτές και προδικαστική απόφαση για τις υπόλοιπες για αποδείξεις.
Χωρεί έφεση ως προς την περατωθείσα ανεξάρτητα αν ανάγονται στην ίδια έννομη
σχέση. Περιστατικά. Έφεση από τον διάδικο που νίκησε. Χωρεί εφόσον η απόφαση
επιδρά δυσμενώς στις ουσιαστικές έννομες σχέσεις. Για την ύπαρξη βλάβης πρέπει ο
διάδικος που ασκεί το ένδικο μέσο να θίγεται άμεσα από το περιεχόμενο της απόφασης,
δηλαδή να υφίσταται βλάβη κατά το χρόνο που ασκείται η έφεση (ή γενικότερα το ένδικο
μέσο). Τα ίδια ισχύουν και για την αντέφεση. 351/348
Έφεση εκείνου που πρωτόδικα δικάσθηκε ερήμην. Μπορεί να προβάλει στο εφετείο
όσους ισχυρισμούς μπορούσε να προτείνει πρωτόδικα επανορθώνοντας με την έφεση τις
συνέπειες που η απουσία του ενδεχόμενα επέφερε. Αν αρνηθεί τους αγωγικούς ισχυρισμούς
ή προβάλλει εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων ως προς τη βάση της αγωγής, η
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απόφαση πλήττεται στο σύνολό της και πρέπει να εξαφανιστεί ως προς όλες τις διατάξεις
της. Αντίθετα αν με το εφετήριο προβάλλει ως εναγόμενος μόνο καταλυτικές ενστάσεις της
αγωγής (εξόφληση, παραγραφή κ.λ.π.), η απόφαση δεν εξαφανίζεται κατά το μέρος που
κρίθηκε βάσιμη η απαίτηση, αλλά μόνο το διατακτικό της. Περιστατικά. Προτάσεις ενώπιον
του εφετείου. Κατατίθενται κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο. 371/351
Ερημοδικία εναγομένου σε δίκες γαμικών διαφορών (603 Α.Κ.). Εξετάζεται η ουσία
της διένεξης. Ο ερημοδικασθείς μπορεί να ασκήσει έφεση για όλους τους λόγους
που μπορούσε να προτείνει πρωτόδικα γιατί δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί του
άρθρου 527 Κ.Πολ.Δ. Όμως, η απόφαση δεν εξαφανίζεται επειδή ασκήθηκε έφεση αν
δεν αποδειχθούν βάσιμα τα παράπονα του εκκαλούντος. 406/360
Έφεση. Απόφαση του πρωτοβάθμιου με επάλληλη αιτιολογία. Η προσβολή της κατά
το ένα μόνο σκέλος δεν αρκεί αφού το διατακτικό της στηρίζεται αυτοτελώς και επί του
άλλου. Αν λείπει από το δικόγραφο ένας λυσιτελής και σαφής λόγος τότε το δικόγραφο
είναι άκυρο και απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως. Περιστατικά. 422/361
Έφεση. Η κλήση προς συζήτηση της εφέσεως πρέπει να επιδίδεται και προς εκείνον
που παρενέβη προσθέτως υπέρ οιουδήποτε από τους κύριους διάδικους αφού και αυτός
είναι διάδικος. Χωρίς κλήτευση η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. 429/362
Ομόδικοι. Η έφεση δεν στρέφεται κατά του ομόδικου εκτός αν η απόφαση περιέχει
επιβλαβείς διατάξεις για τον εκκαλούντα και μάλιστα όχι σε κάθε περίπτωση αλλά μόνο εάν
μεταξύ των ομοδίκων υπήρξε στον πρώτο βαθμό παρεμπίπτουσα δίκη που δημιούργησε
μεταξύ τους αντιδικία. Αυτό μπορεί να συμβεί σε αυτοκινητικό ατύχημα που ενάγονται
πολλοί ως υπόχρεοι και ο ένας από αυτούς ασκήσει πρωτόδικα παρεμπίπτουσα αγωγή.
Περιστατικά. 707/408
Έφεση. Στοιχεία απαραίτητα του δικογράφου της έφεσης για να μην είναι άκυρο.
Περιστατικά. 748/410
Έφεση. Προθεσμία προς άσκησή της. Υπολογισμός της. Διαφορά της ημερομηνίας
που αναγράφεται στο αντίγραφο που επιδόθηκε κατά την έκθεση επίδοσης. Υπερισχύει
η ημερομηνία της έκθεσης επίδοσης. Περιστατικά. Αντέφεση σε εκπρόθεσμη έφεση.
Περιστατικά. 795/415
Έφεση. Παραίτηση κατά τη συζήτηση της αγωγής του δικαιώματος. Δεκτή η παραίτηση.
Ο εκκαλών αποδέχεται την παραίτηση και η δίκη καταργείται. 833/417
Έφεση εκπρόθεσμη. Κοινοποίηση της οριστικής απόφασης στον αντίκλητο δικηγόρο.
Είναι νόμιμη γιατί η εξουσία του δικαστικού πληρεξουσίου ως αντικλήτου διαρκεί
μέχρι και την κοινοποίηση της οριστικής αποφάσεως γιατί τότε περατώνεται η δίκη
για την οποία παρασχέθηκε η δικαστική πληρεξουσιότητα. Παράταση της προθεσμίας
άσκησης της έφεσης από ανώτερη βία. Χωρεί αίτηση για επαναφορά των πραγμάτων
στην προηγούμενη κατάσταση δηλαδή να δηλωθεί ότι η έφεση ασκήθηκε εμπρόθεσμα.
Τρόπος ενέργειας του εκκαλούντος. Περιστατικά. 836/418
Διανομή. Η έφεση κατά αποφάσεως σε δίκη διανομής πρέπει να απευθύνεται και κατά
των ομοδίκων του εκκαλούντος. Αλλιώς είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται. 840/420
Έφεση μόνο για τα δικαστικά έξοδα. Απαράδεκτη. Περιστατικά. 872/421
Έφεση. Παραίτηση με τις προτάσεις. Δεν ισχύει γιατί οι προτάσεις δεν κοινοποιούνται
στον εφεσίβλητο. Άφεση χρέους (454 Α.Κ.). 955/429
Έφεση. Οι λόγοι της πρέπει να είναι σαφείς ώστε να διαγράφονται με σαφήνεια τα
σφάλματα της εκκαλουμένης. Αόριστοι λόγοι είναι και εκείνοι στους οποίους το δικαστήριο
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παραβίασε διατάξεις δικαίου χωρίς να διευκρινίζεται ποία διάταξη παραβιάσθηκε.
Περιστατικά αοριστίας λόγου εφέσεως. 982/430
Έφεση. Χωρεί παραίτησή της από τον εκκαλούντα με δήλωσή του που καταχωρείται στα
πρακτικά και χωρίς συναίνεση του εφεσίβλητου πριν τη συζήτηση επί της ουσίας. 1005/
432
Εκούσια δικαιοδοσία. Έφεση κατά αποφάσεως που εκδόθηκε με τη διαδικασία αυτή.
Στρέφεται καθ’ όλων κείνων που έλαβαν μέρος στη δίκη που εκδόθηκε η απόφαση.
Αν παραληφθεί κάποιος δεν είναι απαράδεκτη η έφεση αλλά μπορεί το δικαστήριο
να επιβάλλει την κλήτευση του διαδίκου που έλαβε μέρος στην πρωτόδικη δίκη αλλά
δεν απευθύνθηκε εναντίον του η έφεση. Πτώχευση. Παρεμβάντες πρόσθετα υπέρ του
πτωχεύσαντος. Άσκηση έφεσης του πτωχού χωρίς να στρέφεται και κατά των υπέρ αυτού
παρεμβάντων. Παρέμβαση αυτών στο Εφετείο. Έτσι η έφεση ασκήθηκε παραδεκτώς.
Μη εμφάνιση του κλητευθέντος συνδίκου. Αντιπροσωπεύεται από παριστάμενο δανειστή
λόγω της αναγκαστικής ομοδικίας. 244/453
Έφεση. Αόριστοι λόγοι εφέσεως. Ασφαλιστική σύμβαση. Η ιδιότητα του ενάγοντος ως
τέκνου του ασφαλισμένου οδηγού και ιδιοκτήτη γεωργικού ελκυστήρα δεν αποκλείει την
άσκησή του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 332/455
Έφεση. Πρόσθετοι λόγοι στις ειδικές διαδικασίες. Αν ασκηθούν με δικόγραφο, ισχύει η προθεσμία
των 30 ημερών. Μεσιτεία. Προϋποθέσεις της αμοιβής του μεσίτη. Περιστατικά. 978/491
Δημόσια κτήματα. Χρησιμοποίησή τους χωρίς δικαίωμα από τρίτο. Εκδίδεται πρωτόκολλο
που προσβάλλεται με ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Μον. Πρωτοδικείου
ανάλογα με το ποσό. Κατά της απόφασης που θα εκδοθεί χωρεί έφεση και αναίρεση.
Το πρωτόκολλο αν δεν προσβληθεί ή αν απορριφθεί η ανακοπή αποτελεί τίτλο διοικητικής
εκτέλεσης κατά της οποίας δεν χωρεί ανακοπή. Προϋποθέσεις για την έκδοση του
πρωτοκόλλου. Χωρίς έννομη σημασία ο ισχυρισμός ότι ο χρησιμοποιήσας το ακίνητο
του δημοσίου διέθεσε χρήματα για επισκευές του ακινήτου. 167/613

Εφετείο
Εφετείο. Αίτημα επιδίκασης τόκων από την επίδοση της αγωγής προβαλλόμενο το
πρώτον ενώπιον του εφετείου. Είναι απορριπτέο. Πότε χωρούν νεώτερα αιτήματα
ενώπιον του εφετείου. 173/10
Παρεμπίπτουσα αγωγή. Ασκείται και στην κατ’ έφεση δίκη εκτός αν περιέχει αυτοτελή αίτηση
οπότε πρέπει να ασκηθεί έως την πρώτη συζήτηση της αγωγής. Αν όμως το Εφετείο εξαφανίσει
την πρωτόδικη απόφαση και δικάζει την αγωγή κατ’ ουσίαν, τότε παρέχεται η δυνατότητα να
ερευνήσει και την παρεμπίπτουσα αγωγή, έστω και αν περιέχει αυτοτελή αίτηση. Αυτοτελής
αίτηση είναι αυτή που ερευνάται ανεξάρτητα από την κύρια δίκη. Επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου.
Μπορεί να αντικαταστήσει το δικαστήριο το γονέα αν δεν ανταποκρίνεται στο λειτούργημά του
και την άσκηση της γονικής μέριμνας (1532 Α.Κ.). Περιστατικά. 629/229
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή. Διάζεται ερήμην ο διάδικος. Άσκηση εφέσεως και καταβολή του
κατά την δίκη ενώπιον του Εφετείου. Νόμιμα και εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση. 40/289
Ορισμός εισηγητή για την εξέταση μάρτυρα επί αποφάσεως Αρείου Πάγου ή Εφετείου.
Διορίζεται πρωτοδίκης ή πάρεδρος. Δικαιώματά του. Μεταξύ αυτών και η παράταση της
προθεσμίας για την διεξαγωγή των αποδείξεων. 101/296
Εφετείο. Έφεση. Απόρριψη αγωγής πρωτόδικα κατ’ ουσία. Άσκηση εφέσεως. Το Εφετείο
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μπορεί να χαρακτηρίσει την αγωγή νόμω αβάσιμη. 251/324
Διαδικασία. Εκδίκαση υπόθεσης κατά ειδική διαδικασία αν και υπάγονται στην τακτική.
Δεν δημιουργείται ακυρότητα ή απαράδεκτο. Το Εφετείο όμως θα δικάσει κατά την
τακτική διαδικασία. 280/338
Έφεση εκείνου που πρωτόδικα δικάσθηκε ερήμην. Μπορεί να προβάλει στο εφετείο
όσους ισχυρισμούς μπορούσε να προτείνει πρωτόδικα επανορθώνοντας με την έφεση
τις συνέπειες που η απουσία του ενδεχόμενα επέφερε. Αν αρνηθεί τους αγωγικούς
ισχυρισμούς ή προβάλλει εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων ως προς τη βάση της
αγωγής, η απόφαση πλήττεται στο σύνολό της και πρέπει να εξαφανιστεί ως προς όλες
τις διατάξεις της. Αντίθετα αν με το εφετήριο προβάλλει ως εναγόμενος μόνο καταλυτικές
ενστάσεις της αγωγής (εξόφληση, παραγραφή κ.λ.π.), η απόφαση δεν εξαφανίζεται κατά
το μέρος που κρίθηκε βάσιμη η απαίτηση, αλλά μόνο το διατακτικό της. Περιστατικά.
Προτάσεις ενώπιον του εφετείου. Κατατίθενται κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο
ακροατήριο. 371/351
Εφετείο. Απουσία εφεσίβλητου. Η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρών εφόσον
όμως αυτός επέσπευσε τη συζήτηση ή κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Αν αναβληθεί
η συζήτηση, η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισοδυναμεί με νόμιμη κλήτευση
εφόσον όμως είχε κλητευθεί ο διάδικος για την πρώτη δικάσιμο. Αλλιώς η συζήτηση
είναι απαράδεκτη. Περιστατικά. Δικονομικός εγγυητής. Ο εναγόμενος για αποζημίωση
μπορεί να τον προσεπικαλέσει ή να του ανακοινώσει τη δίκη. Αν ο δικονομικός εγγυητής
δεν ασκήσει παρέμβαση τότε δεν καθίσταται διάδικος στην κυρία δίκη και συνεπώς ο
ενάγων δεν απευθύνει και εναντίον του την έφεση. 575/392
Εφετείο. Ερημοδικία διαδίκου. Ο παρών εκκαλών οφείλει να προσκομίσει ενώπιον του
Εφετείου μέσα σε τρεις ημέρες από τη συζήτηση τις πρωτόδικες προτάσεις του αντιδίκου.
Αλλιώς κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη. 1001/431
Αμοιβαία κεφάλαια. Λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Επίκληση εγγράφων στο Εφετείο που
προσήχθησαν και πρωτόδικα. Αν γίνεται στις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου γενική
αναφορά σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεσθεί πρωτόδικα χωρίς παραπομπή
σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλομένων πρωτόδικων προτάσεων όπου περιέχεται
σαφής και ορισμένη επίκληση των εγγράφων, δεν είναι νόμιμη η επίκληση εγγράφου. 1013/
496

Εφετείο Αθηνών
Διαθήκη. Ερμηνεία σε διαθήκη με την οποία διατίθενται περιουσιακά στοιχεία με
κληρονομιά κ.λ.π. υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών Πότε υπάγεται η διένεξη
αυτή στο Εφετείο Αθηνών. Λεπτομέρειες και περιστατικά. 669/271

Εφημερίδα
Εφημερίδες. Δημοσίευμα για γιατρό νοσοκομείου με δυσφημιστικά σχόλια. Καταδίκη
του δημοσιογράφου και του διευθυντή της εφημερίδας σε χρηματική αποζημίωση για
ηθική βλάβη και δημοσίευση περίληψης της απόφασης στην πρώτη σελίδα της ίδιας
εφημερίδας. Περιστατικά. 23/9

Ζ
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Ζημία – Θανάτωση ζώων
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημία σε ζώα στην οδό και θανάτωσή τους. Τρόπος υπολογισμού
της ζημίας. Θετική και αποθετική ζημία του κυρίου των ζώων. 852/741

Ζώνη ασφαλείας
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 25% του τραυματισμού του επειδή
δεν “φορούσε” ζώνη ασφαλείας. 43/682
Αυτοκινητικό ατύχημα σε έγκυο γυναίκα που δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Περιστατικά
και ευθύνη για ηθική βλάβη. 458/712
Αυτοκινητικό ατύχημα. Μη πρόσδεση με ζώνη συνοδηγού. Υπαιτιότητά του σε ποσοστό
20% για τον τραυματισμό του στην κεφαλή. 851/740

Ζώο
Θανάτωση ζώων (προβάτων) που κινούνται χωρίς βοσκό σε δημόσιο δρόμο. Υπαίτιος
ο κάτοχος των ζώων που από αμέλεια δεν έλαβε κατά τη νύχτα τα απαραίτητα μέτρα
προφύλαξης και σταυλισμού των ζώων σε χώρο επαρκώς περιφραγμένο και εποπτευόμενο
από αυτόν. Συνυπαίτιος όμως και ο οδηγός του αυτοκινήτου που επέφερε τη θανάτωση σε
ποσοστό 35% λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Αποζημίωση του κατόχου των ζώων. Δικαιούται
να λάβει τη θετική ζημία (αξία ζώων) και διαφυγόν κέρδος (αρνιά και γάλα). 487/110
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημία σε ζώα στην οδό και θανάτωσή τους. Τρόπος υπολογισμού
της ζημίας. Θετική και αποθετική ζημία του κυρίου των ζώων. 852/741

Η
Ηθική βλάβη και ηθική αποζημίωση
Ηθική βλάβη για δυσφημιστική διάδοση γεγονότος που προσβάλλει την προσωπικότητα.
Συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Σχολιασμός σε τηλεοπτικό σταθμό για
συμπεριφορά του ενάγοντος. Αίρεται ο άδικος χαρακτήρας αν οι δηλώσεις έγιναν από
δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Περιστατικά. 249/13
Προσωπικότητα. Θίγεται με υποβολή ψευδούς μήνυσης. Επιδικάζεται αποζημίωση για
ηθική βλάβη. Περιστατικά. 794/30
Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού σε αυτοκινητικό ατύχημα.
Παράγοντες προς καθορισμό του επιδικαστέου ποσού και η διακοπή παρακολούθησης
μαθημάτων στο φροντιστήριο και η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επιδίκαση
2.000 €. 1194/154
Διαζύγιο για ισχυρό κλονισμό. Υπαιτιότητα το συζύγου για τη συμπεριφορά του και
ανυπαιτιότητα της συζύγου λόγω ψυχικής ασθένειας. Δεν εξετάζεται η υπαιτιότητα για τη
συμπεριφορά. Άρα ο γάμος λύεται γιατί η υπαιτιότητα του συζύγου δεν αποτελεί στοιχείο
του δικαιώματος διαζεύξεως του άλλου συζύγου και αρκεί λόγος κλονιστικός του γάμου
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που αφορά το πρόσωπο του συζύγου, του ενός ή και των δύο. Χρηματική ικανοποίηση
για ηθική βλάβη του ανυπαίτιου συζύγου. Επιδικάζεται ποσό 2.000 €. 1039/238
Πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικού δικαστηρίου για επιδίκαση χρηματικής αποζημίωσης
για ηθική βλάβη και με επιφύλαξη για διεκδίκηση μεγαλύτερου χρηματικού ποσού από το
πολιτικό δικαστήριο. Δεκτή η αγωγή. Επιφύλαξη δεν χρειάζεται όταν η παράσταση στο
ποινικό δικαστήριο γίνεται για διεκδίκηση συμβολικών ποσών. Περιστατικά. Επιφύλαξη
που διατυπώθηκε στο Πλημμελειοδικείο. Δεν χρειάζεται και δεύτερη επιφύλαξη ενώπιον
του ποινικού εφετείου για να δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμά του ενώπιον πολιτικού
δικαστηρίου. 506/380
Έφεση. Αόριστοι λόγοι εφέσεως. Ασφαλιστική σύμβαση. Η ιδιότητα του ενάγοντος ως
τέκνου του ασφαλισμένου οδηγού και ιδιοκτήτη γεωργικού ελκυστήρα δεν αποκλείει την
άσκησή του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 332/455
Αδικοπραξία. Αγωγή για χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη. Επιδίκαση τέτοιας
αποζημίωσης. Μετά ταύτα, δεν υπάρχει κώλυμα από το δεδικασμένο που προκύπτει από
την πρώτη απόφαση, η διεκδίκηση χρηματικής ικανοποίησης λόγω βλάβης της υγείας
του αν υπάρξει απρόβλεπτη δυσμενής εξέλιξη της υγείας του. Παραγραφή αξιώσεων
κατά της ασφαλιστικής εταιρείας διετής εκτός αν δεν ήταν προβλεπτή η πρόβλεψή της
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. 542/721
Προσωπικότητα. Προσβολή της (57 Α.Κ.). Περιπτώσεις προσβολής. Προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 57 Α.Κ. Έγκλημα της εκούσιας απαγωγής (328.1 Π.Κ.).
Ενεργητικό υποκείμενο είναι οι έχοντες την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου γονείς
– επίτροποι. Αγωγή της μητέρας για προσβολή της προσωπικότητας. Επιδικάζεται
αποζημίωση για ηθική ικανοποίηση. Περιστατικά. 576/25

Η.Π.Α.
Διαθήκη στην πολιτεία Michigan ΗΠΑ. Στοιχεία για να είναι έγκυρη. 101/296

Θ
Θανάτωση γονέα
Θανάτωση γονέα. Αποζημίωση του τέκνου για διατροφή. Στοιχεία απαραίτητα της αγωγής
για να είναι ορισμένη. 1214/155

Θανάτωση αδελφού
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση αδελφού από υπαιτιότητα το άλλου οδηγού. Αγωγή
ανικάνου προς εργασία αδελφού του θανατωθέντος κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για
αποζημίωση λόγω απώλειας της διατροφής του. Αφού οι γονείς και η έγγαμη αδελφή δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθρέψουν τον ενάγοντα, ευθύνεται η ασφαλιστική
εταιρεία από το 2000 έως το 2006. Για χρονικό διάστημα από 2006 έως 2020 το αίτημα
είναι πρόωρο γι’ αυτό απορρίπτεται. Συνυπαιτιότητα πεζού (σε ποσοστό 40%) και του
οδηγού (σε ποσοστό 60%). Περιστατικά. 147/692
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Θανάτωση συζύγου και πατέρα
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση συζύγου και πατέρα. Αγωγή για διατροφή. Τρόπος
υπολογισμού των χρηματικών καταβολών για διατροφή. 541/720
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα του οδηγού. Δεν καταλογίζεται κατ’ αρχήν στον
επιβάτη του αυτοκινήτου που θανατώθηκε ή τραυματίσθηκε. Περιστατικά. Συνυπαιτιότητα
επιβάτη σε μοτοποδήλατο σε ποσοστό 20% γιατί δεν φορούσε κράνος και τραυματίσθηκε
θανάσιμα στο κεφάλι. Θανάτωση συζύγου και πατέρα ανηλίκων τέκνων. Αποζημίωση
στη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα μέχρι την ενηλικίωσή τους. Κυοφορούμενο κατά το
χρόνο της θανάτωσης του πατέρα. Δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τη διατροφή
και για ψυχική οδύνη. Επιδικαζόμενα ποσά για ψυχική οδύνη σε σύζυγο, τέκνα, γονείς
και αδελφούς. Περιστατικά. 854/742

Θανάτωση ζώων
Θανάτωση ζώων (προβάτων) που κινούνται χωρίς βοσκό σε δημόσιο δρόμο. Υπαίτιος
ο κάτοχος των ζώων που από αμέλεια δεν έλαβε κατά τη νύχτα τα απαραίτητα μέτρα
προφύλαξης και σταυλισμού των ζώων σε χώρο επαρκώς περιφραγμένο και εποπτευόμενο
από αυτόν. Συνυπαίτιος όμως και ο οδηγός του αυτοκινήτου που επέφερε τη θανάτωση σε
ποσοστό 35% λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Αποζημίωση του κατόχου των ζώων. Δικαιούται
να λάβει τη θετική ζημία (αξία ζώων) και διαφυγόν κέρδος (αρνιά και γάλα). 487/110

Θετική ζημία σε δημόσια έργα
Συμβάσεις δημοσίων έργων. Ο υπερήμερος εργοδότης ευθύνεται μόνο για θετικές ζημιές
και όχι για διαφυγόν κέρδος. Περιστατικά. 901/662

Ι
Ιατροί
Ιατροί. Ειδικευόμενοι. Προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την
απόκτηση μιας μόνο ειδικότητας και για όσο χρόνο απαιτείται για την κτήση αυτής της
ειδικότητας. Χωρίς έννομη σημασία η αλλαγή ειδικότητας οπότε δεν συνυπολογίζεται ο
χρόνος υπηρεσίας σε άλλο νοσοκομείο για άλλη ειδικότητα. Παραίτηση του ειδικευόμενου
από το δικαίωμα της λήψεως των αποδοχών του πριν την κατάρτιση της εργασιακής
σύμβασης είναι άκυρη. 231/549

Ιατρικό πιστοποιητικό
Διαθήκη. Ακυρότητά της λόγω στέρησης της χρήσεως του λογικού συνεπεία γεροντικής
άνοιας. Περιστατικά. Αξία ιατρικών πιστοποιητικών. 865/279

Ι.Κ.Α.
Αυτοκινητικό ατύχημα. Βλάβη του σώματος ή της υγείας προσώπου. Αποζημίωση. Τι
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περιλαμβάνει. Ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν από τον εργοδότη στο
ΙΚΑ για τον παθόντα λόγω μη προσέλευσης στην εργασία εξ αιτίας του τραυματισμού
του. Είναι ζημιά που διεκδικείται από τον υπαίτιο του τραυματισμού. 28/53
Αναπηρία ή παραμόρφωση. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 931
Α.Κ. Περιστατικά. Νοσήλια από βλάβη του σώματος. Οφείλονται στον παθόντα έστω και
αν πληρώθηκαν από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΙΚΑ) ή ταμείο ασφαλίσεως
ή από ασφαλιστική εταιρεία δυνάμει συμβάσεως ιδιωτικής ασφάλισης. 419/
Έφεση. Απευθύνεται κατά εκείνων που ήσαν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη (517
Κπολ.Δ). Ανακοίνωση δίκης και πρόσκληση προς το ΙΚΑ για να παρέμβη ενώπιον του
Πρωτοδικείου. Ερημοδικία του ΙΚΑ. Η έφεση δεν στρέφεται και κατ’ αυτού γιατί δεν
κατέστη διάδικος. 317/341
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης από τρίτο κατά του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Υπάγεται στα
πολιτικά δικαστήρια και όχι στα διοικητικά γιατί ο τρίτος δικαιούται να ασκήσει ανακοπή
κατά της διοικητικής εκτέλεσης εφόσον προβάλλεται από αυτήν το δικαίωμα της κυριότητάς
του επί του αντικειμένου της εκτελέσεως. Περιστατικά που αναφέρονται σε εικονική γονική
παροχή για αποφυγή καταβολής του χρέους προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 731/409
Ι.Κ.Α. Πρόσληψη οδοντιάτρου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για παροχή των
ιατρικών του υπηρεσιών. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση ενός
μηνός κατά τη διάταξη του άρθρου 10 του ν.δ. 1204/1972 και όχι με βάση το άρθρο 3
του Κανονισμού είναι άκυρη και οφείλονται μισθοί υπερημερίας από την καταγγελία και
εφεξής. 511/560
Εργατικό ατύχημα σφαλισμένου εργαζόμενου στο ΙΚΑ. Απαλλαγή του εργοδότη από
κάθε υποχρέωση για αποζημίωση του παθόντος, ήτοι τόσο της κατά το κοινό δίκαιο
ευθύνης για αποζημίωση όσο και της προβλεπόμενης από το Ν. 551/1914 ειδικής
αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει και την περίπτωση της ειδικής αμέλειας δηλαδή
όταν το ατύχημα έγινε γιατί δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων
ή κανονισμών περί των όρων ασφαλείας. Μόνο αποζημίωση για χρηματική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης δικαιούται ο εργαζόμενος. Περιστατικά. 979/585
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ι.Κ.Α. Αγωγή κατά του υπαιτίου αυτοκινητικού ατυχήματος με
τραυματισμό ασφαλισμένου. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Περιστατικά. 170/693
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός ή θανάτωση ασφαλισμένου του ΙΚΑ. Περίπτωση
θανατώσεως. Το ΙΚΑ καταβάλει στη χήρα του συνταξιούχου του ΙΚΑ το 70% της σύνταξής
του. Η χήρα νομιμοποιείται να ζητήσει από τον υπόχρεο αποζημίωση για στέρηση
διατροφής λόγω θανάτου του συζύγου της ανεξάρτητα από τη συνταξιοδότησή της για
την ίδια αιτία από το ΙΚΑ. Προϋποθέσεις Περιστατικά. 366/705
Επικουρικό Κεφάλαιο. Η έκταση της οφειλής του περιορίζεται σε ό,τι υπολείπεται, αφού
προηγουμένως αφαιρεθεί το ποσό εκείνο το οποίο υποχρεούται για την ίδια αιτία να
καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος συναφής οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης
χωρίς να έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή η διάταξη του άρθρου 930.3 Α.Κ. Αυτά
ισχύουν και για το ΙΚΑ. Περιστατικά. 543/723
ΙΚΑ. Αγωγή εργοδότη για ζημίες από αυτοκινητικό ατύχημα που πλήρωσε για νοσήλεια
και σύνταξη αναπηρίας σε ασφαλισμένο. Ζητήματα παραγραφής σε περίπτωση αλλαγής
στο πρόσωπο του δανειστή. Περιστατικά. 693/735

Ιόνια Νησιά
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Ιόνια Νησιά. Δημόσια Κτήματα και δάση. Σύνταγμα 13/29 Δεκεμβρίου 1817. Δεν υπήρχαν
δημόσια δάση για να περιέλθουν στο Ελληνικό δημόσιο μετά την ένωση της Επτανήσου
με την Ελλάδα το 1864. Περιστατικά. 42/156

Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας
Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας. Κληρονομική διαδοχή. Προτίμηση και δικαιώματα κατιόντων
αρρένων εξ αρρενογονίας. 396/250

Κ

Κάθετη ιδιοκτησία
Κάθετη ιδιοκτησία. Χωρεί κατάσχεση στα αυτοτελή τμήματά της που επεκτείνεται
αυτοδικαίως στο ενιαίο οικόπεδο και στο ανάλογο ποσοστό των κοινών πραγμάτων
χωρίς την ανάγκη σχετικής προς τούτο μνείας στην κατασχετήρια έκθεση. Περιστατικά.
178/313
Κάθετη ιδιοκτησία. Σύσταση της κάθετης ιδιοκτησίας σε παλιά χωρίς τη συμμετοχή
όλων των συγκυρίων. Μπορεί να είναι και αδικοπραξία αν πωληθεί μία νέα κάθετη σε
τρίτο πρόσωπο. 58/753
Οριζόντια ιδιοκτησία και κάθετη ιδιοκτησία. Διάκριση. Κοινό το οικόπεδο και ο ακάλυπτος
χώρος στην κάθετη ιδιοκτησία και κυριότητα σε ένα οικοδόμημα. Παραβάσεις σε
κοινόχρηστους χώρους απαγορεύονται. Περιστατικά. 805/759

Κανονισμός πολυκατοικία
Πολυκατοικία. Κανονισμός. Μπορεί μ’ αυτόν οι συνιδιοκτήτες να ρυθμίζουν ελεύθερα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και αναγκαστικώς αδιαίρετα (κοινά) όσο και ως προς τις χωριστές
ιδιοκτησίες σε ορόφους και διαμερίσματα. Δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης κοινοχρήστου χώρου
από έναν συνιδιοκτήτη. Είναι νόμιμη η συμφωνία. Αν ο μισθωτής παραβαίνει τον κανονισμό,
τότε ενάγεται ο ιδιοκτήτης και όχι ο μισθωτής. Περιστατικά. 119/754

