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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
70/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπυρίδωνας Μπουρδανιώτης, Αλεξάνδρα Κρεμιζά, Γεώργιος
Πεντζιάς, Γεώργιος Μάρκου, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος).
Απάτη (του Α.Κ). ΄Έννοια. Περιστατικά απάτης με προσύμφωνο πώλησης ακινήτου
και οριστικού συμβολαίου. Ακύρωση τους και συνέπειες.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 147 και 149 Α.Κ.,
προκύπτει ότι όποιος παρασύρθηκε
με απάτη σε δήλωση βουλήσεως έχει
δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της
δικαιοπραξίας και παράλληλα την ανόρθωση κάθε άλλης ζημίας του σύμφωνα
με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες
συμπεριλαμβανόμενης και της χρηματικής ικανοποίησης του λόγω ηθικής
βλάβης, εφόσον η απάτη περιέχει και
τους όρους της αδικοπραξίας, είτε
να αποδεχθεί τη δικαιοπραξία και να
ζητήσει μόνο την ανόρθωση της ζημίας
του (ΑΠ 1458/2001 Αρμ. 2002, 1290, ΕΑ
4108/1993 Αρμ. 1993, 799). Απάτη κατά
την έννοια του άρθρ. 147 Α.Κ. αποτελεί
κάθε συμπεριφορά από πρόθεση που
τείνει να παραγάγει, ενισχύσει ή διατηρήσει πεπλανημένη αντίληψη ή εντύπωση, είτε η συμπεριφορά αυτή συνίσταται σε παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών είτε σε απόκρυψη
ή αποσιώπηση ή ατελή ανακοίνωση
των αληθινών γεγονότων, των οποίων
η αποκάλυψη στο συμβαλλόμενο που
τα αγνοούσε ήταν επιβεβλημένη από
την καλή πίστη ή από την υπάρχουσα
ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του δηλούντος
και εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται

η δήλωση, η συμπεριφορά δε αυτή αποσκοπεί στην πρόκληση δήλωσης βουλήσεως του απατηθέντος, η οποία και
προκλήθηκε πράγματι από την απάτη.
Αποδείχθηκαν τα εξής: Ο ενάγων, από κληρονομιά της συζύγου του
Α.Φ., που απεβίωσε την 1/8/2001 στα
Καλάβρυτα, η οποία είχε συντάξει ενώπιον της συμ/φου Καλαβρύτων Γ.Χ. τη με
αριθμό 7998/2001 δημόσια διαθήκη της
και την οποία κληρονομιά αποδέ-χτηκε
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 9422/11.9.2003
πράξης της ίδιας συμ/φου, που μεταγράφηκε νόμιμα, απέκτησε την κυριότητα ενός ξερικού αγρούοικοπέ-δου
εκτάσεως 7 στρεμμάτων περίπου
στη θέση Περιβόλα Καλαβρύτων που
συνορεύει γύρωθεν… Ο ενάγων ηλικίας
75 ετών έχοντας ανάγκη χρημάτων
προκειμένου να επισκευάσει την οικία
του, στην οποία διέμεινε στα Καλάβρυτα αλλά και να έχει χρήματα για τα γεράματα του, τον Οκτώβριο του έτους
2003 συμφώνησε με τον εναγόμενο
με τον οποίο ήρθε σε επαφή μέσω του
κοινού γνωστού τους Δ.Π. να του πωλήσει και μεταβιβάσει το ως άνω ακίνητο
έναντι 14.673, 51 ευρώ (5.000.000
δρχ.) το στρέμμα και με συνολικό τίμημα
102.714,57 ευρώ. Στη συμφωνία που
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έγινε στην οικία του ενάγοντος ήταν
παρούσα και η ανηψιά Μ.Σ. Περαιτέρω
αποδείχτηκε ότι στις 30/10/2003 ο εναγόμενος κάλεσε τον ενάγοντα στο γραφείο της Συμ/φου Καλαβρύτων Μ.Δ, η
οποία ήταν της επιλογής του προκειμένου οι συμβαλλόμενοι να συνάψουν
προσύμφωνο αγοραπωλησίας του
επι-δίκου ακινήτου. Ωστόσο το εν λόγω
προσύμφωνο τη σύνταξη του οποίου
είχε επιμεληθεί δολίως εκ των προτέρων
ο εναγόμενος και ήταν έτοιμο για υπογραφή όταν προσήλθε ο ενάγων στο
συμ/φείο δεν προέβλεπε ως τίμημα
το ανωτέρω συμφωνηθέν ποσό των
102.714,57 ευρώ αλλά τίμημα συνολικού ύψους 14.673 ευρώ. Στη συνέχεια
ο εναγόμενος εκμεταλλευόμενος την
απειρία του ενάγοντος στις συναλλαγές
και το γεγονός ότι προσήλθε στο συμ/
φείο μόνος χωρίς να συνοδεύεται από
κάποιον οικείο του ή δικηγόρο, διαβεβαίωσε ψευδώς ότι είχαν γραφεί τα
συμφωνηθέντα προκειμένη να προσπορίσει στον εαυτό του παράνομο
περιουσιακό όφελος αποκτώντας το
επίδικο στο 1/7 της συμφωνηθείσας
αξίας του και ζημιώνοντας αντίστοιχα
τον ενάγοντα. Κατά τον τρόπο αυτό ο
τελευταίος αφού παραπλανήθηκε από
τις ως άνω ψευδείς διαβεβαιώσεις του
εναγομένου, υποσχέθηκε με το υπ’
αριθμ. 1967/2003 προσύμφωνο αγοραπωλησίας ενώπιον της ανωτέρω Συμ/
φου την πώληση του επιδίκου ακινήτου
στον εναγόμενο έναντι 14.673 ευρώ
συνολικά και το υπέγραψε μη δυνάμενος να αντιληφθεί κατά την ανάγνωση
του προσυμφώνου από τη συμ/φο το
αληθές περιεχόμενο του εξαιτίας της
προχωρημένης ηλικίας του και των εξ
αυτής προβλημάτων ακοής και οράσεως και την έλλειψη γραμματικών
γνώσεων, ενώ αν γνώριζε το αληθές
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περιεχόμενο του ουδέποτε θα το υπέγραφε. Ακολούθως, ο εναγόμενος,
κάνοντας χρήση του σχετικού όρου
του ανωτέρω προσυμφώνου που του
παρείχε δικαίωμα αυτοσύμβασης,
γεγονός που αγνοούσε ο ενάγων,
προέβη δολίως στην κατάρτιση του υπ’
αριθμ. 13028/3.12.2003 πωλητηρίου
συμβολαίου ενώπιον της Συμ/φου
Πατρών Σ.Π., που μεταγράφηκε
νόμιμα, με το οποίο απέκτησε την
κυριότητα του επιδίκου ακινήτου έναντι
συνολικού τιμήματος 14.673 ευρώ και
κατά παράβαση των συμφωνηθέντων,
καταθέτοντας το τίμημα πλην του ποσού
των 1.000 ευρώ που είχε προκαταβάλει
στον ενάγοντα κατά τη σύναψη του
προσυμφώνου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, χωρίς ωστόσο
να του γνωστοποιήσει τη σύναψη του
συμβολαίου ή του παραδώσει το σχετικό
γραμμάτιο, το οποίο έπραξε μετά
την άσκηση της αγωγής. Το γεγονός
αυτό πληροφορήθηκε μεταγενέστερα
ο ενάγων από υπαλλήλους της ΔΟΥ
Καλαβρύτων. Περαιτέρω αποδείχτηκε
ότι η αγοραία αξία του επιδίκου ακινήτου κατά το χρόνο της συμφωνίας επ’
ουδενί ανερχόταν στο φερόμενο κατά
το προσύμφωνο συμφωνηθέν συνολικό
ποσό των 14.673 ευρώ αλλά ήταν πολύ
μεγαλύτερη αυτού. Περί αυτού σαφείς
είναι οι καταθέσεις των μαρτύρων Χ.Σ.,
Ε.Π., και Κ.Λ., που λήφθηκαν στην
ποινική διαδικασία κατόπιν υποβολής
μήνυσης από τον ενάγοντα, οι οποίες
και λαμβάνονται υπόψη ως δικαστικά
τεκμήρια. Ο πρώτος τούτων κατέθεσε….Ακόμη το προσύμφωνο δεν είχε
όρο να καλείται ο πωλητής και σε περίπτωση αρνήσεως του να έχει τη δυνατότητα ο αγοραστής να υπογράφει μόνος του το οριστικό συμβόλαιο με αυτοσύμβαση που είναι συνήθης όρος των
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προσυμφώνων σε τέτοιες περιπτώσεις.
Και ενώ στο προσύμφωνο προβλεπόταν
αρχικά ότι το οριστικό συμβόλαιο θα
συνταχθεί και υπογραφεί ενώπιον της
ιδίας συμ/φου Καλαβρύτων μετά από
έγγραφη πρόσκληση του πωλητή προς
τον αγοραστή η οποία δε χρειάζονταν
αν οι συμβαλλόμενοι μετά από συνεννόηση προσέρχοταν στο συμ/φο προς
υπογραφή εντούτοις, ο εναγόμενος
επέλεξε να προβεί στην κατάρτιση του
οριστικού συμβολαίου με αυτοσύμβαση
και μάλιστα σε συμ/φο των Πατρών
χωρίς, ανεξάρτητα με προβλεπόμενη
υποχρέωση του, να τον ενημερώσει ότι
επιλέγει τον τρόπο αυτό και τούτο προκειμένου ο ενάγων να στερηθεί τη δυνατότητα να διαπιστώσει ότι η εξοφλητική
απόδειξη δεν αφορούσε το υπόλοιπο
του συμφωνηθέντος τιμήματος. Αλλά
και ενόψει του ότι ήταν μικρή η προκαταβολή και μικρό το τίμημα και το διάστημα που μεσολάβησε από την υπογραφή του προσυμφώνου μέχρι το
οριστικό συμβόλαιο δεν υπήρχε ανάγκη
συντάξεως του προσυμφώνου, το οποίο
και έγινε με μοναδικό σκοπό την εξαπάτηση του ενάγοντος κατά τα ανωτέρω.
Επομένως, εφόσον ο ενάγων παρασύρθηκε στην κατάρτιση του ανωτέρω προσυμφώνου με απάτη του εναγομένου η
δικαιοπραξία που περιέχεται σε αυτό
είναι άκυρη, πρέπει δε να ακυρωθεί
το υπ’ αριθμ. 1967/2003 προσύμφωνο

αγοραπωλησίας της Συμ/φου Καλαβρύτων Μ.Δ. και συνακόλουθα το υπ’
αριθμ. 13028/2003 πωλητήριο Συμβόλαιο της Συμ/φου Πατρών Σ.Π. Επίσης
ο εναγόμενος πρέπει να υποχρεωθεί να
αποδώσει στον ενάγοντα το επίδικο, καθόσον μετά την ακύρωση των ανωτέρω
συμβολαίων, καθίσταται πλουσιότερος
από την περιουσία του ενάγοντος χωρίς
νόμιμη αιτία και ο πλουτισμός σώζεται.
Εξάλλου, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας
υπόψη τις ανωτέρω συνθήκες τελέσεως
της αδικοπραξίας από τον εναγόμενο
σε βάρος του ενάγοντα, το βαθμό του
πταίσματος του, το ύψος της ζημίας
και την ταλαιπωρία του ενάγοντος που
υποχρεώθηκε να εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα από υπαιτιότητα του εναγομένου και την κοινωνική και οικονομική
κατάσταση των μερών κρίνει ότι για
την ανόρθωση της ηθικής βλάβης που
υπέστη ο ενάγων πρέπει να του επιδικαστεί ως χρηματική ικανοποίηση το
ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο θεωρεί
εύλογο με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της κρινόμενης
αγωγής. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω
η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει
εν μέρει δεκτή και να καταδικαστεί ο
εναγόμενος που ηττάται σε μέρος της
δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος και
των δύο βαθμών δικαιοδοσίας και όπως
ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό ( 176,
183,191 παρ. 2 Κπολ.Δ).

88/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Xαλκιόπουλος, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Προσωπικότητα. Προσβολή με δυσφημιστική διάδοση γεγονότος ή με λόγια που
προσβάλλουν την τιμή. Υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς ικανοποίηση της
ηθικής βλάβης. Περιστατικά.
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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
ζη-τήσει 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 αποδοκιμάζει, 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
προσωπικότητας 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
η 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 επαγγέλματός του (ΑΠ 1582/1998
ΠΧ ΜΘ΄ 913, ΑΠ 2109/1986 ΝοΒ 35.
303, Σούρλας Ερμ ΑΚ άρθ. 57 60 αρ.
51, 52). Εξάλλου, από τις διατάξεις
του άρθρου 367 παρ. 1 και 2 ΠΚ
προκύπτει, ότι ο άδικος χαρακτήρας

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

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 δικαιολογημένο
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 72/2004 ΝοΒ 52,1375, ΑΠ 166/2000
ΕλλΔνη 42.1639, ΕφΑθ 1112/1997
ΕλλΔνη 38.1599).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο
ενάγων είχε ασκήσει κατά της εναγομένης, του συζύγου και των τέκνων της
την από 6.11.2000 αίτηση περί ασφαλιστικών μέτρων νομής λόγω διαταράξεως της νομής του σε τμήμα οικοπέδου
του στον Κάλανο Φαρρών, η οποία έγινε
δεκτή με την 6/2001 απόφαση του Ειρηνοδικείου Φαρρών, που επικυρώθηκε
με την 841/2001 του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών. Στις 27.12.2001
η εναγομένη υπέβαλε στον Νομάρχη
Αχαΐας τη με αριθμό πρωτοκόλλου 841
αίτηση της, με την οποία ισχυρίσθηκε ότι
ο ενάγων έχει επεκτείνει την ιδιοκτησία
του στον Κάλανο Φαρρών εις βάρος του
επαρχιακού δρόμου Πατρών Καλαβρύτων και συγκεκριμένα ότι έχει κατασκευάσει βεράντα και τοίχο αντιστήριξης από μπετόν έξω από την οικοδομική γραμμή, περιορίζοντας το πλάτος
της παραπάνω επαρχιακής οδού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Την αίτηση αυτή ο Νομάρχης Αχαΐας
διαβί-βασε με αριθμό πρωτοκόλλου
9374/28.12.2001 στην Δ/νση Έργων
Νομ/κής Αυτ/σης Αχαΐας προς ενέργεια.
Παράλληλα στις 8.1.2002 η εναγομένη
υπέβαλε στη Δ/νση Χ.Ο.Π. Νομ/κής Αυτ/
σης Αχαΐας τη με αριθμό πρωτοκόλλου
118 αίτηση της, με την οποία ισχυρίζοταν
τα ίδια παραπάνω γεγονότα για τον
ενάγοντα. Στις 20.2.2002 η εναγομένη
υπέβαλε στη Δ/νση Έργων Νομ/κης
Αυτ/σης Αχαΐας τη με αριθμό πρωτοκόλλου Η 1250 αίτηση της στην
οποία, αφού εκθέτει το περιεχόμενο
της προαναφερόμενης αίτησης των
ασφαλιστικών μέτρων νομής, που
είχε ασκήσει ο ενάγων, αναφέρει στη
συνέχεια τα ακόλουθα: «Για όλα αυτά
που αναφέρει ο κύριος Μ.Φ(ο ενάγων)
προσπαθεί να εξαπατήσει το Σεβαστό
Δικαστήριο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες
να του εκχωρήσει δικαιώματα χωρίς
να του ανήκουν. Εμείς επισυνάπτουμε
τα στοιχεία αυτά για να διευκολύνουμε
τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς λέμε
στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι είναι αβάσιμες και ατεκμηρίωτες οι ισχυρισμοί
του για τον χώρο αυτό που ζητά ο
κ.Φ. Ανήκει στον επαρχιακό δρόμο
Πατρών Καλαβρύτων και υπάρχουν
στοιχεία που καθορίζουν τους κανόνες,
υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί και
χάρτες που αναφέρουν λεπτομερώς.
Αλλά ο κύριος Μ.Φ προσπαθεί και θέλει
να τον συγκαλύψουν οι υπηρεσίες και να
παραβιάσουν τα καθήκοντα τους αφού
έχει φτιάξει μια βεράντα και έχει βγει έξω
από την οικοδομική γραμμή […..]. Ζητάει
να του αναγνωρισθούν σαν ιδιοκτησία
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ενώ είναι ιδιοκτησία του επαρχιακού
δρόμου Πατρών Καλαβρύτων……..».
Όλα τα παραπάνω γεγονότα και οι ως
άνω θεμελιούμενες σε αυτά (μικτές)
αξιολογικές κρίσεις και χαρακτηρισμοί
μπορούσαν να βλάψουν και, πράγματι,
έβλαψαν την τιμή και την υπόληψη
του ενάγοντος, ο οποίος τυγχάνει
συνταξιούχος δικαστικός υπάλληλος,
αφού τον εμφανίζουν ως άτομο που
παρανομεί, καταλαμβάνει δημόσια
έκταση της επαρχιακής οδού Πατρών
Καλαβρύτων (καθαρά γεγονότα) και
επιπλέον (τον εμφανίζουν) ως ηθικό
αυτουργό παράβασης καθήκοντος των
αρμοδίων υπαλλήλων των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αχαΐας για να συγκαλύψουν παράνομες
ενέργειες του (μικτές αξιολογικές
κρίσεις). Όλα τα ανωτέρω γεγονότα ήταν
ψευδή….κ.λ.π…..Αφού δε ληφθούν
ιδιαίτερα υπόψη οι συνθήκες της
επανειλημμένης τέλεσης της αδικοπραξίας της συκοφαντικής δυσφημήσεως που τέλεσε η εναγόμενη, το
είδος και η έκταση της προσβολής της
τιμής του ενάγοντος, ο βαθμός του
πταίσματος της εναγομένης (άμεσος
δόλος β΄ βαθμού) και η οικονομική και
κοινωνική κατάσταση των διαδίκων και
σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής
πείρας και λογικής, το Δικαστήριο κρίνει
ότι πράγματι ο ενάγων υπέστη από την
ως άνω αδικοπραξία ηθική βλάβη και ότι
πρέπει να αναγνωρισθεί ότι δικαιούται
εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την
αποκατάσταση της, η οποία πρέπει
να προσδιοριστεί στο ποσό των 6.000
ευρώ.
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273/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ρήγας Παληοθόδωρος, Κωνσταντίνος Τζαβάρας).
Προσβολή προσωπικότητας με αναφορά κατά δημοσίου υπαλλήλου (αξιωματικού)
προς τους προϊσταμένους του. Έννοια γεγονότος.

Κατά το άρθρο 57§1 ΑΚ, όποιος
προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του, έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην
επαναληφθεί στο μέλλον, κατά δε την
παραγρ. 3 του ίδιου άρθρου, αξίωση
αποζημιώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται. Εξάλλου προσβολή της προσωπικότητας κατά την έννοια της παραπάνω
διατάξεως υπάρχει σε κάθε περίπτωση
μειωτικής επεμβάσεως στη σφαίρα αυτής από τρίτο, δηλαδή σε οποιοδήποτε
από τα αγαθά που συνθέτουν την προσωπικότητα του άλλου, που συνιστούν
συντελεστές και προσδιοριστικά στοιχεία της ταυτότητας του ανθρώπου, με
την οποία διαταράσσεται η κατάσταση
σε μια ή περισσότερες εκδηλώσεις της
σωματικής ή ψυχικής πνευματικής και
κοινωνικής προσωπικότητας του βλαπτόμενου κατά το χρονικό σημείο της
προσβολής (ΑΠ 1508/88, ΕΕΝ 89, 741).
Τέτοια είναι και η τιμή κάθε ανθρώπου, η
οποία αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη
και την εκτίμηση που έχουν οι άλλοι γι’
αυτόν (ΕφΛαρ 382/04 Δικογρ 2005.
257, ΕΑ 6277/99 ΕλΔ 41.1431). Η
προσβολή είναι παράνομη όταν η
επέμβαση στην προσωπικότητα του
άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το δίκαιο
ή γίνεται σε ενάσκηση δικαιώματος, το
οποίο όμως είναι από άποψη έννομης
τάξεως, μικρότερης σπουδαιότητας,
είτε ασκείται καταχρηστικά. Ενόψει της

συγκρούσεως των προστατευο-μένων
αγαθών προς τα προστατευό-μενα
αγαθά της προσωπικότητας των άλλων
ή προς το συμφέρον της ολότη-τας,
θα πρέπει να αξιολογούνται και να
σταθμίζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση τα συγκρουόμενα έννομα αγαθά και συμφέροντα για την διακρίβωση
της υπάρξεως προσβολής του δικαιώματος επί της προσωπικότητας και ο
παράνομος χαρακτήρας της. Για την
προστασία της προσωπικότητας δεν
απαιτείται η ύπαρξη πταίσματος(δόλου
η αμέλειας) αυτού που προσβάλει.
Απαιτείται όμως για την αξίωση αποζημιώσεως και χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, αφού το
αρθρ. 57§2 παραπέμπει στις διατάξεις
περί αδικοπραξιών (914 επ. ΑΚ) (ΑΠ
780/05 ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω κατά το
άρθρο 362§1 Π.Κ, όποιος με οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλο γεγονός
που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την
υπόληψη του τιμωρείται κλπ, ενώ κατ’
αρθρ. 363 παρ. 1 Π.Κ, αν στη περίπτωση του 362, το γεγονός είναι ψευδές
και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι
ψευδές τιμωρείται κλπ. Ως «γεγονός»
κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, θεωρείται κάθε πράξη και παράλειψη και γενικότερα κάθε συγκεκριμένο συμβάν του εξωτερικού κόσμου,
παρελθόν ή παρόν, που υποπίπτει στις
αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως,

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
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αλλά και κάθε συμπεριφορά ή συγκεκριμένη σχέση, αναφερόμενη στο παρελθόν ή το παρόν που υποπίπτει στις
αισθήσεις, αντικείμενη στην ηθική και
την ευπρέπεια, η οποία ανακοινούμενη
σε τρίτον μπορεί να βλάψει την τιμή ή
την υπόληψη του άλλου (ΑΠ 821/04
Ποιν. Λογ. 2004. 1055, 633/03, Ποιν.
Λογ. 2003.651, 257/01 Π.Χ. ΝΑ΄ 930).
Ως «γεγονός» νοείται και η έκφραση γνώμης ή αξιολογικής κρίσεως
καθώς και ο χαρακτηρισμός, όταν η
έκφραση συνδέεται και σχετίζεται με το
«γεγονός», ώστε με την σύνδεση και
τη σχέση τους μ’ αυτό ουσιαστικά να
προσδιορίζουν την έκταση της ποσοτικής και ποιοτικής βαρύτητας του (ΑΠ
542/03 Ποιν. Λογ. 2003. 582, ΕφΔωδ
146/06 ΝΟΜΟΣ). Το τελευταίο αυτό
δεν συμβαίνει, όταν οι χαρακτηρισμοί
εκφράζονται αυτοτελώς και ασχέτως με
τέτοιο «γεγονός». Απλές μόνο κρίσεις
ή γνώμες που εκφράζει κάποιος χωρίς
να αναφέρει συγκεκριμένα γεγονότα δεν
αρκούν προς ύπαρξη δυσφημήσεως.
Το «γεγονός» σύμφωνα με την έννοια
των παραπάνω διατάξεων πρέπει να
είναι πρόσφορο, για να βλάψει την
τιμή και την υπόληψη του άλλου (ΑΠ
1252/2003). Περαιτέρω από τη διάταξη
του άρθρου 367 παρ. 1 Π.Κ., που έχει
εφαρμογή και στο ιδιωτικό δίκαιο (ΑΠ
1407/1988 ΕλΔ 31.95, ΕφΔωδ 146/06
ΝΟΜΟΣ, ΕΘ 1625/03 Αρμ 2003. 1582,
ΕΑ 9975/1986 ΕλΔ 28.299), προκύπτει
ότι δεν αποτελούν άδικη πράξη και

συνεπώς δεν δημιουργούν υποχρέωση
αποζημιώσεως οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση των νομίμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας
ή την διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο
ενδιαφέρον ή σε ανάλογες περιπτώσεις. Κατά την παρ. 2 του ιδίου του
άρθρου τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται,
δηλαδή δεν αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της πράξης, όταν οι εκδηλώσεις
αυτές περιέχουν τα συστατικά της
συ-κοφαντικής δυσφημήσεως, δηλαδή
αντικειμενικώς με την αναλήθεια του
γεγονότος και υποκειμενικώς τη γνώση
της αναληθείας, καθώς και όταν από
τον τρόπο εκδηλώσεως ή από τις περιστάσεις, υπό τις οποίες τελέστηκε η
πράξη, προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως.
Τέτοιος ειδικός σκοπός, δηλαδή σκο-πός
κατευθυνόμενος επ’ ευκαιρία ειδι-κώς
και μόνο στην προσβολή της τιμής
άλλου με αμφισβήτηση της ηθικής ή
κοινωνικής ή επαγγελματικής αξίας
του προσώπου του ή με περιφρόνηση
αυτού, που ως νομική έννοια ελέγχεται
αναιρετικώς, είναι εξαίρεση, στενώς
ερμηνευτέα και υπάρχει ιδίως όταν
η εκδηλωθείσα συμπεριφορά δεν
ήταν αντικειμενικώς αναγκαία προς
προστα-σία του επικαλούμενου ως
προστατευ-τέου συμφέροντος (ΑΠ
1391/04 ΝΟΜΟΣ, 1263/04 Ποιν.Λογ.
2004.1563, 542/03 όπου παραπ.,
611/95, ΕλΔ 1997.630, ΕΘ 443/05 Αρμ.
2005.1722).

342/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Γρίνος, Κων/νος Δελημήτσος, Λάμπρος
Αγρογιάννης).
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Αντιπρόσωπος άμεσος. Eίναι ξένος προς τα αποτελέσματα της αντιπροσώπευσης που
επέρχονται αμέσως υπέρ και εις βάρος του αντιπροσωπευόμενου. Έτσι οι συνέπειες της
ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης που καταρτίσθηκε με τον αντιπρόσωπο, δεν αφορούν
τον αντιπρόσωπο αλλά τον αντιπροσωπευθέντα, επ’ ονόματι του οποίου επιχειρήθηκε η
δικαιοπραξία. Εφετείο. Κρίνει μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα ότι αγωγή είναι παθητικώς
ανομιμοποίητη κατά του εναγόμενου και συνεπώς απαράδεκτη. Περιστατικά. Μεσιτεία προς
αγορά ακινήτού. Διατυπώσεις. Ο μεσίτης που ενεργεί ως πληρεξούσιος του εμπόρου ενεργεί
ως πληρεξούσιος του και οι σχέσεις τους διέπονται από τις περί εντολής διατάξεις. Ο υπομεσίτης
συνδέεται ενοχικώς με τον μεσίτη του οποίου είναι πληρεξούσιος και δεν έχει κανένα ενοχικό
δεσμό με τον έμπορο. Περιστατικά. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Επικουρική βάση. Για την
πληρότητα της αρκεί να γίνεται απλή επίκληση της ελλείψης νόμιμης αιτίας για τον πλουτισμό
του εναγομένου χωρίς να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η έλλειψη αυτή.

Από τη γραμματική διατύπωση
του άρθρου 211 ΑΚ σαφώς συνάγεται
ότι, προκειμένου περί συμβάσεως η
οποία καταρτίζεται με άμεσο αντιπρόσωπο, ο τελευταίος είναι ξένος προς
τα αποτελέσματα αυτής, τα οποία
επέρχονται αμέσως υπέρ και εις βάρος
του αντιπροσωπευομένου. Επομένως,
οι συνέπειες της ανωμάλου εξελίξεως
της κατά τον τρόπον αυτό συναφθείσας
συμβάσεως δεν αφορούν τον αντιπρόσωπο, αλλά τον αντιπροσωπευθέντα,
επ’ ονόματι του οποίου επιχειρήθηκε η
δικαιοπραξία. Ενόψει τούτων ο αντισυμβληθείς στην παραπάνω σύμβαση νομιμοποιείται (παθητικώς) προς άσκηση
της σχετικής αγωγής κατά του αντιπροσωπευθέντος, επ’ ονόματι του οποίου
επιχειρήθηκε, μέσω αντιπροσώπου, η
σύμβαση, όχι όμως και έναντι του ξένου
προς τα αποτελέσματα της συμβάσεως
πληρεξουσίου. Κατά συνέπεια ενόψει
και της διατάξεως του άρθρου 68
ΚΠολΔ, προκειμένου περί συμβάσεως
μεσιτείας, η οποία καταρτίσθηκε με
άμεσο αντιπρόσωπο, η αγωγή του
μεσίτη, καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά
των πληρεξουσίων, είναι παθητικώς
ανομιμοποίητη και απορριπτέα (βλ. ΑΠ
752/03, ΝΟΜΟΣ, 196/02, ΝΟΜΟΣ, ΕΑ
7979/01 ΕλΔ 2003.271, ΕΠ 28/01 ΔΕΕ

2001.401). Εξ άλλου κατά τη διάταξη του
άρθρου 522 του ΚΠολΔ, με την άσκηση
της έφεσης η υπόθεση μεταβιβάζεται
στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μέσα στα
όρια που καθορίζονται από την έφεση
και τους πρόσθετους λόγους. Από το
μεταβιβαστικό αυτό αποτέλεσμα της
εφέσεως το Εφετείο αποκτά την εξουσία
να εξετάσει όλους τους ισχυρισμούς
που υποβάλλονται, κατά τις διατάξεις
των άρθρων 525 μέχρι 527 του ίδιου
κώδικα, τόσο από τη μια πλευρά όσο
και από την άλλη και, παρόλο ότι ο
εκκαλών, με την έφεση, παραπονείται
γιατί η αγωγή του απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη, να κρίνει, μετά από
αυτεπάγγελτη μάλιστα έρευνα, ότι η
αγωγή είναι παθητικώς ανομιμοποίητη
κατά του εναγομένου και κατά συνέπεια
απαράδεκτη. Στην περίπτωση αυτήν,
επειδή δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν οι αιτιολογίες της εκκαλούμενης αποφάσεως, κατά τη διάταξη του
άρθρού 534 του ίδιου κώδικα, αφού η
αντικατάσταση αυτή οδηγεί σε διαφορετικό, κατά το αποτέλεσμα, διατακτικό,
εξαφανίζεται η εκκαλουμένη απόφαση
και απορρίπτεται η αγωγή για τον τυπικό αυτόν λόγο και μάλιστα χωρίς ειδικό
γι’ αυτό παράπονο, κατά τη διάταξη
του άρθρου 533 § 1 του κώδικα αυτού,
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δεδομένου ότι η απόφαση αυτή είναι
επωφελέστερη για τον εκκαλούντα από
την εκκληθείσα (άρθρ. 536 ΚΠολΔ)
(ΑΠ 9/05 ΕλΔ 2005.768, 731/91 ΕλΔ
37.585,313/89 ΕλΔ 31.343, ΕφΔωδ
228/05, 309/04 ΝΟΜΟΣ, Εθ 2834/01
Αρμ 2002.372, 101/01 ΔΕΕ 2002.319,
ΕΑ 190/00 ΕλΔ 2000.837).
Στην κρινομένη αγωγή ο ενάγων
εκθέτει ότι «Με τον νόμιμο εκπρόσωπο
της πρώτης των εναγομένων και τον
δεύτερο και την τρίτη των εναγομένων,
νομίμων αντιπροσώπων της πρώτης,
….συνήψαμε άτυπη σύμβαση μεσιτείας
που σκοπό είχε την αγορά καπνών για
λογαριασμό της πρώτης των εναγομένων….». Περαιτέρω εκθέτει ότι έναντι
των αγορών καπνών, που αναλυτικά
παρατίθενται στην αγωγή, «….οι εναγόμενοι ουδέν μου κατέβαλαν…. Έτσι
τα καπνά που συγκέντρωσα για λογαριασμό των εναγομένων είναι …κιλά…
Οι εναγόμενοι λοιπόν σήμερα μου
οφείλουν το ποσό των 14.543.287 δρχ.
δηλαδή την αμοιβή μου για την αγορά
743.059 κιλών καπνού…». Από το περιεχόμενο αυτό της αγωγής προκύπτει
ότι ο ενάγων συνεβλήθη στην επικαλούμενη σύμβαση μεσιτείας με τον 2ο
και την 3η των εναγομένων, που ενεργούσαν ως αντιπρόσωποι της 1ης εναγομένης. Κατά συνέπεια και σύμφωνα
με όσα αναπτύχθηκαν στην μείζονα
σκέψη ο ενάγων για τις απαιτήσεις του
από τη σύμβαση αυτή δεν νομιμοποιείται παθητικώς να στραφεί κατά των
ως άνω εναγομένων. Περαιτέρω ο
ενάγων με την δεύτερη των ως άνω
περικοπών της αγωγής καθιστά αυτήν
ασαφή και αόριστη, αφού, ενώ στην
αρχή της αγωγής αναφέρει ότι η αγορά
των καπνών θα γινόταν για λογαριασμό
της 1ης εναγομένης, στη συνέχει εκθέτει,
ότι τα καπνά τα συγκέντρωσε «….για
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λογαριασμό των εναγομένων…». Για
όλους τους ανωτέρω λόγους η αγωγή
είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, όσον
αφορά τους 2ο και 3η των εναγομένων.
Η εκκαλουμένη απέρριψε την αγωγή
ως προς τους εναγομένους αυτούς
σαν αβάσιμη κατ’ ουσίαν. Επομένως
η εκκαλουμένη εσφαλμένα ερμήνευσε
και εφάρμοσε τον νόμο και πρέπει αυτεπαγγέλτως ερευνομένη να εξαφανισθεί
ως προς τον 2ο και την 3η εναγομένη
και να απορριφθεί η αγωγή ως προς
αυτούς σαν απαράδεκτη.
Κατά την διάταξη του άρθρου
8 του Ν.4672/1930 «Πας ενεργών
αγοράς καπνού δια λογαριασμόν τρίτου
δέον να ή εφωδιασμένος δι’ εγγράφου
εξουσιοδοτήσεως του εμπόρου ή της
εταιρείας δια λογαριασμόν των οποίων
διενεργεί τας αγοράς καπνού, υποχρεούται δε την εξουσιοδότησιν ταύτην,
είτε συμβολαιογραφικώς είτε δι’ ιδιωτικού εγγράφου δοθείσαν, να καταθέση
εις το γραφείο του καπνεμπορικού συλλόγου της πρωτευούσης της επαρχίας
ή, μη υπάρχοντος τοιούτου σωματείου
ανεγνωρισμένου, εις το γραφείον του
γραμματέως του οικείου πρωτοδικείου
λαμβάνων εκείθεν επίσημον αντίγραφον
αυτής..» (παρ. 1). Περαιτέρω με την
διάταξη της παρ. 3 του ιδίου άρθρου
ορίζεται ότι «Προκειμένου περί υπομεσίτου, ενεργούντος κατ’ εξουσιοδότησαν
μεσίτου, δέον εν τω εγγράφω εξουσιοδοτήσεως του ν’ αναφέρηται ο
έμπορος ή η εταιρεία δι’ ους πρόκειται
να ενεργήση τας αγοράς. Υποχρεούται
επίσης και ούτος να καταθέσει την
εξουσιοδότησιν του παρά τω γραφείω
του καπνεμπορικού συλλόγου της πρωτεύουσης της επαρχίας, μη υπάρχοντος
δε τοιούτου ανεγνωρισμένου σωματείου, παρά τω γραμματεί του οικείου
πρωτοδικείου, λαμβάνων εκείθεν επί-
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σημον αντίγραφαν…¨. Με τις ανωτέρω
διατάξεις καθορίζονται τα πρόσωπα,
τα οποία εμπλέκονται στη διαδικασία
συγκεντρώσεως του καπνού και οι μεταξύ τους σχέσεις. Έτσι ο μεσίτης, αυτός δηλαδή που ενεργεί αγορές καπνού
για λογαριασμό τρίτου (εμπόρου) ενεργεί ως πληρεξούσιος αυτού και κατά
συνέπεια οι σχέσεις τους διέπονται από
τις περί εντολής διατάξεις. Ο υπομεσίτης
συνδέεται ενοχικώς με τον μεσίτη, του
οποίου είναι πληρεξούσιος και δεν έχει
κανένα ενοχικό δεσμό με τον έμπορο.
Τούτο δεν αναιρείται από την υποχρέωση του μεσίτη να αναφέρει στην
εξουσιοδότηση για την υπομεσιτεία τον
έμπορο, για λογαριασμό του οποίου
γίνεται η μεσολάβηση από τον υπομεσίτη, αφού αυτό έχει σχέση με την διαδικασία συγκεντρώσεως του καπνού
και την εποπτεία αυτής από το Κράτος
(άρθρο 1 ως άνω νόμου). Κατά συνεπεία
οι όποιες αξιώσεις του υπομεσίτη από
την παροχή των υπηρεσιών του για
την αγορά καπνού, για λογαριασμό κάποιου εμπόρου, δεν μπορούν να στραφούν κατά του τελευταίου, με τον οποίο
δεν υφίσταται ενοχικός δεσμός, αλλά
μόνον κατά του μεσίτη, με τον οποίο
συνήψε την σύμβασης υπομεσιτείας,
εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία
με-ταξύ εμπόρου, μεσίτη και υπομεσίτη.
Αποδεικνύονται τα εξής: (A)
Η 1η εναγομένη διατηρεί επιχείρηση
εμπορίας και κατεργασίας καπνού στη
Θεσσαλονίκη. Για τις ανάγκες της επιχειρήσεως της η 1η εναγομένη συνάπτει
συμβάσεις μεσιτείας με πρόσωπα
σε διάφορες περιοχές, με σκοπό την
διαμεσολάβηση τους για την αγορά των
καπνών. Τέτοια σύμβαση στην περιοχή
της Αιτωλοακαρνανίας είχε συνάψει για
τα επίδικα έτη 1996, 1997 και 1998 με
τον 2ο εναγόμενο Δ.Λ και τον μη διάδικο
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(μάρτυρα ανταποδείξεως) Ε.Ρ. Ο μεσίτης προβαίνει στην αγορά των καπνών
σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας,
υπογράφει, μεταβιβάζει τις συμβάσεις
καλλιέργειας και τις καταθέτει στα αρμόδια γραφεία του Εθνικού Οργανισμού
Καπνού (ΕΟΚ) κλπ. με βάση ειδική
«ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΠΝΩΝ», την οποία καταθέτει στο γραφείο του Καπνεμπορικού Συλλόγου ή στο
Πρωτοδικείο (αρθρ. 8 Ν. 4672/1930). Με
τέτοιες εξουσιοδοτήσεις είχε εφοδιασθεί
για τα επίδικα έτη ο 2ος εναγόμενος
(βλ. από 21-12-95, 26-3-97 και 2-498 εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες από
τον Σύνδεσμο Εξαγωγικών Βιομηχανιών Καπνού). Ο τελευταίος για την
διευκόλυνση του έργου του μπορούσε
να συνάπτει συμβάσεις υπομεσιτείας
με άλλα πρόσωπα, τα οποία πλέον
συνεδέοντο με συμβατικό δεσμό με
αυτόν και όχι με την εταιρία (1η εναγομένη). Οι υπομεσίτες στο πλαίσιο της
συμβάσεως τους με τον μεσίτη έρχονται,
όπως είναι φυσικό, σε επαφή με παραγωγούς για τον καθορισμό των τιμών
και την αγορά του καπνού. Επίσημη
όμως συναλλαγή με τον ΕΟΚ, αλλά και
με την εταιρία, έχει ο εξουσιοδοτημένος
μεσίτης. Για τα επίδικα έτη ο ενάγων
δεν αποδεικνύεται ότι ήταν εξουσιοδοτημένος μεσίτης της 1ης εναγόμενης, όπως
αβάσιμα ισχυρίζεται. Τούτο διότι, πέραν
από το ότι δεν επικαλείται ούτε και προσκομίζει σχετικές εξουσιοδοτήσεις από
την 1η εναγομένη, και από τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων
δεν αποδεικνύεται ο αγωγικός, αυτός
ισχυ-ρισμός. Ειδικότερα οι μάρτυρες
αποδεί-ξεως Π.Β και Ι.Κ κατέθεσαν ότι τα
καπνά τους τα έδιναν μέσω του ενάγοντος στην 1η εναγομένη και ότι αυτός
ήταν παρών στο ζύγισμα τους στην περιοχή «Βοϊδολίβαδο». Η αγορά όμως
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των καπνών των μαρτύρων και άλλων
καλλιεργητών της περιοχής από την 1η
εναγόμενη μέσω του ενάγοντος, ακόμα
και η παρουσία του στην παραλαβή και
ζύγιση των καπνών, αφού αυτά ήταν
μέσα στις υποχρεώσεις του (βλ. κατάθεση Π.Β), δεν συνεπάγεται και το ότι
ο ενάγων ενεργούσε ως μεσίτης αυτής.
Σχετικό είναι και το υπ’ αριθμ. πρωτ.
Φ. 109/62/687/6-3-2000 έγγραφο του
ΕΟΚ (Δ/νση Περιφερείας Δυτ. Ελλάδος
/ Τμήμα Αγρινίου), στο οποίο αναφέρεται ότι «….ο Π.Θ. του Λ. δεν προέβη
σε παραλαβή ζύγισμα καπνών για τις
εσοδείες 1996- 1997 1998 στα ΑΚΑ
περιοχής δικαιοδοσίας μας όπου ανήκει
και το ΑΚΑ «Βοϊδολίβαδου» καθώς
ουδέποτε προσκόμισε στην υπηρεσία
μας νόμιμη εξουσιοδότηση του από
την εταιρία Λ.ΚΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.». Από το
έγγραφο αυτό προκύπτει, ότι ο ενάγων
στο πλαίσιο της συγκεντρώσεως των
καπνών της περιοχής δεν είχε την ιδιότητα του μεσίτη της 1ης εναγομένης και
γι’ αυτό στα αρχεία του ΕΚΑ δεν ανεφέρετο ότι συμμετείχε επισήμως στην
διαδικασία παραλαβής και ζυγίσεως του
καπνού, στην οποία συμμετείχε μόνο ο
εφοδιασμένος με σχετική εξουσιοδότηση από την 1η εναγόμενη 2ο εναγόμενος. Ούτε βέβαια μπορεί να γίνει
λόγος για το ότι ο ενάγων διορίσθηκε
μεσίτης της 1ης εναγομένης από τον
πληρεξούσιο αυτής 2ο εναγόμενο….
Αντίθετα από τα λοιπά αποδεικτικά
στοιχεία αποδεικνύεται ότι ο ενάγων
προσέφερε τις υπηρεσίες του στην διαδικασία αγοράς των καπνών με βάση
σύμβαση υπομεσιτείας με τον 2ο και την
3η των εναγομένων, που είναι σύζυγοι.
Επειδή η εκ του αδικαιολογήτου
πλουτισμού αγωγή είναι επιβοηθητικής
φύσεως, δυναμένη να ασκηθεί μόνο
αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της
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εκ της συμβάσεως ή της αδικοπραξίας
αγωγή. Επομένως αν υπόκειται αγωγή,
με την οποία ζητείται ευθέως ο πλουτισμός του εναγομένου από αιτία μη
νόμιμη για το ορισμένο της αγωγής
πρέ-πει στο δικόγραφο αυτής να αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ.
1 α Κ.Πολ.Δ. τα περιστατικά που δικαιολογούν, ότι η αιτία της περιουσιακής
μετακινήσεως δεν είναι νόμιμη. Όμως
αν η βάση της αγωγής από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό σωρεύεται κατά
δικονομική επικουρικότητα (αρθρ. 219
Κ.Πολ.Δ.) υπό την αίρεση της απορρίψεως της κυρίας βάσεως αυτής από
τη σύμβαση, αρκεί για την πληρότητα
της πιο πάνω επικουρικής βάσεως να
γίνεται απλή επίκληση της ελλείψεως
νομίμου αιτίας για τον πλουτισμό του
εναγομένου, χωρίς να αναφέρονται
και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται
η έλλειψη αυτή. Και τούτο διότι στην
τελευταία περίπτωση η επικουρική
βάση της αγωγής θα εξετασθεί μόνο
αν η στηριζόμενη στην σύμβαση κύρια
βάση της αγωγής απορριφθεί για συγκεκριμένο λόγο, ο οποίος απετέλεσε ήδη
αντικείμενο της δίκης. Με τον τρόπο
αυτό πληρούται ο σκοπός της διατάξεως του άρθρου 216Κ.Πολ.Δ., η οποία
απαιτεί τη σαφή έκθεση των γεγονότων
που θεμελιώνουν την αγωγή. Επομένως
στη δικονομικώς ενιαία εκδίκαση της
κυρίας βάσεως και της επικουρικής
βάσεως της αγωγής από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό δεν είναι αναγκαία η
επίκληση από τον ενάγοντα του λόγου
της ελλείψεως της νόμιμης αιτίας του
πλουτισμού του εναγομένου, που
διαγνώστηκε ήδη δικαστικώς στην ίδια
δίκη και είναι έτσι δεδομένος κατά την
εξέταση της ως άνω επικουρικής βάσεως (βλ. για την περίπτωση αξιώσεως
από άκυρη σύμβαση εργασίας, ΑΠ-
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Ολομ-23/03 ΝοΒ 2004.1179, απ 904/04
ΝΟΜΟΣ, 914/98 ΕλΔ 40.314, 1322/96

ΕλΔ 1997.1049, ΕΑ 102/01 Αρμ 2001.
523).

477/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Διονυσόπουλος, Αθανάσιος Διαμαντόπουλος).
Δημοσιογραφία. Η ελευθεροτυπία καθιερώνεται από το Σύνταγμα. Το δικαίωμα
όμως αυτό υπόκειται κατά τα άρθρο 14. και 25.3 του Συντάγματος και 281 ΑΚ. στους
περιορισμούς των νόμων με τους οποίους δεν επιδιώκεται να παρεμποδιστεί η
ελευθεροτυπία και η άρρηκτα συνδεόμενη με αυτήν ελεύθερη δημοσιογραφία, αλλά
να προστατευθούν τα άτομα, τα νομικά πρόσωπα και το κοινωνικό σύνολο από την
καταχρηστική άσκηση του συνταγματικού αυτού δικαιώματος. Τα όρια μεταξύ του
δικαιώματος της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης δημοσιογραφίας παραμένουν
δυσδιάκριτα, σε ικανοποιητικό βαθμό προσδιορίζονται ως προς την προστασία της
τιμής και της υπόληψης άρα και της προσβολής της προσωπικότητας από τις διατάξεις
των άρθρων 361-363 του ΠΚ. Προσωπικότητα. Προσβολή της. Για την επιδίκαση
αποζημίωσης απαιτείται κατά την κρατούσα στη νομολογία άποψη υπαιτιότητα.
Προσβολή με την τηλεόραση. Συκοφαντική δυσφήμιση. Προϋποθέσεις. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του
Συντάγματος, καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά και
δια του τύπου τους στοχασμούς του
τηρώντας τους νόμους του κράτους και
κατά την παρ. 2 εδ. α’ του ίδιου άρθρου
του Συντάγματος, ο τύπος είναι ελεύθερος. Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται η ελευθεροτυπία και συνακόλουθα
η ελεύθερη δημοσιογραφία η οποία,
χωρίς να ανάγεται σε δημόσια λειτουργία, πρέπει να λειτουργεί προς όφελος
του κοινωνικού συνόλου. Η ελευθεροτυπία και η ελεύθερη δημοσιογραφία στα
πλαίσια της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας του τύπου, εμφανίζεται ως ελεύθερη έκφραση στοχασμών, άσκηση κριτικής και ελέγχου
δημοσίων προσώπων και πραγμάτων.
Το δικαίωμα όμως της ελευθεροτυπίας,
υπόκειται κατά τα άρθρα 14 και 25 παρ.
3 του Συντάγματος και του άρθρου

281 ΑΚ, στους περιορισμούς των
νόμων με τους οποίους δεν επιδιώκεται
να παρεμποδιστεί η ελευθεροτυπία
και η άρρηκτα συνδεόμενη με αυτήν
ελεύθερη δημοσιογραφία, αλλά να προστατευθούν τα άτομα, τα νομικά πρόσωπα και το κοινωνικό σύνολο από την
καταχρηστική άσκηση του συνταγματικού αυτού δικαιώματος. Όσο και αν τα
όρια μεταξύ της ελεύθερης και της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος
της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης
δημοσιογραφίας παραμένουν δυσδιάκριτα, σε ικανοποιητικό βαθμό προσδιορίζονται, ως προς την προστασία της
τιμής και της υπόληψης, άρα και της
προσβολής της προσωπικότητας, από
τις διατάξεις των άρθρων 361-363 του
ΠΚ (ΕΑ 10745/1991 ΝοΒ 40, 290, ΕΑ
9720/1991, ΕΛ. Δνη 34, 1513). Περαιτέρω από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 57 και 59 ΑΚ, προκύπτει
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ότι όποιος προσβάλλεται παράνομα
στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα
να απαιτήσει μεταξύ των άλλων α)την
άρση της προσβολής β) την παράλειψη
της στο μέλλον και γ)χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το αίτημα
για άρση της προσβολής προϋποθέτει
παρούσα και συνεχιζόμενη συμπεριφορά, η οποία πρέπει να διατηρείται κατά
την έκδοση της δικαστικής απόφασης,
η δε αξίωση για παράλειψη της προσβολής στο μέλλον απαιτεί εκ μέρους
του ενάγοντος απόδειξη του κινδύνου
επανάληψης, ενώ τέλος, για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης, λόγω
ηθικής βλάβης, απαιτείται κατά την
κρατούσα στη νομολογία άποψη, υπαιτιότητα (ΑΠ 974/1985 ΕΕργΔ 1986,
480, ΑΠ 849/1985 ΝοΒ 34, 836, ΕΑ
1688/1998 ΕλΔνη 39, 667, ΕΑ 5783/1997
ΕλΔνη 39, 667), η δε προσβολή πρέπει
να είναι σημαντική (βλ. ΕΑ 1688/1988
ο.π.). Τέλος για τον προσδιορισμό του
ύψους της χρηματικής ικανοποίησης
λόγω ηθικής βλάβης λαμβάνονται μεταξύ των άλλων υπόψη, το είδος της προσβολής, η έκταση της βλάβης, οι συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, η βαρύτητα του πταίσματος, η περιουσιακή
και κοινωνική κατάσταση των μερών
(επάγγελμα κλπ.), οι προσωπικές σχέσεις των μερών (ηλικία, φύλο, ευαισθησία), η μεγαλύτερη ή μικρότερη δημοσιότητα της προσβολής κλπ. Περαιτέρω, το άρθρο μόνο παρ. 1 του ν.1178/81
«περί αστικής ευθύνης του τύπου
και άλλων ειδικών διατάξεων» προβλέπει ότι ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου
υποχρεούται σε πλήρη ενδιαφέροντος
κ.λ.π. και συνεπώς παραμένει η ποινική
ευθύνη των υπευθύνων, άρα και η υποχρέωση τους προς αποζημίωση κατά
το αστικό δίκαιο, όταν συντρέχει μία
από τις περιπτώσεις του άρθρου 367§2
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του Π.Κ., δηλαδή όταν οι επίμαχες
κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα
συστατικά στοιχεία του αδικήματος της
συκοφαντικής δυσφημήσεως ή όταν
από τον τρόπο ή τις περιστάσεις υπό
τις οποίες τελέστηκε η πράξη, προκύπτει σκοπός εξύβρισης, δηλαδή πρόθεση που κατευθύνεται ειδικά στην
προ-σβολή της τιμής. Ο ειδικός σκοπός
εξύ-βρισης υπάρχει στον τρόπο εκδηλώσεως της εξυβριστικής ή δυσφημιστικής
συμπεριφοράς, όταν δηλαδή δεν ήταν
πραγματικά αναγκαίος για να αποδοθεί, όπως έπρεπε αντικειμενικά το
πε-ριεχόμενο της σκέψεως του ενεργήσαντος προς προστασία του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος(να αποδοθεί)
και όταν ο τελευταίος, αν και γνώριζε την
έλλειψη της αναγκαιότητας του τρό-που
αυτού, εντούτοις τον χρησιμοποίη-σε
για να προσβάλλει την τιμή του άλ-λου
(ΑΠ 137/85 ΝοΒ 35, 510, ΑΠ 1653/83
ΝοΒ 32, 543). Επομένως, όταν επί
αγωγής του θιγέντος, ο εναγόμενος
προτείνει λόγο άρσεως του παρανόμου
της πράξεως, στηριζόμενο στο άρθρο
367 παρ. 1 του Π.Κ., μπορεί και ο ενάγων να προτείνει κατ’ αντένσταση ότι
συντρέχουν τα στοιχεία της συκοφαντικής δυσφημήσεως, είτε ότι υπήρχε
ειδικός σκοπός εξύβρισης. Τέλος, το
άρθρο 681 Δ παρ. 1 του ΚΠολΔ, που
προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 10
του Ν. 2145/1993 και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 4 παρ. 12 του Ν. 2328/95
ορίζει ότι «κατά την ειδική διαδικασία
των άρθρων 666 παρ.1, 667, 671 παρ.
1-3, 672 και 673-676 δικάζονται από το
καθ’ ύλη αρμόδιο δικαστήριο οι πάσης
φύσεως διαφορές που αφορούν σε
αποζημιώσεις οποιαδήποτε μορφής
περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης,
που προκλήθηκε δια του τύπου ή με
ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές,
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ως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις
προστασίας της προσωπικότητας των
προσβληθέντων». Η ευρύτητα με την
οποία έχει διατυπωθεί η ανωτέρω διάταξη καθιστά σαφές ότι στην καθοριζόμενη από αυτήν ειδική διαδικασία των
άρθρων 666 επ. ΚΠολΔ υπάγονται όλες
ανεξαρτήτως οι διαφορές που αποσκοπούν στην αποκατάσταση οποιαδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή την
ικανοποίηση ηθικής βλάβης, καθώς και
οι αξιώσεις προστασίας των ατόμων
εκείνων, η περιουσία ή η προσωπικότητα των οποίων προσεβλήθη από
δημοσίευμα ή τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή του έντυπου ή του ηλεκτρονικού τύπου, ασχέτως προς την
ιδιότητα του εναγομένου, ο οποίος,
εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει, μπορεί
να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, του
οποίου η εκδηλωθείσα συμπεριφορά
οδήγησε στην πρόκληση προσβολής
της προσωπικότητας του ενάγοντος
(ΑΠ 149/2001 ΕλλΔνη 2001, 1562).
Εξάλλου, επί συκοφαντικής δυσφήμησης που τελέστηκε μέσω τηλεοπτικής
εκπομπής, τόπος τέλεσης της αξιόποινης πράξης είναι κάθε πόλη στην οποία
προβάλλεται η εκπομπή (άρθρ. 16 ΠΚ
και 122 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ). Επομένως,
ενόψει των αναφερομένων στην αγωγή
ότι η συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή
μεταδόθηκε σε όλη την Ελλάδα και
συνεπώς και στην πόλη της Αμαλιάδας,
ο λόγος της εφέσεως ότι το Πρωτοβάθμιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αμαλιάδας ήταν καθύλη και κατά τόπο αναρμόδιο να δικάσει την ένδικη διαφορά
είναι αβάσιμος και απορριπτέος (άρθρ.
18 και 35 ΚΠολΔικ), όπως ορθά και το
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε.
Αποδεικνύονται, κατά την κρίση
του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά:Την Κυριακή
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10-2-2002 και περί ώρα 12:00’μ.μ. στον
ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας
«ΑLPHA», που εκπέμπει σε ολόκληρη
την Ελλάδα, παρουσιαζόταν η εκπο-μπή
«ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» με τον δημοσιογράφο Γ(Μ).Τ. Το θέμα της ήταν τα
έσοδα από την παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα με απαγορευμένα
ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια στην Ελλάδα και με ειδικότερη αναφορά στην
περιοχή της Πάτρας. Στην εκπομπή
προβλήθηκε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη του ενάγοντος, ο οποίος αναφέρθηκε στις σχέσεις του με τον επιχειρηματία της Πάτρας Γ.Ν, με τον οποίο είναι
συγγενής εξ αγχιστείας, ειδικότερα δε
στην αντιδικία τους για το ιδιοκτησιακό
καθεστώς της εδρεύουσας στην Πάτρα
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΚΩΜΗ Α.Ε.Β.Ε.», της οποίας μεγαλομέτοχος είναι ο παραπάνω επιχειρηματίας, πλην όμως, όπως υποστήριζε ο
ενάγων, η μεταβίβαση προς αυτόν των
μετοχών της εν λόγω εταιρίας από τον
ίδιο, δεν ήταν πραγματική αλλά εικονική
γεγονός για το οποίο έχει εγείρει αγωγή
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών. Στην ίδια συνέντευξη, αναφερόμενος στον εναγόμενο, ο οποίος είναι
σημειωτέον είναι πολιτικός μηχανικός
και ασκεί το επάγγελμα του στην πόλη
της Πάτρας, είπε ότι τον γνώρισε από
τον Γ. Ν και ότι είχε ζητήσει οκτώ εκατομμύρια δραχμές για τη μετατροπή σε
βιομηχανικό κτίριο μιας αποθήκης της
ανωτέρω εταιρίας στη Βάρδα Ηλείας,
προκειμένου με τα χρήματα αυτά να
δωροδοκήσει διάφορους κρατικούς
λειτουργούς. Πριν την προβολή της
συνέντευξης αυτής, ο εναγόμενος
ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους της
εκπομπής για την καταγγελία που είχε
διατυπώσει σε βάρος του ο ενάγων και
του ζητήθηκε να παρέμβει τηλεφωνικά,
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εφόσον ήθελε να την αποκρούσει.
Πράγματι λοιπόν ο εναγόμενος τηλεφώνησε στη διάρκεια της εκπομπής και
πέρα απ’ όσα είπε για την απόκρουση
της σε βάρος του καταγγελίας, αναφερόμενος στον ενάγοντα είπε γι’ αυτόν τα
ακόλουθα: «Όσον αφορά την υλοποίηση, τα γεγονότα τα οποία αναφέρει
περί μεταφοράς της έδρας στην Πάτρα,
περί της εταιρίας την οποία του πήρε ο
κύριος Ν, για τις οικονομικές συναλλαγές τις οποίες είχαν, εγώ έχω τρία
πραγματάκια ακριβώς να σας πω.
Έχουν γίνει μέχρι στιγμής δικαστήρια τα
οποία έχει προκαλέσει ο κύριος Ν και
έχουν βγει τελεσίδικες αποφάσεις που
έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα οποία
κατήγγειλε ο κύριος Σ. και τα οποία
όφειλε να σας τα δώσει και εσείς
οφείλατε να τα ζητήσετε για να παρουσιάσετε στην εκπομπή. Εκκρεμεί μία
μήνυση την οποία άκουσα τώρα εγώ, η
οποία δεν ξέρω τι αφορά ακριβώς, για
ποια σχέση μεταξύ τους, αλλά για όσον
αφορά για τη σχέση μεταξύ με το δεύτερο θέμα που θέλω να σας πω, ο κύριος
Σ ήταν φυλακή και επειδή ήταν συγγενής του κ.Ν., πλήρωσε ο κύριος Ν. εκατό
εκατομμύρια για να βγει από τη φυλακή..
Πλήρωσε γιατί είχε χρέη. Ήταν πρόεδρος
σ’ ένα συνεταιρισμό και είχε φάει όλων
των συνεταιριστών του νομού Ηλείας τα
χρήματα και τον κυνηγούσαν να τον
σκοτώσουν … Τον κύριο Σ, τον
γνωρίζουν οι ομιλούντες ελληνικά στους
οποίους χρωστάει χρήματα. Δεύτερο
στάδιο. Μετά τα εκατό εκατομμύρια τα
οποία του έφαγε για να βγει από τη
φυλακή, ή του τα έδωσε, ή του τα χάρισε,
δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε είναι δικός
τους λογαριασμός, ο κύριος Σ. πήγε
στον κύριο Ν. διότι του απήγαγαν λέει η
αλβανική μαφία το γαμπρό του και πήγε
και του πήρε άλλα είκοσι, τριάντα,
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πενήντα εκατομμύρια για δήθεν να
απελευθερωθεί ο γαμπρός του, ο οποίος
ήταν κρατούμενος στην Αλβανία….
Τρίτον, ο κύριος Σ, τον οποίο φιλοξενήσατε μάλιστα ανφάς, προφίλ και με
δηλώσεις σοβαρού επιχειρηματία εκεί,
είχε μια ερωμένη την οποία της έβαλε
το σπίτι υποθήκη και δεν πλήρωσε την
υποθήκη η ερωμένη του και γνωρίζει όλη
η Αγροτική Τράπεζα και την καλώ να
βγουν τώρα να τα πούνε, πήγε στη
Λεωφόρο Συγγρού στα γραφεία της
Αγροτικής Τράπεζας και απειλούσε να
πέσει από τον πέμπτο όροφο και είχαν
πάει και κανάλια και αποθανάτισαν τη
σκηνή….(επανερχόμενος στις σχέσεις
του ενάγοντος με τον Γ.Ν μετά από
σχετική ερώτηση). Έχει γίνει δικαστήριο
επ’ αυτού κύριε Τ. και έχει βγει τελεσίδικη
απόφαση και την οποία σημειωτέο να
σας πω ότι ο μάρτυρας κατηγορίας εις
βάρος του κύριου Σ ήταν κόρη του….»
Από τα παραπάνω γεγονότα, που
ισχυρίστηκε ο εναγόμενος στην
προαναφερθείσα τηλεοπτική εκπομπή
εκείνο που αφορά στην περαίωση της
δικαστικής διαμάχης του ενάγοντος με
τον Γ.Ν με την έκδοση τελεσίδικων
αποφάσεων, δεν αποδεικνύεται ψευδές,
καθόσον από τις δικαστικές αποφάσεις,
που προσκομίζει ο εναγόμενος,
προκύπτει ότι έχουν απορριφθεί δύο
αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων του
ενάγοντος κατά του Γ.Ν για τον έλεγχο
τ η ς α ν ώ ν υ μ η ς ε τα ι ρ ί α ς « Κ Ω Μ Η
Α.Ε.Β.Ε.» (βλ. υπ’ αριθμ. 1695/2000 και
2330/2000 αποφάσεις του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών), ενώ ο ίδιος
παραιτήθηκε από το δικόγραφο και το
δικαίωμα της αγωγής, την οποία, όπως
σημειώθηκε, είχε εγείρει ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πάτρας, μετά
τη διεξαγωγή των αποδείξεων που
τάχθηκαν με την 284/2000 προδικαστική
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απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου (βλ.
τη σχετική δήλωση παραίτησης από το
δικαίωμα και το δικόγραφο της από 1310-1998 αγωγής κατά του Γ.Ν). Επίσης,
ο Γ.Ν αθωώθηκε των κατηγοριών για
υπεξαγωγή εγγράφων και πλαστογραφία
μετά χρήσεως, για τις οποίες είχε
ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη
ύστερα από μήνυση του ενάγοντος (βλ.
698/2000 απόφαση του Τριμελούς
Πλημ/κείου Αμαλιάδας). Όσον δε αφορά
το γεγονός ότι η θυγατέρα του ενάγοντος
υπήρξε μάρτυρας κατηγορίας του
πατέρα της, αποδεικνύεται ότι πράγματι
αυτή εξετάσθηκε ως μάρτυρας στις
αποδείξεις που διεξήχθησαν κατόπιν της
παραπάνω προδικαστικής απόφασης,
με την επιμέλεια όμως του ενάγοντος, ο
δε όρος «μάρτυρας κατηγορίας», με τον
οποίο προφανώς ο εναγόμενος ήθελε
να υποδηλώσει ότι δεν κατέθεσε, κατά
την γνώμη του, επιβαρυντικά στοιχεία
για τον Γ.Ν. δικαιολογείται από το ότι
αυτός (εναγόμενος) ως πολιτικός μηχανικός δεν είχε νομικές γνώσεις ώστε να
γνωρίζει τη νομική ορολογία και να ακριβολογεί. Επίσης, αληθές είναι το γεγονός του εγκλεισμού του ενάγοντος για
λίγες ημέρες στις φυλακές, αφού το
παραδέχθηκε ο μαρτυράς του. Πλην
όμως, ο εγκλεισμός του αυτός δεν οφειλόταν σε χρέη απέναντι σε τρίτους ή
υπεξαίρεση των χρημάτων των μελών
του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», ούτε χρειάσθηκε να πληρώσει
τέτοια χρέη ο Γ.Ν για να αποφυλακιστεί
ο ενάγων, ανερχόμενα μάλιστα κατά
τους ψευδείς ισχυρισμούς του εναγομένου σε εκατό εκατομμύρια δραχμές.
Αντίθετα, αποδεικνύεται ότι ο ενάγων
υπήρξε επιτυχημένος πρόεδρος του ως
άνω Αγροτικού Συνεταιρισμού επί δέκα
οκτώ έτη, διατηρώντας σ’ όλο το διάστημα άριστες σχέσεις με όλους τους
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συνεταιριστές, απ’ τους οποίους κανένας
δεν έχει διατυπώσει δημόσια κατηγορίες
σε βάρος του για παράνομη ιδιοποίηση
των χρημάτων του συνεταιρισμού.
Εξάλλου, στερείται αληθείας το γεγονός
ότι ο ενάγων με απατηλό τρόπο και
συγκεκριμένα παριστάνοντας ότι ο
γαμβρός του έχει απαχθεί από ομάδα
αλλοδαπών κακοποιών, οι οποίοι
ζητούσαν λύτρα για να τον απελευθερώσουν απέσπασε από τον Γ.Ν
αρκετά εκατομμύρια δραχμές (είκοσι ή
τριάντα ή πενήντα κατά τους ισχυρισμούς του εναγομένου), αφού η απαγωγή του ανωτέρω προσώπου πράγματι έγινε από αλβανούς κακοποιούς, πλην
όμως τα χρήματα για την απελευθέρωση του, ύψους 2.000.000 δραχμών, δεν κατεβλήθησαν από τον Γ.Ν,
αλλά εξ ημισείας από τον ενάγοντα και
τον μάρτυρα απόδειξης, ο οποίος
τυγχάνει αδελφός του απαχθέντος και
έκανε τις σχετικές διαπραγματεύσεις για
την απελευθέρωση του, έχοντας ως εκ
τούτου άμεση αντίληψη των περιστατικών τα οποία κατέθεσε στο Δικαστήριο. Ομοίως, αναληθή αποδεικνύονται
τα αναφερόμενα από τον εναγόμενο
περί εξωσυζυγικής σχέσης που διατηρούσε ο ενάγων με γυναίκα που δεν
κατονόμασε, την οποία δήθεν έπεισε να
συγκατατεθεί στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο της ώστε να
λάβει ο ίδιος δάνειο από την Αγροτι-κή
Τράπεζα, το οποίο όμως στη συνέ-χεια
δεν πλήρωσε και η γυναίκα αυτή
απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει από τον
πέμπτο όροφο των γραφείων της Αγροτικής Τράπεζας στη λεωφόρο Συγγρού
στην Αθήνα, και τούτο διότι, όπως προέκυψε, ο ενάγων διήγε ομαλό συζυγικό
βίο και δεν είχε δώσει αφορμή για
αρνητικά σχόλια καθόσον αφορά τη
συμπεριφορά του απέναντι στη σύζυγο
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του, την οποία από την αρχή του γάμου
τους περιβάλλει με αγάπη και σεβασμό,
έχοντας μάλιστα αποκτήσει μαζί της τρία
τέκνα, τα οποία έχουν σταδιοδρομήσει
με επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα,
ούτε φυσικά αληθεύει ότι εκμεταλλεύθηκε
(τη φιλική έστω) γνωριμία του με κάποια
γυναίκα ώστε να εγγράψει προσημείωση
υποθήκης σε ακίνητο της και να την
ε ξα ν α γ κά σ ε ι στην ενέργεια που
προαναφέρθηκε. Την αναλήθεια των
ανωτέρω γεγονότων, τα οποία συνιστούν
οπωσδήποτε προσβολή της τιμής και
της υπόληψης του ενάγοντος, αφού
ενέχουν, κατά την κοινή αντίληψη,
αμφισβήτηση της κοινής και ηθικής του
αξίας ως προσώπου, γνώριζε ο
εναγόμενος, εκείνων μεν που αφορούσαν στις σχέσεις του ενάγοντος με
τον ΓΝ, επειδή ο ίδιος διατηρεί άριστες
προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις με τον τελευταίο (είναι πελάτης του
τεχνικού του γραφείου) και είχε τη δυνατότητα να πληροφορηθεί απ’ αυτόν την
πραγματικότητα, των δε λοιπών επειδή
τέτοια γεγονότα ούτε με τη μορφή φήμης
δεν είχαν διαδοθεί, ώστε να δικαιολογείται η τυχόν πεποίθηση του ή αμφιβολία του περί της αληθείας τους. Συνεπώς, με τη δημόσια ανακοίνωση των εν
λόγω γεγονότων από την προαναφερθείσα τηλεοπτική εκπομπή, σκόπευε να πλήξει την αξιοπιστία και την
ηθική ακεραιότητα του ενάγοντος, τον
οποίο παρουσίασε ως άνθρωπο ανέντιμο, απατεώνα, αφερέγγυο οικονομικά
και χωρίς ηθικούς φραγμούς, ως εκ
τούτου θεμελιώνεται ο παράνομος
χαρακτήρας της προσβολής της προσωπικότητας του τελευταίου, μία από τις
εκφάνσεις της οποίας αποτελεί η τιμή
και η υπόληψη του. Ο ισχυρισμός του
εναγομένου ότι τα λεχθέντα απ’ αυτόν
κατά τη διάρκεια της επίμαχης εκπο-
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μπής δεν αποτελούν άδικη πράξη,
επειδή ειπώθηκαν προς διαφύλαξη
νομίμου δικαιώματος του και από δικαιολογημένη αγανάκτηση για τα όσα
προσβλητικά για τον ίδιο γεγονότα είχε
αναφέρει προηγουμένως ο ενάγων, δεν
ευσταθεί, και τούτο διότι ο άδικος χαρακτήρας της προσβολής δεν αίρεται κατ’
άρθρο 367§2 ΠΚ, όταν οι επίμαχες
κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα
συστατικά στοιχεία του αδικήματος της
συκοφαντικής δυσφήμισης, όπως εν
προκειμένω. Από την πλευρά του ο
ενάγων, ο οποίος μέχρι τότε διήγε μια
ήρεμη προσωπική και οικογενειακή ζωή
και απολάμβανε της εμπιστοσύνης και
του σεβασμού του κοινωνικού του
περίγυρου, υπέστη από τις παραπάνω
παράνομες και υπαίτιες πράξεις σημαντική ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης, ανερχομένης στο
ποσό των 20.000 ευρώ, το οποίο το
Δικαστήριο κρίνει εύλογο (ΑΚ 932) μετά
στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων και
ιδίως του είδους και της βαρύτητας της
προσβολής, της απήχησης που είχε
αυτή στην κοινή γνώμη, δοθέντος ότι η
επίμαχη τηλεοπτική εκπομπή μεταδιδόταν σε ολόκληρη την Ελλάδα και
συνήθως έχει υψηλή θεαματικότητα, της
προσωπικότητας του ενάγοντος και της
οικονομικής κατάστασης των διαδίκων.
Επομένως, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που δέχθηκε τα ανωτέρω και
αναγνώρισε ότι ο εναγόμενος έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ενάγοντα το
ποσό των 20.000 ευρώ για την ηθική
βλάβη που υπέστη και επί πλέον τον
υποχρέωσε να άρει την προσβολή και
συγκεκριμένα να προβεί σε έγγραφη
ανασκευή και διάψευση όλων των ανωτέρω αναληθών γεγονότων με δημοσίευμα σε δύο εφημερίδες, μία του
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Νομού Αχαΐας και άλλη του νομού
Ηλείας, στο οποίο θα αποκαθιστά την
τιμή και την υπόληψη του ενάγοντος,
καθώς και να παραλείψει κάθε προσβολή
του ιδίου στο μέλλον, με την απειλή
χρηματικής ποινής 1.000 ΕΥΡΩ για την

περίπτωση κάθε νέας προσβολής, ορθά
το νόμο εφάρμοσε και τις αποδείξεις
εκτίμησε και οι λόγοι της εφέσεως με
τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα
είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι.

528/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πεντζιάς, Παναγιώτης Κουρής).
Προσωπικότητα. Προσβολή της με δημοσίευμα στον τύπο. Όταν αυτή αποτελεί
κριτική των εναγόντων ως πολιτικών προσώπων και είναι εκδήλωση δικαιολογημένου
ενδιαφέροντος των δημοσιογράφων για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με
τους νόμους και το Σύνταγμα και περαιτέρω ούτε από τον τρόπο της εκδήλωσης των
δυσμενών κρίσεων και εκφράσεων υπερβαίνουν το εκβαλλόμενο από τις περίστασης
μέτρο ούτε από τις περιστάσεις τις οποίες έλαβαν χώραν προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως,
τότε δεν έχουμε εξύβριση και εντεύθεν προσβολή της προσωπικότητας οπότε
απορρίπτεται η αγωγή για διεκδίκηση αποζημίωσης από ηθική βλάβη. Περιστατικά.

Από την κατάθεση του μάρτυρα
Φ.Γ στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά
του ίδιου δικαστηρίου, και τα έγγραφα
τα οποία οι διάδικοι προσκομίζουν και
επικαλούνται, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Οι
εναγόμενοι είναι σύζυγοι και η πρώτη
από αυτούς ήταν εκδότρια, ο δε δεύτερος διευθυντής της μηνιαίας εφημερίδας
με τον τίτλο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» που εκδίδεται και κυκλοφορεί
στον Δήμο Αιγείρας Ν. Αχαΐας. Στο
φύλλο του μηνός Ιουνίου 2001 της εν
λόγω εφημερίδας οι εναγόμενοι περιέλαβαν δημοσίευμα του δεύτερου εναγομένου, που ήταν και δημοσιογράφος,
το οποίο αφορούσε τους ενάγοντες,
από τους οποίους ο πρώτος ήταν
δημο-τικός σύμβουλος και Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγείρας και
ο δεύτερος δημοτικός σύμβουλος και
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης
του ίδιου Δήμου. Το δημοσίευμα αυτό
είχε τον τίτλο «ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ
ΑΝΤΙ-ΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και
υπότιτλο «Ο ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ Λ ΚΑΙ Ο ΑΠΛΟΪΚΟΣ Κ. ΕΡΜΑΙΑ
ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ: «…η περίοδος
χάριτος έληξε για τους ιθύνοντες και
από δω και πέρα οι άνθρωποι κρίνονται
ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τον τόπο…» και
εγράφη με αφορμή τη λειτουργία του
δημοτικού Συμβουλίου και της δημοτικής επιχείρησης Αιγείρας, αποτελεί
δε κριτική των εναγόντων ως πολιτικών
προσώπων υπό την προαναφερθείσα
ιδιότητα του καθενός και εκδήλωση
δικαιολογημένου ενδιαφέροντος των
εναγομένων για την ενημέρωση του
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αναγνωστικού κοινού, σύμφωνα και με
την κατά το Σύνταγμα και τους νόμους
αποστολή του τύπου, ενώ, περαιτέρω,
ούτε από τον τρόπο της εκδήλωσης των
δυσμενών ως άνω κρίσεων και εκφράσεων, που δεν υπερβαίνουν το επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις μέτρο, ούτε
από τις περιστάσεις υπό τις οποίες
αυτές έλαβαν χώραν προκύπτει σκοπός
εξυβρίσεως των εναγόντων εκ μέρους
των εναγομένων. Επομένως το ως άνω
δημοσίευμα, δεν συνιστά άδικη πράξη
της εξυβρίσεως (άρθρ. 361 και 367 παρ.
1γ’ και 2β’ του ΠΚ) και την εντεύθεν
προσβολή της προσωπικότητας των
εναγόντων (άρθρ. 57, 59, 914, 932 του
ΑΚ), όπως οι τελευταίοι ισχυρίζονται,
και η ένδικη αγωγή για χρηματική
ικανοποίηση τους λόγω ηθικής βλάβης
από την επικαλούμενη αυτή προσβολή

ήταν απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Έτσι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που με την προσβαλλόμενη απόφαση
του έκρινε αλλιώς και δέχθηκε εν μέρει
την αγωγή, επιδικάζοντας στον κάθε
ενάγοντα για την ως άνω αιτία το ποσό
των 3.000 ευρώ, 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 ζητούν την καθ’
ολοκληρίαν παραδοχή της αγωγή τους.
Κατά συνέπειαν πρέπει ν’ απορριφθεί
η έφεση των εναγόντων ως αβάσιμη
κατ’ ουσίαν, να γίνει δεκτή η έφεση των
εναγομένων ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, να
εξαφανισθεί η εκκαλουμένη, να κρατηθεί δε η υπόθεση στο δικαστήριο τούτο
και να δικασθεί από αυτό κατ’ ουσίαν
(άρθρ. 535 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

542/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Βγενόπουλος, Μαριλένα Λαλιώτη).
Προσύμφωνο. Αποτελεί ενοχική υποσχετική σύμβαση και δεν επιφέρει απώλεια της
κυριότητας εκείνου που υποσχέθηκε την πώληση. Οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται
με το προσύμφωνο είναι αγώγιμες και καθένας από αυτούς έχει δικαίωμα να εγείρει
αγωγή με αίτημα την, κατά το άρθρο 949 ΚΠολΔ καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως που
θεωρείται ότι έγινε όταν η απόφαση που εκδόθηκε καταστεί τελεσίδικη (949 ΚΠολΔ).
Προθεσμία προς σύναψη της οριστικής σύμβασης. Πάροδος της προθεσμίας. Οι
συνέπειες προκύπτουν από τη βούληση των συμβαλλομένων. Κατ’ αρχήν η προθεσμία
εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά έχει απλώς χαρακτήρα προθεσμίας εκπλήρωσης της
παροχής των συμβληθέντων οπότε η άπρακτη πάροδος της δεν επάγεται ανατροπή του
προσυμφώνου. Έτσι και μετά την πάροδο της προθεσμίας και μέχρι τη συμπλήρωση της
εικοσαετούς παραγραφής μπορεί να ζητηθεί η σύναψη της οριστικής σύμβασης. Μπορεί
όμως να συμφωνηθεί και το αντίθετο. Εξώδικη ομολογία. Μπορεί να ανακληθεί από τον
ομολογήσαντα σε όλες τις στάσεις της δίκης και αυτός που την ανακαλεί έχει υποχρέωση
προαπόδειξης ότι η ομολογία του δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα. Απαγορευμένη
από το νόμο σύμβαση (μεταβίβασης). Η απαγόρευση παρακάμπτεται με την προσθήκη
αναβλητικής αίρεσης που έχει την έννοια ότι η σύμβαση που καταρτίζεται θα αναπτύξει
τα αποτελέσματα της και την ενέργεια της μετά την άρση της απαγόρευσης του νόμου.
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Κατά το άρθρο 166 ΑΚ, το προσύμφωνο είναι αυτοτελής και αυθύπαρκτη σύμβαση, με την οποία οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να καταρτίσουν στο
μέλλον άλλη ορισμένη σύμβαση. Αποτελεί δηλαδή ενοχική υποσχετική σύμβαση. Έτσι από τη φύση του δεν επάγεται καμμία μεταβολή στις εμπράγματες σχέσεις των ενδιαφερομένων μερών,
αλλά παράγει μεταξύ τους μόνον ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ειδικότερα το προσύμφωνο πωλήσεως δεν
επιφέρει απώλεια της κυριότητας εκείνου που υποσχέθηκε την πώληση. Οι
υποχρεώσεις που δημιουργούνται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών είναι
αγώγιμες και καθένα τούτων έχει δικαίωμα να εγείρει αγωγή, με αίτημα την, κατ’
άρθρο 949 ΚΠολΔ, καταδίκη σε δήλωση
βουλήσεως, η οποία θεωρείται ότι έγινε
όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη. Η
κύρια υποχρέωση που παράγεται από
το προσύμφωνο είναι η υποχρέωση των
μερών να συμπράξουν για την κατάρτιση
της οριστικής συμβάσεως, που σκοπείται
με το προσύμφωνο. Στο αποτέλεσμα
αυτό αποβλέπουν τα μέρη, δηλαδή στην
εκπλήρωση του περιεχομένου του
προσυμφώνου. Η σύναψη της
σκοπουμένης οριστικής συμβάσεως
επιφέρει την απόσβεση της ενοχής από
το προσύμφωνο. Γι αυτό το λόγο η
εκπλήρωση της ενοχής σε ορισμένο
χρονικό σημείο αποτελεί ουσιώδες
στοιχείο της έννοιας της ενοχής. Ο
χρόνος αυτός μπορεί να καθορίζεται από
το νόμο η από τη δικαιοπραξία, ειδικά,
καθ’ όσον αφορά το προσύμφωνο, η
πρακτική σημασία του ζητήματος
καθορισμού του χρόνου συνάψεως της
οριστικής συμβάσεως συνίσταται, μεταξύ άλλων, στο ότι έκτοτε η απαίτηση
καθίσταται ληξιπρόθεσμη και αρχίζει η
παραγραφή, η οποία είναι εικοσαετής.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ενδιαφέρον ζήτημα γεννάται σε σχέση
με τη σημασία, η οποία πρέπει να
προσδοθεί στην άπρακτη πάροδο της
ορισμένης ημέρας προς σύναψη της
οριστικής συμβάσεως είτε από το ένα είτε
από αμφότερα τα συμβληθέντα μέ-ρη
στο προσύμφωνο. Στο θέμα αυτό
προέχουσα σημασία έχει η βούληση
προς τούτο των συμβαλλομένων μερών.
Κατ’ αρχήν αυτή η προθεσμία, εφόσον
δεν ορίσθηκε διαφορετικά, έχει απλώς το
χαρακτήρα προθεσμίας εκπληρώσεως
της παροχής των συμβληθέντων, οπότε
η άπρακτη πάροδος αυτής, δεν επάγεται
ανατροπή του προσυμφώνου. Και μετά
την πάροδο της προθεσμίας αυτής και
μέχρι να συμπληρωθεί η εικοσαετής
παραγραφή, στην οποία υπόκειται η
σχετική αξίωση, μπορεί να ζητηθεί η
σύναψη της οριστικής σύμβασης. Οι
συμβαλλόμενοι όμως, μπορούν να
ορίσουν ρητά ή σιωπηρά ότι η άπρακτη
πάροδος της παραπάνω προθεσμίας,
ανεξάρτητα από το λόγο, που την προκάλεσε, επάγεται ανατροπή του προσυμφώνου και ματαίωση καταρτίσεως
της οριστικής σύμβασης. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση η προθεσμία λειτουργεί
ως διαλυτική (ΑΚ 210). Έχει γίνει παγίως
δεκτό από τη νομολογία, ότι αν επί
προσυμφώνου πωλήσεως έχει προκαταβληθεί από τον αγοραστή αξιόλογο
μέρος του τιμήματος, έχει δε παραδοθεί
στον ίδιο η κατοχή του πράγματος από
τη σύναψη του προσυμφώνου, τότε κατά
κανόνα η ταχθείσα προθεσμία συνάψεως
της οριστικής συμβάσεως δεν είναι
διαλυτική, αλλά ορίσθηκε ως προθεσμία
εκπληρώσεως της παροχής των
συμβληθέντων. Περαιτέρω από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
383, 385, 387 παρ 1, 389 παρ 2, 340,
341 ΑΚ προκύπτει ότι αν κάποιος από
τους συμβαλλόμενους είναι υπερήμερος
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ως προς την οφειλόμενη προς αυτόν
παροχή, δικαιούται ο άλλος να τάξει σ’
αυτόν εύλογη προθεσμία εκπληρώσεως, δηλώνοντας συγχρόνως ότι μετά
την πάροδο της προθεσμίας αποκρούει
την παροχή. Αν περάσει άπρακτη η
προθεσμία ο τελευταίος έχει δικαίωμα ή
να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη
εκπλήρωση ή να υπαναχωρήσει από τη
σύμβαση. Δεν απαιτείται να ταχθεί στον
υπερήμερο οφειλέτη προθεσμία για την
εκπλήρωση της παροχής αν από την όλη
στάση του προκύπτει ότι το μέτρο αυτό
θα ήταν άσκοπο. Όταν επέλθει η
υπαναχώρηση λύνεται η σύμ-βαση
αναδρομικά και οι συμβαλλόμενοι
υποχρεούνται αμοιβαίως σε απόδοση
των παροχών κατά τις διατάξεις περί
αδικαιολόγητου πλουτισμού. Οι παραπάνω διατάξεις για τις συνέπειες της
υπερημερίας, που εφαρμόζονται σε όλες
γενικά τις συμβάσεις, κατ’ αναλογία,
εφαρμόζονται και στο προσύμφωνο, που
όπως ήδη έχει αναφερθεί αποτελεί
καταρτισμένη αυτοτελή αμφοτεροβαρή
σύμβαση, αφού δεν υπάρχει αντίθετη
προς τούτο διάταξη. Σύμφωνα με τα
δεδομένα αυτά επί προσυμφώνου
πωλήσεως πράγματος κατά την κατάρτιση του οποίου έχει καταβληθεί μέρος ή
ολόκληρο το τίμημα και ο πωλητής
παρέδωσε στον αγοραστή τη νομή και
τη κατοχή του, η προθεσμία για την
κατάρτιση της οριστικής σύμβασης
συνομολογείται ως προθεσμία εκπληρώσεως της παροχής στη δήλη ημέρα
που έχει ορισθεί, οπότε παρερχομένης
αυτής άπρακτης, εκείνος που δεν
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από το
προσύμφωνο, περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας οφειλέτη. Έτσι
δικαιούται ο αντισυμβαλλόμενος δανειστής να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση
γι αυτό το λόγο, αφού τάξει στον οφειλέτη
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εύλογη προθεσμία εκπληρώσεως
δηλώνοντας παράλληλα ότι μετά την
παρέλευση αυτής αποκρούει την
παροχή, μέχρι δε την υπαναχώρηση
εξακολουθεί να υφίσταται η σύμβαση και
δημιουργούνται από αυτήν δικαιώματα
και υποχρεώσεις. Ο αγοραστής από το
προσύμφωνο, στον οποίο κατά την
κατάρτιση αυτού, παραδόθηκε η νομή
και κατοχή του πωλουμένου πράγματος
με αιτία τη συμφωνημένη με το προσύμφωνο πώληση και με την αίρεση
καταρτίσεως της οριστικής συμβάσεως,
δικαιούται έναντι του κυρίου- πωλητή να
νέμεται και να κατέχει τούτο, μέχρι να
λυθεί η σύμβαση από το προσύμφωνο
με κάποιο νόμιμο τρόπο (υπαναχώρηση, αντίθετη συμφωνία) οπότε πλέον
λείπει και η αιτία μεταβίβασης της νομής
και ο νομέας υποχρεούται να αποδώσει
στον κύριο το πράγμα. Περαιτέρω η
ομολογία που γίνεται ενώπιον άλλου
δικαστηρίου καθώς και εκείνη που
περιέχεται σε άλλα έγγραφα, που εκδίδονται από το διάδικο, αποτελεί εξώδικη
ομολογία, που εκτιμάται από το διάδικο,
αποτελεί εξώδικη ομολογία, που εκτιμάται
ελεύθερα από το δικαστήριο. Η εξώδικη
ομολογία μπορεί ν’ ανακληθεί από τον
ομολογήσαντα, αν αυτός ισχυρισθεί και
αποδείξει ότι αυτή δε ανταποκρίνεται
στην αλήθεια (352, 354 ΚΠολΔ). Η
ανάκληση της ομολογίας δεν ενέχει
προβολή νέου πραγματικού ισχυρισμού
και μπορεί να γίνει σε όλες τις στάσεις
της δίκης, έχει δε υποχρέωση προαπόδειξης εκείνος που την ανακαλεί, περί
του ότι η ανακαλούμενη ομολογία δεν
ανταποκρίνεται στην αλήθεια και το
δικαστήριο θα κρίνει για το περιστατικό
αυτό με βάση το αποδεικτικό υλικό, που
ήδη έχει συγκεντρω-θεί. Τέλος σύμφωνα
με το άρθρο 522 ΚΠολΔ λόγω του
μεταβιβαστικού αποτελέσματος της
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έφεσης, η υπόθεση μεταβιβάζεται στα
όρια που καθορίζονται από αυτήν στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το οποίο έχει
σε σχέση με την αγωγή την ίδια εξουσία,
που είχε και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
και μπορεί σε περίπτωση, που ο εκκαλών
παραπονείται για την κατ’ ουσίαν
απόρριψη της αγωγής του, να τη θεωρήσει μη νόμιμη, αόριστη ή απαράδεκτη
και μάλιστα κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα,
επειδή δεν επιτρέπεται κατ’ άρθρο
534ΚΠολΔ αντικατάσταση της αιτιολογίας, που οδηγεί σε διάφορο προς το
αποτέλεσμα διατακτικό, εξαφανίζεται η
εκκαλουμένη απόφαση και απορρίπτεται
η αγωγή για έναν από τους παραπάνω
τυπικούς λόγους αφού μια τέτοια απόφαση είναι επωφελέστερη για τον εκκαλούντα από την εκκαλουμένη (βλ σχ ΑΠ
58/97 Δνη 39, 127, ΑΠ 414/00 Δνη
41,1365, ΑΠ 1620/99 Δνη 41, 430, ΑΠ
1402/1994 Δνη 38,773, ΑΠ 2542/91 Δνη
34, 562, ΑΠ 8/1987 Δνη 29,112, ΑΠ
883/83 ΝοΒ 32,480, ΑΠ 1131/76 ΑρχΝομ
28,227, ΑΠ 388/76 ΝοΒ 18, 1175, ΑΠ
77/71 ΝοΒ 19, 468, ΑΠ 356/76 ΝοΒ24,
874, Εφ.Πειρ. 106/1998 Δνη 40, 429,
ΕφΠατρ. 306/2004 Αχ.Νομ 2005, 151,
ΕφΑθ 2620/1995 ΝοΒ 96.636, Αθ.
Κρητικού: Το προσύμφωνο σελ 233, 293
επ, 307 επ, Σαμουήλ: Η έφεση Δ’ έκδ
Παρ 85480). Στην παρούσα υπόθε-ση ο
ενάγων με την πρώτη αγωγή και ήδη
εκκαλών εξέθετε ειδικότερα ότι είναι
κύριος των αναφερομένων σ’ αυτήν ονομαστικών μετοχών και ότι προσυμφώνησε εγγράφως με τους εναγόμενους να
τους πωλήσει μετοχές αυτές, αντί τιμήματος 93. 045.402 δρχ, μέρους του
οποίου καταβλήθηκε κατά την κατάρτιση
του προσυμφώνου, ορίσθηκε δε η ημερομηνία για την εξόφληση του τιμήματος,
καθώς και η ημερομηνία κατάρτισης της
οριστικής σύμβασης πώλησης αυτών.
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Ότι παράλληλα με το προσύμφωνο καταρτίσθηκε και σύμβαση ενεχύρου, με
βάση την οποία παρέδωσε τις ίδιες
μετοχές στους εναγόμενους. Ότι παρήλθε
η προθεσμία που είχε ορισθεί για την
εξόφληση του τιμήματος, χωρίς οι εναγόμενοι να καταβάλουν τούτο, καθώς και
η προθεσμία για την κατάρτιση της κύριας σύμβασης, η οποία ουδέποτε
καταρτίσθηκε. Ότι με εξώδικη πρόσκληση
του ζήτησε από τους εναγόμενους να του
παραδώσουν τις ένδικες μετοχές, πλην
όμως αυτοί, παρά το γεγονός ότι έληξε
η ισχύς του προσυμφώνου, αρνούνται
να τις αποδώσουν και τις κατέχουν χωρίς
δικαίωμα. Με βάση τα δεδομένα αυτά
ζήτησε να αναγνωρισθεί κύριος των
επιδίκων μετοχών και να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να τις αποδώσουν σ’
αυτόν. Η αγωγή δεν είναι νόμιμη και πρέπει να απορριφθεί, καθ’ όσον δεν επικαλείται ο ενάγων κάποιο νομικό τρόπο
λύσης της σύμβασης από το ένδικο
προσύμφωνο, οπότε και μόνον στην
περίπτωση αυτή οι εναγόμενοι, στους
οποίους κατά τα αναφερόμενα σ’ αυτήν
παραδόθηκαν οι επίδικες μετοχές, με
αιτία τη συμφωνημένη με το προσύμφωνο
πώληση, με την αίρεση κατάρτισης της
οριστικής σύμβασης, θα τις παρακρατούσαν χωρίς δικαίωμα και θα είχαν
υποχρέωση να τις αποδώσουν. Ειδικότερα δεν επικαλείται ο ενάγων, ούτε
μπορεί να συναχθεί από τα εκτιθέμενα
ότι συμφωνήθηκε με το προσύμφωνο ότι
η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας,
που είχε ορισθεί για την κατάρτιση της
οριστικής σύμβασης πώλησης, θα
επέφερε την ανατροπή του προσυμφώνου, αφού μόνη η παρέλευση της
προθεσμίας αυτής άπρακτης, που στην
προκειμένη περίπτωση δεν είναι διαλυτική, αλλά τάχθηκε για την εκπλήρωση
της παροχής των συμβληθέντων στο
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προσύμφωνο διαδίκων, ενόψει του ότι
καταβλήθηκε κατά την κατάρτιση αυτού
μέρος του τιμήματος και παραδόθηκαν
στους εναγόμενους οι μετοχές, δεν επάγεται την ανατροπή του σύμφωνα και με
όσα αναφέρονται στην νομική σκέψη που
προηγήθηκε. Εξάλλου δεν επικαλείται ο
ενάγων, ούτε μπορεί να συναχθεί από τα
εκτιθέμενα ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολή του υπολοίπου τιμήματος είχε
αναχθεί σε αίρεση του προσυμφώνου,
και μάλιστα διαλυτική, έτσι ώστε η παρέλευση του χρόνου αυτής να επιφέρει τη
λύση του. Περαιτέρω η εξώδικη πρόσκληση του ενάγοντος προς του εναγόμενους για την απόδοση των μετοχών,
δεν συνιστά το επικαλούμενο από τον
ίδιο δικαίωμα νόμιμης υπαναχώρησης
από τη σύμβαση του προσυμφώνου,
που θα επέφερε την ανατροπή αυτής και
την απόσβεση των συμβατικών υποχρεώσεων των διαδίκων, λόγω υπερημερίας αυτών (εναγομένων) ως προς την
οφειλόμενη παροχή τους, αφού δεν
τηρήθηκαν γι’ αυτήν οι απαιτούμενες
προς τούτο προϋποθέσεις, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη που
προηγήθηκε. Δηλαδή δεν επικαλείται ο
ενάγων ότι έταξε προθεσμία στους τελευταίους για την εκπλήρωση της παροχής τους από το προσύμφωνο, δηλώνοντας παράλληλα ότι μετά την παρέλευση αυτής αποκρούει την παροχή,
ούτε εκθέτει περιστατικά τέτοιας συμπεριφοράς τους (εναγομένων) από την
οποία να προκύπτει ότι ήταν άσκοπο να
ταχθεί προθεσμία, ούτε ότι δεν έχει πλέον
συμφέρον για την εκτέλεση της σύμβασης
από το προσύμφωνο εξαιτίας και μόνον
της υπερημερίας τους (εναγομένων).
Τέλος ας σημειωθεί ότι δεν γίνεται επίκληση στην αγωγή συμβατικής επιφύλαξης δικαιώματος υπαναχώρησης του
ενάγοντος, στην περίπτωση μη εκπλη-
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ρώσεως των υποχρεώσεων των εναγομένων από το ένδικο προσύμφωνο.
Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που δέχθηκε
την αγωγή ως νόμιμη και την απέρριψε
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, έσφαλε και πρέπει κατά παραδοχή της εφέσεως και
χωρίς ειδικό προς τούτο παράπονο, με
βάση όσα αναφέρονται στην ίδια νομική
σκέψη, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη
απόφαση, κατά το μέρος που αφορά την
πρώτη παραπάνω αγωγή, χωρίς να
θίγονται οι λοιπές διατάξεις αυτής και
αφού κρατηθεί η υπόθεση ενώπιον του
δικαστηρίου τούτου για ουσιαστική εκδίκαση (άρθρ. 535 παρ 1 ΚΠολΔ), να
απορριφθεί ως μη νόμιμη η πρώτη
αγωγή. Τα δικαστικά έξοδα και των δύο
βαθμών δικαιοδοσίας πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων, επειδή
η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που
εφαρμόσθηκαν, ήταν ιδιαίτερα δυσχερής
(άρθρ 179, 183 ΚΠολΔ). Περαιτέρω και
σε σχέση με τη δεύτερη αγωγή, από τις
καταθέσεις των μαρτύρων, που
εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και
περιέχονται στα 68Β/2005 πρακτικά
συνεδριάσεως αυτού, σε συνδυασμό και
με το περιεχόμενο των εγγράφων, τα
οποία προσκομίζουν νόμιμα και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα
ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:Με το
997/1984 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρ.Ι, όπως τροποποιήθηκε
με την 1128/1985 πράξη αυτής, συστήθηκε από τους εναγόμενους αδελφούς
Πετ.Μ (ενάγοντα στην πρώτη αγωγή) και
Θ.Μ, ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία
«Π.Μ. Ανώνυμος Ξενοδοχειακή και
Τουριστική Εταιρεία» και έδρα τη Ζάκυνθο. Με την Τ.Ε. 1947/1984 απόφαση
της Νομάρχου Ζακύνθου εγκρίθηκε το
καταστατικό της εταιρείας και δημοσιεύ-
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θηκε στο 243/8-2-1985 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ
και ΕΠΕ). Σκοπός της ήταν η εμπορική
εκμετάλλευση του ξενοδοχείου «Κοντέσσα», που βρίσκεται στην κτηματική
περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος
Αργασίου του Δήμου Ζακύνθου. Το
μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά στο
ποσόν των 40.000.000 δρχ και διαιρέθηκε
σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας
10.000 δρχ η κάθε μία, ακολούθως δε
αυξήθηκε διαδοχικά και το διαδοχικά και
το 1991 ανήλθε στο ποσόν των
122.070.000 δρχ, διαιρέθηκε δε σε
12.207 μετοχές, της ίδιας παραπάνω
ονομαστικής αξίας, από τις οποίες
11.756 έλαβε ο πρώτος των εναγομένων
και τις υπόλοιπες 244 μετοχές, ο δεύτερος
τούτων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του ΝΔ/τος 1297/1972 και της
ΙΕ6371/20629/10-9-84 απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την
οποία υπήχθη στον επενδυτικό νόμο
1262/1982, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν 1360/1983 η επένδυση της ίδιας
εταιρείας, οι μετοχές της θα παρέμεναν
ονομα-στικές και μη μεταβιβάσιμες για
δέκα χρόνια από τη σύσταση της
εταιρείας δηλαδή μέχρι την 10-2-1995.
Μεταξύ των διαδίκων καταρτίσθηκε το
8797/13-12-1991 συμβολαιογραφικό
έγγραφο της παραπάνω συμβολαιογράφου, με το οποίο προσυμφώνησαν
όπως ο πρώτος των εναγομένων Π.Μ,
μεταβι-βάσει στον πρώτο των εναγόντων
Ι.Κ, 2.856 μετοχές με τους αριθμούς 6001
7200 και 7445 9100 και στη δεύτερη των
εναγόντων Κ.Π. 3.003 μετοχές με τους
αριθμούς 9101-12100, 12201 12203 και
½ της 12204 μετοχής, καθώς και ότι ο
δεύτερος των εναγομένων Θ.Μ θα
μεταβιβάσει στον πρώτο των εναγόντων
τις 244 μετοχές, που είχε στην κυριότητα
του με τους αριθμούς 7201-7444. Το
τίμημα των προσυμφωνημένων να
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πωληθούν μετοχών ορίσθηκε στο ποσόν
των 61.035.000 δρχ και ο χρόνος
καταρτίσεως της οριστικής σύμβασης και
εξόφλησης αυτού η 10-2-1995, με
δυνατότητα να καταρτισθεί και σε διαφορετική ημερομηνία, με μεταγενέστερη
συμφωνία των συμβληθέντων μερών.
Την ίδια ημερομηνία σύνταξης του
συμβολαιογραφικού εγγράφου, μεταξύ
των διαδίκων καταρτίσθηκε ιδιωτικό
συμφωνητικό, με βάση το οποίο οι
προαναφερόμενοι από το προσύμφωνο
πωλητές συμφώνησαν να μεταβιβάσουν
στους ενάγοντες τις ίδιες μετοχές, αντί
τιμήμα-τος 96.920.000 δρχ, η οριστική
μεταβίβαση των οποίων θα γινόταν την
παραπάνω ημερομηνία, που αναφέρεται
και στο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο. Το τίμημα συμφωνήθηκε να καταβληθεί τμηματικά μέχρι την 15-1-1992 και
ειδικότερα έναντι αυτού κατέβαλαν κατά
τη σύνταξη των ίδιων εγγράφων οι ενάγοντες στους εναγόμενους το ποσόν των
30.000.000 δρχ και για το υπόλοιπο
εκδόθηκαν από τους αγοραστές σε διαταγή των τελευταίων και παραδόθηκαν
σ ‘ αυτούς οι ακόλουθες χωρίς ημερομηνία επιταγές της Τράπεζας Εργασίας 1)
η 072613 ποσού 4.200.000 δρχ, 2)η
072614 ποσού 184.000 δρχ, 3)η 072615
ποσού 4.200.000 δρχ, 4)η 072616
ποσού 184.000 δρχ, 5) η 072617 ποσού
58.152.000 δρχ. Στο ίδιο ιδιωτικό
συμφωνητικό αναγράφεται ότι «η
παρούσα σύμβαση αποτελεί τροποποίηση και συμπλήρωση των όρων του
8797/13-12-1991 υπογραφέντος
προσυμφώνου συμβολαίου, το οποίο
συνομολογούν ως κατά πάντα έγκυρον
και ισχυρόν, ως τροποποιείται παραδεκτώς δια του παρόντος ιδιωτικού
συμφωνητικού επομένου του ως άνω
προσυμφώνου συμβολαίου. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ανέκκλητα ότι οι
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συμφωνίες του παρόντος ιδίως ως προς
το τίμημα υπερισχύουν των αντιστοίχων
όρων του προσυμφώνου». Παράλληλα
την ίδια ημερομηνία σύνταξης των
παραπάνω εγγράφων, καταρτίσθηκε
μεταξύ των διαδίκων εγγράφως με
ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβαση ενεχύρου των ενδίκων ονομαστικών μετοχών
για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των
εναγόντων από το προσύμφωνο και το
ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης αυτών,
σε εκτέλεση της οποίας οι εναγόμενοι
παρέδωσαν αυτές στους τελευταίους. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι παραπάνω
έγγραφο κατάρτισης της σύμβασης
ενεχύρου απέκτησε βέβαιη χρονολογία,
καθ’ όσον περιελήφθη ολόκληρο το
κείμενο αυτού στην 8235/13-12-1991
έκθεση επιδόσεως του δικαστικού
επιμελητή Κ.Π (ΑΚ 1211, ΚΠολΔ 446,
438). Πλην όμως αποδείχθηκε ότι το
αληθές τίμημα της πώλησης των ίδιων
μετοχών συμφωνήθηκε στον ποσόν των
129.000.000 δρχ, αναφέρθηκε όμως για
λόγους φορολογικής εξυπηρέτησης των
διαδίκων στο ιδιωτικό συμφωνητικό
μικρότερο ποσόν και ειδικότερα το ποσόν
των 96.920.000 δρχ. Καθ’ όσον
αποδείχθηκε ότι την ίδια ημέρα που
καταρτίσθηκαν τα παραπάνω έγγραφα,
ο πρώτος των εναγόντων εξέδωσε σε
διαταγή του πρώτου των εναγομένων
Π.Μ και την 072620 επιταγή της Τράπεζας Εργασίας, ποσού 33.000.000 δρχ,
που αντιπροσώπευε το υπόλοιπο του
πραγματικού τιμήματος και δεν αναφέρεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Το τελευταίο αυτό γεγονός δηλαδή της
έκδοσης της επιταγής αυτής για την κάλυψη μέρους του τιμήματος συνομολογεί ο εναγόμενος εκκαλών, ο οποίος
και παρέλαβε την επιταγή αυτή. Οι
ενάγοντες εφεσίβλητοι σε εκτέλεση της
σχετικής παραπάνω συμφωνίας
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κατέβαλαν τμηματικά το υπόλοιπο του
τιμήματος μέχρι την 19-8-1995. Ειδικότερα την ημερομηνία αυτή κατέβαλε ο
πρώτος των εναγόντων στον πρώτο
εναγόμενο το ποσόν των 18.000
δολλαρίων ΗΠΑ, με το οποίο εξοφλήθηκε
η επιταγή των 33.000.000 δρχ, που ήδη
έχει αναφερθεί και είχε συμφωνηθεί ότι
το ποσόν αυτής θα κατέβαλαν οι ενάγοντες εφεσίβλητοι τμηματικά, ενώ οι
προαναφερόμενες πέντε επιταγές είχαν
ήδη εξοφληθεί. Έτσι ο πρώτος των
εναγομένων υπέγραψε την από 19-81995 εξοφλητική απόδειξη, η οποία έχει
συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και
προσκομίζεται μεταφρασμένη στην
ελληνική επιγράφεται ως «τελική πληρωμή» και αναφέρεται σ’ αυτήν «έλαβα
το ποσόν των 18.000 δολλαρίων από τον
Κ.Τ, για λογαριασμό τουΙ.Κ,(πρώτος
ενάγων)για το ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο.
Το δάνειο (οφειλή) αυτό έχει πληρωθεί
στο ακέραιο τώρα». Ο εναγόμενος εκκαλών ισχυρίζεται ότι το αληθές τίμημα
των προσυμφωνημένων να πωληθούν
μετοχών ανέρχεται στο ποσόν των
190.000.000 δρχ, γεγονός το οποίο
προκύπτει από την άθροιση του αναφερόμενου στο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τιμήματος, των 61.035.000
δρχ, του αναφερόμενου στο ιδιωτικό
συμφωνητικό, των 96.920.000 δρχ και
της επιταγής των 33.000.000 δρχ, που
δεν περιελήφθη σ’ αυτά και ότι μετά την
καταβολή του ποσού των 129.000.000
δρχ από τους ενάγοντες, παραμένει
ανεξόφλητο υπόλοιπο 61.035.000 δρχ.
Ο ισχυρισμός αυτός, τον οποίο ας
σημειωθεί ότι ο εναγόμενος εκκαλών δεν
επικαλέσθηκε στην πρώτη αγωγή του,
στην οποία εξέθετε ότι το τίμημα των
μετοχών συμφωνήθηκε στο ποσόν των
93.045.402 δρχ, αλλά στην προσθήκη
αντίκρουση των προτάσεων του και
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αμυνόμενος κατά της ενστάσεως των
εναγόντων εφεσιβλήτων περί εξοφλήσεως του τιμήματος ισχυρίσθηκε ότι
το τίμημα ανήλθε στο ποσόν των
190.000.000 δρχ, δεν αποδείχθηκε. Η
κατάθεση του μάρτυρα, που με επιμέλεια του εξετάσθηκε στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, σε σχέση με το ύψος το
συμφωνηθέντος τιμήματος, δεν είναι
πειστική και αναιρείται από τα λοιπά
αποδεικτικά μέσα. Ειδικότερα από τα
επικαλούμενα και προσκομιζόμενα
παραπάνω έγγραφα συμφωνητικά,
τόσον το συμβολαιογραφικό, όσον και το
ιδιωτικό δεν αποδεικνύεται ότι το ένα
λειτούργησε ως συμπληρωματικό του
άλλου σε σχέση με το ύψος του συμφωνημένου τιμήματος. Αντίθετα από το
ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταρτίσθήκε μεν την ίδια ημέρα με το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο, αλλά σε
χρόνο μεταγενέστερο τούτου, αποδεικνύεται ότι τροποποίησε το δεύτερο
(συμβολαιογραφικό) αφού ρητώς αναγράφεται σ’ αυτό, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ότι οι συμφωνίες των διαδίκων
«ιδίως» ως προς το τίμημα υπερισχύουν
των όρων του συμβολαιογραφικού
προσυμφώνου και συνεπώς αποκλείουν
τις αντίστοιχες συμφωνίες αυτού. Δε θα
πρέπει, να παραληφθεί και το γεγονός
ότι στο ιδιωτικό συμφωνητικό γίνεται
ειδική αιτιολόγηση της αξίας των μετοχών, σε σχέση δηλαδή με την αξία του
ξενοδοχείου, τον εξοπλισμό του, τις
υποχρεώσεις του προς τρίτους, εξειδικεύεται δε και ο τρόπος εξοφλήσεως
τούτου, σε αντίθεση με το συμβολαιογραφικό, όπου αναφέρεται μόνο το τίμημα και η πίστωση αυτού. Η κρίση αυτή
του δικαστηρίου ενισχύεται και από την
παραπάνω εξοφλητική απόδειξη του
εναγόμενου Π.Μ, από την οποία συνάγεται εξώδικη ομολογία του τελευταίου,
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η οποία εκτιμάται βέβαια ελεύθερα από
το δικαστήριο (ΑΠ 613/94 Δνη 95, 854).
Επίσης η ίδια κρίση ενισχύεται και από
την εξώδικη ομολογία του ίδιου
(εναγομένου Π.Μ), που συνάγεται από
την κατάθεση του την 27-12-1999 στο
Περιφερειακό Δικαστήριο της Κομητεί-ας
Κουκ της Πολιτείας Ιλλινόϊς των ΗΠΑ, στα
πλαίσια της δίκης λύσης του γάμου του,
με τη σύζυγο του, η οποία είναι αδελφή
του πρώτου των εναγόντων Ι.Κ, στην
οποία αναφέρει ότι η αξία του ξενοδοχείου
που εκμεταλλεύεται η πα-ραπάνω
ανώνυμη εταιρεία, που είχε ιδρύσει με
τον αδελφό του, ανήρχετο στο ποσόν των
375.000.000 δρχ ή 2.200.000 δολλάρια
ΗΠΑ περίπου και ότι ο Ι.Κ, (ενάγων) του
είχε καταβάλει για την αγορά του 50%
του μετοχικού κεφαλαίου αυτής δηλαδή
των επιδίκων μετοχών, το ποσόν του
1.100.000 δολαρρίων και συνεπώς είχε
εξοφληθεί το τίμημα της σχετικής αγοράς.
Ο ενα-γόμενος εκκαλών για την απόδειξη
του ισχυρισμού του, περί του ύψους οτυ
τιμήματος πώλησης των επιδίκων μετοχών και τη μη εξόφληση τούτου επικαλέσθηκε και εξώδικη ομολογία του
πρώτου των εναγόντων Ι.Κ, που προκύπτει από την από 20-9-1994 εξώδικη
απάντηση του προς αυτόν, καθώς και
από το από 10-9-1997 ιδιωτικό συμφωνητικό. Ειδικότερα ο εναγόμενος εκκαλών απέστειλε την 5-8-1994 εξώδικη
πρόσκληση διαμαρτυρία προς τους
ενάγοντες, στην οποία εξέθετε ότι οφείλουν, μέρος του συμφωνημένου τιμήματος των ενδίκων μετοχών, ποσού
58.152.000 δρχ, που έπρεπε να καταβληθεί μέχρι την 15-1-92, κατά τα μεταξύ
τους συμφωνηθέντα και τους καλούσε να
εξοφλήσουν τούτο με τους τόκους υπερημερίας. Ο πρώτος των εναγόντων,
Ι.Κ, απάντησε σ’ αυτήν την πρόσκληση
και απέστειλε στον εναγόμενο το από
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20-9-1994 έγγραφο στο οποίο αναφέρει
ότι αναγνωρίζει και συνομολογεί τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ως προς
την καταβολή του πιστωθέντος τιμήματος….και ότι προσφέρεται στην
επιστροφή των μετοχών, που κατέχει σε
συμβατική υπαναχώρηση των αμοιβαίων δεσμεύσεων τους ήτοι χωρίς να
καταλείπεται μεταξύ μας ουδεμία οικονομική αξίωση». Περαιτέρω στο 10-71997 ιδιωτικό συμφωνητικό, που φέρεται ότι καταρτίσθηκε μεταξύ των διαδίκων, αλλά υπογράφεται μόνον από τον
πρώτο ενάγοντα Ι.Κ, αναγράφεται μεταξύ
άλλων ότι οι ενάγοντες οφείλουν στον
εναγόμενο- εκκαλούντα και τον αδελφό
του το υπόλοιπο τίμημα της αγοραπωλησίας των επιδίκων μετοχών δρχ
66.920.000 εντόκως και ότι η δεύτερη
ενάγουσα εκχωρεί στον πρώτο Ι.Κ, τα
δικαιώματα της από το προσύμφωνο, ο
οποίος αναδέχεται το δικό της χρέος και
καθίσταται πλέον αποκλειστικός οφειλέτης του υπολοίπου τιμήματος. Από τα
έγγραφα αυτά συνάγεται εξώδικη ομολογία του πρώτου των εναγόντων, Ι.Κ που
περιλαμβάνει επιβλαβές γιαυτόν γεγονός,
όσον αφορά την εξόφληση του τιμήματος
των επιδίκων μετοχών. Η εξώδικη αυτή
ομολογία όμως δεν ανταποκρίνεται στην
αλήθεια, καθ’ όσον όπως αποδείχθηκε
το τίμημα της ίδιας πώλησης ανήλθε στο
ποσόν των 129.000.000 δρχ και τούτο
καταβλήθηκε τμηματικά μέχρι και την
19-8-1995. Τα παραπάνω έγγραφα και
οι περιεχόμενες σ’ αυτά εξώδικες ομολογίες είναι αποτέλεσμα συμπαικτικών
ενεργειών μεταξύ του πρώτου των εναγόντων Ι.Κ και του εναγομένου εκκαλούντος Π.Μ, ο οποίος, όπως ήδη έχει
αναφερθεί, είχε παντρευτεί την αδελφή
του τελευταίου και διατηρούσαν άριστες
μεταξύ τους σχέσεις μέχρι και τον Ιούνιο
του 2000.Και τούτο δηλαδή η συμπαι-
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κτική συμπεριφορά τους, επειδή από τον
Ιούνιο του 1994 διακόπηκε η έγγαμη
συμβίωση των εναγόντων τότε συζύγων
και η ενάγουσα διεκδικούσε διατροφή για
τον εαυτό της και τα τέκνα της, ασκήθηκαν
δε αντίθετες αγωγές για τη λύση του
γάμου τους και ήταν πιθανόν να απαιτήσει
και αποκτήματα, συντάχθηκαν τα παραπάνω έγγραφα ώστε να εμφανισθεί η
οικονομική αδυναμία του ενάγοντος
συζύγου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο
εκκαλών την παραπάνω εξώδικη
πρόσκληση διαμαρτυρία του απευθύνει
και στους δύο ενάγοντες τότε συζύγους
και σ’αυτήν απάντησε μόνον ο πρώτος
τούτων, Ι.Κ, ο οποίος δήλωσε ότι
προσφέρεται να επιστρέψει τις μετοχές
του, «χωρίς να καταλείπεται ουδεμία
οικονομική αξίωση μεταξύ τους», δηλαδή
δεν αναζητούσε ούτε την επιστροφή του
καταβληθέντος από αυτόν μέρους του
τιμήματος των μετοχών μέχρι τότε.
Συνεπώς η γενομένη ανάκληση των
παραπάνω εξωδίκων ομολογιών του
πρώτου των εναγόντων με το από 16-505 δικόγραφο, που επιγράφεται
Προσθήκη- Αντίκρουση- το οποίο όμως
κατέθεσε στο Πρωτοβάθμιο δικαστήριο
πριν από τη συζήτηση της αγωγής,
επέφερε έννομη δικονομική συνέπεια και
δε λαμβάνονται υπόψιν, αφού
αποδείχθηκε ότι είναι αναληθείς. Περαιτέρω ο ισχυρισμός του εκκαλούντος,
τον οποίο πρότεινε στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο προς απόκρουση της υπό
κρίσιν αγωγής και ήδη επαναφέρει με
σχετικό λόγο εφέσεως περί υπαναχωρήσεως από τη σύμβαση του προσυμφώνου με την από 9-2-01 εξώδικη πρόσκληση του προς του ενάγοντες, λόγω
υπερημερίας τους ως προς την εξόφληση
του τιμήματος των επιδίκων μετοχών,
πρέπει να απορριφθεί κατ’ ουσίαν, αφού
όπως ήδη έχει αναφερθεί μέχρι την 19-
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8-1995 είχε εξοφληθεί το τίμημα από την
πώληση τούτων. Επίσης ο ισχυρισμός
του εναγομένου εκκαλούντος ότι δεν
έπρεπε να ληφθεί υπόψιν από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο η κατάθεση του
μάρτυρα των εναγόντων, Σπ.Ζ, σε σχέση
με την εξόφληση του συμφωνημένου με
το προσύμφωνο τιμήματος, καθ’ όσον
έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 393 ΚΠολΔ, σύμφωνα με το
οποίο δεν επιτρέπεται η απόδειξη με
μάρτυρες συμβάσεων και συλλογικών
πράξεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και
η καταβολή που γίνεται με τη μεταβίβαση της κυριότητας χρημάτων (ΑΠ
439/87 ΝοΒ 88,915) εφόσον η αξία του
αντικειμένου τους υπερβαίνει τα 5.900
ευρώ, πρέπει να απορριφθεί, καθ’ όσον
στην προκειμένη υπόθεση λόγω της
συγγενικής και φιλικής σχέσης των
διαδίκων υπήρχε ηθική αδυναμία για την
απόκτηση εγγράφου και συνεπώς ορθώς
επετράπη η εξέταση του παραπάνω
μάρτυρα, λόγω της εξαίρεσης από τον
περιορισμό της εμμάρτυρης απόδειξης
κατ’ άρθρο 394 παρ 1β ΚΠολΔ. Τέλος ο
εναγόμενος εκκαλών ισχυρίσθηκε στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο ότι το ένδικο
προσύμφωνο είναι άκυρο, επειδή υπήρχε
απαγόρευση διάθεσης των επιδίκων
μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του ΝΔ/τος 1297/72 και της
ΙΕ6371/20629/10-9-84 απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την
οποία εντάχθηκε η επένδυση της
παραπάνω ανώνυμης εταιρείας, που
ίδρυσαν οι εναγόμενοι, στους επενδυτικούς νόμους 1262/1982, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1360/1983, μέχρι και
την 10-2-1995. Ο ισχυρισμός αυτός, τον
οποίο επαναφέρει με σχετικό λόγο
εφέσεως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθ’ όσον σύμφωνα με όσα ανα-
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φέρονται στην νομική σκέψη που
προηγήθηκε, το προσύμφωνο είναι
ενοχική υποσχετική σύμβαση και στην
περίπτωση προσυμφώνησης πώλησης
δεν επέρχεται η απώλεια της κυριότητας
εκείνου που υποσχέθηκε αυτήν. Συνεπώς
η παραπάνω απαγόρευση αφορά στην
εκποιητική σύμβαση μεταβίβασης των
μετοχών και όχι την υποσχετική περί
πωλήσεως αυτών. Άλλωστε επειδή η
σύναψη απαγορευμένης από το νόμο
σύμβασης παρακάμπεται με την
προσθήκη αναβλητικής αίρεσης που έχει
την έννοια ότι η καταρτιζόμενη σύμβαση
θα αναπτύξει τα αποτελέσματα και την
ενέργεια της αμέσως μετά την άρση της
απαγόρευσης του νόμου (ΑΚ 209), το
ίδιο μπορεί να χωρήσει και επί
προσυμφώνου, που αφορά σύναψη
απαγορευμένης από το νόμο οριστικής
σύμβασης. Αυτό συνάπτεται με τη
συμφωνία ότι οριστική σύμβαση θα
καταρτισθεί μόλις εκλείψει η νόμιμη
απαγόρευση, όπως στην παρούσα
υπόθεση, που ορίσθηκε ότι η κύρια
σύμβαση πωλήσεως θα γίνει την 10-21995, οπότε και έληγε η απαγόρευση της
μεταβίβασης των μετοχών. Ένα τέ-τοιο
προσύμφωνο, είναι έγκυρο κα καθίσταται ενεργό όταν πληρωθεί η αίρεση
κατ’ άρθρο 201 ΑΚ(βλ σχ Α. Κρητικός:
Το προσύμφωνο σελ 192, ΑΠ 1140/81
ΕΕΝ 49,991, ΕφΑθ 2393/1988 Δνη
31,135). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι οι
εναγόμενοι αν και εξοφλήθηκε το τίμημα
των προσυμφωνημένων να πωληθούν
μετοχών αρνούνται να συμπράξουν στην
κατάρτιση της οριστικής σύμβασης. Με
βάση τα δεδομένα αυτά πρέπει να προβούν οι τελευταίοι σε δήλωση βουλήσεως προς τους ενάγοντες για τη μεταβίβαση των ενδίκων μετοχών.
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744/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Αποστολίδου-Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Μάριος Παπαθεοδώρου, Λάζαρος Γρομητσάρης).
Διαπραγματεύσεις. Το στάδιο των διαπραγματεύσεων διαρκεί μέχρι τη νομότυπη
κατάρτιση της σύμβασης ή την οριστική ματαίωση της. Αν ματαιώσει κάποιος τη
σύναψη σύμβασης με συμπεριφορά που είναι αντίθετη προς την καλή πίστη και τα
συναλλακτικά ήθη και υπαιτίως, υποχρεούται σε αποζημίωση. Τέτοια νοείται μόνο το
αρνητικό της σύμβασης διαφέρον. Δεν αποκλείεται η αντίθετη συμπεριφορά προς την
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη στις διαπραγματεύσεις να στηρίξουν παράλληλα
και αδικοπρακτική ευθύνη (914 και 919 Α.Κ). Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 197 ΑΚ κατά
τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη
της συμβάσεως, η οποία κατά το νόμο
πρέπει να καταρτίζεται με έγγραφο,
όπως η σύμβαση για τη μεταβίβαση
της κυριότητας ακινήτου (άρθρα 369 και
1033 ΑΚ), τα μέρη οφείλουν αμοιβαίως
να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Κατά δε το επόμενο άρθρο 198 παρ. 1
ΑΚ, όποιος κατά τις διαπραγματεύσεις
για τη σύναψη συμβάσεως προξενήσει
υπαιτίως στον άλλο ζημία, είναι υποχρεωμένος να την ανορθώσει και αν
ακόμη η σύμβαση δεν καταρτίσθηκε.
Το στάδιο δε των διαπραγματεύσεων
για το οποίο τα ανωτέρω άρθρα επιβάλλουν υποχρεώσεις και ευθύνες στους
διαπραγματευόμενους, διαρκεί μέχρι
τη νομότυπη κατάρτιση της σύμβασης
ή την οριστική ματαίωση της (άρθρα
158, 159 παρ. 2 ΑΚ). Η ευθύνη από
τις διαπραγματεύσεις έχει εφαρμογή
και επί ματαιώσεως καταρτίσεως της
συμβάσεως σε χρόνο κατά τον οποίο
οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών
έχουν τερματισθεί οριστικώς και δεν