Καταγγελία μίσθωσης
Εμπορική μίσθωση. Καταγγελία μίσθωσης για ιδιόχρηση. Ισχύουν οι περιορισμοί
της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος (281 Α.Κ.) Δαπάνες στο μίσθιο από το
μισθωτή. Ένσταση του άρθρου 281 Α.Κ. Απόρριψή της γιατί ο μισθωτής από το χρόνο
των δαπανών μέχρι την καταγγελία κέρδισε σεβαστά ποσά από την εκμετάλλευση του
μισθίου. Περιστατικά καθορισμού ύψους αποζημίωσης. 705/598
Μίσθωση. Καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος με αγωγή του άρθρου 597
Α.Κ. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής αυτής με νεώτερη. Η παραίτηση αυτή
δεν επιδρά στο υποστατό της καταγγελίας που έγινε με την πρώτη αγωγή η οποία
(καταγγελία) επέφερε τα αποτελέσματά της ως προς τη λήξη της μισθωτικής σχέσης για
το μέλλον. Δεύτερη καταγγελία της μίσθωσης με την νεώτερη αγωγή στερείται έννομης
συνέπειας. Περιστατικά. 1166/608
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Καταγγελία σύμβασης εργασίας
Προσωπικότητα. Μόνη η ακυρότητα της καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης λόγω
ανυπαρξίας σπουδαίου λόγου δεν συνιστά προσβολή της προσωπικότητας. Εθνική
Τράπεζα. Σύμβαση εργασίας με το προσωπικό της. Η σύμβαση αυτή είναι ορισμένου
χρόνου και λύεται με τη συμπλήρωση του 62ου έτους του υπαλλήλου (άρθρο 33 του
Οργανισμού). Πότε μπορεί να λυθεί νωρίτερα. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Χωρεί
καταγγελία και χωρίς την πειθαρχική διαδικασία και χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου.
Περιστατικά που συνιστούν σπουδαίο λόγο για την απόλυση του υπαλλήλου. 796/31

Καταδολίευση δανειστών
Καταδολίευση δανειστών (939 Α.Κ.). Προϋποθέσεις για την άσκηση της σχετικής αγωγής
προς διάρρηξη της μεταβιβαστικής σύμβασης. Γονική παροχή. Προσβάλλεται ως
καταδολιευτική σύμβαση. Η μεταβίβαση λόγω γονικής παροχής αποτελεί απαλλοτρίωση
από χαριστική αιτία και προσβάλλεται. 256/82
Καταδολίευση δανειστών (939 επ. Α.Κ.) Στοιχεία της. Πότε είναι αόριστη και απορρίπτεται. 578/
118
Καταδολίευση δανειστών και απάτη εις βάρος δικαστηρίου και δικαστικού επιμελητή για
τη διενέργεια πλειστηριασμού. Περιστατικά. 604/394

Καταδολιευτική σύμβαση
Γονική παροχή. Υπόκειται δε διάρρηξη ανεξάρτητα αν υπερβαίνει ή όχι το μέτρο που
επιβάλλουν οι περιστάσεις, αν δηλαδή αποτελούν δωρεές ή όχι. Αιτητικό αγωγής για
διάρρηξη καταδολιευτικής σύμβασης. Μετά την τελεσιδικία της απόφασης, ο δανειστής
μπορεί να προβεί στην κατάσχεση του πράγματος στην περιουσία του οφειλέτη. 283/
216

Κατάθεση χρημάτων
Κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα σε κοινό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων.
Κάποιος μπορεί να κάνει ανάληψη και αν το αναλάβει ολόκληρο το ποσό επέρχεται
απόσβεση της απαίτησης έναντι της τράπεζας. Δικαίωμα αναγωγής μεταξύ των
συνδικαιούχων. Περιστατικά. 636/463

Καταπίστευμα
Καταπίστευμα. Για τη σύστασή του δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθούν πανηγυρικές
φράσεις ούτε και η λέξη “καταπίστευμα”. Είναι ζήτημα ερμηνείας της διαθήκης κάθε φορά
πότε, από τον τρόπο διατυπώσεως της τελευταίας βουλήσεως ενυπάρχει σ’ αυτή σύσταση
καθολικού καταπιστεύματος και ποιο είναι το πρόσωπο του καταπιστευματοδόχου. Κάθε
διάθεση της κληρονομιάς είναι άκυρη μόλις γίνει η επαγωγή στον καταπιστευματοδόχο.
Η ακυρότητα είναι επιγενόμενη (όχι αρχική) και σχετική υπέρ του καταπιστευματοδόχου.
Αιρέσεις της διαθήκης. Έννοια και αποτελέσματα. Περιστατικά. 569/258
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Καταστροφή πράγματος
Καταστροφή πράγματος (αυτοκινήτου) ολοσχερώς. Αδικοπραξία. Ζημία είναι η αξία του
πράγματος. Η αξία του στοιχείου αυτού καθιστά ορισμένη την αγωγή χωρίς να είναι
απαραίτητα άλλα στοιχεία (προμηθευτές, φθορές, δαπάνη για την αποκατάστασή τους,
υπολείμματά του κ.λ.π.). Περιστατικά. 383/357

Κατάσχεση
Κάθετη ιδιοκτησία. Χωρεί κατάσχεση στα αυτοτελή τμήματά της που επεκτείνεται
αυτοδικαίως στο ενιαίο οικόπεδο και στο ανάλογο ποσοστό των κοινών πραγμάτων
χωρίς την ανάγκη σχετικής προς τούτο μνείας στην κατασχετήρια έκθεση. Περιστατικά.
178/313
Κατάσχεση εις χείρας τρίτων. Κατάσχεση εις χείρας οικοπεδούχου ως τρίτου για
οφειλές του εργολάβου. Νομιμοποιείται να ασκήσει ανακοπή κατά της κατάσχεσης ο
οικοπεδούχος. Στάδια προσβολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης (934.1
Κ.Πολ.Δ.) Λεπτομέρειες στο περιεχόμενο ανακοπής. Περιστατικά. 1188/439

Κατασχετήρια έκθεση
Κάθετη ιδιοκτησία. Χωρεί κατάσχεση στα αυτοτελή τμήματά της που επεκτείνεται
αυτοδικαίως στο ενιαίο οικόπεδο και στο ανάλογο ποσοστό των κοινών πραγμάτων
χωρίς την ανάγκη σχετικής προς τούτο μνείας στην κατασχετήρια έκθεση. Περιστατικά.
178/313

Κατάχρηση δικαιώματος
Διανομή ακινήτου. Αγωγή περί διανομής. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης του
δικαιώματος. Περιστατικά. 364/22
Κατάχρηση δικαιώματος. Ένσταση. Απαραίτητα στοιχεία για να είναι ορισμένη. Εξόφληση.
Ένσταση εξοφλήσεως. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Περιστατικά. 846/
Διαζύγιο. Ένσταση (281 Α.Κ.) καταχρηστικής άσκησης κατά αγωγής διαζυγίου.
Προϋποθέσεις επίκλησης και εφαρμογής της ένστασης. 451/225

Κ.Ι.Ν.Δ.
Πλειστηριασμός πλοίου. Κατάταξη δανειστών βάσει του Κ.Ι.Ν.Δ. Αναγγελτήριο στον
πλειστηριασμό. Στοιχεία απαραίτητα που πρέπει να περιέχει για να είναι έγκυρο.
Αναγγελία του Ελληνικού δημοσίου. Στοιχεία σε πλειστηριασμό πλοίου και για απαίτηση
“υπέρ ΝΑΤ”. Απαιτήσεις εργαζομένων στο πλοίο με σύμβαση ναυτολόγησης. Περιστατικά.
Πάντως στην απαίτηση από τη σύμβαση της ναυτολόγησης δεν περιλαμβάνονται τα
δικαστικά έξοδα. 755/410,478

Κληροδότημα
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Άκυρη εμπορική μίσθωση ακινήτου που ανήκει σε κληροδότημα, γιατί δεν τηρήθηκαν οι
διατυπώσεις του α.ν. 2039/39. Υποχρέωση του μισθωτή να καταβάλει το ποσό εκείνο
με το οποίο έγινε πλουσιότερος και όχι το συμφωνημένο με βάση σχετική δημοπρασία.
722/653

Κληρονομιά
Κληρονομιά και κοινωνία. Ο κατέχων το κοινό πράγμα δεν μπορεί να αντιτάξει προς
τους λοιπούς κοινωνούς έκτακτη χρησικτησία ή αποσβεστική παραγραφή πριν να
τους γνωστοποιήσει ρητώς ή με πράξεις του που φανερώνουν την τέτοια βούλησή
του ότι αποφάσισε να νέμεται το κοινό πράγμα ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο
από το δικό του ως μοναδικός κύριος. Αυτά ισχύουν κατά τον Α.Κ., αλλά ισχύουν
και κατά προϊσχύσαν δίκαιο. Προϋπόθεση όμως όλων αυτών είναι ο κοινωνός (ή
συγκληρονόμος) να έχει καταστεί νομέας. Συνεπώς κατά το προϊσχύσαν δίκαιο που
η νομή δεν κληρονομείται, ο νεμόμενος θεωρείται ότι νέμεται το όλο ατομικά αφού ο
συγκληρονόμος δεν αναμείχθηκε στην κληρονομιά. Προϊσχύσαν βρ δίκαιο. Κληρονόμοι
οικείοι. Αποκτούσαν την κληρονομιά αυτοδικαίως από το νόμο (με διαθήκη ή εξ αδιαθέτου)
χωρίς γνώση ή βούλησή τους ενώ οι εξωτικοί δηλαδή οι λοιποί κληρονόμοι καθώς και
τα ανήλικα τέκνα έναντι της μητέρας τους, για να αποκτήσουν την κληρονομιά πρέπει
να δηλώσουν για τούτο τη θέλησή τους (υπεισέλευση ή αποδοχή) με ανάμειξη στην
κληρονομιά. Περιστατικά. 146/242
Κληρονομία. Αγωγή διανομής κληρονομίας (κλήρου). Ισχύουν οι γενικές διατάξεις που
διέπουν την αγωγή διανομής. Για το παραδεκτό της αγωγής είναι αναγκαίο η μεταγραφή
της αποδοχής της κληρονομίας μέχρι την πρώτη συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο.
Αν ο ενάγων δεν επικαλείται στην αγωγή αποδοχή και μεταγραφή, η αγωγή είναι αόριστη
και η αοριστία δεν θεραπεύεται ούτε με τις προτάσεις ούτε με ομολογία. 594/262

Κληρονόμοι
Κληρονομιά και κοινωνία. Ο κατέχων το κοινό πράγμα δεν μπορεί να αντιτάξει προς
τους λοιπούς κοινωνούς έκτακτη χρησικτησία ή αποσβεστική παραγραφή πριν να τους
γνωστοποιήσει ρητώς ή με πράξεις του που φανερώνουν την τέτοια βούλησή του ότι
αποφάσισε να νέμεται το κοινό πράγμα ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το δικό
του ως μοναδικός κύριος. Αυτά ισχύουν κατά τον Α.Κ., αλλά ισχύουν και κατά προϊσχύσαν
δίκαιο. Προϋπόθεση όμως όλων αυτών είναι ο κοινωνός (ή συγκληρονόμος) να έχει
καταστεί νομέας. Συνεπώς κατά το προϊσχύσαν δίκαιο που η νομή δεν κληρονομείται, ο
νεμόμενος θεωρείται ότι νέμεται το όλο ατομικά αφού ο συγκληρονόμος δεν αναμείχθηκε
στην κληρονομιά. Προϊσχύσαν βρ δίκαιο. Κληρονόμοι οικείοι. Αποκτούσαν την κληρονομιά
αυτοδικαίως από το νόμο (με διαθήκη ή εξ αδιαθέτου) χωρίς γνώση ή βούλησή τους ενώ
οι εξωτικοί δηλαδή οι λοιποί κληρονόμοι καθώς και τα ανήλικα τέκνα έναντι της μητέρας
τους, για να αποκτήσουν την κληρονομιά πρέπει να δηλώσουν για τούτο τη θέλησή τους
(υπεισέλευση ή αποδοχή) με ανάμειξη στην κληρονομιά. Περιστατικά. 146/242
Διαθήκη. Εγκατάσταση αναγκαίου κληρονόμου (συζύγου) μόνο στην επικαρπία. Είναι
περιορισμός της νόμιμης μοίρας (1829 Α.Κ.) και ο μεριδούχος θα λάβει τη νόμιμη
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μοίρα του και την επικαρπία εκτός αν στη διαθήκη υπάρχει σοκίνειος ρήτρα. Αγωγή για
συμπλήρωση νόμιμης μοίρας. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένη.
Το δικαίωμα προσβολής ακυρότητας της διαθήκης ή κωδίκελλου για οποιονδήποτε λόγο
(άρα και για την παράβαση των διατάξεων της νόμιμης μοίρας) υπέρ του δημοσίου ή
κοινωφελούς σκοπού υπόκειται σε παραγραφή μετά την πάροδο πενταετίας από τη
δημοσίευση της διαθήκης (άρθρο 1 ν.δ. 430/1970). Απαιτείται πάντως η περιουσία να
καταλείφθηκε προς εκπλήρωση σκοπού κοινής ωφέλειας. Παραίτηση από το δικαίωμα
της νόμιμης μοίρας, Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας. 540/254
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρείας κατά του
υπαίτιου οδηγού γιατί κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση
οινοπνεύματος. Η ευθύνη προς αποζημίωση βαρύνει και τους κληρονόμους του.
Ασφαλιστήριο. Ισχύει και χωρίς την υπογραφή του ασφαλισμένου. 581/731

Κλήτευση
Κλήτευση διάδικου για να παραστεί στην αποδεικτική διαδικασία που θα διεξαχθεί
στο εξωτερικό (Κ.Πολ.Δ. 343 πριν την κατάργησή του με το ν. 2915/2001). Προθεσμία
κλήτευσης 20 ημέρες. Ακυρότητα σε αντίθετη περίπτωση μόνο για δικονομική βλάβη
(Κ.Πολ.Δ 159 αρ. 3). Παράσταση ενώπιον του προξένου είτε με πληρεξούσιο ή μη δικηγόρο
είτε με αλλοδαπό δικηγόρο. Ορισμός εισηγητή για την εξέταση μάρτυρα επί αποφάσεως
Αρείου Πάγου ή Εφετείου. Διορίζεται πρωτοδίκης ή πάρεδρος. Δικαιώματά του. Μεταξύ
αυτών και η παράταση της προθεσμίας για την διεξαγωγή των αποδείξεων. 101/296

Κλήση προς εργασία
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τη μορφή της απλής ετοιμότητας ή ετοιμότητας
κλήσεως προς εργασία. Ο εργαζόμενος συμφωνεί να περιορίσει την προσωπική του
ελευθερία αναλαμβάνοντας μόνο την υποχρέωση να παραμείνει σε ορισμένο τόπο
για ορισμένο χρόνο, χωρίς να έχει σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές του
δυνάμεις που υποχρεούται να κινητοποιήσει μόνο αν υπάρξει ανάγκη. Οφείλεται μόνο
ο μισθός που συμφωνήθηκε και αν δεν έχει συμφωνηθεί, ο ειθισμένος μισθός και όχι η
εργατική νομοθεσία για ελάχιστο όριο αμοιβής, νυχτερινής εργασίας, υπερωριακής κ.λ.π.
Παραγραφή αγωγής για μισθούς. Επέρχεται διακοπή και με την έγερση αναγνωριστικής
αγωγής. Παραίτηση από την αγωγή. Έγερση νέας. Η νέα πρέπει να απευθύνεται από τον
ίδιο ενάγοντα κατά του ίδιου εναγομένου και να στηρίζεται στην ίδια ιστορική και νομική
αιτία. 619/569

Κοινωνική ασφάλιση Γερμανίας
Αδίκημα. Ενοχές από αδίκημα. Διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε
το αδίκημα. Κοινωνική ασφάλιση Γερμανίας. Ατύχημα σε ασφαλισμένο στην Ελλάδα.
Μεταβιβάζονται τα δικαιώματα του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό φορέα. Στοιχεία
σχετικής αγωγής. Η αξίωση αποζημίωσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο (Α.Κ. 26).
Περιστατικά. Παραγραφή αξιώσεως κατά της ασφαλιστικής εταιρείας. Ισχύει η διετία.
Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφάλιση του ζημιογόνου
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αυτοκινήτου. Άσκηση αγωγής από τον παθόντα κατά της ασφαλιστικής εταιρείας μέσα
στη διετία. Ο χρόνος της παραγραφής είναι η πενταετία γιατί πρόκειται για σωρευτική
αναδοχή χρέους. 6/676

Κοινός λογαριασμός
Κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα σε κοινό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων.
Κάποιος μπορεί να κάνει ανάληψη και αν το αναλάβει ολόκληρο το ποσό επέρχεται
απόσβεση της απαίτησης έναντι της τράπεζας. Δικαίωμα αναγωγής μεταξύ των
συνδικαιούχων. Περιστατικά. 636/463

Κοινωνία
Κληρονομιά και κοινωνία. Ο κατέχων το κοινό πράγμα δεν μπορεί να αντιτάξει προς
τους λοιπούς κοινωνούς έκτακτη χρησικτησία ή αποσβεστική παραγραφή πριν να τους
γνωστοποιήσει ρητώς ή με πράξεις του που φανερώνουν την τέτοια βούλησή του ότι
αποφάσισε να νέμεται το κοινό πράγμα ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το
δικό του ως μοναδικός κύριος. Αυτά ισχύουν κατά τον Α.Κ., αλλά ίσχυαν και κατά το
προϊσχύσαν δίκαιο. Προϋπόθεση όμως όλων αυτών είναι ο κοινωνός (ή συγκληρονόμος)
να έχει καταστεί νομέας. Συνεπώς κατά το προϊσχύσαν δίκαιο που η νομή δεν κληρονομείται,
ο νεμόμενος θεωρείται ότι νέμεται το όλο ατομικά αφού ο συγκληρονόμος δεν αναμείχθηκε
στην κληρονομιά. Προϊσχύσαν βρ δίκαιο. Κληρονόμοι οικείοι. Αποκτούσαν την κληρονομιά
αυτοδικαίως από το νόμο (με διαθήκη ή εξ αδιαθέτου) χωρίς γνώση ή βούλησή τους ενώ
οι εξωτικοί δηλαδή οι λοιποί κληρονόμοι καθώς από τα ανήλικα τέκνα έναντι της μητέρας
τους, για να αποκτήσουν την κληρονομιά πρέπει να δηλώσουν για τούτο τη θέλησή τους
(υπεισέλευση ή αποδοχή) με ανάμειξη στην κληρονομιά. Περιστατικά. 146/242

Κοινωφελές Ίδρυμα
Κοινωφελές Ίδρυμα. Τρόπος σύστασης με διαθήκη. Περιεχόμενο διαθήκης, που ιδρύεται
κοινωφελές Ίδρυμα. Περιστατικά. 121/162

Κοινωφελής σκοπός
Το δικαίωμα προσβολής ακυρότητας της διαθήκης ή κωδίκελλου για οποιονδήποτε λόγο
(άρα και για την παράβαση των διατάξεων της νόμιμης μοίρας) υπέρ του δημοσίου ή
κοινωφελούς σκοπού υπόκειται σε παραγραφή μετά την πάροδο πενταετίας από τη
δημοσίευση της διαθήκης (άρθρο 1 ν.δ. 430/1970). Απαιτείται πάντως η περιουσία να
καταλείφθηκε προς εκπλήρωση σκοπού κοινής ωφέλειας. 540/254

Κ.Ο.Κ.
Αυτοκινητικό ατύχημα. Απαραίτητα στοιχεία για την ευθύνη προς αποζημίωση. Η
συνυπαιτιότητα και ο βαθμός του συντρέχοντος πταίσματος δεν αναιρούνται από μόνο
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το γεγονός ότι ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου παραβίασε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Περιστατικά. 80/685
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράβαση του Κ.Ο.Κ. Δεν θεμελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα
στην επέλευση του ατυχήματος. Παράνομη στάθμευση αυτοκινήτου. Με συγκεκριμένες
συνθήκες μπορεί να μην συντέλεσε στο ατύχημα. Περιστατικά. 295/702
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. δεν θεμελιώνει αυτή
καθευατή υπαιτιότητα στην επέλευση του ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο η στάθμιση
του οποίου από το δικαστήριο ης ουσίας θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους
συνδέσμου μεταξύ της συγκεκριμένης παράβασης και του επελθόντος αποτελέσματος.
Συνυπαιτιότητα οδηγού μοτοποδηλάτου και οδηγού αυτοκινήτου που στάθμευσε σε
οδό. Περιστατικά. Ποσά επιδικαζόμενα για ηθική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης
σε γονείς και αδελφούς και παππού και γιαγιά. 545/726

Κράνος
Αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Επιδικάζεται στον ή στην σύζυγο, παππούδες και
γιαγιάδες, γονείς και γονείς του ή της συζύγου, όχι όμως στους θείους. Προϋποθέσεις
επιδίκασης αποζημίωσης. Υποχρέωση οδηγών και επιβατών μοτοποδηλάτων,
μοτοσυκλετών κ.λ.π. να φέρουν κράνος, αλλιώς υπάρχει συντρέχουσα αμέλεια εφόσον η
σωματική βλάβη συνδέεται αιτιωδώς με την παράλειψη αυτή. Ποσοστό συνυπαιτιότητας
20%. Επιδικαζόμενα ποσά για αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης. 1193/152
Έφεση. Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη άδειας οδήγησης ανήλικου παιδιού (15 ετών)
που κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτα χωρίς κράνος. Συνυπαιτιότητα κατά 25% γιατί δεν
είχε κράνος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Κατά τα άλλα δεν είναι συνυπαίτιος γιατί
οδηγούσε κανονικά. 208/321
Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη κράνους και άδειας οδήγησης οδηγού, χωρίς έννομη
σημασία για την υπαιτιότητα λόγω των ειδικών συνθηκών. 115/688
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς κράνος. Τραυματισμός του στο
κεφάλι. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 20%. 144/691
Επιδικαζόμενα ποσά για ψυχική οδύνη σε σύζυγο, τέκνα, γονείς και αδελφούς.
Περιστατικά. 854/742
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός στο κεφάλι. Συνυπαίτιος σε ποσοστό 20% επειδή
δεν φορούσε κράνος. Συνεπώς δεν μειώνεται το ποσό των νοσηλείων που σχετίζονται
με τον τραυματισμό στο αριστερό πόδι, γιατί λείπει ο αιτιώδης σύνδεσμος. 915/747

Κ.Τ.Ε.Λ.
ΚΤΕΛ. Οι οδηγοί των λεωφορείων έχουν εργοδότη τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου.
Εξαίρεση του κανόνος αυτού. Πότε. Πρόσληψη οδηγού. Απαραίτητο το πιστοποιητικό
υγείας. Αλλιώς, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή λήξης του χρόνου ισχύος του, η σύμβαση
εργασίας είναι άκυρη. Παρά ταύτα η αποζημίωση του οδηγού οφείλεται σε περίπτωση
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Περιστατικά. 35/529
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τη μορφή της απλής ετοιμότητας ή ετοιμότητας
κλήσεως προς εργασία. Ο εργαζόμενος συμφωνεί να περιορίσει την προσωπική του
ελευθερία αναλαμβάνοντας μόνο την υποχρέωση να παραμείνει σε ορισμένο τόπο για
ορισμένο χρόνο, χωρίς να έχει σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές του δυνάμεις
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που υποχρεούται να κινητοποιήσει μόνο αν υπάρξει ανάγκη. Οφείλεται μόνο ο μισθός
που συμφωνήθηκε και αν δεν έχει συμφωνηθεί, ο ειθισμένος μισθός και δεν εφαρμόζεται η
εργατική νομοθεσία για ελάχιστο όριο αμοιβής, νυχτερινής εργασίας, υπερωριακής κ.λ.π.
Παραγραφή αγωγής για μισθούς. Επέρχεται διακοπή και με την έγερση αναγνωριστικής
αγωγής. Παραίτηση από την αγωγή. Έγερση νέας. Η νέα πρέπει να απευθύνεται από τον
ίδιο ενάγοντα κατά του ίδιου αναγομένου και να στηρίζεται στην ίδια ιστορική και νομική
αιτία. Εφεδρικός οδηγός ΚΤΕΛ. Δικαιώματα. Ένσταση του ΚΤΕΛ ότι εργαζόταν σε άλλο
εργοδότη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Περιστατικά. 619/569

Κτηματολόγιο
Κτηματολόγιο. Διόρθωση της υφιστάμενης (πρώτης) εγγραφής σχετικά με ακίνητο της
κυριότητας των εναγόντων. Διατακτικό της σχετικής αποφάσεως. 1164/197

Κτηματολογικός πίνακας
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Το τεκμήριο της ωφέλειας από τη δημιουργία οδού με
την αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι μαχητό (άρθρο 33 του ν. 2971/2001). Αν στο
κτηματολογικό πίνακα φέρεται ο ιδιοκτήτης ως ωφελούμενος, χωρεί διόρθωση με αίτηση
του ενδιαφερομένου. Απαιτείται όμως μία προδικασία που αν δεν τηρηθεί, η αίτηση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Περιστατικά. 240/629

Κυοφορούμενο
Αυτοκινητικό ατύχημα. Κυοφορούμενο κατά το χρόνο της θανάτωσης του πατέρα.
Δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τη διατροφή και για ψυχική οδύνη. Επιδικαζόμενα
ποσά για ψυχική οδύνη σε σύζυγο, τέκνα, γονείς και αδελφούς. Περιστατικά. 854/742

Κυριότητα
Κυριότης. Κτήση με παράγωγο τρόπο. Στοιχεία της διεκδικητικής αγωγής για να είναι
ορισμένη. Περιστατικά που αποδεικνύουν την κτήση της κυριότητας ακινήτου με
χρησικτησία. 183/166
Κυριότης (Ιδιοκτησία). Προστατεύεται (άρθρο 17 του Συντάγματος). Εξαιρέσεις.
Χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον
έλεγχο του κράτους. Συμμετοχή ιδιοκτητών. Πράξη εφαρμογής. Από την κύρωσή της
και την μεταγραφή της επέρχονται οι συνέπειες που δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο.
Λεπτομέρειες και περιστατικά. 962/782

Κώδικας περί δικηγόρων
Δικηγόροι. Αμοιβή. Υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις αμοιβές των δικηγόρων
(άρθρο 7 παρ. 2 ν.2753/99). Με τις αποφάσεις αυτές δεν καταργούνται ούτε τροποποιούνται
οι διατάξεις του Κώδικα Περί δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) που προβλέπουν τις αμοιβές
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των δικηγόρων που εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις νομικών
υπηρεσιών γενικά για τις οποίες δεν προεισπράττεται δικηγορική αμοιβή καθώς και
στις περιπτώσεις που τα καθοριζόμενα από αυτόν ελάχιστα όρια αμοιβών δικηγόρων
είναι ανώτερα από αυτά που καθορίζονται από τις πιο πάνω αποφάσεις. Ν.π.δ.δ. (ΙΚΑ,
ΤΕΒΕ κ.λ.π.). Στους δικηγόρους που απασχολούν καταβάλλεται η αμοιβή των Υ.Α.
εφόσον προβλέπονται αμοιβές ανώτερες από αυτές το Κωδ.Δικ. Συμφωνία για καταβολή
μικρότερης αμοιβής από τον εντολέα προς τον δικηγόρο. 281/763

Λ
Λεωφορείο
ΚΤΕΛ. Οι οδηγοί των λεωφορείων έχουν εργοδότη τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου.
Εξαίρεση του κανόνος αυτού. Πότε. Πρόσληψη οδηγού. Απαραίτητο το πιστοποιητικό
υγείας. Αλλιώς, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή λήξης του χρόνου ισχύος του, η σύμβαση
εργασίας είναι άκυρη. Παρά ταύτα η αποζημίωση του οδηγού οφείλεται σε περίπτωση
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Περιστατικά. 35/529
Λεωφορείο. Ακινητοποίησή του λόγω αυτοκινητικού ατυχήματος. Τρόπος υπολογισμού
της αποζημίωσης για την ακινητοποίηση. 584/732

Λογοδοσία
Λογοδοσία (303 Α.Κ. και 473-377 Κ.Πολ.Δ.) Διαδικασία. Αγωγή χωρίς αίτημα καταβολής
του καταλοίπου λογαριασμού που κατατέθηκε. Μετά την κατάθεση του λογαριασμού δεν
υφίσταται έδαφος περαιτέρω συζητήσεως της αγωγής και σχετική κλήση απορρίπτεται.
704/406

Λοχεία
Σύμβαση εργασίας. Εγκυμοσύνη. Δικαιώματα εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας.
Περιστατικά. 843/580

Μ
Μάρτυρας
Μάρτυρες. Δυνατό το δικαστήριο (και το εφετείο) να εξετάσει συμπληρωματικά τους
μάρτυρες. 455/177
Μάρτυρας εξαιρετέος. Νόμιμα εξετάζεται και ο δικαιοπάροχος (πωλητής) μέρους του
επιδίκου, του ενάγοντος. 32/288
Μάρτυρες. Μέλη ομόρρυθμης εταιρίας ή ομόρρυθμοι εταίροι. Ετερόρρυθμοι εταίροι
δεν εξετάζονται μάρτυρες σε δίκες της εταιρίας γιατί έχουν άμεσο συμφέρον από την
έκβαση της δίκης. 887/424
Μάρτυρας. Δεν μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος διαδίκου νομικού προσώπου.
Αυτό ισχύει και στις μισθωτικές διαφορές. 47/610
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Μερική απασχόληση
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία για μερική απασχόληση. Έννοια. Διαλείπουσα τακτική
εργασία. Έννοια. Άδεια, επίδομα αδείας και δώρα σε εργαζομένους με διαλείπουσα
τακτική εργασία. 220/546

Μεσιτεία
Μεσιτεία. Προϋποθέσεις της αμοιβής του μεσίτη. Περιστατικά. 978/491

Μεταβίβαση επιχείρησης - περιουσίας
Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης (479 Α.Κ.) Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της
διάταξης για να δημιουργηθεί ευθύνη του αποκτώντος την περιουσία. Εισφορά σε εταιρεία
που ιδρύεται για πρώτη φορά. Δεν απαιτείται γνώση του αποκτώντος. Αν η εταιρεία που
μεταβιβάστηκε η περιουσία του οφειλέτη (ο οποίος μετέχει στην ίδρυσή της) είναι αφανής
εταιρεία, τότε επέρχεται ουσιαστική μεταβίβαση της περιουσίας στον εμφανή εταίρο αφού
η αφανής εταιρία δεν έχει νομική προσωπικότητα και περιουσία. Περιστατικά. 414/96
Μεταβίβαση της περιουσίας κατά το άρθρο 479 Α.Κ. Ο δανειστής του μεταβιβάζοντος
μπορεί να ζητήσει την πτώχευση του αποκτώντος εφόσον υπάρχει παύση πληρωμών
του. Περιστατικά. 244/453

Μεταγραφή
Κληρονομία. Αγωγή διανομής κληρονομίας (κλήρου). Ισχύουν οι γενικές διατάξεις που
διέπουν την αγωγή διανομής. Για το παραδεκτό της αγωγής είναι αναγκαίο η μεταγραφή
της αποδοχής της κληρονομίας μέχρι την πρώτη συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο.
Αν ο ενάγων δεν επικαλείται στην αγωγή αποδοχή και μεταγραφή, η αγωγή είναι αόριστη
και η αοριστία δεν θεραπεύεται ούτε με τις προτάσεις ούτε με ομολογία. 594/262