υπολείπεται παρά μόνον η τυπική υπογραφή της συμβάσεως, περί της οποίας
ο υπαίτιος της ματαιώσεως είχε δώσει
στον αντισυμβαλλόμενο σαφείς διαβεβαιώσεις ότι θα πρέπει να θεωρείται
αυτή ως βεβαία. Κατά την έννοια των
ανωτέρω διατάξεων, συνδυαζομένων και
με εκείνες του άρθρου 298 ΑΚ, όποιος
κατά τις διαπραγματεύσεις με άλλον
για σύμβαση συμβάσεως ματαίωσε τη
σύναψη της σύμβασης με συμπεριφορά
που είναι αντίθετη προς την καλή πίστη
και τα συναλλακτικά ήθη και υπαιτίως
προξένησε κατ’ αιτιώδη συνάφεια,
ζημία σ’ αυτόν, ο οποίος πίστεψε ως
επικείμενη τη σύναψη της συμβάσεως,
υποχρεούται να τον αποζημιώσει. Ως
ζημία νοείται στην περίπτωση αυτή, μόνο
το αρνητικό της συμβάσεως διαφέρον
(ή διαφέρον εμπιστοσύνης), δηλαδή κάθε ζημία, θετική ή αποθετική την οποία
υπέστη ο διαπραγματευόμενος επειδή
πίστεψε στην κατάρτιση της συμβάσε-ως
που ματαιώθηκε, αντιστοίχως δε, δεν
νοείται ως ζημία το διαφέρον εκ της μη
εκ της πληρώσεως της συμβάσεως και
ειδικότερα η θετική ή αποθετική ζημία
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που προήλθε από την μη εκπλήρωση
της συμβάσεως αφού τέτοιο διαφέρον
έχει διαφορετική γενεσιουργό αιτία (μη
εκπλήρωση της συμβάσεως). Στην έννοια του αρνητικού διαφέροντος υπάγονται ιδίως τόσον η ζημία του αναίτιου
μέρους εξαιτίας των δαπανών στις οποίες
προέβη διότι πίστεψε ως επικείμενη στη
σύνοψη της σύμβασης, όσον και η
ζημία στην οποία αυτό υπέστη για τον
ίδιο λόγο από την απόκρουση άλλης
ευκαιρίας για σύναψη όμοιας σύμβασης
με τους ίδιους ή ευνοϊκότε-ρους όρους,
τυχόν δε καταβληθείσα προκαταβολή
του τιμήματος και τόκοι του τυχόν
δεσμευθέντος κεφαλαίου, μπορούν να
ζητηθούν κατά τις διατάξεις των άρθρων
904 και 912 σε συνδυασμό προς 346
ΑΚ αντιστοίχως (ΑΠ 1565/2000 Ελ.Δ.
42 σελ. 1290, Εφ.Πατρ. 27/2002 ΔΕΕ
2004 σελ. 576, Μπαλή Γεν. Αρχ. παρ.
87, Τούση Ενοχ. Δ.Α΄ σελ. 138 –140
ΕρμΑΚ(Κουμάντος) άρθρα 197-198
αρ. 12, 17, 50, 57 58, 77 – 79 ΕρμΑΚ
(Λιτζερόπουλος) άρθρ. 298 αρ. 30 επ.
ΣΤ. Ματθίας υπό Εφ.Αθ. 1778/87 Δ/νη
28, 1459). Τέλος, δεν αποκλείεται τα
αυτά πραγματικά περιστατικά, τα οποία
στηρίζουν ευθύνη του συναλασσόμενου
για αντίθετη συμπεριφορά προς την
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη
στις διαπραγματεύσεις, να στηρίξουν
παραλλήλως και αδικοπρακτική ευθύνη
(άρθρα 914 επ. ΑΚ), αν δηλαδή η
αντισυναλλακτική συμπεριφορά θα
κριθεί ως παράνομη πράξη, δυνάμενη
να συνίσταται και στην προσβολή
των χρηστών ηθών, κατά την έννοια
του άρθρου 919 ΑΚ, οπότε απαιτείται
ειδικώς το υποκειμενικό στοιχείο του
δόλου του δράστη που πρέπει να αναφέρεται στη παραγωγή της ζημίας και
που μπορεί να είναι ενδεχόμενος. Στην
περίπτωση αυτή, παραλλήλως προς
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την υποχρέωση για αποζημίωση, έχουν
εφαρμογή και οι διατάξεις των άρθρων
926, 932 ΑΚ (ΑΠ 1587/90 Δ/νη 33, 125,
Εφ.Αθ 2127/92 Δ/νη 35, 1695). Κριτήριο
εάν συγκεκριμένη συμπεριφορά ενέχει
αντίθεση προς τα χρηστά ήθη, αποτελεί
το, κατά τον κρίσιμο χρόνο, κοινό για
την επιβαλλόμενη συμπεριφορά συναίσθημα, το εκφραζόμενο στις σχετικές
αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, που σκέπτεται με χρηστότητα και
φρόνηση. Προκειμένου δε να κριθεί αν
στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπεριφοράς υπάρχει αντικειμενική αντίθεση,
υπό την ανωτέρω έννοια, προς τα
χρηστά ήθη (την οποία δεν αποκλείει η
ύπαρξη σχετικού δικαιώματος ή ευχέρειας), συνεκτιμώνται τα κίνητρα, ο σκοπός του υποκειμένου της συμπεριφοράς, το είδος των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη θεμιτού
τυχόν σκοπού και όλες οι λοιπές περιστάσεις πραγματώσεως της συμπεριφοράς θετικής ή αρνητικής (ΑΠ 925/1991
Αρμ. 46,114).
Αποδείχθησαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με το υπ’
αριθμ. 9492/1998 προσύμφωνο – εργολαβικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αγρινίου Β.Μ, η δεύτερη των εναγομένων (Κ/Ξ Χ.Π-Π.Ο) ανέλαβε την
ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της
αντιπαροχής επί οικοπέδου συνιδιοκτησίας Γ.Ν.Ν.Μ και Β.Κ, εμβαδού 466,09
τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Μεσολόγγι,
στη συμβολή των οδών Βαρνακιώτη και
Φωτήλα. Οι ενάγοντες ενδιαφέρθηκαν να
αγοράσουν από κοινού διαμέρισμα στην
ανωτέρω υπό ανέγερση οικοδομή και για
το λόγο αυτό αφού επικοινώνησαν με τον
πρώτο εκ των εναγομένων, νόμιμο
εκπρόσωπο της δεύτερης εναγόμενης,
συμφώνησαν να τους πωληθεί το με
στοιχεία Β-4 διαμέρισμα του δευτέρου
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υπέρ το ισόγειο ορόφου, επιφανείας
29,58 τμ. και για το λόγο αυτό υπέγραψαν
το από 3-8-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό.
Με αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό εκτός
από τη συμφωνία πωλήσεως του εν
λόγω διαμερίσματος, καθορίσθηκε και ο
τρόπος πληρωμής του τιμήματος, το
οποίο ανερχόταν σε 5.000.000 δραχμές
και η κατάρτιση της σύμβασης πώλησης
εντός του έτους 1999, χωρίς να καθορισθεί ειδικότερα η ακριβής ημερομηνία.
Σε εκτέλεση του ανωτέρου ιδιωτικού συμφωνητικού, ο πρώτος ενάγων, ενεργώντας και για λογαριασμό της δεύτερης
ενάγουσας κατέβαλε 3.500.000 δρχ. την
3-8-1998, 1.000.000 δρχ. την 23-12-1998
και 500.000 δρχ. την 3-2-1999, ενώ ο
πρώτος εναγόμενος, με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, χορήγησε στους ενάγοντες την από 14-4-1999 προσφορά
πώλησης ακινήτου, η οποία περιλάμβανε
τα ανωτέρω συμφωνηθέντα και παρέδωσε σ’ αυτούς τη νομή του διαμερίσματος. Με βάση τα ανωτέρω, οι ενάγοντες σχημάτισαν την πεποίθηση ότι η
εν λόγω σύμβαση πώλησης είχε ολοκληρωθεί ως προς τις επί μέρους λεπτομέρειες και απέμεινε η τυπική υπογραφή
του συμβολαίου μεταβίβασης του εν
λόγω ακινήτου. Έτσι, υπέβαλαν στην
αρμόδια ΔΟΥ Μεσολογγίου την 357/1-41999 δήλωση φόρου μεταβιβάσεως
ακινήτου, που φέρει τις υπογραφές των
συμβαλλομένων και κατέβαλαν το σχετικό φόρο μεταβίβασης, ήτοι ποσό
1.375,60 ευρώ (σχ. υπ’ αριθμ. 8201789/14-99 διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ
Μεσολογγίου). Επίσης, οι ενάγοντες εκμίσθωσαν το εν λόγω διαμέρισμα σε τρίτο,
αφού προηγουμένως υποβλήθηκαν σε
δαπάνες εξοπλισμού του. Στη συνέχεια,
με την υπ’ αριθμ. 243/2000 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ανατέθηκε η διαχείριση της

39

εναγόμενης Κοινοπραξίας στον Κ.Κ του
Ι, ο οποίος προβάλλοντας διάφορα
εμπόδια, δεν προχωρούσε στην υπογραφή του συμβολαίου πώλησης με τους
ενάγοντες και τελικά την 5-7-2001 με το
υπ’ αριθμ. 43885/5-7-2001 γραμμάτιο
συστάσεως παρακαταθήκης, προέβη
στην δημόσια κατάθεση του καταβληθέντος τιμήματος (5.000.000 δρχ.)
καλώντας τους ενάγοντες να το αναλάβουν (αριθμ. 14.817/10-7-2001 κατάθεση γραμματίου παρακαταθήκης συμβολαιογράφου Αγρινίου Β.Μ και υπ’
αριθμ. 68/18-9-2001 έκθεση επιδόσεως
της δικαστικής επιμελήτριας Πρωτοδικείου Μεσολογγίου Π.Λ). Οι τελευταίοι,
προκειμένου να περιορίσουν τη ζημία
τους, ανέλαβαν το κατατεθέν τίμημα την
15-2-2003, ήτοι ενάμισι) έτος μετά την
παρακατάθεση του, δίχως επιφύλαξη,
πλην όμως ενωρίτερα, ήτοι την 3 και 4
Δεκεμβρίου 2002 απέστειλαν προς το εκ
των οικοπεδούχων Γενικό Ν. Νοσοκομείο Μεσολογγίου και τους συμβολαιογράφους Αγρινίου Ι.Μ και Μεσολογγίου Ε.Λ), προκειμένου να μη συνεργήσουν στη μεταβίβαση του εν λόγω
διαμερίσματος προς τρίτο πρόσωπο,
εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τη
θέληση τους και την εμμονή τους στην
αγορά του εν λόγω διαμερίσματος. Παρά
ταύτα, η εναγόμενη προχώρησε στην
πώληση διαμερισμάτων της ανωτέ-ρω
οικοδομής προς τρίτους αγοραστές αφού
πρώτα έγινε τροποποιητική πράξη της
συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας (υπ’
αριθμ. 386/4-12-2002 πράξη της
συμβολαιογράφου Μεσολογγίου Ε.Ψ).
Ως προς το επίδικο διαμέρισμα, παρά
την εμμονή των εναγόντων στην αγορά
του, οι εναγόμενοι, με το υπ’ αριθμ. 3
93/9-12-2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Μεσολογγίου Ε.Ψ, (νομίμως
μεταγραφέντος), το μεταβίβασαν στην
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Α.Ο, σύζυγο του πρώτου εναγομένου,
ματαιώνοντας έτσι κάθε προσδοκία των
εναγόντων για τη σύναψη της συμφωνηθείσης αγοραπωλησίας. Με βάση τα
ανωτέρω, η ματαίωση της σύμβασης
οφείλεται σε πταίσμα των εναγομένων,
συνιστάμενο στη μη τήρηση της συμπεριφοράς εκ μέρους των, την οποία υπαγόρευαν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη, αφού παρείχαν διαβεβαιώσεις
στους ενάγοντες ότι η σύμβαση θα
καταρτιζόταν και δημιούργησαν σ’
αυτούς την πεποίθηση για την κατάρτιση
της σύμβασης αυτής, έτσι ώστε να
προβούν σε διάφορες ηλεκτρικές και
υδραυλικές εγκαταστάσεις και στη
συνέχεια εκμίσθωση του διαμερίσματος
αυτού σε τρίτο, γνώριζαν δε τις διαμαρτυρίες των εναγόντων που ακολούθησαν
μετά την κατάθεση του ανωτέρω
γραμματίου παρακαταθήκης περί μη μεταβιβάσεως του διαμερίσματος σε τρίτο.
Περαιτέρω, συνεπεία του ανωτέ-ρω
προσυμβατικού πταίσματος των
εναγομένων, οι ενάγοντες ζημιώθηκαν :
α) Κατά το ποσό των 1144,53 ευρώ το
οποίο κατέβαλαν στους εναγόμενους για
τη διαμόρφωση των κοινοχρήστων
χώρων της οικοδομής (βλ. αντίγραφο της
υπ’ αριθμ. 4632-634 επιταγής της ΕΤΕ
σε διαταγή του πρώτου εναγόμενου που
εξοφλήθηκε την 17-2-2002 από
λογαριασμό του πρώτου ενάγοντα), β)
κατά το ποσό των 73,13 ευρώ το οποίο
κατέβαλαν στην ΔΕΥΑΜ Μεσολογγίου
για παροχή νερού (βλ. την υπ’ αριθμ.
3946/31-1-2000 απόδειξη παροχής
υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜ), γ) κατά το ποσό
των 29,30 ευρώ, το οποίο κατέβαλαν στο
Σύνδεσμο εργοληπτών ηλεκτρολόγων
Αιτωλ/νίας ο ΘΑΛΗΣ για σχεδιάγραμμα
ηλεκτρικής εγκατάστασης του διαμερίσματος (βλ. την υπ’ αριθμ. 1117/24-121999 απόδειξη εισπράξεως του εν λόγω
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συνδέσμου), δ) κατά το ποσό των 716
ευρώ, το οποίο κατέβαλαν για αγορά και
τοποθέτηση θερμοσίφωνου(σχ. απόδειξη
Δ.Κ), ε) κατά το ποσό των 4.000 ευρώ,
που αφορά τόκους επιστραφέντος
τιμήματος για το χρονικό διάστημα από
1-1-2000 όταν παρήλθε ο συμφωνηθείς
χρόνος κατάρτισης της σύμβασης έως
10-7-2001, οπότε αυτό επεστράφη στους
ενάγοντες. Το αίτημα για κατα-βολή
τόκων από της καταβολής του τιμήματος
μέχρι 1-1-2000 (3.420,50 ευ-ρώ), πρέπει
να απορριφθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στη νομική σκέψη(άρθρα 904,
912 και 346 ΑΚ), δεδομένου ότι κατά το
προσύμφωνο απώτερος χρόνος καταρτίσεως του συμβολαίου αγοραπωλησίας
ήταν 31-12-1999 και στ) κατά το ποσό
των 1.467,30 ευρώ που αφορά την
αγορά και εγκατάσταση κλιματιστικού
μηχανήματος (σχτ. απόδειξη). Το αίτημα
καταβολής ποσού 1.375,60 ευρώ, που
αφορά το φόρο μεταβίβασης που οι ενάγοντες κατέβαλαν στην ΔΟΥ Μεσολογγίου, πρέπει να απορριφθεί αφού οι
ενάγοντες, με σχετική προς τη ΔΟΥ
βεβαίωση του συμβολαιογράφου περί μη
καταρτίσεως του συμβολαίου, είχαν τη
δυνατότητα αναλήψεως του σχετικού
ποσού εντός διετίας ήτοι μέχρι 1-4-2002
(ν. 2362/95) ανεξάρτητα από το εάν
προσδοκούσαν την κατάρτιση του συμβολαίου πώλησης του ανωτέρω διαμερίσματος σ’ αυτούς. Επίσης, το αίτημα
καταβολής ποσού 14,60 ευρώ που
αφορά την εγγύηση χρήσεως υδρομέτρου της ΔΕΥΑΜ, πρέπει να απορρι-φθεί
αφού όπως προκύπτει από τη σχε-τική
σύμβαση επιστρέφεται στον καταναλωτή με τη διακοπή της παροχής και
συνεπώς οι ενάγοντες μπορούν να το
αναλάβουν. Ομοίως το κονδύλιο των
2.112, 90 ευρώ που αφορά αγορά και
εργασίες τοποθέτησης αλουμινοκατα-

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

41

σκευών στο επίδικο διαμέρισμα, πρέπει
να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο
αφού δεν αποτελεί αναγκαία δαπάνη και
αφορά αυθαίρετες κατασκευές στον
εξώστη του διαμερίσματος. Επίσης
απορριπτέο κρίνεται ως μη νόμιμο και το
κονδύλιο των 50.326,50 ευρώ, που
αφορά το διαφυγόν κέρδος των εναγόντων από τη μη εκτέλεση της σύμβασης, γιατί οι εναγόμενοι που από πταίσμα τους ζημίωσαν τους ενάγοντες,
έχουν υποχρέωση να πληρώσουν το
αρνητικό της συμβάσεως διαφέρον και
όχι το διαφέρον εκπληρώσεως το οποίο
σε κάθε περίπτωση δεν τελεί δε αιτιώ-δη
συνάφεια με τη συμπεριφορά των εναγομένων. Τέλος, η προεκτεθείσα προσυμβατική συμπεριφορά των εναγομένων, που συνίσταται κατά βάση στην
άρνηση αυτών για τη μεταβίβαση της
κυριότητας του ακινήτου, για την οποία
δεν υπάρχει ανειλημμένη έγκυρη υποχρέωση, λόγω μη τηρήσεως του από το
νόμο απαιτούμενου τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, δεν είναι
παράνομη υπό την έννοια της επικαλού-

μενης από τους ενάγοντες διατάξεως του
άρθρου 919 ΑΚ, και ως εκ τούτου το
αίτημα των εναγόντων για επιδίκαση
χρηματικής ικανοποίησης προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που
υπέστησαν απορριπτέο κρίνεται, σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική σκέψη.
Με βάση τα ανωτέρω, η αποθετική ζημία
των εναγόντων, η οποία τελεί σε αιτιώδη
συνάφεια με την προαναφερθείσα
υπαίτια συμπεριφορά των εναγομένων
κατά το προσυμβατικό στάδιο, την
αποκατάσταση της οποίας δικαιούνται
λόγω της διαψεύσεως της επιδειχθείσας
εμπιστοσύνης τους για την επικείμενη
σύναψη νόμιμης σύμβασης πώλησης,
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 7.430,
26 ευρώ (1.444,53 +73,13 + 29,30 + 716
+4.000 + 1467,30). Επομένως, η αγωγή
πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και
ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να καταβάλουν σε ολόκληρον έκαστος στους ενάγοντες και
κατά το ½ στον καθένα εξ αυτών το ποσό
των 7.430,26 ευρώ, με το νόμιμο τόκο
από της επιδόσεως της αγωγής.

806/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Παύλος Συνετός, Διονυσία Ζήβα, Δέσποινα Στόκκου).
Αδικοπραξία. Ένσταση πενταετούς παραγραφής. Απαραίτητα στοιχεία για να είναι
ορισμένη. Περιστατικά.

Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 247, 249, 250, 251, 261,
270, 272, 277 ΑΚ, 215 παρ. 1, 221
παρ. 1γ και 262 παρ. 1 ΚΠολΔ, για το
ορι-σμένο της ενστάσεως παραγραφής,
πρέπει να αναφέρονται ο χρόνος αυτής,

ο χρόνος κατά τον οποίο γεννήθηκε η
αξίωση, το χρονικό σημείο ενάρξεως
της παραγραφής, και ο χρόνος επιδόσεως της αγωγής, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν, με αφετηρία το ανωτέρω χρονικό σημείο και μέχρι της επι-
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δόσεως της αγωγής, από της οποίας
διακόπτεται η παραγραφή, συμπληρώθηκε ο χρόνος αυτής. Διαφορετικά,
σε περίπτωση δηλαδή μη αναφοράς
των ανωτέρω στοιχείων, ο ισχυρισμός
περί παραγραφής της διωκομένης με
την αγωγή αξιώσεως είναι ανεπίδεκτος
δικαστικής εκτιμήσεως και, επομένως,
απορριπτέος ως αόριστος (ΑΠ 1355/98
ΕλΔ 40.287, 653/96 ΕλΔ 39.1612,
155/86 ΕλΔ 27.812, 613/83 ΝοΒ 32.268,
ΕφΙωαν 323/2004 Αρμ. 2005.1211).
Σύμφωνα με το άρθρο 937 Α.Κ.
«Η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο
πα-θών έμαθε τη ζημία και τον υπόχρεο
σε αποζημίωση, σε κάθε όμως περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται μετά
την πάροδο είκοσι ετών από την πράξη.
Αν η αδικοπραξία αποτελεί συνάμα κολάσιμη πράξη, που κατά τον ποινικό
νόμο υπόκειται σε μακρότερη παραγραφή, αυτή ισχύει και για την απαίτηση αποζημίωσης». Από τη διάταξη
αυτή (εδ.α΄) προκύπτει η προϋπόθεση
για την έναρξη της πενταετούς παραγραφής της αξιώσεως, που προήλθε
από αδικοπραξία, είναι η γνώση από
τον παθόντα τόσο της ζημίας όσο και
του υπαιτίου προς αποζημίωση, δηλαδή
όλων εκείνων των πραγματικών περιστατικών που παρέχουν σε αυτόν τη
δυνατότητα να ασκήσει ορισμένη αγωγή
εναντίον συγκεκριμένου προσώπου.
Εάν ένα από τα στοιχεία αυτά δεν είναι
γνωστό η αξίωση παραγράφεται μετά
είκοσι έτη από την τέλεση της αδικοπραξίας. Θεωρείται ότι ο παθών ή ο
εν γένει δικαιούχος της αποζημιώσεως

γνωρίζει τον υπόχρεο, όταν αυτός γνωρίζει τόσα περιστατικά, ώστε βάσει αυτών να μπορεί να εγείρει αγωγή εναντίον
ορισμένου προσώπου με ελπίδες επιτυχίας. Πότε συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι
ζήτημα πραγματικό εξαρτώμενο από τη
συνολική εκτίμηση της συγκεκριμένης
περιπτώσεως ( ΑΠ 112/2006 ΝΟΜΟΣ,
1025/2006, ΝΟΜΟΣ). Αν μπορούν να
διαπιστωθούν το όνομα και η διεύθυνση
του υπόχρεου σε αποζημίωση προσώπου, τότε ο παθών θεωρείται ότι γνωρίζει το πρόσωπο του υπόχρεου σε
αποζημίωση κατά το χρόνο που αυτός
ερευνώντας θα μπορούσε να το πληροφορηθεί (Α.Π. 374/2001 ΕλΔ 2002.157,
ΕφΔωδ 333/2004 ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου
από την διάταξη του άρθρου 937 Α.Κ.
σε συνδυασμό προς τη διάταξη του
άρθρου 338 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει,, ότι
το βάρος αποδείξεως ότι ο δικαιούχος
της αποζημιώσεως γνώριζε από ορισμένο σημείο τη ζημία και τον υπόχρεο
προς αποζημίωση, φέρει εκείνος που
επικαλείται πενταετή παραγραφή της
αξιώσεως, δηλαδή ο εναγόμενος, ο δε
ισχυρισμός του ενάγοντος ότι έλαβε
γνώση της ζημίας σε μεταγενέστερο
χρόνο, αποτελεί αιτιολογημένη άρνηση
της (ενστάσεως παραγραφής) και όχι
αντένσταση κατά της ενστάσεως περί
παραγραφής (Α.Π. 807/1997 ΕλΔ
39.88) και υποχρεούται να αποδείξει
τον ισχυρισμό του αυτόν ανταποδεικτικά
(ΕφΔωδ 333/2004 ΝΟΜΟΣ, Εφ.Αθ.
6632/2001 ΔΕΕ 2002.202, ΕΑ 1170/1986
ΕλΔ 27.668 με παραπομπές σε θεωρία
και νομολογία.

865/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
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(Δικηγόροι: Γεώργιος Νιάρος, Γεώργιος Βγενόπουλος, Φώτης 		
Λεπίδας, Ευλαλία Μιχαηλίδου).
Προσωπικότητα. Προσβολή δια του τύπου. Προστασία της (άρθρο 57 ΑΚ). Επιδικάζεται
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα και η προσβολή
είναι σημαντική. Τύπος. Ο ιδιοκτήτης παντός εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση
για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για την
ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα, το οποίο θίγει την τιμή και την
υπόληψη οποιουδήποτε ατόμου. Η ευθύνη του ιδιοκτήτη είναι αντικειμενική. Δημοσιεύματα
που συνιστούν ανεπίτρεπτη και πέραν των επιτρεπομένων ορίων της δημοσιογραφικής
δεοντολογίας. Είναι προσπάθεια μείωσης της προσωπικότητας με πρόθεση του
δημοσιογράφου, αφού ξεπερνάει τα όρια της απλής ενημέρωσης της κοινής γνώμης
δημιουργώντας πεπλανημένες εντυπώσεις στο αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας.

Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του
Συντάγματος, καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά και
δια του τύπου τους στοχασμούς του
τη-ρώντας τους νόμους του κράτους
και κατά δε την παρ. 2 εδ. α΄ του ίδιου
άρθ-ρου του Συντάγματος, ο τύπος είναι
ελεύθερος. Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται η ελευθεροτυπία και συνακόλουθα η ελεύθερη δημοσιογραφία η
οποία, χωρίς να ανάγεται σε δημόσια
λειτουργία, πρέπει να λειτουργεί προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η
ελευθεροτυπία και η ελεύθερη δημοσιογραφία στα πλαίσια της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας του
τύ-που, εμφανίζεται ως ελεύθερη
έκφραση στοχασμών, άσκηση κριτικής
και ελέγ-χου δημοσίων προσώπων και
πραγμά-των. Σύμφωνα, όμως, με το
άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγματος, το
άρθρο 10 της από 4.11.1950 Διεθνούς
Σύμβασης της Ρώμης, που κυρώθηκε
με το ν.δ.53/1974, και το άρθρο 281 ΑΚ
το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας, όπως
και της ελεύ-θερης δημοσιογραφίας,
υπόκειται στους περιορισμούς των
νόμων, με τους οποίους δεν επιδιώκεται
να παρεμπο-διστεί η ελευθεροτυπία
και η άρρηκτα συνδεόμενη με αυτήν

ελεύθερη δημο-σιογραφία, αλλά να
προστατευτούν τα άτομα, τα νομικά
πρόσωπα και το κοινωνικό σύνολο
από την καταχρηστική άσκηση του
συνταγματικού αυτού δικαιώματος.
Όσο και αν το όρια μεταξύ της
ελεύθερης και της καταχρηστικής
άσκησης του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης δημοσιογραφίας παραμένουν δυσδιάκριτα, σε
ικανοποιητικό βαθμό προσδιορίζονται,
ως προς την προστασία της τιμής
και της υπόληψης, άρα και της
προσβολής της προσωπικότητας, από
τις διατάξεις των άρθρων 361-369 του
ΠΚ (ΕΑ 10745/1991 ΝοΒ 40,290, ΕΑ.
9720/1991, ΕλΔνη 34.1513). Περαιτέρω,
από το συνδυασμό των άρθρων 57, 58
και 59 ΑΚ, με τις οποίες προστατεύεται
το δικαίωμα της προσωπικότητας του
ατόμου, το οποίο αποτελεί πλέγμα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του
προσώπου, με το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο, όπως είναι η
τιμή κάθε προσώπου, η οποία αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη και στην εκτίμηση την οποία έχουν οι συνάνθρωποι
του γι’ αυτόν, προκύπτει ότι παρέχεται
στον προσβαλλόμενο το δικαίωμα να
ζητήσει, κατ’ άρθρο 57 ΑΚ, άρση της
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προσβολής και παράλειψη αυτής στο
μέλλον, καθώς και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (άρθρο 59
ΑΚ). Για την επιδίκαση χρηματικής
ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης,
απαιτείται κατά την κρατούσα στην
νομολογία άποψη, υπαιτιότητα η δε
προσβολή πρέπει να είναι σημαντική
(ΑΠ 389/2004 ΝοΒ 2005.661, ΑΠ
167/2000 ΕλλΔνη 41.773, ΑΠ 974/1985
ΕΕργΔ 1986,480, ΑΠ 849/1985 ΝοΒ
34.836, ΕφΑθ 5593/2001 Αρμ 2002.201,
ΕφΑθ 624/1999 ΕλλΔνη 40.1198, ΕφΑθ
1688/1988 ΕλλΔνη 39.667, ΕφΠατρ
889/1999 ΑχΝομ 2000.19). Εξάλλου,
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
μόνου του ν. 1178/1981 «περί αστικής
ευθύνης του τύπου», ο ιδιοκτήτης
παντός εντύπου υποχρεούται σε
πλήρη αποζημίωση για την παράνομη
περιουσιακή ζημία, καθώς και σε
χρηματική ικανοποίηση για την ηθική
βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια με
δημοσίευμα, το οποίο θίγει την τιμή και
την υπόληψη οποιουδήποτε ατόμου,
έστω και αν η κατά το άρθρο 914 ΑΚ
υπαιτιότητα ή η κατά το άρθρο 919
Α.Κ. πρόθεση και η κατά το άρθρο 920
ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια συντρέ-χει
στο συντάκτη του δημοσιεύματος, ή, αν
αυτός είναι άγνωστος, στον εκδότη ή
στο διευθυντή σύνταξης του εντύπου,
οι οποίοι ευθύνονται βάσει των γενικών
διατάξεων του ΑΚ (άρθρα 57, 58, 59,
914,919,920, 932 ΑΚ, σε συνδυασμό
με άρθρα 361 επ. ΠΚ). Έτσι, με την
άνω διάταξη καθιερώνεται αντικειμε-νική
ευθύνη του ιδιοκτήτη κάθε εντύπου ενώ
με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου,
όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του
με την παράγραφο 4 του άρθρου μόνου
του ν. 2243/1994, η κατά το άρθρο
932 ΑΚ χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης του αδικηθέντος από
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κάποια από τις προβλεπόμενες στην
προηγούμενη παράγραφο πράξεις,
ορίζεται, εφόσον αυτές τελέσθηκαν δια
του τύπου, κατά την κρίση του δικαστή,
όχι κατώτερη των δέκα εκατομμυρίων
δραχμών για τις ημερήσιες εφημερίδες
Αθηνών Θεσσαλονίκης, καθώς και για
τα περιοδικά που κυκλοφορούν μέσω
των πρακτορείων εφημερίδων, και των
δύο εκατομμυρίων δραχμών για τις άλλες εφημερίδες ή περιοδικά, εκτός αν
ζητήθηκε από τον ενάγοντα μικρότερο
ποσό, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση
ότι αν δεν υπάρχει για οποιονδήποτε
λόγο υπαιτιότητα στο πρόσωπο του
συντάκτη, εκδότη, διευθυντή, δεν υπάρχει και ευθύνη του ιδιοκτήτη και δεν
θεμελιώνεται ως εκ τούτου αξίωση
προς αποζημίωση των θιγομένων από
το επίμαχο δημοσίευμα προσώπων
(ΑΠ 167/2000 ο.π., ΕφΑθ 5593/2001
ό.π., εφΑθ 6277/1999 ΕλλΔνη 41.1431,
ΕφΑθ 5783/1997 ΕλλΔνη 39. 667). Τέλος, επί προσβολής της τιμής προσώπου προβλέπεται, στο άρθρο 367 ΠΚ,
ότι δεν αποτελούν άδικη πράξη και επομένως δεν δημιουργούν υποχρέωση
προς αποζημίωση οι εκδηλώσεις που
γίνονται, πέραν των άλλων περιπτώσεων, και από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, εκτός αν περιέχουν τα συστατικά
στοιχεία της συκοφαντικής δυσφήμησης, καθώς και όταν από τον τρόπο
της εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις
σκο-πός εξύβρισης, δηλαδή σκοπός
που κατευθύνεται ειδικά στην προσβολή
της τιμής άλλου (ΑΠ 821/2004 ΠοινΛογ
2004.1055). Τέτοιο δικαιολογημένο
ενδιαφέρον, που πηγάζει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία και
την κοινωνική αποστολή του τύπου,
έχουν και τα πρόσωπα που συνδέονται
με τη λειτουργία του και κατά κύριο λόγο οι δημοσιογράφοι για τη δημοσίευση
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ειδήσεων, γεγονότων και σχολίων
συμπεριφορά προσώπων ή ομάδων
προσώπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο. Για τις
πράξεις ή τη συμπεριφορά των προσώπων αυτών μπορούν δημοσιευθούν ειδήσεις και σχόλια για την πληροφόρηση
του κοινού και με οξεία ακόμη κριτική
ή δυσμενείς χαρακτηρισμούς των προσώπων αυτών στα οποία αναφέρονται
(ΑΠ 825/2002 ΕλλΔνη 44.987, ΑΠ
1317/2001 ΕλλΔνη 43.520). Και στην
περίπτωση όμως αυτή, ο άδικος χαρακτήρας της εξυβριστικής ή δυσφημιστικής εκδήλωσης δεν αίρεται και συνεπώς
παραμένει η παρανομία ως ουσιαστικό
στοιχείο της αδικοπραξίας, όταν η παραπάνω εκδήλωση αποτελεί συκοφαντική δυσφήμηση ή όταν από τον τρόπο
και από τις περιστάσεις που έγινε αυτή
προκύπτει σκοπός εξύβρισης, δηλαδή
σκοπός που κατευθύνεται ειδικώς σε
προσβολή της τιμής άλλου, με αμφισβήτηση της ηθικής ή κοινωνικής αξίας του

προσώπου του ή με περιφρόνηση αυτού (ΑΠ 389/2004 ΝοΒ 2005. 661, ΑΠ
167/2000 ό.π., ΕφΑθ 5593/2001 ό.π.
ΕφΑθ 6277/1999 ό.π., ΕφΘεσ 769/1999
Αρμ 1999. 932). Ειδικός σκοπός εξύβρισης
εμφαίνεται στον τρόπο εκδήλωσης της
συμπεριφοράς, όταν αυτός δεν είναι
αντικειμενικά αναγκαίος για την απόδοση
της σκέψεως αυτού που φέρεται ότι ενεργεί
από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, ο οποίος,
παρά ταύτα, χρησιμοποίησε τον τρόπο
αυτό για να προσβάλλει την τιμή άλλου.
Τέλος, δημοσιεύματα που περιέχουν
αναληθείς ισχυρισμούς και δεν συνδέονται
με μια αληθινή πραγματική κατάσταση και
για τα οποία ο συντάκτης δεν τήρησε τις
συναλλακτικές υποχρεώσεις, θεμελιώνουν χωρίς άλλο τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής της προσωπικότητας και δεν τίθεται θέμα δικαιολογημένου ενδιαφέροντος και στάθμισης
συμφερόντων (βλ. σχ. Καράκωστα:
Προσωπικότητα και Τύπος, 1991, σελ. 55).

867/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Στέλλα Παπαχριστοπούλου).
Προσύμφωνο. Προθεσμία προς υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Η σημασία
της προθεσμίας αυτής εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά έχει απλώς το χαρακτήρα
προθεσμίας εκπληρώσεως της παροχής του συμβληθέντος οπότε η άπρακτη πάροδος
της δεν επάγεται ανατροπή του προσυμφώνου. Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση
βουλήσεως (949ΚΠολΔ). Παραδεκτά σωρεύεται με αυτήν και το αίτημα της εκπλήρωσης
της δικαιοπραξίας δηλαδή της παράδοσης του πράγματος (άρθρο 69 παρ. 1 δ και 69
παρ. 1 ΚΠολΔ). Αρραβώνας που συμφωνήθηκε για το προσύμφωνο. Δικαιώματα του
συμβληθέντος που επιθυμεί την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 166 ΑΚ το προσύμφωνο είναι αυτοτελής και αυθύπαρκτη σύμβαση, με την οποία οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να καταρτίσουν
στο μέλλον άλλη ορισμένη σύμβαση.

Αποτελεί δηλαδή ενοχική – υποσχετική
σύμβαση. Οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών είναι αγώγιμες και καθένα τούτων
έχει δικαίωμα να εγείρει αγωγή, με αίτη-
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μα την κατ’ άρθρο 949 ΚΠολΔ, καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως, η οποία
θεωρείται ότι έγινε όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη. Η κύρια υποχρέωση
που παράγεται από το προσύμφωνο,
είναι η υποχρέωση των μερών να συμπράξουν για την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης, που σκοπείται με το
προσύμφωνο. Η εκπλήρωση της ενοχής
σε ορισμένο χρονικό σημείο αποτελεί
ουσιώδες στοιχείο της έννοιας αυτής
(ενοχής). Ο χρόνος αυτός μπορεί να καθορίζεται από το νόμο ή από τη δικαιοπραξία ειδικά, καθ’ όσον αφορά το προσύμφωνο, η πρακτική σημασία του ζητήματος καθορισμού του χρόνου συνάψεως της οριστικής σύμβασης, συνίσταται μεταξύ άλλων, στο ότι η απαίτηση
καθίσταται ληξιπρόθεσμη και αρχίζει η
παραγραφή, η οποία είναι εικοσαετής.
Ως προς τη σημασία, που πρέπει να
προσδοθεί στην άπρακτη πάροδο της
ορισμένης ημέρας προς σύναψη της
οριστικής σύμβασης, προέχει η βούληση
των συμβαλλομένων μερών προς τούτο.
Η προθεσμία αυτή, εφόσον δεν ορίσθηκε
διαφορετικά, έχει απλώς το χαρακτήρα
προθεσμίας εκπληρώσεως της παροχής
των συμβληθέντων, οπότε η άπρακτη
πάροδος αυτής δεν επάγεται ανατροπή
του προσυμφώνου. Περαιτέρω με
την αγωγή για καταδίκη σε δήλωση
βουλήσεως παραδεκτώς σωρεύεται το
πρόωρο αίτημα της εκπλήρωσης της
δικαιοπραξίας δηλαδή της παράδοσης
του πράγματος όπως στην παρούσα
υπόθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 69 παρ. 1δ (έκδοση
αποφάσεως) και 69 παρ. 1ε (επέλευση
γεγονότος), επειδή η ολοκληρωμένη
δικαιοπραξία από την οποία πηγάζει το
πρόωρο αυτό αίτημα προαπαιτεί, όχι
μόνον την τελεσίδικη απόφαση, που
αναπληρώνει τη δήλωση βουλήσεως
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του εναγόμενου οφειλέτη, αλλά και
την αποδοχή της και μεταγραφή αυτής
από τον ενάγοντα. Περαιτέρω από το
συνδυασμό των άρθρων 402 και 403 ΑΚ
συνάγεται ότι ο αρραβώνας που δίνεται
κατά την κατάρτιση της συμβάσεως,
όπως είναι και το προσύμφωνο, με
το οποίο δημιουργείται τέλεια ενοχή,
σε αμφιβολία, δηλαδή αν συμφωνήθηκε διαφορετικά, έχει το χαρακτήρα
ποινής προς κάλυψη της ζημιάς για την
περίπτωση μη εκπλήρωσης ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης της σύμβασης
(και στην περίπτωση του προσυμφώνου
ο αρραβώνας δίνεται για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης αυτού και όχι της
σκοπούμενης οριστικής συμβάσεως)
και εξομοιώνεται με ποινική ρήτρα, θεμελιώνεται δε με τη δόση περιουσιακού
στοιχείου με σκοπό την έκπτωση ή
απόδοση του διπλάσιου σε περίπτωση
μη εκπληρώσεως της κύριας σύμβασης.
Συνεπώς όταν ο ένας δε συμπράτ-τει
στην κατάρτιση της οριστικής σύμβασης δικαιούται ο άλλος είτε να αξιώσει
την καταδίκη του στην τέλεση της δικαιοπραξίας είτε να αρκεσθεί στον αρραβώνα ή να ζητήσει την απόδοση του
διπλού, εκτός αν από τη σύμβαση προκύπτει διαφορετική από τους συμβαλλόμενους ρύθμιση ενόψει του ενδοτικού
χαρακτήρα των παραπάνω διατάξεων
δηλαδή να θέλησαν τα μέρη να απαιτηθεί ο αρραβώνας αθροιστικά σε κάθε
περίπτωση. Εξάλλου οι συμβαλλόμενοι
μπορεί να συμφωνήσουν ότι ο αρραβώνας έχει το χαρακτήρα και την έννοια του
επιτίμιου μεταμελείας (ΑΚ 398), δηλαδή
ότι ο αρραβώνας δίνεται με τη συμφωνία ότι αυτός που δίνει ή αυτός που
τον λαμβάνει, μπορούν να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση, χάνοντας τον
αρραβώνα ή αποδίδοντας τον διπλάσιο.
Ο αρραβώνας ως επιτίμιο μεταμέλειας
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επειδή δίνεται για την ανατροπή της
σύμβασης, απαιτείται για να χαρακτηρισθεί με αυτήν την έννοια, να έχει
συμφωνηθεί ρητά ή να συνάγεται κατά
τούτο αναμφίβολο ότι οι συμβαλλόμενοι
συμφώνησαν να έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση χάνοντας
τον αρραβώνα ή αποδίδοντας αυτόν
δι-πλάσιο (βλ. σχ. ΑΠ 1256/1976 ΝοΒ
25, 741, ΑΠ 849/76 ΝοΒ 35, 202, ΑΠ
601/71 ΑρχΝομ ΓΚ, 105, ΑΠ 58/97 Δνη
39,127, ΑΠ 1462/94 Δνη 38, 773 Εφ.
Πειρ. 106/1998 Δνη 40, 428, Μπαλή:
Ενοχ. Δικ. παρ. 10 επ. Γεωργιάδης –
Σταθόπουλος ΑΚ στα άρθρα 402 επ.
Κρητικός: To προσύμφωνο σελ. 233
επ., Π.Γέσιου Φαλτσή Αναγ. Εκτέλεση
σελ. 104 επ.).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με βάση το
34950/25-7-03 προσύμφωνο της
συμβολαιογράφου Πατρών Α.Σ η εναγομένη και ήδη εκκαλούσα ανέλαβε την
υποχρέωση να πωλήσει στην ενάγουσα
και ήδη εφεσίβλητη ένα ακίνητο, επιφάνειας 22785 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση
«Κάτω Συχαινά» της κτηματικής
περιφέρειας του Δήμου Πατρέων, αντί
συμφωνηθέντος τιμήματος 719.000 ευρώ: Έναντι αυτού κατέβαλε η ενάγουσα
κατά την κατάρτιση του προσυμφώνου
το ποσόν των 60.000 ευρώ, ως αρραβώνα, που θα συμψηφιζόταν σε ισόποσο μέρος του τιμήματος, που ανέλα-βε
την υποχρέωση να εξοφλήσει η τελευταία κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Περαιτέρω συμφωνήθηκε ότι το οριστικό συμβόλαιο θα
συντασσόταν ενώπιον της ίδιας παραπάνω συμβολαιογράφου μέχρι την 30 η
Σεπτεμβρίου 2003 και εφόσον η εναγομένη, καθ’ υπόσχεση πωλήτρια, θα
προσκόμιζε 1) βεβαίωση Δασαρχείου
περί του ότι το πωλούμενο ακίνητο δε
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διεκδικείται από το Δημόσιο 2) κτηματογραφικό απόσπασμα Β΄ ανάρτησης
του Ο.Κ.Χ.Ε 3) τους τίτλους ιδιοκτησίας
αυτού, και 4) βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν βάρη και υποθήκες αυτού καθώς
και εκκρεμότητες με την Πολεοδομική,
Αρχαιολογική Υπηρεσία και το Δήμο
Πατρέων. Σε αντίθετη περίπτωση θα
ματαιωνόταν η προσυμφωνούμενη
σύμβαση αζημίως για τα συμβαλλόμενα
μέρη. Περαιτέρω συμφωνήθηκε ότι σε
περίπτωση υπαίτιας αθέτησης των υποχρεώσεων της καθ’ υπόσχεση αυτή να
καταβάλει στην καθ’ υπόσχεση αγοράστρια, διπλάσιο τον αρραβώνα καθώς
και οποιοδήποτε άλλο ποσόν, που είχε
τυχόν καταβληθεί. Σε περίπτωση δε
υπαίτιας αθέτησης των υποχρεώσεων
της αγοράστριας, θα έχανε αυτή τον
αρραβώνα. Παράλληλα συμφωνήθηκε
ότι οι συμβαλλόμενοι διάδικοι διατηρούν
το δικαίωμα να επιδιώξουν και την εκτέλεση του προσυμφώνου δια της δικαστικής οδού. Οι τελευταίοι δεν όρισαν τίποτα ειδικότερο ως προς την παρέλευση
άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας
για την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης και συνεπώς, με βάση και όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, η προθεσμία αυτή, έχει το χαρακτήρα προθεσμίας εκπληρώσεως της
παροχής και η άπρακτη πάροδος της δεν
επάγεται ανατροπή του προσυμφώνου
και ματαίωση κατάρτισης της οριστικής
σύμβασης. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι
ο διάδικοι συμφώνησαν στην παράταση
του χρόνου υπογραφής αυτού και
συντάχθηκε προς τούτο η 35125/30-9-03
πράξη παράτασης προθεσμίας
προσυμφώνου της ίδια παραπάνω
συμβολαιογράφου, με την οποία ορίσθηκε ως απώτατος χρόνος υπογραφής
του οριστικού συμβολαίου η 30-10-2003.
Ακολούθησε και νέα συμφωνία παράτα-
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σης προθεσμίας, που περιελήφθη στην
35368/31-10-03 πράξη, της ίδιας
συμβολαιογράφου, με την οποία
ορίσθηκε ως χρόνος υπογραφής του
οριστικού συμβολαίου η 30-11-03. Στις
συμφωνίες για την παράταση της
προθεσμίας κατάρτισης της οριστικής
σύμβασης πώλησης οδηγήθηκαν οι
διάδικοι προκειμένου να διευκολυνθεί η
καθ’ υπόσχεση πωλήτρια στη διόρθω-ση
κάποιων τίτλων, με τους οποίους είχε
αποκτηθεί από αυτήν η κυριότητα του
πωλουμένου ακινήτου, καθώς και των
σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων,
που το αποτύπωναν. Την 27-11-03 η
ενάγουσα απέστειλε εξώδικη πρόσκληση
προς την εναγομένη, με την οποία την
καλούσε να προσέλθει την 28-11-03 στην
ίδια συμβολαιογράφο, προκειμένου,
επειδή αγνοούσε αν είχαν ολοκληρωθεί
οι διαδικασίες που είχαν οδηγήσει στην
παράταση της ημερομηνίας κατάρτισης
της οριστικής σύμβασης, και αν δεν είχαν
ολοκληρωθεί, να συντάξουν πράξη νέας
παράτασης προθεσμίας. Η εναγομένη με
την από 28-11-03 εξώδικη απάντηση της
γνωστοποίησε στην ενάγουσα ότι για την
υπογραφή της οριστικής σύμβασης, ήταν
απαραίτητη η απόφαση του διοικητικού
της συμβουλίου, για την τυπική εκπροσώπηση της κατ’ αυτήν το οποίο θα
συνεδρίαζε προς τούτο μέχρι την 20-1203. Πλην όμως παρήλθε και η ημερομηνία
αυτή και η εναγομένη αρνήθηκε την
κατάρτιση της οριστικής σύμβασης. Έτσι
η ενάγουσα, που επιθυμούσε την
εκτέλεση του προσυμφώνου και την
υπογραφή του οριστικού συμβολαίου, και
για να δεσμεύσει το προαναφερόμενο
ακίνητο άσκησε την από 13-1-04 αίτηση
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, κατά της εναγομένης, με την
οποία ζητούσε ως ασφαλιστικό μέτρο τη
δικαστική του μεσεγγύηση. Η αίτηση αυτή
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έγινε κατ’ ουσίαν δεκτή με την 3047/04
απόφαση του ίδιου δικαστηρίου. Ακολούθως η τελευταία επέδωσε την 26-1-04
προς την ενάγουσα εξώδικη δήλωση
υπαναχώρησης από τη σύμβαση του
προσυμφώνου και την καλούσε να
εισπράξει το ποσόν των 120.000 ευρώ,
το διπλάσιο δηλαδή του δοθέντος
αρραβώνα, το οποίο επειδή η ενάγουσα
δεν προσήλθε στα γραφεία της για να το
παραλάβει το κατέθεσε στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και της
απέστειλε το σχετικό γραμμάτιο. Η εναγομένη ισχυρίσθηκε στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο και ήδη τον ισχυρισμό αυτό
επαναφέρει με σχετικό λόγο εφέσεως, ότι
είχε συμβατικό δικαίωμα υπαναχώρησης
από σχετικό όρο του ενδίκου προσυμφώνου και ειδικότερα από τον αναφερόμενο στον αρραβώνα, ο οποίος συμφωνήθηκε ως επιτίμιο μεταμέλειας και
συνεπώς λύθηκε νομότυπα η σύμβαση
του προσυμφώνου, με την ασκηθείσα
υπαναχώρηση και την επιστροφή του
αρραβώνα στο διπλάσιο. Ο ισχυρισμός
αυτός είναι αβάσιμος, καθ’ όσον δεν
αποδείχθηκε ότι κατά τη σύμβαση του
προσυμφώνου η εναγομένου επιφύλαξε
δικαιώμα υπαναχώρησης από αυτήν.
Από τη σχετική σύμβαση προκύπτει ότι
οι διάδικοι θέλησαν να καταρτισθεί η
οριστική σύμβαση μέχρι την 30-9-03, οι
δε παρατάσεις αυτής, έγιναν με πρωτοβουλία της (εναγομένης) και για δική της
διευκόλυνση, για τη συμπλήρωση δηλαδή τυπικών ελλείψεων των τίτλων
κτήσεως του πωλουμένου ακινήτου και
των σχεδιαγραμμάτων τους, το δοθέντα
δε αρραβώνα θέλησαν όχι σαν αρραβώνα
μεταμέλειας, αφού δεν συμφωνήθηκε
ρητά, ούτε προκύπτει κατά τρόπο
αναμφίβολο δικαίωμα υπαναχώρησης
από τη σύμβαση με την απόδοση
διπλάσιου του ποσού του αρραβώνα,
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αλλά ως ποινικόν, δηλαδή θέλησαν να
λειτουργήσει κατά τρόπον παρόμοιον
προς τη λειτουργία της ποινικής ρήτρας
και να καταπέσει υπέρ του αναίτιου
μέρους, σε περίπτωση υπαίτιας μη
σύμπραξης του άλλου μέρους στην
κατάρτιση της οριστικής σύμβασης, το
οποίο εξάλλου κρατεί και εν αμφιβολία.
Άλλωστε ρητά συμφωνήθηκε, όπως ήδη
έχει αναφερθεί, στο προσύμφωνο, η
δυνατότητα αξιώσεως των συμβληθέντων
διαδίκων, για την εκτέλεση αυτού με
προσφυγή στο δικαστήριο, η οποία
μπορεί να συμφωνηθεί μόνον στον
ποινικό αρραβώνα, λόγω του ενδοτικού
χαρακτήρα της ΑΚ 403, ενώ στον
αρραβώνα ως επιτίμιου μεταμελείας
τούτο είναι αδύνατον επειδή απαιτείται
προηγούμενη υπαναχώρηση. Συνεπώς
η επικαλούμενη συμβατική υπαναχώρηση
από την εναγομένη, δεν επέφερε τη λύση
της συμβάσεως του προσυμφώνου,
αφού αυτή δεν είχε σχετικό δικαίωμα.
Περαιτέρω η ίδια ισχυρίσθηκε στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο και τον ίδιο
ισχυρισμό επαναφέρει με σχετικό λόγο
εφέσεως ότι είναι καταχρηστική η άσκηση
της αγωγής, επειδή, ενώ γνωστοποίησε
στην ενάγουσα την απόφαση του
διοικητικού της συμβουλίου περί
αναδιαπραγμάτευσης του τιμήματος της
πώλησης του επιδίκου ακινήτου,
καθόσον η αξία του ήταν διπλάσια, από
εκείνη που της πρόσφερε η τελευταία, η
οποία και συμφώνησε να διαπραγματευθεί
και πάλι το τίμημα του και επικοινωνούσε
συχνά με την πληρεξουσία δικηγόρο της
προς τούτο, είχε δε αναγνωρίσει ότι η
τιμή που συμφωνήθηκε στο προσύμφωνο
ήταν «υπερβολικά χαμηλή», της δημιούργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο την πεποίθηση ότι θα κατέληγαν οι νέες διαπραγματεύσεις σε λύση συμφέρουσα και
για τα δύο μέρη ως προς το ύψος του
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τιμήματος και ενώ διαρκούσαν οι
διαπραγματεύσεις άσκησε αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων για τη δικαστική
μεσεγγύηση του ακινήτου, καθώς και την
υπό κρίση αγωγή και έτσι η συμπεριφορά της υπερβαίνει τα όρια που διαγράφονται από το άρθρο 281 ΑΚ. Ο
ισχυρισμός αυτός είναι κατ’ ουσίαν
αβάσιμος. Καθ’ όσον αποδείχθηκε ότι η
εναγομένη, η οποία την πώληση του
παραπάνω ακινήτου είχε αναθέσει σε
μεσιτικό γραφείο των Πατρών, μέχρι και
την 28-11-03 οπότε είχαν λάβει χώρα και
οι δύο συμβολαιογραφικές παρατά-σεις
της προθεσμίας για την κατάρτιση του
οριστικού συμβολαίου, αλλά και η
απάντηση της προς την ενάγουσα περί
συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου της για τη λήψη απόφασης εκπροσώπησης της κατά την υπογραφή αυ-τού
(οριστικού συμβολαίου), δεν έθεσε θέμα
ως προς το ύψος του συμφωνημένου
τιμήματος. Αντίθετα στα παραπάνω
συμβολαιογραφικά έγγραφα, αναφέρεται ότι «κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι
οι όροι και οι συμφωνίες του προσυμφώνου». Αλλά επειδή τοποθετήθηκε
νέος διευθυντής ακίνητης περιουσίας της
ΑΓΕΤ Ηρακλής, της οποίας θυγατρική
εταιρεία είναι η εναγομένη, το Νοέμβριο
του 2003, ζήτησε αυτός από την
εκτιμητική εταιρεία «Δάνος και
συνεργάτες» την εκτίμηση της αξίας του
επιδίκου ακινήτου, η οποία καθόρισε
αυτήν στο ποσόν του 1.367.000 ευρώ.
Έτσι η εναγομένη κατά παράβαση των
συμβατικών υποχρεώσεων της από το
ένδικο προσύμφωνο αρνήθηκε να συμπράξει στην κατάρτιση της οριστικής
σύμβασης, με το συμφωνημένο τίμημα
και μετά την 20-12-03, πρότεινε στην
ενάγουσα να το αγοράσει αντί τιμήματος
1.000.000 ευρώ. Η τελευταία αρνήθηκε
αμέσως την προσφορά αυτή, ουδέποτε
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διαπραγματεύθηκε την τροποποίηση του
όρου του προσυμφώνου ως προς το
συμφωνημένο με αυτό τίμημα ούτε
αναγνώρισε ότι ήταν υπερβολικά χαμηλό, αλλά αντίθετα κατέθεσε την 13-1-04
παραπάνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
και ακολούθως την υπό κρίσιν αγωγή.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο,
που κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και
δέχθηκε κατ’ ουσίαν την αγωγή,
απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί
υπαναχωρήσεως και έστω και με

εσφαλμένη αιτιολογία ως προς την
απόρριψη της ένστασης περί καταχρηστικής άσκησης της αγωγής, την οποία
απέρριψε ως μη νόμιμη, ενώ έπρεπε να
την απορρίψει κατ’ ουσίαν, και οι οποίες
αιτιολογίες αντικαθίστανται με τις διαλαμβανόμενες στην παρούσα (534
ΚΠολΔ), ορθώς εκτίμησε τις αποδείξεις
και όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την
έφεση, πρέπει να απορριφθούν ως
αβάσιμα.

1029/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Λίμουρας, Θεόδωρος Αντωνόπουλος).
Προσωπικότητα. Προσβολή της. Τότε μόνο μπορεί να ζητηθεί από κάποιον χρηματική
ικανοποίηση λόγω προσβολής της προσωπικότητας του, όταν αυτός προσβάλλεται
στην προσωπικότητα του με παράνομη και υπαίτια πράξη, που συνιστά δηλαδή
αδικοπραξία και προξενεί ηθική βλάβη. Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία της.
Απόφαση δημαρχιακής επιτροπής για υποβολή μήνυσης κατά τρίτους προς
προστασία των συμφερόντων του δήμου. Δεν αποτελεί άδικη πράξη. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 57
ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα
στην προσωπικότητα του, έχει δικαίωμα
να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και
να μην επαναληφθεί στο μέλλον, κατά
δε τη διάταξη του άρθρου 59 ΑΚ, στις
περιπτώσεις των άρθρων 57 και 58
ΑΚ, το Δικαστήριο με την απόφαση
του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει
προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το
είδος της προσβολής, μπορεί επιπλέον
να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που
έχει προσβληθεί. Προϋποθέσεις για την
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι:
α) η προσβολή του δικαιώματος της
προσωπικότητας και β) η προσβολή να

είναι παράνομη, όπως είναι η προσβολή
που γίνεται χωρίς δικαίωμα ή με την
άσκηση δικαιώματος το οποίο όμως
εί-τε είναι, από την άποψη της έννομης
τάξης, μικρότερης σπουδαιότητας, είτε
ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν την άσκηση του καταχρηστική
κατά τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ
ή αυτήν του άρθρου 25 παρ. 3 του
Συντάγματος (ΕΑ 1688 ΕΛ.Δ. 39/667,
ΕΑ 12154/1990 Ελ.Δ. 32/1673). Εξάλλου, για την επιδίκαση της χρηματικής
ικανοποίησης απαιτείται και πταίσμα
εκείνου από τον οποίο προέρχεται η
προσβολή, η οποία πρέπει να είναι σημαντική (ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου
άρθρο 59 αριθμ. 8). Με βάση τις ανω-
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τέρω διατάξεις και σε συνδυασμό με
αυτές των άρθρων 299, 914 και 932 ΑΚ,
προκύπτει κατά τρόπο σαφή ότι τότε
μόνο μπορεί να ζητηθεί από κάποιον
χρηματική ικανοποίηση λόγω προσβολής της προσωπικότητας του, όταν
αυτός προσβάλλεται στην προσωπικότητα του με παράνομη και υπαίτια
πράξη, που συνιστά δηλαδή αδικοπραξία και προξενεί ηθική βλάβη (ΑΠ
191/1990 ΝοΒ 39/78). Εξάλλου, από
τις διατάξεις των άρθρων 362 και 363
ΠΚ προκύπτει ότι, για την αντικειμενική
υπόσταση του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης απαιτείται α)
ισχυρισμός και διάδοση γεγονότος, ενώπιον τρίτου εις βάρος ορισμένου προσώπου, β)το γεγονός να είναι δυνατόν
να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη, γ)το
γεγονός να είναι ψευδές και δ) ο υπαίτιος να γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές.
Όταν το γεγονός δεν είναι ψευδές ή ο
υπαίτιος δεν γνώριζε το ψευδές του
γε-γονότος υπόκειται αδίκημα απλής δυσφήμησης. Αυτό που αξιολογείται είναι
το γεγονός δηλαδή οποιοδήποτε συμβάν εξωτερικού κόσμου, αναγόμενο στο
παρελθόν ή το παρόν, υποπίπτον στις
αισθήσεις και δυνάμενο να αποδειχθεί,
αντίκειται δε προς την ηθική και την ευπρέπεια (ΑΠ 1922/1992 ΠΧ ΜΒ/1177).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων Θ.Π
είναι συνταξιούχος του Δημοσίου και
από ετών μέτοχος της Χρηματιστηριακής εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΥΡΩΤΡΑΣΤ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΧΕ». Επίσης, ο εναγόμενος, είναι ιατρός στο επάγγελμα και Δήμαρχος του
Δήμου Κοντοβάζαινας Ν. Αρκαδίας. Από
τον ίδιο ως άνω Δήμο κατάγεται και ο
Θ.Κ -μη διάδικος στην παρούσα δίκη – ο
οποίος τυγχάνει ο ιδιοκτήτης οικοπέδου
στον ως άνω Δήμο και το έτος 1988
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ολοκλήρωσε στο ανωτέρω οικόπεδο την
ανέγερση διώροφης οικίας. Το εν λόγω
οικόπεδο επικοινωνούσε αρχικά με τον
κεντρικό δρόμο του χωριού, μέσω ενός
υφιστάμενου από 80 και πλέον ετών,
πέτρινου μονοπατιού, το οποίο μέχρι το
1988 είχε πλάτος 1, 5μ. Το μονοπάτι
αυτό είχε προσλάβει την ιδιότητα του
κοινόχρηστου πράγματος κατά την
έννοια της διατάξεως του άρθρου 967ΑΚ
με την από 80 ετίας και πλέον χρήση
του, σύμφωνα με τον προορισμό του
από τους κατοίκους του χωρίου
Κοντοβάζαινα και το κοινό γενικά
κατέστη κοινοτική – δημοτική οδός ανήκουσα στο Δήμο Κοντοβάζαινας. Στη
συνέχεια, ο Θ.Κ, προκειμένου να καταστήσει δυνατή την πρόσβαση του στην
ανωτέρω ιδιοκτησία του με αυτοκίνητο,
διαπλάτυνε το εν λόγω μονοπάτι έτσι
ώστε να έχει πλάτος 3, 5 μ. και το έτος
2000 προέβη στην πλακόστρωση
αυτού. Τον Αύγουστο του έτους 2004, ο
εναγόμενος, ενεργώντας με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, με συνεργείο
του, αφαίρεσε την πλακόστρωση και
έστρωσε σκυρόδεμα, αποβάλλοντας τον
Θ.Κ από τη νομή του ως άνω μονοπατιού. Λόγω της διαφοράς που δημιουργήθηκε ως προς τη νομή του ως
άνω εδαφικού τμήματος ο Θ.Κ υπέβαλε
ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικείου
Ηλείας την από 16-9-2004 αίτηση του
για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας την επαναφορά των πραγμάτων
στην προτέρα κατάσταση, με δαπάνες
του ανωτέρω Δήμου. Επί της αιτήσεως
αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1/2005
απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Ηλείας, με την οποία πιθανολογήθηκε ότι πρόκειται για δημοτική οδό
(μονοπάτι) που απέκτησε την ιδιότητα
του κοινόχρηστου με την παραγραφή
του αμνημονεύτου χρόνου, δια-
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πλατύνθηκε δε από τον Θ.Κ το 1988 και
βρίσκεται στη νομή του από το έτος 2000
οπότε αυτός προέβη στην πλακόστρωση της. Ο Δήμος Κοντοβάζαινας
άσκησε ανακοπή κατά της ανωτέρω
απόφασης, η οποία απορρίφθηκε ως
ουσιαστικά αβάσιμη με την υπ’ αριθμ.
8/2005 απόφαση της Αντιεισαγγελέα
Εφετείου Πατρών. Κατά την πρωτόδικη
δίκη, εξετάστηκε ως μάρτυρας ο ενάγων
και προσκομίστηκαν ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων Β.Γ, Α.Ν, Ε.Κ και Α.Κ.
Όλοι οι άνω μάρτυρες βεβαίωσαν ότι
οδός χρησίμευε για τη διέλευση
ανθρώπων και ζώων από 100ετίας και
πλέον ότι διαπλατύνθηκε πριν 15 χρόνια
και πλακοστρώθηκε το 2000 από τον
Θ.Κ. Έτσι έχοντας τα γεγονότα, δίχως
να υπάρχει ουσιαστική επίλυση της ως
ά ν ω δ ι α φ ο ρ ά ς α π ό τα πολ ι τ ι κά
Δικαστήρια, ο εναγόμενος με την προαναφερόμενη ιδιότητα του (Δημάρχου
Κοντοβάζαινας και Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής του ιδίου Δήμου),
συγκάλεσε την Δημαρχιακή Επιτροπή
του Δήμου σε συνεδρίαση και εισηγήθηκε την κατάθεση μήνυσης α)για ψευδορκία μάρτυρα κατά του ενάγοντος που
εξετάστηκε ως μάρτυρας και των
ανωτέρω ενόρκως βεβαιωσάντων σχετικά με τα γεγονότα που αναφέρουν στις
εν λόγω ένορκες βεβαιώσεις τους, β)για
ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις
κατά του Θ.Κ και Θ.Π και γ) για ψευδή
υπεύθυνη δήλωση κατά του Κ.Α. Η εισήγηση του έγινε δεκτή με την υπ’ αριθμ.
105/27-6-2005 ομόφωνη απόφαση της
Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε την 30-6-2005 με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος κατά τις διατάξεις των άρθρων 96 παρ. 6, 119 και
180 παρ. 1 του τότε ισχύσαντος π.δ.
410/1995 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
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των) και έχει ως εξής: «ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ 105/2005. Η Δημαρχική
Επιτροπή του Δήμου Κοντοβαζαίνης
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της
Δήμαρχο κ. Η.Α και από τα μέλη της κ.κ.
ΑΒ και Χ.Θ, δημοτικούς συμβούλους
συνεδρίασε δημόσια στο Δημαρχείο
Κοντοβαζαίνης στις 27-6-2005 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12.00 μετά την από
23-6-2005 πρόσκληση του κ. Προέδρου
και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία,
συζήτησε για το ΘΕΜΑ: «Κατάθεση
μήνυσης για ψευδορκία και ορισμός του
δικηγόρου Β.Λ, ως πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου». O Πρόεδρος της
Δημαρχιακής Επιτροπής κ.Η.Χ.Α αναφέρει στα μέλη της ότι: Σας είναι γνωστό
ότι ο Θ.Γ.Κ δημότης Δ.Δ. Κοντοβαζαίνης
κατέθεσε αίτηση λήψης ασφαλιστικών
μέτρων κατά του Δήμου στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηλείας, σχετικά
με την επικάλυψη με σκυρόδεμα εκ μέρους μας, τμήματος του δρόμου στα
Καψέικα στο οποίο είχε παρανόμως
τοποθετήσει κόκκινες πλάκες. Προς
υποστήριξη της αιτήσεως του, κατέθεσαν
ενόρκως ως αληθή, γεγονότα τα οποία
εγνώριζαν ότι είναι ψευδή, οι κάτωθι:1.
ΑΚ του Θ, 2.Β.Γ του Ε, 3.Α.Ν του Π,
4.Ε.Κ του Κ, 5.Θ.Π του Γ, ο δε (6) Κ.Α
του Α έκανε ψευδή Υπεύθυνη Δήλωση
το υ Ν . 1 5 9 9 / 1 9 8 6 . Π ρ οτ ε ί ν ω η
Δημαρχιακή Επιτροπή να αποφασίσει
την κατάθεση μηνύσεως στους πέντε
πρώτους για ψευδορκία, στον Κ.Α του
Α για ψευδή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986, στον Θ.Γ.Κ για ηθική
αυτουργία στην ψευδορκία και στον Θ.Π
πέραν της ψευδορκίας και για ηθική αυτουργία από κοινού με τον Θ.Κ στην
πράξη της ψευδορκίας των τεσσάρων
πρώτων και να οριστεί για το σκοπό
αυτό ο δικηγόρος Β.Λ ως πληρεξούσιος
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δικηγόρος του Δήμου. Η Δημαρχιακή
Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ *Την κατάθεση μήνυσης :α) Για ψευδορκία στους:
1.2.κλπ. β)Για ψευδή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στον Κ.Α του Α και
γ) Για ηθική αυτουργία στην πράξη της
ψευδορκίας από κοινού στους: 1.Θ.Κ
του Γ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 111 παρ. 2 εδ. στ. του ΠΔ
410/1995. * Να οριστεί για το σκοπό
αυτό ο δικηγόρος Β.Λ ως πληρεξούσιος
δικηγόρος του Δήμου. *Εξουσιοδοτεί τον
κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται : Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η.Χ. Α ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Α.Β 2.
Χ.Θ». Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης κατατέθηκε η από 18-7-2005
μήνυση του Δήμου, η οποία απορρίφθηκε ελλείψει επαρκών ενδείξεων με
την υπ’ αριθμ. 01/2006 διάταξη του
Εισαγγελέα Πλημ/κών Ηλείας, προσφυγή δε κατ’ αυτής απορρίφθηκε ως
απαράδεκτη με την υπ’ αριθμ. 27/06
διάταξη του Αντιεισαγγελέα Εφετών
Πατρών. Ακολούθως, ο Δήμος Κοντοβάζαινας επανήλθε με νεώτερη από 20-32006 μήνυση και με το ίδιο ως η ανωτέρω μήνυση περιεχόμενο, η οποία
αρχειοθετήθηκε από τον Εισαγγελέα
Πλημ/κών Ηλείας, με έγκριση της
Αντιεισαγγελέα Εφετών Πατρών. Εν
προκειμένω, οι αναφερόμενες στην πιο
πάνω ανακοίνωση φράσεις ήταν
αναγκαίες προς υπεράσπιση των
συμφερόντων του Δήμου Κοντοβάζαινας
και δεν υπερέβησαν το πρόσφορο για
το σκοπό αυτό μέτρο, ούτε είναι φανερά
δυσανάλογες με την εξυπηρέτηση των
σκοπών αυτών, η οποία δεν ήταν
δυνατόν με άλλο τρόπο, όχι μόνο για την
αντίκρουση των ισχυρισμών του
ενάγοντος, αλλά και για την κατάδειξη
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και εξήγηση στους δημότες του εν λόγω
Δήμου, σε περίπτωση απώλειας της
ανωτέρω δημοτικής οδού, για ποιο λόγο
αυτή χάθηκε από το Δήμο, με την
τοιχοκόληση της απόφασης της
Δημαρχιακής Επιτροπής από την οποία
θα προέκυπτε το ενδιαφέρον του Δήμου.
Ειδικότερα με την ανωτέρω ανακοίνωση
ο εναγόμενος με την προαναφερόμενη
ιδιότητα του δεν απέβλεπε στην
προσβολή της τιμής του ενάγοντος,
αλλά στην προστασία των συμφερόντων
του Δήμου. Ως εκ τούτου οι εκδηλώσεις
αυτού και των μελών της Δημαρχιακής
Επιτροπής δεν αποτελούν άδικη πράξη
αλλά ενέργειες στις οποίες ήταν υποχρεωμένοι να προβούν, με την ανωτέρω
ανακοίνωση κατά τα προαναφερόμενα,
αφού από τη στάθμιση των συγκρουόμενων έννομων αγαθών, των διαδίκων
Δήμου Κοντοβάζαινας – ενάγοντος και
ως άνω ιδιοκτήτη Θ.Κ, είναι επικρατέστερα του έννομου αγαθού της τιμής και
υπόληψης του ενάγοντος από την προσβολή αυτής με τις ενέργειες της Δημαρχιακής Επιτροπής και υποχωρεί ενώπιον των προαναφερομένων συμφερόντων (Εφ.Αθ. 32/2004 Ελ.Δ. 2005
σελ. 494), ούτε η εν λόγω τοιχοκόλληση
της ανακοίνωσης έγινε για αναίτια μεγάλο χρονικό διάστημα, ήτοι εξάμηνο περίπου από της αναρτήσεως της ως εκ
του σκοπού της. Κατά συνέπεια, ο εναγόμενος κινήθηκε όχι με προσωπικές
ενέργειες και πρωτοβουλίες αλλά στα
πλαίσια των νόμιμων καθηκόντων του,
κατά την άσκηση νόμιμης εξουσίας για
τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος
του Δήμου και από δικαιολογημένο
ενδιαφέρον, δίχως οι ανωτέρω εκδηλώσεις του να αποτελούν άδικη πράξη κατά
τη διάταξη του άρθρου 367 ΠΚ τόσο
ατομικά γι’ αυτόν όσο και με την ιδιότητα
του Δημάρχου και Προέδρου της
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Δημαρχιακής Επιτροπής του ως άνω
Δήμου. Συνεπώς, δεν δημιουργείται
υποχρέωση του προς αποκατάσταση
της επικαλούμενης ηθικής βλάβης του

ενάγοντος κατά τους αγώγιμους ισχυρισμούς του και η αγωγή πρέπει να
απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

1111/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Παπαναστασόπουλος, Νικόλαος Τζένος).
Προσωπικότητα. Προσβολή για του τύπου. Κριτική για το Δήμαρχο πόλης σαν πολιτικό
πρόσωπο. Κείμενα που δεν περιέχουν υβριστικές και συκοφαντικές ειδήσεις. Περιστατικά.

Οι εναγόμενοι είναι ο πρώτος
εκδότης και διευθυντής και η δεύτερη
συντάκτρια της στήλης «Πολιτικολογίες» της εβδομαδιαίας εφημερίδας με
τον τίτλο « Εβδομάδα των Καλαβρύτων»
που κυκλοφορεί στα Καλάβρυτα Αχαΐας. Στην ανωτέρω στήλη της εφημερίδας
αυτής δημοσιεύτηκαν μεταξύ των
άλλων και τα ακόλουθα δημοσιεύματα
που αφορούν τον ενάγοντα, Δήμαρχο
Καλαβρύτων και Πρόεδρο του Δ.Σ. της
Δημοτικής Επιχείρησης «Χιονοδρομικό
Κέντρο Καλαβρύτων», ήτοι 1) στο υπ’
αριθμ. 190/21-8-03 φύλλο της εφημερίδας, το δημοσίευμα με το κείμενο
(περιεχόμενο). «Σας μεταφέρω αυτό
ακρι-βώς που μου είπαν. Για του λόγου
το αληθές βέβαια, υπεύθυνη είναι
η Δικαιοσύνη να το ελέγξει. Από τα
300 εκατομμύρια που διατέθηκαν για
την αγοραπωλησία του Δάσους της
Κάνισκας, οι ιδιοκτήτες, λέει, πήραν
μόνο 34.- Τι λέτε βρε παιδιά; - Και
τα υπόλοιπα 266 που πήγαν;». 2)
Στο υπ’ αριθμ. 121/27-10-01 φύλλο,
το δημοσίευμα με το περιεχόμενο
«Στο μεταξύ έγινε δεκτή η αγωγή που
είχε καταθέσει κατά του Δημάρχου
Καλαβρύτων Α.Π ο ιστορικός ερευνητής Δ.Κ. Ο κ.Κ ζητούσε αποζημίωση
ύψους 350 εκ. δραχμών επειδή, όπως

είχε υποστηρίξει στην αγωγή του, ο
Δήμαρχος Καλαβρύτων είχε υποπέσει
στο αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος του». 3)Στο υπ’ αριθ.
156/12-10-02 φύλλο, το δημοσίευμα με
το περιεχόμενο «Πήγε στο Δημαρχείο
Καλαβρύτων ένας ηλικιωμένος και επισκέφθηκε το Δήμαρχο. Κάποια στιγμή
ο τοπικός…αυτοκράτωρ άρχισε να φωνάζει και να επιπλήττει το γέροντα, τονίζοντας του ότι όταν μιλάει με «ΑΥΤΟΝ»
πρέπει να βγάζει την τραγιάσκα του.Όχι ότι έχει φασίζουσα νοοτροπία και
συμπεριφορά ο άρχων της πόλης..».
4) Στο υπ’ αριθμ. 190/21-9-03 φύλλο,
το δημοσίευμα με το περιεχόμενο «Η
αντι-παράθεση της «Ε» με το Δήμαρχο
Κα-λαβρύτων είχε περιορισθεί μέχρι
σήμε-ρα σε πολιτικό επίπεδο και κυρίως
για τα ζητήματα του τόπου. Επειδή όμως
ο κ. Π έχει ξεφύγει εντελώς από τα όρια
της ευπρέπειας και καθυβρίζει συντελεστές της εφημερίδας μπορεί αυτή η αντιπαράθεση να μεταφερθεί λίαν συντόμως και στις αίθουσες των Δικαστηρίων,
αν και κάτι τέτοιο δεν αποτελεί δική μας
επιθυμία». Και, τέλος, 5) στο υπ’ αριθμ.
163/12-12-02 φύλλο, το δημοσίευμα με
το περιεχόμενο «Μονίμως καλωδιωμένος με το βουλευτή αυτός ο Δήμαρχος.
Ούτε ανάσα δεν παίρνει αν δεν τον
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ρωτήσει.- Ισχυρός άνδρας, μη μου
πείτε!!!». Το πρώτο από τα ανωτέρω
δημοσιεύματα αναφέρεται σε φήμες
που κυκλοφορούσαν στην περιοχή των
Καλαβρύτων και της Αχαΐας γενικότερα
σχετικά με οικονομικές ατασθαλίες περί
την αγορά εκ μέρους του ν.π.ι.δ. με
την επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο
Καλαβρύτων» (Δημοτική Επιχείρηση),
του οποίου Πρόεδρος ήταν, κατά τα
προεκτεθέντα, ο ενάγων Δήμαρχος
Καλαβρύτων και ο οποίος τελικά παραπέμφθηκε με το υπ’ αριθμ. 107/2004
βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Καλαβρύτων για την πράξη της απιστίας εις βάρος του «Χιονοδρομικού
Κέντρου». Ως είδηση επομένως και
κυκλοφορούσες φήμες, όπως άλλωστε
αναφέρθηκαν, το δημοσίευμα αυτό, αν
και με διαφορετικό κάπως περιεχόμενο,
ήταν κατά βάσιν αληθές, περαιτέρω δε
από το όλον περιεχόμενο του δημοσιεύματος αλλά και ιδίως από την περιεχόμενη στο ίδιο δημοσίευμα ως άνω
επιφύλαξη ότι για του λόγου το αληθές
βέβαια υπεύθυνη είναι η Δικαιοσύνη να
το ελέγξει» προκύπτει ότι η συντάκτρια
του κειμένου δεύτερη εναγομένη δεν είχε
σκοπό εξυβρίσεως του ενάγοντος, σκοπό, δηλαδή που να κατευθύνεται ειδικά
στην προσβολή της τιμής και της υπόληψης του τελευταίου ως ατόμου και
ως δημοσίου, ως άνω, ανδρός, επαφεθείσα για την τελική κρίση στη Δικαιοσύνη (ο ενάγων εν τέλει αθωώθηκε για
την ανωτέρω πράξη με την υπ’ αριθμ.
335/2004 απόφαση του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Καλαβρύτων). Ως
προς το δεύτερο δημοσίευμα και την
αναφερόμενη σ’ αυτό αγωγή του Δ.Κ
κατά του ήδη ενάγοντος Δημάρχου, με
την υπ’ αριθμ. 37/2001 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων
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ή εν λόγω αγωγή (του Δ.Κ) κρίθηκε
νόμι-μη και τάχθηκαν αποδείξεις. Ενόψει
τούτου και του γεγονότος ότι στο δημοσίευμα δεν αναφέρεται και τυχόν επιδίκαση στον ενάγοντα Δ.Κ κανενός
ποσού, και το δημοσίευμα αυτό δεν
μπορεί δεν μπορεί να κριθεί ως συκοφαντικά δυσφημιστικό, ότι δηλαδή περιέχει ψευδές γεγονός εν γνώσει της
αναληθείας του εκ μέρους των εναγομένων, πρόσφορο να βλάψει την τιμή
και την υπόληψη του ενάγοντος, αλλ’
ούτε και υβριστικό, υπό την προεκτεθείσα έννοια, κατευθυνόμενο δηλαδή
ειδικά στην προσβολή της τιμής και της
υπόληψης του ενάγοντος. Συκοφαντικά
και εξυβριστικά δεν ήταν επίσης τα τρίτο
και τέταρτο από τα ως άνω επίδικα δημοσιεύματα, το πρώτο από τα οποία
αναφερόταν σε πληροφορίες της εφημερίδας σχετικά με μικροεπεισόδιο μεταξύ του Δημάρχου και ηλικιωμένου πολίτη και σκοπό είχε (το δημοσίευμα) να
ελέγξει τη συμπεριφορά του Δημάρχου
ως δημοσίου (πολιτικού) προσώπου,
το δε δεύτερο αναφερόταν απλώς στην
αντιπαράθεση του Δημάρχου με την
εφημερίδα των εναγομένων και προειδοποιούσε ενδεχόμενη προσφυγή των τελευταίων στη δικαιοσύνη σχετικά με τη
διαφορά αυτή. Αλλά και το πέμπτο (τελευταίο) από τα ανωτέρω δημοσιεύματα
αποτελεί κριτική της εφημερίδας προς
το πρόσωπο του ενάγοντος Δημάρχου
ως πολιτικού ανδρός και με αφορμή τις
στενές σχέσεις του τελευταίου με βουλευτή του Ν. Αχαΐας, που βεβαίως είναι
θεμιτές, όχι όμως και ανεπίδεκτες σχολιασμού, και δεν μπορεί (και) το δημοσίευμα αυτό να χαρακτηρισθεί συκοφαντικό ή υβριστικό για τον ενάγοντα.
Τα επίδικα δηλαδή δημοσιεύματα,
καταχωρημένα άλλωστε στην προαναφερθείσα ειδική στήλη με τον τίτλο «Πο-
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λιτικολογίες», αποτελούν πολιτική κριτική του ενάγοντος υπό τις ανωτέρω ιδιότητες του και εκδήλωση δικαιολογημένου ενδιαφέροντος των εναγομένων
για την ενημέρωση του αναγνωστικού
κοινού, σύμφωνα και με την κατά το
Σύνταγμα και τους νόμους αποστολή
του τύπου. Και ενόψει του ότι, κατά τα
προεκτεθέντα, τα δημοσιεύματα αυτά
δεν είναι δυσφημιστικά ή εξυβριστικά για
τον ενάγοντα, δεν υφίσταται εν προκειμένω η επικαλούμενη αδικοπραξία της
προσβολής της προσωπικότητας του

ενάγοντος (άρθρ. 57, 914, 920 του ΑΚ,
άρθρο μόνο του ν. 1178/81) και η εντεύθεν αξίωση του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (άρθρ. 59,
932 του ΑΚ), και η αγωγή ήταν απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που
έκρινε αλλιώς και δέχθηκε εν μέρει την
αγωγή και δη για το ποσό των 15.000
Ευρώ, έσφαλε στην κρίση του αυτή,
όπως βάσιμα οι εναγόμενοι υποστηρίζουν με την έφεση τους.

1145/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος Πεντζιάς).
Πνευματική ιδιοκτησία. Έννοια των όρων ¨έργο¨ και ¨πρωτοτυπία ¨. Προσβολή της
πνευματικής ιδιοκτησίας. Δικαιώματα του δημιουργού.

Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.
2121/1993 «οι πνευματικοί δημιουργοί,
με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν
πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία,
που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά
και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα
της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της
προστασίας του προσωπικού του
δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).
Με το άρθρο 2 παρ.1 του ίδιου νόμου
ορίζεται ότι «Ως έργο νοείται κάθε
πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα
λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα
γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς….
οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι
χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή των επιστήμη.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω
διατάξεων προκύπτει ότι το έργο, ως
πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης
ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή προσιτή στις αισθήσεις,
προστατεύεται από τις εν λόγω και λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον,
ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις
της γενικής ρήτρας (άρθρο 2 παρ. 1),
δηλαδή εφόσον είναι πρωτότυπο. Η
«πρωτοτυπία», η έννοια της οποίας
δεν προσδιορίζεται γενικά από το
νόμο, είναι κατά την κρατούσα στη
νομολογία άποψη, η κρίση ότι, κάτω από
παρόμοιες συνθήκες και με τους ίδιους
στόχους κανένας άλλος δημιουργός,
κατά λογική πιθανολόγηση, δεν θα ήταν
σε θέση να δημιουργήσει έργο όμοιο ή
ότι παρουσιάζει μια ατομική ιδιομορφία
ή ένα ελάχιστο όριο «δημιουργικού
ύψους», κάποια απόσταση δηλαδή
από τα ήδη γνωστά ή αυτονόητα. Όπως
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αναφέρθηκε, με τις διατάξεις του νόμου
προστατεύονται και οι φωτογραφίες, για
τις οποίες απαιτείται πρωτοτυπία, συνιστάμενη στο να είναι αυτές «προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του
δημιουργού τους και να αντανακλά την
προσωπικότητα του», με αποκλεισμό
κάθε άλλου αυστηρότερου κριτηρίου(βλ.
και άρθρο 6 της Οδηγίας 93/1998 της
ΕΟΚ) (ΑΠ 152/2005, ΔΕΕ 2005, 1177,
ΕΕΝ 2005, 488). Περαιτέρω, από τις πιο
πάνω διατάξεις και εκείνες των άρθ-ρων
3 και 4 του Ν. 2121/1993 προκύπτει
ότι η εκμετάλλευση του έργου – πνευματικού δημιουργήματος (περιουσιακό
δικαίωμα) επιτυγχάνεται είτε με τη μεταβίβαση ολική ή μερική του περιουσιακού δικαιώματος, έναντι αντιπαροχής,
είτε με συμβάσεις που έχουν ως περιεχόμενο την εκμετάλλευση ολική ή
μερική του δικαιώματος και οι οποίες,
λόγω της συμβατικής ελευθερίας που
διέπει τις ιδιωτικές σχέσεις (άρθρο 361
ΑΚ) είναι δυνατόν να έχουν ποικίλο
περιεχόμενο (χρηματικές καταβολές,
εφάπαξ, ποσοστιαία συμμετοχή στις εισπράξεις της εκμετάλλευσης κλπ.), σύμφωνα και με τις γενικές (άρθρο 32) και
ειδικές (άρθρο 38) ρυθμίσεις του ως άνω
νόμου (βλ. Γ. Κουμάντο, Πνευματική
ιδιοκτησία, έκδ. 8η σελ. 319 επ., Κ.
Ασπρογέρακα – Γρίβα, Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σελ. 49 επ.), ενώ
το ηθικό δικαίωμα παρέχει μεταξύ άλλων στον δημιουργό την εξουσία δημοσίευσης του έργου (ΕφΑθ 3252/2002,
ΔΕΕ 2003/293, ΕφΑθ 4040/2001 ΔΕΕ
2002/58, ΕφΑθ 9040/2000 Ελλ.Δ/νη
2002. 215, Γ. Κουμάντος, Πνευματική
Ιδιοκτησία, εκδ. 6η σελ. 372, Μιχ. Μαρίνος, Η προσβολή του δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, στη Ελλ Δ/νη
35.1441 (1445,1449, 1450). Εξάλλου
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κατά το άρθρο 65 παρ. 1 του ως άνω
νόμου, σε κάθε περίπτωση προσβολής
πνευματικής ιδιοκτησίας ο δημιουργός
μπορεί να αξιώσει την αναγνώριση του
δικαιώματος του, την άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον,
ενώ κατά την παράγραφο 2 όποιος
υπαιτίως προσέβαλε την πνευματική
ιδιοκτησία υποχρεούται σε αποζημίωση
και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης.
Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι
κατώτερη από το διπλάσιο της αμοιβής
που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται
για το είδος της εκμετάλλευσης που
έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος.
Επίσης, κατά την παρ. 3 του ίδιου
άρθρου, αντί για αποζημίωση και χωρίς
να απαιτείται υπαιτιότητα του υπόχρεου
ο δημιουργός μπορεί να αξιώσει την
καταβολή του ποσού κατά το οποίο
ο υπόχρεος έγινε πλουσιότερος από
την εκμετάλλευση του έργου. Τέλος,
κατά την παρ. 4 του ως άνω άρθρου
65, το δικα-στήριο καταδικάζοντας σε
παράλειψη πράξης απειλεί για κάθε
παράβαση χρηματική ποινή 300.000
έως 1.000.000 δραχμών υπέρ του
δημιουργού καθώς και προσωπική
κράτηση έως ένα χρόνο, ενώ κατά τα
λοιπά ισχύει το άρθρο 947 ΚΠολΔ. Οι
προβλεπόμενες από τον πιο πάνω νόμο
κυρώσεις έχουν σχετική αυτοτέλεια και
μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς άμεση
προσ-φυγή στις γενικές διατάξεις του
ΑΚ, οι οποίες μόνο συμπληρωματικά θα
τύχουν εφαρμογής (βλ. Δημ. Σκούρτη,
Κυρώσεις για την προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του
συγγενικού δικαιώματος ΕλλΔ 35, σελ.
981 επ. και ειδικότερα σελ. 982, ΕφΑθ
9040/2000, ό.π.). Ειδικότερα, η πρώτη
παράγραφος του άρθρου 65 ενσωματώνει τις αξιώσεις του άρθρου 60 ΑΚ και
70ΚΠολΔ, το οποίο (άρθρο 60 ΑΚ)
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ισχύει πλέον μόνο συμπληρωματικά
όσον αφορά τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1, το εδάφιο (α) της
παρ. 2 ενσωματώνει την αξίωση της
914 ΑΚ και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις των
άρθρων 57 εδ. (γ), 59, 60 (β) και 932
ΑΚ και προϋποθέτει υπαιτιότητα, παράνομη συμπεριφορά και ζημία (θετική
ή αποθετική) και η παρ. 3 (α) αυτού
καθιερώνει στο δίκαιο πνευματικής
ιδιοκτησίας την αξίωση απόδοσης του
αδικαιολογήτου πλουτισμού (ΑΚ 904),
δηλαδή την αποκατάσταση της ζημίας
χωρίς υπαιτιότητα του υπόχρεου ή
και παρά την επελθούσα παραγραφή
της αξίωσης αποζημίωσης (βλ. Δημ.
Σκούρτη, ό.π., σελ. 988-989). Η κατά
τα άνω αξίωση της απόδοσης του
αδικαιολόγητου πλουτισμού επιτρέπεται
να σωρευθεί επικουρικά με την κατά την
παρ. 2 αξίωση αποζημίωσης, δηλαδή
για την περίπτωση απόρριψης της
κύριας βάσης της αγωγής (άρθρ. 219
παρ. 1 ΚΠολΔ, Δημ. Σκούρτη, ό.π., σελ.
989-990). Από τις προπαρατεθείσες
διατάξεις προκύπτει ότι η προσβολή
των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί πράξη
παράνομη και, εφόσον γίνεται υπαίτια,
συνιστά και αδικοπραξία επειδή ενέχει
αφεαυτής και εναντίωση προς την αποκλειστική εξουσία του δικαιούχου. Για
το λόγο αυτό, ο ενάγων δικαιούχος του
συγγενικού δικαιώματος δεν οφείλει να
αποδείξει το γεγονός ότι η προσβολή
έγινε χωρίς την άδεια του, αφού η ίδια
πράξη της προσβολής συνεπάγεται
και το παράνομο, αλλά ο εναγόμενος
προσβολέας που αρνείται τη συνδρομή
της προσβολής, είτε διότι επικαλείται
νόμιμη άδεια εκμεταλλεύσεως είτε διότι
επικαλείται την προβλεπόμενη στο άρθρο 16 του Ν 2121/1993 συναίνεση του
δημιουργού για πράξεις ή παραλείψεις
που αλλιώς θα αποτελούσαν προσβολή
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του ηθικού δικαιώματος, θα πρέπει να
ισχυριστεί κατ’ ένσταση και να αποδείξει τα γεγονότα που αποκλείουν τον
παράνομο χαρακτήρα της προσβολής
(Μιχ. Μαρίνος, ο.π. σελ. 1447, Μιχ.
Μαρίνος, Ελλ.Δ/νη 1996 σελ. 26., Χ.
Σαουνάτσου Ε.ΕμπΔ 1996. 624 υπό την
ΠΠΑ 9456/1995, ΕφΑθ 1388/2000 Ελλ.
Δνη 2000. 1411).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
ενάγων και ήδη εκκαλών με την από
5-2-2002 αγωγή του ισχυρίστηκε ότι
ως φωτογράφος και σπηλαιοερευνητής
προέβη σε φωτογραφήσεις χώρων του
σπηλαίου Λιμνών Καστριών Καλαβρύτων, την λειτουργία και εκμετάλλευση
του οποίου έχει η εναγομένη δημοτική
επιχείρηση, που απεικονίζουν θέματα
δικής του επιλογής και συνθέσεως,
όπως κλιμακωτές λίμνες με σπηλαιολόγους, λιθωματικές λεκάνες, παραπετασματοειδείς σταλακτίτες κλπ., τα
οποία εμφανίζουν πρωτοτυπία και
έχουν ιδιαίτερη ατομικότητα. Ακόμη
ισχυρίστηκε ότι από τα έργα αυτά
παρέδωσε στην εναγομένη, χωρίς
αμοιβή, κατά το χρονικό διάστημα των
ετών 1990-1995, τις αναφερόμενες 17
φωτογραφίες [την περίοδο 1990-1991
τέσσερις (4) φωτογραφίες με 4 θέματα,
την περίοδο 1991-1992 οκτώ (8) φωτογραφίες με 4 θέματα, την περίοδο
1994-1995 πέντε (5) φωτογραφίες με
4 θέματα] που αποτελούν πνευματικά
του δημιουργήματα, προκειμένου να
προβεί στην έκδοση αφισών (posters)
και διαφημιστικού υλικού, αποκλει-στικά
και μόνο για τη διαφημιστική προ-βολή
του σπηλαίου, χωρίς να ζητήσει αμοιβή
και ότι η εναγομένη από το έτος 1995
και μετά, χωρίς τη συναίνεση του και
χωρίς να του καταβάλλει τη συνηθισμένη αμοιβή, προέβη σε αναπαραγωγή των εν λόγω φωτογραφιών
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με εκτύπωση τους σε κάρτ – ποστάλς,
τις οποίες και εκμεταλλεύεται εμπορικά
και συγκεκριμένα πωλεί από το περίπτερο που εκμεταλλεύεται παραπλεύρως του σπηλαίου, προβαίνοντας έτσι
παράνομα και υπαίτια σε προσβολή
των πνευματικών του δικαιωμάτων ως
δημιουργού των εν λόγω φωτογραφιών.
Ζήτησε δε, να υποχρεωθεί η εναγομένη
να παύσει την χρήση και εκμετάλλευση
των φωτογραφιών του και να παραλείπει
στο μέλλον την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση αυτών με απειλή εις βάρος του δεύτερου εναγομένου, νομίμου
εκπροσώπου της, χρηματικής ποινής
1.000.000 δραχμών ή 2.934 ευρώ και
προσωπικής κράτησης ενός (1) έτους
για κάθε παράβαση. Ακόμη ζήτησε να
του επιδικαστεί, εντόκως, το ποσό των
89.805 € ως αποζημίωση για την παράνομη και υπαίτια προσβολή του περιουσιακού του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των άνω φωτογραφιών, αίτημα το οποίο παραδεκτά περιόρισε σε καταψηφιστικό κατά το πο-σό
των 45.000 € και επί πλέον το ποσό των
29.347 € ως χρηματική ικανοποίηση για
την αποκατάσταση της ηθικής βλά-βης
που υπέστη από την παράνομη και
χωρίς την άδεια του χρησιμοποίηση των
ως άνω φωτογραφιών, αίτημα το οποίο
παραδεκτά περιόρισε σε καταψηφιστικό
κατά το ποσό των 45.000 € και επί πλέον
το ποσό των 29.347 € ως χρηματική
ικανοποίηση για την αποκατάσταση
της ηθικής βλάβης που υπέστη από
την παράνομη και χωρίς την άδεια του
χρησιμοποίηση των ως άνω φωτογραφιών, αίτημα το οποίο παραδεκτά
περιόρισε σε καταψηφιστικό κατά το
ποσό των 15.000 €. Τέλος, κατά την
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επικουρική βάση της αγωγής ζήτησε το
ποσό των 40.500 ευρώ εντόκως, που
αποτελεί το συνολικό καθαρό κέρδος
που αποκόμισε η πρώτη εναγομένη από
την εκμετάλλευση δι‘ αναπαραγωγής
με την μορφή καρτ- ποστάλς και πώληση των ως άνω φωτογραφιών του.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την
εκ-καλουμένη απόφαση του απέρριψε
την αγωγή ως αόριστη κατά τα αιτήματα
της περί επιδικάσεως στον ενάγοντα
αποζημίωσης για παράνομη και υπαίτια προσβολή του περιουσιακού του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
επί των ως άνω φωτογραφιών και για
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης, για το λόγο ότι ο ενάγων δεν
επικαλέστηκε υπαιτιότητα του πρώτου
εναγομένου νομικού προσώπου ή των
προσώπων για τα οποία εκείνο ευθύνεται, ενώ κατά τα λοιπά απέρριψε την
αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Για την
κρίση του όμως αυτή περί αοριστίας της
αγωγής, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
έσφαλε, αφού προς θεμελίωση των ως
άνω αξιώσεων του ο ενάγων επικαλέστηκε υπαιτιότητα των οργάνων της
εναγομένης και ως εκ τούτου έρεισμα
αυτών στη διάταξη του άρθρου 65 παρ.
2 Ν. 2121/1993. Συνεπώς, πρέπει η
εκκαλουμένη απόφαση να εξαφανιστεί
κατά το κεφάλαιο της αυτό και να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία η ένδικη
διαφορά, τόσο ως προς αυτό όσο και
κατά τα λοιπά, δεδομένου ότι κατά της
αποφάσεως αυτής ο ενάγων παραπονείται με την έφεση αφενός μεν για
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του
νόμου, αφετέρου δε για κακή εκτίμηση
των αποδείξεων.
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1158/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ιωάννα Κλάπα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Χριστόδουλος Θεοδωρόπουλος, Ελευθερία Μπαστάνη).
Παραγραφή. Πρόταση ένστασης παραγραφής. Πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος κατά τον οποίο
γεννήθηκε η αξίωση ήτοι το χρονικό σημείο ενάρξεως της παραγραφής και ο χρόνος επιδόσεως
της αγωγής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν, με αφετηρία το ανωτέρω χρονικό σημείο και μέχρι της
επιδόσεως της αγωγής συμπληρώθηκε ο χρόνος της.Η διεκδικητική αγωγή ως αξίωση υπόκειται
στην γενική εικοσαετή παραγραφή (249 ΑΚ) που αρχίζει από την στιγμή που προσβάλλεται το
δικαίωμα της κυριότητας με την δημιουργία καταστάσεως που αντιτίθεται σ’ αυτό και γεννάται από
μόνη τη παράλειψη του δικαιούχου να ασκήσει το δικαίωμα του, χωρίς να ερευνάται το είδος της
νομής ή κατοχής που ασκεί ο προσβολέας και αν η νομή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κτήση
κυριότητας με χρησικτησία και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη. Περιστατικά. Αποδοχή
κληρονομιάς. Δεν απαιτείται για να αποκτήσει ο κληρονόμος τη νομή του κληρονομουμένου
ούτε για την προσμέτρηση του χρόνου χρησικτησίας του προκατόχου του όταν ενάγει με
βάση την έκτακτη χρησικτησία. Περιστατικά.

Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 247, 249, 250, 251, 261, 270,
272, 277 του ΑΚ, 215 παρ. 1, 221 παρ.
1γ και 262 παρ. 1 ΚΠολΔ, για το ορισμένο
της ενστάσεως παραγραφής, πρέπει να
αναφέρονται ο χρόνος κατά τον οποίο
γεννήθηκε η αξίωση, ήτοι το χρονικό σημείο
ενάρξεως της παραγραφής και ο χρόνος
επιδόσεως της αγωγής, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν, με αφετηρία το ανωτέρω
χρονικό σημείο και μέχρι της επιδόσεως
της αγωγής, από τής οποίας διακόπτεται
η παραγραφή, συμπληρώθηκε ο χρόνος
αυτής. Διαφορετικά, σε περίπτωση δηλαδή
μη αναφοράς των ανωτέρω στοιχείων, ο
ισχυρισμός περί παραγραφής της διωκομένης με την αγωγή αξιώσεως είναι ανεπίδεκτος δικαστικής εκτιμήσεως και, επομένως,
απορριπτέος ως αόριστος (ΑΠ Α.Π.
611/2006 ΧΡΙΔ 2006.693, Α.Π. 1355/98
ΕλλΔ/νη 40. 287, Α.Π. 653/96 ΕλλΔνη
39.1612, Εφ.Ιωανν. 323/2004 Αρμ. 2005.
1211, Αρχ. Ν. 2006. 99). Η διεκδικητική
αγωγή ως αξίωση υπόκειται στην γενική
εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249

του ΑΚ, σύμφωνα δε με το άρθρο 251
ιδίου Κώδικα η παραγραφή αυτή αρχίζει
από την στιγμή που προσβάλλεται το
δικαίωμα της κυριότητας με την δημιουργία
καταστάσεως αντιτιθέμενης σ’ αυτό,
γεννάται από μόνη την παράλειψη του
δικαιούχου να ασκήσει το δικαίωμα,
χωρίς να ερευνάται το είδος της νομής
ή κατοχής που ασκεί ο προσβολέας και
αν η νομή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε
κτήση κυριότητος με χρησικτησία και είναι
δυνατή η δικαστική της επιδίωξη. Είναι
αδιάφορο το είδος της κατοχής αυτού που
προτείνει την ένσταση, χωρίς να ερευνάται,
περαιτέρω, και αν η κατοχή αυτή μπορεί
να οδηγήσει σε κτήση της κυριότητας
με χρησικτησία (ΑΠ 171/2004 ΕλλΔνη
45.1426, ΑΠ 881/2002 ΕλλΔνη 43.1689,
ΑΠ 1332/2000 ΕλλΔνη 43.448). Μετά τη
συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής
δικαιούται ο υπόχρεος να προβάλει την
ένσταση παραγραφής και να αρνηθεί την
απόδοση του διεκδικουμένου πράγματος
(ΑΠ 171/2004 ΕλλΔνη 2004.1427, Α.Π.
871/1994 ΕλΔ 38. 559, ΑΠ 713/1993 ΕλΔ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

36. 132, Εφ.Αθ. 4537/2005 ΕλλΔνη 2006.
285, ΕφΑθ 3176/2000 ΕλλΔνη 41.1374).
Ειδικότερος χρονικός προσδιορισμός
της καταλήψεως του πράγματος από
τον εναγόμενο δεν απαιτείται, ούτε
δημιουργείται υποχρέωση του ενάγοντος
για σχετική συμπλήρωση της αγωγής όταν
προτείνεται από τον εναγόμενο για σχετική
συμπλήρωση της αγωγής όταν προτείνεται
από τον εναγόμενο ένσταση παραγραφής,
κτητικής ή αποσβεστικής, διότι το στοιχείο
αυτό ως αναγκαίο για την έναρξη της
παραγραφής, οφείλει να προσδιορίσει ο
ενιστάμενος εναγόμενος κατά το άρθρο
262 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Ενόψει τούτων,
στην προκειμένη διεκδικητική αγωγή των
εφεσιβλήτων κατά των εκκαλούντων,
οι τελευταίοι προέβαλαν την ένσταση
παραγραφής της αγωγής αυτής με τις
έγγραφες προτάσεις τους της πρώτης
συζήτησης, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’
αριθμ. 122/1992 μη οριστική απόφαση την
επανέφεραν δε και με τις προτάσεις τους
κατά τη συζήτηση που επακολούθησε ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου, επί της οποίας
και εξεδόθη η εκκαλουμένη απόφαση,
ισχυριζόμενοι επιγραμματικά ότι η αγωγή
είναι παραγεγραμμένη, ζητώντας και για
το λόγο αυτό την απόρριψη της. Με το
περιεχόμενο αυτό όμως η ένσταση αυτή
ουδέν των ανωτέρω απαραιτήτων κατά
το νόμο για την πληρότητα και το ορισμένο
αυτής στοιχείων διαλαμβάνει, σύμφωνα
και με τα στην ανωτέρω μείζονα σκέψη
εκτιθέμενα. Συνεπώς, το πρωτόδικο Δικαστήριο, απορρίπτοντας με την εκκαλούμενη απόφαση του, όπως από αυτήν
προκύπτει, την παραπάνω ένσταση των
εκκαλούντων, σωστά κατ’ αποτέλεσμα
έκρινε.
Από τις διατάξεις των άρθρων 983,
1051, 1872§1 και 1846 ΑΚ προκύπτει,
ότι με το θάνατο του κληρονομουμένου
η νομή του ακινήτου που είχε αυτός
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μεταβιβάζεται στον κληρονόμο και
χωρίς την αποδοχή της κληρονομίας και
μεταγραφή της σχετικής δήλωσης ή του
κληρονομητηρίου, ο δε κληρονόμος για την
προσμέτρηση του χρόνου χρησικτησίας
των προκτητόρων του δεν χρειάζεται
να έχει αποδεχτεί την κληρο-νομία με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και να
μεταγράψει την αποδοχή κατά τα άρθρα
1193 και 1198 ΑΚ (όταν ενάγει με βάση
την έκτακτη χρησικτησία). Από τις διατάξεις
των άρθρων 1033, 1041 επ. ΑΚ και 262§1
ΚπολΔικ συνάγεται, ότι ο κατά της διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, που στηρίζεται
σε πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας,
προβαλλόμενος από τον εναγόμενο
ισχυρισμός ότι αυτός απέκτησε την κυριότητα του επιδίκου με έκτακτη χρησικτησία
αποτελεί ένσταση, εφόσον ο χρόνος της
νομής, που περιέχεται στα πραγματικά
περιστατικά που προτείνονται και αληθινά
υποτιθέμενα προσπορίζουν στον προτείνοντα την κυριότητα, είναι επαρκής για
τη συμπλήρωση διπλής χρησικτησίας. Σε
περίπτωση δε που ο ενάγων στηρίζει τη
διεκδικητική αγωγή του επί ακινήτου σε
σύμβαση ή διάταξη τελευταίας βουλήσεως,
ο εναγόμενος μπορεί να αντιτάξει ότι
αυτός απέκτησε επ’ αυτού κυριότητα με
χρησικτησία, για το λόγο ότι άσκησε σ’
αυτό προγενέστερες η σύγχρονες πράξεις
νομής με διάνοια κυρίου, οπότε προβάλλει
αιτιολογημένη άρνηση της αγωγής, ενώ
εάν αντιτάξει ότι άσκησε μεταγενέστε-ρες
πράξεις νομής με διάνοια κυρίου, προτείνει
ένσταση ιδίας κυριότητας, η οποία, εφόσον
αποδειχθεί ως βάσιμη, έχει ως έννομο
αποτέλεσμα την απώλεια της κυριότητας
από τον ενάγοντα και την απόκτηση αυτής
από τον εναγόμενο (ΑΠ 425/2001 αδημ.
σε νομικά περιοδικά, ΑΠ 1882/1999 Αρμ.
2000. 1374 και ΑΠ 256/1989 ΕλλΔνη
1990. 528).
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2. ενοχικο δικαιο
14/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Ελένη Μιχοπούλου).
Χρηματική ικανοποίηση. Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο
ατύχημα, δεν δικαιούνται κατά το νόμο αποζημίωση για ηθική βλάβη οι στενοί συγγενείς
του τραυματισθέντος καθώς και οι γονείς του.