Μεταφορά συντελεστή
Πολυκατοικία. Ανέγερση ορόφου από τον εργολάβο με μεταφορά συντελεστή. Ακύρωση
της οικοδομικής άδειας σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που
έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 2300/1995. Αγωγή συνιδιοκτητών κατά
του εργολάβου να απομακρύνει τις κατασκευές στις οποίες είχε προβεί με βάση την
οικοδομική άδεια που ακυρώθηκε. Δικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 648 Κ.Πολ.Δ.
και δικαίωση των εναγόντων. 219/757

Μεταφορέας
Σύμβαση αμιγούς χερσαίας μεταφοράς. Νομοθετικό καθεστώς που την διέπει. Ευθύνη
μεταφορέα και παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Πρόστηση. Ευθύνη προστήσαντος για
την άδικη πράξη του προστηθέντος. Παραγραφή αξιώσεων του λήπτη της ασφαλίσεως
εξάμηνη, εκτός αν είναι αδικοπραξία οπότε υπάρχει πενταετής παραγραφή. 721/471
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Μήνυση
Προσωπικότητα. Θίγεται με υποβολή ψευδούς μήνυσης. Επιδικάζεται αποζημίωση για
ηθική βλάβη. Περιστατικά. 794/30

Μισθός
Σύμβαση εργασίας. Μισθοί. Οικειοθελής παροχή του εργοδότη προς τον εργαζόμενο
μπορεί να μετατραπεί σε μισθό, αν καταβάλλεται τακτικά και ανεπιφύλακτα όλο το χρόνο
(σε δεκατετράχρονη μάλιστα βάση για τον συνυπολογισμό στα επιδόματα εορτών και
αδείας) επί σειρά ετών σε διευρυμένο κύκλο δικαιούχων εργαζομένων και έχει καταστεί σε
ειδική επιχειρησιακή σ.σ.ε. που υπεγράφη μεταξύ εργοδότη – εργαζομένων κατά την σαφή
βούληση των συμβληθέντων μερών, συμβατικός όρος. Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη.
Περιεχόμενο. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη.
150/535
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Άκυρη απόλυση υπαλλήλου που αναγνωρίσθηκε με
τελεσίδικη απόφαση. Δημιουργείται δεδικασμένο για την ακυρότητα. Μεταγενέστερη
αγωγή του απολυθέντος για μισθούς υπερημερίας από 1.1.2000-31.11.2002, καίτοι
το κατάστημα του εργοδότη που εργαζόταν ο απολυθείς είχε κλείσει για οικονομικούς
λόγους. Η αγωγή απορρίπτεται γιατί η άσκησή της είναι καταχρηστική. 489/559

Μισθός υπερημερίας
Σύμβαση εργασίας. Υπερημερία εργοδότη και μισθοί υπερημερίας. Εξεύρεση
εργασίας από τον εργαζόμενο. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του
εργαζομένου. Περιστατικά. 847/581

Μίσθωση εμπορική
Μίσθωση. Ύπαρξη ελαττώματος ή εμφάνισή του κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Ο
μισθωτής δικαιούται να μειώσει το μίσθωμα ή να μην το καταβάλει ή να καταγγείλει
τη μίσθωση. Τα ίδια ισχύουν και στις εμπορικές μισθώσεις. Κίνδυνος για την υγεία
από τη χρήση του μισθίου (κατοικίας ή καταστήματος). Δικαιούται να καταγγείλει τη
μίσθωση έστω και αν εγνώριζε τον κίνδυνο ή παραιτήθηκε από τα σχετικά δικαιώματά
του. Καταγγελία της μίσθωσης καταστήματος για ύπαρξη οσμής από αποχέτευση.
Καταγγελία από τον μισθωτή. Λύεται η μίσθωση από την ημέρα της καταγγελίας. Αν
οφείλονται μισθώματα για χρόνο μέχρι την καταγγελία, τότε συμψηφίζεται με αυτά η
“εγγύηση” που είχε καταβληθεί κατά τη ημέρα της μίσθωσης. 273/86
Δικαιοπραξίες. Το δικαστήριο κατ’ απόκλιση των συμφωνηθέντων, προσαρμόζει την
παροχή συμπληρώνοντας, διευκρινίζοντας ή περιστέλλοντας την ενοχή όταν λόγω
συνδρομής των ειδικών συνθηκών (οικονομικών, νομισματικών ή άλλων) επιβάλλεται
ο εναρμονισμός της παροχής προς τις αρχές του άρθρου 288 Α.Κ. Η διάταξη αυτή (288
Α.Κ.) είναι γενική με ειδικότερη το άρθρο 388 Α.Κ. που υπερισχύει της γενικής. Εμπορική
μίσθωση. Χωρεί αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση το άρθρο 288 Α.Κ. όταν
αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Στη σχετική αγωγή
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πρέπει να αναφέρονται και τα περιστατικά που στηρίζουν τη σύμβαση μισθώσεως,
τη μεταβολή που επακολούθησε από την κατάρτισή της και όλα τα περιστατικά που
δικαιολογούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος που καταβάλλεται. Όρος για ετήσια
αναπροσαρμογή του μισθώματος. Ισχύει και μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Περιστατικά. 597/119
Μίσθωση αλλοτρίου πράγματος. Έγκυρη ανακοπή τρίτου. Ο εκμισθωτής καίτοι δεν είναι
κύριος δικαιούται (μόνο αυτός) να ζητήσει το μίσθωμα. Ο κύριος δεν δικαιούται να ασκήσει
αγωγή οποιαδήποτε από τη μίσθωση για καταβολή μισθωμάτων ή απόδοση μισθίου, έστω
και αν έληξε η μίσθωση, αλλά μόνο αγωγή από την κυριότητα ή τη νομή. Αυτά ισχύουν και
στην επαγγελματική μίσθωση. Μίσθωση από την μητέρα ακινήτου ιδιοκτησίας των ανήλικων
τέκνων της. Κατάσχεση εις χείρας του μισθωτή από το ελληνικό δημόσιο των μισθωμάτων για
οφειλές της μητέρας προς αυτό. Έγκυρη η κατάσχεση έστω και αν τα τέκνα της είναι ιδιοκτήτες
του καταστήματος. Ανακοπή της μητέρας ως τρίτης (936 Κπολ.Δ). Απορρίπτεται. 276/331
Εμπορική μίσθωση. Καταγγελία μετά την παρέλευση διετίας από τον μισθωτή. Ισχύει
έξι μήνες αργότερα και ο μισθωτής οφείλει αποζημίωση έξι μηνών. Δεν απαιτείται να
υπάρχει κάποιος λόγος για την καταγγελία αλλά αρκεί η δήλωση του μισθωτή ότι λύει
τη μίσθωση. Αν ο μισθωτής παρέδωσε το μίσθιο αμέσως με την καταγγελία, οφείλει τα
μισθώματα μέχρι την επέλευση της καταγγελίας των έξι μηνών. Όταν όμως η καταγγελία
γίνεται για σπουδαίο λόγο, τότε τα περιστατικά πρέπει να αποτελούν και περιεχόμενο
της καταγγελίας. Ένσταση ύπαρξης σπουδαίου λόγου στην αγωγή του εκμισθωτή για
την αποζημίωση. Περιστατικά. 565/594
Εμπορική μίσθωση. Καταγγελία μίσθωσης για ιδιόχρηση. Ισχύουν οι περιορισμοί της
καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος (281 Α.Κ.) Δαπάνες στο μίσθιο από το μισθωτή.
Ένσταση του άρθρου 281 Α.Κ. Απόρριψή της γιατί ο μισθωτής από το χρόνο των δαπανών
μέχρι την καταγγελία κέρδισε σεβαστά ποσά από την εκμετάλλευση του μισθίου. Αγορά του
μισθίου με χρήματα εισαχθέντα από το εξωτερικό. Καταβάλλεται ποσοστό 50% στην έξωση
για ιδιόχρηση έστω και αν χρησιμοποιήθηκε το μίσθιο με την ίδια χρήση πριν παρέλθει η
νόμιμη προθεσμία (ενός έτους). Περιστατικά καθορισμού ύψους αποζημίωσης. 705/598
Επαγγελματική μίσθωση. Πότε λύεται. Πότε δεν καταβάλλεται η άυλη αποζημίωση.
Περισσότεροι μισθωτές. Υφίσταται μεταξύ τους κοινωνία επί της οποίας εφαρμόζονται
οι διατάξεις της εις ολόκληρον ενοχής και επικουρικώς οι περί κοινωνίας. Η αποχώρηση
ενός ούτε βλάπτει ούτε ωφελεί τους λοιπούς κοινωνούς. Περιστατικά. 1054/604
Άκυρη εμπορική μίσθωση ακινήτου που ανήκει σε κληροδότημα, γιατί δεν τηρήθηκαν οι
διατυπώσεις του α.ν. 2039/39. Υποχρέωση του μισθωτή να καταβάλει το ποσό εκείνο
με το οποίο έγινε πλουσιότερος και όχι το συμφωνημένο με βάση σχετική δημοπρασία.
722/653

Μίσθωση
Μίσθωση. Ευθύνη μισθωτή για φθορές στο μίσθιο εκτός από εκείνες που προκλήθηκαν
από τη συνήθη χρήση. Σχετική αγωγή. Δεν απαιτείται υπαιτιότητα του μισθωτή για τις
ζημιές. Μισθώσεις του ελληνικού δημοσίου. Ευθύνη για τις φθορές. Έννοια σχετικής
διάταξης το ν. 1540/1938. Περιστατικά. 180/63
Μίσθωση. Πραγματικό ελάττωμα του μισθίου είναι αυτό που εμποδίζει τη συμφωνημένη
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χρήση του μισθίου. Έννοια. 185/68
Μίσθωση. Καταβολή “αέρα” 8.000.000 δρχ. Μετά ταύτα καθυστέρηση καταβολής του
μισθώματος με την δικαιολογία ότι το μίσθιο είχε βλάβες και δεν μπόρεσε ο μισθωτής να
ασκήσει την επιχείρησή του. Αγωγή εξώσεως για καθυστέρηση μισθωμάτων. Η αγωγή δεν
ασκείται καταχρηστικά ούτε χωρεί συμψηφισμός του “αέρα” με τα οφειλόμενα μισθώματα.
Εργασίες επισκευής μισθίου χωρίς άδεια της Πολεοδομίας και της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Συνιστά αδικοπραξία και υπάρχει ευθύνη για καταβολή ηθικής ικανοποίησης. 202/69
Μίσθωση. Ύπαρξη ελαττώματος ή εμφάνισή του κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Ο μισθωτής
δικαιούται να μειώσει το μίσθωμα ή να μην το καταβάλει ή να καταγγείλει τη μίσθωση. Τα
ίδια ισχύουν και στις εμπορικές μισθώσεις. Κίνδυνος για την υγεία από τη χρήση του μισθίου
(κατοικίας ή καταστήματος). Δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση έστω και αν εγνώριζε
τον κίνδυνο ή παραιτήθηκε από τα σχετικά δικαιώματά του. Καταγγελία της μίσθωσης
καταστήματος για ύπαρξη οσμής από αποχέτευση. Καταγγελία από τον μισθωτή. Λύεται
η μίσθωση από την ημέρα της καταγγελίας. Αν οφείλονται μισθώματα για χρόνο μέχρι την
καταγγελία, τότε συμψηφίζεται με αυτά η “εγγύηση” που είχε καταβληθεί κατά τη ημέρα της
μίσθωσης. 273/86
“Εγγύηση” που καταβάλλεται κατά την κατάρτιση συμβάσεως μίσθωσης που αποβλέπει
στην εξασφάλιση του μισθωτή για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Η λειτουργία
της διέπεται από την ειδικότερη συμφωνία των συμβαλλομένων και επιστρέφεται μόνο
κατά τη λήξη της μίσθωσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μισθωτή έναντι
του εκμισθωτή. 516/111
Μίσθωση. Δικαιώματα μισθωτή αν κατά την παράδοση του μισθίου ή κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης εμφανίσει ελαττώματα που εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση.
Τότε ο μισθωτής έχει δικαίωμα να μην καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. 749/144
Μίσθωση σε ακίνητο που ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Α.Ε.Ι. Δεν προστατεύεται
από το π.δ. 34/1995. Αυτό ισχύει και στα Τ.Ε.Ι. 1148/607
Μίσθωση. Καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος με αγωγή του άρθρου 597
Α.Κ. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής αυτής με νεώτερη. Η παραίτηση αυτή
δεν επιδρά στο υποστατό της καταγγελίας που έγινε με την πρώτη αγωγή η οποία
(καταγγελία) επέφερε τα αποτελέσματά της ως προς τη λήξη της μισθωτικής σχέσης για
το μέλλον. Δεύτερη καταγγελία της μίσθωσης με την νεώτερη αγωγή στερείται έννομης
συνέπειας. Περιστατικά. 1166/608
Εμπορική μίσθωση. Μίσθωση αρχαιολογικών χώρων από Ο.Τ.Α. προς ιδιώτη. Δεν
παρατείνεται η μίσθωση αυτή από το π.δ. 34/95 και ο μισθωτής είναι εξωστέος όταν
λήξει η σύμβαση. Περιστατικά και σχετικές ενστάσεις. 703/597

Μίσθωση δημοσίων υπηρεσιών
Μίσθωση δημοσίων υπηρεσιών. Η σχετική νομοθεσία εφαρμόζεται μόνο για τις δημόσιες
υπηρεσίες και όχι σε μισθώσεις που μισθωτές είναι άλλα ν.π.δ.δ. Στις μισθώσεις αυτές δεν
επιτρέπεται σιωπηρή αναμίσθωση ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης και η μίσθωση
λήγει με την παρέλευση του συμβατικού χρόνου. 19/610
Μίσθωση δημοσίου για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών. Νομοθεσία και περιστατικά. 1115/
672
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Μίσθωση έργου
Σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση μισθώσεως έργου. Έννοια.
Περιστατικά που αποδεικνύουν σύμβαση μίσθωσης έργου. 416/99
Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις. Υπερημερία οφειλέτη. Ο δανειστής δικαιούται να λάβει
αποζημίωση αν τάξει προθεσμία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης με σαφή δήλωση
ότι αν παρέλθει η προθεσμία αποκρούει την παροχή, εκτός αν αυτό το μέτρο είναι
άσκοπο. Με μόνη την υπερημερία ο δανειστής δεν αποκτάει δικαίωμα αποζημίωσης.
Πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 383 και 385 Α.Κ. Στη μίσθωση έργου
εφαρμόζονται τα ίδια μετά την πάροδο του χρόνου παράδοσης του έργου, ενώ πριν
από αυτήν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 686 Α.Κ. Αξίωση αποζημίωσης κατά το
άρθρο 690 Α.Κ. Μπορεί να ασκηθεί και με ανταγωγή κατά της αγωγής του εργολάβου για
καταβολή της εργολαβικής αμοιβής, αλλά απαιτείται και πάλι να έχει ταχθεί η προθεσμία
κατά τα άρθρα 383 και 355 Α.Κ. 466/105
Ασφαλιστικός σύμβουλος (άρθρο 16 παρ. 1 ν. 1569/85). Έννοια. Η σχέση που συνδέει
τον ασφαλιστικό σύμβουλο και τον ασφαλιστή είναι μίσθωση έργου, άρα δεν είναι
αντιπρόσωπος ούτε εντολοδόχος του δεύτερου. Συντονιστής ασφαλιστικού συμβούλου.
Έννοια. Η σύμβαση με την επιχείρηση είναι επίσης σύμβαση έργου. Ιδιοποίηση
χρηματικών ποσών που παραδίδονται στον συντονιστή για επωφελή τοποθέτηση από
πελάτη. Περιστατικά. 354/457

Μίσθωση πράγματος
Πλοίο. Παραχώρησή του χωρίς πλήρωμα (“γυμνού”). Είναι μίσθωση πράγματος. Μη
παράδοση του πράγματος στον μισθωτή. Δικαιώματά του. Υπαίτια πράξη ζημιογόνος
ή παράλειψη με την οποία παραβιάζεται μία σύμβαση, εκτός από την αγωγή από τη
σύμβαση μπορεί να επιστηρίξει και αγωγή από αδικοπραξία όταν είναι παράνομη
ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση γιατί αντίκειται στο γενικό καθήκον να μην ζημιώνει
κανείς τον άλλον υπαιτίως. Περιστατικά. 52/56
Μίσθωση αλλοτρίου πράγματος. Έγκυρη ανακοπή τρίτου. Ο εκμισθωτής καίτοι δεν
είναι κύριος δικαιούται (μόνο αυτός) να ζητήσει το μίσθωμα. Ο κύριος δεν δικαιούται να
ασκήσει αγωγή οποιαδήποτε από τη μίσθωση για καταβολή μισθωμάτων ή απόδοση
μισθίου, έστω και αν έληξε η μίσθωση, αλλά μόνο αγωγή από την κυριότητα ή τη νομή.
Αυτά ισχύουν και στην επαγγελματική μίσθωση. Μίσθωση από την μητέρα ακινήτου
ιδιοκτησίας των ανήλικων τέκνων της. Κατάσχεση εις χείρας του μισθωτή από το ελληνικό
δημόσιο των μισθωμάτων για οφειλές της μητέρας προς αυτό. Έγκυρη η κατάσχεση
έστω και αν τα τέκνα της είναι ιδιοκτήτες του καταστήματος. Ανακοπή της μητέρας ως
τρίτης (936 Κπολ.Δ). Απορρίπτεται. 276/331

Μοτοποδήλατο
Αυτοκινητικό ατύχημα. Έλλειψη άδειας οδήγησης ανήλικου παιδιού (15 ετών) που
κυκλοφορούσε με μοτοσικλέτα χωρίς κράνος. Συνυπαιτιότητα κατά 25% γιατί δεν είχε
κράνος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Κατά τα άλλα δεν είναι συνυπαίτιος γιατί οδηγούσε
κανονικά. 208/321
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Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς κράνος. Τραυματισμός του στο
κεφάλι. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 20%. 144/691

Ν
Ν.Α.Τ.
Πλειστηριασμός πλοίου. Κατάταξη δανειστών βάσει του Κ.Ι.Ν.Δ. Αναγγελτήριο στον
πλειστηριασμό. Στοιχεία απαραίτητα που πρέπει να περιέχει για να είναι έγκυρο.
Αναγγελία του Ελληνικού δημοσίου. Στοιχεία σε πλειστηριασμό πλοίου και για απαίτηση
“υπέρ ΝΑΤ”. Απαιτήσεις εργαζομένων στο πλοίο με σύμβαση ναυτολόγησης. Περιστατικά.
Πάντως στην απαίτηση από τη σύμβαση της ναυτολόγησης δεν περιλαμβάνονται τα
δικαστικά έξοδα. 755/410,478

Ναυτολόγηση
Πλειστηριασμός πλοίου. Κατάταξη δανειστών βάσει του Κ.Ι.Ν.Δ. Αναγγελτήριο στον
πλειστηριασμό. Στοιχεία απαραίτητα που πρέπει να περιέχει για να είναι έγκυρο. Αναγγελία του
Ελληνικού δημοσίου. Στοιχεία σε πλειστηριασμό πλοίου και για απαίτηση “υπέρ ΝΑΤ”. Απαιτήσεις
εργαζομένων στο πλοίο με σύμβαση ναυτολόγησης. Περιστατικά. Πάντως στην απαίτηση από
τη σύμβαση της ναυτολόγησης δεν περιλαμβάνονται τα δικαστικά έξοδα. 755/410,478

Νομάρχης
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η πρόσληψη δικηγόρου γίνεται με απόφαση της νομαρχιακής
επιτροπής (άρθρο 15 του π.δ. 30/1996). Η σύμβαση με το δικηγόρο πρέπει να είναι έγγραφη
εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 150.000 δρ. και να υπογραφεί από το Νομάρχη. Αν δεν
υπάρχουν τα στοιχεία αυτά η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη και όχι ως μη νόμιμη. 686/
768

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η πρόσληψη δικηγόρου γίνεται με απόφαση της νομαρχιακής
επιτροπής (άρθρο 15 του π.δ. 30/1996). Η σύμβαση με το δικηγόρο πρέπει να είναι έγγραφη
εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 150.000 δρ. και να υπογραφεί από το Νομάρχη. Αν δεν
υπάρχουν τα στοιχεία αυτά η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη και όχι ως μη νόμιμη. 686/
768

Νομή
Νομή. Παραγραφή ετήσια. Διακοπή της παραγραφής με διαδικαστική πράξη (αγωγή
κ.λ.π.). Αρχίζει και ισόχρονη παραγραφή εφόσον όμως είναι δυνατή η περαιτέρω
προώθηση της υπόθεσης με πράξεις των διαδίκων. Περιστατικά παραγραφής εν επιδικία.
Αν όμως το δικαστήριο προσδιόρισε την έφεση πέρα από την προθεσμία του έτους, τότε
δεν συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής γιατί δεν είναι υπαίτιος της καθυστέρησης
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ο διάδικος. Περιστατικά. 57/158
Δημόσια κτήματα. Αγωγή περί νομής. Δεν οφείλει ο ενάγων πριν από κάθε αγωγή
να κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή στο δημόσιο (ή στους Ο.Τ.Α.) αίτηση που
να περιλαμβάνει τις αξιώσεις του. Κοινόχρηστα. Κτήση της ιδιότητας αυτής από
αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα κατά ΒΡΔ δικαίου. Υπό το καθεστώς του Α.Κ.
προτείνεται η ένσταση του άρθρου 281 Α.Κ. εφόσον επί μακρό χρονικό διάστημα άφησε
το πράγμα εκτεθειμένο στην κοινή χρήση. Αυτό ισχύει και για οδό. Δεν ισχύει όμως αν
ο κύριος δημιουργήσει ιδιωτική οδό για χρήση του. Δεν γίνεται κοινόχρηστος και δεν
ισχύουν αυτά. Περιστατικά. 579/182
Νομή. Ενιαύσια παραγραφή της σχετικής αξίωσης. Διακοπή με έγερση αγωγής ενώπιον
του Ειρηνοδικείου. Παραίτηση από την αγωγή αυτή. Έγερση και νέας αγωγής εντός έτους
από την παραίτηση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου. Η αξίωση δεν έχει παραγραφεί.
1152/196

Νομικό πρόσωπο
Νομικό Πρόσωπο. Ευθύνη του για τις δικές του υποχρεώσεις χωρίς ευθύνη των μελών
του και το αντίθετο. Εξαίρεση μόνο σε περίπτωση κατάχρησης από τον εταίρο της νομικής
προσωπικότητας της εταιρείας. ΕΠΕ. Ευθύνη των εταίρων. Περιστατικά. 1130/47
Μίσθωση δημοσίων υπηρεσιών. Η σχετική νομοθεσία εφαρμόζεται μόνο για τις δημόσιες
υπηρεσίες και όχι σε μισθώσεις που μισθωτές είναι άλλα ν.π.δ.δ. Στις μισθώσεις αυτές δεν
επιτρέπεται σιωπηρή αναμίσθωση ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης και η μίσθωση
λήγει με την παρέλευση του συμβατικού χρόνου. 19/610
Δήμος ή Κοινότητα. Μίσθιο που πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιηθεί για λειτουργία υπηρεσιών
τους ή νομικά πρόσωπα δημοτικά ή κοινοτικά, ιδρύματα ή επιχειρήσεις που εξαρτώνται
από το Δήμο. Με τη λήξη της μίσθωσης επιτρέπεται καταγγελία για τον άνω λόγο (άρθρο
41 π.δ. 34/1995). Απαιτείται δυνατότητα και πρόθεση ιδιοχρήσεως από το Δήμο ή τους
πιο πάνω οργανισμούς. Μάρτυρας. Δεν μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος διαδίκου
νομικού προσώπου. Αυτό ισχύει και στις μισθωτικές διαφορές. 47/610
Διοικητικές συμβάσεις και διοικητικά δικαστήρια. Στα διοικητικά δικαστήρια υπάγονται όχι
όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από το δημόσιο ή από ΟΤΑ ή από άλλα ν.π.δ.δ. ή
για λογαριασμό τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν την εκτέλεση
δημοσίων έργων), αλλά μόνο αυτές που έχουν διοικητικό χαρακτήρα, δηλαδή εκείνες
με τις οποίες επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού τον οποίο ο νόμος έχει αναγάγει σε
δημόσιο σκοπό όπου το δημόσιο ή το ν.π.δ.δ. βρίσκεται σε υπερέχουσα θέση έναντι
του αντισυμβαλλομένου του. Δημοτικά και κοινοτικά έργα. Απευθείας ανάθεση έργων.
Απαιτείται έγγραφο που είναι συστατικό. Αν λείπει το έγγραφο, τότε οι διαφορές δεν
εκδικάζονται από τα διοικητικά δικαστήρια αλλά τα πολιτικά. Περιστατικά. 622/642
Ν.Π.Δ.Δ. Αξιώσεις υπαλλήλων. Παραγραφή διετής. Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων.
Είναι ν.π.δ.δ. Επίδομα δημοσίων συνθηκών για τους εργαζόμενους. 947/666

Νόμιμη μοίρα
Νόμιμη μοίρα. Στοιχεία αγωγής για τη συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας, της διεκδικητικής
αγωγής και της πουβλικιανής αγωγής. 204/246
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Νόμιμη μοίρα συζύγου. Εγκατάσταση συζύγου μόνο στην επικαρπία ορισμένων κληρονομιαίων
πραγμάτων. Ο σύζυγος θα λάβει κατά πλήρη κυριότητα το ποσοστό της νόμιμης μοίρας του και
επί πλέον την επικαρπία των υπολοίπων εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στη διαθήκη
(σοκίνειος ρήτρα). Ισχυρισμός εναγομένου ότι υπάρχουν και άλλα κληρονομιαία πράγματα.
Είναι ένσταση. Στοιχεία για να είναι ορισμένη., Περιστατικά. 334/248
Νόμιμη μοίρα. Η ακυρότητα για παράβαση των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα τάσσεται
μόνο υπέρ του μεριδούχου και δεν επιβάλλεται σ’ αυτόν. Συνεπώς αν στη διαθήκη
παραβιάστηκαν οι διατάξεις για τη νόμιμη μοίρα, ο μεριδούχος δικαιούται και μετά την
περίοδο της προθεσμίας προς αποποίηση, να παραιτηθεί του δικαιώματος της νόμιμης
μοίρας. Η παραίτηση μπορεί να γίνει, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, με άτυπη
μονομερή μη απευθυντέα δήλωση βούλησης είτε ρητώς είτε σιωπηρώς που μπορεί
να συναχθεί συμπερασματικά από πράξεις που εμφαίνουν βούληση παραίτησης. Το
δικαίωμα του μεριδούχου για επίκληση της ακυρότητας της διαθήκης που παραβιάζει
τη νόμιμη μοίρα καθώς και το δικαίωμά του για παραίτηση μεταβαίνουν και στους
κληρονόμους. Η παραίτηση μπορεί να γίνει και πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης
εφόσον το περιεχόμενό της ήταν γνωστό σ’ αυτόν. 467/251
Διαθήκη. Εγκατάσταση αναγκαίου κληρονόμου (συζύγου) μόνο στην επικαρπία. Είναι
περιορισμός της νόμιμης μοίρας (1829 Α.Κ.) και ο μεριδούχος θα λάβει τη νόμιμη
μοίρα του και την επικαρπία εκτός αν στη διαθήκη υπάρχει σοκίνειος ρήτρα. Αγωγή για
συμπλήρωση νόμιμης μοίρας. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένη.
Το δικαίωμα προσβολής ακυρότητας της διαθήκης ή κωδίκελλου για οποιονδήποτε λόγο
(άρα και για την παράβαση των διατάξεων της νόμιμης μοίρας) υπέρ του δημοσίου ή
κοινωφελούς σκοπού υπόκειται σε παραγραφή μετά την πάροδο πενταετίας από τη
δημοσίευση της διαθήκης (άρθρο 1 ν.δ. 430/1970). Απαιτείται πάντως η περιουσία να
καταλείφθηκε προς εκπλήρωση σκοπού κοινής ωφέλειας. Παραίτηση από το δικαίωμα
της νόμιμης μοίρας, Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας. 540/254
Νόμιμη μοίρα. Αγωγή περί κλήρου του μεριδούχου για τη συμπλήρωση της νόμιμης
μοίρας. Αν είναι αναγνωριστική απλώς η αγωγή, δεν είναι περί κλήρου και συνεπώς δεν
είναι απαραίτητο να αναφέρεται σ’ αυτήν ότι ο εναγόμενος κατακρατεί τα κληρονομιαία
ως κληρονόμος. Υπολογισμός για τη συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας. Περιστατικά.
635/264
Νόμιμη μοίρα. Μεριδούχος ενάγων. Η περί κλήρου αγωγή κατά του κατακρατούντος την
κληρονομία ως κληρονόμος και από τον κληρονόμο του κληρονόμου. Δεν ασκείται όμως
εναντίον εκείνου που με σύμβαση απέκτησε μεμονωμένα αντικείμενα της κληρονομιάς
ή του καθολικού ή ειδικού διαδόχου του όπως επίσης εναντίον εκείνου που απέκτησε
αντικείμενα από το νομέα της κληρονομίας και νέμεται αυτά δυνάμει ειδικού τίτλου ή
εναντίον εκείνου που νέμεται χωρίς τίτλο. Στις περιπτώσεις αυτές ασκείται η ειδική αγωγή
του κληρονόμου κατά του τρίτου που νέμεται την κληρονομία. Ανακοίνωση της δίκης.
Έννοια. Δεν ασχολείται το δικαστήριο με την ανακοίνωση της δίκης όταν ο προς ον η
ανακοίνωση αρνείται την ιστορική βάση της αγωγής και δηλώνει με τις προτάσεις του
ότι δεν παρεμβαίνει. Αναπροσαρμογή του έτους 1929. Τρόπος υπολογισμού. Άτυπη
προίκα. Νόμιμη μοίρα. Τρόπος υπολογισμού. 642/265
Νόμιμη μοίρα. Περιστατικά για τον προσδιορισμό της. 677/274
Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός. Το δικαίωμα του συζύγου να πάρει ως εξαίρετα τα έπιπλα,
σκεύη, ενδύματα και άλλα αντικείμενα κατά το άρθρο 1820 Α.Κ. ισχύει μόνο όταν αυτός
καλείται ως εξ αδιαιρέτου κληρονόμος και όχι όταν υπάρχει διαθήκη. Υπολογίζονται
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στην περίπτωση αυτή στην αξία της κληρονομίας για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας.
776/277
Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός πριν τις τροποποιήσεις του ν. 1329/1983. Παροχή σε
μετρητά σε μεριδούχο κατά το έτος 1980 και αναφορά της καταβολής αυτής στη διαθήκη.
Υπολογίζεται η αξία της παροχής με αναπροσαρμογή. 969/282

Νοσήλια
Αναπηρία ή παραμόρφωση. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 931
Α.Κ. Περιστατικά. Νοσήλια από βλάβη του σώματος. Οφείλονται στον παθόντα έστω και
αν πληρώθηκαν από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΙΚΑ) ή ταμείο ασφαλίσεως
ή από ασφαλιστική εταιρεία δυνάμει συμβάσεως ιδιωτικής ασφάλισης. 419/
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός στο κεφάλι. Συνυπαίτιος σε ποσοστό 20% επειδή
δεν φορούσε κράνος. Συνεπώς δεν μειώνεται το ποσό των νοσηλείων που σχετίζονται
με τον τραυματισμό στο αριστερό πόδι, γιατί λείπει ο αιτιώδης σύνδεσμος. 915/747

Νοσοκόμος
Αυτοκινητικό ατύχημα. Περιποίηση του τραυματισθέντος από τη μητέρα του. Δικαιούται
ο τραυματισθείς να ζητήσει αποζημίωση για τη δαπάνη στην οποία θα υπεβάλλετο
για την πρόσληψη αποκλειστικής νοσοκόμου. Αποζημίωση κατά το άρθρο 931 Α.Κ.
(παραμόρφωση και αναπηρία) σε κόρη που εργαζόταν ως πωλήτρια και μετά τον
τραυματισμό της δεν θα μπορεί να εργάζεται στην ίδιας εργασία. 216/697

Ξ
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Απαγόρευση απόλυσης σε εργαζόμενη κατά την
περίοδο της εγκυμοσύνης και ένα χρόνο μετά ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο
χρόνο λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει
σπουδαίος λόγος. Αυτό ισχύει και στις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εργαζόμενοι
σε ξενοδοχειακές εποχικές εργασίες. Τρόπος προσλήψεως για τη νέα κάθε φορά περίοδο
λειτουργίας του ξενοδοχείου. 678/574

Ο
Οδοντίατροι
Ι.Κ.Α. Πρόσληψη οδοντιάτρου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για παροχή των ιατρικών
του υπηρεσιών. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση ενός μηνός κατά
τη διάταξη του άρθρου 10 του ν.δ. 1204/1972 και όχι με βάση το άρθρο 3 του Κανονισμού
είναι άκυρη και οφείλονται μισθοί υπερημερίας από την καταγγελία και εφεξής. 511/560

Ο.Ε.Κ.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

881

Κτήση ακινήτων με δάνειο από τον Ο.Ε.Κ. Άκυρη η αναγκαστική εκτέλεση. Περιστατικά. 932/
425

Οικιακοί βοηθοί
Οικιακοί βοηθοί. Παρέχουν εξαρτημένη εργασία κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση
οικιακών ή προσωπικών αναγκών του εργοδότη ή των μελών της οικογενείας του.
Εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις για παροχή άδειας με αποδοχές, για δώρα εορτών και
για αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. 617/568

Οικογένεια
“Οικογένεια”. Ποιους περιλαμβάνει. Αλλοδαπός που δεν είναι υπήκοος χώρας μέλους της Ε.Ε.
εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια εργασία, η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη. Όμως
ανεξάρτητα από την ακυρότητα της σύμβασης υφίσταται δικαίωμα διατροφής. 546/728

Οικοδομικές εργασίες
Εργατικό ατύχημα σφαλισμένου εργαζόμενου στο ΙΚΑ. Απαλλαγή του εργοδότη από κάθε
υποχρέωση για αποζημίωση του παθόντος, ήτοι τόσο της κατά το κοινό δίκαιο ευθύνης
για αποζημίωση όσο και της προβλεπόμενης από το Ν. 551/1914 ειδικής αποζημίωσης. Η
απαλλαγή αυτή καλύπτει και την περίπτωση της ειδικής αμέλειας δηλαδή όταν το ατύχημα
έγινε γιατί δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών
περί των όρων ασφαλείας. Μόνο αποζημίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης δικαιούται ο εργαζόμενος. Οικοδομικές εργασίες. Έννοια και ευθύνη εργοδότη.
Ευθύνη του εργοδότη, εργολάβου, υπεργολάβου. Περιστατικά. 979/585

Οικοπεδούχος
Εφετείο. Έφεση. Απόρριψη αγωγής πρωτόδικα κατ’ ουσία. Άσκηση εφέσεως. Το Εφετείο
μπορεί να χαρακτηρίσει την αγωγή νόμω αβάσιμη. Πολυκατοικία. Συμφωνία κατασκευής
της με το σύστημα της αντιπαροχής. Προσύμφωνο εργολάβου με τρίτον για πώληση
διαμερίσματος. Καθυστέρηση κατασκευής της πολυκατοικίας από τον εργολάβο και
υπαναχώρηση των οικοπεδούχων. Αγωγή με το άρθρο 914 Α.Κ. του τρίτου κατά των
οικοπεδούχων. Νομική αβασιμότητα γιατί το καθήκον του τρίτου να μη ζημιώνει άλλον
δεν περιλαμβάνει και την υποχρέωσή του να έρχεται αρωγός και να αποκαθιστά τη
ζημιά άλλου που έχει γενεσιουργό αιτία αθέτηση συμβατικού δεσμού από τον υπόχρεο
οφειλέτη στον οποίο (δεσμό) ο τρίτος δεν μετέχει κατά οποιοδήποτε τρόπο. 251/324
Κατάσχεση εις χείρας τρίτων. Κατάσχεση εις χείρας οικοπεδούχου ως τρίτου για
οφειλές του εργολάβου. Νομιμοποιείται να ασκήσει ανακοπή κατά της κατάσχεσης ο
οικοπεδούχος. Στάδια προσβολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης (934.1
Κ.Πολ.Δ.) Λεπτομέρειες στο περιεχόμενο ανακοπής. Περιστατικά. 1188/439

Οινόπνευμα ή τοξικές ουσίες
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Ασφαλιστική σύμβαση. Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές που προξενούνται κατά το
χρόνο που ο οδηγός του ζημιογόνου οχήματος τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή
τοξικών ουσιών. Η διαδικασία για την απόδειξη ότι ο οδηγός τελούσε κατά το αυτοκινητικό
ατύχημα υπό τη επήρεια οινοπνεύματος κ.λ.π. δύναται να προκύψει και από άλλα
αποδεικτικά μέσα και όχι κατ’ ανάγκη από την μνημονευόμενη στην κοινή απόφαση των
υπουργών ΥΑ 1338 2 Φ. 705. 11/4 δ από 25/26/11/1997.Αν ο ασφαλιστής ικανοποιήσει
τον παθόντα είτε με βάση δικαστική απόφαση είτε εξώδικο συμβιβασμό, έχει δικαίωμα
αναγωγής κατά του ασφαλισμένου αξιώνοντας από αυτόν να του καταβάλει όσα πλήρωσε
στον παθόντα τρίτο. 519/716

Ομαδικές απολύσεις
Ομαδικές απολύσεις (ν. 1387/1983). Προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.
Έννοια των όρων “επιχείρηση”. “εκμετάλλευση”, “ομαδικές απολύσεις”. Σε περίπτωση
διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, δεν εφαρμόζεται ο πιο πάνω νόμος αρκεί η
διακοπή να είναι μόνιμη και πραγματική. Έννοια των σχετικών διατάξεων. “Μεταβίβαση”
της επιχειρήσεως. Έννοια. 103/531
Σύμβαση εργασίας. Διαθεσιμότητα μισθωτών. Προϋποθέσεις. Ομαδικές απολύσεις
εργαζομένων. Προϋποθέσεις. Περιστατικά. 377/556

Ομοδικία
Ομοδικία. Άσκηση εφέσεως από έναν ομόδικο. Το αποτέλεσμα ωφελεί και τους λοιπούς
αν δεν αποδέχθηκαν την απόφαση. Περιστατικά. 120/302
Ομοδικία απλή. Η έφεση στρέφεται εναντίον εκείνων των ομοδίκων που έχει έννομο
συμφέρον. Πίνακας κατάταξης σε πλειστηριασμό. Η έφεση κατά της πρωτόδικης
απόφασης στρέφεται μόνο κατά εκείνου του ομοδίκου που επιζητεί ο εκκαλών με τους
λόγους της έφεσης να ανατρέψει υπέρ αυτού την κατάταξη. Περιστατικά. Πλειστηριασμός.
Συνδρομή απαιτήσεων με γενικό και ειδικό προνόμιο (976 αρ. 2 και 1007 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.)
δηλαδή των απαιτήσεων για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο ή υποθήκη, οι απαιτήσεις του
άρθρου 975 ικανοποιούνται έως το 1/3 του πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί
στους πιστωτές και τα 2/3 διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου
976 αρ. 2 Κ.Πολ.Δ. Απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου και ενυπόθηκων δανειστών.
Τρόπος διανομής του πλειστηριάσματος. 199/318
Αναγκαστική ομοδικία. Άσκηση ένδικων μέσων από έναν διάδικο. Πρέπει να καλούνται και
οι λοιποί ομόδικοι έστω και αν γι’ αυτούς η απόφαση που προσβάλλεται έγινε τελεσίδικη
γιατί με προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η
έφεση. Αυτά ισχύουν και στην εταιρία όταν ενάγεται εταιρία και ομόρρυθμοι εταίροι οπότε
υφίσταται αναγκαστική ομοδικία. 338/344
Εκούσια δικαιοδοσία. Έφεση κατά αποφάσεως που εκδόθηκε με τη διαδικασία αυτή.
Στρέφεται καθ’ όλων κείνων που έλαβαν μέρος στη δίκη που εκδόθηκε η απόφαση.
Αν παραληφθεί κάποιος δεν είναι απαράδεκτη η έφεση αλλά μπορεί το δικαστήριο να
επιβάλλει την κλήτευση του διαδίκου που έλαβε μέρος στην πρωτόδικη δίκη αλλά δεν
απευθύνθηκε εναντίον του η έφεση. 244/453
Ομοδικία. Άσκηση ένδικου μέσου από κάποιον ομόδικο έχει αποτελέσματα και για τους
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άλλους οι οποίοι πρέπει να καλούνται σε όλες τις συζητήσεις του ένδικου μέσου αλλιώς
η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. Ομόρρυθμη εταιρεία κατά εταίρων. Όταν ενάγονται
για εταιρικές υποθέσεις, υπάρχει αναγκαστική ομοδικία. Περιστατικά. 758/483
Ομόδικοι. Η έφεση δεν στρέφεται κατά του ομόδικου εκτός αν η απόφαση περιέχει
επιβλαβείς διατάξεις για τον εκκαλούντα και μάλιστα όχι σε κάθε περίπτωση αλλά
μόνο εάν μεταξύ των ομοδίκων υπήρξε στον πρώτο βαθμό παρεμπίπτουσα δίκη που
δημιούργησε μεταξύ τους αντιδικία. Αυτό μπορεί να συμβεί σε αυτοκινητικό ατύχημα
που ενάγονται πολλοί ως υπόχρεοι και ο ένας από αυτούς ασκήσει πρωτόδικα
παρεμπίπτουσα αγωγή. Περιστατικά. 707/408

Ομόρρυθμη Εταιρεία
Μάρτυρες. Μέλη ομόρρυθμης εταιρίας ή ομόρρυθμοι εταίροι. Ετερόρρυθμοι εταίροι
δεν εξετάζονται μάρτυρες σε δίκες της εταιρίας γιατί έχουν άμεσο συμφέρον από την
έκβαση της δίκης. 887/424
Ομόρρυθμη εταιρεία. Λύση της. Επέρχεται το στάδιο της εκκαθάρισης. Εργασίες
που γίνονται στο στάδιο της εκκαθάρισης. Λήξη της εκκαθάρισης. Αν μετά από αυτήν
διαπιστωθεί η ύπαρξη χρέους ή απαίτησης, επαναλαμβάνονται οι εργασίες της
εκκαθάρισης με τον εκκαθαριστή. Παραγραφή. Η αξίωση από αλληλόχρεο λογαριασμό
παραγράφεται με παρέλευση εικοσαετίας. Περιστατικά. 743/475
Ομόρρυθμη εταιρεία κατά εταίρων. Όταν ενάγονται για εταιρικές υποθέσεις, υπάρχει
αναγκαστική ομοδικία. Περιστατικά. 758/483

Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)
Σύμβαση εργασίας. Αποχώρηση ή απόλυση υπαλλήλου Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.
Διάκριση που αναφέρεται στον ν. 2945/2001. Είναι αντισυνταγματική. Περιστατικά. 375/
554
Ο.Ε.Β. (Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων). Απόλυση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.
Καταβάλλεται η αποζημίωση του ν. 2112/1920. Τόκοι επιδικάζονται μόνο από την έναρξη
ισχύος του ν. 1876/1990. Περιστατικά. 856/582

Οριζόντια ιδιοκτησία
Οριζόντια ιδιοκτησία και κάθετη ιδιοκτησία. Διάκριση. Κοινό το οικόπεδο και ο ακάλυπτος
χώρος στην κάθετη ιδιοκτησία και κυριότητα σε ένα οικοδόμημα. Παραβάσεις σε
κοινόχρηστους χώρους απαγορεύονται. Περιστατικά. 805/759

Ο.Τ.Α.
Δημόσια κτήματα. Αγωγή περί νομής. Δεν οφείλει ο ενάγων πριν από κάθε αγωγή
να κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή στο δημόσιο (ή στους Ο.Τ.Α.) αίτηση που να
περιλαμβάνει τις αξιώσεις του. Κοινόχρηστα. Κτήση της ιδιότητας αυτής από αμνημονεύτου
χρόνου αρχαιότητα κατά ΒΡΔ δικαίου. Υπό το καθεστώς του Α.Κ. προτείνεται η ένσταση του
άρθρου 281 Α.Κ. εφόσον επί μακρό χρονικό διάστημα άφησε το πράγμα εκτεθειμένο στην
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κοινή χρήση. Αυτό ισχύει και για οδό. Δεν ισχύει όμως αν ο κύριος δημιουργήσει ιδιωτική
οδό για χρήση του. Δεν γίνεται κοινόχρηστος και δεν ισχύουν αυτά. Περιστατικά. 579/182
Διοικητικές συμβάσεις και διοικητικά δικαστήρια. Στα διοικητικά δικαστήρια υπάγονται όχι
όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από το δημόσιο ή από ΟΤΑ ή από άλλα ν.π.δ.δ. ή
για λογαριασμό τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν την εκτέλεση
δημοσίων έργων), αλλά μόνο αυτές που έχουν διοικητικό χαρακτήρα, δηλαδή εκείνες
με τις οποίες επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού τον οποίο ο νόμος έχει αναγάγει σε
δημόσιο σκοπό όπου το δημόσιο ή το ν.π.δ.δ. βρίσκεται σε υπερέχουσα θέση έναντι
του αντισυμβαλλομένου του. Δημοτικά και κοινοτικά έργα. Απευθείας ανάθεση έργων.
Απαιτείται έγγραφο που είναι συστατικό. Αν λείπει το έγγραφο, τότε οι διαφορές δεν
εκδικάζονται από τα διοικητικά δικαστήρια αλλά τα πολιτικά. Περιστατικά. 622/642

Όχημα (θεριζοαλωνιστική μηχανή)
Όχημα (θεριζοαλωνιστική μηχανή). Σε περίπτωση ατυχήματος θεμελιώνεται ευθύνη κατά
το ν. ΓΠΝ/1911 και υποχρέωση ασφάλισης. Αν είναι ανασφάλιστο, υπάρχει ευθύνη του
Επικουρικού Κεφαλαίου. Ένσταση παραγραφής από το Ε.Κ. που προτείνεται το πρώτο
ενώπιον του Εφετείου. Απορρίπτεται γιατί δεν γίνεται επίκληση των λόγων της βραδείας
προβολής. 1071/748

Π
Παθητική νομιμοποίηση
Επικουρικό Κεφάλαιο. Περιπτώσεις που είναι υποχρεωμένο να καταβάλει αποζημίωση
από αυτοκινητικό ατύχημα. Έγερση αγωγής κατά του Ε.Κ. γιατί δεν έγινε γνωστό το
ζημιογόνο όχημα και ο οδηγός του. Καταδίκη σε αποζημίωση του Ε.Κ. πρωτόδικα. Άσκηση
έφεσης από το Ε.Κ. Ανεύρεση εν τω μεταξύ του υπαιτίου του τραυματισμού του ενάγοντος.
Η αγωγή απορρίπτεται λόγω ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως. 871/745

Πανελλαδικές εξετάσεις
Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού σε αυτοκινητικό ατύχημα.
Παράγοντας προς καθορισμό του επιδικαστέου ποσού και η διακοπή παρακολούθησης
μαθημάτων στο φροντιστήριο και η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επιδίκαση
2.0000 €. 1194/154

Παραίτηση (από δικαίωμα ή δικόγραφο)
Ιόνια Νησιά. Δημόσια Κτήματα και δάση. Σύνταγμα 13/29 Δεκεμβρίου 1817. Δεν υπήρχαν
δημόσια δάση για να περιέλθουν στο Ελληνικό δημόσιο μετά την ένωση της Επτανήσου
με την Ελλάδα το 1864. Παραίτηση από εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. Απαιτείται
συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή της δικαιοπραξίας. Περιστατικά. 42/156

Παραγγελιοδόχος
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Σύμβαση αμιγούς χερσαίας μεταφοράς. Νομοθετικό καθεστώς που την διέπει. Ευθύνη
μεταφορέα και παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Πρόστηση. Ευθύνη προστήσαντος για
την άδικη πράξη του προστηθέντος. Παραγραφή αξιώσεων του λήπτη της ασφαλίσεως
εξάμηνη, εκτός αν είναι αδικοπραξία οπότε υπάρχει πενταετής παραγραφή. 721/471

Παραγραφή
Παραγραφή από αδικοπραξία πενταετής. Διακοπή. Η παραγραφή δεν λαμβάνεται υπόψη
από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως χωρίς να προταθεί. Η ένσταση για παραγραφή πρέπει
να περιέχει αναγκαίως αίτημα απόρριψης της αγωγής. Παραδεκτά προτείνεται και στο
εφετείο αν τα γεγονότα που στηρίζουν την ένσταση προέκυψαν μετά την έκδοση της
εκκαλούμενης. Η παραγραφή δεν ενεργεί και υπέρ του εις ολόκληρον υπόχρεου προς
αποζημίωση (486 Α.Κ.). Περιστατικά. 953/36
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραγραφή πενταετής και διετής για την
ασφαλιστική εταιρεία. Επίδοση σε άλλη διεύθυνση από την πραγματική δεν επιφέρει
διακοπή της παραγραφής. Περιστατικά. 1051/45
Αδικοπραξία. Πενταετής παραγραφή που άρχιζε από τότε που είναι δυνατή η δικαστική
επιδίωξη της και έλαβε γνώση ο παθών των πρώτων επιζήμιων συνεπειών και του
υπόχρεου προς αποζημίωση. Αν ασκηθεί αγωγή μόνο για μέρος της αξίωσης η
παραγραφή αναφέρεται μόνο στο μέρος αυτό. Για άλλες αξιώσεις ισχύει η εικοσαετής
παραγραφή (268 Α.Κ.) αλλά εφόσον η αξίωση δεν έχει υποκύψει στην μέχρι της
τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια παραγραφή. Περιστατικά. 89/59
Παραγραφή δικαιωμάτων του εργοδότη (δεκαετία ή έξι μηνών). Μπορεί ο εργοδότης να ασκήσει
τα δικαιώματά του αυτά και μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτών με ένσταση εφόσον
όμως μέσα στο χρόνο της παραγραφής ειδοποίησε σχετικώς τον εργολάβο. Η ειδοποίηση
αυτή μπορεί να είναι άτυπη και μπορεί να γίνει και προφορικά. Περιστατικά. 400/93
Πώληση. Ελαττώματα και ελλείψεις σε αγορά πριν τις τροποποιήσεις του με το ν. 3042/
2002. Εξάμηνη παραγραφή. Το στοιχείο της δόλιας απόκρυψης πρέπει να αναφέρεται
στην αγωγή αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη. Περιστατικά. 667/136
Νομή. Παραγραφή ετήσια. Διακοπή της παραγραφής με διαδικαστική πράξη (αγωγή
κ.λ.π.). Αρχίζει και ισόχρονη παραγραφή εφόσον όμως είναι δυνατή η περαιτέρω
προώθηση της υπόθεσης με πράξεις των διαδίκων. Περιστατικά παραγραφής εν επιδικία.
Αν όμως το δικαστήριο προσδιόρισε την έφεση πέρα από την προθεσμία του έτους, τότε
δεν συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής γιατί δεν είναι υπαίτιος της καθυστέρησης
ο διάδικος. Περιστατικά. 57/158
Νομή. Ενιαύσια παραγραφή της σχετικής αξίωσης. Διακοπή με έγερση αγωγής ενώπιον
του Ειρηνοδικείου. Παραίτηση από την αγωγή αυτή. Έγερση και νέας αγωγής εντός έτους
από την παραίτηση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου. Η αξίωση δεν έχει παραγραφεί.
1152/196
Έφεση. Απόρριψη αγωγής λόγω παραγραφής. Άσκηση έφεσης με παράπονα που
στρέφονται για την υπαιτιότητα (σε αυτοκινητικό ατύχημα) και ύψος αποζημίωσης
χωρίς παράπονα για την παραγραφή. Απορρίπτεται. 208/321
Σύμβαση αμιγούς χερσαίας μεταφοράς. Νομοθετικό καθεστώς που την διέπει. Ευθύνη
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μεταφορέα και παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Πρόστηση. Ευθύνη προστήσαντος για
την άδικη πράξη του προστηθέντος. Παραγραφή αξιώσεων του λήπτη της ασφαλίσεως
εξάμηνη, εκτός αν είναι αδικοπραξία οπότε υπάρχει πενταετής παραγραφή. 721/471
Παραγραφή. Η αξίωση από αλληλόχρεο λογαριασμό παραγράφεται με παρέλευση
εικοσαετίας. Περιστατικά. 743/474
Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Παραγραφή των αξιώσεων σε προθεσμία ενός έτους.
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Όταν έχει παραγραφεί το δικαίωμα δεν χωρεί αγωγή
αδικαιολόγητου πλουτισμού για την ίδια απαίτηση. Περιστατικά. 1218/512
Παραγραφή αγωγής για μισθούς. Επέρχεται διακοπή και με την έγερση αναγνωριστικής
αγωγής. Παραίτηση από την αγωγή. Έγερση νέας. Η νέα πρέπει να απευθύνεται από
τον ίδιο ενάγοντα κατά του ίδιου αναγομένου και να στηρίζεται στην ίδια ιστορική και
νομική αιτία. Περιστατικά. 619/569
Ν.Π.Δ.Δ. Αξιώσεις υπαλλήλων. Παραγραφή διετής. Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων.
Είναι ν.π.δ.δ. Επίδομα δημοσίων συνθηκών για τους εργαζόμενους. 947/666
Παραγραφή αξιώσεως κατά της ασφαλιστικής εταιρείας. Ισχύει η διετία. Χορήγηση
βεβαίωσης ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφάλιση του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Άσκηση
αγωγής από τον παθόντα κατά της ασφαλιστικής εταιρείας μέσα στη διετία. Ο χρόνος της
παραγραφής είναι η πενταετία γιατί πρόκειται για σωρευτική αναδοχή χρέους. 6/676
Παραγραφή για το Επικουρικό Κεφάλαιο κ.λ.π. διετής για τις ζημιές, επελθούσες και
μέλλουσες εκτός από εκείνες που δεν είναι δυνατή η πρόβλεψή της κατά τη συνήθη
πορεία των πραγμάτων. Περιστατικά. 91/686
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κατάθεση από αυτόν στην
Αστυνομική Αρχή αποδεικτικού ασφάλισης αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ασφαλιστικής
εταιρείας ή απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφάλισης, το αυτοκίνητο δεν
κρατείται. Αυτά τα (κατατεθέντα) στοιχεία αποτελούν κατά πλάσμα του νόμου πρόταση της
ασφαλιστικής εταιρείας που απευθύνεται αόριστα προς τους δικαιούχους αποζημίωσης
τρίτους. Με την αποδοχή αυτή της πρότασης από τον ζημιωθέντα που μπορεί να γίνει
και με τη σχετική αγωγή, καταρτίζεται σύμβαση σωρευτικής αναστολής που ιδρύει
(άρθρα 361 και 77 Α.Κ.) άμεση ευθύνη του αποδεχομένου απέναντι στον ζημιωθέντα.
Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή είναι πενταετής γιατί η απαίτηση στηρίζεται σε
αδικοπραξία. Περιστατικά. 291/699
Αναπηρία και παραμόρφωση του παθόντος (931 Α.Κ.). Περιστατικά που δεν θεμελιώνουν
δικαίωμα ειδικής αποζημίωσης. Ασφαλιστική σύμβαση. Η ευθύνη του ασφαλιστή προς
αποζημίωση του ζημιωθέντος τρίτου καθιερώνεται από το νόμο και προϋποθέτει την
κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης. Παραγραφή της αξίωσης του τρίτου μετά πάροδο
δύο ετών και όχι πέντε ετών (937 Α.Κ.). 438/710
Αδικοπραξία. Παραγραφή αξιώσεων κατά της ασφαλιστικής εταιρείας διετής εκτός αν δεν
ήταν προβλεπτή η πρόβλεψή της κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. 542/721
ΙΚΑ. Αγωγή εργοδότη για ζημίες από αυτοκινητικό ατύχημα που πλήρωσε για νοσήλεια
και σύνταξη αναπηρίας σε ασφαλισμένο. Ζητήματα παραγραφής σε περίπτωση αλλαγής
στο πρόσωπο του δανειστή. Περιστατικά. 693/735
Όχημα (θεριζοαλωνιστική μηχανή). Σε περίπτωση ατυχήματος θεμελιώνεται ευθύνη
κατά το ν. ΓΠΝ/1911 και υποχρέωση ασφάλισης. Αν είναι ανασφάλιστο, υπάρχει ευθύνη
του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ένσταση παραγραφής από το Ε.Κ. που προτείνεται το
πρώτο ενώπιον του Εφετείου. Απορρίπτεται γιατί δεν γίνεται επίκληση των λόγων της
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βραδείας προβολής. 1071/748
Παραγραφή για την αξίωση από δικηγορική αμοιβή. Νόμιμη παραίτηση του πελάτη.
Περιστατικά. 1002/775

Παρακαταθήκη
Τράπεζα. Κατάθεση χρημάτων. Αποτελεί ανώμαλη παρακαταθήκη. Πληρωμή από την
τράπεζα εις τρίτον. Απαλλάσσεται έστω και αν είναι πλαστή η υπογραφή του λήπτη
εκτός αν η τράπεζα ετέλει εν δόλω ή έν βαρεία αμελεία” (άρθρο 3 ν.δ. 17.7/13.8.1923).
Αυτά ισχύουν και για το βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας. Αμέλεια βαρειά των
υπαλλήλων. Κριτήριο χαρακτηριστικών της. Περιστατικά ανάληψης χρημάτων από
ψευδοπλρεξούσιο. 698/465

Παρέκταση αρμοδιότητας
Εταιρία. Εταιρικές διαφορές (27 Κ.Πολ.Δ.). Η διαδικασία των εταιρικών διαφορών
είναι αποκλειστική και υπερισχύει της γενικής νόμιμης δωσιδικίας. Αν η διοίκηση έχει
εγκατασταθεί σε διάφορο τόπο από την έδρα, θα ληφθεί υπόψη ο διάφορος τόπος.
Αφανής εταιρία. Έδρα της είναι ο τόπος όπου ο εμφανής εταίρος ασκεί την εταιρική
δραστηριότητα. Αποκλειστική αρμοδιότητα. Είναι επιτρεπτή η παρέκταση αρμοδιότητας
μόνο με ρητή συμφωνία των διαδίκων που αποδεικνύεται με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο,
με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με συμφωνία που προκύπτει από τις
προτάσεις. Περιστατικά. 385/358

Παρέμβαση
Έφεση. Πρόσθετη παρέμβαση. Η έφεση πρέπει να απευθύνεται και κατά του προσθέτως
παρεμβάντος στην αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση (Κ.Πολ.Δ. 83) και όχι στην απλή
πρόσθετη παρέμβαση. Διάκριση μεταξύ των δύο ειδών παρέμβασης. Η περίπτωση της
πρόσθετης παρέμβασης του δικονομικού εγγυητή είναι απλή πρόσθετη παρέμβαση όπως
και στην ασφαλιστική εταιρεία. Αν η έφεση απευθύνεται και κατά του διαδίκου που άσκησε
απλή πρόσθετη παρέμβαση, απορρίπτεται για έλλειψη εννόμου συμφέροντος. 66/291
Παρέμβαση (81.3 Κ.Πολ.Δ.). Ο παρεμβαίνων καλείται πάντοτε στις επόμενες διαδικαστικές
πράξεις από τον διάδικο που επισπεύδει τη δίκη. Σε περίπτωση πρόσθετης παρέμβασης
έχει δικαίωμα να προτείνει την έλλειψη κλήτευσης και ο διάδικος για υποστήριξη του
οποίου ασκήθηκε η παρέμβαση. Στην έκκλητο δίκη καθίσταται απαράδεκτη η δίκη αν
δεν κλητευθεί εκείνος που άσκησε παρέμβαση πρωτόδικα. 139/302
Δικονομικός εγγυητής. Ο εναγόμενος για αποζημίωση μπορεί να τον προσεπικαλέσει ή να του
ανακοινώσει τη δίκη. Αν ο δικονομικός εγγυητής δεν ασκήσει παρέμβαση τότε δεν καθίσταται
διάδικος στην κυρία δίκη και συνεπώς ο ενάγων δεν απευθύνει και εναντίον του την έφεση.
575/
Διακοπή της δίκης. Επανάληψη. Μεταβίβαση του επίδικου ακινήτου κατά το στάδιο της
εκκρεμοδικίας. Δικαίωμα του αποκτήσαντος να ασκήσει κύρια παρέμβαση. Θάνατος του
αρχικού διάδικου (που μεταβίβασε το ακίνητο στον παρεμβάντα). Η δίκη συνεχίζεται
με τους κληρονόμους του μεταβιβάσαντος μεταξύ των οποίων και ο παρεμβάς. Η
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παρέμβαση πρέπει να κοινοποιείται σε όλους τους διάδικους. Αν κοινοποιηθεί μόνο σε
ορισμένους, απορρίπτεται. Περιστατικά. 872/421

Πεζός
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα πεζού (σε ποσοστό 40%) και του οδηγού (σε
ποσοστό 60%). Περιστατικά. 147/692
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα πεζού σε ποσοστό 30%. Περιστατικά. 293/701
Αυτοκινητικό ατύχημα σε βάρος πεζού που βαδίζει στο δεξιό μέρος συζητώντας με φίλο.
Συνυπαίτιος σε ποσοστό 20% για τον τραυματισμό του. Ειδική αποζημίωση (931 Α.Κ.)
για την αναπηρία και παραμόρφωση του σώματος. Περιστατικά που την δικαιολογούν.
Επιδικαζόμενο ποσό 2.000 €. 461/713

Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία
Σύμβαση εργασίας. Υπερωρίες. Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 8 ώρες εργασίας την
ημέρα και 40 ώρες εβδομαδιαία. Απασχόληση από 40 ώρες μέχρι 45 ώρες την εβδομάδα
αποτελεί υπερεργασία αμειβόμενη με ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25%. Πέρα από 45
ώρες μέχρι 48 ώρες απασχόληση. Αποτελεί ιδιότυπη υπερωρία που αμείβεται όπως
και η υπερεργασία. Πέρα από 48 ώρες αποτελεί παράνομη υπερωρία που αμείβεται με
ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%. 207/546

Περίκλειστο ακίνητο
Δίοδος. Περίκλειστο ακίνητο. Κριτήρια για τον καθορισμό του ακινήτου που πρέπει να
επιβαρυνθεί με τη δίοδο και ο καθορισμός της θέσης της διόδου. 697/189