Στην περίπτωση σοβαρού τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, τρίτα πρόσωπα, έστω και αν αυτά
ανήκουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του και δοκιμάζουν πράγματι
ψυχικό πόνο και στενοχώρια, όπως οι
γονείς από τον τραυματισμό του τέκνου
τους, δεν δικαιούνται κατά νόμο χρηματική ικανοποίηση (Α. Κρητικού, ό.π.
αριθμ. 946, και συμπλήρωμα β΄ 2005,
αριθμ. 945-9, ΑΠ 1582/2001, ΕλλΔνη
2002.701, Ε Πατρ. 503/2004, Αχ.Νομ.
2005.67, ΕΑ 6940/1994, ΕλλΔνη
1996.1382). Στην προκειμένη περίπτωση, οι ενάγοντες Γ.Τ. και Ε.Τ., με την
από 29-8-2005 αγωγή τους, ζήτησαν
την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης
λόγω του σοκ και της ηθικής βλάβης
που υπέστησαν από τον σοβαρότατο
τραυματισμό του ηλικίας 18 ετών τέκνου
τους Ζ.Τ. που είδαν σε κωματώδη κατά-

σταση και που κατέστη εφόρου ζωής
ανάπηρος και ανίκανος προς εργασία,
συνεπεία του σε αυτή τροχαίου αυτοκινητικού ατυχήματος που δεν έλαβε χώραν ενώπιον τους και το πληροφορήθηκαν αργότερα τηλεφωνικά, μεταβάντες στο Γ.Ν. Νοσοκομείο Αγρινίου όπου
εισήχθη και νοσηλευόταν σε κωματώδη
κατάσταση διασωληνωμένο σε άμεσο
κίνδυνο για τη ζωή του. Σύμφωνα όμως
με όσα εκτίθενται στην αμέσως πιο πάνω μείζονα σκέψη, οι ενάγοντες γονείς
ως τρίτα πρόσωπα και όχι άμεσα ζημιωθέντες παθόντες, δεν δικαιούνται να
ζητήσουν χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης, από το νευρικό κλονισμό και τον ψυχικό πόνο που δοκίμασαν από τον ως άνω βαρύ τραυματισμό
του ενήλικου τέκνου τους, που δεν έλαβε χώρα ενώπιον τους.

19/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Αποστολόπουλος, Νίκος Τσούκαλης).
Αδικοπραξία. Μόνη η αθέτηση προϋφιστάμενης ενοχής δε συνιστά αδικοπραξία.
Είναι όμως δυνατό μια ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη με την οποία παραβιάζεται η
σύμβαση να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Αυτό συμβαίνει όταν

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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η ενέργεια αυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη,
ως αντίθετη από το γενικό καθήκον, που επιβάλλει το άρθρο 914 Α.Κ. Τότε έχουμε
συρροή ενδοσυμβατικής και εξωσυμβατικής από αδικοπραξία ευθύνης. Άρα όταν το
πταίσμα που επέφερε τη ζημία, ταυτίζεται κατά το πραγματικό αυτού περιεχόμενο
με την παραβίαση της σύμβασης και τη δημιουργία της παρανομίας δεν μπορούν να
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αδικοπραξίας. Και βέβαια υπερημερία ενός από
τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να θεμελιώσει από μόνη της αδικοπραξία, όπως
την εννοεί το άρθρο 914 ΑΚ. Περιστατικά.

……Μόνη η αθέτηση προϋφιστάμενης ενοχής δε συνιστά αδικοπραξία. Είναι όμως δυνατόν μια υπαίτια
ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη, με την
οποία παραβιάζεται η σύμβαση να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Τούτο συμβαίνει όταν η ενέργεια αυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν παράνο-μη,
ως αντίθετη προς το γενικό καθήκον,
που επιβάλλει το άρθρο 914 Α.Κ., να
μην προκαλεί κανείς, σε άλλον υπαιτίως
ζημία ή και αν ακόμα πιο γενικά όταν η
ενέργεια, χωρίς να συνιστά παράβαση
συγκεκριμένου απαγορευτικού ή επιτακτικού κανόνα δικαίου, είναι αντίθετη
στο γενικότερο πνεύμα του ή στις
καθόλου επιταγές της έννομης τάξης,
εφόσον ενέχει παράβαση των γενικών
υποχρεώσεων, που επιβάλλουν να μην
προσβάλλει κανείς το πρόσωπο ή τα
προστατευόμενα υλικά αγαθά του άλλου.
Στην περίπτωση αυτή λόγω της υφιστάμενης συρροής ενδοσυμβατικής και εξωσυμβατικής από αδικοπραξία ευθύνης, ο
δικαιούχος της αποζημίωσης μπορεί να
επιλέξει τη μια από αυτές ή να ασκή-σει
παράλληλα τις συρρέουσες αυτοτελείς αξιώσεις. Κατά συνέπεια όταν το
πταίσμα, που επέφερε τη ζημία, ταυτίζεται κατά το πραγματικό αυτού περιεχόμενο με την παραβίαση της σύμβασης
και τη δημιουργία της παρανομίας δεν
μπορούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αδικοπραξίας. Έτσι η υπερη-

μερία ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη
δεν μπορεί να θεμελιώσει από μόνη της
αδικοπραξία, όπως την εννοεί το άρθρο
914 ΑΚ, αφού δεν μπορεί να έχει συνέπειες ανεξάρτητες από τη συμβατική
σχέση, της οποίας αποτελεί ενδεχόμενο επακόλουθο (βλ. σχ. ΑΠ 212/2000
Δνη 41, 754, Α.Π. 1285/1980 ΝΟΒ 29,
554, Α.Π. 217/76 ΝΟΒ 24, 766, Εφ.
Αθ. 7018/98 Δνη 99, 1139, Εφ. Πατρ.
203/2001 Αχ. Νομ. 18, 314, Μπαλής:
Γεν. Αρχές, εκδ. 8η § 89). Στην παρούσα
υπόθεση οι ενάγουσες- εκκαλούσες
εκθέτουν στην αγωγή, επί της οποίας
εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, ότι
μεταξύ της κάθε μιας τούτων ως εργοδότριας και της πρώτης εναγομένης,
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως
εργολήπτριας, της οποίας μοναδική
διαχειρίστρια είναι η δεύτερη εναγομένη,
καταρτίσθηκαν εγγράφως συμβάσεις
έργου, με βάση τις οποίες ανέλαβε η
παραπάνω εργολήπτρια την υποχρέωση, για λογαριασμό κάθε μιας τούτων,
εκπόνησης μελέτης και την υποβολή
αυτής αρμοδίως προκειμένου να επιδοτηθούν από σχετικό πρόγραμμα υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας για να
ιδρύσουν μονάδες, εκτροφής καραβίδας
και βατράχων. Ότι έναντι της συμφωνημένης αμοιβής, κατέβαλαν στην
εργολήπτρια εταιρεία, ως προκαταβολή αυτής, τα αναφερόμενα στην αγωγή
χρηματικά ποσά. Ότι συμφωνήθηκε σε
περίπτωση που δεν θα εγκριθούν οι
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με-λέτες, που ήδη αναφέρθηκαν, από
το φορέα διαχείρισης του ίδιου επιδοτούμενου προγράμματος, είχε υποχρέωση
η εναγομένη-εργολήπτρια να επιστρέψει τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν σ΄ αυτήν, ως προκαταβολή της
αμοιβής της. Ότι οι σχετικές μελέτες
απορρίφθηκαν από τον παραπάνω
φορέα για λόγους περιβαλλοντικούς
και οι εναγόμενες αρνούνται να τους
επιστρέψουν τα προκαταβληθέντα χρηματικά ποσά. Ζητούν δε να υποχρεωθούν οι τελευταίες να καταβάλλουν στην
κάθε μία τούτων, και εις ολόκληρον η
κάθε μία, λόγω της αδικοπραξίας της
δεύτερης εναγομένης διαχειρίστριας
τα ίδια χρηματικά ποσά και να απαγγελθεί προσωπική της κράτηση, ως
μέσον εκτελέσεως της αποφάσεως. Το
δικαστήριο, που εξέδωσε την εκκαλουμένη απόφαση, δέχθηκε την αγωγή
ως νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη ως
προς την πρώτη εναγομένη εταιρεία για
παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων και απέρριψε αυτήν ως, προς
την δεύτερη εναγομένη-διαχειρίστρια για
έλλειψη παθητικής νομιμοποιήσεως,
κατά το μέρος που ενάγεται και αυτή
κατά τη θεμελίωση της (αγωγής) για
τη συμβατική ευθύνη της Ε.Π.Ε και
ως μη νόμιμη σ’ ότι αφορά τη θεμελίωση της στην αδικοπραξία αυτής, ως
υπαιτίου καταστατικού οργάνου. Ήδη
κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται με την υπό κρίσιν έφεση οι
ενάγουσες, κατά το μέρος που απορρίφθηκε η αγωγή τους, ως προς τη
δεύτερη των εναγομένων για εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ζητούν να γίνει
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δεκτή η έφεση τους, να εξαφανισθεί
η εκκαλουμένη απόφαση, με σκοπό
να γίνει δεκτή ως κατ΄ ουσίαν βάσιμη
στο σύνολο της η αγωγή τους. Με το
προαναφερόμενο ιστορικό η αγωγή
στηρίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις
των άρθρων 681, 351, 389 Α.Κ. όπως
δέχθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, ως
προς την Ε.Π.Ε., παραδοχή η οποία δεν
πλήττεται με την έφεση και συνεπώς η
ευθύνη της τελευταίας και η αντίστοι-χη
αξίωση των εναγουσών είναι συμβατική. Δεν περιέχονται όμως σ΄ αυτήν
στοιχεία από τυχόν συρρέουσα αξίωση
από αδικοπραξία, που διαπράχθηκε
από την εναγομένη διαχειρίστρια, αφού
το επικαλούμενο πταίσμα, που επέφερε τη ζημία των εναγουσών δηλαδή
η υπερημερία της Ε.Π.Ε ως προς την
εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν
από τις ένδικες συμβάσεις έργου, δεν
μπορεί να νοηθεί χωρίς αυτές τις συμβάσεις, στα πλαίσια των οποίων ενήργησε
και ταυτίζεται κατά το πραγματικό του
περιεχόμενο με την παραβίαση της
σύμβασης. Ούτε άλλωστε εκτίθενται
στην αγωγή περιστατικά, που να συνιστούν αυτοτελή λόγο αδικοπρακτικής
ευθύνης της εναγομένης διαχειρίστριας,
ως καταστατικού οργάνου της Ε.Π.Ε.,
σε σχέση με την επικαλούμενη ζημία
των εναγουσών, όπως ενδεχομένως
εξωτερίκευση πράξης η παράλειψης
αυτής, που να δείχνει τη θέληση της να
ιδιοποιηθεί τα προκαταβληθέντα από
τις ενάγουσες χρηματικά ποσά μετά τη
ματαίωση της αιτίας για την οποία είχαν
δοθεί ή ενσωμάτωση στην περιουσία της
των ποσών τούτων.
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54/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κονταξής, Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης).
Πώληση. Για το κύρος της δεν ασκεί καμία επιρροή αν και πως κατέβαλε ο αγοραστής
το τίμημα που συμφωνήθηκε ούτε η μη καταβολή του τιμήματος καθιστά αυτή και μόνη
την πώληση εικονική. Το γεγονός της μη καταβολής μπορεί να αποτελέσει δικαστικό
τεκμήριο για την εικονικότητα της δικαιοπραξίας, όχι όμως και αυτοτελή ισχυρισμό για
τη θεμελίωση δικαιώματος για την ακύρωση της πώλησης ως εικονικής. Η εικονικότητα
της δικαιοπραξίας μπορεί να αποδειχθεί με τα επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσα.

Κατά το άρθρο 138 εδ. α΄ του
ΑΚ, δήλωση βούλησης που δεν έγινε
στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά
(εικονική) είναι άκυρη. Εξάλλου, κατά
τη σαφή έννοια του άρθρου 513 ΑΚ, ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης πώλησης
είναι το πράγμα, το τίμημα και η συμφωνία των συμβαλλομένων για τη
μετά-θεση της κυριότητας και πληρωμής
του τιμήματος, η οποία προκειμένου για
ακίνητο πρέπει να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρ. 369 ΑΚ).
Από τα ανωτέρω συνάγεται , ότι για το
κύρος της καταρτισθείσας σύμβασης
πώλησης δεν ασκεί καμία επιρροή
αν και πως κατέβαλε ο αγοραστής το
τίμη-μα που συμφωνήθηκε, ούτε η μη
κατα-βολή του τιμήματος καθιστά αυτή
και μόνη την πώληση εικονική. Απλώς
το γεγονός της μη καταβολής του τιμήματος μπορεί να αποτελέσει δικαστικό

τεκμήριο για την εικονικότητα της δικαιοπραξίας, όχι όμως και αυτοτελή ισχυρισμό για τη θεμελίωση δικαιώματος για
την ακύρωση της πώλησης ως εικονικής
(ΑΠ 483/2005 ΕλλΔνη 46.1430, ΑΠ
787/1994 ΕλλΔνη 36.840, ΑΠ 306/1993
ΕλλΔνη 35.1301). Περαιτέρω, η κατ’
άρθρο 138 ΑΚ εικονικότητα δικαιοπραξίας , μπορεί να αποδειχθεί με τα κατά
τις διατάξεις του ΚΠολΔ επιτρεπόμενα
αποδεικτικά μέσα, διότι δεν πρόκειται
για τροποποίηση της δικαιοπραξίας,
οπότε θα χρειαζόταν ο κατ’ άρθρο 164
ΑΚ οριζόμενος τύπος, ούτε η απόδειξη
της εικονικότητας στρέφεται κατά του
περιεχομένου της δικαιοπραξίας ώστε
να έχει εφαρμογή το άρθρο 393 παρ. 2
ΚΠολΔ (ΑΠ 586/2004 ΕλλΔνη 45.1629,
ΑΠ 160/1996 ΕλλΔνη 37. 1325, ΑΠ
438/1995 ΕΕΝ 64.263).

77/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Αναστάσιος Φραντζής).
Χρησιδάνειο. Ο χρήστης οφείλει αποζημίωση για τα ελαττώματα (νομικά ή πραγματικά)
του πράγματος που την ύπαρξη τους αποσιώπησε με δόλο. Η μη ανακοίνωση του
ελαττώματος από το χρήστη από υπαίτια άγνοια στο χρησάμενοδεν μπορεί να στηρίξει
ευθύνη της διάταξης του άρθρου 914 ΑΚ.
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Κατά τις διατάξεις των άρθρων
810 και 812 του ΑΚ, με τη σύμβαση
χρησιδανείου ο ένας από τους συμβαλλόμενους (χρήστης) παραχωρεί στον
άλλο τη χρήση πράγματος χωρίς αντάλλαγμα και αυτός (χρησάμενος) έχει
υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα
μετά τη λήξη της σύμβασης. Ο χρήστης
οφείλει αποζημίωση για ελαττώματα
του πράγματος, που την ύπαρξη τους
αποσιώπησε με δόλο. Από τις διατάξεις
αυτές προκύπτει ότι εάν το χρησιδανεισθέν πράγμα έχει νομικά ή πραγματικά
ελαττώματα, από τα οποία προκαλείται

ζημία στο χρησάμενο, ευθύνη του χρήστη υπάρχει μόνο αν αυτός, γνωρίζοντας
το ελάττωμα, το αποκρύπτει με δόλο
από το χρησάμενο. Η μη ανακοίνωση
του ελαττώματος στο χρήστη από
υπαίτια άγνοια δεν μπορεί να στηρίξει
ευθύνη βάσει της διάταξης του άρθρου
914 του ΑΚ, γιατί για την ευθύνη του
χρήστη απαιτείται δόλια αποσιώπηση
του ελαττώματος (Β. Βαθρακοκοίλη,
ΕΡΝΟΜΑΚ, εκδ. 2006, κάτω από το
άρθρο 812 ΑΚ, αριθμ. 4 και 6, ΑΠ
506/1978, ΝοΒ 27.374).

137/2007
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Τρυφωνίδης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κάντας, Γεώργιος Ηλιόκαυτος).
Αδικοπραξία. Αν προκύπτει και ωφέλεια, πραγματική ζημία είναι ότι υπολείπεται μετά
την αφαίρεση της ωφέλειας. Η ωφέλεια όμως αυτή πρέπει να τελεί σε αιτιώδη με το
ζημιογόνο γεγονός σύνδεσμο. Τέτοιος σύνδεσμος δεν υπάρχει όταν η ωφέλεια και η
ζημία στηρίζονται - η κάθε μία σε διαφορετική αιτία και ιδίως όταν η ωφέλεια οφείλεται
σε εξαιρετική και ελεύθερη δραστηριότητα του ζημιωθέντος, κείμενη έξω της συνήθους
πορείας των πραγμάτων π.χ. από ενεργητικότητα που υπερβαίνει το μέτρο. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
298 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι ο παρά
το νόμο ζημιώσας άλλον υπαίτιος
υποχρεούται σε αποζημίωση, που
περι-λαμβάνει τη διαφορά μεταξύ της
ενεστώσας περιουσιακής κατάστασης
του ζη-μιωθέντος και εκείνης που
θα είχε αυτός, αν δεν συνέβαινε το
ζημιογόνο γεγονός. Για το λόγο αυτόν
οσάκις εξ αυτού προκύπτει και ωφέλεια
πραγματική ζημία είναι ό,τι υπολείπεται
μετά την αφαίρεση της ωφέλειας. Για το
λόγο αυτόν οσάκις εξ αυτού προκύπτει
και ωφέλεια, πραγματική ζημία είναι
ό,τι υπολείπεται μετά την αφαίρεση της
ωφελείας. Η ωφέλεια όμως αυτή πρέπει

να τελεί σε αιτιώδη με το ζημιογόνο γεγονός σύνδεσμο, να ήταν δηλαδή το
γεγονός αυτό πρόσφορο να παραγάγει
το όφελος, κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων (ΑΠ 523/1995 ΕΕΝ/1996,
426, ΑΠ 298/1974 ΝοΒ 22, 1285, ΑΠ
807/1973 ΝοΒ 22, 391). Τέτοιος σύνδεσμος δεν υπάρχει όταν η ωφέλεια και
η ζημία στηρίζονται η κάθε μία σε διαφορετική αιτία (ΕΑ 545/1978 Αρμ 1978,
441) και ιδίως όταν η ωφέλεια οφείλεται
σε εξαιρετική και ελεύθερη δραστηριότητα αυτού τούτου του ζημιωθέντος,
κείμενη έξω της συνήθους πορείας των
πραγμάτων (ΑΠ 394/1997 ΕλλΔνη 38,
1783), μάλιστα δε αντίκειται στην καλή
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πίστη ο καταλογισμός του οφέλους,
όταν αυτό απορρέει από έκτατη προσπάθεια του ζημιωθέντος, λ.χ. από
ενεργητικότητα η οποία υπερτείνει το
μέτρο κατά το οποίο αυτός οφείλει,
κατά το άρθρο 300 παρ. 1 εδ.β. ΑΚ, να
περιορίσει τη ζημία (ΑΠ 523/1995 ό.π.).
Η ενάγουσα συνεχίζει την
ασκούμενη από τον θανόντα σύζυγο της
ατομική αυτού επιχείρηση τεντοποιίας,
από την οποία αποκερδαίνει 200.000
250.000 δρχ. τον μήνα. Οι συνολικές
όμως οικονομικές δυνάμεις αυτής, με
τις οποίες θα συνέβαλε και συμβάλλει
κατά το ως άνω επίδικο χρονικό διάστημα στις οικογενειακές ανάγκες
( δ ι α τ ρ ο φ ή σ υζύγου και τέκνων)
ανέρχονται σε 100.000 δραχμές το
μήνα, το δε επιπλέον ποσό οφείλεται

σε έκτακτη προσπάθεια και ελεύθερη
δραστηριότητα αυτής, κείμενη έξω της
συνήθους πορείας των πραγμάτων.
Τα παραπάνω δεν αναιρούνται από το
ότι, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 28153/204-1995 συμβολαίου σύστασης εταιρίας
περιορισμένης ευθύνης του συμ/φου
Πατρών Π.Β.Κ συνεστήθη η «ΑΧΑΪΚΗ
ΤΕΧΝΟ-ΠΟΙΙΑ ΕΠΕ» με εταίρους…
η οποία στη συνέχεια μετεβλήθη σε
μονοπρόσωπη ΕΠΕ, αφού αυτή η
εταιρία είχε έδρα το κατάστημα επί της
οδού Θεμιστοκλέους αρ. 7 Πάτρα, όπου
δηλ. ασκούνταν και η επιχείρηση του ως
άνω θανόντος (στην οποία ανήκαν και
δύο παλαιά επαγγελματικά αυτοκίνητα
που πρωτοκυκλοφόρησαν το 1984,
αξίας 800.000 δραχμών έκαστο).

139/2007
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Τρυφωνίδης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Κορφιάτης, Νικόλαος Παρασκευόπουλος).
Καρποί. Εταιρεία σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. Περιστατικά.

Όταν ως διαφύγον κέρδος ζητείται η αξία των απολεσθέντων καρπών,
πρέπει, για να είναι ορισμένη η αγωγή,
να μνημονεύονται και οι δαπάνες που
ήταν αναγκαίες για την παραγωγή τους,
αφού οι δαπάνες αυτές εμπίπτουν στα
ληφθέντα προπαρασκευαστικά μέτρα,
τα οποία καθιστούν πιθανή την πραγματοποίηση κερδών (ΑΠ 998/2003 ΧΡΙΔ
2004, 44). Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ενόψει του ότι στην
ως άνω αγωγή δεν γίνεται μνεία των
συγκεκριμένων περιστατικών, περιστάσεων και μέτρων, που καθιστούν πιθανό
το κέρδος ως προς τα επί μέρους υπό

στοιχεία 3, 4, και 5 κονδύλια, μη αρκούσης της αφηρημένης επανάληψης των
εκφράσεων του άρθρου 298 ΑΚ, ειδικότερα δε ως προς τα ως άνω αιτούμενα
κονδύλια για το διαφύγον κέρδος ζητείται η αξία απολεσθέντων καρπών, χωρίς
να μνημονεύονται σ’ αυτήν και οι δαπάνες που ήταν αναγκαίες για την παραγωγή τους (όπως μεταφορικά, φάρμακα
κλπ), η αγωγή ως προς τα αιτούμενα ως
άνω κονδύλια είναι αόριστη, και πρέπει
να απορριφθεί ως προς αυτά, η δε
εκκαλουμένη, η οποία την δέχθηκε ως
προς αυτά ως ορισμένη, εσφαλμένως
ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο και
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συνεπώς ο σχετικός λόγος της έφεσης

πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος.

201/2007
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Παπανικολάου, Θεοφάνης Κατσίνας).
Υπαναχώρηση. Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση του εργοδότη. Διεκδίκηση της
αμοιβής που είχε καταβάλει στον εργολάβο με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.
Δεκτή η αγωγή. Άσκηση ανταγωγής από τον εργολάβο για καταβολή υπολοίπων της
συμφωνημένης εργολαβικής αμοιβής με βάση όχι τον αδικαιολόγητο πλουτισμό αλλά
τη σύμβαση. Απορρίπτεται η ανταγωγή που θα ήταν νόμιμη μόνο αν στηρίζονταν
στον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Στην προκειμένη περίπτωση,
η καλούσα Χ.Α άσκησε ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών την
από 20-11-1989 αγωγή της, κατά του
καθού Π.(Τ.)Π, για την καταβολή του
εκεί αναφερόμενου χρηματικού ποσού,
που του είχε καταβάλει για την εκτέλεση του αναφερομένου σ’ αυτήν έργου,
επειδή αυτή υπαναχώρησε από τη
σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα για τον αδικαιολόγητο
πλουτισμό, αλλιώς (επικουρικά), ως
αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Ο
τελευταίος άσκησε με τις προτάσεις
την από 2-5-1990 ανταγωγή κατά της
πρώτης, για καταβολή υπολοίπου
συμ-φωνημένης εργολαβικής αμοιβής
αυτού. Επί της αγωγής και ανταγωγής
εκδό-θηκε κατά την τακτική διαδικασία
η 673/1996 οριστική απόφαση με την
οποία η μεν αγωγή απορρίφθηκε ως
μη νόμιμη, η δε ανταγωγή έγινε εν μέρει
δεκτή. Κατά της αποφάσεως αυτής η
καλούσα(ενάγουσα) άσκησε την από
10-10-1996 έφεση της με την οποία ζητούσε την εξαφάνιση της και την παραδοχή της αγωγής της και την απόρριψη
της ανταγωγής. Το Δικαστήριο τούτο με

την 424/1997 απόφαση του, δέχτηκε
τυπικά και ουσιαστικά την έφεση, εξαφάνισε την εκκαλουμένη απόφαση και
στη συνέχεια δέχθηκε την αγωγή ως
νόμιμη και κατ’ ουσία βάσιμη στο σύνολο της ως προς την κύρια βάση της
(αδικαιολόγητο πλουτισμό) και εν μέρει
την ανταγωγή. Κατά της αποφάσεως
αυτής η ενάγουσα άσκησε αίτηση
αναι-ρέσεως, επί της οποίας εκδόθηκε
η 1031/2004 απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε η πιο πάνω απόφαση του Εφετείου μόνο κατά
το μέρος που κρίθηκε νόμιμη η ανταγωγή και παραπέμφθηκε η υπόθεση
προς εκδίκαση στο Δικαστήριο τούτο.
Ήδη, με την από 15-6-2005 κλήση της
εκκαλούσας (ενάγουσας), νομίμως
εισάγεται η υπόθεση προς συζήτηση
ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Επομένως, ενόψει των ανωτέρω, οι διάδικοι
επανήλθαν στην πριν από την πιο πάνω
απόφαση του Εφετείου κατάσταση
σχετικά με την τύχη της ανταγωγής και
πρέπει η έφεση να ερευνηθεί εκ νέου ως
προς το θέμα αυτό.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 686 α΄, 387§2, 389§2,
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και 390 ΑΚ, προκύπτει ότι, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης από αυτές, με τη δήλωση του
εργοδότη προς τον εργολάβο, ότι υπαναχωρεί από τη μεταξύ τους σύμβαση
μίσθωσης έργου, η τελευταία καταργείται αναδρομικά (EX TUNC), από τη
στιγμή δηλαδή της κατάρτισης της, από
την οποία, αυτοδικαίως, διαλύεται η νομική σχέση που τους συνέδεε, επέρχεται απόσβεση των υποχρεώσεων τους
για παροχές από την εν λόγω σύμβαση
και δημιουργείται υποχρέωση αυτών να
αποδώσουν αμοιβαίως τις παροχές που
έλαβαν, κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΑΠ 1227/1995,
ΑΠ 348/1994). Στην προκειμένη περίπτωση, ο εφεσίβλητος αντενάγων (και
εναγόμενος) με την ανταγωγή του, που
άσκησε με τις προτάσεις ενώπιον του
Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, ζήτησε να
υποχρεωθεί η εκκαλούσα ενάγουσα
(αντεναγομένη) να του καταβάλει μέρος
της αμοιβής του, αντίστοιχο προς την
αξία του έργου που αυτός είχε ήδη

εκτε-λέσει, σύμφωνα με την μεταξύ τους
εργολαβική σύμβαση και τις σχετικές με
αυτή διατάξεις (άρθρα 681, 683, 694
ΑΚ). Όμως, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα
στην αγωγή και τις παραδοχές της
ως άνω αποφάσεως (427/1997) του
Δικαστηρίου τούτου, η μεταξύ των διαδίκων εργολαβική σύμβαση καταργήθηκε (διαλύθηκε) αναδρομικά, λόγω
υπαναχώρησης της ενάγουσας (εργοδότριας) και ως εκ τούτου η απαίτηση
του αντενάγοντος εργολάβου για καταβολή της αμοιβής του για το μέρος του
έργου που εκτέλεσε, μόνο στις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό
(άρθρ. 904 επ. Α.Κ.) ήταν δυνατό να
θεμελιωθεί και όχι στις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. που ρυθμίζουν τη σύμβαση
μισθώσεως έργου. Συνεπώς, η υπό
κρίση ανταγωγή, η οποία στηρίζεται
στις διατάξεις της συμβάσεως έργου και
όχι στις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο
πλουτισμό, είναι μη νόμιμη και πρέπει
να απορριφθεί.

223/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλκιβιάδης Αναγνωστόπουλος, Θεόδωρος Τζαμαλούκας).
Σύμβαση έργου. Καταγγελία από τον εργοδότη. Γίνεται και σιωπηρώς, χωρίς να είναι
απαραίτητο να εξηγήσει ή να δικαιολογήσει την απόφαση του προς καταγγελία της
συμβάσεως. Η τυχόν αλήθεια ή αναλήθεια των λόγων που οδήγησαν αυτόν στην καταγγελία
δεν επηρεάζει το κύρος της. Η διάταξη του άρθρου 700 ΑΚ είναι ενδοτικού δικαίου. Κύρια
συνέπεια της καταγγελίας είναι η λύση της σύμβασης για το μέλλον. Στην περίπτωση
που επιδιώκει κάποιος οικονομικό αποτέλεσμα που πρόκειται να επιτευχθεί με πράγμα
μη αναλωτό, όπως π.χ. μεταφορικό μέσο και συμβάλλεται γι αυτόν τον σκοπό με εκείνον
που διαθέτει το πράγμα, η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ τους έχει το χαρακτήρα
της μίσθωσης έργου μόνον όταν από το περιεχόμενο της συμβάσεως συνάγεται ότι
την όλη ευθύνη της εποπτεύσεως του επιδιωκομένου αποτελέσματος αναλαμβάνει με
βάση αυτήν εκείνος που διαθέτει το πράγμα, ο οποίος και διατηρεί γι αυτόν το λόγο τη
φυσική εξουσίαση και τη διεύθυνση του χειρισμού του. Αλλιώς είναι μίσθωση πράγματος.
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Κοινοπραξία. Εξομοιούται με την εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρία, αν δεν έχουν τηρηθεί
οι διατυπώσεις της δημοσιότητας των άρθρων 39-42 του Ε.Ν. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 700 ΑΚ ο εργοδότης έχει δικαίωμα μέχρι την αποπεράτωση του έργου να καταγγείλει
οποτεδήποτε τη σύμβαση. Αν γίνει
καταγγελία οφείλεται στον εργολάβο
η συμφωνημένη αμοιβή δηλαδή ολόκληρο το αντάλλαγμα που θα εδικαιούτο να αξιώσει και θα κέρδιζε ο τελευταίος, αν δεν καταγγελόταν η σύμβαση,
στην οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, που
έγιναν μέχρι την καταγγελία, καθώς και
οι δαπάνες που έγιναν για να βρίσκεται
ο εργολάβος σε ετοιμότητα να εκτελέσει
το έργο. Αυτό το δικαίωμα του εργοδότη
μπορεί να ασκηθεί ρητώς ή σιωπηρώς
και δεν έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη ορισμένου λόγου, γι αυτό και δεν
απαιτείται να εξηγήσει ο ίδιος ή να
δι-καιολογήσει την απόφαση του προς
καταγγελία της συμβάσεως, η τυχόν δε
αλήθεια ή αναλήθεια των λόγων που
οδήγησαν αυτόν στην καταγγελία, δεν
επηρεάζει το κύρος της. Η παραπάνω
διάταξη περιέχει κανόνα ενδοτικού
δικαίου και γι αυτό είναι ισχυρή η συμφωνία των μερών, με την οποία ορίζεται
ρύθμιση διαφορετική από εκείνη της
διάταξης. Η κύρια συνέπεια της καταγγελίας είναι η λύση της σύμβασης για
το μέλλον. Περαιτέρω από τις διατάξεις
των άρθρων 574 επ., 681 επ. ΑΚ, προκύπτει ότι στην περίπτωση που επιδιώκει κάποιος οικονομικό αποτέλεσμα,
που πρόκειται να επιτευχθεί με πράγμα
μη αναλωτό, όπως πχ μεταφορικό
μέσον και συμβάλλεται γι αυτόν τον σκοπό με εκείνον που διαθέτει το πράγμα,
η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ τους
έχει το χαρακτήρα της μίσθωσης έργου
μόνον όταν από το περιεχόμενο της συμ-

βάσεως συνάγεται ότι την όλη ευθύνη
της εποπτεύσεως του επιδιωκομένου
αποτελέσματος αναλαμβάνει με βάση
αυτήν εκείνος που διαθέτει το πράγμα,
ο οποίος και διατηρεί γι αυτόν το λόγο
τη φυσική εξουσίαση και τη διεύθυνση
του χειρισμού του. Στην αντίθετη περίπτωση όταν δηλαδή λείπει το παραπάνω στοιχείο, η σύμβαση έχει το χαρακτήρα της μίσθωσης πράγματος, που
ειδικότερα παρατηρείται όταν ο διαθέτων το πράγμα περιορίζεται να θέτει
απλώς τη χρήση του στη διάθεση του
αντισυμβαλλόμενου, αναλαμβάνοντας
το πολύ να εξασφαλίσει παράλληλα
στον τελευταίο, προς τον οποίο γίνεται
η παραχώρηση του πράγματος και το
χειρισμό του είτε αυτοπροσώπως είτε
προμηθεύοντας το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να μπορέσει να επιδιώξει
και να επιτύχει αυτός (αντισυμβαλλόμενος) με δική του ευθύνη το όποιο
αποτέλεσμα. Εξάλλου η κοινοπραξία
που δρα εμφανώς με εταιρική επωνυμία
και ενεργεί τις αναγόμενες στο σκοπό
της εμπορικές πράξεις, εξομοιούται
προς εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 39-42
του Εμπ.Ν, με αποτέλεσμα να έχει την
ικανότητα να είναι διάδικος, οι εταίροι
της να ευθύνονται έναντι των τρίτων εις
ολόκληρον κατ’ άρθρο 22 Εμπ.Ν και να
μπορούν κατά συνέπεια να εναχθούν
αυτοί για τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας. Έτσι νομιμοποιείται παθητικά
ο ενάγων που στρέφεται αυτοτελώς
κατά μελών της κοινοπραξίας που λειτουργεί ως εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη
εταιρεία και ζητάει την καταψήφιση
τους, ως οφειλετών, για απαίτηση που
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γεννήθηκε από τη δράση τους είτε ατομικώς είτε στα πλαίσια της κοινοπραξίας, τα οποία φέρουν εις ολόκληρον
ευθύνη κατά την έννοια του άρθρου 481
ΑΚ (βλ σχ ΑΠ 147/03 Δνη 44, 1359, ΑΠ
236/1992 Δνη 34, 1309, ΑΠ 1500/92
Δνη 35, 432, ΑΠ 1180/95 Δνη 38, 778,
ΑΠ 1365/1992 Δνη 35, 1134, ΑΠ 45/86
Δνη 27, 480, ΟλΑΠ 717/1978 ΝοΒ 27,
540, ΑΠ 664/76 ΝοΒ 25, 33, Καυκά: Εν.
Δικ. στο άρθρο 700 ΑΚ, Α, Γεωργιά-δη
Μ. Σταθόπουλου ΑΚ 700.
Με την από 23-12-01 αγωγή,
που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών ο ήδη εφεσίβλητος κατ’ εκτίμηση του δικογράφου της,
ισχυρίσθηκε ότι μεταξύ αυτού και της
κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΕΚΑΜ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕ- ΙΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Μ/
ΠΗ ΕΠΕ», που δεν είναι διάδικος και
ασκεί εμπορική δραστηριότητα και της
οποίας μέλη είναι οι εναγόμενες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καταρτίσθηκαν οι αναφερόμενες σ’ αυτήν συμβάσεις έργου, στις οποίες αυτός συμβλήθηκε ως εργολάβος και η τελευταία
(κοινοπραξία) ως εργοδότρια, με βάση
τις οποίες ανέλαβε την υπο-χρέωση να
εκτελέσει τα αναφερόμενα ειδικότερα
έργα, μεταξύ των οποίων και εκπόνηση
μελετών υπό την ιδιότητα του ως διπλωματούχου μηχανικού, αντί συμφωνημένης αμοιβής. Ότι η εργοδότρια κοινοπραξία πριν από τη περάτωση ορισμένων από τα συμφωνημένα έργα κατήγγειλε τις σχετικές συμβάσεις, οι οποίες
θεωρείται ότι λύθηκαν για το μέλλον.
Ότι κατ’ εντολή της ίδιας εργοδότριας
αγόρασε για λογαριασμό της και παρέδωσε σ’ αυτήν τα αναφερόμενα στην
αγωγή κινητά πράγματα, καταβάλοντας και το αντίστοιχο τίμημα, καθώς
επίσης ότι στα πλαίσια συμβάσεων
μίσθωσης πράγματος που καταρτί-
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σθηκαν μεταξύ τους, στις οποίες αυτός
συμβλήθηκε ως εκμισθωτής και η
τελευταία (κοινοπραξία) ως μισθώτρια,
διέθεσε σ’ αυτήν μηχανήματα της
κυριότητας του δηλαδή παραχώρησε
τη χρήση τους και της εξασφάλισε προσωπικό για το χειρισμό τους, προκειμένου αυτή να υλοποιήσει τις αναφερόμενες στην αγωγή εργασίες, η οποία
και διατηρούσε την ευθύνη εποπτεύσεως του αποτελέσματος αυτού, αντί
συμφωνημένου της αρχικής μίσθωσης
έργου, που αφορούσε τις εργασίες για
την εγκατάσταση καλωδίων της ΔΕΗ
μέσα σε χαντάκια και η συμφωνημένη
αμοιβή ήταν 14.000 δρχ. ανά μέτρο
μήκους εκσκαφής, για την εκτέλεση του
οποίου απασχολούσε χειριστές μηχανημάτων, επειδή κατά τις αναφερόμενες
στην αγωγή ημερομηνίες από λόγους
που ανάγονται σε υπαιτιότητα της
κοινοπραξίας, δεν κατέστη δυνατόν να
εργασθούν, ζήτησε από την τελευταία
να αποσύρει το συνεργείο του ώστε να
απασχοληθεί σε άλλη εργασία, πλην
όμως αυτή του ζήτησε να παραμείνει
στον τόπο του έργου και συμφώνησε
να του καταβάλει όποιο ποσόν δαπανήσει για την περίπτωση που δεν απασχοληθεί το συνεργείο του. Με βάση
τα δεδομένα αυτά ζήτησε να υποχρεωθούν οι εναγόμενες, εις ολόκληρον η
κάθε μια, να του καταβάλουν το ποσόν
των 13.729.025 δρχ ή 40.290,60 Ευρώ,
με το νόμιμο τόκο από την επομένη της
επιδόσεως της αγωγής, που αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο της αμοιβής του,
λόγω της καταγγελίας των συμβάσεων
έργου, που δεν είχαν περατωθεί, την
αμοιβή του για τα έργα που εκτέλεσε
και παρέδωσε στην κοινοπραξία, καθώς και τις αξιώσεις του από τις λοιπές
προαναφερόμενες αιτίες, κατά το οποίο
ποσόν άλλωστε κατέστη η αντισυμβαλ-
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λομένη κοινοπραξία πλουσιότερη σε
βάρος του χωρίς να υπάρχει νόμιμη
αιτία. Η αγωγή είναι νόμιμη κατά την
κυρία βάση αυτής σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 361, 345, 346,
574, 595, 681, 700, 713, 722 ΑΚ και
πρέπει να ερευνηθεί και ως προς την
ουσιαστική της βασιμότητα.

224/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου, Γεώργιος Γρίνος, Γρηγόριος
Αποστόλου, Παντελής Ντάσκαρης).
Οικογένεια. Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης. Δικαιούμενα πρόσωπα
είναι και οι αγχιστείς πρώτου βαθμού (πεθερός, πεθερά, γαμπρός, νύφη), όχι όμως και
αγχιστείς πέραν του πρώτου βαθμού όπως είναι από αδελφή γαμπρός και ανεψιός.
Ποια άλλα πρόσωπα δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση (σύζυγος, κατιόντες, ανιόντες,
αδελφοί και οι κληρονόμοι από διαθήκη). Πρόσωπα που συζούσαν με ελεύθερη
συμβίωση χωρίς καμία πρόθεση για μελλοντική σύναψη γάμου δεν δικαιούνται.

Κατά το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ, σε
περίπτωση θανάτωσης προσώπου η
χρηματική αυτή ικανοποίηση μπορεί να
επιδικαστεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Στη διάταξη
αυτή δεν προσδιορίζεται η έννοια του
όρου «οικογένεια του θύματος», προφανώς γιατί ο νομοθέτης δεν θέλησε
να διαγράψει δεσμευτικά τα όρια ενός
θε-σμού, ο οποίος από τη φύση του υφίσταται κατ’ ανάγκη τις επιδράσεις από
τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις κατά τη
διαδρομή του χρόνου. Κατά την αληθή
όμως έννοια της διάταξης, που απορρέει από το σκοπό της θέσπισης της,
στην οικογένεια του θύματος περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς του θανατωθέντος,
που δοκιμάστηκαν ψυχικά από την
απώλεια του και στην ανακούφιση του
ψυχικού πόνου των οποίων στοχεύει η
διάταξη, αδιαφόρως αν συζούσαν μεταξύ τους ή διέμεναν χωριστά. Με την
έννοια αυτή οι μεν αγχιστείς πρώτου
βαθμού (πεθερός, πεθερά, γαμπρός,

νύφη), περιλαμβάνονται στην οικογένεια
του θύματος, ενώ οι αγχιστείς πέραν
του πρώτου βαθμού, όπως είναι ο από
αδελφή γαμπρός και ανεψιός του, δεν
περιλαμβάνονται. Το πόρισμα αυτό ενισχύεται από τις διατάξεις των άρθρων
57 εδ. 2 και 59 ΑΚ, που εγγύτερα προσεγγίζουν το ζήτημα και με τις οποίες
καθορίζονται περιοριστικά τα πρόσωπα
που δικαιούνται να ζητήσουν την προστασία της προσωπικότητας προσώπου που πέθανε και την επιδίκαση
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής
βλάβης. Είναι δε τα πρόσωπα αυτά
ο σύζυγος, οι κατιόντες, οι ανιόντες,
οι αδελφοί και οι κληρονόμοι του από
διαθήκη. Παρέπεται απ’ αυτά, ότι στην
οικογένεια του θύματος δεν περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία
συζούσαν με αυτό σε κατάσταση ελεύθερης συμβίωσης, χωρίς καμία πρόθεση για μελλοντική σύναψη γάμου.
Άρα, δυνατότητα χορήγησης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης
που προκλήθηκε στον επιζώντα από
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το θάνατο του συντρόφου του δεν
προβλέπεται από το νόμο. Ούτε όμως
με ανάλογη εφαρμογή εδώ της άνω
διάταξης του άρθρου 932 εδ. 3 ΑΚ
μπορεί να επιδικαστεί τέτοια χρηματική
ικανοποίηση για την εξισορρόπηση των
δημιουργούμενων από την απώλεια του
θύματος δυσμενών καταστάσεων και
συνεπειών. Αντίθετη άποψη θα ήταν
contra legem, αλλά και ανατρεπτική
του και συνταγματικά κατοχυρωμένου
θεσμού του γάμου. Επιπλέον γιατί
δεν υπάρχει κάποιο κενό δικαίου, σε
σχέση με τη ρύθμιση της κατάστασης
αυτής των προσώπων που τελούν σε
ελεύθερη ένωση. Για πρώτη φορά,
μετά την αναμόρφωση των διατάξεων
του οικογενειακού δικαίου με το ν.
1329/1983, η «ελεύθερη ένωση»,
δηλαδή η εξώγαμη συμβίωση ενός
άνδρα και μιας γυναίκας, αναφέρεται
ως όρος στο άρθρο 1444 παρ. 2
εδ. α΄ του ΑΚ και μάλιστα σαν λόγος
παύσης του δικαιώματος διατροφής
του διαζευγμένου συζύγου, δηλαδή
σαν ένα είδος οιονεί ποινής κατά
δικαιούχου διατροφής διαζευγμένου
συζύγου, ο οποίος συζεί με κάποιον
άλλον σε ελεύθερη ένωση. Παρά ταύτα
στη συνέχεια ο Αστικός Κώδικας δεν
ρυθμίζει ευθέως τα αποτελέσματα της.
Έτσι η «ελεύθερη ένωση», εντάσσεται
στις «de facto οικογενειακές σχέσεις»,
δηλαδή στις παράτυπες ή αντικανονικές
από νομική άποψη καταστάσεις που
βρίσκονται στο περιθώριο της νομικής
ζωής. Περαιτέρω, όπως συνάγεται
και από το πλέγμα διατάξεων των
άρθρων 1444 εδ. β΄, 1456, 1457,
1471, 1479, 1350 επ. και 1386 επ.
του ΑΚ, σε συνδυασμό προς άρθρο
21 παρ. 1 του Συντάγματος, πρόκειται
για συνειδητή επιλογή του νομοθέτη, ο
οποίος, αν και γνώριζε τον όρο «ελεύ-
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θερη ένωση» πριν από το 1983, δεν
θέλησε να ρυθμίσει τα θέματα και νομικά
ζητήματα που απορρέουν από αυτή την
ίδια την ελεύθερη ένωση. Ο έλληνας
νομοθέτης ενσυνείδητα απέφυγε μέχρι
σήμερα να ρυθμίσει τα θέματα αυτά,
εισάγοντας και στην Ελλάδα το θεσμό
«των ληξιαρχικώς καταχωρισμένων
σχέσεων» που ισχύει σε ορισμένα
κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντίθετα περιορίστηκε απλά σε ρύθμιση
θεμάτων που συνδέονται έμμεσα με
αυτή, ενόψει της ρύθμισης της τεχνητής
γονιμοποίησης και των συνεπειών της
στο χώρο της συγγένειας, με βασικό
γνώμονα την προστασία του παιδιού
που γεννιέται σε μία τέτοια ελεύθερη
ζώνη. Ο θεσμός του γάμου ρυθμίζεται
και προστατεύεται από τις πιο πάνω
διατάξεις και γενικά την Ελληνική
έννομη τάξη και δεν αναγνωρίζεται
αντίστοιχη και μάλιστα ανάλογη προστασία της εξώγαμης συμβίωσης. Η
τελευταία, έστω και αν ήταν «ληξιαρχικώς καταχωρισμένη σχέση», δεν είναι
δυνατό να εξομοιωθεί με το θεσμό του
γάμου. Οι δύο θεσμοί, δηλαδή αυτός
«της ληξιαρχικώς καταχωρισμένης σχέσης» συμβίωσης μεταξύ ετεροφυλοφίλων και ομοφυλοφίλων και εκείνος του
γάμου, διαφέρουν όχι μόνο κατ’ όνομα,
αλλά και στην ουσία τους, καθώς δημιουργήθηκαν για να καλύψουν διαφορετικής φύσεως κοινωνικές ανάγκες. Η
ελεύθερη συμβίωση χωρίς τέκνα δεν
αναγνωρίζεται από το δίκαιο μας, αφού
αυτό δεν αναγνωρίζει έννομα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη μορφή εμφάνισης της, έτσι δεν μπορεί κατά συνέπεια να υπαχθεί στην έννοια της οικογένειας, ούτε προστατεύεται, γιατί στην
πραγματικότητα όσοι την επιλέγουν
προφανώς δεν επιθυμούν την υπαγωγή
τους σε νομικές ρυθμίσεις και άρα δε-
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σμεύσεις, επομένως θα ήταν αντιφατικό
να τύχουν μόνο προστασίας. Με όλα
αυτά, δεν υφίσταται η απαραίτητη για
την αναλογική εφαρμογή της διάταξης
του άρθρου 932 εδ. 3 ΑΚ ομοιότητα της
τυχόν αρρύθμιστης περίπτωσης προς
τη ρυθμιζόμενη (ΑΠ 434/2005 ΕλλΔνη
46.1060, Κρητικός, Αποζημίωση από
τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα, Συμπλήρωμα 2005 αρ. 957 β, Κλειδωνόπουλος, Η ελεύθερη ένωση. Τα θύματα της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης και της αποζημιώσεως για στέρηση διατροφής, ΕλλΔνη

44.905). Στην προκειμένη υπόθεση, ο
πρώτος ενάγων που κατά τα διαλαμβανόμενα στην αγωγή συζούσε με τη
θανούσα σε ελεύθερη ένωση, δεν περιλαμβάνεται στην έννοια της κατ’ άρθρο
932 ΑΚ οικογένειας, σύμφωνα με τα
προεκτεθέντα και δεν δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης για την ψυχική
οδύνη που τυχόν υπέστη από το θάνατο
της συντρόφου του, όπως ορθώς έκρινε
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ο σχετικός τέταρτος λόγος της εφέσεως των
εναγόντων πρέπει να απορριφθεί ως
αβάσιμος.

238/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Φερμελής, Ειρήνη Ματσούκη).
Καταδολίευση των δανειστών. Η καταδολιευτική δικαιοπραξία ακυρώνεται κατά τόσο μέρος
μόνον καθόσον ζημιώνεται αυτός που προσβάλλει την πράξη της απαλλοτριώσης δηλαδή
κατά το μέρος της που απαιτείται για να καλυφθεί η απαίτηση του. Πως υπολογίζεται το
ποσοστό της ακύρωσης της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
939 και 943 του ΑΚ προκύπτει ότι η με
αυτές θεσπιζόμενη διάρρηξη των απαλλοτριώσεων, που έγιναν από τους οφειλέτες προς βλάβη των δανειστών τους,
επέρχεται κατά τόσο μέρος μόνον, καθόσον ζημιώνεται αυτός που προσβάλλει την πράξη της απαλλοτριώσεως, δηλαδή κατά το μέρος της που απαιτείται
για να καλυφθεί η απαίτηση του, η οποία
διαφορετικά δεν μπορεί να ικανο-ποιηθεί
(ΑΠ 479/2005 ΕλλΔνη 46.1449, ΑΠ 632/
2001 ό.π., ΕφΘεσ 1764/2004 ό.π.).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά:…Ωστόσο, ο
πρώτος εναγόμενος δεν εξόφλησε τα
επιδικασθέντα ποσά διατροφής, καθώς
και τα ποσά δικαστικής δαπάνης που

επιβλήθηκαν σε βάρος του, παρά δε
τις εκ μέρους του περιστασιακές καταβολές, εξακολουθούσε να οφείλει ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο από τις τελικώς
επιδικασθείσες απαιτήσεις ύψους
3.662.500 δραχμών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Κατά το χρόνο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες οι παραπάνω
απαιτήσεις, ο πρώτος εναγόμενος
μεταβίβασε αιτία δωρεάς εν ζωή στον
δεύτερο εναγόμενο αδελφό του το
μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που είχε
στην ιδιοκτησία του, δηλαδή ποσοστό
κυριότητας 1/3 εξ αδιαιρέτου μίας
ημιανώγειας παλαιάς πέτρινης οικίας
επιφάνειας 110 τ.μ., μετά του οικοπέδου
της εμβαδού 198,50 τ.μ., που βρίσκεται
στην περιοχή «Μέση Αγυιά» ή « Άγιος
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Αλέξιος» της πόλεως των Πατρών και
στην οδό Ιωαννίνων αρ. 49, δυνάμει
του 4988/22.5.1997 συμβολαίου της
συμβο-λαιογράφου Πατρών Κ.Κ-Ν, το
οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα οικεία
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών στον τόμο 2192 και με
αύξοντα αριθμό μεταγραφής 270. Κατά
το χρόνο που μεταβίβασε το παραπάνω
περιουσιακό στοιχείο ο πρώτος εναγόμενος ενήργησε με πρόθεση να βλάψει
την ενάγουσα και την ανήλικη θυγατέρα
του Κ, καθόσον γνώριζε ότι ήταν οφειλέτης του πιο πάνω ληξιπρόθεσμου
ποσού από υποχρέωση διατροφής,
αφού πριν από την άνω μεταβίβαση
(22.5.1997) είχαν εκδοθεί οι παραπάνω
δικαστικές αποφάσεις κατά τα έτη
1996 και 1997. Ο πρώτος εναγόμενος
κατά το χρόνο άσκησης της υπό κρίση
αγωγής (18.7.1997) δεν διέθετε άλλο
εμφανές περιουσιακό στοιχείο εκτός
από το πιο πάνω ποσοστό κυριότητας
ακινήτου, αξίας τούτου (ιδανικού μεριδίου) 6.227.568 δραχμών. Ενεργώντας,
όμως, τα ανωτέρω ο τελευταίος περιήλθε σε τέτοια οικονομική κατάσταση,
ώστε η υπολειπόμενη περιουσία του,
μετά την άνω καταδολιευτική απαλλοτρίωση του μοναδικού περιουσιακού
του στοιχείου, να μην επαρκεί για την
ικανοποίηση των ως άνω ληξιπροθέσμων κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησης ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου της ένδικης αγωγής (20.3.2001)
απαιτήσεων των εναγουσών, γεγονός
που γνώριζε ο πρώτος εναγόμενος. Περαιτέρω, από κανένα αποδεικτικό μέσο
αποδείχθηκαν οι ισχυρισμοί των εναγομένων, ότι η εν λόγω απαλλοτρίωση
έλαβε χώρα προς εξόφληση δανείου
3.500.000 δραχμών περίπου, που ο
δεύτερος από αυτούς είχε δανείσει
στον πρώτο σταδιακά κατά τα έτη 1994
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και 1995, τα οποία διατέθηκαν για την
αποπεράτωση της ημιτελούς οικίας της
ενάγουσας και ότι είχαν συμφωνήσει
την απόδοση του δανείου εντός του
έτους 1996, πλην, όμως, κατέληξαν
στη μεταβίβαση του άνω ποσοστού
κυριότητας με δωρεά και όχι με σύμβαση
πωλήσεως προκειμένου να αποφύγουν
οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση.
Τούτο δε ενισχύεται από το γεγονός ότι η
αξία του ιδανικού μεριδίου κατά το χρόνο
της δια δωρεάς μεταβίβασης του στον
δεύτερο εναγόμενο ανερχόταν όπως
προαναφέρθηκε, κατ’ αντικειμενική
εκτίμηση του στο ποσό των 6.227.568
δραχμών, ποσό το οποίο υπερβαίνει
προφανώς το ύψος του επικαλουμένου
ως συνομοληγηθέντος μεταξύ των
εναγομένων δανείου. Επί πλέον, ο
ισχυρισμός του δεύτερου εναγομένου,
ότι δεν γνώριζε ότι με την παραπάνω
μεταβίβαση σε αυτόν απαλλοτριώθηκε
περιουσία του πρώτου εναγομένου με
σκοπό να βλάψει τις ενάγουσες, ουδεμία
έννομη επιρροή ασκεί, δεδομένου
ότι η μεταβίβαση αυτή έγινε αιτία
δω-ρεάς και επομένως γνώση αυτού
ως τρίτου που αποκτά με απαλλοτρίωση περιουσιακό στοιχείο εξ αίτιας
χαριστικής δεν απαιτείται (άρθ. 942
ΑΚ). Να σημειωθεί, ότι η αναγκαστική
κατάσχεση των μισθολογικών αποδοχών του πρώτου εναγομένου, που
η ενάγουσα ατομικά και ως νόμιμος
εκπρόσωπος του ανηλίκου τέκνου της
επέσπευσε το έτος 1998 εις χείρας της
εταιρείας «DANAOS SHIPPING CO
LTD» ως τρίτης, εργοδότρια του πρώτου
εναγομένου, στην οποία αυτός παρείχε
την εργασία του ως ανθυποπλοίαρχος
σε πλοίο (ΡΑRIS MAERSK), που αυτή
εκμεταλλεύεται ως εφοπλιστής, αφορά
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των εναγουσών από διατροφή σε μεταγενέστερο
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χρονικό διάστημα, από 24.11.1997 και
εφεξής, οι οποίες επιδικάστηκαν με την
2501/1997 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών (βλ. κυρίως το
από 25.2.1998 κατασχετήριο έγγραφο).
Ο ισχυρισμός, επομένως, των εναγομένων ότι με την πιο πάνω κατάσχεση
ικανοποιούνται οι ανωτέρω προγενέστερες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις διατροφής, που επιδικάστηκαν με τις 677/1976
και 706/1997 δικαστικές αποφά-σεις,
είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Με βάση τα αποδειχθέντα ως άνω
πραγματικά περιστατικά αρκεί η διάρρηξη ποσοστού του απαλλοτριωθέντος
ακινήτου για την ικανοποίηση της

απαί-τησης της ενάγουσας και του υπ’
αυτής εκπροσωπουμένου τέκνου της,
το οποίο (ποσοστό) ανέρχεται ενόψει
του ύψους της απαίτησης κατά τον
κρίσιμο πιο πάνω χρόνο και της αξίας
του μεταβιβασθέντος εν λόγω ακινήτου
σε 3.662.500 / 6.227.568 = 58, 81%
(του 1/3 εξ αδιαιρέτου). Επομένως, το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την
εκκαλουμένη απόφαση του κήρυξε εν
όλω διερρηγμένη την προσβαλλόμενη
δικαιοπραξία, αντί να κηρύξει τη διάρρηξη αυτής κατά το προαναφερθέν ποσοστό, εσφαλμένα το νόμο ερμήνευσε
και εφάρμοσε ως προς το σημείο αυτό.