Πίνακας κατάταξης
Ανακοπή κατά Πίνακα κατατάξεως. Ασκείται μέσα σε δώδεκα εργάσιμες ημέρες αφότου
επιδοθεί η πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ. Για το ελληνικό δημόσιο όμως η
προθεσμία είναι τριάντα (30) ημερών είτε η εκτέλεση επισπεύδεται κατά το κοινό δικονομικό
δίκαιο είτε κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ Δίκες κατά του ΚΕΔΕ. Το δημόσιο εκπροσωπείται
από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά του οποίου στρέφεται και κοινοποιείται με
ποινή απαραδέκτου κάθε δικόγραφο, σε κάθε όμως περίπτωση με την ίδια κύρωση απαιτείται
κοινοποίηση δικογράφου και στον υπουργό Οικονομικών γιατί μόνο οι κοινοποιούντες
οποιοδήποτε δικόγραφο προς τον υπουργό Οικονομικών παράγουν έννομες συνέπειες,
έστω και αν το δημόσιο εκπροσωπείται δικαστικά από τον υπουργό Οικονομικών και από
οποιοδήποτε άλλο όργανο κρατικό. Όλα αυτά ισχύουν και για την πρόσκληση της παρ. 1
του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ. για τον πίνακα κατατάξεως. Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως.
Συμβολαιογράφος και δικαστικός επιμελητής δεν νομιμοποιούνται να αναζητήσουν από τον
καθού η εκτέλεση. Χωρεί ανακοπή κατά της πράξεως εκκαθάρισης των εξόδων από τον
οφειλέτη και αναγγελθέντα δανειστή. Ποία τα έξοδα εκτελέσεως. 143/304
Πίνακας κατάταξης σε πλειστηριασμό. Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης
στρέφεται μόνο κατά εκείνου του ομοδίκου που επιζητεί ο εκκαλών με τους λόγους της
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έφεσης να ανατρέψει υπέρ αυτού την κατάταξη. Περιστατικά. Πλειστηριασμός. Συνδρομή
απαιτήσεων με γενικό και ειδικό προνόμιο (976 αρ. 2 και 1007 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) δηλαδή
των απαιτήσεων για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο ή υποθήκη, οι απαιτήσεις του άρθρου
975 ικανοποιούνται έως το 1/3 του πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί στους
πιστωτές και τα 2/3 διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αρ.
2 Κ.Πολ.Δ. Απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου και ενυπόθηκων δανειστών. Τρόπος
διανομής του πλειστηριάσματος. 199/318
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Κεφάλαιο που στρέφεται στην προαφαίρεση των
εξόδων εκτέλεσης. Η ανακοπή στρέφεται μόνο κατά του επισπεύδοντος και όχι κατά του
υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού. Υπολογισμός των εξόδων εκτέλεσης. Περιστατικά.
238/323
Πλειστηριασμός. Απαιτήσεις για παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση
εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, της συζύγου και των τέκνων του που
προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού
(975 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.), κατατάσσεται στη δεύτερη τάξη. Επιδίκαση διατροφής από το
νόμο υπέρ συζύγου και ανήλικων τέκνων. Δεν κατατάσσονται στη δεύτερη τάξη. Πίνακας
κατάταξης. Έξοδα εκτέλεσης. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα πληρεξουσίου δικηγόρου και
δικαστικού επιμελητή. Περιστατικά. 350/347
Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως που προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα.
Ποια εννοούνται. Κατά του πίνακα κατάταξης χωρεί ανακοπή. Αμοιβή και έξοδα
συμβολαιογράφου. Αφαίρεση από το εκπλειστηρίασμα είναι νόμιμη. Περιστατικά.
380/356
Πίνακας κατατάξεως σε πλειστηριασμό. Ανακοπή κατά του πίνακα Στοιχεία που πρέπει
να περιέχει αυτή. Νέος λόγος ανακοπής με το δικόγραφο της έφεσης είναι απαράδεκτος.
Έξοδα εκτελέσεως που προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα. Τα δικαιώματα του
συμβολαιογράφου είναι έξοδα και προαφαιρούνται. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα
έξοδα για την έγγραφη ανακοίνωση του περιεχομένου του πίνακα και κοινοποίηση
αντιγράφου αν και δεν αναφέρονται στο άρθρο 979.1 Κ.Πολ.Δ., αλλά αυτό γίνεται στην
πράξη και ορθά γιατί έτσι γίνεται γνωστό το περιεχόμενο του πίνακα στους δανειστές.
Περιστατικά και υπολογισμός εξόδων. 447/366
Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά του Πίνακα κατάταξης. Περιεχόμενο της ανακοπής.
Η εκκαθάριση των εξόδων που προαφαιρούνται πρέπει να είναι λεπτομερής και
πλήρως αιτιολογημένη ώστε να υπάρχει ευχέρεια του ελέγχου τους από τον καθού η
εκτέλεση και τους δανειστές. Αν με ανακοπή προβάλλονται αντιρρήσεις ως προς τα
προαφαιρεθέντα με τον προσβαλλόμενο πίνακα δικαιώματα και έξοδα του υπαλλήλου
του πλειστηριασμού, παραδεκτά η ανακοπή απευθύνεται κατά του υπαλλήλου. Για
τα έξοδα όμως του δικαστικού επιμελητή η ανακοπή δεν στρέφεται κατ’ αυτού αλλά
κατά του επισπεύδοντος την εκτέλεση δανειστή. Περιστατικά και υπολογισμός εξόδων
που αφαιρέθηκαν. Δικηγόροι. Αμοιβή για σύνταξη εκτέλεσης. Υπολογισμός της και
προαφαίρεση με τον πίνακα κατάταξης. 448/369
Πίνακας κατάταξης. Προσβολή με ανακοπή. Ως έξοδα προαφαιρούμενα θεωρούνται
και τα έξοδα για την έκδοση επαναληπτικών προγραμμάτων, έστω και αν στη συνέχεια
αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε ο πλειστηριασμός. Περιστατικά. 474/374
Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά Πίνακα. Αν στρέφεται κατά του ΙΚΑ πρέπει να
κοινοποιηθεί και στον διοικητή του ενώ για το δημόσιο πρέπει να επιδοθεί και στον
Υπουργό Οικονομικών. Απαιτήσεις του Δημοσίου. Κατατάσσονται στην 5η σειρά του
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άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ. και μέχρι το 1/3 του πλειστηριάσματος για όλες τις ληξιπρόθεσμες
μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεις του, ανεξάρτητα από την αιτία που
προέρχονται, ενώ το ΙΚΑ κατατάσσεται στην 6η σειρά. Περιστατικά. 936/427
Πίνακας κατάταξης. Ποία έξοδα του δικαστικού επιμελητή δεν αφαιρούνται από το
πλειστηρίασμα. Περιστατικά. 970/285,430

Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας
Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να το χορηγήσει έστω
και αν η σύμβαση είναι άκυρη. Άρνηση εργοδότη να χορηγήσει το πιστοποιητικό και
καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η τέτοια συμπεριφορά θεωρείται ως
σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη. Περιστατικά. 996/587

Πιστοποιητικό υγείας
ΚΤΕΛ. Οι οδηγοί των λεωφορείων έχουν εργοδότη τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου.
Εξαίρεση του κανόνος αυτού. Πότε. Πρόσληψη οδηγού. Απαραίτητο το πιστοποιητικό
υγείας. Αλλιώς, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή λήξης του χρόνου ισχύος του, η σύμβαση
εργασίας είναι άκυρη. Παρά ταύτα η αποζημίωση του οδηγού οφείλεται σε περίπτωση
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Περιστατικά. 35/529

Πλάνη
Πλάνη στην κατάρτιση συμβάσεως. Πλάνη υπάρχει και όταν κάποιος υπογράφει έγγραφο
νομίζοντας εσφαλμένα ότι περιλαμβάνει ορισμένο περιεχόμενο με ορισμένες συνέπειες
ενώ αυτό περιλαμβάνει περιεχόμενο διαφορετικό. Η πλάνη είναι ουσιώδης αν αναφέρεται
σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία ώστε το πρόσωπο που πλανήθηκε
δεν θα την επιχειρούσε αν γνώριζε την πραγματική κατάσταση. Τράπεζα επιτυγχάνει
την υπογραφή ημέρα Κυριακή και σε υπαίθριο χώρο ιδιωτικού συμφωνητικού με το
οποίο εγγυάται σύζυγος υπέρ του συζύγου για χρέος του, πιστεύοντας ότι υπογράφει
συμφωνητικό με το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει δικαίωμα
εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτου της. Ακυρώνεται η σύμβαση γιατί
αποδεικνύεται πλάνη. 262/15

Πλαστογραφία - Πλαστότητα
Ενεχυρίαση τίτλων σε διαταγή. Αρκεί η οπισθογράφηση σε διαταγή του δανειστή χωρίς
άλλη διατύπωση. Αυτό ισχύει και για την επιταγή. Ατελής επιταγή. Έννοια. Συμπλήρωσή
της. Πότε διαπράττεται πλαστογραφία. Ενστάσεις. Ενστάσεις του εκδότη κατά του
κομιστή. Πλαστογραφία επιταγών. Αντιτάσσεται και εναντίον κάθε μεταγενέστερου,
έστω και καλής πίστης, κομιστή των τίτλων. Περιστατικά. 164/451
Συναλλαγματική ατελής κατά την έκδοσή της. Μπορεί να συμπληρωθεί με βάση
συμφωνία αποδέκτη και κομιστή. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, και συμπληρωθεί,
διαπράττεται πλαστογραφία. Περιστατικά. 1128/507
Διαδικασία. Εκδίκαση υπόθεσης κατά ειδική διαδικασία αν και υπάγονται στην τακτική.
Δεν δημιουργείται ακυρότητα ή απαράδεκτο. Το Εφετείο όμως θα δικάσει κατά την τακτική
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διαδικασία. Πλαστότητα εγγράφου. Ο δικηγόρος πρέπει να έχει ειδική πληρεξουσιότητα και να
αναφέρει ονομαστικά τους μάρτυρες, αλλιώς απορρίπτεται ο ισχυρισμός αυτός. 280/338

Πλειστηριασμός
Πλειστηριασμός. Ολοκληρώνεται με την κατακύρωση (199 Α.Κ.). Η κατακύρωση
μπορεί να μετατεθεί χρονικά σε μεταγενέστερο της εγκρίσεως των πρακτικών της
δημοπρασίας στάδιο που γίνεται με δήλωση απευθυντέα στον υπερθεματιστή (167
Α.Κ.) που δεσμεύεται από την προσφορά του. Περιστατικά. 1003/38
Πλειστηριασμός. Τα έξοδα εκτελέσεως δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προνομίων
ούτε κατατάσσονται στον πίνακα, αλλά προαφαιρούνται. Τα όργανα εκτελέσεως (δικ.
επιμελητής και συμβολαιογράφος) δεν μπορούν να στραφούν κατά του επισπεύδοντος
για την είσπραξη των εξόδων εκτελέσεως αλλά τα εισπράττουν από τον επί του
πλειστηριασμού υπάλληλο που τα αφαιρεί από το πλειστηρίασμα. Η εκκαθαριστική
πράξη του υπαλλήλου πλειστηριασμού, προσβάλλεται με την ανακοπή του άρθρου
979 Κ.Πολ.Δ. Διάδικοι στη δίκη της ανακοπής. Τέτοιος και ο επισπεύδων. Η ανακοπή
στρεφόμενη κατά των οργάνων εκτελέσεως είναι παθητικά ανομιμοποίητη. 82/293
Ανακοπή κατά Πίνακα κατατάξεως. Ασκείται μέσα σε δώδεκα εργάσιμες ημέρες αφότου
επιδοθεί η πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ. Για το ελληνικό δημόσιο όμως η
προθεσμία είναι τριάντα (30) ημερών είτε η εκτέλεση επισπεύδεται κατά το κοινό δικονομικό
δίκαιο είτε κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ Δίκες κατά του ΚΕΔΕ. Το δημόσιο εκπροσωπείται
από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά του οποίου στρέφεται και κοινοποιείται με
ποινή απαραδέκτου κάθε δικόγραφο, σε κάθε όμως περίπτωση με την ίδια κύρωση απαιτείται
κοινοποίηση δικογράφου και στον υπουργό Οικονομικών γιατί μόνο οι κοινοποιούντες
οποιοδήποτε δικόγραφο προς τον υπουργό Οικονομικών παράγουν έννομες συνέπειες,
έστω και αν το δημόσιο εκπροσωπείται δικαστικά από τον υπουργό Οικονομικών και από
οποιοδήποτε άλλο όργανο κρατικό. Όλα αυτά ισχύουν και για την πρόσκληση της παρ. 1
του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ. για τον πίνακα κατατάξεως. Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως.
Συμβολαιογράφος και δικαστικός επιμελητής δεν νομιμοποιούνται να αναζητήσουν από τον
καθού η εκτέλεση. Χωρεί ανακοπή κατά της πράξεως εκκαθάρισης των εξόδων από τον
οφειλέτη και αναγγελθέντα δανειστή. Ποία τα έξοδα εκτελέσεως. 143/304
Πλειστηριασμός. Προσβολή της έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού ως πλαστής
στο σημείο που αναφέρεται στον τόπο διενέργειας του πλειστηριασμού. Απαραίτητη η
προσαγωγή της μηνύσεως. Απαγορεύεται με τον ν. 2789/2000 στα πιστωτικά ιδρύματα
να προχωρήσουν στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι 31.3.2001. Τέτοιος
ισχυρισμός προτείνεται με ανακοπή έως την έναρξη της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης
και όχι μετά το πέρας αυτής, αφού αφορά την απαίτηση (914 παρ. 1β Κπολ.Δ). Έκθεση
αναγκαστικού πλειστηριασμού. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει. Μεταξύ αυτών δεν
περιλαμβάνεται η απαίτηση του επισπεύδοντος. Περιστατικά. 188/315
Πίνακας κατάταξης σε πλειστηριασμό. Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης
στρέφεται μόνο κατά εκείνου του ομοδίκου που επιζητεί ο εκκαλών με τους λόγους της
έφεσης να ανατρέψει υπέρ αυτού την κατάταξη. Περιστατικά. Πλειστηριασμός. Συνδρομή
απαιτήσεων με γενικό και ειδικό προνόμιο (976 αρ. 2 και 1007 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) δηλαδή
των απαιτήσεων για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο ή υποθήκη, οι απαιτήσεις του άρθρου
975 ικανοποιούνται έως το 1/3 του πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί στους
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πιστωτές και τα 2/3 διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αρ.
2 Κ.Πολ.Δ. Απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου και ενυπόθηκων δανειστών. Τρόπος
διανομής του πλειστηριάσματος. 199/318
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Κεφάλαιο που στρέφεται στην προαφαίρεση των
εξόδων εκτέλεσης. Η ανακοπή στρέφεται μόνο κατά του επισπεύδοντος και όχι κατά του
υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού. Υπολογισμός των εξόδων εκτέλεσης. Περιστατικά.
238/323
Πλειστηριασμός. Το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση πλειστηριασμού σε ακίνητο που
βαρύνεται με υποθήκη, κατατάσσεται στην πέμπτη σειρά του άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ. και μέχρι
το 1/3 το πλειστηριάσματος για όλες τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού
απαιτήσεις του με τις προσαυξήσεις τους και τόκους. Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την
τακτική του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ελληνικού δημοσίου. 259/326
Πλειστηριασμός. Κάθε τρίτος που επισπεύδει πλειστηριασμό οφείλει δέκα ημέρες πριν τον
πλειστηριασμό να κοινοποιήσει το πρόγραμμα στους διευθυντές των δημοσίων ταμείων
της περιφέρειας της κατοικίας του οφειλέτη (άρθρο 54 ΚΕΔΕ). Χωρίς κοινοποίηση υπάρχει
σχετική ακυρότητα του πλειστηριασμού υπέρ του δημοσίου που απαγγέλλεται με δικαστική
απόφαση επί ανακοπής που ασκείται μέσα στην προθεσμία των άρθρων 934.1 Κ.Πολ.Δ.
Προθεσμία ενενήντα (90) ημερών του άρθρου 934.1 Κ.Πολ.Δ. Δεν ισχύει για το ελληνικό
δημόσιο αν δεν κοινοποιηθεί σε αυτό η περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. Η περίληψη
της κατασχετήριας έκθεσης κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του οφειλέτη και της
άσκησης του επαγγέλματος και στρέφεται κατά του επισπεύδοντος και του υπερθεματιστή
που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμό αναγκαστικής ομοδικίας. 279/334
Πλειστηριασμός. Απαίτηση για παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση
εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, της συζύγου και των τέκνων του που
προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού
(975 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.), κατατάσσεται στη δεύτερη τάξη. Επιδίκαση διατροφής από το
νόμο υπέρ συζύγου και ανήλικων τέκνων. Δεν κατατάσσονται στη δεύτερη τάξη. Πίνακας
κατάταξης. Έξοδα εκτέλεσης. Δεν περιλαμβάνονται έξοδα πληρεξουσίου δικηγόρου και
δικαστικού επιμελητή. Περιστατικά. 350/347
Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως που προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα.
Ποια εννοούνται. Κατά του πίνακα κατάταξης χωρεί ανακοπή. Αμοιβή και έξοδα
συμβολαιογράφου. Αφαίρεση από το εκπλειστηρίασμα είναι νόμιμη. Περιστατικά. 380/
Πίνακας κατατάξεως σε πλειστηριασμό. Ανακοπή κατά του πίνακα Στοιχεία που πρέπει
να περιέχει αυτή. Νέος λόγος ανακοπής με το δικόγραφο της έφεσης είναι απαράδεκτος.
Έξοδα εκτελέσεως που προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα. Τα δικαιώματα του
συμβολαιογράφου είναι έξοδα και προαφαιρούνται. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα
έξοδα για την έγγραφη ανακοίνωση του περιεχομένου του πίνακα και κοινοποίηση
αντιγράφου αν και δεν αναφέρονται στο άρθρο 979.1 Κ.Πολ.Δ., αλλά αυτό γίνεται στην
πράξη και ορθά γιατί έτσι γίνεται γνωστό το περιεχόμενο του πίνακα στους δανειστές.
Περιστατικά και υπολογισμός εξόδων. 447/366
Πίνακας κατάταξης. Προσβολή με ανακοπή. Ως έξοδα προαφαιρούμενα θεωρούνται
και τα έξοδα για την έκδοση επαναληπτικών προγραμμάτων, έστω και αν στη συνέχεια
αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε ο πλειστηριασμός. Περιστατικά. 474/374
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά του πίνακα νομιμοποιείται
να ασκήσει και ο οφειλέτης και ο αναγγελθείς δανειστής. Ανακοπή για τις αμοιβές
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δικηγόρου και συμβολαιογράφου που αναφέρονται στον πίνακα ως έξοδα εκτέλεσης
και προαφαιρούνται. Παθητικά νομιμοποιείται μόνο ο επισπεύδων δανειστής και όχι
ο δικηγόρος και ο συμβολαιογράφος όταν η αμφισβήτηση με την ανακοπή αφορά τη
νομιμότητα της εκκαθάρισης και ειδικότερα το νόμιμο, ορισμένο και το αιτιολογημένο
και το αν έγιναν προς το συμφέρον όλων των δανειστών και είναι συνεπώς έξοδα
εκτελέσεως. Περιστατικά. Στην αμοιβή του συμβολαιογράφου δεν περιλαμβάνονται
έξοδα για επίδοση αντιγράφων του πίνακα στους δανειστές. Αμοιβή δικηγόρου για
σύνταξη επιταγής. Τρόπος υπολογισμού της αμοιβής του για την αφαίρεσή της από
πλειστηρίασμα. 559/387
Καταδολίευση δανειστών και απάτη εις βάρος δικαστηρίου και δικαστικού επιμελητή για
τη διενέργεια πλειστηριασμού. Περιστατικά. 604/394
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης. Είναι το μοναδικό ένδικο βοήθημα για την
προσβολή της. Αναγνωριστική αγωγή περί ακυρότητας του πλειστηριασμού απορρίπτεται
έστω και αν είναι αληθής. 1200/444
Πλειστηριασμός πλοίου. Κατάταξη δανειστών βάσει του Κ.Ι.Ν.Δ. Αναγγελτήριο στον
πλειστηριασμό. Στοιχεία απαραίτητα που πρέπει να περιέχει για να είναι έγκυρο.
Αναγγελία του Ελληνικού δημοσίου. Στοιχεία σε πλειστηριασμό πλοίου και για απαίτηση
“υπέρ ΝΑΤ”. Απαιτήσεις εργαζομένων στο πλοίο με σύμβαση ναυτολόγησης. Περιστατικά.
Πάντως στην απαίτηση από τη σύμβαση της ναυτολόγησης δεν περιλαμβάνονται τα
δικαστικά έξοδα. 755/410,478

Πληρεξουσιότητα
Πληρεξουσιότητα. Εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως. Χορήγηση προθεσμίας για τη
συμπλήρωση της έλλειψης. Δεν χορηγείται όμως, αν η υπόθεση είναι ώριμη για
έκδοση αποφάσεως οπότε δυνατό να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 254 Κ.Πολ.Δ.
(επανάληψη της συζητήσεως). 2/288

Πλήρωμα
Πλοιοκτήτης. Ευθύνη από τις αδικοπραξίες του πλοιάρχου, του πληρώματος ή του
πλοηγού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (άρθρο 84 παρ. 2 του Κ.Ι.Ν.Δ.).
Πότε απαλλάσσεται από την ευθύνη. Διαδικασία που ακολουθείται για την απαλλαγή
του. Περιστατικά. 661/128

Πλοηγός
Πλοιοκτήτης. Ευθύνη από τις αδικοπραξίες του πλοιάρχου, του πληρώματος ή του
πλοηγού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (άρθρο 84 παρ. 2 του Κ.Ι.Ν.Δ.).
Πότε απαλλάσσεται από την ευθύνη. Διαδικασία που ακολουθείται για την απαλλαγή
του. Περιστατικά. 661/128

Πλοία
Πλοίο. Παραχώρησή του χωρίς πλήρωμα (“γυμνού”). Είναι μίσθωση πράγματος. Μη
παράδοση του πράγματος στον μισθωτή. Δικαιώματά του. Περιστατικά. 52/56
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Πλειστηριασμός πλοίου. Κατάταξη δανειστών βάσει του Κ.Ι.Ν.Δ. Αναγγελτήριο στον
πλειστηριασμό. Στοιχεία απαραίτητα που πρέπει να περιέχει για να είναι έγκυρο.
Αναγγελία του Ελληνικού δημοσίου. Στοιχεία σε πλειστηριασμό πλοίου και για απαίτηση
“υπέρ ΝΑΤ”. Απαιτήσεις εργαζομένων στο πλοίο με σύμβαση ναυτολόγησης. Περιστατικά.
Πάντως στην απαίτηση από τη σύμβαση της ναυτολόγησης δεν περιλαμβάνονται τα
δικαστικά έξοδα. 755/410,478

Πλοίαρχος
Πλοιοκτήτης. Ευθύνη από τις αδικοπραξίες του πλοιάρχου, του πληρώματος ή του
πλοηγού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (άρθρο 84 παρ. 2 του Κ.Ι.Ν.Δ.).
Πότε απαλλάσσεται από την ευθύνη. Διαδικασία που ακολουθείται για την απαλλαγή
του. Περιστατικά. 661/128

Ποινική ρήτρα
Ποινική ρήτρα για μη ολοκλήρωση ή μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής. Η
κατάπτωση της ποινής τότε επέρχεται και αν ακόμα ο δανειστής δεν έχει υποστεί καμμία
ζημία. Καταβολή χρηματικού ποσού ως εγγύηση για την κατάρτιση της σύμβασης που
καταπίπτει σε βάρος του συμμετέχοντα και υπέρ του διοργανωτή σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του συμμετέχοντος όπως
στην περίπτωση μη σύμπραξης για την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό αποτελεί μη γνήσια
ποινική ρήτρα, η οποία είναι έγκυρη κατά το άρθρο 361 Α.Κ. Περιστατικά. 1003/38
Ποινική ρήτρα. Διαφορά μεταξύ ποινικής ρήτρας για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης
(406 Α.Κ.) ή της μη εκπλήρωσης ή μη έγκαιρης εκπλήρωσης (407 Α.Κ.). Συμφωνείται
ποινική ρήτρα για μη εκπλήρωση της σύμβασης. Αν καταπέσει η ποινή η αξίωση του
δανειστή για την κύρια παροχή δεν αποσβένεται αλλά εξακολουθεί να υφίσταται. Τότε
ο δανειστής έχει την ευχέρεια να ζητήσει την ικανοποίηση μιας από τις δύο αξιώσεις
που δεν μπορούν να ασκηθούν σωρευτικά. Η αξίωση για την ποινή αποσβένεται μόνο
αν εκπληρώθηκε πραγματικά η ίδια παροχή. Το όλο δίκαιο για την ποινική ρήτρα είναι
ενδοτικό. Περιστατικά απαράδεκτης αγωγής. 994/145

Ποινικό δικαστήριο
Πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικού δικαστηρίου για επιδίκαση χρηματικής αποζημίωσης
για ηθική βλάβη και με επιφύλαξη για διεκδίκηση μεγαλύτερου χρηματικού ποσού από
το πολιτικό δικαστήριο. Δεκτή η αγωγή. Επιφύλαξη δεν χρειάζεται όταν η παραίτηση στο
ποινικό δικαστήριο γίνεται για διεκδίκηση συμβολικών ποσών. Περιστατικά. Επιφύλαξη
που διατυπώθηκε στο Πλημμελειοδικείο. Δεν χρειάζεται και δεύτερη επιφύλαξη ενώπιον
του ποινικού εφετείου για να δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμά του ενώπιον πολιτικού
δικαστηρίου. 506/380
Αδικοπραξία. Η αθώωση από το ποινικό δικαστήριο για ποινικά αδικήματα απάτης,
υφαρπαγής, ψευδούς βεβαιώσεως και χρήσεως της βεβαιώσεως δεν αποκλείει την
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ύπαρξη αδικοπραξίας (914 Α.Κ.). 58/753

Πολεοδομία
Εργασίες επισκευής μισθίου χωρίς άδεια της Πολεοδομίας και της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Συνιστά αδικοπραξία και υπάρχει ευθύνη για καταβολή ηθικής ικανοποίησης. 202/69
Πολεοδομία. Πράξη εφαρμογής. Τιμές για δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχους,
συρματοπλέγματα, πηγάδια και λοιπών εγκαταστάσεων και κατασκευών σε ακίνητα
που μεταβάλλουν ιδιοκτήτη με την πράξη εφαρμογής. Καθορισμός αποζημίωσης. από
την επιτροπή του π.δ. 5/1986. Αν υπάρξει διαφωνία τότε αποφαίνεται το καθ’ ύλην
αρμόδιο δικαστήριο κατά την εκούσια δικαιοδοσία. Κρίσιμος χρόνος καθορισμού της
αποζημίωσης είναι ο χρόνος συνεδρίασης της επιτροπής. 311/781

Πολεοδομικό Σχέδιο
Αναγκαστική απαλλοτρίωση για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου. Την
αποζημίωση για δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχους, συρματοπλέγματα, φρεάτια και λοιπές
εγκαταστάσεις και κατασκευές καταβάλλει ο οικείος Δήμος και το ποσό καθορίζεται
από την Επιτροπή του π.δ. 5/1986 και σε διαφωνία των ενδιαφερομένων το καθ’ ύλην
αρμόδιο δικαστήριο με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και όχι το εφετείο με
τη διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Αναγνώριση των δικαιούχων σε
περίπτωση αποζημίωσης. Γίνεται από το Μον. Πρωτ. και η απόφαση δεν υπόκειται σε
ένδικο μέσο (άρθρο 26 ν. 2882/2001). Περιστατικά. 652/649

Πολιτικός Μηχανικός
Σύμβαση έργου (κατασκευή οικοδομής). Πτώση τοίχου όμορης ιδιοκτησίας κατά το στάδιο
των εκσκαφών και υποθεμελίωσης. Δεν ευθύνεται ο πολιτικός μηχανικός γιατί δεν ήταν
παρών κατά την εκτέλεση των εργασιών ούτε ειδοποιήθηκε για τη συνέχειά τους ούτε
οι οικοπεδούχοι γιατί δεν είχαν προστήσει τον εργολάβο ούτε είχαν επιφυλάξει για τον
εαυτό τους το δικαίωμα της διεύθυνσης και επίβλεψης του έργου. 1028/150

Πολυκατοικία
Κατασκευή πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Η σχετική σύμβαση στηρίζεται
για τον εργολάβο στις διατάξεις για τη σύμβαση έργου και για τον οικοπεδούχο στις
διατάξεις για τη σύμβαση έργου και την πώληση. Μεταξύ εργολάβου και τρίτου
– αγοραστή ιδρύεται ενοχική σύμβαση. Ενοχική σύμβαση μεταξύ οικοπεδούχου και
τρίτου δεν υπάρχει. Προσύμφωνο. Πώληση από τον πωλητή σε τρίτο των περιουσιακών
στοιχείων δημιουργεί υπαίτια αδυναμία παροχής και ευθύνεται κατά το άρθρο 335 Α.Κ. σε
αποζημίωση του αγοραστή. Προσύμφωνο μεταβίβασης διαμερίσματος που συμβάλλεται
ο εργολάβος, ο υποψήφιος αγοραστής και οι οικοπεδούχοι. Πώληση του διαμερίσματος
σε τρίτον. Δεν ευθύνεται σε αποζημίωση του αγοραστή ο οικοπεδούχος αλλά μόνο ο
εργολάβος. Περιστατικά. 527/112
Συμφωνία κατασκευής της με το σύστημα της αντιπαροχής. Προσύμφωνο εργολάβου με
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τρίτον για πώληση διαμερίσματος. Καθυστέρηση κατασκευής της πολυκατοικίας από τον
εργολάβο και υπαναχώρηση των οικοπεδούχων. Αγωγή με το άρθρο 914 Α.Κ. του τρίτου
κατά των οικοπεδούχων. Νομική αβασιμότητα γιατί το καθήκον του τρίτου να μη ζημιώνει
άλλον δεν περιλαμβάνει και την υποχρέωσή του να έρχεται αρωγός και να αποκαθιστά τη
ζημιά άλλου που έχει γενεσιουργό αιτία αθέτηση συμβατικού δεσμού από τον υπόχρεο
οφειλέτη στον οποίο (δεσμό) ο τρίτος δεν μετέχει κατά οποιοδήποτε τρόπο. 251/324
Πολυκατοικία. Κανονισμός. Μπορεί μ’ αυτόν οι συνιδιοκτήτες να ρυθμίζουν ελεύθερα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και αναγκαστικώς αδιαίρετα (κοινά) όσο και ως προς τις χωριστές
ιδιοκτησίες σε ορόφους και διαμερίσματα. Δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης κοινοχρήστου χώρου
από έναν συνιδιοκτήτη. Είναι νόμιμη η συμφωνία. Αν ο μισθωτής παραβαίνει τον κανονισμό,
τότε ενάγεται ο ιδιοκτήτης και όχι ο μισθωτής. Περιστατικά. 119/754
Πολυκατοικία. Ανέγερση ορόφου από τον εργολάβο με μεταφορά συντελεστή. Ακύρωση
της οικοδομικής άδειας σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που
έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 2300/1995. Αγωγή συνιδιοκτητών κατά
του εργολάβου να απομακρύνει τις κατασκευές στις οποίες είχε προβεί με βάση την
οικοδομική άδεια που ακυρώθηκε. Δικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 648 Κ.Πολ.Δ.
και δικαίωση των εναγόντων. 219/757

Πραγματογνώμονας
Πραγματογνώμονες. Αντικατάστασή τους. Λόγοι που δικαιολογούν την αντικατάστασή
τους. 1155/438

Πρακτικό δικαστηρίου
Διόρθωση αποφάσεως, πρακτικού δικαστηρίου, εισηγητή ή εντεταλμένου δικαστή.
Πότε χωρεί. Αίτηση για διόρθωση εισηγητικής έκθεσης που βεβαιώνει ότι περατώθηκε
η εξέταση μαρτύρων. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί (διορθωθεί) και να τεθεί αυτή της
περαίωσης. Αναβολή. Περιστατικά. 336/341

Πρατήριο βενζίνης
Αισχροκερδής σύμβαση. Στοιχεία απαραίτητα για τον χαρακτηρισμό της σύμβασης
ως αισχροκερδούς. Μίσθωση πολυετής ακινήτου από εταιρεία πετρελαιοειδών και
υπομίσθωση στην εκμισθώτρια για πρατήριο βενζίνης με τον αποκλειστικό όρο
αποκλειστικής προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και ορυκτελαίων από την
TEXACO με τιμές που θα καθορίζει αυτή. 1034/41

Πράξη εφαρμογής
Πολεοδομία. Πράξη εφαρμογής. Τιμές για δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχους,
συρματοπλέγματα, πηγάδια και λοιπών εγκαταστάσεων και κατασκευών σε ακίνητα
που μεταβάλλουν ιδιοκτήτη με την πράξη εφαρμογής. Καθορισμός αποζημίωσης. από
την επιτροπή του π.δ. 5/1986. Αν υπάρξει διαφωνία τότε αποφαίνεται το καθ’ ύλην
αρμόδιο δικαστήριο κατά την εκούσια δικαιοδοσία. Κρίσιμος χρόνος καθορισμού της
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αποζημίωσης είναι ο χρόνος συνεδρίασης της επιτροπής. 311/781
Κυριότης (Ιδιοκτησία). Προστατεύεται (άρθρο 17 του Συντάγματος). Εξαιρέσεις.
Χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον
έλεγχο του κράτους. Συμμετοχή ιδιοκτητών. Πράξη εφαρμογής. Από την κύρωσή της
και την μεταγραφή της επέρχονται οι συνέπειες που δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο.
Λεπτομέρειες και περιστατικά. 962/782

Προίκα
Αναπροσαρμογή του έτους 1929. Τρόπος υπολογισμού. Άτυπη προίκα. Νόμιμη μοίρα.
Τρόπος υπολογισμού. 642/265

Πρόξενος
Κλήτευση διάδικου για να παραστεί στην αποδεικτική διαδικασία που θα διεξαχθεί στο
εξωτερικό (Κ.Πολ.Δ. 343 πριν την κατάργησή του με το ν. 2915/2001). Προθεσμία
κλήτευσης 20 ημέρες. Ακυρότητα σε αντίθετη περίπτωση μόνο για δικονομική βλάβη
(Κ.Πολ.Δ 159 αρ. 3). Παράσταση ενώπιον του προξένου είτε με πληρεξούσιο ή μη
δικηγόρο είτε με αλλοδαπό δικηγόρο. 101/296
Προσεπίκληση δίκης
Επικουρικό Κεφάλαιο. Προσεπίκλησή του από τον εναγόμενο. Αν ο υπόχρεος σε
αποζημίωση ικανοποιήσει τον παθόντα δεν έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του Ε.Κ.
και να ζητήσει όσα κατέβαλε, εκτός αν πτώχευσε ο ασφαλιστής ή ανακλήθηκε η άδεια
λειτουργίας του. Άρα, δεν χωρεί προσεπίκληση του υπαιτίου κατά του Ε.Κ. 777/739

Πρόστηση
Αδικοπραξία. Πρόστηση. Συνθήκες ευθύνης του προστήσαντος. Για την εξάρτηση μεταξύ
προστήσαντος και προστηθέντος δεν απαιτείται η παροχή δεσμευτικών οδηγιών που
αφορά το χρόνο, τόπο και χρόνο παροχής εργασίας αλλά αρκεί η παροχή γενικών οδηγιών
ή μιας γενικής εποπτείας. Η εκπροσώπηση των συμφερόντων του προστήσαντος δεν
απαιτείται να είναι εμφανής στους τρίτους. Η πρόστηση μπορεί να στηρίζεται σε σύμβαση
εργασίας, έργου, εντολής ή οποιαδήποτε άλλη βιοτική σχέση, ανεξάρτητα αν η σχέση
αυτή είναι νόμιμη ή παράνομη. Επιρρίπτονται στον προστήσαντα όλοι οι τυπικοί κίνδυνοι
που συνδέονται οργανικά με τη δραστηριότητα την οποία ανέθεσε στον προστηθέντα και
αν ακόμα προήλθαν από κατάχρηση των καθηκόντων του προστηθέντα ή παράβαση
των διαταγών και οδηγιών που του δόθηκαν. Αμοιβαία κεφάλαια. Η εταιρεία διαχείρισης
ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί πρόστησης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου επενδυτή όταν
η ζημία προήλθε από καταχρηστική συμπεριφορά του αντιπροσώπου που εισέπραξε
χρήματα ως αντίτιμο συμμετοχής σε αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς να τα αποδώσει στο
θεματοφύλακα ή στην εταιρεία διαχείρισης. Περιστατικά. 182/64
Πρόστηση. Απαραίτητο στοιχείο της ευθύνης του προστήσαντος από αδικοπραξία του
προστήσαντος είναι ο τελευταίος να τελεί υπό τις οδηγίες του προστήσαντος ως προς
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τον τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων του, υποχρεούμενος σε συμμόρφωση. Ο
εργολάβος δεν θεωρείται κατ’ αρχήν ως προστηθείς από τον εργοδότη εκτός αν αυτός
(ο εργοδότης) με την εργολαβική σύμβαση διεφύλαξε για τον εαυτό του τη διεύθυνση
και επίβλεψη εκτέλεσης του έργου. Στοιχεία σχετικής αγωγής. Αν όμως ο εργοδότης
ως συνυπόχρεος κατέβαλε σε τρίτον ολόκληρη την αποζημίωση, δεν είναι απαραίτητο
διεκδικώντας αναγωγικά από τον υπαίτιο εργολάβο (προστηθέντα) να διαλάβει στο
δικόγραφο της αγωγής του αυτά τα στοιχεία. 257/83
Σύμβαση αμιγούς χερσαίας μεταφοράς. Νομοθετικό καθεστώς που την διέπει. Ευθύνη
μεταφορέα και παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Πρόστηση. Ευθύνη προστήσαντος για
την άδικη πράξη του προστηθέντος. Παραγραφή αξιώσεων του λήπτη της ασφαλίσεως
εξάμηνη, εκτός αν είναι αδικοπραξία οπότε υπάρχει πενταετής παραγραφή. 721/471

Προσύμφωνο
Κατασκευή πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Η σχετική σύμβαση στηρίζεται
για τον εργολάβο στις διατάξεις για τη σύμβαση έργου και για τον οικοπεδούχο στις
διατάξεις για τη σύμβαση έργου και την πώληση. Μεταξύ εργολάβου και τρίτου
– αγοραστή ιδρύεται ενοχική σύμβαση. Ενοχική σύμβαση μεταξύ οικοπεδούχου και
τρίτου δεν υπάρχει. Προσύμφωνο. Πώληση από τον πωλητή σε τρίτο των περιουσιακών
στοιχείων δημιουργεί υπαίτια αδυναμία παροχής και ευθύνεται κατά το άρθρο 335 Α.Κ. σε
αποζημίωση του αγοραστή. Προσύμφωνο μεταβίβασης διαμερίσματος που συμβάλλεται
ο εργολάβος, ο υποψήφιος αγοραστής και οι οικοπεδούχοι. Πώληση του διαμερίσματος
σε τρίτον. Δεν ευθύνεται σε αποζημίωση του αγοραστή ο οικοπεδούχος αλλά μόνο ο
εργολάβος. Περιστατικά. 527/112

Προσωπική κράτηση
Ασφαλιστικά μέτρα. Απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε περίπτωση
παράβασης της απόφασης που εκδόθηκε ανεξάρτητα από την ορθότητα της και την
έκδοση ή μη απόφασης κατά την τακτική διαδικασία. Περιστατικά. 692/405

Προσωπικότητα
Ηθική βλάβη για δυσφημιστική διάδοση γεγονότος που προσβάλλει την προσωπικότητα.
Συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Σχολιασμός σε τηλεοπτικό σταθμό για
συμπεριφορά του ενάγοντος. Αίρεται ο άδικος χαρακτήρας αν οι δηλώσεις έγιναν από
δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Περιστατικά. 249/13
Προσωπικότητα. Προσβολή της (57 Α.Κ.). Περιπτώσεις προσβολής. Προϋποθέσεις
εφαρμογής του άρθρου 57 Α.Κ. Έγκλημα της εκούσιας απαγωγής (328.1 Π.Κ.).
Ενεργητικό υποκείμενο είναι οι έχοντες την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου γονείς
– επίτροποι. Αγωγή της μητέρας για προσβολή της προσωπικότητας. Επιδικάζεται
αποζημίωση για ηθική ικανοποίηση. Περιστατικά. 576/25
Προσωπικότητα. Θίγεται με υποβολή ψευδούς μήνυσης. Επιδικάζεται αποζημίωση για
ηθική βλάβη. Περιστατικά. 794/30
Προσωπικότητα. Μόνη η ακυρότητα της καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης λόγω

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

899

ανυπαρξίας σπουδαίου λόγου δεν συνιστά προσβολή της προσωπικότητας. Εθνική
Τράπεζα. Σύμβαση εργασίας με το προσωπικό της. Η σύμβαση αυτή είναι ορισμένου
χρόνου και λύεται με τη συμπλήρωση του 62ου έτους του υπαλλήλου (άρθρο 33 του
Οργανισμού). Πότε μπορεί να λυθεί νωρίτερα. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Χωρεί
καταγγελία και χωρίς την πειθαρχική διαδικασία και χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου.
Περιστατικά που συνιστούν σπουδαίο λόγο για την απόλυση του υπαλλήλου. 796/31
Προσωπικότητα. Προσβολή με δημοσίευμα στον Τύπο. Ο ιδιοκτήτης του εντύπου
ευθύνεται χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα. 1191/49

Προτάσεις
Προτάσεις. Αν υπογράφονται από άλλο δικηγόρο και όχι από εκείνον που παρέστη στο
δικαστήριο, ο διάδικος δικάζεται ερήμην. Ερημοδικία. 337/343
Προτάσεις ενώπιον του εφετείου. Κατατίθενται κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο
ακροατήριο. 371/351
Έφεση. Παραίτηση με τις προτάσεις. Δεν ισχύει γιατί οι προτάσεις δεν κοινοποιούνται
στον εφεσίβλητο. 955/429
Διαδικασία σε δίκες που αφορούν ζημιές από αυτοκίνητο και τη σύμβαση της ασφάλισης
που δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων, πρέπει όλοι οι ισχυρισμοί να
προτείνονται προφορικά στο ακροατήριο και να καταχωρούνται στα πρακτικά έστω
και επιγραμματικά. Μπορούν όμως οι διάδικοι να αναφέρουν τους ισχυρισμούς στις
προτάσεις τους αλλά πρέπει να κατατεθούν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και να
γίνει μνεία στα πρακτικά καθώς και αναφορά του καταθέσαντος σ’ αυτές. 222/698

Πρωτοδικείο
Αγωγή για αναγνώριση ακυρότητας διαθήκης. Υπάγεται στο Πολ. Πρωτοδικείο. 481/
253

Πρωτόκολλο αποζημίωσης από χρέη δημοσίων κτημάτων
Δημόσια κτήματα. Χρησιμοποίησή τους χωρίς δικαίωμα από τρίτο. Εκδίδεται πρωτόκολλο
που προσβάλλεται με ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Μον. Πρωτοδικείου
ανάλογα με το ποσό. Κατά της απόφασης που θα εκδοθεί χωρεί έφεση και αναίρεση.
Το πρωτόκολλο αν δεν προσβληθεί ή αν απορριφθεί η ανακοπή αποτελεί τίτλο διοικητικής
εκτέλεσης κατά της οποίας δεν χωρεί ανακοπή. Προϋποθέσεις για την έκδοση του
πρωτοκόλλου. Χωρίς έννομη σημασία ο ισχυρισμός ότι ο χρησιμοποιήσας το ακίνητο
του δημοσίου διέθεσε χρήματα για επισκευές του ακινήτου. 167/613

Πτώχευση
Υποθήκη επί μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (ν. 4112/1929) για την ασφάλεια
δανείου. Λεπτομέρειες εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Περιστατικά. Πτώχευση
ανώνυμης εταιρείας. Επάγεται τη λύση της όχι όμως και την εξαφάνιση της νομικής
προσωπικότητας. Τη διοίκηση και διαχείριση αναλαμβάνει ο σύνδικος. Περιστατικά.
653/
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Πτώχευση. Παύση εργασιών πτωχεύσεως γιατί δεν υπάρχει περιουσία. Με την ίδια
απόφαση το δικαστήριο κρίνει ότι ο πτωχός δεν είναι συγγνωστός. Προϋποθέσεις για
μία τέτοια κρίση. Μετά την κήρυξη της παύσης των εργασιών η πτώχευση υπάρχει,
αλλά αδρανεί, ο σύνδικος παύει να υπάρχει και ο πτωχός αναλαμβάνει τη διοίκηση της
πτωχευτικής περιουσίας και νομιμοποιείται να ασκεί τα δικαιώματά του ενεργητικά και
παθητικά και να παρίσταται στο δικαστήριο προσωπικά χωρίς τη σύμπραξη του συνδίκου.
Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση από τον πτωχό. 71/450
Πτώχευση. Παρεμβάντες πρόσθετα υπέρ του πτωχεύσαντος. Άσκηση έφεσης του πτωχού
χωρίς να στρέφεται και κατά των υπέρ αυτού παρεμβάντων. Παρέμβαση αυτών στο
Εφετείο. Έτσι η έφεση ασκήθηκε παραδεκτώς. Μη εμφάνιση του κλητευθέντος συνδίκου.
Αντιπροσωπεύεται από παριστάμενο δανειστή λόγω της αναγκαστικής ομοδικίας. Παύση
πληρωμών. Αν υπάρχουν πολλά χρέη, η μη πληρωμή μερικών δεν συνιστά παύση
πληρωμών, εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι αδύνατη η ικανοποίηση όλων. 244/453
Πτώχευση. Οι εγχειρόγραφοι πιστωτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία
της εξελέγξεως των πιστώσεων. Οι ενυπόθηκοι δανειστές εξαιρούνται από την αναστολή
των ατομικών διώξεων του πτωχού. Ακυρότητα κάθε ετεροβαρούς πράξης που έγινε
κατά την ύποπτη περίοδο. Ακύρωση υποθήκης. Προϋποθέσεις. Διαταγή πληρωμής που
εκδόθηκε κατά του πτωχεύσαντος πριν από την πτώχευση διατηρεί την εγκυρότητά της
ως εκτελεστός τίτλος, αλλά αναστέλλεται η εκτέλεσή της μέχρι να περατωθεί η πτώχευση.
Εξαίρεση αν εκδόθηκε υπέρ ενέγγυου πιστωτή. 363/459
Πτώχευση. Αναστολή ατομικών καταδιωκτικών μέτρων από την ημέρα της κήρυξης
της πτώχευσης εκτός αν υπάρχει απαίτηση εξασφαλισμένη με υποθήκη, ενέχυρο
ή ειδικό προνόμιο. Οι άλλοι πιστωτές πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της
επαληθεύσεως των πιστώσεών τους έστω και αν έχει αναγνωρισθεί απαίτησή τους με
δικαστική απόφαση. Διαδικαστικές πράξεις που έγιναν πριν την πτώχευση διατηρούν
την ισχύ τους και μπορούν να συνεχιστούν με κλήση των ενδιαφερομένων όταν παύσει
το κώλυμα από την αναστολή των ατομικών διώξεων. 758/483

Πώληση
Αδικοπραξία. Παραβίαση σύμβασης. Μπορεί να συνιστά και αδικοπραξία αν και χωρίς
τη συμβατική σχέση υφίσταται παράνομη διαγωγή αντίθετη προς το γενικό καθήκον που
επιβάλλει το άρθρο 914 Α.Κ. Έτσι, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον
πωλητή αν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας για την περαιτέρω θετική και αποθετική
ζημία του σε περίπτωση πώλησης πράγματος που δεν έχει τη συμφωνημένη ιδιότητα.
Προϋποθέσεις αδικοπραξίας. Πώληση σκυροδέματος άλλης κατηγορίας από εκείνη που
συμφωνήθηκε. Αδικοπραξία και υποχρέωση προς αποζημίωση. 215/71
Πώληση εικονική. Περιστατικά και στοιχεία που αποδεικνύουν την εικονικότητα της
σύμβασης. 452/102
Ρήτρα σε τιμολόγια – δελτία αποστολής για τοπική αρμοδιότητα δικαστηρίου, είναι άκυρη
αν δεν έχει την υπογραφή αμφοτέρων των συμβαλλομένων. Πώληση εμπορεύματος
χωρίς τις συμφωνημένες ιδιότητες. Αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης. Τρόπος
υπολογισμού της ζημίας. 472/107
Κατασκευή πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Η σχετική σύμβαση στηρίζεται
για τον εργολάβο στις διατάξεις για τη σύμβαση έργου και για τον οικοπεδούχο στις
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διατάξεις για τη σύμβαση έργου και την πώληση. Μεταξύ εργολάβου και τρίτου
– αγοραστή ιδρύεται ενοχική σύμβαση. Ενοχική σύμβαση μεταξύ οικοπεδούχου και
τρίτου δεν υπάρχει. Προσύμφωνο. Πώληση από τον πωλητή σε τρίτο των περιουσιακών
στοιχείων δημιουργεί υπαίτια αδυναμία παροχής και ευθύνεται κατά το άρθρο 335 Α.Κ. σε
αποζημίωση του αγοραστή. Προσύμφωνο μεταβίβασης διαμερίσματος που συμβάλλεται
ο εργολάβος, ο υποψήφιος αγοραστής και οι οικοπεδούχοι. Πώληση του διαμερίσματος
σε τρίτον. Δεν ευθύνεται σε αποζημίωση του αγοραστή ο οικοπεδούχος αλλά μόνο ο
εργολάβος. Περιστατικά. 527/112
Πώληση. Ελαττώματα και ελλείψεις σε αγορά πριν τις τροποποιήσεις του με το ν. 3042/
2002. Εξάμηνη παραγραφή. Το στοιχείο της δόλιας απόκρυψης πρέπει να αναφέρεται
στην αγωγή αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη. Περιστατικά. 667/136
Πώληση. Στοιχεία της αγωγής του πωλητή για διεκδίκηση του τιμήματος. Πίστωση του
τιμήματος. Η τοκοδοσία αρχίζει από τότε που πέρασε η προθεσμία της εξόφλησης χωρίς
όχληση. Περιστατικά. 674/140
Πώληση ακινήτου που προσδιορίζεται στο πωλητήριο κατά μέτρα και όρια. Αν η έκταση
που προσδιορίζεται με τα όρια είναι μεγαλύτερη από τα μέτρα που αναφέρονται, θα
γίνει ερμηνεία της βουλήσεως των συμβαλλομένων. 84/295
Πώληση και σύμβαση έργου. Ερμηνευτικός κανόνας του άρθρου 683 Α.Κ. Όποιος
ισχυρίζεται το αντίθετο οφείλει να το αποδείξει. 371/351
Πώληση κινητού (αυτοκινήτου). Διατάξεις περί αναστροφής πριν τις τροποποιήσεις των
άρθρων 513-555 Α.Κ. με τον ν. 3043/2002. Δήλωση αναστροφής λόγω πραγματικών
ελαττωμάτων, δεκτή με εξώδικη δήλωση ή με αγωγή. Παραγραφή έξι μηνών από την τελική
παράδοση του αυτοκινήτου. Εγγύηση του πωλητή. Η εξάμηνη παραγραφή αρχίζει από την
εμφάνιση του ελαττώματος αν η εξόφληση γίνεται μέσα στο χρόνο της εγγύησης. Παράδοση
του πράγματος προς διόρθωση. Πότε αρχίζει το εξάμηνο. Περιστατικά. 666/132

Σ
Σοκίνειος ρήτρα
Νόμιμη μοίρα συζύγου. Εγκατάσταση συζύγου μόνο στην επικαρπία ορισμένων κληρονομιαίων
πραγμάτων. Ο σύζυγος θα λάβει κατά πλήρη κυριότητα το ποσοστό της νόμιμης μοίρας του και
επί πλέον την επικαρπία των υπολοίπων εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στη διαθήκη
(σοκίνειος ρήτρα). Ισχυρισμός εναγομένου ότι υπάρχουν και άλλα κληρονομιαία πράγματα.
Είναι ένσταση. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. Περιστατικά. 334/248
Διαθήκη. Εγκατάσταση αναγκαίου κληρονόμου (συζύγου) μόνο στην επικαρπία. Είναι
περιορισμός της νόμιμης μοίρας (1829 Α.Κ.) και ο μεριδούχος θα λάβει τη νόμιμη μοίρα
του και την επικαρπία εκτός αν στη διαθήκη υπάρχει σοκίνειος ρήτρα. 540/254

Σπουδαίος λόγος
Προσωπικότητα. Μόνη η ακυρότητα της καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης λόγω
ανυπαρξίας σπουδαίου λόγου δεν συνιστά προσβολή της προσωπικότητας. Εθνική
Τράπεζα. Σύμβαση εργασίας με το προσωπικό της. Η σύμβαση αυτή είναι ορισμένου
χρόνου και λύεται με τη συμπλήρωση του 62ου έτους του υπαλλήλου (άρθρο 33 του
Οργανισμού). Πότε μπορεί να λυθεί νωρίτερα. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Χωρεί

902

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ

καταγγελία και χωρίς την πειθαρχική διαδικασία και χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου.
Περιστατικά που συνιστούν σπουδαίο λόγο για την απόλυση του υπαλλήλου. 796/31
Εταιρεία ορισμένου χρόνου. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Έννοια του σπουδαίου λόγου.
Η καταγγελία είναι άτυπη και δεν υπόκειται σε δημοσίευση. Σπουδαίος λόγος για καταγγελία
είναι όταν η οικονομική πορεία της εταιρείας είναι φθίνουσα και αν συνεχισθεί η λειτουργία
της θα υπάρξει οπωσδήποτε ζημιά περιουσιακή. Θέματα αποδείξεως. 1046/503
Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο (672 Α.Κ.). Περιστατικά που
συνιστούν σπουδαίο λόγο. 610/565
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Καταγγελία πριν τη λήξη της σύμβασης χωρίς
να συντρέχει σπουδαίος λόγος. Ζητείται από τον εργαζόμενο όχι αποζημίωση, αλλά το
ποσό των μισθών υπερημερίας από την καταγγελία μέχρι τη συμφωνημένη λήξη της
σύμβασης. Σπουδαίος λόγος για την καταγγελία της σύμβασης. Έννοια. Κακή πορεία
των εργασιών του εργοδότη ή έλλειψη πιστώσεων για το δημόσιο, δεν αποτελούν
σπουδαίο λόγο για καταγγελία της σύμβασης, έστω και αν αναφέρονται στο έγγραφο
της πρόσληψης. Περιστατικά. 876/583
Εμπορική μίσθωση. Καταγγελία μετά την παρέλευση διετίας από τον μισθωτή. Ισχύει έξι
μήνες αργότερα και ο μισθωτής οφείλει αποζημίωση έξι μηνών. Δεν απαιτείται να υπάρχει
κάποιος λόγος για την καταγγελία αλλά αρκεί η δήλωση του μισθωτή ότι λύει τη μίσθωση. Αν
ο μισθωτής παρέδωσε το μίσθιο αμέσως με την καταγγελία, οφείλει τα μισθώματα μέχρι την
επέλευση της καταγγελίας των έξι μηνών. Όταν όμως η καταγγελία γίνεται για σπουδαίο λόγο,
τότε τα περιστατικά πρέπει να αποτελούν και περιεχόμενο της καταγγελίας. Ένσταση ύπαρξης
σπουδαίου λόγου στην αγωγή του εκμισθωτή για την αποζημίωση. Περιστατικά. 565/594

Στάθμευση (αυτοκινήτου)
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράβαση του Κ.Ο.Κ. Δεν θεμελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα
στην επέλευση του ατυχήματος. Παράνομη στάθμευση αυτοκινήτου. Με συγκεκριμένες
συνθήκες μπορεί να μην συντέλεσε στο ατύχημα. Περιστατικά. 295/702

STOP
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ο κανόνας της προτεραιότητας του οχήματος που έρχεται από
δεξιά δεν ισχύει όταν υπάρχει πινακίδα STOP. 16/679

Συγκυριότητα
Συγκυριότητα (κοινωνία δικαιώματος). Απαίτηση συγκυρίου κατά των λοιπών συγκυρίων
για δαπάνες που κατέβαλε πέραν της αναλογίας του. Δικαίωμα επισχέσεως. Είδος
αγωγής που θα ασκηθεί. Περιστατικά. Δικαστικά έξοδα σε δίκη διανομής. Τρόπος
υπολογισμού. Περιστατικά. 881/194
Συγκυριότητα. Ομολογία σε δίκη διανομής ακινήτων ότι τυγχάνει ο ενάγων συγκύριος κατά
ποσοστό 1⁄2. Αγωγή για αναγνώριση της συγκυριότητας στα ίδια ακίνητα αλλά σε ποσοστό Ύ. Δεν
δεσμεύεται το δικαστήριο από τον ισχυρισμό του ενάγοντος στην πρώτη δίκη γιατί δεν υπάρχει
δικαστική ομολογία αλλά εξώδικη που εκτιμάται από το δικαστήριο ελεύθερα. 480/375
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Σύζυγος
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός συζύγου. Δικαίωμα του άλλου συζύγου να ζητήσει
αποζημίωση από τον υπαίτιο του τραυματισμού για τη στέρηση της συνεισφοράς των
υπηρεσιών στο συζυγικό οίκο του τραυματισθέντος. Περιστατικά. 849/234

Συλλογική σύμβαση εργασίας
Συλλογικές συμβάσεις. Κατηγορίες. Ποιους δεσμεύουν. Αγωγή που στηρίζεται σε κλαδική ή
μόνο επαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας. Για να είναι ορισμένη πρέπει ο ενάγων
να επικαλεσθεί στο δικόγραφο της ότι τόσο αυτός όσο και ο εναγόμενος εργοδότης ήταν
μέλη των αντίστοιχων ομοιοεπαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων που μετείχαν
στη σύναψή της. ‘Η ότι οι συλλογικές συμβάσεις που αναφέρονται στην αγωγή κηρύχθηκαν
υποχρεωτικές με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Χειριστές και βοηθοί χειριστών
εκσκαπτικών, ανυψωτικών κ.λ.π. μηχανημάτων. Όροι αμοιβής τους. Για πρόσθετη διαρκούς
φύσεως εργασία που δεν είναι συναφής με αυτήν που συμφωνήθηκε, καταβάλλεται ιδιαίτερη
αμοιβή. Συμβιβασμός μεταξύ εργοδότη και μισθωτή. Όροι για να είναι έγκυρος. Καταγγελία
σύμβασης εργασίας ύστερα από υποβολή μηνύσεως. Συνέπειες. Περιστατικά. 355/551

Σύμβαση αισχροκερδής
Αισχροκερδής σύμβαση. Στοιχεία απαραίτητα για τον χαρακτηρισμό της σύμβασης
ως αισχροκερδούς. Μίσθωση πολυετής ακινήτου από εταιρεία πετρελαιοειδών και
υπομίσθωση στην εκμισθώτρια για πρατήριο βενζίνης με τον αποκλειστικό όρο
αποκλειστικής προμήθειας υγρών καυσίμων, λιπαντικών και ορυκτελαίων από την
TEXACO με τιμές που θα καθορίζει αυτή. 1034/41

Σύμβαση αμφοτεροβαρής
Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις. Υπερημερία οφειλέτη. Ο δανειστής δικαιούται να λάβει
αποζημίωση αν τάξει προθεσμία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης με σαφή δήλωση
ότι αν παρέλθει η προθεσμία αποκρούει την παροχή, εκτός αν αυτό το μέτρο είναι άσκοπο.
Με μόνη την υπερημερία ο δανειστής δεν αποκτάει δικαίωμα αποζημίωσης. Πρέπει να
τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 383 και 385 Α.Κ. Στη μίσθωση έργου εφαρμόζονται τα
ίδια μετά την πάροδο του χρόνου παράδοσης του έργου, ενώ πριν από αυτήν εφαρμόζεται
η διάταξη του άρθρου 686 Α.Κ. Αξίωση αποζημίωσης κατά το άρθρο 690 Α.Κ. Μπορεί να
ασκηθεί και με ανταγωγή κατά της αγωγής του εργολάβου για καταβολή της εργολαβικής
αμοιβής, αλλά απαιτείται και πάλι να έχει ταχθεί η προθεσμία κατά τα άρθρα 383 και 355
Α.Κ. 466/105

Σύμβαση αμιγούς χερσαίας μεταφοράς
Σύμβαση αμιγούς χερσαίας μεταφοράς. Νομοθετικό καθεστώς που την διέπει. Ευθύνη
μεταφορέα και παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Πρόστηση. Ευθύνη προστήσαντος για
την άδικη πράξη του προστηθέντος. Παραγραφή αξιώσεων του λήπτη της ασφαλίσεως
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εξάμηνη, εκτός αν είναι αδικοπραξία οπότε υπάρχει πενταετής παραγραφή. 721/471

Σύμβαση ασφάλισης
Σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου. Ζημιές σε πολλούς από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο.
Αν το ασφαλιστικό ποσό δεν εξαρκεί για την ικανοποίηση όλων των ζημιωθέντων, τότε
αυτό επιμερίζεται σύμμετρα μεταξύ των δικαιούχων. 1011/495