299/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Χρήστος Ζαγγανάς).
Ανήλικος. Εποπτεία του (923 ΑΚ). Προϋποθέσεις ευθύνης του εποπτεύοντος.
Άμυνα (284 ΑΚ). Στοιχεία της. Πραγματικά περιστατικά.

Στη διάταξη του άρθρου 923 ΑΚ
ορίζεται ότι «όποιος έχει την εποπτεία
ανηλίκου ή ενηλίκου, ο οποίος τελεί υπό
δικαστική συμπαράσταση ευθύνεται
για τη ζημία που τα πρόσωπα αυτά
προξενούν παράνομα σε τρίτον, εκτός
αν αποδείξει ότι άσκησε την προσήκουσα εποπτεία ή ότι η ζημία δεν μπορούσε να αποτραπεί. Οι προϋποθέσεις
ευθύνης του εποπτεύοντος είναι οι
ακόλουθες:1) να υπάρχει υποχρέωση
εποπτείας ανηλίκου ή απαγορευμένου
που πηγάζει από το νόμο ή τη σύμβαση.
Εποπτευόμενοι είναι οι ανήλικοι, που
δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους κατά το χρόνο της πράξης.
Υπόχρεοι εποπτείας ανηλίκου από το
νόμο είναι οι γονείς του στα πλαίσια

ασκήσεως της γονικής μέριμνας (ΑΚ
1510, 1513, 1514, 1515), όταν δε οι
εποπτεύοντες είναι περισσότεροι, όπως
οι γονείς του ανηλίκου, που ασκούν από
κοινού τη γονική του μέριμνα ευθύνονται
εις ολόκληρον κατά την ΑΚ 926, 2) ο
εποπτεύων να παραμέλησε υπαίτια την
εποπτεία, που του ανατέθηκε από το
νόμο. Κατά την ΑΚ 923 τεκμαίρεται μαχητά ότι σε περίπτωση, που ο εποπτευόμενος προκάλεσε παράνομη ζημία σε
τρίτον, ο εποπτεύων από υπαιτιότητα
του παραμέλησε την εποπτεία αυτή. Η
τεκμαιρόμενη αυτή υπαιτιότητα είναι το
θεμέλιο ευθύνης του εποπτεύοντος, 3)
ο εποπτευόμενος να προξενήσει παράνομα ζημία σε τρίτον. Θα πρέπει δηλαδή η ζημιογόνα συμπεριφορά του επο-
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πτευόμενου να στοιχειοθετεί την αντικειμενική υπόσταση μιας αδικοπραξίας
από τις προβλεπόμενες στην ΑΚ 914
επ.(παρανομία, ζημία, αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στην παράνομη συμπεριφορά του εποπτευόμενου και στη
ζημία), χωρίς να απαιτείται οπωσδήποτε και πταίσμα του εποπτευόμενου.
Στην περίπτωση που ο εποπτευόμενος
είναι ικανός για καταλογισμό και ενήργησε υπαίτια ευθύνεται και ο ίδιος προσωπικά σε αποζημίωση (ΑΚ 914) και
διατηρείται η εις ολόκληρον συνευθύνη
του εποπτεύοντος (ΑΚ 923, 926). Θα
πρέπει περαιτέρω να υπάρχει αιτίωδης
συνάφεια ανάμεσα στην παραμέληση
της εποπτείας από τον εποπτεύοντα και
στη ζημιογόνα συμπεριφορά του εποπτευόμενου. Η συνδρομή τέτοιας αιτιώδους συνάφειας τεκμαίρεται μαχητά
από την ΑΚ 923. Αν ο εποπτεύων δεν
καταρρίπτει με ανταπόδειξη τα τεκμήρια
αυτά γεννιέται ευθύνη σε βάρος του να
αποκαταστήσει τη ζημία, που υπέστη
ο τρίτος. Πέραν από την παραπάνω
ευθύνη σε βάρος του ίδιου του εποπτεύοντος γεννιέται και η υποχρέωση
για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης του τρίτου. Εξάλλου εποπτεία
είναι η επίβλεψη, επιτήρηση και προφύλαξη του ανηλίκου, όπως και η καθοδήγηση του σε συμπεριφορά σύμφωνα
με τους κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς, η κατεύθυνση της προσοχής
του στους κινδύνους που απορρέουν
από ορισμένα αντικείμενα ή από ορισμένες πράξεις και η προφύλαξη του
από ορισμένες καταστάσεις, που η αντιμετώπιση τους υπερβαίνει τις δυνάμεις
του. Απλές απαγορεύσεις δεν αρκούν
όταν ο εποπτεύων δεν είναι βέβαιος
ότι θα γίνουν σεβαστές. Το μέτρο της
επο-πτείας εξαρτάται από το σύνολο
των περιστάσεων και ιδίως από την
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ηλικία, την ωριμότητα, τη μόρφωση του
επο-πτευόμενου και του εποπτεύοντος,
το προβλεπτό ή την επικινδυνότητα
της ζημιογόνου συμπεριφοράς. Τέλος
η άμυνα δηλαδή η υπεράσπιση που
επι-βάλλεται για να αποτραπεί παρούσα
και άδικη επίθεση, κατ’ άρθρο 284 ΑΚ,
δεν αποτελεί παράνομη πράξη. Αλλά
για να μην είναι παράνομη η πράξη του
αμυνόμενου πρέπει να συντρέξουν οι
εξής προϋποθέσεις:1) επίθεση δηλαδή
συμπεριφορά που τείνει να προσβάλει
έννομο αγαθό ορισμένου προσώπου,
2)η επίθεση να είναι άδικη δηλαδή αντικειμενικά αντίθετη προς κανόνα δικαίου
και 3)η επίθεση να είναι παρούσα
δηλαδή να συντελείται ή τουλάχιστον
να επίκειται. Η υπεράσπιση είναι επιβαλλόμενη, όσο και η απαραίτητη
για την προστασία του αγαθού στη
συγκεκριμένη περίπτωση. Το αν η υπεράσπιση ήταν αυτή που επιβαλλόταν,
αναφέρεται κυρίως στα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άμυνα
και κρίνεται αντικειμενικά, δηλαδή εκτιμάται αντικειμενικά ο κίνδυνος από την
επίθεση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν
το τι νόμισε ο αμυνόμενος. Όσο η υπεράσπιση ήταν αυτή που επιβαλλόταν,
ο αμυνόμενος δεν υποχρεώνεται να
αποζημιώσει αυτόν που επιτέθηκε,
γιατί η ζημία, την οποία του επέφερε
δεν έγινε παράνομα. Αντίθετα σε περίπτωση υπέρβασης της άμυνας, κυρίως όταν η υπεράσπιση δεν ήταν αυτή
που επιβαλλόταν, αλλά περισσότερο
βλαπτική από όσα χρειαζόταν για να
αντιμετωπισθεί η επίθεση, η πράξη παραμένει άδικη ως προς την υπέρβαση
(βλ. Ολ.ΑΠ 1366/2003 Δνη 45,1024, ΑΠ
138/2001 Δνη 42.674, ΕφΑθ 41310/1997
Δνη 41.143, ΕφΑθ 6492/1998 Δνη 39,
1644, Γεωργιάδη Σταθόπουλου ΑΚ στο
άρθρο 923, Γάφος Ερμ ΑΚ στο άρθρο
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284 αρ. 33, Ν. Παππαντωνίου: Γενικές
Αρχές ΑΚ, 1983, παρ. 50).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Την 22.4.2001
μετά τα μεσάνυχτα ο ενάγων διασκέδαζε με φίλους του στο κέντρο διασκέδασης
κλάμπ με το διακριτικό τίτλο «GAZ»,
που βρίσκεται στη διασταύρω-ση των
οδών Γούναρη και Αγίου Ανδρέου της
πόλης των Πατρών. Στον ίδιο χώρο
διασκέδαζε παρέα με φίλο του ο πρώτος
των εναγομένων, ηλικίας τότε 15 ½
χρόνων, του οποίου τη γονική μέριμνα
από κοινού ασκούσαν οι λοιποί των
εναγομένων, γονείς του. Περί την 1.30
ώρα ο ίδιος ανήλικος εναγόμενος,
που βρέθηκε δίπλα από τον ενάγοντα,
πάτησε κατά λάθος το πόδι του τελευταίου, ο οποίος εκνευρίσθηκε, άρχισε να εξυβρίζει το ανήλικο, τον έβγαλε
έξω από το κατάστημα βιαίως και με
τα χέρια του τον χτυπούσε στο κεφάλι
του. Τότε ο ανήλικος για να αντιμετωπίσει την άδικη και άμεση επίθεση του
ενάγοντος, που απειλούσε τη σωματική
του ακεραιότητα, αμυνόμενος, χτύπησε
τον ενάγοντα με μαχαίρι στην θωρακική
και κοιλιακή χώρα, στον οποίο κατάφερε επτά χτυπήματα. Ακολούθως
ετράπη σε φυγή και την 4.5.2001 παρουσιάσθηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών, ομολογώντας ότι διέπραξε την παραπάνω πράξη. Ο ενάγων
με-τά τον τραυματισμό του μεταφέρθηκε
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Πατρών, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος μέχρι και την 25.4.2001 και
ακολούθως επί ένα μήνα νοσηλεύθηκε
στην οικία του, αφού έλαβε αναρρωτική
άδεια, καθόσον την ίδια εποχή υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία.
Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά ο ανήλικος εναγόμενος πράγματι βρέθηκε σε
κατάσταση άμυνας, όπως ισχυρίσθηκε
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στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ισχυρισμό τον οποίο επαναφέρει με σχετικό
λόγο εφέσεως, πλην όμως η υπεράσπιση του για την αποτροπή της επίθεσης του ενάγοντος, εκτιμώμενη αντικειμενικά, δεν ήταν η επιβαλλόμενη, ενόψει
του μέσου, που χρησιμοποίησε γιαυτήν,
καθόσον μπορούσε να αντιμετωπισθεί
και χωρίς τη χρήση του μαχαιριού και
μάλιστα σε καίρια ζωτικά σημεία του
σώματος του τελευταίου, όπως είναι η
κοιλιακή και θωρακική χώρα. Άλλωστε
όταν συνέβη το παραπάνω περιστατικό
έξω από το κατάστημα, ακολούθησαν
τους συμπλεκόμενους και άλλα άτομα,
όπως ο Α.Ο φίλος του ανηλίκου και ο
Σ.Κ, που βρισκόταν ως θαμώνας του
καταστήματος, οι οποίοι προσπάθησαν
να τους χωρίσουν, γεγονός που μείωνε
τον κίνδυνο από την επίθεση του ενάγοντος, ώστε δεν ήταν η μοναδική προσιτή λύση γιαυτόν για την από-κρουση
της επίθεσης η χρήση του μαχαιριού
(βλ. την 210/2004 απόφαση του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Πατρών).
Έτσι ο ανήλικος, αμυνόμενος, υπερέβη
την επιβαλλόμενη άμυνα, όπως βάσιμα
ισχυρίζεται ο ενάγων και συνεπώς η
πράξη του παραμένει άδικη. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι με την παραπάνω
απόφαση κρίθηκε ότι τέλεσε τις πράξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης,
της οπλοφορίας και οπλοχρησίας καθ’
υπέρβαση των ορίων της επιβαλλόμενης
άμυνας. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι
συνυπαίτιος για τον τραυματισμό του
είναι και ο ενάγων, ο οποίος, ηλικίας
τότε 22 χρονών, για ένα ασήμαντο
γε-γονός, όταν δηλαδή ο ανήλικος του
πά-τησε κατά λάθος το πόδι του, άρχισε
να τον εξυβρίζει, τον έσυρε βιαίως εκτός
του καταστήματος και εκμεταλλευόμε-νος τις υπέρτερες σωματικές του
δυνά-μεις, σε σχέση με τον τελευταίο,
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τον γρονθοκοπούσε στο κεφάλι του.
Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά η
υπαιτιότητα του ενάγοντος εκτιμάται
σε 60% και του ανηλίκου εναγομένου
σε 40%. Αποδείχθηκε ακόμα ότι οι
γονείς του ανηλίκου δεν άσκησαν την
προσήκουσα εποπτεία του προσώπου
του. Καθ’ όσον επέτρεψαν σ’ αυτόν
μεταμεσονύχτιες ώρες να βρίσκεται
σε χώρους, όπου γίνεται συνήθως
μεγάλη κα-τανάλωση οινοπνευματωδών
ποτών, που επηρεάζει την ψυχική
ισορροπία των χρηστών και δημιουργεί
κινδύνους, ενόψει της ηλικίας, της
ανωριμότητας του, που είχε ανάγκη
παρακολουθήσεως χάριν του εαυτού
του αλλά και των τρίτων. Εξάλλου δεν
καθοδήγησαν τον ανήλικο με βάση τους
κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς
και δεν έστρεψαν την προσοχή του
στους κινδύνους που απορρέουν από
τη χρήση του μαχαιριού, το οποίο έφερε

μαζί του και το χρησιμοποίησε. Έτσι οι
εναγόμενοι γονείς του ανηλίκου παραμέλησαν υπαίτια την εποπτεία του, γεγονός που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια
με την παραπάνω ζημιογόνο συμπεριφορά του εποπτευομένου ανηλίκου,
ο δε σχετικός ισχυρισμός τους για την
ανατροπή του τεκμηρίου του άρθρου
923 ΑΚ, ότι άσκησαν την προσήκουσα
επιμέλεια, τον οποίο πρότειναν στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ήδη επαναφέρουν με σχετικό λόγο εφέσεως
πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμος. Περαιτέρω το δικαστήριο
εκτιμώντας τις συνθήκες τελέσεως της
παραπάνω αδικοπραξίας, το βαθμό του
πταίσματος, το μέγεθος της βλάβης, την
κοινωνική και οικονομική κατάσταση
των διαδίκων, κρίνει εύλογα χρηματική
ικανοποίηση για την αποκατάσταση της
ηθικής βλάβης του ενάγοντος, το ποσόν
των 10.000 ευρώ.

348/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Χαλιώτου, Μιχαήλ Μοσχονάς).
Αδικοπραξία που αποτελεί συνάμα κολάσιμη πράξη. Αν ο χρόνος της παραγραφής
της κολάσιμης πράξης είναι μεγαλύτερος, τότε ο ίδιος χρόνος ισχύει και για την
αδικοπραξία του ΑΚ (937.2 ΑΚ). Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Η αφετηρία της ποινικής παραγραφής είναι διαφορετική της αστικής παραγραφής. Η
παραγραφή υπολογίζεται in abstracto χωρίς να συνυπολογίζεται το οριζόμενο από την
παρ. 3 του άρθρου 113 του ΠΚ μέγιστο διάστημα της αναστολής. Περιστατικά.

To άρθρο 937 του ΑΚ ορίζει ότι
η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο
παθών έμαθε τη ζημία και τον υπόχρεο
σε αποζημίωση. Σε κάθε όμως περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται μετά
την πάροδο είκοσι ετών από τη πράξη.
Αν η αδικοπραξία αποτελεί συνάμα

κολάσιμη πράξη που κατά τον ποινικό
νόμο υπόκειται σε μακρότερη παραγραφή, αυτή ισχύει και για την απαίτηση αποζημιώσεως. Η δεύτερη παράγραφος της παραπάνω διατάξεως υπαγορεύτηκε για το λόγο ότι δεν θα ήταν
δικαιολογημένη η κατάλυση μέσω της
παραγραφής της αστικής προς αποζη-
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μίωση απαιτήσεως, ενόσω ο δράστης
της αδικοπραξίας θα ήταν ακόμη εκτεθειμένος στη βαρύτερα πλήττουσα αυτόν ποινική δίωξη και στη συνέχεια καταδίκη. Για την εφαρμογή της παρ.2 του
παραπάνω άρθρου πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις : 1)
η αδικοπραξία πρέπει να αποτελεί συνάμα κολάσιμη κατά τον ποινικό νόμο
πράξη. Δεν αποτελεί όμως προϋπόθεση η προηγούμενη άσκηση ποινικής
διώξεως και η τιμωρία του δράστη. Αν
δεν έχει προηγηθεί άσκηση της ποινικής
διώξεως, το πολιτικό δικαστήριο που
κρίνει την αγωγή αποζημιώσεως ερευνά
τη συνδρομή των υποκειμενικών και
αντικειμενικών προϋποθέσεων της
κο-λάσιμης πράξεως και 2) η ποινική
αξίω-ση της πολιτείας για την τιμώρηση
της αξιόποινης πράξεως πρέπει να υπόκειται σε μακρότερη παραγραφή. Για τη
διατύπωση αν η ποινική παραγραφή
της καλύπτουσας την αδικοπραξία
κολάσιμης πράξεως είναι ή όχι μακρότερη από την αστική παραγραφή της
απαιτήσεως από την αδικοπραξία θα
ληφθεί υπόψη ο χαρακτηρισμός της κολάσιμης πράξεως ως κακουργήματος,
πλημμελήματος ή πταίσματος και η
προβλεπόμενη στον ποινικό νόμο, αναλόγως, ποινική παραγραφή όπως αυτή
ως προς τη διάρκεια της καθορίζεται
στο άρθρο 111 του ΠΚ ή σε διάταξη
του άλλου, ειδικού, ποινικού νόμου, η
οποία προκειμένου περί πλημμελημάτων, που εν προκειμένω ενδιαφέρει,
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη και σύμφωνα
με το άρθρο 17 του ΠΚ αρχίζει από το
χρόνο κατά τον οποίο ο υπαίτιος ενήργησε ή όφειλε να ενεργήσει, δηλαδή
η αφετηρία της ποινικής παραγραφής
μπορεί να είναι διαφορετική από την
αφετηρία της αστικής από την αδικοπραξία απαιτήσεως, όπως αυτή προ-
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βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 937
του ΑΚ. Εξάλλου, για τη διακρίβωση αν,
προκειμένου περί πλημμελημάτων, είναι
η όχι μακρότερη η ποινική παραγραφή
σε σύγκριση με την αστική παραγραφή,
δεν συνυπολογίζεται το οριζόμενο
από την παρ. 3 του άρθρου 113 του
ΠΚ μέγιστο διάστημα της αναστολής,
κατά το οποίο διαρκεί η κύρια διαδικασία και ωσότου γίνει αμετάκλητη η
καταδικαστική απόφαση και το οποίο
ανέρχεται σε τρία (3) έτη, και αυτό για
τους παρακάτω λόγους. Η αναστολή
της ποινικής παραγραφής προϋποθέτει
έναρξη της κύριας διαδικασίας, η οποία
εκ των προτέρων δεν είναι γνωστό πότε
θα επέλθει και δεν χωρεί αυτοδικαίως
εκ του νόμου. Εξάλλου, η ασφάλεια
του δικαίου ως έκφανση της αρχής του
κράτους δικαίου επιβάλλει να είναι από
την αρχή προσδιορισμένη η διάρκεια της
παραγραφής. Την αρχή όμως αυτής δεν
ικανοποιεί η άποψη περί του συνυπολογισμού στη βασική (in abs tracto)
πενταετή ποινική παραγραφή και της
τριετίας της αναστολής. Πέραν τούτων
ο συνυπολογισμός της τριετίας της ποινικής αναστολής προκαλεί και σύγχυση
με τη διακοπή και την αναστολή της
αστικής παραγραφής της απαιτήσεως
αποζημιώσεως, όπως οι θεσμοί αυτοί
ρυθμίζονται στα άρθρα 255 επ. και 260
επ. του ΑΚ. Τούτο γιατί θα προκληθεί
το φαινόμενο στην αστική παραγραφή
να εφαρμόζονται παράλληλα τόσο η
ποινική αναστολή όσο και η αναστολή
διακοπή της παραγραφής του ΑΚ. Τόσο
η ποινική όσο και η αστική παρα-γραφή
αποτελούν σύστημα κανόνων δι-καίου,
στο οποίο οι πράξεις του επιφέρουν
διακοπή ή αναστολή της παραγραφής
κρίνονται αυτόνομα στα πλαίσια του
καθενός από τα συστήματα αυτά.
Επομένως, ο νομοθέτης της παρ. 2
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του άρθρου 937 του ΑΚ αναφερόμενος
στη μακρότερη παραγραφή προδήλως
αποβλέπει στην προβλεπόμενη in
abs tracto ποινική παραγραφή άνευ
συνυπολογισμού σ’ αυτήν και του
διαστήματος της αναστολής (ολ. ΑΠ
21/2003 ΕλλΔνη 44,946).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά. Οι ενάγοντες
είναι συγκύριοι κατά ποσοστό Ό εξ
αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου πού βρίσκεται στη θέση «Δένδρα» της κτηματικής περιφέρειας της κοινότητας Σκάλας Κεφαλληνίας εκτάσεως 4.649,54
τ.μ. και συνορεύει ανατολικά κ.λ.π.
Εξάλλου, οι δύο εναγόμενοι αδελφοί
είναι συγκύριοι κατά ποσοστό ½ εξ
αδιαιρέτου ο καθένας γειτονικού με το
παραπάνω ακινήτου εκτάσεως 1.650
τ.μ. που συνορεύει νότια με ιδιοκτησία
κληρονόμων κ.λ.π. Στο παραπάνω
ακίνητο τους οι εναγόμενοι το 1993
θέλησαν να κατασκευάσουν ένα κτίσμα
200 τ.μ., αλλά το ακίνητο τους αυτό
δεν ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο.
Έτσι αυτοί για να πετύχουν παράνομα
την έκδοση άδειας οικοδομής του
κτίσματος αυτού ανέθεσαν στο μηχανικό
Δ.Τ την τοπογράφηση του ακινήτου
τους αυτού, επιδεικνύοντας σ’ αυτόν
ως τμήμα της ιδιοκτησίας τους και
τμήματα της ιδιοκτησίας των εναγόντων
εκτάσεως 2.657,58 τ.μ. περίπου, καίτοι
γνώριζαν ότι αυτό είναι αναληθές. Έτσι ο
παραπάνω μηχανικός συνέταξε το από
Φεβρουαρίου του 1993 τοπογραφικό
διάγραμμα, στο οποίο η ιδιοκτησία των
εναγομένων εμφανιζόταν να έχει την
έκταση 4.307, 58 τ.μ. Στις 9-3-1993
οι εναγόμενοι μέσω του παραπάνω
μηχανικού τους υπέβαλαν το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα στην Πολεοδομία Αργοστολίου και μ’ αυτόν τον
τρόπο βεβαίωσαν ψευδώς ότι ανήκει σ’
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αυτούς όλη η έκταση των 4.307,58 τ.μ.
εμφανίζοντας έτσι το ακίνητο τους λόγω
εκτάσεως μεγαλύτερης των 4.000 τ.μ.
ως άρτιο και οικοδομήσιμο και πέτυχαν
από κοινού να εξαπατήσουν τον αρμόδιο υπάλληλο της Πολεοδομίας Αργοστολίου, ο οποίος εξέδωσε στο όνομα
τους την υπ’ αριθμ. 142/1993 άδεια
οικοδομής, στην οποία βεβαιωνόταν
ψευδώς ότι το παραπάνω ακίνητο τους
έχοντας έκταση 4.307, 58 τ.μ. ήταν άρτιο
και οικοδομήσιμο. Στη συνέχεια δε οι
εναγόμενοι με βάση την παραπάνω
άδεια οικοδομής ανήγειραν εντός του
ακινήτου τους έκταση 200 τ.μ. Αμέσως μετά την ανέγερση του κτίσματος
αυτού οι ενάγοντες απευθύνθηκαν στην
Πολεοδομία Αργοστολίου και έμαθαν
για την προσκομιδή σ’ αυτήν του
παραπάνω τοπογραφικού διαγράμματος με βάση και το οποίο εκδόθηκε η
παραπάνω άδεια οικοδομής. Οι ενάγοντες υπέβαλαν ενώπιον του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Κεφαλληνίας την από
4-5-1994 μήνυση τους εναντίον των
ενα-γομένων και του μηχανικού Δ.Τ.
Με βά-ση τη μήνυση αυτή ασκήθηκε σε
βάρος των παραπάνω ποινική δίωξη,
για υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως
από κοινού κατά των εναγομένων και
για άμεση συνέργεια σ’ αυτήν κατά
του μηχανικού αυτού. Στη συνέχεια η
υπόθεση αυτή εκδικάστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κεφαλληνίας
και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 213-214/182-1998 απόφαση του, με την οποία οι
εναγόμενοι καταδικάστηκαν σε ποινή
φυλακίσεως 7 μηνών ο καθένας, ενώ
στην έφεση που αυτοί άσκησαν εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.726-727/1999 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών,
με την οποία οι εναγόμενοι καταδικάστηκαν σε ποινή φυλακίσεως 6 μηνών
ο καθένας. Οι ενάγοντες εξαιτίας της
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παραπάνω παράνομης και υπαίτιας
συμπεριφοράς των εναγομένων υπέστησαν ηθική βλάβη, δεδομένου ότι
κατά το χρονικό διάστημα από τη
σύνταξη του παραπάνω τοπογραφικού
διαγράμματος και την έκδοση της παραπάνω άδειας οικοδομής με βάση αυτό
και μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη των
εναγομένων από το Τριμελές Εφετείο
Πατρών το δικαίωμα κυριότητας τους
ήταν αμφισβητούμενο και με την εμπλοκή τους σε δικαστικούς αγώνες για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
δοκίμασαν έντονη ψυχική ταλαιπωρία.
Οι ενάγοντες έλαβαν γνώση του επιζήμιου γι’ αυτούς γεγονότος της καταθέσεως του παραπάνω τοπογραφικού
διαγράμματος, καθώς και των υπόχρεων σε αποζημίωση εναγομένων
το αργότερο στις 4-5-1994 που αυτοί
υπέβαλαν την μήνυση τους κατ’ αυτών.
Εφόσον οι ενάγοντες δεν πρότειναν
λόγους διακοπής ή αναστολής της
παραγραφής κατά τις διατάξεις των
άρθρων 255 επ. και 260 επ. του ΑΚ, η
ένδικη αξίωση τους έχει υποπέσει στην
πενταετή παραγραφή της παρ. 1 του
άρθρου 937 του ΑΚ, δεδομένου ότι οι
ενάγοντες έλαβαν γνώση του επιζήμιου
γι’ αυτούς γεγονότος και των υπόχρεων
σε αποζημίωση εναγομένων στις 4-5-

1994 και η αγωγή τους ασκήθηκε στις
8-9-2000, ημέρα επιδόσεως της στους
εναγομένους, όπως προκύπτει από τις
υπ’ αριθμ. 522 και 521/8-9-2000 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας
Α.Θ.Β και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραπάνω νομική σκέψη
δεν συνυπολογίζεται για την επιμήκυνση
της παραγραφής της κολάσιμης πράξεως της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως που τελέστηκε από τους εναγομένους το οριζόμενο από την παρ. 3 του
άρθρου 113 του ΠΚ μέγιστο διάστημα
της αναστολής των τριών ετών, κατά το
οποίο διήρκεσε η ποινική διαδικασία.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο
με την εκκαλούμενη απόφαση του, κάνοντας δεκτή την ένσταση της παραγραφής της ένδικης αξιώσεως των εναγόντων και απορρίπτοντας τη σχετική
περί διακοπής της παραγραφής κατ’
άρθρα 113 παρ. 3 του ΠΚ αντένσταση
των εναγόντων, απέρριψε ως κατ’
ουσίαν αβάσιμη την αγωγή, σωστά
εκτίμησε τις αποδείξεις και ορθά το
νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε, γι’
αυτό πρέπει να απορριφθεί ως κατ’
ουσίαν αβάσιμος ο μοναδικός λόγος
της εφέσεως και η υπό κρίση έφεση στο
σύνολο της ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

361/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιάκωβος Μπαλτάς, Αλέξανδρος Αρβανίτης).
Αναπηρία ή παραμόρφωση. Έννοια των όρων. Για τις δυσμενείς επιρροές της
αναπηρίας ή παραμόρφωσης, δεν απαιτείται βεβαιότητα. Αρκεί και απλή δυνατότητα
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Στοιχεία της σχετικής αγωγής για να είναι
ορισμένη. Απώλεια της όσφρησης. Αόριστη η αγωγή αφού δεν αναφέρεται σ’ αυτή
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ο τρόπος με τον οποίο η απώλεια της όσφρησης συνδέεται με το επάγγελμα του
σερβιτόρου ή του ιδιοκτήτη ταβέρνας ή αποκλείει την επαγγελματικής του εξέλιξη.

Κατά το άρθρο 931 του ΑΚ,
όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση
του με το άρθρο 8 του Ν. 1329/1983,
η αναπηρία ή η παραμόρφωση που
προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται
ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της
αποζημιώσεως αν επιδρά στο μέλλον
του. Ως αναπηρία θεωρείται κάποια
έλ-λειψη της σωματικής, νοητικής ή
ψυ-χικής ακεραιότητας του προσώπου,
ενώ ως παραμόρφωση νοείται κάθε
ουσιώδης αλλοίωση της εξωτερικής
εμφανίσεως του προσώπου, η οποία
καθορίζεται όχι αναγκαίως κατά τις
απόψεις της ιατρικής, αλλά κατά τις
αντιλήψεις της ζωής. Περαιτέρω ως μέλλον νοείται η επαγγελματική, οικονομική
και κοινωνική εξέλιξη του προσώπου.
Δεν απαιτείται βεβαιότητα δυσμενούς
επιρροής της αναπηρίας ή παραμορφώσεως στο μέλλον του προσώπου.
Αρκεί και απλή δυνατότητα κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων. Στον
επαγγελματικό οικονομικό τομέα η
αναπηρία ή η παραμόρφωση του
ανθρώπου κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας αποτελεί αρνητικό στοιχείο
στα πλαίσια του ανταγωνισμού και της
οικονομικής εξελίξεως και της προαγωγής του. Οι δυσμενείς συνέπειες είναι
περισσότερο έντονες σε περιόδους
οικονομικών δυσχερειών και στενότητας
στην αγορά εργασίας. Οι βαρυνόμενοι
με αναπηρία ή παραμόρφωση μειονεκτούν και συνεπώς κινδυνεύουν περισσότερο έναντι των υγιών συναδέλφων
τους να βρεθούν εκτός εργασίας. Η
διά-ταξη του άρθρου 931 του ΑΚ αφορά
αυτοτελή αξίωση για την αποκατάσταση της μελλοντικής περιουσιακής
ζημίας, η οποία δεν καλύπτεται από

το άρθρο 929 ή το άρθρο 932 του ΑΚ.
Σκοπός της διατάξεως είναι να προσφέρει στον παθόντα μία εφάπαξ περαιτέρω αποζημίωση (πρόσθετο ποσό
αποζημιώσεως κατ’ αποκοπή), δηλα-δή
πέραν της αποδεικνυόμενης κατά τη
διάταξη του άρθρου 929 του ΑΚ, για
το λόγο ότι η αναπηρία ή η παραμόρφωση θα προκαλέσει στο μέλλον βάσιμες δυσχέρειες στην επαγγελματική
οικονομική του πρόοδο. Επιδικάζεται
δε από το δικαστήριο με τη μορφή ενός
πρόσθετου συνολικού κεφαλαίου, χωρίς να γίνεται μερικότερη διάκριση κατά
ποσό για τη μείωση των δυνατοτήτων
της επαγγελματικής και οικονομικής
εξελίξεως του. Για την πληρότητα του
δικογράφου της αγωγής με την οποία
επιδιώκεται αποζημίωση βάσει του άρθρου 931 του ΑΚ πρέπει να αναφέρεται
σ’ αυτήν κατά τρόπο σαφή και ορισμένο
η ζημία την οποία έπαθε ο ενάγων,
πέρα από αυτήν που ζήτησε ή πρόκειται να υποστεί στο μέλλον. Ιδιαίτερα
πρέπει να τονίζεται ότι η αποζημίωση
που επιδιώκεται είναι συνέπεια, όχι
απλώς της ανικανότητας για εργασία
και απόκτηση από αυτήν εισοδημάτων,
εφόσον η αποκατάσταση της ζημίας
αυτής επιδιώκεται μέσω της αξιώσεως
αποζημιώσεως από το άρθρο 929 του
ΑΚ, αλλά ειδικά συνέπεια της αναπηρίας ή της παραμορφώσεως. Πρέπει
δηλαδή να εκτίθενται συγκεκριμένα
στοιχεία που συγκροτούν την έννοια
της αναπηρίας ή της παραμορφώσεως,
ο τρόπος με τον οποίο τέτοια συνέπεια
αποκλείει η περιορίζει την επαγγελματική, οικονομική ή κοινωνική εξέλιξη
του παθόντος, καθώς και ποια και πόση
είναι η ζημία που παθαίνει αυτός εξαι-
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τίας της αναπηρίας ή παραμορφώσεως
του (ΑΠ 1073/2001 ΕλλΔνη 44,416,
ΑΠ 839/1993 ΕλλΔνη 36,134). Με
την από 15.4.2004 αγωγή του, όπως
ειδικότερα στο ιστορικό της εκτέθηκε,
ο ενάγων ζήτησε να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να του καταβάλουν εις
ολόκληρον ο καθένας το ποσό των
60.000 ευρώ για πρόσθετη αποζημίωση
του λόγω απώλειας της οσφρήσεως
του με το νόμιμο τόκο από την επίδοση
της αγωγής και έως την εξόφληση.
Με το παραπάνω περιεχόμενο και
αίτημα η αγωγή αυτή είναι αόριστη
και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως
καθόσον ο ενάγων δεν αναφέρει στο
δικόγραφο της αγωγής του τον τρόπο
με τον οποίο η απώλεια της οσφρήσεως
του συνδέεται με το επάγγελμα του
σερβιτόρου ή του ιδιοκτήτη ταβέρνας

ή αποκλείει την επαγγελματική του
εξέλιξη και συγκεκριμένα πως και πόσο
επιδρά στην άσκηση του επαγγέλματος
του σερβιτόρου και στην εκμετάλλευση
δικής του ταβέρνας όπως σκόπευε να
κάνει, καθώς και ποια είναι και πόση η
ζημία που παθαίνει αυτός εξαιτίας της
αναπηρίας του αυτής. Επομένως, το
πρωτο-βάθμιο δικαστήριο το οποίο με
την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε
την από 15.4.2004 αγωγή ως προς το
άνω κονδύλιο ορισμένη και υποχρέωσε
τους εναγομένους να καταβάλουν στον
ενά-γοντα εις ολόκληρον ο καθένας το
ποσό των 20.000 ευρώ για αποζημίωση
του κατ’ άρθρο 931 του ΑΚ με το νόμιμο
τόκο από την επίδοση της αγωγής έως
την εξόφληση έσφαλε στην εκτίμηση
των αποδείξεων και στην ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου.

402/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών)
(Εισηγήτρια: Μαρία Μπαλάσκα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Βγενόπουλος, Αναστάσιος Παναγούλιας).
Καταδολίευση δανειστών. Προϋποθέσεις του ν. 2298/95 που ισχύει από 4/4/1995. Αν η
αγωγή διαρρήξεως του δανειστή κατά του τρίτου γίνει δεκτή τελεσιδίκως διαπλάσσεται εξ
αυτού και μόνον κατάσταση μη αντιταξιμότητας (απροσβλήτου) κατ’ αυτού, του υπερθεματιστή
και κατά των διαδόχων του της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Η εκτέλεση στρέφεται κατά
του οφειλέτου, ο δε τρίτος είναι ξένος προς την εκτελεστική διαδικασία αλλά που αφορά το
δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη, τον υπερθεματιστή και τους διαδόχους του, αντιτάσσει
όμως το δικαίωμα του έναντι των άλλων δανειστών. Η απαίτηση του επισπεύδοντος τη
διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξεως δανειστή πρέπει να είναι γεννημένη κατά το χρόνο
της απαλλοτρίωσης έστω και αν τελεί υπό αναβλητική προθεσμία αρκεί να έχουν συντελεσθεί
τα παραγωγικά της απαιτήσεως γεγονότα και να είναι ληξιπρόθεσμη κατά την πρώτη
συζήτηση στο ακροατήριο της περί διαρρήξεως αγωγής χωρίς να απαιτείται να έχει βεβαιωθεί
δικαστικά ούτε να έχει εξοπλιστεί με τίτλο εκτελεστό. Επίκληση εγγράφου στην κατ’ έφεση δίκη.
Δεν είναι νόμιμη όταν περιέχεται γενική αναφορά μόνο σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος
είχε επικαλεστεί και προσκομίσει πρωτοδίκως, χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη
των επανυποβαλλόμενων πρωτόδικων προτάσεων, όπου περιέχεται σαφής και ορισμένη
επίκληση του εγγράφου. Εγγραφή προσημειώσεων καταδολιευτικών. Διατακτικό απόφασης
για τη διάρρηξη των προσημειώσεων.
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Με το ν. 2298/1995, που ισχύει
από 4.4.1995, εισήχθησαν στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως
νέες διατάξεις που αφορούν τα αποτελέσματα της διαρρήξεως της καταδολιευτικής απαλλοτριώσεως. Ειδικότερα
κατά τις διατάξεις του άρθρ. 936 παρ.
3 ΚΠολΔ, που προστέθηκαν με το
άρθρο 4 παρ. 2 του άνω νόμου, τρίτος
που απέκτησε το δικαίωμα από τον
καθού η εκτέλεση με απαλλοτρίωση
που διαρρήχθηκε ως καταδολιευτική
κατά τα άρθρα 939 επ. ΑΚ, δεν μπορεί
να αντιτάξει το δικαίωμα αυτό κατά του
επισπεύδοντος του πέτυχε τη διάρρηξη
ούτε κατά του υπερθεματιστή και των
διαδόχων του, κατά δε τις διατάξεις του
άρθρου 992 παρ. 1 εδ. β ΚΠολΔ, όπως
ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους
με το άρθρο 4 παρ. 19 του άνω νόμου,
ακίνητο που έχει μεταβιβαστεί από τον
οφειλέτη σε τρίτο κατάσχεται στην περιουσία του οφειλέτη σε τρίτο κατάσχεται
στην περιουσία του οφειλέτη από το
δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της
μεταβιβάσεως αυτής ως καταδολιευτικής κατά τα άρθρα 939 επ. του ΑΚ,
αφού η απόφαση που απαγγέλει τη
διάρρηξη σημειωθεί στο περιθώριο
της μεταγραφή της απαλλοτριωτικής
πράξεως.
Επομένως μετά την ισχύ του
ν.2298/1995 τα αποτελέσματα της
διαρρήξεως της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας διαμορφώνονται ως εξής :
Aν η αγωγή διαρρήξεως του δανειστή
κατά του τρίτου γίνει δεκτή τελεσιδίκως,
δια-πλάσσεται εξ αυτού και μόνον κατάσταση μη αντιταξιμότητας (απροσβλήτου) κατ’ αυτού, του υπερθεματιστή και
κατά των διαδόχων του της καταδολιευτικής απαλλοτριώσεως. Η μη αντιταξιμότητα είναι αυτοδίκαιη συνέπεια
της διαρρήξεως και ανατρέχει στο χρόνο
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της απαλλοτριώσεως όσον αφορά τις
σχέσεις μεταξύ των διαδίκων μερών.
Ο δανειστής μπορεί να κατάσχει απευθείας εις την περιουσία του οφειλέτη
το αντικείμενο που αυτός έχει απαλλοτριώσει, σαν να μην είχε εκφύγει ποτέ
απ’ αυτήν. Η εκτέλεση στρέφεται κατά
του οφειλέτη, ο δε τρίτος είναι ξένος
προς την εκτελεστική διαδικασία αλλά
μόνον όσον αφορά το δανειστή που
πέτυχε τη διάρρηξη, τον υπερθεματιστή
και τους διαδόχους του, αντιτάσσει όμως
το δικαίωμα του έναντι άλλων δανειστών. Με τις παραπάνω διατάξεις του
ΚΠολΔ εισάγεται ρύθμιση ουσιαστικού
δικαίου, με την οποία επιλύεται σύγκρουση δικαιωμάτων, μετά δε από τις
ρυθμίσεις αυτές η έννοια του άρθρου
943 ΑΚ επανακαθορίζεται και προσλαμβάνει το ακόλουθο νόημα: η «αποκατάσταση των πραγμάτων στην
κατάσταση που ήταν» συνίσταται στην
αυτοδικαίως επερχομένη απαγόρευση
προβολής από τον τρίτο του δικαιώματος του όσο απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή που πέτυχε τη
διάρρηξη, (Ματθίας: τροποποίηση στην
αναγκαστική εκτέλεση με τον ν.2298/
1995 ΕλλΔνη 36,1453 και του ιδίου :
τα αποτελέσματα της παυλιανής διάρρηξης ΕλλΔνη 30, 1273 επ. Δεσπ. Κλαβανίδου: η καταδολίευση δανειστών μετά το νόμο 2298/1995 ΕλλΔνη 36,1463
επ. όπου περαιτέρω παραπομπές στην
θεωρία και στη νομολογία).
Το αίτημα της αγωγής διαρρήξεως είναι πλέον η απαγγελία της διαρρήξεως της προσβαλλομένης απαλλοτριώσεως υπέρ του ενάγοντος δανειστή
και δεν απαιτείται έτσι αίτημα αναμεταβίβασης του απαλλοτριωθέντος πράγματος από τον τρίτο στον οφειλέτη, ούτε
σώρευση αιτήματος για καταδίκη τρίτου
κατ’ άρθρο 949 ΚΠολΔ σε δήλωση
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βουλήσεως για αναμεταβίβαση στον
οφειλέτη του απαλλοτριωθέντος (Δ.
Κλαβανίδου οπ. σελ. 1470). Τέλος για
την κατ’ άρθρο 939 επ. ΑΚ καταδολίευση δανειστών, η οποία δεν αποτε-λεί
αδικοπραξία υπό την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ (ΑΠ 94/04 ΕλλΔνη 45,778
ΑΠ 284/97 ΕλλΔνη 38,1811), η απαίτηση του επιδιώκωντος τη διάρρηξη της
απαλλοτριωτικής πράξεως δανειστή,
πρέπει να είναι γεννημένη κατά το χρόνο
της απαλλοτριώσεως έστω και να τελεί
υπό αναβλητική προθεσμία αρκεί να
έχουν συντελεστεί τα παραγωγικά της
απαιτήσεως γεγονότα και να είναι ληξιπρόθεσμη κατά την πρώτη συζήτηση
στο ακροατήριο της περί διαρρήξεως
αγωγής, χωρίς να απαιτείται να έχει
βεβαιωθεί δικαστικά (η απαίτηση) ούτε
να έχει εξοπλιστεί με τίτλο εκτελεστό
(ΟΛ. ΑΠ 709/1974 ΝοΒ 23, 300, ΕΑ
9585/1998 ΕλλΔνη 40,649 ΕΑ 518/2000
ΕλλΔνη 41,1412).
Στην προκειμένη περίπτωση
σύμφωνα με τα ανωτέρω το αίτημα της
υπό κρίση αγωγής για επαναφορά των
πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση
είναι απορριπτέο ως νόμω αβάσιμο, επίσης το αίτημα της αγωγής για επιδίκαση
χρηματικής ικανοποίησης στην ενάγουσα λόγω ηθικής βλάβης της εις βάρος
των εναγομένων, είναι απορριπτέο ως
νόμω αβάσιμο. Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο απέρριψε
ως μη νόμιμο το σχετικό κονδύλιο των
30.000 ευρώ με την αιτιολογία ότι η
κα-ταδολίευση δανειστών είναι μεν
παρά-νομη συμπεριφορά δεν συνιστά
όμως αδικοπραξία υπό την έννοια του
άρθρου 914 ΑΚ και ως συνέπεια έχει την
διάρ-ρηξη της απαλλοτριωτικής πράξης
και όχι την αποζημίωση, ορθά το νόμο
εφάρμοσε, έτσι ο σχετικός λόγος της
έφεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβά-
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σιμος κατ’ ουσίαν.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 559 παρ.11 περ.β,
106, 237 παρ. 1 στοιχ. β, 346, 453
παρ. 1 του ΚΠολΔ ως αποδείξεις που
δεν προσκομίσθηκαν, νοούνται και
εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και
ορι-σμένη επίκληση με τις προτάσεις
του διαδίκου που τις προσκόμισε.
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 αναφορά δια των προτάσεων
αυτών σε συγκεκριμένο μέρος των
προσκομιζομένων σε επικυρωμένο
αντίγραφο προτάσεων προηγούμενης
συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και
ορισμένη επίκληση του εγγράφου,
κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου
240 του αυτού ΚΠολΔ. Η διάταξη αυτή
αναφέρεται στον τρόπο επαναφοράς
«ισχυρισμών» έχει όμως εφαρμογή και
για την επίκληση αποδεικτικών μέσων,
λόγω της ταυτότητας του νομικού λόγου.
Συνεπώς δεν είναι νόμιμη η κατ’ έφεση
επίκληση εγγράφου προς άμεση ή
έμμεση απόδειξη, όταν στις προτάσεις
ενώπιον του εφετείου περιέχεται γενική
μόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα που
ο διάδικος έχει επικαλεστεί και προσκομίσει πρωτοδίκως, χωρίς παραπομπή
σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλόμενων πρωτόδικων προτάσεων,
όπου περιέχεται σαφής και ορισμένη
επίκληση του εγγράφου(Ολ.ΑΠ 9/2000
ΕλλΔνη 41,667 ΑΠ 154/2004 ΕλλΔνη
45,1629 ΑΠ 864/2003 ΕλλΔνη 45/103
ΑΠ 1229/2002 ΕλλΔνη 44, 129 ΑΠ
1492/2005 Τρ.Ν.Πλ.Νόμος).
……Απαγγέλλει υπέρ της ενάγουσας τη διάρρηξη των εγγραφεισών
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προσημειώσεων υποθήκης στην ακίνητη περιουσία του πρώτου εναγομένου
υπέρ των λοιπών εναγομένων και ειδικότερα Α)υπέρ του Α.Κ. δυνάμει της υπ’
αρίθμ. 965/2001 αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας στον τόμο 62
και με αριθμό 32 στα βιβλία υποθηκών
του Υποθηκοφυλακείου Αρήνης προς
εξασφάλιση ποσού μέχρι 16.000.000
δραχμών ή σαράντα έξι χιλιάδων
εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και
είκοσι τεσσάρων λεπτών (46.955,24).
Β) Υπέρ της Μ.Α δυνάμει της
υπ’ αρίθμ. 980/2001 αποφάσεως του

ανωτέρω Δικαστηρίου στον τόμο 61
και με αριθμό 91 στα βιβλία υποθηκών
του ανωτέρου υποθηκοφυλακείου προς
εξασφάλιση ποσού μέχρι 6.000.000 δρχ.
ή δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων οκτώ
ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (17.608,
21).
Γ)Υπέρ του Θ.Δ δυνάμει της
υπ’ αριθμ. 451/2002 αποφάσεως ιδίου
Δικαστηρίου στον τόμο 62 και με αριθμό
65 προς εξασφάλιση ποσού μέχρι
30.000.000 δρχ. ή ογδόντα οκτώ χιλιάδων σαράντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτών
(88.041,08).

451/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Αποστολίδου - Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Βελλόπουλος, Γεώργιος Καραμέρος).
Εκχώρηση απαίτησης. Στοιχεία της. Ο οφειλέτης ελευθερώνεται αν πριν από την
αναγγελία καταβάλλει στον εκχωρητή το χρέος ή συνομοληγήσει με αυτόν σύμβαση
άφεσης του χρέους του. Μετά την αναγγελία όμως αποκτόπτεται οριστικά κάθε δεσμός του
εκχωρηθέντος οφειλέτη προς την εκχωρητή και η απαίτηση αποκτάται από τον εκδοχέα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρ-θρων 455, 460 και 461 Α.Κ., ο δανειστής μπορεί με σύμβαση εκχώρησης
να μεταβιβάσει σε άλλον την απαίτηση
του, χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη.
Ο εκδοχέας δεν αποκτά απέναντι στον
οφειλέτη και τους τρίτους, πριν ο ίδιος ή
ο εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση
στον οφειλέτη, γι’ αυτό και ο οφειλέτης
ελευθερώνεται αν πριν από την αναγγελία καταβάλει στον εκχωρητή το χρέος ή συνομολογήσει με αυτόν σύμβαση
άφεσης του. Μετά την αναγγελία όμως,
της εκχωρηθείσας απαίτησης αποκόπτεται οριστικά κάθε δεσμός του εκχωρηθέντος οφειλέτη προς τον εκχωρητή
και η εκχωρηθείσα απαίτηση αποκτάται από τον αναγγείλαντα εκδοχέα, ο

οποίος καθίσταται αποκλειστικός δικαιούχος της εκχωρηθείσας απαίτησης,
δικαιούμενος να επιδιώξει δικαστικά
την είσπραξη αυτής από τον εκχωρηθέντα οφειλέτη, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει τα οφειλόμενα
μόνον στον εκδοχέα ως αποκλειστικό
δικαιούχο και όχι στον εκχωρητή και
ότι το δικαίωμα αυτό του εκδοχέα προς
είσπραξη της απαίτησης δεν επηρεάζεται καθόλου από την τυχόν καταβολή
της εκχωρηθείσας απαίτησης από τον
εκχωρηθέντα οφειλέτη στον εκχωρητή
ή τρίτον δανειστή αυτού, αφού μετά την
αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη, η απαίτηση αποκτάται από τον
εκδοχέα στον οποίο μεταβιβάζονται όλα
τα δικαιώματα, κύρια και παρεπόμενα,
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σχετικά με την εκχωρηθείσα απαίτηση,
και μόνο αυτός έκτοτε νομιμοποιείται
να επιδιώξει την είσπραξη της (Α.Π.
1216/1995 Ελ.Δ. 39, 854, ΑΠ 1887/2005,
Εφ.Θεσ/νίκης 2638/2003, Εφ.Αθ.
6180/2002 ΝΟΜΟΣ). Επίσης, 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.

462/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Φερμελής, Νίκος Θεοδώρου).
Αδικοπραξία. Ευθύνη πολλών (926 ΑΚ). Στην έννοια της ‘‘κοινής πράξης’’ υπάγεται και
η συναυτουργία, δηλαδή από κοινό δόλο πρόκληση σωματικής βλάβης από την οποία
προκλήθηκε περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη στον παθόντα. Ο κάθε συναυτουργός
ευθύνεται μόνο εντός των ορίων της συναπόφασης και όχι για τις πράξεις που τέλεσε
ο συναυτουργός καθ’ υπέρβαση της , εκτός αν η υπέρβαση ήταν από τις συνήθεις
συνθήκες προβλέψιμη από αυτόν. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 926 ΑΚ «Αν από
κοινή πράξη περισσοτέρων προήλθε
ζημία ή αν για τη ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι
εις ολόκληρο. Το ίδιο ισχύει αν έχουν
ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως
ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία».
Στην έννοια της «κοινής πράξης»
υπά-γεται και η κατά συναυτουργία,
δηλαδή από κοινό δόλο, πρόκληση
βαριάς σωματικής βλάβης, από την
οποία προκλήθηκε περιουσιακή ζημία
και ηθική βλάβη στον παθόντα. Για την
κατά συναυτουργία τέλεση απαιτείται το
στοιχείο της συναπόφασης, πριν ή κατά
την τέλεση της πράξης (Ολ ΑΠ 50/1990
Ποιν.Χρον. Μ΄ (1990) σελ. 949), ο κάθε
δε συναυτουργός ευθύνεται μόνο εντός
των ορίων της συναπόφασης και όχι
και για τις πράξεις που τέλεσε ο συναυτουργός καθ’ υπέρβαση της , εκτός
αν η υπέρβαση ήταν υπό τις συνήθεις
συνθήκες προβλέψιμη από αυτόν. Έτσι,

επί κοινής επίθεσης περισσοτέρων
και πρόκλησης στον παθόντα βαριάς
σωματικής βλάβης, ευθύνονται όλοι εις
ολόκληρον και αν η βαριά σωματική
βλάβη προκλήθηκε από τον ένα μόνο
από αυτούς, εφόσον ο προκαλέσας
τη βαριά σωματική βλάβη έδρασε στα
πλαίσια της κοινής απόφασης και όχι
καθ’ υπέρβαση αυτής ή όταν δεν μπορεί
να διακριβωθεί ποιος από όλους προκάλεσε τη βαριά σωματική βλάβη. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, ο συγχρόνως ή διαδοχικώς ενεργήσας έχει το δικαίωμα να αποδείξει ότι το αποτέλεσμα
δεν οφείλεται στη δική του συμβολή (ΑΠ
785/2005, ΕφΑΘ 7284/1993 ΕλλΔνη
35.1576).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά:Στις 12-31998 και περί ώρα 10:30΄, ο ενάγων
οδηγούσε τον γεωργικό του ελκυστήρα
και έβαινε με αυτόν επί της οδού που
συνδέει την κοινότητα Αχλαδινή Ηλείας
με τον οδό Αρχαίας Ολυμπίας Λαμπεί-
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ας. Σε απόσταση 300 περίπου μέτρων
από τη συμβολή των παραπάνω οδών,
αντελήφθη τους εναγομένους να διαπληκτίζονται με τον Ι.Β και να έχουν
σταθμευμένο το αυτοκίνητο του κάθετα
στο δρόμο, αποκλείοντας τη διέλευση
άλλου οχήματος. Τότε αυτός (ενάγων)
σταμάτησε τον ελκυστήρα και κατέβηκε
από αυτόν για να διαχωρίσει τους διαπληκτιζομένους. Στην προσπάθεια του
αυτή οι εναγόμενοι αντέδρασαν και ο
μεν πρώτος από αυτούς τον ράπισε
στο πρόσωπο, ο δε δεύτερος επιτέθηκε
εναντίον του με κλωτσιές και γροθιές
και προκάλεσε σ’ αυτόν με πρόθεση
σωματικές κακώσεις και ειδικότερα
με-γάλο αιμάτωμα όρχεων, που περιλάμβανε και το πέος, την ηβική σύμφυση και το δεξιό υπογάστριο, εκδορές
στην κοιλιακή χώρα και τους καρπούς
των χεριών, καθώς και εκχυμώσεις στην
τραχηλική χώρα. Συνεπεία των τραυμάτων του ο ενάγων υποβλήθηκε αναγκαίως σε χειρουργική επέμβαση, κατά την
οποία διαπιστώθηκε ορχική ουσία στον
βουβωνικό πόρο, είχε διαλυθεί πλήρως
ο δεξιός του όρχις και είχε τρωθεί η
ορχική αρτηρία μεταξύ βουβωνικού πόρου και όρχεος. Έγινε απολίνωση των
αγγείων του όρχεος και ριζική εκτομή του

όρχεος αυτού (δεξιού) και διανοί-χθηκε
επίσης και ο αριστερός όρχις προς
καθαρισμό του, διότι έφερε αιμά-τωμα
και ήταν οιδηματώδης. Κατά συνέπεια, εφόσον τα παραπάνω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων το κτύπημα στην
περιοχή των γεννητικών του οργάνων
δέχθηκε μόνο από τον δεύτερο των
εναγομένων, ο πρώτος από αυτούς δεν
υπέχει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη νομική σκέψη που προηγήθηκε,
ευθύνη για ένδικες ζημίες που οφείλονται όχι στο ράπισμα στο πρόσωπο,
αλλά στις σωματικές βλάβες στους
όρχεις, ηβική σύμφυση, δεξιό υπογάστριο, κοιλιακή χώρα, καρπούς χεριών
και τραχηλιακή χώρα…Επομένως, το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που δέχθηκε
ότι η ένδικη αδικοπραξία τελέστηκε
κατά συναυτουργία, δηλ. μετά από
συναπόφαση των εναγομένων, εσφαλμένα το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε
και τις προσκομισθείσες αποδείξεις
εκτίμησε, κατά παραδοχή, ως βασίμου,
του τρίτου λόγου της εφέσεως, που αναφέρεται μόνο στον πρώτο εναγόμενο.
Κατόπιν τούτων , πρέπει να γίνει δεκτή η
έφεση, ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, ως προς
τον πρώτο εναγόμενο.

554/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Αποστολίδου - Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Ανδρονόπουλος, Πάνος Καραμπούλιας).
Αδικαιολόγητος πλουτισμός από ανήθικη αίτια. Αυτό προϋποθέτει εγκύρως γενόμενη
παροχή και κατά συνέπεια έχει εφαρμογή μόνο επί αναιτιωδών (αφηρημένων) και
όχι επί των αιτιωδών δικαιοπραξιών στις οποίες η παροχή είναι από την αρχή άκυρη
εκ της ανηθικότητας της αίτιας της. Αν η πώληση ακινήτου αναγνωρισθεί ως άκυρη
γιατί είναι αισχροκερδής, τότε δεν αποκλείεται η αναζήτηση από τον αγοραστή του
τιμήματος που έχει καταβληθεί αφού η δικαιοπραξία με βάση την οποία αυτό δόθηκε
είναι άκυρη. Περιστατικά.
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Κατά τη διάταξη του άρθρου 904
ΑΚ, όποιος έγινε πλουσιότερος με παροχή, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και
για αιτία ανήθικη, από την περιουσία
ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να
αποδώσει την ωφέλεια. Εξάλλου, κατά
τη διάταξη του άρθρου 907 εδ.1 ΑΚ,
παροχή που έγινε για ανήθικη αιτία δεν
αναζητείται αν η ανήθικη αιτία αφορά
και τον δότη. Από το συνδυασμό των
διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, μεταξύ
των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται υποχρέωση αποδόσεως της
αδικαιολόγητης ωφέλειας που αναφέρονται στο νόμο ενδεικτικά, είναι και
η παροχή για ανήθικη αιτία. Όταν όμως
η ανήθικη αιτία αφορά και τον δότη, η
αναζήτηση της παροχής αποκλείεται.
Αυτό προϋποθέτει εγκύρως γενόμενη
παροχή και κατά συνέπεια έχει εφαρμογή μόνο επί αναιτιωδών (αφηρημένων)
και όχι επί των αιτιωδών δικαιοπραξιών,
στις οποίες η παροχή είναι από την
αρ-χή άκυρη, εκ της ανηθικότητας της
αι-τίας της. Έτσι, επί μεταβιβάσεως ακινήτου αιτία πωλήσεως και δικαστικής
αναγνωρίσεως της ακυρότητας αυτής
ως αισχροκερδούς (άρθρο 179 ΑΚ),
οπότε είναι απολύτως άκυρη από την
αρχή, τόσο η εκποιητική (εμπράγματη)
όσο και η υποσχετική (ενοχική) δικαιοπραξία, δεν αποκλείεται εκ της ανήθικης (αισχροκερδούς) αιτίας (μετά τη
διε-κδίκηση του ακινήτου), η αναζήτηση
από τον αγοραστή του τιμήματος που έχει
καταβληθεί, αφού η δικαιοπραξία με βάση
την οποία αυτό δόθηκε, είναι άκυρη.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του
υπ’ αριθμ. 5190/1989 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Συμβ/φου Λευκάδας Α.Β, οι ενάγοντες αγόρασαν από
τον εναγόμενο ένα οικόπεδο 9.986 τ.μ
ευρισκόμενο στην περιοχή της Νικιάνας
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Ν. Λευκάδος αντί τιμήματος 25.000.000
δραχμών. Στη συνέχεια, ο εναγόμενος
πωλητής με την από 20-2-1990 αγωγή
του ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδος ζήτησε να ακυρωθεί
η ως άνω σύμβαση πώλησης λόγω
δυσαναλογίας της πραγματικής αξίας
του ακινήτου με το ως άνω τίμημα,
αφού οι αγοραστές εκμεταλλεύθησαν
την απειρία του (άρθρο 179,180 ΑΚ).
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ’
αριθμ. 148/1998 τελεσίδικη απόφαση
του παρόντος δικαστηρίου με την
οποία έγινε δεκτή η αγωγή. Ειδικότερα,
με την ανωτέρω τελεσίδικη απόφαση,
το Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι τότε
εναγόμενοι και σημερινοί ενάγοντες,
παρά το ότι εγνώριζαν την απειρία,
κουφότητα και ανάγκη του ενάγοντος
και ήδη εναγόμενου, συμφώνησαν
μαζί του να τους πωλήσει το ως άνω
ακίνητο αντί τιμήματος μειουμένου κατά
το ήμισυ της πραγματικής αγοραίας
αξίας αυτού, αποκτήσαντες τούτο έναντι
παροχής (τιμήματος) 25.000.000 δρχ.,
η οποία είναι φανερά δυσανάλογη
προς την παροχή (πωληθέν ακίνητο).
Ακολούθως αναγνώρισε ως άκυρη και
αισχροκερδή την σύμβαση πώλησης
που συνήφθη μεταξύ των διαδίκων
με το ως άνω συμβόλαιο. Κατά της
αποφάσεως αυτής ασκήθηκε αναίρεση,
η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ.
1428/1999 απόφαση του Αρείου Πάγου,
που επεκύρωσε την ανωτέρω απόφαση
του παρόντος Δικαστηρίου. Κατόπιν της
αναγνωρίσεως εξ υπαρχής άκυρου του
άνω συμβολαίου και σύμφωνα και με την
προηγηθείσα νομική σκέψη, είναι νόμιμο
το αίτημα των εναγόντων για επιστροφή
σ’ αυτούς του τιμήματος των 25.000.000
δρχ. που πράγματι κατέβαλαν ως τίμημα
της ανωτέρω αγοραπωλησίας, ενώ ήδη
ο εκ της επίδικης αγοραπωλησίας αδι-
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καιολογήτως πλουτίσας εναγόμενος
πωλητής έλαβε το αντικείμενο αυτής
(ήτοι το ακίνητο). Με βάση τα ανωτέρω,
η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή
κατά το ανωτέρω τίμημα, ως κατ’ ουσίαν
βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος
να καταβάλει στον καθένα από τους

ενάγοντες το ποσό των 36.683,79 Ευρώ
(12.500.000 δρχ.,), ήτοι του τιμήματος
της ανωτέρω αγοραπωλησίας που αντιστοιχούσε στον καθένα εξ αυτών, (επί
συνολικού τιμήματος 25.000.000 δρχ.,),
εντόκως νομίμως από της επιδόσεως
της αγωγής.

559/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Νικάκης, Πάνος Παπαχρήστου).
Δάνειο. Το χρηματικό ποσό μεταβιβάζεται κατά κυριότητα στον δανειολήπτη. Συνεπώς
η μη επιστροφή του δεν συνιστά αδικοπραξία(ιδιοποίηση ξένου κινητού πράγματος)
αλλά αθέτηση των υποχρεώσεων από τη σύμβαση του δανείου. Περιστατικά.

Αποδείχθηκε, όπως προεκτέθηκε, ότι είχε καταρτιστεί σύμβαση δανείου μεταξύ των διαδίκων με συνέπεια το
άνω χρηματικό ποσόν να έχει μεταβιβαστεί κατά κυριότητα στην εναγόμενη
(άρθρο 806 ΑΚ). Επομένως, η μη επιστροφή αυτού δε συνιστά αδικοπραξία
και ειδικότερα ιδιοποίηση ξένου κινητού
πράγματος, αλλά αθέτηση των υποχρεώσεων της, που απορρέουν από τη
σύμ-βαση δανείου. Για το λόγο αυτό
άλλω-στε με την 574/2005 απόφαση του
Τρι-μελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου
αθωώθηκε η εναγόμενη για την πράξη
της υπεξαίρεσης ιδιαίτερα μεγάλου
πο-σού. Επίσης, αποδείχθηκε ότι κατ’
αρχήν είχε συμφωνηθεί μεταξύ των διαδίκων και του συζύγου της εναγόμενης
Γ.Κ, προς εξόφληση του δανείου, να μεταβιβαστεί από τον τελευταίο στον ενάγοντα το στο Αγρίνιο, επί της δημοτικής
πλατείας 28ης Οκτωβρίου, διαμέρισμα,
που ανήκε στην κυριότητα του (βλ. κατάθεση του ενάγοντος ενώπιον του Τριμε-

λούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου, κατά
τη δικάσιμο της 24-2-2005 οπότε αθωώθηκε η εναγόμενη για την πράξη της
υπεξαίρεσης). Η μεταβίβαση, όμως, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε επειδή τελικώς ο σύζυγος της εναγόμενης δε συμφώνησε να συνταχθεί το σχετικό συμβόλαιο και είχε επιβαρυνθεί το ακίνητο με
εγγραφές προσημειώσεων υποθήκης.
Ακολούθως, όμως, η εναγόμενη, προς
εξασφάλιση του, παρέδωσε στον ενάγοντα τα άνω αξιόγραφα. Από όλα τα
εκτιθέμενα παραπάνω προκύπτει ότι
η εναγόμενη δεν τέλεσε σε βάρος του
ενάγοντος την επικαλούμενη αδικοπραξία (απάτη), αφού δεν αποδείχθηκε ότι,
προκειμένου να τον πείσει να της καταβάλει το αιτούμενο με την αγωγή ποσόν,
μετήλθε απατηλών μέσων και συγκεκριμένα του είπε ότι είναι η ίδια ιδιοκτήτρια του παραπάνω διαμερίσματος. Κατ’
ακολουθίαν, τούτων η αγωγή έπρε-πε να
απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβά-σιμη.
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601/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Φερμελής, Διομήδης Αποστολόπουλος,
Φωτεινή Τσίντζηλα).
Οικογένεια. Ποίοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση για ψυχική οδύνη.

Δικαίωμα να ζητήσουν χρηματική
ικανοποίηση, σε περίπτωση θανάτωσης κάποιου προσώπου, έχουν α) ο
σύζυγος του, β) τα τέκνα του, οι σύζυ-

γοι των τέκνων και οι εγγονοί του, γ) οι
γονείς του και οι γονείς του συζύγου του,
δ) οι παππούδες και οι γιαγιάδες του και
ε) οι αδελφοί του.

607/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Τσινούκας, Γεώργιος Μακρυστάθης, Δημήτριος
Μονοκρούσος).
Αδικοπραξία (914 ΑΚ). Στοιχεία της. Πρόσφορη αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πράξεως
και παραλείψεως και της ζημίας. Αυτό συμβαίνει όταν κατά τα διδάγματα της κοινής
πείρας και τη λογικής η συμπεριφορά αυτή στο χρόνο και με τους όρους που έλαβε
χώρα ήταν ικανή κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων να επιφέρει το επιζήμιο
αποτέλεσμα και το επιφέρει πράγματι τούτο στη συγκεκριμένη περίσταση. Περίπτωση
μερικής καταστροφής ή βλάβης πράγματος, όταν προκλήθηκαν φθορές που μπορούν να
αποκατασταθούν και δεν αίρουν τελείως την χρησιμότητα του. Η θετική ζημία συνίσταται
στο ποσόν των δαπανών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών και
την επαναφορά του βλαβέντος πράγματος σε παρόμοια με την πριν από τη βλάβη
κατάσταση κατά το χρόνο της αποτίμησης. Χρόνος προσδιορισμού της αποτιμητικής
αξίας του πράγματος είναι ο χρόνος της πρώτης πρωτόδικης συζήτησης.

Κατά το άρθρο 914 ΑΚ, όποιος
ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια
έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Με βάση τη διάταξη αυτή απαιτείται,
για την ύπαρξη της αδικοπραξίας και
την απ’ αυτήν υποχρέωση του δράστη
σε αποζημίωση του παθόντος, εκτός
από την ζημία, όπως η ζημία αυτή
προξενηθεί από το δράστη παρανόμως,
συγχρόνως δε και υπαιτίως, ήτοι από

δόλο ή αμέλεια (330 ΑΚ), η παράνομη
δε συμπεριφορά του υπαίτιου να οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού και
τέλος να υφίσταται πρόσφορη αιτιώδης
συνάφεια μεταξύ της ζημιογόνου πράξεως ή παραλείψεως και της επελθούσας ζημίας. Τούτο συμβαίνει, όταν κατά
τα διδάγματα της κοινής πείρας και τη
λογική η συμπεριφορά αυτή στον χρόνο
και με τους όρους που έλαβε χώρα ήταν
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ικανή, κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων, να επιφέρει το επιζήμιο αποτέλεσμα, επέφε-ρε
δε πράγματι τούτο στη συγκεκριμένη
περίπτωση (βλ.ΑΠ 103/1985 ΕλΔ 1985.
455). Περαιτέρω από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 297, 298 και
914 ΑΚ προκύπτει ότι, σε περίπτωση
μερικής καταστροφής ή βλάβης πράγματος, όταν προκλήθηκαν φθορές που
μπορούν να αποκατασταθούν και δεν
αίρουν τελείως την χρησιμότητα αυτού,
η θετική ζημία συνίσταται στο ποσόν
των δαπανών που απαιτούνται για την
αποκατάσταση των βλαβών και την
επαναφορά του βλαβέντος πράγματος
σε παρόμοια με την πριν από τη βλάβη
κατάσταση κατά το χρόνο της αποτιμήσεως. Ως αποκατάσταση της προηγουμένης καταστάσεως νοείται κατά κύριο
λόγο η επαναφορά των πραγμάτων στη
θέση που ήταν (ή ήταν περίπου) πριν
από το ζημιογόνο γεγονός (βλ. Λιτζερόπουλο, στην ΕρμΑΚ άρθρο 297 αριθμ.
7). Ως χρόνος προσδιορισμού της αντι-

κειμενικής αξίας του καταστραφέντος
πράγματος λαμβάνεται ο χρόνος εκδόσεως της αποφάσεως και ως τέτοιος
νοείται, κατά τους δικονομικούς κανόνες,
ο χρόνος της πρώτης ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου συζητήσεως
(Ολομ. ΑΠ 38/96 ΕλΔ 1997. 41). Η
αντικειμενική αξία του καταστραφέντος
πράγματος και εντεύθεν η θετική ζημία
του παθόντος υπολογίζονται με βάση
την κατάσταση που βρισκόταν το
πράγμα κατά το χρόνο της καταστροφής και όχι ανάλογα με την δαπάνη η
οποία απαιτείται για την απόκτηση ή
κατασκευή άλλου ομοίου πράγματος
καινούργιου. Και τούτο γιατί, στην
τε-λευταία περίπτωση, ο ζημιωθείς
θα αποκόμιζε και ωφέλεια, πράγμα
που θα ήταν αντίθετο στην έννοια του
διαφέροντος και τη διέπουσα αυτό
γενική αρχή της αποκαταστάσεως του
δανειστή στην προ του ζημιογόνου
γεγονότος κατάσταση (ΕΑ 8099/2003
ΕλΔ 2004. 1446, 9778/1991 Αρμ46.221,
11789/1987 ΑρχΝ 40.40).

610/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Νικάκης, Χριστόφορος Σαράκης).
Πώληση πράγματος με τον όρο διατηρήσεως της κυριότητας του πωλητή μέχρι την
αποπληρωμή του τιμήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας με την πλήρωση της αίρεσης
της αποπληρωμής του τιμήματος επέρχεται αυτοδικαίως η μεταβίβαση της κυριότητας
στον αγοραστή και δεν απαιτείται προς τούτο σύναψη νέα σύμβασης. Αν υπάρχει
υπερημερία του αγοραστή για την καταβολή του τιμήματος ο πωλητής έχει δικαίωμα
είτε να απαιτήσει το τίμημα είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Περιστατικά.

Κατά την έννοια του άρθρου 532
του ΑΚ στην πώληση πράγματος με τον
όρο διατηρήσεως της κυριότητας του
πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του
τι-μήματος, σε περίπτωση αμφιβολίας,

ήτοι αν δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό
από τη σύμβαση, με την πλήρωση μεν
της αιρέσεως της αποπληρωμής του
τιμήματος επέρχεται αυτοδικαίως η μεταβίβαση της κυριότητας στον αγοραστή
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(και άρθρ. 201 του ΑΚ) και δεν απαιτείται
προς τούτο σύναψη νέας συμβάσεως,
σε περίπτωση δε υπερημερίας του
αγοραστή περί την καταβολή του
τιμήματος ο πωλητής έχει δικαίωμα είτε
να απαιτήσει το τίμημα, εμμένοντας στη
σύμβαση, είτε να υπαναχωρήσει από τη
σύμβαση, ασκώντας τα δικαιώματα του
από την κυριότητα (Γαζής, στην ΕρμΑΚ
άρθρ. 532 αρ. 35 επ., Κορνηλάκης,
ΕιδΕνοχΔ, Ι, σελ. 350 επ., ΟλομΑΠ
22/1987, ΑΠ 1136/2000 ΕλλΔ 42.1343).
Η κατά τα ανωτέρω σύμβαση πωλήσεως
με τον όρο διατηρήσεως της κυριότητας
του πωλητή, διαφορετική, προφανώς
από το προσύμφωνο πωλήσεως,
δεν παράγει αξίωση του αγοραστή
για καταδίκη του πωλητή σε δήλωση
βουλήσεως για μεταβίβαση της κυριότητας του πωληθέντος πράγματος,
λόγω ακριβής της προαναφερθείσης
αυτοδίκαιης μεταβίβασης της κυριότητας με την αποπληρωμή του τιμήματος
(πλήρωση αναβλητικής αιρέσεως) και
της μη ανάγκης περαιτέρω συμβάσεως
μεταβιβάσεως (για την οποία βλ. ιδίως
ΕρμΑΚ 532 αρ. 35, 46). Εξάλλου, σε
περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή
η άσκηση από τον πωλητή του δικαιώματος της υπαναχωρήσεως αποκλείει
την απαίτηση από αυτόν του οφειλομένου τιμήματος, ολόκληρου ή μέρους,
αφού το τελευταίο αυτό δικαίωμα στηρίζεται στη σύμβαση, η οποία όμως
λύεται με την άσκηση της υπαναχώρησης (και άρθρ. 389 παρ.2 του ΑΚ
ΕρμΑΚ 532 αρ. 55-58, Κορνηλάκης,
σελ. 354). Εν προκειμένω ο εφεσίβλητος
και εκκαλών Γ.Σ ισχυρίστηκε στις δύο
προαναφερθείσες αγωγές του ότι με
το υπ’ αριθμ. 332/2001 συμβόλαιο της
συμβολαιογράφου Τυρνάβου Α.Θ αγόρασε από τον αντίδικο του Γ.Σ το αναφερόμενο σ’ αυτό και στην αγωγή ΔΧΦ
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αυτοκίνητο βυτιοφόρο υγρών καυσίμων, ιδιοκτησίας του τελευταίου, με τον
όρο της διατήρησης της κυριότητας του
εναγομένου πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, που συμφωνήθηκε
τμηματικά καταβλητέο, προβαίνοντας
από κοινού και στις λοιπές κατά νόμον
διατυπώσεις για τη μεταβίβαση του
αυτοκινήτου, και ότι παρά την εκ μέρους του (ενάγοντος αγοραστή) αποπληρωμή του τιμήματος κατά την
21-2-2002 ο εναγόμενος αρνείται να
μεταβι-βάσει σ’ αυτόν την κυριότητα του
αυτοκινήτου. Και ζήτησε αφ’ ενός μεν τη
καταδίκη του εναγομένου σε δήλωση
βουλήσεως για τη μεταβίβαση του ως
άνω αυτοκινήτου, αφ’ ετέρου δε την
προαναφερθείσα αποζημίωση ύψους
115.200 ευρώ για την επικαλούμενη
ισόποση απώλεια εισοδημάτων του
(3.200 € μηνιαίως Χ 36 μήνες) από την
κατά την αγωγή μη μεταβίβαση σ’ αυτόν
εκ μέρους του εναγομένου πωλητή του
αγορασθέντος αυτοκινήτου (μη εκπλήρωση της συμβάσεως). Με αυτό το περιεχόμενο και το αίτημα και σύμφωνα
με την προηγηθείσα μείζονα σκέψη οι
ανωτέρω ένδικες αγωγές είναι μη νόμιμες και απορριπτέες, αφού η επικαλούμενη από τον ενάγοντα αποπληρωμή του τιμήματος επέφερε αυτοδικαίως
(δεν αναφέρεται διαφορετική βούληση
των μερών) την μεταβίβαση σ’ αυτόν
της κυριότητας του αυτοκινήτου, κατά
τα προεκτεθέντα, εις τρόπον ώστε να
μην υπάρχει αξίωση του ενάγοντος
αγορα-στή για καταδίκη του εναγομένου
πωλητή σε δήλωση βουλήσεως για τη
μεταβίβαση του αυτοκινήτου, ούτε δε
και περίπτωση μη εκπληρώσεως της
συμβάσεως εκ μέρους του τελευταίου
και εντεύθεν τυχόν αξίωση του ενάγοντος για αποζημίωση λόγω της μη
εκπληρώσεως, σημειουμένου ακόμη ότι

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

95

η επικαλούμενη αυτή αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του εναγομένου
δεν συνιστά αδικοπραξία, στην οποία
επικουρικά επιχειρεί να θεμελιώσει την
αγωγή αποζημιώσεως ο ενάγων αγοραστής. Επομένως ορθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε ως νόμω
αβάσιμες τις ανωτέρω αγωγές, και είναι
αβάσιμα και απορριπτέα τα αντίθετα
που ο ενάγων υποστηρίζει με την κρινόμενη έφεση του. Το ίδιο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο απέρριψε και τη συνεκδικασθείσα ως άνω αγωγή του εκκαλούντος Γ.Σ για καταβολή του οφειλομένου,
κατά την αγωγή αυτή, υπολοίπου τιμήματος του πωληθέντος αυτοκινήτου
εξ 85.106, 38 ευρώ, για τον λόγο ότι,
όπως δέχθηκε το δικαστήριο, ο ενάγων
πω-λητής με την από 4-1-2004 εξώδικη
δή-λωση του που επέδωσε αυθημερόν
στον εναγόμενο υπαναχώρησε από τη

σύμβαση και ζήτησε από τον τελευταίο
να του αποδώσει την κατοχή του αυτοκινήτου, χάνοντας έτσι (ο πωλητής) το
δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή του
(υπολοίπου) τιμήματος. Η παραδο-χή
αυτή της εκκαλουμένης, που είναι και
ορθή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα,
δεν προσβάλλεται με την έφεση του
πωλητή Γ.Σ, ο οποίος υποστηρίζει και
μόνον, με τον μοναδικό λόγο της εφέσεως του, ότι ο εναγόμενός του οφείλει
εκ της συμβάσεως το ζητούμενο αίτημα.
Έτσι όμως που προβάλλεται ο λόγος
αυτός της εφέσεως είναι τουλάχιστον
αλυσιτελής και απορριπτέος, αφού δεν
οδηγεί σε εξαφάνιση της εκκαλουμένης
λόγω της μη προσβολής της προαναφερθείσης παραδοχής της και της
εντεύθεν απορρίψεως της αγωγής, κατά
τα προεκτεθέντα.

632/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σοφία Τσανάκα, Δημήτριος Τσεκούρας).
Εγγύηση και εγγυοδοσία. Περιεχόμενο της εγγυήσεως είναι η ανάληψη από τον εγγυητή της
υποχρεώσεως απέναντι στο δανειστή να εκπληρώσει την παροχή του οφειλέτη αν δεν το κάνει
ο τελευταίος. Εγγυοδοσία είναι η εξασφάλιση που παρέχεται με μετρητά, χρεώγραφα κ.λ.π
από ένα πρόσωπο για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του ή από τον οφειλέτη ή τρίτο
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Στην συμβατική εγγυοδοσία δεν εφαρμόζονται
οι διατάξεις περί εγγυήσεως και δεν απαιτείται η σύνταξη εγγράφου. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 847 Α.Κ. με τη σύμβαση εγγυήσεως
ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο
δανειστή την ευθύνη ότι θα καταβληθεί
η οφειλή. Επομένως περιεχόμενο της
εγγυήσεως είναι η ανάληψη από τον
εγγυητή της υποχρεώσεως απέναντι στο
δανειστή να εκπληρώσει την παροχή του

πρωτοφειλέτη αν δε το κάνει ο τελευταίος
(βλ. Βρέλλη στον Α.Κ. ΓεωργιάδηΣταθόπουλου άρθρο 847 αριθ. 1 σ. 362
και τις εκεί παρα-πομπές). Η εγγύηση
είναι σύμβαση συναινετική, αφηρημένη
και ετερο-βαρής με παρεπόμενο και
επικουρικό χαρακτήρα (βλ. Βρέλλη ο.π.
αριθ. 4,5,7 σ. 362-363) καταρτίζεται δε
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μεταξύ εγγυητή και δανειστή χωρίς να
απαιτείται η σύμπραξη ή συναίνεση του
οφειλέτη (ΑΠ 238/1977 ΝοΒ 25, 1183).
Με βάση τ’ ανωτέρω η σύμβαση της
εγγυήσεως διαφέρει από την εγγυδοσία
δηλαδή την εξασφάλιση που παρέχεται
με μετρητά, χρεώγραφα κ.λ.π. από ένα
πρόσωπο για την καλή εκπλήρωση των
καθηκόντων του ή από τον οφειλέτη ή
τρίτο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Η εγγυοδοσία είτε καθορίζεται
από το νόμο ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση (αναγκαστική εγγυοδοσία) είτε προβλέπεται από τη συγκεκριμένη σύμβαση (συμβατική εγγυοδοσία). Η διαφορά δε μεταξύ των ανωτέρω
συμβάσεων συνίσταται στο ότι η ευθύνη
του οφειλέτη στην περίπτωση της συμβατικής εγγυοδοσίας είναι κύρια και όχι
παρεπόμενη όπως στην εγγύηση. Έτσι
στη συμβατική εγγυοδοσία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εγγυήσεως και
δεν απαιτείται η σύνταξη εγγράφου (βλ.
Γεωργιάδη Σταθόπουλου ο.π. αρ. 32,
37 σ. 367-368 Εφ.Αθ. 338/2001 ΝοΒ
2001, 2621).
Με το δεύτερο λόγο των ανακοπών τους, κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου τους, οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται
ότι οι με υπ’ αριθμ. 60978547-8 και
60978548-6 δύο ένδικες επιταγές του
ποσού 15.000 Ευρώ εκάστη, εκδόσεως
της πρώτης σε διαταγή της δεύτερης
και των οποίων η καθής είναι νόμιμη
κο-μίστρια από οπισθογράφηση και
βάσει των οποίων αυτή πέτυχε την
έκδοση των προσβαλλόμενων διαταγών
πληρωμής δόθηκαν ως εγγύηση για τη
χορήγηση πίστωσης από την καθ’ ής
η ανακοπή στη δεύτερη ανακόπτουσα
Α.Λ ενόψει της μεταξύ τους συμβάσεως
δικαιόχρησης (franchising) ότι η καθής
υπαιτίως δεν τήρησε τις συμβατικές
υποχρεώσεις της απέναντι στην Α.Λ
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με αποτέλεσμα αυτή να καταγγείλει τη
σύμβαση franchisihg. Με τα δεδομένα
αυτά επιδιώκουν την ακύρωση των
ανακοπτόμενων διαταγών πληρωμής
επικαλούμενοι ανυπαρξία οφειλής από
τις πιο πάνω επιταγές λόγω μη τήρησης
της συμβατικής σχέσης, τη λειτουργία
της οποίας εγγυήθηκαν με τις επιταγές
αυτές. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος
στη-ριζόμενος στις προαναφερθείσες
διατά-ξεις και σ’ αυτές των άρθρων 361
Α.Κ. και 632 παρ. 1 ΚΠολΔ και πρέπει
να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Στις
2/10/2002 συνήφθη στην Αθήνα μεταξύ
της Α.Λ-β΄ ανακόπτουσας και της καθής
η ανακοπή σύμβαση δικαιόχρησης
(franchising) με την οποία η τελευταία
παραχώρησε στην πρώτη ως δικαιοδόχο
την άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης του
πακέτου franchise που περιλάμβανε τα
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και
τεχνογνωσίας της άνω δικαιοπαρόχου
για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία
ενός καταστήματος «Rebecca Blu» στην
πόλη της Πάτρας, το οποίο θα πωλούσε
είδη ένδυσης και αξεσουάρ παραγωγής
της δικαιοπαρόχου για χρονικό διάστημα
πέντε ετών. Ακολούθως, η πιο πάνω
δικαιοδόχος από τις 4 Οκτωβρίου του
ίδιου έτους άρχισε να προμηθεύεται
εμπορεύματα από την καθής προκειμένου να εφοδιάσει το κατάστημα της
με σκοπό τη μεταπώληση τους σε τρίτους. Κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους
συνεργασίας η πρώτη των ανακοπτόντων εξέδωσε σε διαταγή της δεύτερης
δύο μεταχρονολογημένες επιταγές με
αριθμούς 60978547-8 και 60978548-6
ποσού 15.000 ευρώ εκάστη από το
λογαριασμό που τηρούσε στην Τράπεζα Alfa Bank και με ημερομηνίες εκδόσεως 30/10/2003 και 30/11/2003 αντίστοιχα. Τις επιταγές αυτές παρέδωσε
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ο τρίτος ανακόπτων και η δεύτερη
αντίστοιχα δι οπισθογραφήσεως στην
καθής οι ανακοπές έναντι του λογαριασμού της ανακόπτουσας Α.Λ από την
προμήθεια εμπορευμάτων από αυτή.
Με τις επιταγές αυτές οι ανακόπτοντες
εγγυήθηκαν την καταβολή του τιμήματος από τις γενόμενες παραγγελίες
εμπορευμάτων, το οποίο ουδέποτε
εξόφλησε η πιο πάνω δικαιοδόχος και
αφορούσε όλο το χρονικό διάστημα
από την έναρξη της μεταξύ τους συνεργασίας μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του
2002, όπου το ύψος των πραγματοποιηθεισών αγορών σε εμπορεύματα εκ
μέ-ρους της ανήρχετο στο ποσό των
105.000 ευρώ. Τα παραπάνω προκύπτουν από την ένορκη κατάθεση του
μάρτυρα της καθής και δεν αναιρούνται
από αντίθετο αποδεικτικό μέσο. Ο
ισχυρισμός των ανακοπτόντων ότι οι πιο
πάνω επιταγές εκδόθηκαν και παρεδόθηκαν από την Α.Λ ως εγγύηση για τη
χορήγηση πίστωσης από τη μεταξύ
αυτής και της καθής σύμβαση δικαιόχρησης δεν αποδείχθηκε. Εξάλλου δεν
προσκομίζεται από τους ανακόπτοντες
οιοδήποτε έγγραφο το οποίο απαιτείται
ως συστατικός τύπος (άρθρο 849 Α.Κ.)
για την έγκυρη σύναψη της εγγύησης
από το οποίο να προκύπτει ρητή συμφωνία τους με την καθ’ ής σχετικά με
την παροχή εγγυήσεως για τη χορήγηση πίστωσης από την κύρια σύμβαση
δικαιόχρησης, ενώ τέτοια συμφωνία
δεν υπάρχει ούτε στην ίδια την κύρια
σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της
καθής και της Α.Λ κατά την πιο πάνω
ημερομηνία. Αποδείχτηκε ακόμη ότι
η συνεργασία μεταξύ της άνω δικαιοδόχου και της καθ’ ής συνεχίστηκε
κατά τη διάρκεια της συμβάσεως έως
τα μέσα Μαΐου 2003. Στις 14/5/2003
πριν δηλαδή την ημερομηνία εκδόσεως
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των επιταγών η Α.Λ κατήγγειλε τη
μεταξύ αυτής και της καθ’ ής σύμβαση
δικαιόχρησης επικαλούμενη πλημμελή
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που η
τελευταία είχε αναλάβει απέναντι της με
βάση την ίδια συμφωνία και καλούσε
την καθ’ ής να της επιστρέψει τις επιταγές. Από κανένα, όμως, στοιχείο δεν
αποδείχτηκε ότι η καθής εξεπλήρωσε
πλημμελώς τις συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στην Α.Λ. Ειδικότερα
δεν αποδείχτηκε ότι η πιο πάνω δικαιοπάροχος παρέδιδε ελαττωματικά εμπορεύματα στη δικαιοδόχο, ενώ το
γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα
από το Δεκέμβριο του 2002 έως Απρίλιο
2003 δεν παραδόθηκαν καθόλου
εμπορεύματα στο κατάστημα της στην
Πάτρα οφείλεται στην ανυπαρξία οποιασδήποτε παραγγελίας από μέρους
της προς την καθής εταιρεία γεγονός
που συνάγεται και από την καρτέλα
πελάτη που προσκομίζεται στην οποία
δεν υπάρχουν καταχωρημένες συναλλαγές κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα. Κατά το χρόνο της πιο πάνω
καταγγελίας η Α.Λ είχε ήδη καταστεί
ηπερήμερη στην πληρωμή του τιμήματος που όφειλε στη δικαιοπάροχο της
για τα εμπορεύματα που είχε αγοράσει
από αυτή κατά το χρονικό διάστημα
από την έναρξη της συνεργασίας τους
έως την 31/12/2002 το οποίο παρέμεινε
ανεξόφλητο. Για τους λόγους αυτούς
κατέπεσε η εγγυοδοσία που είχε συμφωνηθεί μεταξύ της καθ’ ής και των
ανακοπτόντων για την εξασφάλιση της
πληρωμής του τιμήματος αυτού. Οι
επίδικες επιταγές εμφανισθείσες εμπρόθεσμα προς πληρωμή στην πληρώτρια
τράπεζα σφραγίστηκαν αυθημερόν
λόγω ελλείψεως διαθεσίμου κεφαλαίου
στο λογαριασμό της εκδότριας πρώτης
ανακόπτουσας με αποτέλεσμα να μην
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πληρωθούν και να εξακολουθούν να
οφείλονται για την πιο πάνω αιτία. Κατόπιν των ανωτέρω εφόσον αποδείχτηκε
ότι οι επίδικες επιταγές παραδόθηκαν
από τους ανακόπτοντες ως εγγυοδοσία
για την εξασφάλιση της πληρωμής του

τιμήματος για την αγορά των εμπορευμάτων εκ μέρους της Α.Λ από την καθ’ ής
και όχι ως εγγύηση για τη μεταξύ αυτών
σύμβαση δικαιόχρησης ο δεύτερος λόγος
των ανακοπών κρίνεται απορ-ριπτέος ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμος.

652/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αγγελική Σπηλιοπούλου, Νίκος Μασούρας).
Σύμβαση έργου. Έγκριση του αγοραστή ρητή ή σιωπηρή που συνάγεται από την
ανεπιφύλακτη ή χωρίς διαμαρτυρία παραλαβή του έργου από τον εργοδότη. ¨Κανονική
εξέταση¨. Έννοια. Η ευθύνη του εργολάβου διατηρείται αδιακρίτως εάν οι ελλείψεις αυτές
δεν μπορούσαν να διαγνωσθούν με κανονική εξέταση κατά το χρόνο της παραλαβής είτε
από τη φύση τους δεν μπορούσαν παρά να διαγνωσθούν βραδύτερα δηλαδή μετά την
παραλαβή. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαλλάσσεται ο εργολάβος. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθ. 692
ΑΚ, μετά την έγκριση του έργου από
τον εργοδότη, ο εργολάβος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τις ελλείψεις
του, εκτός αν αυτές δεν μπορούσαν
να διαπιστωθούν με κανονική εξέταση
όταν έγινε παραλαβή του έργου ή αν
ο εργολάβος τις απέκρυψε με δόλο.
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής,
η έγκριση προϋποθέτει πραγματική
παράδοση του έργου, μπορεί δε να
είναι ρητή, με την έννοια ότι ο εργοδότης
δήλωσε ότι το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές
της εργολαβικής συμβάσεως που κατάρτισε με τον εργολάβο, ή σιωπηρή,
που μπορεί να συναχθεί από την ανεπιφύλακτη ή χωρίς διαμαρτυρία παραλαβή του έργου από τον εργοδότη. Ως
κανονική εξέταση νοείται εκείνη που
γί-νεται, είτε από τον ίδιο τον εργοδότη
(ή τον αντιπρόσωπο του ή τρίτο που ορίστηκε από τον εργοδότη), είτε από ειδι-

κό που έχει τις αναγκαίες γνώσεις για το
έργο που εκτελέστηκε, όταν, ανάλο-γα
με τις συνθήκες της συγκεκριμένης
περιπτώσεως, εκτιμώμενες κατά την
κα-λή πίστη και τις αντιλήψεις των
συναλ-λαγών, πρόκειται για ελλείψεις
που δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές
από οποιονδήποτε. Παρά την έγκριση
του εργοδότη, ο εργολάβος ευθύνεται
για τις ελλείψεις του έργου, αν αυτές
δεν μπορούσαν να διαγνωστούν με
την παραπάνω εξέταση αυτού κατά
την παραλαβή και μάλιστα, είτε έγινε η
«κανονική» εξέταση, είτε όχι, ή αποκρύφτηκαν δόλια από τον εργολάβο (ΑΠ
1804/2001 ΕλλΔνη 43.1429, ΑΠ 222/
1973 ΝοΒ 21, 1070, ΕφΑΘ 9878/1979
ΕλλΔνη 21.38, ΕφΑθ 4347/2002 ΕλλΔνη
43.1718). Ως παραλαβή κατά την
ανωτέρω διάταξη, νοείται η περιέ-λευση
του έργου στη σφαίρα επιρροής του
εργοδότη. Η ευθύνη του εργολάβου
διατηρείται, αδιακρίτως εάν οι ελλείψεις
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αυτές δεν μπορούσαν παρά να διαγνωσθούν βραδύτερα, δηλ. μετά την παραλαβή. Και στις δύο περιπτώσεις δεν
απαλλάσσεται ο εργολάβος (ΕφΑθ
7179/2004, ΕφΑΘ 4347/2002 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ Καρδάρας στο Γεωργιάδη Σταθόπουλο Αστικό Κώδικα, αρθ.
692, 650).
Αποδείχθηκαν κατά τη κρίση
του Δικαστηρίου αυτού τα παρακάτω
: Δυνάμει συμβάσεως έργου που καταρτίστηκε προφορικώς μεταξύ των διαδίκων, τον Ιούνιο του 1995 ο εναγόμενος
ο οποίος είναι κατασκευαστής κεραμιδοσκεπών, ανέλαβε την αρχιτεκτονική
σχεδίαση και την κατασκευή κεραμιδοσκεπής στην οικία του ενάγοντος επί
της οδού Νικοπόλεως αρ. 9, στη Βόνιτσα, αντί εργολαβικής αμοιβής, κατ’
αποκοπή 2.500.000 δρχ. στην οποία
περιλαμβανόταν η αξία των υλικών και
η αμοιβή της εργασίας του. Πράγματι
ο εναγόμενος αποπεράτωσε το έργο
περί το τέλος του Ιουνίου 1995 και ο
ενάγων το παρέλαβε, χωρίς επιφύλαξη,
αφού του κατέβαλε την ως άνω συμφωνηθείσα αμοιβή του. Εντός χρονικού
διαστήματος δώδεκα μηνών από την ως
άνω παράδοση του έργου, και συγκεκριμένα το επόμενο καλοκαίρι του έτους
1996 όταν ο ενάγων, επέστρεψε από τη
Γερμανία όπου κατοικεί μονίμως, κατά
τους χειμερινούς μήνες, διαπίστω-σε
ότι αυτό παρουσίαζε ουσιώδη ελαττώματα κατά το μεγαλύτερο μέρος του.
Ειδικότερα διαπιστώθηκε εισροή νερών
της βροχής εντός της οικίας του ενάγοντος, από τα κεραμίδια, τα οποία νερά
είχαν διαποτίσει και τον ξύλινο σκελετό
της σκεπής. Τότε κάλεσε τον εναγόμενο
να διαπιστώσει τα ελαττώματα και να
προβεί στη διόρθωση τους. Τον Ιούλιο
του 1998, και μετά από αλλεπάλληλες
προσκλήσεις του ενάγοντος προς τον
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εναγόμενο, κατά τα καλοκαίρια που
μεσολάβησαν, δεδομένου ότι τότε
μόνον αυτός βρισκόταν στην Ελλάδα,
προσήλθε πράγματι ο εναγόμενος και
επιχείρησε να προβεί στις αναγκαίες
επιδιορθώσεις της σκεπής με δικές
του δαπάνες, πλην όμως δεν ολοκλήρωσε την επισκευή. Έτσι ο ενάγων
προσέλαβε κατ’ αρχάς τον ειδικό Γερμανό αρχιτέκτονα Εugen Vogel για τη
διενέργεια ελέγχου της σκεπής προκειμένου να διαγνωστεί ακριβώς το είδος
και η έκταση των ελαττωμάτων αυτής.
Πράγματι στην από 1-8-1998 έκθεση
του, που προσκομίζεται σε νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, ο ως
άνω τεχνικός βεβαιώνει ότι η εισροή των
υδάτων οφείλεται στην ελαττωματική
κατασκευή της σκεπής και ειδικότερα
στην κακή τοποθέτηση των κεραμιδιών
και επιπλέον στην επιλογή μη ενδεδειγμένων υλικών για την κατασκευή
του ξύλινου σκελετού, σε σχέση με τις
διαστάσεις αλλά και περαιτέρω στην
άτεχνη κατασκευή του σκελετού. Στη
συνέχεια καθ’ υπόδειξη του ίδιου ως
άνω Γερμανού αρχιτέκτονα ο ενάγων
προσέλαβε τον Πολιτικό Μηχανικό Π.Κ,
προκειμένου να προβεί σε σύνταξη
αναλυτικότερης τεχνικής έκθεσης.
Πράγματι και αυτός στην από 26-71999 έκθεση του βεβαιώνει τα εξής:
Τα ελαττώματα σε σχέση με τη διάταξη
των ξύλινων στοιχείων της στέγης,
συνίστανται στην ασύμμετρη γενικώς
διάταξη των ξύλινων στοιχείων της, σε
σχέση με το ορθογωνικό σχήμα της
κάτοψης του δώματος της οικοδομής,
με σημαντικές αποκλίσεις αξονικά.
Σε σχέση με την επικεράμωση της
στέγης διαπιστώθηκε ότι τα γαλλικού
τύπου κεραμίδια δεν απομακρύνουν
τα όμβρια ύδατα με αποτέλεσμα αυτά
να εισρέουν διαμέσου των εμφανών
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κενών στο δώμα της οικοδομής. Όσον
αφορά τη στατική επάρκεια του ξύλινου
σκελετού της στέγης διαπιστώθηκε
ότι αυτή δεν υφίσταται σε σχέση με
τους ισχύοντες κανονισμούς μόνιμων
και κινητών φορτίων. Και καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι η κατασκευή της
στέγης δεν ανταποκρίνεται ποιοτικά
στις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές
Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) και επιβάλλεται
η καθαίρεση και επανακατασκευή της,
έντεχνα και με επαρκείς διατομές των
επιμέρους στοιχείων. Τα ελαττώματα
αυτά δεν μπορούσαν να διαγνωσθούν
κατά την παραλαβή του έργου με
κανονική εξέταση, διότι, λόγω της
φύσεως τους, δεν μπορούσαν παρά να
διαγνωσθούν βραδύτερα, δηλαδή μετά
την παραλαβή, δεδομένου ότι άρχισαν
να εμφανίζονται κατά τους χειμερινούς
μήνες κα με την έλευση των βροχών.
Επομένως, υφίσταται, κατά την κρίση
του Δικαστηρίου αυτού, σύμφωνα με
όσα αναφέρθηκαν και στην αρχή της
παραγράφου αυτής, ευθύνη του εναγομένου εργολάβου για τις ελλείψεις του
έργου. Ακολούθως ο ενάγων, με την από
15.6.2000 εξώδικη διαμαρτυρία του,

προς τον εναγόμενο, που του κοινοποίησε την 22.6.2000, του γνωστοποίησε
ότι πρόκειται ο ίδιος να προβεί στην
αποκατάσταση της στέγης με δικές
του δαπάνες, ενόψει του ότι του είχε
ζητήσει να μεταβεί προς διαπίστωση
των ελαττωμάτων και να αρχίσει τις
εργασίες αποκαταστάσεως τους πλην
όμως εναγόμενος δεν προέβη τελικά σε
καμία σχετική ενέργεια, και του δήλωσε
ότι θα επιδιώξει την αποζημίωση του
για την υπαίτια και αντισυμβατική
συμπεριφορά του. Κατόπιν όλων των
ανωτέρω, η προβαλλόμενη από τον
εναγόμενο ένσταση εγκρίσεως του
έργου που παραλήφθηκε, πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσία
περί αδυναμίας διαπιστώσεως των ως
άνω ελαττωμάτων κατά την παραλαβή.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που με την εκκαλουμένη απόφαση του,
δέχτηκε τα αντίθετα έσφαλε ως προς την
εφαρμογή του νόμου και την εκτίμηση
των αποδείξεων, και πρέπει να γίνει
δεκτός ο σχετικός περί αυτού λόγος
της κρινόμενης έφεσης ως ουσιαστικά
βάσιμος.

707/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ανδρούλα Χριστοδούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Θανάσης Βγενόπουλος, Διομήδης Αποστολόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημία αποτελεί και η διακοπή του μισθού από τον εργοδότη
λόγω ανικανότητας προσφοράς εργασίας, η απώλεια διαφόρων επιδομάτων αδείας,
δώρων και ασφαλιστικής εισφοράς για τις οποίες απαλλάσσεται ο εργοδότης. Άρα η
αποζημίωση του ζημιωθέντος ισούται με το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών του
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών που
ο εργοδότης πρέπει να παρακρατεί από τις αποδοχές του μισθωτού. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 929 ΑΚ σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της
υγεί-ας προσώπου, η αποζημίωση περι-

λαμβάνει, εκτός από τα νοσήλια και τη
ζημία που έχει ήδη επέλθει, οτιδήποτε
ο παθών θα στερείται στο μέλλον ή θα

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αύξησης
των δαπανών του. Κατά την έννοια
της διάταξης αυτής, ζημιά που επήλθε
αποτελεί και η διακοπή του μισθού από
τον εργοδότη λόγω ανικανότητας προσφοράς εργασίας, η απώλεια διαφόρων
επιδομάτων άδειας, δώρων κλπ. Με
την προσωρινή διακοπή εργασίας λόγω
ανικανότητας για αυτή εξαιτίας του
τραυματισμού, 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, 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, ο οποίος δικαιούται να
απαιτήσει αποζημίωση από τον υπόχρεο. Ενόψει αυτών, η αποζημίωση του
παθόντος για τη στέρηση των εισοδημάτων του εξαιτίας της ανικανότητας του
για παροχή της εργασίας περιλαμβάνει
το σύνολο των ακαθάριστων (μικτών)

αποδοχών του, που θα έπαιρνε αν
δεν τραυματιζόταν, δηλαδή εκείνες
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών
οργανισμών, που ο εργοδότης πρέπει
να παρακρατεί από τις αποδοχές του
μισθω-τού (ΑΠ 1332/2003 Ελλ.Δικ.
46-77, ΑΠ 1056/2000 Ελλ.Δικ. 42-387,
Εφ.Αθ. 4607/2003 Ελλ.Δικ. 47-1448).
Λόγω της ανικανότητας της ενάγουσας να εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος στην επιχείρηση «ΚΑΡΦΟΥΡ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» κατά το ως
άνω χρονικό διάστημα εξαιτίας του
τραυματισμού της, και της απαλλαγής
του εργοδότη της από την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών της στο ΙΚΑ
που τον βαρύνουν κατά το ίδιο ως άνω
χρονικό διάστημα, η ενάγουσα απώλεσε το ποσό των ασφαλιστικών αυτών
εισφορών, που ανέρχονται στο συνολικό
ποσό των 826,53 ευρώ (244,9 €Χ 3 μην.
=734,7 + 91,83 για το χρονικό διάστημα
από 8-3-2003 έως 17-3-2003) και που
με την παραπάνω μορφή αποτελούν
ζημιά για την εργαζόμενη, ενάγουσα η
οποία, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στη νομική σκέψη, δικαιούται να
απαιτήσει αποζημίωση από τους υπόχρεους εναγόμενους.