Σύμβαση εργασίας

Σύμβαση εργασίας. Απόλυση εργαζομένου για οικονομοτεχνικούς λόγους της επιχείρησης.
Δεν ελέγχεται από το δικαστήριο. Ελέγχεται όμως ο αιτιώδης σύνδεσμος της επιλογής
αυτής και της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας συγκεκριμένου εργαζομένου ως
εσχάτου μέσου αντιμετώπισης των προβλημάτων της επιχείρησης καθώς και ο τρόπος
επιλογής του εν λόγω εργαζομένου ως απολυτέου που πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά
κριτήρια. Περιστατικά. Διευθυντικά πρόσωπα της επιχείρησης. Ποια θεωρούνται. Ποιες
διατάξεις του εργατικού δικαίου δεν εφαρμόζονται σ’ αυτά. Περιστατικά. 4/527
Σύμβαση εργασίας. Καταβολή υπέρτερων αποδοχών από τις νόμιμες. Έγκυρη η
συμφωνία καταβολής του υπέρτερου ποσού να συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις από
υπερεργασία και εργασία κατά τις Κυριακές, όχι όμως για αμοιβή από παράνομη
υπερωριακή απασχόληση που δεν χωρεί συμψηφισμούς. Περιστατικά. 38/530
Σύμβαση εργασίας. Μισθοί. Οικειοθελής παροχή του εργοδότη προς τον εργαζόμενο
μπορεί να μετατραπεί σε μισθό, αν καταβάλλεται τακτικά και ανεπιφύλακτα όλο το χρόνο
(σε δεκατετράχρονη μάλιστα βάση για τον συνυπολογισμό στα επιδόματα εορτών και
αδείας) επί σειρά ετών σε διευρυμένο κύκλο δικαιούχων εργαζομένων και έχει καταστεί σε
ειδική επιχειρησιακή σ.σ.ε. που υπεγράφη μεταξύ εργοδότη – εργαζομένων κατά την σαφή
βούληση των συμβληθέντων μερών, συμβατικός όρος. Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη.
Περιεχόμενο. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη.
150/535
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Επίδομα προϋπηρεσίας ή πολυετίας. Ο εργαζόμενος
οφείλει να γνωστοποιήσει την τυχόν προϋπηρεσία του είτε αμέσως μετά την πρόσληψη,
είτε και μεταγενέστερα αλλά πάντως σε εύλογο χρόνο. Ο συνυπολογισμός της
προϋπηρεσίας γίνεται από τη στιγμή που θα αποδειχθεί αυτή με την προσαγωγή
των σχετικών αποδεικτικών δικαιολογητικών εκτός αν ο εργοδότης είχε λάβει γνώση
της προϋπηρεσίας εξ άλλης αιτίας. Χειριστές και βοηθοί χειριστών σε εκσκαπτικά
μηχανήματα. Υπολογισμός της προϋπηρεσίας. Έφεση. Απόρριψη αγωγής κατ’ ουσία.
Το Εφετείο μπορεί να κρίνει ότι η αγωγή είναι αόριστη και να την απορρίψει για το λόγο
αυτό. Περιστατικά. 165/537
Σύμβαση εργασίας. Υπερωρίες. Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 8 ώρες εργασίας την
ημέρα και 40 ώρες εβδομαδιαία. Απασχόληση από 40 ώρες μέχρι 45 ώρες την εβδομάδα
αποτελεί υπερεργασία αμειβόμενη με ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25%. Πέρα από 45
ώρες μέχρι 48 ώρες απασχόληση. Αποτελεί ιδιότυπη υπερωρία που αμείβεται όπως
και η υπερεργασία. Πέρα από 48 ώρες αποτελεί παράνομη υπερωρία που αμείβεται με
ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%. 207/546
Σύμβαση εργασίας. Συμφωνία για μερική απασχόληση. Έννοια. Διαλείπουσα τακτική
εργασία. Έννοια. Άδεια, επίδομα αδείας και δώρα σε εργαζομένους με διαλείπουσα
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τακτική εργασία. 220/546
Σύμβαση εργασίας. Αποχώρηση ή απόλυση υπαλλήλου Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.
Διάκριση που αναφέρεται στον ν. 2945/2001. Είναι αντισυνταγματική. Περιστατικά. 375/
554
Σύμβαση εργασίας. Διαθεσιμότητα μισθωτών. Προϋποθέσεις. Ομαδικές απολύσεις
εργαζομένων. Προϋποθέσεις. Περιστατικά. 377/556
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Άκυρη απόλυση υπαλλήλου που αναγνωρίσθηκε με
τελεσίδικη απόφαση. Δημιουργείται δεδικασμένο για την ακυρότητα. Μεταγενέστερη
αγωγή του απολυθέντος για μισθούς υπερημερίας από 1.1.2000-31.11.2002, καίτοι
το κατάστημα του εργοδότη που εργαζόταν ο απολυθείς είχε κλείσει για οικονομικούς
λόγους. Η αγωγή απορρίπτεται γιατί η άσκησή της είναι καταχρηστική. 489/559
Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο (672 Α.Κ.). Περιστατικά που
συνιστούν σπουδαίο λόγο. 610/565
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τη μορφή της απλής ετοιμότητας ή ετοιμότητας
κλήσεως προς εργασία. Ο εργαζόμενος συμφωνεί να περιορίσει την προσωπική του
ελευθερία αναλαμβάνοντας μόνο την υποχρέωση να παραμείνει σε ορισμένο τόπο
για ορισμένο χρόνο, χωρίς να έχει σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές του
δυνάμεις που υποχρεούται να κινητοποιήσει μόνο αν υπάρξει ανάγκη. Οφείλεται μόνο
ο μισθός που συμφωνήθηκε και αν δεν έχει συμφωνηθεί, ο ειθισμένος μισθός και όχι η
εργατική νομοθεσία για ελάχιστο όριο αμοιβής, νυχτερινής εργασίας, υπερωριακής κ.λ.π.
Παραγραφή αγωγής για μισθούς. Επέρχεται διακοπή και με την έγερση αναγνωριστικής
αγωγής. Παραίτηση από την αγωγή. Έγερση νέας. Η νέα πρέπει να απευθύνεται από
τον ίδιο ενάγοντα κατά του ίδιου εναγομένου και να στηρίζεται στην ίδια ιστορική και
νομική αιτία. Εφεδρικός οδηγός ΚΤΕΛ. Δικαιώματα. Ένσταση του ΚΤΕΛ ότι εργαζόταν
σε άλλο εργοδότη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Περιστατικά. 619/569
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Απαγόρευση απόλυσης σε εργαζόμενη κατά την
περίοδο της εγκυμοσύνης και ένα χρόνο μετά ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο
χρόνο λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει
σπουδαίος λόγος. Αυτό ισχύει και στις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εργαζόμενοι
σε ξενοδοχειακές εποχικές εργασίες. Τρόπος προσλήψεως για τη νέα κάθε φορά περίοδο
λειτουργίας του ξενοδοχείου. 678/574
Σύμβαση εργασίας με ΟΤΑ, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Απαιτήσεις εργαζομένων
παραγράφονται σε δύο χρόνια από τη γένεσή τους έστω και αν στηρίζονται στον αδικαιολόγητο
πλουτισμό ή παρανομία των οργάνων αλλά και σε άλλες εργασιακές σχέσεις. 785/575
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πραγματική απασχόληση υπάρχει όταν ο μισθωτός
βάσει συμφωνίας οφείλει να βρίσκεται σε ορισμένο τόπο και χρόνο διατηρώντας τις
σωματικές και πνευματικές λειτουργίες του σε εγρήγορση στις καθορισμένες για
κάθε περίπτωση ώρες για να προσφέρει τις υπηρεσίες του (γνήσια ετοιμότητα προς
εργασία). Αν αντίθετα ο μισθωτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς
την ελευθερία του ώστε να είναι στη διάθεση του αντισυμβαλλομένου, είναι μεν σύμβαση
εργασίας αλλά δεν υπόκειται στις διατάξεις των ειδικών νόμων, συλλογικών συμβάσεων
και διαιτητικών αποφάσεων που ορίζουν τα ελάχιστα όρια αμοιβής (μη γνήσια ετοιμότητα
προς εργασία). Τότε οφείλεται ο ειθισμένος μισθός. Περιστατικά. 839/576
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Καταγγελία πριν τη λήξη της σύμβασης χωρίς
να συντρέχει σπουδαίος λόγος. Ζητείται από τον εργαζόμενο όχι αποζημίωση, αλλά το
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ποσό των μισθών υπερημερίας από την καταγγελία μέχρι τη συμφωνημένη λήξη της
σύμβασης. Σπουδαίος λόγος για την καταγγελία της σύμβασης. Έννοια. Κακή πορεία
των εργασιών του εργοδότη ή έλλειψη πιστώσεων για το δημόσιο, δεν αποτελούν
σπουδαίο λόγο για καταγγελία της σύμβασης, έστω και αν αναφέρονται στο έγγραφο
της πρόσληψης. Περιστατικά. 876/583
Σύμβαση εργασίας με ν.π.δ.δ., δημόσιο, επιχειρήσεις, τράπεζες κ.λ.π. που επιχορηγούνται
από το κράτος. Η αποζημίωση του ν. 2112/1920 σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας, αποχώρησης, απομάκρυνσης κ.λ.π. είναι ορισμένη σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ. 2 του α.ν. 173/1967. Η διάταξη είναι συνταγματική. Περιστατικά. 1192/590

Σύμβαση έργου
Σύμβαση έργου. Καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη. Η σύμβαση λύεται για το
μέλλον (ex nunc) και ο εργοδότης δικαιούται να λάβει αποζημίωση για κακοτεχνίες κ.λ.π.
(688-690 Α.Κ.) που έγιναν στο έργο που εκτελέστηκε. Περιστατικά αποζημίωσης γιατί από
αμέλεια του πολιτικού μηχανικού που επέβλεπε το έργο κατεδαφίστηκε τμήμα των εξωστών
αν και εκ των υστέρων η αρμόδια Αρχή έκρινε ότι η αρχική κατασκευή ήταν νόμιμη. Τρόπος
υπολογισμού της ζημίας. Δεν επιδικάζεται όμως αποζημίωσης για ηθική βλάβη γιατί η
ελαττωματική κατασκευή του έργου δεν θεμελιώνει από μόνη της αδικοπραξία. 141/61
Σύμβαση έργου. Καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη. Υποχρεούται αυτός να
καταβάλει στον εργολάβο τη συμφωνημένη αμοιβή του. Τι αφαιρείται από αυτήν. Άλλη
αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης δεν δικαιούται ο εργολάβος. Ελαττώματα
του έργου μέχρι την καταγγελία. Ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τα
ελαττώματα του έργου. Ελαττώματα του έργου. Δικαιώματα του εργοδότη. Αρνητική αγωγή.
Απαραίτητα στοιχεία για την θεμελίωσή της. Περιστατικά. 390/87
Σύμβαση έργου. Υπερημερία εργολάβου. Προθεσμία του εργοδότη προς τον εργολάβο
για την εκτέλεση του έργου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο εργοδότης δικαιούται
είτε να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση είτε να υπαναχωρήσει. Αν επιλέξει
την υπαναχώρηση δεν δικαιούται μετά να ζητήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση της
σύμβασης. Συνέπειες της υπαναχώρησης. Δικαίωμα διεκδίκησης εύλογης αποζημίωσης
του εργοδότη. Στοιχεία της αγωγής για τον καθορισμό της αποζημίωσης αυτής. Έφεση.
Απόρριψη της αγωγής ως ουσία αβάσιμης. Το Εφετείο έχει την εξουσία να απορρίψει την
αγωγή ως μη νόμιμη αφού μία τέτοια απόφαση είναι επωφελέστερη για τον εκκαλούντα.
Συνέχιση εργασιών από τον εργολάβο παρά την υπαναχώρηση. Η αμοιβή του μπορεί
αν διεκδικηθεί μόνο με αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού και όχι με βάση τη σύμβαση
αφού αυτή λύθηκε με την υπαναχώρηση. Περιστατικά. 394/89
Σύμβαση έργου. Δικαιώματα εργοδότη κατά του εργολάβου για την κατασκευή
ελαττωματικού έργου ή χωρίς τις συμφωνημένες ιδιότητες. Τα δικαιώματα αυτά (διόρθωση
των ελαττωμάτων, μείωση της αμοιβής, αναστροφής ή μείωσης της αμοιβής) μπορούν
να ασκηθούν και επικουρικά. Παραγραφή δικαιωμάτων του εργοδότη (δεκαετία ή έξι
μηνών). Μπορεί ο εργοδότης να ασκήσει τα δικαιώματά του αυτά και μετά την παρέλευση
των προθεσμιών αυτών με ένσταση εφόσον όμως μέσα στο χρόνο της παραγραφής
ειδοποίησε σχετικώς τον εργολάβο. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να είναι άτυπη και μπορεί
να γίνει και προφορικά. Περιστατικά. 400/93
Κατασκευή πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Η σχετική σύμβαση στηρίζεται
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για τον εργολάβο στις διατάξεις για τη σύμβαση έργου και για τον οικοπεδούχο στις
διατάξεις για τη σύμβαση έργου και την πώληση. Μεταξύ εργολάβου και τρίτου
– αγοραστή ιδρύεται ενοχική σύμβαση. Ενοχική σύμβαση μεταξύ οικοπεδούχου και
τρίτου δεν υπάρχει. Προσύμφωνο. Πώληση από τον πωλητή σε τρίτο των περιουσιακών
στοιχείων δημιουργεί υπαίτια αδυναμία παροχής και ευθύνεται κατά το άρθρο 335 Α.Κ. σε
αποζημίωση του αγοραστή. Προσύμφωνο μεταβίβασης διαμερίσματος που συμβάλλεται
ο εργολάβος, ο υποψήφιος αγοραστής και οι οικοπεδούχοι. Πώληση του διαμερίσματος
σε τρίτον. Δεν ευθύνεται σε αποζημίωση του αγοραστή ο οικοπεδούχος αλλά μόνο ο
εργολάβος. Περιστατικά. 527/112
Σύμβαση έργου. Πότε ο εργολάβος έχει δικαίωμα να προσλάβει υπεργολάβο για την
εκτέλεση του έργου. Ο εργοδότης οφείλει την αμοιβή του υπεργολάβου στον εργολάβο.
Ο υπεργολάβος δεν έχει ευθεία αγωγή προς πληρωμή της αμοιβής του κατά του αρχικού
εργοδότη με τον οποίο δεν συνδέεται νομικά. Περιστατικά. 1004/147
Σύμβαση έργου (κατασκευή οικοδομής). Πτώση τοίχου όμορης ιδιοκτησίας κατά το στάδιο
των εκσκαφών και υποθεμελίωσης. Δεν ευθύνεται ο πολιτικός μηχανικός γιατί δεν ήταν
παρών κατά την εκτέλεση των εργασιών ούτε ειδοποιήθηκε για τη συνέχειά τους ούτε
οι οικοπεδούχοι γιατί δεν είχαν προστήσει τον εργολάβο ούτε είχαν επιφυλάξει για τον
εαυτό τους το δικαίωμα της διεύθυνσης και επίβλεψης του έργου. 1028/150
Έφεση εκείνου που πρωτόδικα δικάσθηκε ερήμην. Μπορεί να προβάλει στο εφετείο
όσους ισχυρισμούς μπορούσε να προτείνει πρωτόδικα επανορθώνοντας με την έφεση
τις συνέπειες που η απουσία του ενδεχόμενα επέφερε. Αν αρνηθεί τους αγωγικούς
ισχυρισμούς ή προβάλλει εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων ως προς τη βάση της
αγωγής, η απόφαση πλήττεται στο σύνολό της και πρέπει να εξαφανιστεί ως προς όλες
τις διατάξεις της. Αντίθετα αν με το εφετήριο προβάλλει ως εναγόμενος μόνο καταλυτικές
ενστάσεις της αγωγής (εξόφληση, παραγραφή κ.λ.π.), η απόφαση δεν εξαφανίζεται κατά
το μέρος που κρίθηκε βάσιμη η απαίτηση, αλλά μόνο το διατακτικό της. Περιστατικά.
Προτάσεις ενώπιον του εφετείου. Κατατίθενται κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο
ακροατήριο. Πώληση και σύμβαση έργου. Ερμηνευτικός κανόνας του άρθρου 683 Α.Κ.
Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο οφείλει να το αποδείξει. 371/351
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε σύμβαση έργου. Επιρρίπτεται στον εργοδότη κατά
την πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου (κατά την έκδοση του τιμολογίου). 771/657
Δανειστής. Υπερημερία του. Πότε περιέρχεται σε υπερημερία και τι αποζημίωση οφείλει.
Εργοδότης σε σύμβαση έργου. Αν δεν προβαίνει στην απαιτούμενη πράξη ή σύμπραξη
περιέρχεται σε υπερημερία δανειστή και όχι οφειλέτη. Συμβάσεις δημοσίων έργων. Ο
υπερήμερος εργοδότης ευθύνεται μόνο για θετικές ζημιές και όχι για διαφυγόν κέρδος.
Περιστατικά. 901/662

Σύμβαση μαθητείας
Σύμβαση μαθητείας. Στη σύμβαση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
για χρονικά όρια εργασίας, νόμιμες αποδοχές, καταγγελία της σύμβασης εργασίας, αποζημίωσης
απόλυσης κ.λ.π. που προϋποθέτουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 639/573

Σύμβαση Χάγης
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Σύμβαση της Χάγης (25.10.1980) για αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιού.
Διαδικασία με αίτηση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου. Απόφαση. Χωρεί έφεση αν και
δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που υποβάλλεται από το ελληνικό
δημόσιο για λογαριασμό του γονέως. Περιεχόμενο αίτησης και διαδικασία. Δεκτή η
ακρόαση του παιδιού (7 ετών) και λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία του. Άλλα στοιχεία που
λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της υιοθεσίας του παιδιού. 206/208
Επίδοση διάδικων που διαμένουν στο εξωτερικό και έχουν γνωστή διεύθυνση. Σύμβαση
της Χάγης της 15.11.1965 που κυρώθηκε με το ν. 1334/1983. Λεπτομέρειες εφαρμογής
της. Πότε κηρύσσεται η συζήτηση απαράδεκτη, έστω και αν πρόκειται για αγωγή διανομής
ακινήτου που δημιουργεί αναγκαστική ομοδικία. Περιστατικά. 373/354

Συμβιβασμός

Συμβιβασμός μεταξύ των τρίτων που ζημιώθηκαν και του ασφαλιστή. Η ζημία θα
αποτελέσει αντικείμενο της δίκης μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου οπότε μπορεί ο
ασφαλισμένος να υποχρεωθεί να πληρώσει μικρότερο ποσό από αυτό που καταβλήθηκε
στον τρίτο από την ασφαλιστική εταιρεία. 325/702

Συμβολαιογράφος
Διαθήκη δημόσια. Ακυρότητα αν συντάχθηκε από συμβολαιογράφο ή συνέπραξε
μάρτυρας συγγενής του διαθέτη κατά το άρθρο 1725 Α.Κ. Η ακυρότητα αφορά μόνο τη
διάταξη υπέρ του τιμώμενου και όχι το λοιπό περιεχόμενο της. Περιστατικά. 1069/286
Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως. Συμβολαιογράφος και δικαστικός επιμελητής δεν
νομιμοποιούνται να αναζητήσουν από τον καθού η εκτέλεση. Χωρεί ανακοπή κατά της
πράξεως εκκαθάρισης των εξόδων από τον οφειλέτη και αναγγελθέντα δανειστή. Ποία
τα έξοδα εκτελέσεως. 143/304
Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως που προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα. Ποια
εννοούνται. Κατά του πίνακα κατάταξης χωρεί ανακοπή. Αμοιβή και έξοδα συμβολαιογράφου.
Αφαίρεση από το εκπλειστηρίασμα είναι νόμιμη. Περιστατικά. 380/356
Πίνακας κατατάξεως σε πλειστηριασμό. Ανακοπή κατά του πίνακα Στοιχεία που πρέπει να
περιέχει αυτή. Νέος λόγος ανακοπής με το δικόγραφο της έφεσης είναι απαράδεκτος. Έξοδα
εκτελέσεως που προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα. Τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου
είναι έξοδα και προαφαιρούνται. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα έξοδα για την έγγραφη
ανακοίνωση του περιεχομένου του πίνακα και κοινοποίηση αντιγράφου αν και δεν αναφέρονται
στο άρθρο 979.1 Κ.Πολ.Δ., αλλά αυτό γίνεται στην πράξη και ορθά γιατί έτσι γίνεται γνωστό το
περιεχόμενο του πίνακα στους δανειστές. Περιστατικά και υπολογισμός εξόδων. 447/366
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά του πίνακα νομιμοποιείται να ασκήσει
και ο οφειλέτης και ο αναγγελθείς δανειστής. Ανακοπή για τις αμοιβές δικηγόρου και
συμβολαιογράφου που αναφέρονται στον πίνακα ως έξοδα εκτέλεσης και προαφαιρούνται.
Παθητικά νομιμοποιείται μόνο ο επισπεύδων δανειστής και όχι ο δικηγόρος και ο
συμβολαιογράφος όταν η αμφισβήτηση με την ανακοπή αφορά τη νομιμότητα της
εκκαθάρισης και ειδικότερα το νόμιμο, ορισμένο και το αιτιολογημένο και το αν έγιναν προς
το συμφέρον όλων των δανειστών και είναι συνεπώς έξοδα εκτελέσεως. Περιστατικά. Στην
αμοιβή του συμβολαιογράφου δεν περιλαμβάνονται έξοδα για επίδοση αντιγράφων του
πίνακα στους δανειστές. Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη επιταγής. Τρόπος υπολογισμού
της αμοιβής του για την αφαίρεσή της από πλειστηρίασμα. 559/387
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Συμβούλιο περιοχής
Διοικητική σύμβαση. Δεν είναι τέτοια η μίσθωση ακινήτου από Δήμο για στέγαση των
υπηρεσιών του και κάθε διένεξη από αυτήν υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια. Υπαγωγή
των μισθώσεων του δημοσίου στις διατάξεις του π.δ. 34/1995 σε ό,τι αφορά τη διάρκειά
της (άρθρο 41 παρ. 17 ν. 2648/98), εφόσον όμως η μίσθωση καταρτίστηκε μετά την
22.10.1998. Μισθώσεις του δημοσίου. Λεπτομέρειες. Αναπτυξιακός σύνδεσμος και
συμβούλια περιοχής. Μισθώσεις τους. Λεπτομέρειες. 637/645

Συμψηφισμός

Μίσθωση. Καταβολή “αέρα” 8.000.000 δρχ. Μετά ταύτα καθυστέρηση καταβολής του
μισθώματος με την δικαιολογία ότι το μίσθιο είχε βλάβες και δεν μπόρεσε ο μισθωτής να
ασκήσει την επιχείρησή του. Αγωγή εξώσεως για καθυστέρηση μισθωμάτων. Η αγωγή δεν
ασκείται καταχρηστικά ούτε χωρεί συμψηφισμός του “αέρα” με τα οφειλόμενα μισθώματα.
Εργασίες επισκευής μισθίου χωρίς άδεια της Πολεοδομίας και της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
Συνιστά αδικοπραξία και υπάρχει ευθύνη για καταβολή ηθικής ικανοποίησης. 202/69

Συναλλαγματική
Συναλλαγματική χωρίς νόμιμη χαρτοσήμανση. Ισχύει κατά μετατροπή (182 Α.Κ.) ως έγγραφο
αφηρημένης υπόσχεσης χρέους. Χωρεί αγωγή για την είσπραξη της οφειλής. 1068/505
Συναλλαγματική ατελής κατά την έκδοσή της. Μπορεί να συμπληρωθεί με βάση
συμφωνία αποδέκτη και κομιστή. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, και συμπληρωθεί,
διαπράττεται πλαστογραφία. Περιστατικά. 1128/507

Σύνδικος
Μη εμφάνιση του κλητευθέντος συνδίκου. Αντιπροσωπεύεται από παριστάμενο δανειστή
λόγω της αναγκαστικής ομοδικίας. Παύση πληρωμών. Αν υπάρχουν πολλά χρέη, η μη
πληρωμή μερικών δεν συνιστά παύση πληρωμών, εκτός αν αποδεικνύεται ότι είναι
αδύνατη η ικανοποίηση όλων. 244/453
Δικηγόρος σύνδικος. Αμοιβή. Περιστατικά. 425/766

Συνεταιρισμός
Σωματείο. Άκυρες αποφάσεις της γενικής συνέλευση (101 Α.Κ.) Τα ίδια ισχύουν και στους
συνεταιρισμούς που οι αποφάσεις τους προσβάλλονται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου
κατά την εκούσια διαδικασία. Γενικά. Συνέλευση για αρχαιρεσίες. Προσβολή της
αποφάσεως ως άκυρης. 620/27

Συνεκδίκαση αγωγής, ανταγωγής και κύριας παρέμβασης
Έφεση. Συνεκδίκαση αγωγής, ανταγωγής και κυρίας παρέμβασης. Περάτωση της δίκης
ως προς μία από αυτές και προδικαστική απόφαση για τις υπόλοιπες για αποδείξεις.
Χωρεί έφεση ως προς την περατωθείσα ανεξάρτητα αν ανάγονται στην ίδια έννομη
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σχέση. Περιστατικά. 351/348

Συντονιστής ασφαλιστικού συμβούλου
Ασφαλιστικός σύμβουλος (άρθρο 16 παρ. 1 ν. 1569/85). Έννοια. Η σχέση που συνδέει
τον ασφαλιστικό σύμβουλο και τον ασφαλιστή είναι μίσθωση έργου, άρα δεν είναι
αντιπρόσωπος ούτε εντολοδόχος του δεύτερου. Συντονιστής ασφαλιστικού συμβούλου.
Έννοια. Η σύμβαση με την επιχείρηση είναι επίσης σύμβαση έργου. Ιδιοποίηση
χρηματικών ποσών που παραδίδονται στον συντονιστή για επωφελή τοποθέτηση από
πελάτη. Περιστατικά. 354/457

Συντρέχον πταίσμα
Εργατικό ατύχημα. Αν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας οφείλεται χρηματική ικανοποίηση
ή ψυχική οδύνη. Η έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 ν. 551/1915 κατά την οποία ο παθών σε
εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει
πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των
προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων,
διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφάλειας των εργαζομένων αναφέρονται μόνο
την επιδίκαση αποζημίωσης για περιουσιακή ζημία και όχι στην χρηματική ικανοποίηση που
ισχύουν οι γενικές διατάξεις. Για να επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή
ψυχική οδύνη αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα εργοδότη ή των
προστηθέντων κατά την έννοια του άρθρου 914 Α.Κ. Συντρέχον πταίσμα του εργαζομένου.
Λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης. 200/540
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα του οδηγού. Δεν καταλογίζεται κατ’ αρχήν στον
επιβάτη του αυτοκινήτου που θανατώθηκε ή τραυματίσθηκε. Περιστατικά. Συνυπαιτιότητα
επιβάτη σε μοτοποδήλατο σε ποσοστό 20% γιατί δεν φορούσε κράνος και τραυματίσθηκε
θανάσιμα στο κεφάλι. Θανάτωση συζύγου και πατέρα ανηλίκων τέκνων. Αποζημίωση
στη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα μέχρι την ενηλικίωσή τους. Κυοφορούμενο κατά το
χρόνο της θανάτωσης του πατέρα. Δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τη διατροφή
και για ψυχική οδύνη. Επιδικαζόμενα ποσά για ψυχική οδύνη σε σύζυγο, τέκνα, γονείς
και αδελφούς. Περιστατικά. 854/742

Συνυπαιτιότητα
Αυτοκινητικό ατύχημα. Προβολή ένστασης συνυπαιτιότητας πρωτόδικα. Άσκηση εφέσεως
χωρίς λόγο συνυπαιτιότητας αλλά μόνο αποκλειστικής υπαιτιότητας. Το εφετείο δεν θα
εξετάσει τη συνυπαιτιότητα γιατί στην αποκλειστική υπαιτιότητα δεν περιέχεται και ο
ισχυρισμός της συνυπαιτιότητας. 209/322
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 25% του τραυματισμού του επειδή
δεν “φορούσε” ζώνη ασφαλείας. 43/682
Αυτοκινητικό ατύχημα. Απαραίτητα στοιχεία για την ευθύνη προς αποζημίωση. Η
συνυπαιτιότητα και ο βαθμός του συντρέχοντος πταίσματος δεν αναιρούνται από μόνο
το γεγονός ότι ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου παραβίασε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Περιστατικά. 80/685
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Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα πεζού (σε ποσοστό 40%) και του οδηγού (σε
ποσοστό 60%). Περιστατικά. 95/688
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση πεζού. Συνυπαιτιότητα οδηγού (κατά 70%) και πεζού
(κατά 30%. Συνθήκες ατυχήματος. 132/689
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση αδελφού από υπαιτιότητα το άλλου οδηγού. Αγωγή
ανικάνου προς εργασία αδελφού του θανατωθέντος κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για
αποζημίωση λόγω απώλειας της διατροφής του. Αφού οι γονείς και η έγγαμη αδελφή δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαθρέψουν τον ενάγοντα, ευθύνεται η ασφαλιστική
εταιρεία από το 2000 έως το 2006. Για χρονικό διάστημα από 2006 έως 2020 το αίτημα
είναι πρόωρο γι’ αυτό απορρίπτεται. Συνυπαιτιότητα πεζού (σε ποσοστό 40%) και του
οδηγού (σε ποσοστό 60%). Περιστατικά. 147/692
Αυτοκινητικό ατύχημα. Εργολάβος που δεν έλαβε μέτρα στην οδό που κατασκεύαζε. Ως
μέσος εργολάβος στη συγκεκριμένη περίπτωση μολονότι ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση
του έργου και είχε προβεί στην εκσκαφή του οδοστρώματος και την τοποθέτηση μπάζων επί
του οδοστρώματος δεν είχε προβεί, όπως όφειλε στην απαιτούμενη από το νόμο σήμανση
της οδού παρά τα μέτρα που έπρεπε να λάβει ο εργολάβος προς αποφυγή ατυχημάτων.
Συνυπαιτιότητα του οδηγού. Ζημιές σε αυτοκίνητο που η δαπάνη επισκευής του υπερέβαινε
την αξία του. Θεωρείται ολοσχερώς κατεστραμμένο από οικονομική άποψη. Προσφορά από
τον ενάγοντα τα σωζόμενα υπολείμματα του καταστραφέντος αυτοκινήτου. 187/694
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα θανόντος οδηγού σε ποσοστό 80%. Επιδίκαση
μειωμένου χρηματικού ποσού για ψυχική οδύνη σε σύζυγο, μητέρα, αδελφούς και
τέκνα. Ασφαλιστική σύμβαση. Δεν είναι απαραίτητη η υπογραφή του ασφαλιστηρίου
από τον ασφαλιζόμενο. Πρέπει να καταβάλει τα ασφάλιστρα και να παραλαμβάνει το
ασφαλιστήριο. 211/696
Διαδικασία σε δίκες που αφορούν ζημιές από αυτοκίνητο και τη σύμβαση της ασφάλισης
που δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων, πρέπει όλοι οι ισχυρισμοί να
προτείνονται προφορικά στο ακροατήριο και να καταχωρούνται στα πρακτικά έστω
και επιγραμματικά. Μπορούν όμως οι διάδικοι να αναφέρουν τους ισχυρισμούς στις
προτάσεις τους αλλά πρέπει να κατατεθούν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και να
γίνει μνεία στα πρακτικά καθώς και αναφορά του καταθέσαντος σ’ αυτές. 222/698
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα πεζού σε ποσοστό 30%. Περιστατικά. 293/701
Αυτοκινητικό ατύχημα. Παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. δεν θεμελιώνει αυτή
καθευατή υπαιτιότητα στην επέλευση του ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο η
στάθμευση του οποίου από το δικαστήριο ης ουσίας θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη
αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συγκεκριμένης παράβασης και του επελθόντος
αποτελέσματος. Συνυπαιτιότητα οδηγού μοτοποδηλάτου και οδηγού αυτοκινήτου που
στάθμευσε σε οδό. Περιστατικά. Ποσά επιδικαζόμενα για ηθική ικανοποίηση λόγω
ψυχικής οδύνης σε γονείς και αδελφούς και παππού και γιαγιά. 545/726
Αυτοκινητικό ατύχημα. Μη πρόσδεση με ζώνη συνοδηγού. Υπαιτιότητά του σε ποσοστό
20% για τον τραυματισμό του στην κεφαλή. 851/740
Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα του οδηγού. Δεν καταλογίζεται κατ’ αρχήν στον
επιβάτη του αυτοκινήτου που θανατώθηκε ή τραυματίσθηκε. Περιστατικά. Συνυπαιτιότητα
επιβάτη σε μοτοποδήλατο σε ποσοστό 20% γιατί δεν φορούσε κράνος και τραυματίσθηκε
θανάσιμα στο κεφάλι. Θανάτωση συζύγου και πατέρα ανηλίκων τέκνων. Περιστατικά.
854/742
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Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα οδηγού μοτοσικλέτας (που θανατώθηκε) σε
ποσοστό 80% και οδηγού αυτοκινήτου σε ποσοστό 20%. Ποσά που επιδικάζονται
στους συγγενείς του θανατωθέντος (σύζυγο, τέκνα και αδελφούς). 913/747

Συστατικά ακινήτου
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Νόμιμα ζητείται ο καθορισμός προσωρινής ή οριστικής τιμής
μονάδος για τα συστατικά του ακινήτου που απαλλοτριώνεται (κτίσματα, δένδρα κ.λ.π.)
έστω και αν δεν αναφέρονται αυτά στην απόφαση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,
στο κτηματολογικό διάγραμμα ή στον κτηματολογικό πίνακα. 768/655

Σχέδιο πόλης
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Θεωρείται κηρυχθείσα από το χρόνο που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της διοίκησης για
την κήρυξή της. Για απαλλοτριώσεις προς εφαρμογή σχεδίου πόλεως, η απαλλοτρίωση
σε ακίνητα που προορίζονται για κοινόχρηστους χώρους (οδοί, πλατείες κ.λ.π.) θεωρείται
ότι κηρύσσεται από τη δημοσίευση του διατάγματος που εγκρίνει ή τροποποιεί το
σχέδιο πόλεως. Υπόχρεοι προς αποζημίωση είναι οι δήμοι και οι ωφελούμενοι από την
εφαρμογή του σχεδίου της πόλεως. Παρόδιοι ιδιοκτήτες. Το βάρος της απαλλοτρίωσης
και ειδικότερα της ρυμοτομίας παρακολουθεί τα εμπλεκόμενα ακίνητα, ενώ κατά το χρόνο
συζήτησης αίτησης για τον καθορισμό της αποζημίωσης μετατρέπεται από εμπράγματη
υποχρέωση σε προσωπική και δεν μπορεί να μεταβληθεί από την ιδιωτική βούληση
(δικαιοπραξίες). Δικαιοπραξίες που γίνονται σε ρυμοτομούμενα ακίνητα για να εισπραχθεί
αποζημίωση είναι άκυρες γιατί γίνονται προς καταστρατήγηση του νόμου. Περιστατικά
για τέτοιες συμβάσεις που θεωρούνται άκυρες. 181/625

Σωματείο
Σωματείο. Άκυρες αποφάσεις της γενικής συνέλευση (101 Α.Κ.) Τα ίδια ισχύουν και στους
συνεταιρισμούς που οι αποφάσεις τους προσβάλλονται ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου
κατά την εκούσια διαδικασία. Γενικά. Συνέλευση για αρχαιρεσίες. Προσβολή της
αποφάσεως ως άκυρης. 620/27
Σωματείο. Ίδρυση νέου που προκαλεί σύγχυση στα μέλη. Τριτανακοπή του
προϋπάρχοντος σωματείου κατά της απόφασης που αναγνώρισε την ίδρυση νέου
σωματείου. Προϋποθέσεις παραδοχής της. Περιστατικά. 784/28

Τ
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τρόπος είσπραξης των απαιτήσεών του (άρθρο
63 ν. 2214/1994). Πλειστηριασμός. Το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση πλειστηριασμού
σε ακίνητο που βαρύνεται με υποθήκη, κατατάσσεται στην πέμπτη σειρά του άρθρου
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975 Κ.Πολ.Δ. και μέχρι το 1/3 το πλειστηριάσματος για όλες τις ληξιπρόθεσμες μέχρι
την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεις του με τις προσαυξήσεις τους και τόκους.
Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την τακτική του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
και του ελληνικού δημοσίου. 259/326

Τεκμήριο ωφέλειας παροδίων ιδιοκτητών
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μαχητό τεκμήριο ωφέλειας των παροδίων ιδιοκτητών από την
απαλλοτρίωση για τη βελτίωση κ.λ.π. οδών. Στις περιπτώσεις αυτές χωρεί αγωγή ενώπιον των
πολιτικών δικαστηρίων για διεκδίκηση της αξίας απαλλοτριωθέντων τμημάτων (βλ. το άρθρο
33 του ν. 2971/2001). Περιστατικά και τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης. 568/639

Τέκνα
Ανήλικος. Δίκες για τη γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων και επικοινωνία γονέων. Προηγείται
στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας, αλλιώς αναβάλλεται η συζήτηση της αγωγής ή της
έφεσης. Ανήλικο τέκνο που έχει την απαιτούμενη ωριμότητα. Καλείται από το δικαστήριο
πριν την έκδοση της απόφασης. Πρωτόδικη συζήτηση χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία
αυτή. Το εφετείο που δικάζει έφεση, διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης για να
ακολουθηθεί η πιο πάνω προδικασία (254 Κ.Πολ.Δ.). Περιστατικά. 74/203

Τ.Ε.Ι.
Μίσθωση σε ακίνητο που ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Α.Ε.Ι. Δεν προστατεύεται
από το π.δ. 34/1995. Αυτό ισχύει και στα Τ.Ε.Ι. 1148/607

Τιμολόγιο
Συμφωνία για την αρμοδιότητα τακτικού δικαστηρίου για μελλοντικές διαφορές είναι
εγγραφή και αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση που θα προέλθουν διαφορές. Το
έγγραφο είναι συστατικό. Ρήτρα σε τιμολόγια – δελτία αποστολής για τοπική αρμοδιότητα
δικαστηρίου, είναι άκυρη αν δεν έχει την υπογραφή αμφοτέρων των συμβαλλομένων.
Πώληση εμπορεύματος χωρίς τις συμφωνημένες ιδιότητες. Αποζημίωση για μη εκτέλεση
της σύμβασης. Τρόπος υπολογισμού της ζημίας. 472/107
Έγγραφο μη υποκείμενο εξ αρχής σε αναλογικά τέλη προσκομιζόμενο στο δικαστήριο
πρέπει να φέρει επικολλημένο χαρτόσημο προσκομιδής, διαφορετικά δεν έχει καμία
αποδεικτική ισχύ και δεν μπορεί να προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής. Οι σχετικές
διατάξεις όμως δεν είναι δημόσιας τάξης και συνεπώς η παράβασή τους επάγεται
ακυρότητα μόνο σε περίπτωση βλάβης που δεν μπορεί να αποκατασταθεί αλλιώς παρά
μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας. Περιστατικά με έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση
τιμολόγια μη χαρτοσημασμένα. Απόρριψη του σχετικού λόγου ανακοπής. 605/400
Διαταγή πληρωμής. Απαραίτητο το έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η οφειλή.
Αυτό σημαίνει ότι για να έχει αποδεικτική δύναμη το ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει
την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, δηλαδή εκείνου που αναλαμβάνει υποχρεώσεις με
το έγγραφο αυτό. Τιμολόγια ή δελτία αποστολής εμπορευμάτων. Δεν αποδεικνύουν την
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οφειλή αν δεν έχουν την υπογραφή του φερομένου ως αγοραστή, εκτός αν σε σύμβαση
πώλησης αποδεικνύεται η παραλαβή από άλλα έγγραφα αποδεικτικά. 892/524
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε σύμβαση έργου. Επιρρίπτεται στον εργοδότη κατά
την πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου (κατά την έκδοση του τιμολογίου). 771/657

Τοκετός
Σύμβαση εργασίας. Εγκυμοσύνη. Δικαιώματα εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας.
Περιστατικά. 843/580

Τόκοι
Εφετείο. Αίτημα επιδίκασης τόκων από την επίδοση της αγωγής προβαλλόμενο το
πρώτον ενώπιον του εφετείου. Είναι απορριπτέο. Πότε χωρούν νεώτερα αιτήματα
ενώπιον του εφετείου. 173/10
Αγωγή αόριστη. Απόρριψή της για την αοριστία. Έγερση νέας. Οφείλονται τόκοι από
την κοινοποίηση της πρώτης (αόριστης) αγωγής. 223/74
Υποθήκη. Προς εξασφάλιση των τόκων του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από
το άρθρο 1289 Α.Κ. πρέπει η απαίτηση να εγγραφεί στο βιβλίο υποθηκών ως τοκοφόρος,
χωρίς να απαιτείται και καθορισμός του ποσού των τόκων. Περιστατικά. Πότε η υποθήκη
περιλαμβάνει και τους τόκους του άρθρου 1289 Α.Κ. Περιστατικά. 570/180
Απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Καταβολή των χρηματικών ποσών που ήταν η
απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Άσκηση εφέσεως και εξαφάνιση της πρωτόδικης
απόφασης. Αίτημα του εκκαλούντα προς επιστροφή των καταβληθέντων. Διατάσσεται
η επιστροφή με το νόμιμο τόκο από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί η απόφαση του
Εφετείου μέχρι την εξόφληση. 162/309
Επιταγή προς πληρωμή. Στοιχεία που είναι απαραίτητα να περιέχει για να είναι νόμιμη.
Το ποσό των τόκων δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην επιταγή αφού το ποσοστό
καθορίζεται από το νόμο και το ποσό που θα καταβληθεί θα βρεθεί με απλό μαθηματικό
υπολογισμό. Η επιταγή αποτελεί όχληση και συνεπώς δημιουργεί υπερημερία. Οι
αντιρρήσεις κατά της επιταγής μπορούν να προταθούν παραδεκτώς και πριν από την
ενέργεια της πρώτης μετά την επιταγή πράξης. Περιστατικά. 445/364
Ο.Ε.Β. (Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων). Απόλυση προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης. Καταβάλλεται η αποζημίωση του ν. 2112/1920. Τόκοι επιδικάζονται
μόνο από την έναρξη ισχύος του ν. 1876/1990. Περιστατικά. 856/582
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Διεκδίκηση της αποζημίωσης που καθορίσθηκε τελεσίδικα
μπορεί να διεκδικηθεί μαζί με τους τόκους από εκείνον που αναγνωρίσθηκε δικαιούχος
με καταψηφιστική αγωγή, κατά την τακτική διαδικασία και στο αρμόδιο δικαστήριο λόγω
ποσού. 229/628
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Καθυστέρηση καταβολής της οριστικής αποζημίωσης
που καθορίσθηκε με απόφαση του Εφετείου που εκδόθηκε μετά τη συντέλεση της
απαλλοτρίωσης. Το δημόσιο ευθύνεται για την καταβολή τόκων και μάλιστα όχι με το
ποσοστό 6% αλλά με το γενικά ισχύον επιτόκιο υπερημερίας. 1074/669
Δικηγόροι. Αμοιβή για αγωγή ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της κατά το χρόνο της έγερσης
της αγωγής ή της πρώτης συζήτησής της συν τόκοι μέχρι την πρώτη συζήτηση. 1002/775
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Τράπεζα
Πλάνη στην κατάρτιση συμβάσεως. Πλάνη υπάρχει και όταν κάποιος υπογράφει έγγραφο
νομίζοντας εσφαλμένα ότι περιλαμβάνει ορισμένο περιεχόμενο με ορισμένες συνέπειες
ενώ αυτό περιλαμβάνει περιεχόμενο διαφορετικό. Η πλάνη είναι ουσιώδης αν αναφέρεται
σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία ώστε το πρόσωπο που πλανήθηκε
δεν θα την επιχειρούσε αν γνώριζε την πραγματική κατάσταση. Τράπεζα επιτυγχάνει
την υπογραφή ημέρα Κυριακή και σε υπαίθριο χώρο ιδιωτικού συμφωνητικού με το
οποίο εγγυάται σύζυγος υπέρ του συζύγου για χρέος του, πιστεύοντας ότι υπογράφει
συμφωνητικό με το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει δικαίωμα
εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτου της. Ακυρώνεται η σύμβαση γιατί
αποδεικνύεται πλάνη. 262/15
Προσωπικότητα. Μόνη η ακυρότητα της καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης λόγω
ανυπαρξίας σπουδαίου λόγου δεν συνιστά προσβολή της προσωπικότητας. Εθνική
Τράπεζα. Σύμβαση εργασίας με το προσωπικό της. Η σύμβαση αυτή είναι ορισμένου
χρόνου και λύεται με τη συμπλήρωση του 62ου έτους του υπαλλήλου (άρθρο 33 του
Οργανισμού). Πότε μπορεί να λυθεί νωρίτερα. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Χωρεί
καταγγελία και χωρίς την πειθαρχική διαδικασία και χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου.
Περιστατικά που συνιστούν σπουδαίο λόγο για την απόλυση του υπαλλήλου. 796/31
Κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα σε κοινό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσοτέρων.
Κάποιος μπορεί να κάνει ανάληψη και αν το αναλάβει ολόκληρο το ποσό επέρχεται
απόσβεση της απαίτησης έναντι της τράπεζας. Δικαίωμα αναγωγής μεταξύ των
συνδικαιούχων. Περιστατικά. 636/463
Τράπεζα. Κατάθεση χρημάτων. Αποτελεί ανώμαλη παρακαταθήκη. Πληρωμή από την
τράπεζα εις τρίτον. Απαλλάσσεται έστω και αν είναι πλαστή η υπογραφή του λήπτη
εκτός αν η τράπεζα ετέλει εν δόλω ή έν βαρεία αμελεία” (άρθρο 3 ν.δ. 17.7/13.8.1923).
Αυτά ισχύουν και για το βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας. Αμέλεια βαρειά των
υπαλλήλων. Κριτήριο χαρακτηριστικών της. Περιστατικά ανάληψης χρημάτων από
ψευδοπληρεξούσιο. 698/465
Περιστατικά επί αγωγής ιδιώτη κατά Τράπεζας για ζημιά που υπέστη αυτός από την
πτώση της αξίας των αμοιβαίων κεφαλαίων τα έτη 1992-2000. 1013/496
Νόμιμη η σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού με τράπεζα που να περιλαμβάνει όρο ότι
η οφειλή του κατόχου θα προκύπτει όταν κλείσει ο λογαριασμός από απόσπασμα από τα
μηχανογραφικώς τηρούμενα εμπορικά βιβλία της τράπεζας. Με βάση αυτό το απόσπασμα
μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Εκτοκισμός στις τράπεζες. Επιτρεπτός με βάση
απόφαση της Ν.Ε. Δηλαδή επιτρέπεται στις τράπεζες να υπολογίζουν λογιστικώς τόκους
από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης χωρίς τους περιορισμούς των άρθρων 296
Α.Κ. και 111 παρ. 2 ΕισΝΑΚ. Περιστατικά. 633/518

Τριτανακοπή
Σωματείο. Ίδρυση νέου που προκαλεί σύγχυση στα μέλη. Τριτανακοπή του
προϋπάρχοντος σωματείου κατά της απόφασης που αναγνώρισε την ίδρυση νέου
σωματείου. Προϋποθέσεις παραδοχής της. Περιστατικά. 784/28
Τριτανακοπή. Προϋποθέσεις άσκησής της. Στοιχεία του δικογράφου. 259/326
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Τ.Σ.Α.
Αγωγή αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος. Το δικαστήριο εξετάζει την αγωγή έστω
και αν δεν έχει κοινοποιηθεί η αγωγή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (άρθρο 10 παρ. 5 εδ. η του ν.
2741/99). Συνεργείο για την επισκευή των βλαβών. Ο ζημιωθείς έχει δικαίωμα επιλογής του.
Τα ασφάλιστρα και οι εισφορές προς το ΤΣΑ κατά το χρόνο επισκευής του αυτοκινήτου,
δεν είναι ζημία, γιατί και αν κυκλοφορούσε το αυτοκίνητο, θα πληρώνονταν. 401/709

Τύπος
Προσωπικότητα. Προσβολή με δημοσίευμα στον Τύπο. Ο ιδιοκτήτης του εντύπου
ευθύνεται χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα. 1191/49

Υ
Υιοθεσία
Σύμβαση της Χάγης (25.10.1980) για αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιού.
Διαδικασία με αίτηση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου. Απόφαση. Χωρεί έφεση αν και
δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που υποβάλλεται από το ελληνικό
δημόσιο για λογαριασμό του γονέως. Περιεχόμενο αίτησης και διαδικασία. Δεκτή η
ακρόαση του παιδιού (7 ετών) και λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία του. Άλλα στοιχεία που
λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της υιοθεσίας του παιδιού. 206/208

Υπάλληλοι
Ν.Π.Δ.Δ. Αξιώσεις υπαλλήλων. Παραγραφή διετής. Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων.
Είναι ν.π.δ.δ. Επίδομα δημοσίων συνθηκών για τους εργαζόμενους. 947/666
Υπαναχώρηση
Σύμβαση έργου. Υπερημερία εργολάβου. Προθεσμία του εργοδότη προς τον εργολάβο
για την εκτέλεση του έργου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ο εργοδότης δικαιούται
είτε να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση είτε να υπαναχωρήσει. Αν επιλέξει
την υπαναχώρηση δεν δικαιούται μετά να ζητήσει αποζημίωση για τη μη εκπλήρωση της
σύμβασης. Συνέπειες της υπαναχώρησης. Δικαίωμα διεκδίκησης εύλογης αποζημίωσης
του εργοδότη. Στοιχεία της αγωγής για τον καθορισμό της αποζημίωσης αυτής. Έφεση.
Απόρριψη της αγωγής ως ουσία αβάσιμη. Το Εφετείο έχει την εξουσία να απορρίψει την
αγωγή ως μη νόμιμη αφού μία τέτοια απόφαση είναι επωφελέστερη για τον εκκαλούντα.
Συνέχιση εργασιών από τον εργολάβο παρά την υπαναχώρηση. Η αμοιβή του μπορεί
αν διεκδικηθεί μόνο με αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού και όχι με βάση τη σύμβαση
αφού αυτή λύθηκε με την υπαναχώρηση. Περιστατικά. 394/89
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Υπεύθυνη δήλωση
Υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986). Δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί δόθηκε επίτηδες για να
χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δίκη. 62/291
Βεβαιώσεις προέδρου κοινότητας για περιουσιακή κατάσταση διάδικου και υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/96. Είναι αποδεικτικά μέσα ανεπίτρεπτα και δεν
λαμβάνονται υπόψη. 504/380

Υπερεργασία

Σύμβαση εργασίας. Καταβολή υπέρτερων αποδοχών από τις νόμιμες. Έγκυρη η
συμφωνία καταβολής του υπέρτερου ποσού να συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις από
υπερεργασία και εργασία κατά τις Κυριακές, όχι όμως για αμοιβή από παράνομη
υπερωριακή απασχόληση που δεν χωρεί συμψηφισμούς. Περιστατικά. 38/530
Σύμβαση εργασίας. Υπερωρίες. Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 8 ώρες εργασίας την
ημέρα και 40 ώρες εβδομαδιαία. Απασχόληση από 40 ώρες μέχρι 45 ώρες την εβδομάδα
αποτελεί υπερεργασία αμειβόμενη με ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25%. Πέρα από 45
ώρες μέχρι 48 ώρες απασχόληση. Αποτελεί ιδιότυπη υπερωρία που αμείβεται όπως
και η υπερεργασία. Πέρα από 48 ώρες αποτελεί παράνομη υπερωρία που αμείβεται με
ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%. 207/546
Υπερεργασία. Έννοια του όρου. Εβδομαδιαία εργασία πέντε ημερών 45 ώρες. Εργασία
από 40-45 ώρες αποτελεί υπερεργασία και πληρώνεται προσαύξηση 25%. 45 ώρες μέχρι
48 την εβδομάδα έχουμε ιδιόρρυθμη υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση 25%. Πέρα
από 48 ώρες χωρίς άδεια της αρχής είναι παράνομη υπερωρία με προσαύξηση 100%.
Εργασία Σάββατο ή Κυριακή στο σύστημα της πενθήμερης εργασίας δεν αποτελούν
υπερεργασία ή υπερωριακή εργασία. 1036/589

Υπεργολάβος
Σύμβαση έργου. Πότε ο εργολάβος έχει δικαίωμα να προσλάβει υπεργολάβο για την
εκτέλεση του έργου. Ο εργοδότης οφείλει την αμοιβή του υπεργολάβου στον εργολάβο.
Ο υπεργολάβος δεν έχει ευθεία αγωγή προς πληρωμή της αμοιβής του κατά του αρχικού
εργοδότη με τον οποίο δεν συνδέεται νομικά. Περιστατικά. 1004/147

Υπερημερία
Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις. Υπερημερία οφειλέτη. Ο δανειστής δικαιούται να λάβει
αποζημίωση αν τάξει προθεσμία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης με σαφή δήλωση
ότι αν παρέλθει η προθεσμία αποκρούει την παροχή, εκτός αν αυτό το μέτρο είναι άσκοπο.
Με μόνη την υπερημερία ο δανειστής δεν αποκτάει δικαίωμα αποζημίωσης. Πρέπει να
τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 383 και 385 Α.Κ. Στη μίσθωση έργου εφαρμόζονται τα
ίδια μετά την πάροδο του χρόνου παράδοσης του έργου, ενώ πριν από αυτήν εφαρμόζεται
η διάταξη του άρθρου 686 Α.Κ. Αξίωση αποζημίωσης κατά το άρθρο 690 Α.Κ. Μπορεί να
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ασκηθεί και με ανταγωγή κατά της αγωγής του εργολάβου για καταβολή της εργολαβικής
αμοιβής, αλλά απαιτείται και πάλι να έχει ταχθεί η προθεσμία κατά τα άρθρα 383 και 355
Α.Κ. 466/105
Επιταγή προς πληρωμή. Στοιχεία που είναι απαραίτητα να περιέχει για να είναι νόμιμη.
Το ποσό των τόκων δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην επιταγή αφού το ποσοστό
καθορίζεται από το νόμο και το ποσό που θα καταβληθεί θα βρεθεί με απλό μαθηματικό
υπολογισμό. Η επιταγή αποτελεί όχληση και συνεπώς δημιουργεί υπερημερία. Οι
αντιρρήσεις κατά της επιταγής μπορούν να προταθούν παραδεκτώς και πριν από την
ενέργεια της πρώτης μετά την επιταγή πράξης. Περιστατικά. 445/364
Σύμβαση εργασίας. Υπερημερία εργοδότη και μισθοί υπερημερίας. Εξεύρεση
εργασίας από τον εργαζόμενο. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του
εργαζομένου. Περιστατικά. 847/581
Δανειστής. Υπερημερία του. Πότε περιέρχεται σε υπερημερία και τι αποζημίωση οφείλει.
Εργοδότης σε σύμβαση έργου. Αν δεν προβαίνει στην απαιτούμενη πράξη ή σύμπραξη
περιέρχεται σε υπερημερία δανειστή και όχι οφειλέτη. Συμβάσεις δημοσίων έργων. Ο
υπερήμερος εργοδότης ευθύνεται μόνο για θετικές ζημιές και όχι για διαφυγόν κέρδος.
Περιστατικά. 901/662

Υπερωρία
Σύμβαση εργασίας. Καταβολή υπέρτερων αποδοχών από τις νόμιμες. Έγκυρη η
συμφωνία καταβολής του υπέρτερου ποσού να συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις από
υπερεργασία και εργασία κατά τις Κυριακές, όχι όμως για αμοιβή από παράνομη
υπερωριακή απασχόληση που δεν χωρεί συμψηφισμούς. Περιστατικά. 38/530
Αυτοκίνητα φορτηγά. Κατηγορίες (Α, Β, Γ). Ώρες εργασίας των οδηγών φορτηγών Α’
κατηγορίας εβδομαδιαία και ημερήσια. Υπέρβαση των ορίων δημιουργεί παράνομη
υπερωρία. 134/690

Υποθήκη
Υποθήκη. Προς εξασφάλιση των τόκων του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από
το άρθρο 1289 Α.Κ. πρέπει η απαίτηση να εγγραφεί στο βιβλίο υποθηκών ως τοκοφόρος,
χωρίς να απαιτείται και καθορισμός του ποσού των τόκων. Περιστατικά. Πότε η υποθήκη
περιλαμβάνει και τους τόκους του άρθρου 1289 Α.Κ. Περιστατικά. 570/
Υποθήκη επί μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων (ν. 4112/1929) για την ασφάλεια
δανείου. Λεπτομέρειες εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Περιστατικά. 653/184
Πλειστηριασμός. Συνδρομή απαιτήσεων με γενικό και ειδικό προνόμιο (976 αρ. 2 και 1007
παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) δηλαδή των απαιτήσεων για τις οποίες υπάρχει ενέχυρο ή υποθήκη. Οι
απαιτήσεις του άρθρου 975 ικανοποιούνται έως το 1/3 του πλειστηριάσματος που πρέπει
να διανεμηθεί στους πιστωτές και τα 2/3 διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις
του άρθρου 976 αρ. 2 Κ.Πολ.Δ. Απαιτήσεις του ελληνικού δημοσίου και ενυπόθηκων
δανειστών. Τρόπος διανομής του πλειστηριάσματος. 199/318
Πλειστηριασμός. Το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση πλειστηριασμού σε ακίνητο που
βαρύνεται με υποθήκη, κατατάσσεται στην πέμπτη σειρά του άρθρου 975 Κ.Πολ.Δ.
και μέχρι το 1/3 το πλειστηριάσματος για όλες τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημέρα του

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

919

πλειστηριασμού απαιτήσεις του με τις προσαυξήσεις τους και τόκους. 259/326

Υπουργός Οικονομικών
Ανακοπή κατά Πίνακα κατατάξεως. Ασκείται μέσα σε δώδεκα εργάσιμες ημέρες αφότου
επιδοθεί η πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ. Για το ελληνικό δημόσιο όμως η
προθεσμία είναι τριάντα (30) ημερών είτε η εκτέλεση επισπεύδεται κατά το κοινό δικονομικό
δίκαιο είτε κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ Δίκες κατά του ΚΕΔΕ. Το δημόσιο εκπροσωπείται
από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά του οποίου στρέφεται και κοινοποιείται με
ποινή απαραδέκτου κάθε δικόγραφο, σε κάθε όμως περίπτωση με την ίδια κύρωση απαιτείται
κοινοποίηση δικογράφου και στον υπουργό Οικονομικών γιατί μόνο οι κοινοποιήσεις
οποιουδήποτε δικόγραφου προς τον υπουργό Οικονομικών παράγουν έννομες συνέπειες,
έστω και αν το δημόσιο εκπροσωπείται δικαστικά από τον υπουργό Οικονομικών από
οποιοδήποτε άλλο όργανο κρατικό. Όλα αυτά ισχύουν και για την πρόσκληση της παρ. 1
του άρθρου 979 Κ.Πολ.Δ. για τον πίνακα κατατάξεως. Πλειστηριασμός. Έξοδα εκτελέσεως.
Συμβολαιογράφος και δικαστικός επιμελητής δεν νομιμοποιούνται να αναζητήσουν από τον
καθού η εκτέλεση. Χωρεί ανακοπή κατά της πράξεως εκκαθάρισης των εξόδων από τον
οφειλέτη και αναγγελθέντα δανειστή. Ποία τα έξοδα εκτελέσεως. 143/304
Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή κατά Πίνακα. Αν στρέφεται κατά του ΙΚΑ πρέπει να
κοινοποιηθεί και στον διοικητή του ενώ για το δημόσιο πρέπει να επιδοθεί και στον
Υπουργό Οικονομικών. Απαιτήσεις του Δημοσίου. 936/427

Υπουργός Δικαιοσύνης
Διατροφή τέκνων από τους γονείς. Στοιχεία αγωγής. Διαμονή τέκνων στην Αυστραλία.
Την αγωγή ασκεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης (κύρωση σύμβασης με το ν.δ. 4421/1969).
Στοιχεία της αγωγής περί διατροφής για να είναι ορισμένη. 596/228

Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης
Αδικοπραξία. Η αθώωση από το ποινικό δικαστήριο για ποινικά αδικήματα απάτης,
υφαρπαγής, ψευδούς βεβαιώσεως και χρήσεως της βεβαιώσεως δεν αποκλείει την
ύπαρξη αδικοπραξίας (914 Α.Κ.). 58/753

Φ
Φόρος (Φ.Π.Α.)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε σύμβαση έργου. Επιρρίπτεται στον εργοδότη κατά
την πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου (κατά την έκδοση του τιμολογίου). 771/657

Φ.Π.Α.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε σύμβαση έργου. Επιρρίπτεται στον εργοδότη κατά
την πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου (κατά την έκδοση του τιμολογίου). 771/657
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Φροντιστήριο
Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω τραυματισμού σε αυτοκινητικό ατύχημα.
Παράγοντες προς καθορισμό του επιδικαστέου ποσού και η διακοπή παρακολούθησης
μαθημάτων στο φροντιστήριο και η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επιδίκαση
2.0000 €. 1194/154

Χ
Χαρτόσημο
Δάνειο. Έννοια. Απαραίτητο στοιχείο της σύμβασης δανείου είναι η παράδοσης και
μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. Πότε αποδίδεται το δάνειο. Έγγραφο για
σύναψη δανείου. Χαρτοσημαίνεται με τέλος χαρτοσήμου 3% επί της αξίας του δανείου.
Αν δεν συναφθεί έγγραφο, δεν οφείλεται το χαρτόσημο. 54/58
Έγγραφο μη υποκείμενο εξ αρχής σε αναλογικά τέλη προσκομιζόμενο στο δικαστήριο
πρέπει να φέρει επικολλημένο χαρτόσημο προσκομιδής, διαφορετικά δεν έχει καμία
αποδεικτική ισχύ και δεν μπορεί να προσαχθεί ενώπιον δικαστικής αρχής. Οι σχετικές
διατάξεις όμως δεν είναι δημόσιας τάξης και συνεπώς η παράβασή τους επάγεται
ακυρότητα μόνο σε περίπτωση βλάβης που δεν μπορεί να αποκατασταθεί αλλιώς παρά
μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας. Περιστατικά με έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση
τιμολόγια μη χαρτοσημασμένα. Απόρριψη του σχετικού λόγου ανακοπής. 605/400

Χείμαρρος
Αιγιαλός. Δημιουργία σε βάρος του αιγιαλού και της θάλασσας ακινήτου έκτασης 4.121
τ.μ., από φερτές ύλες χειμάρρου και τις εκάστοτε πλημμύρες του από το έτος 1935 και
μετά και πριν τη διευθέτηση της κοίτης. Είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου και όχι
του ιδιοκτήτη – ενάγοντα στον οποίο είχε παραχωρηθεί το έτος 1902 παραθαλάσσια
έκταση με παραχωρητήριο. 110/160

Χειριστές και βοηθοί σε εκσκαπτικά μηχανήματα
Χειριστές και βοηθοί χειριστών σε εκσκαπτικά μηχανήματα. Υπολογισμός της
προϋπηρεσίας. 165/537

Χρηματική ικανοποίηση σε εργατικό ατύχημα
Εργατικό ατύχημα. Αν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας οφείλεται χρηματική
ικανοποίηση ή ψυχική οδύνη. Η έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 ν. 551/1915 κατά την
οποία ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού
δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε
δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν
τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφάλειας
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των εργαζομένων αναφέρονται μόνο την επιδίκαση αποζημίωσης για περιουσιακή
ζημία και όχι στην χρηματική ικανοποίηση που ισχύουν οι γενικές διατάξεις. Για να
επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη αρκεί να συντέλεσε
στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα εργοδότη ή των προστηθέντων κατά την έννοια
του άρθρου 914 Α.Κ. Συντρέχον πταίσμα του εργαζομένου. Λαμβάνεται υπόψη για τον
προσδιορισμό της αποζημίωσης. 200/540

Χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση
Ασφαλιστικά μέτρα. Απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης σε περίπτωση
παράβασης της απόφασης που εκδόθηκε ανεξάρτητα από την ορθότητα της και την
έκδοση ή μη απόφασης κατά την τακτική διαδικασία. Περιστατικά. 692/405

Χρηματιστηριακές συναλλαγές
Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Παραγραφή των αξιώσεων σε προθεσμία ενός έτους.
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. 1218/512

Χρησιδάνειο
Χρησιδάνειο. Την αγωγή προς απόδοση του χρησιδανεισθέντος πράγματος ασκεί μόνο ο
χρήστης, έστω και αν δεν είναι κύριος. Ο κύριος νομιμοποιείται να ασκήσει την αγωγή μόνο
της κυριότητας ή της νομής και όχι του χρησιδανείου. Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης
του χρησιδανείου μεταβιβασθεί η κυριότητα του πράγματος, η σύμβαση εξακολουθεί να
λειτουργεί μεταξύ των αρχικά συμβληθέντων και ο νέος κύριος νομιμοποιείται να ασκήσει
την αγωγή περί κυριότητας εφόσον συντρέχουν οι όροι. 647/125
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