717/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Παπαχρήστου, Ελένη Μιχοπούλου).
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Η σχετική αγωγή είναι επιβοηθητική. Επί πλέον είναι νομικά
αβάσιμη εφόσον στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται και η
αγωγή από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία. Επίκληση εγγράφου που είχε προσκομισθεί
στο πρωτόδικο Δικαστήριο με συρραφή των πρωτόδικων προτάσεων στις προτάσεις
του εφετείου, χωρίς αναφορά στο συγκεκριμένο μέρος των τελευταίων προτάσεων στις
οποίες γίνεται σαφής επίκληση των εγγράφων, δεν είναι νόμιμη επίκληση.
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Η από το άρθρο 904 του ΑΚ
αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού, από άποψη ουσιαστικού δικαίου,
είναι επιβοηθητικής φύσεως, υπό την
έννοια ότι αποκλείεται όταν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της αγωγής από τη
σύμβαση ή την αδικοπραξία, εκτός αν
θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα, στα οποία στηρίζεται η αγωγή από
τη σύμβαση ή την αδικοπραξία. Έτσι,
δεν επιτρέπεται η άσκηση της, έστω
και επικουρικά, εφόσον στηρίζεται στα
ίδια πραγματικά περιστατικά, στα οποία
στηρίζεται και η αγωγή από τη σύμβα-ση
ή την αδικοπραξία (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ό.π., κάτω από το άρθρο 904, αρ.
117, ΑΠ 104/2003, ΕλλΔνη 2003.983,
ΑΠ 104/2003, ΝοΒ 51.1631, ΑΠ 712/
2001, ΕλλΔνη 2002.762, ΑΠ 102/1998,
ΝοΒ 1999.588).
Από το συνδυασμό διατάξεων
των άρθρων 106, 237 § 1 στοιχ. β΄, 453
και 524 § 1 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι
το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη
του τα νομίμως προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, εφόσον γίνεται σαφής
και ορισμένη επίκληση αυτών από το
διάδικο Ως αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν νοούνται και εκείνες των
οποίων δεν έγινε σαφής και ορισμένη
επίκληση. Είναι δε σαφής και ορισμένη
η επίκληση εγγράφου, όταν είναι ειδική
και από αυτή προκύπτει η ταυτότητα
του. Η επίκληση αυτή μπορεί να γίνει είτε
με τις προτάσεις της συζήτησης, μετά
την οποία εκδίδεται η απόφαση, είτε
και με αναφορά σε συγκεκριμένο μέρος
των προσκομιζόμενων προτάσεων
προηγούμενης συζήτησης, όπου γίνεται
σαφής και ορισμένη επίκληση του

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

εγγράφου. Επομένως συρραφή και
ενσωμάτωση ολόκληρου του κειμένου
των προτάσεων, που είχαν υποβληθεί
στον πρώτο βαθμό, στις προτάσεις
για το Εφετείο, χωρίς ειδική μνεία
στις τε-λευταίες των ισχυρισμών που
επανα-φέρονται σε σύντομη περίληψη
και ανα-φορά στις σελίδες των πρώτων
που τους περιέχουν, δεν συνιστά νόμιμο
τρό-πο επαναφοράς των ισχυρισμών
και επίκλησης εγγράφων (βλ.ΟλΑΠ
14/2005 ΕλλΔνη 2005.702, ΑΠ 9/2000,
ΕλλΔνη 2000. 668, ΑΠ 953/2005,
ΕλλΔνη 2005. 1403, ΑΠ 531/2005,
ΕλλΔνη 2005.1409).
Στην προκειμένη περίπτωση, η
εκκαλούσα, στις προτάσεις της παρούσας συζήτησης ενσωματώνει και τις προτάσεις της ενώπιον του πρωτοβάθμιου
Δικαστηρίου, με τις οποίες γίνεται
επί-κληση α)ειδικά κατονομαζόμενων
εγ-γράφων και β) γενικά «αντιγράφων
ενταλμάτων πληρωμής της Εθνικής Τράπεζας, δελτίου εισαγωγής συναλλάγματος, αντιγράφων βιβλιαρίων της Εθνικής Τράπεζας, δηλώσεις ατόμών που
παρέδωσαν χρήματα στον εναγόμενο».
Η επίκληση όμως εγγράφων από την
εκκαλούσα, δια συρραφής των πρωτόδικων προτάσεων, είναι, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στην αμέσως πιο
πά-νω μείζονα σκέψη, μη νόμιμη, γιατί
η συρραφή γίνεται χωρίς αναφορά στο
συγκεκριμένο μέρος των τελευταίων
προτάσεων, στις οποίες γίνεται σαφής
επίκληση των εγγράφων και επιπρόσθετα ως τα πιο πάνω έγγραφα υπό
στοιχείο β, γιατί αυτά δεν προσδιορίζονται καθόλου, ώστε να προκύπτει η
ταυτότητα τους.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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733/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Λιούρδης, Νικόλαος Καραφωτιάς,
Νικόλαος Ζαφειρόπουλος).
Πνευματική ιδιοκτησία. Περιλαμβάνει το περιουσιακό δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου
και το προσωπικό δικαίωμα προστασίας του προσωπικού δεσμού με το προϊόν .Έννοια
των δικαιωμάτων αυτών. Έννοια του πνευματικού έργου. Προστασία των δικαιωμάτων
του δημιουργού. Φωτογραφία. Πότε είναι έργο και πνευματική ιδιοκτησία. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1 του Ν. 2121/
1993 «πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιστικά θέματα»
οι πνευματικοί δημιουργοί με τη δημιουργία του έργου αποκτούν σ’ αυτό
πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα
δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου περιουσιακό δικαίωμα- και το δικαίωμα της προστασίας
του προσωπικού τους δεσμού προς
αυτό ηθικό δικαίωμα-. Στο περιεχόμενο
του ηθικού δικαιώματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η εξουσία δημοσίευσης και η εξουσία αναγνώρισης της
πατρότητας (άρθρ. 4 παρ.1). Η πρώτη
επιτρέπει στο δημιουργό να αποφασίσει
αν το έργο του θα δημοσιευθεί, καθώς
και για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο, με τον οποίο θα γίνει προσιτό στο
κοινό. Η δεύτερη αναλύεται στην εξουσία δημοσίευσης και η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας (άρθρ. 4 παρ. 1).
Η πρώτη επιτρέπει στο δημιουργό να
αποφασίσει αν το έργο του θα δημοσιευθεί, καθώς και για το χρόνο, τον
τόπο και τον τρόπο, με τον οποίο θα
γίνει προσιτό στο κοινό. Η δεύτερη αναλύεται στην εξουσία της ουσιαστικής
αναγνώρισης του γεγονότος ότι ο δικαιούχος είναι ο δημιουργός του έργου
και στην εξουσία να απαιτεί τη μνεία

του ονόματος του σε κάθε αντίτυπο
του έργου και σε κάθε δημόσια χρήση.
Σε περίπτωση προσβολής των ηθικών
εξουσιών, που παρέχει το δικαίωμα, ο
δικαιούχος μπορεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ 1 και 2 του
ίδιου νόμου και χωρίς επικουρική εφαρμογή των άρθρων 57, 60 ΑΚ, να ζητήσει
εφόσον η προσβολή έγινε υπαίτια και
αποκατάσταση της ηθικής βλάβης. Το
άρθρο 65 του ίδιου νόμου αποτελεί
ειδική διάταξη σε σχέση με το 914 ΑΚ,
το οποίο (914) εφαρμόζεται μόνον όπου
η ειδική διάταξη αφήνει κενά πχ στο
θέμα της παραγραφής τις αξίωσης παράλειψης, στο θέμα της αδικοπραξίας
από περισσοτέρους (926) ή του προστηθέντος (922). Εξάλλου κατά το άρθρο
2 παρ 1 του ίδιου νόμου, ως έργο,
νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματι-κό
δημιούργημα λόγου, τέχνης και επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, «ιδίως τα γραπτά κείμενα,
οι μουσικές συνθέσεις…τα έργα των
εικαστικών τεχνών…οι φωτογραφίες..».
Πνευματικό δημιούργημα κατά την
έννοια της παραπάνω διάταξης είναι το
προϊόν του ανθρώπινου πνεύματος, το
οποίο έχει μορφή προσιτή στις αισθήσεις και λόγω της ιδιαιτερότητας του,
διαφέρει από όσα προϋπάρχουν στο
περιεχόμενο ή τη μορφή του, ως προς
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τη συγκεκριμένη δηλαδή οργανική σύνδεση και συνθετική διαμόρφωση των
επί μέρους στοιχείων του και ως προς
τη συγκεκριμένη εκφραστική εφαρμογή
της σχετικής αφετηριακής ιδέας του δημιουργού. Εξάλλου πρωτοτυπία είναι η
ιδιαίτερη ατομικότητα του έργου, που
οφείλεται στην προσωπική συμβολή
του δημιουργού. Κρίσιμο στοιχείο και
συνεπώς βασικό κριτήριο της πρωτοτυπίας, η έννοια της οποίας δεν προσδιορίζεται γενικά από το νόμο (εκτός από
το τελευταίο εδάφιο της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν. 2121/1993, που αφορά
τα προγράμματα των ηλεκτρονικών
υπολογιστών), αλλά έχει διαμορφωθεί
από τη θεωρία και τη νομολογία, υπό
το καθεστώς του Ν. 2121/93, είναι η
κρίση ότι υπό παρόμοιες συνθήκες και
με τους ίδιους στόχους, κανένας άλλος
δημιουργός, κατά λογική πιθανολόγηση, δε θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει
έργο όμοιο, ή ότι παρουσιάζει μια
ατομι-κή ιδιομορφία ή ένα ελάχιστο όριο
«δη-μιουργικού ύφους», έτσι ώστε να
ξεχω-ρίζει και να διαφοροποιείται από
τα έργα της καθημερινότητας και από
άλ-λα παρεμφερή γνωστά έργα. Η μοναδικότητα αυτή μπορεί να αναζητηθεί
σε κάποιο από τα γνωρίσματα του
έργου (στο θέμα, στη σύλληψη, στην
κατά-ταξη, στη διατύπωση, σε κάποιες
λε-πτομέρειες ) ανάλογα με το είδος
και τη φύση του. Δεν αρκεί όμως για να
προσδώσει πρωτοτυπία σε ένα έργο,
το απλό γεγονός ότι αυτό δεν είναι αντιγραφή (ακόμα και με κάποιες παραλλαγές) ενός άλλου, ούτε η πρωτοτυπία
ταυτίζεται με τον κόπο, την επιμέλεια,
την έκταση, τη χρησιμότητα του, τη
δα-πάνη και τη χρονική διάρκεια που
απαι-τήθηκαν από την εκπόνηση του,
αλλά θα πρέπει να παρουσιάζει (ως
σύνολο ή τμήμα του) την απαιτούμενη
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πρωτοτυ-πία δηλαδή να είναι στατιστικά
μονα-δικό. Ατομική ιδιομορφία μπορεί
να υπάρχει ακόμα και όταν τα στοιχεία
του έργου είναι υποκειμενικά άχρωμα,
με την έννοια ότι δεν εξωτερικεύουν κάποιο προσωπικό ύφος του δημιουργού,
αρκεί να διακρίνεται στο έργο ή «δημιουργική» νοητική εργασία και προσπάθεια του «πνευματικού εργάτη», που
βρίσκει την έκταση και μορφοποίηση
της μέσα από το έργο και η οποία δεν
συντρέχει όταν η εργασία και συμβολή
περιορίζονται απλά στην πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή κανόνων, χωρίς την
παρέμβαση με προσωπικές επιλογές
ή στην εξαντλητική παράθεση στοιχείων, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα
της νοητικής διεργασίας και έκφρασης
να είναι αναγκαίο προκαθορισμένο και
όχι δημιουργικό. Με άλλα λόγια η ατομικότητα δε σημαίνει ότι το έργο πρέπει
απαραίτητα να φέρει τη «σφραγίδα» του
δημιουργού του, αλλά ότι είναι μονα-δικό
ως μετουσίωση μιας ιδέας στον κό-σμο
των μορφών. Ειδικότερα η πρω-τοτυπία της φωτογραφίας εκδηλώνεται με
την επιλογή θεμάτων, της γωνίας της
φωτογράφησης, το φωτισμό, στη σχέση
φωτογραφιζόμενου αντικειμένου με τον
περιβάλλοντα χώρο, στις αντιθέσεις
χρωμάτων, στο γενικότερο «στήσιμο»
της φωτογραφίας αλλά και σε ενδεχόμενες επεμβάσεις ή παραμορφώσεις
κατά τη διαδικασία της εμφάνισης του
φιλμ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και
το άρθρο 6 της οδηγίας 93/98 της Ε.Ε.
ρητά προβλέπει ότι η φωτογραφία κατά
την έννοια της Διεθνούς Σύμβασης της
Βέρνης θεωρείται πρωτότυπη, εφόσον
είναι αποτέλεσμα της προσωπικής
πνευματικής εργασίας του δημιουργού
της, χωρίς να ενδιαφέρει η αισθηματική
καταξίωση της ή άλλη καταξίωση του
έργου π.χ. η χρησιμότητα του που είναι
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αδιάφορη για την προστασία του (άρθρ
4 παρ 1 του ίδιου νόμου). Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις,
ο νόμος προστατεύει το έργο, ως άϋλο
αγαθό (όχι ως υλικό αντικείμενο καθεαυτό που ενσωματώνει το πνευματικό
δημιούργημα) και μόνο σε σχέση με
τη συγκεκριμένη μορφή που έδωσε
σ’ αυτό ο δημιουργός του (βλ σχ ΑΠ
257/95 ΝοΒ 43, 893, ΑΠ 113/89 ΝοΒ 89,
1087, ΑΠ 1248/03 Δνη 46, 452, ΕφΑθ
2768/03 ΝοΒ 2004, 51, ΕφΑθ 8138/00,
ΔΕΕ, 2001, 67, ΕφΑθ 9040/00 Δνη 43,
215, Γ.Κουμάντου :Πνευματική ιδιοκτησία σελ 20, 21, 98 επ, Μ.Μαρίνου :Η
προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών
δικαιωμάτων Δνη 35, 1441, του ίδιου
Πνευματική ιδιοκτησία εκδ 2000, 93, Π
Κοτσίρη: Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας σελ 59-67, 71 επ).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά Το Δεκέμβριο
του 2002 οι εναγόμενοι εξέδωσαν στην
Πάτρα ένα λεύκωμα αφιερωμένο στη
δράση του Ελληνικού και Διεθνούς
Ερυ-θρού Σταυρού κατά την τραγωδία
των Καλαβρύτων της 13ης Δεκεμβρίου
1943. Στην 72η και 122η σελίδες αυτού
έχουν περιληφθεί τρείς φωτογραφίες,
που έχουν ληφθεί από τον ενάγοντα, ο
οποίος είναι επαγγελματίας φωτογράφος και διατηρεί προς τούτο φωτογραφικό πρακτορείο στην πόλη των Καλαβρύτων. Στην 72η σελίδα του ίδιου λευκώματος περιλαμβάνονται δύο φωτογραφίες, που έχουν ληφθεί την 17η
Μαΐου 1991, στα πλαίσια εκδήλωσης
που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των
Καλαβρύτων και στον προαύλιο χώρο
του Νοσοκομείου αυτής, με πρωτοβουλία του Δήμου για τα αποκαλυπτήρια της
προτομής της ανώνυμης εθελόντριας
αδελφής του Ε.Ε.Σ. Ειδικότερα στην
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πρώτη φωτογραφία απεικονίζεται, με
φόντο το Νοσοκομείο, η προτομή της
εθελόντριας αδελφής, καλυμμένη με
τη σημαία του ΕΕΣ, εκατέρωθεν αυτής
εθελόντριες αδελφές με τις στολές τους
και ένας ομιλητής, που εκφωνεί από χειρόγραφο, ομιλία. Στην δεύτερη φωτογραφία της ίδιας σελίδας απεικονίζονται
με φόντο βουνό και σπίτια της πόλης
των Καλαβρύτων οι δημοτικοί άρχοντες
της πόλης και άλλη μέλη της τοπικής
κοινωνίας, που παρακολουθούν όρθιοι
τη σχετική τελετή. Η φωτογραφία που
περιλαμβάνεται στην 122η σελίδα του
λευκώματος, έχει ληφθεί την 27-7-2001
όταν 1800 μαθητές και μαθήτριες από
σχολεία της Γερμανίας επισκέφθηκαν
την πόλη των Καλαβρύτων και ως συμβολική εκδήλωση συγγνώμης, ειρήνης
και συμφιλίωσης σχημάτισαν στο έδαφος του λόγου της θυσίας με κόκκινα
γαρύφαλλα ένα ρόμβο και εντός αυτού
με άσπρο γαρύφαλλο ένα λευκό αρνί.
Στη φωτογραφία αυτή απεικονίζεται ο
λόφος της θυσίας με φόντο το λευκό
σταυρό που υπάρχει στην κορυφή του,
εκατέρωθεν τούτου όρθιοι οι μαθητές
και οι μαθήτριες, που παρατάχθηκαν
ως προσκυνητές του ιερού τόπου, πιο
μπροστά η παραπάνω κατασκευή και
σε πρώτο πλάνο αποτυπωμένη στο
έδαφος η φράση «ΟΧΙ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΙ»,
που έχει γραφεί με λευκά κεφαλαία
γράμματα. Τις φωτογραφίες αυτές και
ειδικότερα τις δυο πρώτες απέκτησαν οι
εναγόμενοι από τον ΕΕΣ και την τρίτη
είχε αγοράσει από τον ενάγοντα η Π.Κ,
που υπήρξε πρόεδρος του εναγόμενου
σωματείου, τις δημοσίευσαν δε στο
παραπάνω λεύκωμα αποχρωματισμένες και στη δεύτερη τούτων κατά την
εκτύπωση της αντέστρεψαν το αρνητικό
της. Ο ενάγων ισχυρίζεται ότι οι ένδικες
φωτογραφίες αποτελούν πνευματικό
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δημιούργημα του, που προστατεύεται
από τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 και
ότι οι εναγόμενοι, που χρησιμοποίησαν
αυτές χωρίς την άδεια του και τροποποιημένες και χωρίς αναφορά του
ονό-ματος του, ως δημιουργού τούτων,
πρόσβαλαν υπαίτια την πνευματική του
ιδιοκτησία. Πλην όμως αποδείχθηκε ότι
οι ίδιες φωτογραφίες αποτελούν απλή
υλική αποτύπωση των εικονιζόμενων
προσώπων και πραγμάτων, στην οποία
και εξαντλούνται, χωρίς να υπάρχουν
στοιχεία της δημιουργικής επέμβασης
του ενάγοντος φωτογράφου. Δηλαδή
δεν έχει προσδώσει σ’ αυτές στοιχεία
της προσωπικής πνευματικής του εργασίας και δημιουργικής έμπνευσης, που
να ανάγονται στον τρόπο της λήψης
τους, στον φωτισμό, στις στάσεις και
στις εκφράσεις των προσώπων που
απεικονίζουν ώστε με δική του παρέμβαση να έχουν διαμορφωθεί όπως
απο-τυπώνονται, ούτε άλλωστε αποδείχθηκαν επεμβάσεις στις φωτογραφίες
αυτές κατά τη διαδικασία της εμφάνισης, ώστε να διαφοροποιούνται από
την πραγματικότητα και τις συνθήκες
που επικρατούσαν κατά τη λήψη τους.
Έτσι δεν υπάρχει πνευματική δική του
εργα-σία μορφοποιημένη μέσα από τις
ίδιες φωτογραφίες, αλλά η εργασία αυτή
περιορίζεται στη τυπική λήψη τους. Η

έλλειψη των παραπάνω στοιχείων δεν
προσδίδουν σ’ αυτές αισθητικά περιεχόμενο και μοναδικότητα στην έκφραση,
στη συνθετική διαμόρφωση, στην πλαστικότητα και το διασχηματισμό τους
και δεν τις καθιστούν εξατομικευμένα
στατιστικώς μοναδικά και πρωτότυπα
έργα, με την έννοια που εκτέθηκε στη
νομική σκέψη που προηγήθηκε, ότι
δη-λαδή καλύπτουν το απαιτούμενο
ελά-χιστο όριο «δημιουργικού ύφους»
και παρουσιάζουν ιδιαίτερη ατομικότητα,
οφειλόμενη στην προσωπική συμβολή
του δημιουργού τους, την οποία κατά
λογική πιθανολόγηση, κανένας άλλος
δημιουργός δε θα ήταν σε θέση να
επιτύχει, δημιουργώντας υπό παρόμοιες συνθήκες και με τους ίδιους στόχους όμοια έργα. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά οι επίδικες φωτογραφίες δε
συνιστούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα τέχνης και δεν υπάγονται
στην προστασία των διατάξεων του Ν.
2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και
απέρριψε κατ’ ουσίαν την αγωγή, ορθώς
ερμήνευσε και εφάρμοσε τις παραπάνω
διατάξεις του Ν. 2121/93 και ορθώς εκτίμησε τις αποδείξεις και όσα αντίθετα
υποστηρίζονται με την έφεση, πρέπει
ν’ απορριφθούν ως αβάσιμα.

737/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Γεώργιος Κτενάς).
ΔΕΗ. Διακοπή ρεύματος και πρόκληση ζημιών σε θερμοκήπιο. Υποχρεούται η ΔΕΗ
να αποζημιώσει το ζημιωθέντα παραγωγό. Έχουμε όμως και συντρέχον πταίσμα σε
ποσοστό 30% του παραγωγού γιατί δεν φρόντισε να είναι εφοδιασμένος με εφεδρική
γεννήτρια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Υπολογισμός της ζημίας. Περιστατικά.
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Ο ενάγων εφεσίβλητος Μ.Κ με
την από 10-6-2003 αγωγή του ζήτησε,
λόγω της αδικοπραξίας, που επικαλείται ότι τέλεσε σε βάρος του η εκκαλούσα εναγόμενη, μετά την παραδεκτή
τροπή του αιτήματος της αγωγής από
καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, να
αναγνωριστεί ότι είναι υποχρεωμένη
η τελευταία να του καταβάλλει 39.000
ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση δέχθηκε την αγωγή
κατά ένα μέρος ως κατ’ ουσίαν βάσιμη
για το ποσόν των 22.000 ευρώ. Την απόφαση αυτή προσβάλλει η εναγόμενη με
την υπό κρίση έφεση, παραπονούμενη
για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και
κακή εκτίμηση των αποδείξεων, επιδιώκοντας να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη
απόφαση και να απορριφθεί η αγωγή.
Από την επανεκτίμηση των ενόρκων
κα-ταθέσεων των μαρτύρων απόδειξης
και ανταπόδειξης, που εξετάστηκαν
στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου
δικα-στηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση
πρακτικά συνεδρίασης, καθώς και τα
έγγραφα που νόμιμα επικαλούνται και
προσκομίζουν οι διάδικοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων διατηρεί στη θέση
«Γιώργαινα» της κτηματικής περιφέρειας Ακτίου Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας εγκαταστάσεις θερμοκηπίου
για την καλλιέργεια ντομάτας. Προς
τούτο συνήψε το έτος 1999 σύμβαση
με την εναγόμενη με αριθμό παροχής
9 3533562-01, σύμφωνα με την οποία
όφειλε η τελευταία, κατά την κείμενη
νομοθεσία, να του παρέχει διαρκώς
ηλεκτρικό ρεύμα από δίκτυο χαμηλής
τάσεως, για τη διατήρηση και εξασφάλιση της αναγκαίας θερμοκρασίας κατά
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τους χειμερινούς μήνες εντός του θερμοκηπίου. Το Φθινόπωρο του έτους 2002
ο ενάγων έσπειρε ντομάτες με υβρίδιο
cortina F1, το οποίο είναι ευαίσθητο στην
πάθηση blotchy ripening, κατά την οποία
οι καρποί ωριμάζουν ανομοιόμορ-φα
και αποκτούν κίτρινες ή πρασινωπές
κηλίδες. Η συγκεκριμένη πάθηση μπορεί να εκδηλωθεί σε μεγάλο βαθμό κάτω από συνθήκες κλιματικού στρες και
κυρίως λόγω ιδιαίτερα χαμηλής θερμοκρασίας και να καταστήσει την αναμενόμενη παραγωγή μη εμπορεύσιμη. Ο
ενάγων είχε προγραμματίσει να προβεί
στη συγκομιδή του καρπού της ντομάτας κατά το χρονικό διάστημα από 202-2003 έως 20-5-2003. Στις 20-12-2002
και περί ώρα 19.30 με 20.00, πλησίον
του θερμοκηπίου του ενάγοντος κόπηκε
από ξύλινο στύλο της εναγόμενης ο
αγωγός παροχετεύσεως ηλεκτρικής
ενέργειας και είχε πέσει στο έδαφος, με
αποτέλεσμα την πτώση της τάσεως του
ρεύματος. Κατόπιν τούτου, ο ενάγων
επικοινώνησε με το τμήμα βλαβών της
εναγόμενης στο κατάστημα της Πρέβεζας και ανακοίνωσε τη βλάβη. Περί ώρα
22.30 μετέβη στον τόπο της βλάβης ο
τεχνικός υπάλληλος της εναγομένης
Ο.Δ και για την αποφυγή ατυχήματος
από τον πεσμένο στο έδαφος αγωγό,
κατέβασε τις ασφάλειες του στύλου
για να απομονώσει τον αγωγό από το
ρεύ-μα και ενημέρωσε τον ενάγοντα ότι
δεν ήταν δυνατή η αποκατάσταση της
βλά-βης στη διάρκεια της νύχτας. Στη
συνέ-χεια μετέβη στον τόπο της βλάβης
περί ώρα 02.00 ο αρχιτεχνίτης του
πρακτο-ρείου Πρέβεζας Ε.Π, ο οποίος
διαπί-στωσε τη βλάβη, αλλά αποχώρησε
χωρίς να την αποκαταστήσει. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η εναγόμενη είχε
υποχρέωση να παρέχει διαρκώς και
αδιαλείπτως ηλεκτρικό ρεύμα στο θερ-
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μοκήπιο του ενάγοντος, να διατηρεί
προς τούτο σε άριστη κατάσταση αυτό
και να προβαίνει το συντομότερο δυνατόν στην αποκατάσταση παρόμοιων
βλαβών. Πλην, όμως, η εναγόμενη, κατά παράβαση του νόμου και υπαιτίως,
αφενός δεν φρόντισε για τη διατήρηση
του δικτύου από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ,σε άριστη κατάσταση, ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος διακοπής
του ηλεκτρικού ρεύματος και αφετέρου
επισκεύασε τη βλάβη με συνεργείο
υπαλλήλων της την επόμενη ημέρα, με
συνέπεια, κάτω από δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, από υπαιτιότητα της εναγόμενης, να παραμείνει το θερμοκήπιο χωρίς την απαιτούμενη θερμοκρασία για
πολλές ώρες, να υποστεί η παραγωγή
ντομάτας του ενάγοντος την άνω ασθένεια και να υποστεί αυτός την παρακάτω προσδιοριζόμενη ζημία, η οποία
τελεί σε αιτιώδη συνάφεια προς την άνω
υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά
της εναγόμενης, απορριπτομένων ως
αβασίμων των συναφών πρώτου, δευτέρου και τέταρτου λόγων της έφεσης.
Στην επέλευση, όμως, της εν λόγω
ζη-μίας του ενάγοντος συνετέλεσε και
ο ίδιος από δικό του πταίσμα. Ειδικότερα, παρότι ήταν παραγωγός του άνω
ευπαθούς προϊόντος και γνώριζε ότι στο
θερμοκήπιο του πρέπει να διατηρείται
μια σταθερή θερμοκρασία, δεν φρόντισε
να είναι εφοδιασμένος με εφεδρική γεν-

νήτρια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
και να θέσει αυτή σε λειτουργία αμέσως
μετά τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την εναγόμενη, ώστε
να αποτρέψει ή τουλάχιστον να περιορίσει τη ζημία του. Επομένως, κατά μερική παραδοχή της σχετικής ένστασης
της εναγόμενης περί συντρέχοντος
πταί-σματος του ενάγοντος (άρθρο 300
ΑΚ) και του συναφούς τρίτου λόγου της
έφε-σης, το ποσοστό συνυπαιτιότητας
του ενάγοντος στην επέλευση της ζημίας
του ανέρχεται σε ποσοστό 30%. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι, λόγω της άνω
ασθενείας που υπέστησαν τα φυτά ντομάτας του ενάγοντος από την αιφνίδια
πτώση της θερμοκρασίας εντός του
θερμοκηπίου, μειώθηκε η παραγωγή
ντομάτας κατά 20.000 κιλά και όχι κατά
26.000 κιλά που εκθέτει στην αγωγή
του ο ενάγων, κατά τη σαφή κατάθεση
του μάρτυρα απόδειξης και αδελφού
του ενάγοντος, που δεν αναιρείται από
κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Η
τιμή της ντομάτας, κατά την κρίσιμη
πε-ρίοδο από 20-2-203 έως 20-5-2003,
ανερχόταν σε 1.10 ευρώ ανά κιλό.
Επομένως η ζημία του ενάγοντος ανήλθε στο ποσόν των 22.000(20.000 κιλά
Χ 1.10 ευρώ) ευρώ. Θα του επιδικαστεί
όμως ποσόν μειωμένο κατά το ποσοστό
συνυπαιτιότητας του στην επέλευση της
ζημίας εκ 30%, ήτοι 15.400 (22.00030%) ευρώ.

743/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών)
(Εισηγήτρια: Ζωή Αποστολίδου-Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Ροϊδοδήμος, Δημήτριος Παπαθέου).
Πώληση. Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες
ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Πότε δεν υπάρχει εκπλήρωση της υποχρέωσης
αυτής (άρθρο 535 ΑΚ μετά την τροποποίηση του ν. 3034/2002). Πραγματικό ελάττωμα και
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ιδιότητα. Έννοια. Δικαιώματα αγοραστή που μπορεί να ασκήσει ο αγοραστής κατ’ επιλογή
του 540 ΑΚ μετά τη τροποποίηση του, με το ν. 3034/2002. Η ¨αναστροφή¨ αντικαταστάθηκε
με τον όρο ¨υπαναχώρηση¨. Στοιχεία της αγωγής στην περίπτωση της υπαναχώρησης
(μετά την ισχύ του ν. 3034/2002) για να είναι ορισμένη η αγωγή. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τα άρθρα 534 και
535 ΑΚ ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά
ελαττώματα. Ο πωλητής δεν εκπληρώνει την κατά το άρθρο 534 ΑΚ υποχρέωση του, αν το πράγμα που παραδίδει
στον αγοραστή δεν ανταποκρίνεται στη
σύμβαση και ιδίως:1) δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από
τον πωλητή ή στο δείγμα ή υπόδειγμα
που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον
αγοραστή 2)δεν είναι κατάλληλο για το
σκοπό της συγκεκριμένης και ιδιαίτερα
για τη σύμφωνη με το σκοπό αυτόν
ειδι-κή χρήση 3) δεν είναι κατάλληλο για
τη χρήση για την οποία προορίζονται
συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας και 4) δεν έχει την ποιότητα ή την
απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως
προσδοκά από πράγματα της ίδιας
κατηγορίας, λαμβάνοντος υπόψη και
τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή,
του παραγωγού ή του αντιπροσώπου
του, στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής
διαφήμι-σης ή της επισήμανσης, εκτός
αν ο πω-λητής δεν γνώριζε ούτε όφειλε
να γνωρί-ζει τη σχετική δήλωση. Ως
πραγματικό ελάττωμα νοείται η επί
τα χείρω παρέκ-κλιση του πράγματος
από την ομαλή αυτού κατάσταση, που
οφείλεται κατά κανόνα στον ατελή τρόπο
κατασκευής και που έχει ως συνέπεια
αρνητική επί-πτωση στην αξία του
πράγματος ή στη χρησιμότητα αυτού,
εν όψει των δια της συμβάσεως της
πωλήσεως των συνο-μολογηθέντων
(ΑΠ 1291/00 Ελ.Δ. 43/160). Ιδιότητα
του πράγματος θεωρείται όχι μόνο

κάποιο συγκεκριμένο φυσικό γνώρισμα
ή πλεονέκτημα του πράγμα-τος αλλά και
οποιαδήποτε σχέση, η οποία λόγω του
είδους και της διάρ-κειας της, επιδρά
πάνω στην αξία ή τη χρησιμότητα του
πράγματος. Συνομο-λόγηση ιδιότητας
του πωλουμένου πράγματος υπάρχει
μόνον όταν ο πωλη-τής προέβη σε
δήλωση που έγινε απο-δεκτή από τον
αγοραστή, που έχει ως περιεχόμενο την
ύπαρξη ορισμένων και συγκεκριμένων
τεχνικών ιδιοτήτων ή προσόντων του
αντικειμένου της συμβά-σεως και την
ανάληψη ευθύνης του δη-λούντος για
τα την ύπαρξη των ιδιοτήτων αυτών και
τις συνέπειες της ελλείψεως τους (Εφ.
Πατρ. 1180/02 ΔΕΕ 2003/1081, Εφ.Αθ.
6493/1999 Δνη 2000/187, Εφ.Αθ.
539/1990 Δνη 94/491). Στις ανω-τέρω
περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή, ο
αγοραστής δικαιούται κατ’ επιλογή του
:1) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνση
του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση
του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια
τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί
δυσα-νάλογες δαπάνες, 2) να μειώσει το
τίμη-μα, 3) να υπαναχωρήσει (προβεί σε
αναστροφή) από τη σύμβαση εκτός αν
πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό
ελάττωμα (άρθρο 540 ΑΚ, Με το ν.
3034/2002 ο όρος αναστροφή αντικαταστάθηκε με τον όρο «υπαναχώρηση»).
Περαιτέρω, αν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, έχει την υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα ελεύθερο
από κάθε βάρος που του προσέθεσε
ο ίδιος, καθώς και τα ωφελήματα που
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αποκόμισε. Ο πωλητής επιστρέφει το
τίμημα με τόκο, τα έξοδα της πώλησης, καθώς και όσα ο αγοραστής
δαπάνησε για το πράγμα (άρθρο 547
παρ. 1 ΑΚ). Το δικαίωμα υπαναχώρησης (αναστροφής) είναι διαπλαστικό
και ασκείται είτε με άτυπη δήλωση του
αγοραστή προς τον πωλητή είτε με την
άσκηση της αγωγής (Εφ.Θεσ 3365/96
Ελ.Δ. 39/197). Στην αγωγή αυτή του
αγοραστή πρέπει για το ορισμένο
αυτής να αναφέρεται: α) η σύναψη
σύμβασης με τον εναγόμενο για
πώλη-ση ορισμένου πράγματος και η
περι-γραφή του πράγματος β)ο τόπος
και ο χρόνος σύναψης της σύμβασης,
γ) το συμφωνημένο τίμημα και η τυχόν
καταβολή του στον πωλητή, δ) η γενόμενη παράδοση του πράγματος από
τον πωλητή, ε) το ελάττωμα του πράγματος ή η έλλειψη συνομολογημένης
ιδιότητας, καθώς και το χρόνο κατά
τον οποίο υπήρχε το ελάττωμα στ) τη
δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ζ) τη ζημία που υπέστη και το
ύψος της αποζημίωσης και η)ορισμένο
αίτημα συγκεκριμένα στην περίπτωση
υπαναχώρησης του αγοραστή, να
αναγνωρισθεί ότι έχει λυθεί η σύμβαση πώλησης, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος πωλητής να του επιστρέψει το
τίμημα με τόκο, τα έξοδα πώλησης
και όσα ο αγοραστής δαπάνησε για
το πράγμα (άρθρο 547 ΑΚ) καθώς και
να υποχρεωθεί ο εναγόμενος – πωλητής σε αποζημίωση του ενάγοντος
από τυχόν ζημία (άρθρο 543 ΑΚ) που
υπέστη, η οποία δεν καλύπτεται από
την λύση της πώλησης με την υπαναχώρηση (Ι.Κατράς Αγωγές Αστικού
Δικαίου Γ΄ έκδοση 2006 σελ. 425).
Αποδείχθησαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Την 18-42002 ο δεύτερος των εναγομένων, ο
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οποίος διατηρεί επιχείρηση εμπορίας
αυτοκινήτων στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο 22ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Λαυρίου – Κορωπίου, ενεργώντας
ως άμεσος αντιπρόσωπος του πρώτου
εναγομένου πώλησε για λογαριασμό
του και παρέδωσε στον ενάγοντα ένα
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με αριθμό
κυκλοφορίας ΖΖΑ-3690 ΙΧΕ, τύπου
DAIHATSU TERIOS SX, μοντέλο έτους
1999, ιδιοκτησίας του πρώτου εναγομένου (αντιπροσωπευόμενου), αντί τιμήματος 11.151,87 ευρώ, το οποίο κατεβλήθη από τον ενάγοντα στον δεύτερο εναγόμενο τοις μετρητοίς. Για την καταβολή
του τιμήματος, ο ενάγων έλαβε από τον
δεύτερο εναγόμενο την 201/18-4-2002
απόδειξη εισπράξεως αλλά και από τον
πρώτο εναγόμενο υπεύθυνη δήλωση ότι
εισέπραξε το ποσό των 9. 864, 52 ευρώ
καθόσον ο δεύτερος εναγόμενος από
το καταβληθέν τίμημα παρακράτησε
1.470, 35 ευρώ (500.000 δρχ.) για την
προμήθεια του από την πώληση του εν
λόγω αυτοκινήτου. Ο πρώτος εναγόμενος ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο του
αυτό, το πώλησε στον δεύτερο εναγόμενο, έμπορο αυτοκινήτων, την 19-3-2002
και έλαβε προς τούτο την με την αυτή
ημερομηνία δήλωση του και ως εκ τούτου πωλητής ως κύριος του αυτοκινήτου
στον ενάγοντα είναι ο δεύτερος εναγόμενος και όχι ο ίδιος. Ο ισχυρισμός του
αυτός απορριπτέος κρίνεται ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος. Ειδικότερα, ο δεύτερος
εναγόμενος αρνείται την αγορά αυτή
από μέρους του και ότι υπέγραψε την
ανωτέρω δήλωση, ισχυρίζεται δε ότι
ο πρώτος εναγόμενος την 19-3-2002
άφη-σε το εν λόγω αυτοκίνητο του στην
έκθε-ση αυτοκινήτων που διατηρούσε
στην Αθήνα προκειμένου αυτός να το
πωλή-σει για λογαριασμό του και στη
συνέ-χεια να αγοράσει από τον ίδιο άλλο
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αυτοκίνητο, (όπως και αγόρασε ένα καινούργιο τύπου SUZUKI IGNIS), παρακρατώντας την σχετική προμήθεια του.
Εξάλλου, από την άδεια κυκλοφορίας
του επίδικου αυτοκινήτου (ο τύπος της
οποίας κατά την κρατούσα στην πρόσφατη νομολογία άποψη είναι αποδεικτικός, βλ. Αθ. Κρητικός «Αποζημίωση
από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα»
έκδ. 1998 παρ. 1331, 1332, 1334), δεν
προκύπτει ότι έλαβε χώρα μεταβίβαση
αυτού από τον πρώτο στον δεύτερο εναγόμενο. Τα ανωτέρω (περί του τρόπου
μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου) βεβαιώνονται και από την ένορκη κατάθεση
του μάρτυρα του δεύτερου εναγόμενου,
Κ.Τ(πωλητή στην έκθεση αυτοκινήτων
του) και δεν αναιρούνται από άλλο στοιχείο της δικογραφίας. Η με επιμέλεια
του δεύτερου εναγόμενου καταχώρηση
διαφήμισης του επίδικου αυτοκινήτου
στην εφημερίδα foto auto-moto την 7-42002, όπου προσφέρεται το επίδικο με
μηδέν προκαταβολή και διακανονισμό
χρονικής διάρκειας 60 μηνιαίων δόσεων,
δεν προδίδει στον δεύτερο εναγόμενο
και την ιδιότητα του ιδιοκτήτη αυτού,
αλλά επιχειρηματική κίνηση του τελευταίου για την πώληση μεταχειρισμένου
αυτοκινήτου και την αγορά (από τον
πωλητή) νέου αυτοκινήτου από την
επιχείρηση του. Με βάση τα ανωτέρω,
ο δεύτερος εναγόμενος επιχείρησε τη
συγκεκριμένη δικαιοπραξία φανερά
στον ενάγοντα, με τον οποίο συνηλλάγη, ότι τα εκ της δικαιοπραξίας αποτελέσματα θα παραχθούν όχι για τον ίδιο
(αντιπρόσωπο), αλλά για τον αντιπροσωπευόμενο – ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου (πρώτο εναγόμενο). Συνεπώς, η
αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως προς
τον δεύτερο εναγόμενο ως παθητικά
ανομιμοποίητη αφού προέκυψε ότι αυτός ενήργησε ως αντιπρόσωπος δηλαδή
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στο όνομα και για λογαριασμό του πρώτου εναγόμενου και κατ’ άρθρο 211ΑΚ
τα νομικά αποτελέσματα της δικαιοπραξίας στην οποία προέβη, επήλθαν
για τον πρώτο εναγόμενο (ΑΠ 399/96
Ελ.Δ. 39, 1998, Εφ.Αθ. 550/2000 ΝΟΜΟΣ) δεκτής γενομένης της σχετικής εκ
μέρους του προβαλλόμενης ενστά-σεως
(στον πρώτο βαθμό δικαιοδο-σίας).
Κατά την ανωτέρω πώληση, ο
δεύτερος εναγόμενος, με την παραπάνω
ιδιότητα του, εγγυήθηκε στον ενάγοντα
ότι το ανωτέρω αυτοκίνητο είναι σε αρίστη κατάσταση, σχεδόν καινούργιο (2
ετών), δεν παρουσιάζει μηχανολογικά
προβλήματα και ότι μέχρι το χρόνο της
επίδικης πώλησης δεν είχε υποστεί βλάβη ή ατύχημα. Επίσης, τον διαβεβαίωσε
ότι το αυτοκίνητο καλύπτονταν από
τριετή εγγύηση της κατασκευάστριας
εταιρείας ως προς την καλή λειτουργία
των μηχανικών του μερών και από την
εξαετή εγγύηση της τελευταίας ως προς
την αντισκωριακή του προστασία, ότι
δεν φέρει κανένα πραγματικό ελάττωμα και ότι είναι κατάλληλο για τη
χρήση που ο ενάγων προσδοκούσε να
το χρησιμοποιήσει. Τις αυτές ως άνω
διαβεβαιώσεις είχε λάβει και ο δεύτερος
εναγόμενος από τον ιδιοκτήτη του
αυτοκινήτου, κατά τις προαναφερόμενες μετ’ αυτού διαπραγματεύσεις για
την πώληση του. Κατόπιν των ανωτέρω
ο ενάγων πείσθηκε να προβεί στην
αγορά του εν λόγω αυτοκινήτου, αφού
προηγουμένως προέβη σε έλεγχο αυτού ότι δεν είχε μηχανολογικά προβλήματα και δεν είχε υποστεί βλάβη ή
ατύ-χημα. Λίγους όμως μήνες μετά την
αγο-ρά του, ήτοι κατά μήνα Ιούνιο 2002,
αυτό άρχισε να παρουσιάζει αδικαιολόγητα τεχνικά προβλήματα, τα οποία
υποχρέωσαν τον ενάγοντα να απευθυνθεί σε συνεργεία αποκατάστασης
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βλαβών μεταξύ των οποίων και στο
συνεργείο της DAIHATSU στην Αθήνα
την 19-6-2002, όπου μετά από ελέγχους
διαπιστώθηκε ότι το επίδικο αυτοκίνητο
δεν έφερε τις συμφωνημένες ιδιότητες
τις οποίες του υποσχέθηκαν οι εναγόμενοι (ο δεύτερος εναγόμενος με την
προ-αναφερόμενη ιδιότητα του), αλλά
πα-ρουσίαζε ταυτόχρονα πάμπολλες
ηλε-κτρολογικές και μηχανολογικές
βλά-βες, συνεπεία οξειδώσεως τόσο
εσωτε-ρικά όσο και εξωτερικά σε ζωτικής
ση-μασίας για την ασφάλεια και την
κίνηση του όργανα. Οι οξειδώσεις αυτές
ήταν απότοκο γεγονός της πτώσης του
επίδι-κου αυτοκινήτου στη θάλασσα,
κατά το μεγαλύτερο τμήμα αυτού,
αφού εμποτίστηκε μέχρι το ύψος της
κονσό-λας των οργάνων ελέγχου όπως
διαπι-στώθηκε από τον ορισθέντα από
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο πραγματογνώμονα (από 7-5-2004 τεχνική έκθεση
του πραγματογνώμονα Γ.Μ). Το γεγονός
της πτώσεως του αυτοκινήτου στη θάλασσα με περαιτέρω συνέπεια την οξείδωση του κατά τα ανωτέρω, απέκρυψε
ο ιδιοκτήτης του πρώτος εναγόμενος
από τον δεύτερο εναγόμενο που διαπραγματεύθηκε για λογαριασμό του
την πώληση του και δεν ήταν δυνατό
να διαπιστωθεί κατά τον διενεργηθέντα
από τον ενάγοντα μηχανολογικό – τεχνικό έλεγχο, εφόσον από της πτώσεως
αυτής μέχρι της αγοράς δεν είχε παρέλθει παρά μικρό χρονικό διάστημα
και τέτοια ελαττώματα από τεχνικής
πλευράς είναι δεδομένο ότι εμφανίζονται
μακροπρόθεσμα. Έτσι κατά το χρόνο
πώλησης του το επίδικο αυτοκίνητο είχε
πραγματικά ελαττώματα τα οποία αναιρούσαν την αξία του και καθιστούσαν
ανέφικτη τη χρήση του, έλειπαν δε συμφωνημένες ιδιότητες και δεν είχε τη ποιότητα και απόδοση που ο ενάγων προ-
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σδοκούσε, για την έλλειψη των οποίων
τελούσε εν γνώσει μόνο ο ιδιοκτήτης
του (πρώτος εναγόμενος). Εξ αίτιας των
ανωτέρω, ο ενάγων κοινοποίησε στους
εναγόμενους την από 16-7-2002 δήλωση του περί υπαναχωρήσεως του από
την ανωτέρω σύμβαση πώλησης και
ζήτησε την αναστροφής αυτής (βλ. την
υπ’ αριθμ. 5689 Β΄ έκθεση επιδόσεως
του Δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικείου
Αθηνών Κ.Κ). Με βάση τα ανωτέρω, ο
ενάγων νόμιμα προέβη σε αναστροφή
της πώλησης και ως εκ τούτου ο πρώτος
εναγόμενος υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα εντόκως, σύμφωνα
με την προηγηθείσα νομική σκέψη.
Πε-ραιτέρω, από τα αυτά ως άνω
αποδει-κτικά στοιχεία, προέκυψε ότι
για την επισκευή και διόρθωση βλαβών
και φθορών του αυτοκινήτου, ο ενάγων
στην προσπάθεια του να το λειτουργήσει
χωρίς προβλήματα και πριν εμφανισθεί
το μέγεθος των πραγματικών ελαττωμάτων αυτού, δαπάνησε τα ακόλουθα
ποσά…ήτοι συνολικά για την ανωτέρω
αιτία δαπάνησε το ποσό των 391,94
ευρώ, το οποίο υποχρεούται ο πρώτος
εναγόμενος να του καταβάλει εντόκως
(άρθρο 547 ΑΚ).
Με βάση τα δεδομένα αυτά
πραγματικά περιστατικά, σύμφωνα με
τις αναφερθείσες στην αρχή της παρούσας νομικές σκέψεις και σε ακολουθία
των όσων προαναφέρθηκαν, πρέπει
η αγωγή, η οποία είναι ορισμένη και
πε-ριέχει σαφή έκθεση των γεγονότων
που τη θεμελιώνουν σύμφωνα με το
νόμο και δικαιολογούν την άσκηση
της καθώς και ακριβή περιγραφή του
αντικειμένου της διαφοράς (Εφ.Πατρ. 11
80/2002 ΔΕΕ 2003/1081) να απορριφθεί
ως προς τον δεύτερο εναγόμενο λόγω
ελ-λείψεως παθητικής νομιμοποίησης
κα-τά τα προεκτεθέντα και να γίνει δεκτή
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ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη ως προς
τον πρώτο εναγόμενο. Ακολούθως, να
αναγνωρισθεί ότι συντρέχει νόμιμος
λό-γος αναστροφής της πώλησης του
επίδικου αυτοκινήτου, να υποχρεωθεί
ο πρώτος εναγόμενος να επιστρέψει
στον ενάγοντα το καταβληθέν τίμημα

των 11.151,87 ευρώ καθώς και να του
καταβάλει το ποσό των 391, 94 ευρώ,
με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως
της αγωγής, με την υποχρέωση του
τελευταίου (ενάγοντος) στην απόδοση
του εν λόγω αυτοκινήτου.

751/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ζωή Κωνσταντινοπούλου- Παπαδοπούλου, Λεωνίδας 		
Τσαούσης).
Προσημείωση. Έκδοση της σχετικής απόφασης ερήμην του καθού. Ανάγκη κοινοποίησης
της περίληψης εγγραφής της προσημείωσης μέσα σε οκτώ ημέρες από την εγγραφή
της προσημείωσης(1308 ΑΚ). Μη κοινοποίηση εμπρόθεσμα της περίληψης και ζημία
του καθού γιατί αυτός προσυμφώνησε την πώληση του ακίνητο ελεύθερο από βάρη.
Ζημία του καθού από την παράλειψη της κοινοποίησης της περίληψης γιατί επέστρεψε
διπλάσιο του αρραβώνα από την προσυμφωνηθείσα πώληση. Υποχρέωση του δανειστή
για αποζημίωση λόγω υλικής ζημίας και ηθικής βλάβης.

…..Η προσημείωση ενεγράφη
στα βιβλία υποθηκών του Υποθ/κείου
Πατρών, στον τόμο 659 και με αριθμό
12492. Η εναγομένη, όμως, παρέλειψε
να κοινοποιήσει στον ενάγοντα αντίγραφο της περίληψης εγγραφής της
προσημείωσης μέσα σε 8 ημέρες από
την εγγραφή, όπως είχε υποχρέωση
από τη διάταξη του 1308 ΑΚ, αφού ο
τελευταίος (οφειλέτης) δεν συνέπραξε
στην εγγραφή. Στη συνέχεια στις 11-42001 η εναγομένη επέδωσε στον ενάγοντα αντίγραφο του απογράφου της
ίδιας διαταγής πληρωμής με επιταγή
για εκτέλεση. Στις 18-9-2001 ο ενάγων
με το 7544/2001 προσύμφωνο της συμβολαιογράφου Πατρών Κ.Π, συμφώνησε με τον Σ.Λ, κάτοικο Πατρών, να
του μεταβιβάσει την ψιλή κυριότητα του
προαναφερθέντος οικοπέδου αντί τιμή-

ματος 40.000.000 δραχμών. Από το παραπάνω τίμημα ο αγοραστής κατέβαλε
ποσό 5.000.000 δραχμών ως αρραβώνα και το υπόλοιπο τίμημα συμφωνήθηκε να καταβληθεί μέχρι την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Το
τελευταίο συμφωνήθηκε να υπογραφεί
το αργότερο μέχρι τις 10-10-2001. Επίσης ο ενάγων υποσχέθηκε και ανέλαβε
την υποχρέωση να μεταβιβάσει την ψιλή
κυριότητα του ανωτέρω ακινήτου ελεύθερη, μεταξύ των άλλων και, από κάθε
βάρος, χρέος, υποθήκη και προσημείωση. Όμως πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου ο αγοραστής διαπίστωσε ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
είχε εγγραφεί υπέρ της εναγομένης
και η επίδικη προσημείωση υποθήκης
με τίτλο την προαναφερθείσα διαταγή
πληρωμής. Θεώρησε δε ότι ο ενάγων
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του είχε αποκρύψει την ύπαρξη της
εγγραφής αυτής και με την από 810-2001 εξώδικη δήλωση, που του
επέ-δωσε την ίδια ημέρα, ζήτησε από
αυτόν (ενάγοντα) να εξαλείψει μέχρι τις
9-10-2001 την προσημείωση ώστε να
προ-βούν στην κατάρτιση του οριστικού
συμ-βολαίου την συμφωνημένη ημέρα,
δη-λώνοντας συγχρόνως ότι σε αντίθετη
περίπτωση ζητεί να του αποδώσει
διπλάσιο τον αρραβώνα που έλαβε. Ο
ενάγων δεν προέβη σε εξάλειψη της
προσημείωσης ούτε επέστρεψε τον
αρραβώνα αθετώντας έτσι την υποχρέωση του να μεταβιβάσει την ψιλή κυριότητα του ακινήτου ελεύθερη από προσημείωση υποθήκης. Για το λόγο αυτό ο
αγοραστής με την από 12-10-2001 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών ζήτησε τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και συγκεκριμένα την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι
του ποσού των 15.000.000 δρχ. πλέον
τόκων και εξόδων για την εξασφάλιση
της απαίτησης του για επιστροφή του
αρραβώνα και αποζημίωσης του για τη
ζημία που υπέστη με την καταβολή εξόδων σύνταξης του προσυμφώνου και της
αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου
του για την παροχή υπηρεσιών
του…..Έτσι ο ενάγων υπέστη ζημία
συνιστάμενη στο ότι απέδωσε τον
αρρα-βώνα καταβάλλοντας το ποσό
των 5.000.000 δραχμών καθώς και στο
ότι κατέβαλε τις δαπάνες του αγοραστή
για το έξοδα σύνταξης του προσυμφώνου και την αμοιβή του δικηγόρου του
συνολικού ποσού 100.000 δραχμών.
Όμως ο ενάγων κατά το χρόνο κατάρτισης του προσυμφώνου (18-9-2001) δεν
γνώριζε ότι η εναγομένη είχε εγγράψει
προσημείωση υποθήκης στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο επειδή η τελευταία δεν
του είχε κοινοποιήσει σχετική περίληψη.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Συνέπεια αυτής της παράλειψης της
εναγομένης ήταν να υποσχεθεί ο ενάγων
κατά την κατάρτιση του προσυμφώνου
το ακίνητο ελεύθερο από κάθε βάρος
και κατά το χρόνο κατάρτισης της οριστικής σύμβασης, να αθετήσει την έναντι
του αγοραστή υποχρέωση του όχι από
δική του ευθύνη αλλά από πταίσμα
της εναγομένης και συγκεκριμένα
βαριά αμέλεια αυτής, η οποία παρέβη
υποχρέωση της που επιβαλλόταν από
το νόμο (άρθρο 1308 ΑΚ) και να υποχρεωθεί να καταβάλει στον αγοραστή
το ποσό των 5.100.000 δραχμών και
να υποστεί ισόποση ζημία κατά τα προεκτεθέντα. Αν ο ενάγων είχε λάβει γνώση της εγγραφής της προσημείωσης
εκ μέρους της εναγομένης δεν θα
υποσχό-ταν το ακίνητο ελεύθερο αλλά
θα δια-πραγματευόταν τους όρους της
πώλη-σης λαμβάνοντας υπόψη και την
προση-μείωση αυτή. Περαιτέρω από την
πα-ραπάνω ανυπαίτια για τον ενάγοντα
αθέτηση των υποχρεώσεων του δημιουργήθηκε η εντύπωση στους τρίτους
και ειδικότερα στον αγοραστή, στο πληρεξούσιο δικηγόρο του, στο γραμματέα
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
και στο δικαστή του ίδιου δικαστηρίου, οι
οποίοι έλαβαν γνώση της αίτησης αυ-τού
(αγοραστή) για τη λήψη ασφαλιστι-κών
μέτρων, ότι ο ενάγων είναι αφερέγ-γυος
στις συναλλαγές του με αποτέ-λεσμα
να προσβληθεί η τιμή και υπόλη-ψη
του και να υποστεί ηθική βλάβη. Κατ’
ακολουθία των ανωτέρω και εν όψει
του ότι παράλειψη της υποχρέωσης
του άρθρου 1308 ΑΚ έχει ως συνέπεια
υποχρέωση του παραλιπόντος προς
αποζημίωση του κυρίου του ενυποθήκου διότι αυτός το υποσχέθηκε ελεύθερο παντός βάρους (Σπυριδάκης, Το
δί-καιο της εμπράγματης ασφάλειας,
1976, σελ. 68) και εφόσον η ζημία του
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ενάγοντος τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με
την παραπάνω παράνομη και υπαίτια
πράξη της εναγομένης, αυτή είναι υποχρεωμένη να του καταβάλει ως αποζημίωση το ποσόν των 14.967 ευρώ,
κα-θώς και το ποσό των 586, 92 ευρώ
για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης
που υπέστη, το οποίο το Δικαστήριο
κρίνει εύλογο μετά στάθμιση των κατά
νόμο στοιχείων και ιδίως του πταίσματος
της εναγομένης και της οικονομικής
κατά-στασης των διαδίκων. Επομένως,
το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που
δέχθηκε την αγωγή και υποχρέωση την
εναγο-μένη Τράπεζα να καταβάλει στον
ενά-γοντα το ποσό των 15.553, 92 ευρώ

με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής, ορθά το νόμο εφήρμοσε και
τις αποδείξεις εκτίμησε και οι λόγοι της
εφέσεως με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι αβάσιμοι και
απορριπτέοι. Συνεπώς, πρέπει να
απορριφθεί στο σύνολο της η υπό κρίση έφεση ως ουσιαστικά αβάσιμη και να
καταδικαστεί η εκκαλούσα, που ητ-τάται,
στη δικαστική δαπάνη του εφε-σιβλήτου
του παρόντος βαθμού δικαιο-δοσίας
(άρθρ. 176, 183 Κ.Πολ.Δ.), όπως στο
διατακτικό.

763/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Γιαννόπουλος, Πολυξένη Γρηγοράτου, Ανδρέας
Αγγελακόπουλος).
Διανομή ακινήτου. Αίτημα της αγωγής είναι η λύση της κοινωνίας. Ο τρόπος της
λύσης (αυτούσια διανομή ή πώληση) ανήκει στις εξουσίες του δικαστηρίου και δεν
περιλαμβάνονται στο αίτημα της αγωγής. Διανομή ακάλυπτου οικοπέδου με σύσταση
οριζόντιας ιδιοκτησίας σε μέλλουσα ν’ ανεγερθεί οικοδομή δεν είναι δυνατή. Ούτε και
κάθετη ιδιοκτησία όταν υπάρχει μόνο μια οικοδομή. Αίτημα κατεδάφισης του υπάρχοντος
κτίσματος και ανέγερσης και με οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι νομικά αβάσιμο. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 798, 799, 800 και
801 ΑΚ, 480, 480 Α΄, 481 και 484 παρ.
1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι αν δεν συμφωνούν όλοι οι κοινωνοί για τη λύση της
κοινωνίας με διανομή, κάθε κοινωνός
μπορεί να ζητήσει τη δικαστική διανομή
κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ. Αίτημα
της αγωγής διανομής κοινού πράγματος
αποτελεί η λύση της κοινωνίας που
υπάρχει επί αυτού, ο δε τρόπος λύσης
της κοινωνίας που υπάρχει επί αυτού,
δηλαδή, το αν η λύση αυτής θα γίνει
με αυτούσια διανομή ή με πώληση με

πλει-στηριασμό, δεν περιλαμβάνεται
ανα-γκαίως στο αίτημα της αγωγής
διανο-μής, αλλά ανήκει στις εξουσίες
του δι-καστηρίου. Από την έναρξη
της ισχύος του ν. 1562/1985, δηλαδή,
από τις 16.9.1985, καθιερώθηκε για
πρώτη φο-ρά ως τρόπος αυτούσιας
διανομής κοι-νού οικοπέδου, στο οποίο
υπάρχει οικο-δομή η σύσταση χωριστής
ιδιόκτησίας κατά ορόφους και μετά την
ισχύ του ν. 2207/1994 και με σύσταση
χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα
μέρη του ενιαίου οικοπέδου, στα οποία
έχουν ανεγερθεί οι χωριστές οικοδομές
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ή και σε ακάλυπτο οικόπεδο, κατόπιν
σχετι-κού αιτήματος κάποιου από τους
συγ-κυρίους. Το δικαστήριο αποφασίζει
με-τά από αίτηση κάποιου συγκυρίου
τη διανομή με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας επί υπάρχουσας οικοδομής ή
κάθετης ιδιοκτησίας μόνον αν αυτή είναι
εφικτή και δεν αντιβαίνει στο συμφέρον
των λοιπών συγκυρίων. Η απόφαση που
διατάζει τη διανομή κατά τον τρόπο αυτό
προσδιορίζει τα χωριστά μέρη της οικοδομής που αναλογούν στις μερίδες των
συγκυρίων και τα επιδικάζει σ’ αυτούς.
Με τη διανομή μπορεί να περιέλθει σε
ορισμένους κοινωνούς μια αυτοτελής
ιδιοκτησία, εφόσον αυτοί ζήτησαν να
λάβουν κοινή μερίδα. Διανομή ακάλυπτου οικοπέδου με σύσταση οριζόντιας
ιδιοκτησίας σε μέλλουσα ν’ ανεγερθεί
οικοδομή δεν είναι δυνατή. (ΑΠ 1309/
2005, ΑΠ 83/2003, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ
572/2002, ΕλλΔνη 44.437).
Στην προκειμένη περίπτωση από
όλα τα έγγραφα που επικαλούνται και
προσκομίζουν νόμιμα οι διάδικοι, αποδείχθηκαν, σε σχέση με τους λόγους
της έφεσης, τα ακόλουθα: Οι διάδικοι
είναι συγκύριοι, κατά ποσοστό 50 %
εξ αδιαιρέτου ο ενάγων και κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου κάθε μία από τις
εναγόμενες, ενός οικοπέδου, έκτα-σης
131.20 τμ. που βρίσκεται εντός του
εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του
Αργοστολίου Κεφαλληνίας και φέρει τον
αριθμό 4, στο 29 οικοδομικό τετράγωνο.
Στο οικόπεδο αυτό υπάρχει ισόγεια
οικοδομή, εμβαδού 76,32 τμ. Η αυτούσια διανομή του οικοπέδου αυτού είναι
ασύμφορη, γιατί, λόγω της μικρής έκτασης του, δεν είναι δυνατή η διαίρεση του
σε μέρη ανάλογα προς τις μερίδες των
κοινωνών, χωρίς να μειώνεται η αξία
του, αφού έτσι θα προκύψουν πολύ
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μι-κρά τμήματα οικοπέδου, τα οποία
θα είναι μη άρτια και μη οικοδομήσιμα.
Πε-ραιτέρω, επί του οικοπέδου υπάρχει
ισόγειο κτίσμα, επιφάνειας 76.32 τμ, το
οποίο δεν μπορεί να διαμορφωθεί σε
τρεις αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες,
αλλά ούτε και σε δύο, ώστε μία από
αυτές να λάβει ο ενάγων και μία οι εναγόμενες, οι οποίες ζητούν κοινή μερίδα.
Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η διανομή του
επιδίκου (οικόπεδο με ισόγειο κτίσμα) με
σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών αλ-λά
ούτε και καθέτων, καθόσον υπάρχει
ένα μόνον κτίσμα στο οικόπεδο. Οι
ενα-γόμενες ζητούν ακόμη την αυτούσια
δια-νομή με την ανέγερση διώροφης
οικο-δομής, συνολικού εμβαδού 184,
από την οποία μπορούν να προκύψουν
δύο αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες
(ορο-φοδιαμερίσματα), 92 τμ το καθένα,
ώστε να λάβει ένα ο ενάγων και ένα
αυ-τές από κοινού. Ο τρόπος αυτός
διανο-μής προϋποθέτει κατεδάφιση
του υπάρχοντος κτίσματος και σύσταση
οριζόντιας ιδιοκτησίας επί μέλλουσας
να ανεγερθεί οικοδομής, ο οποίος
όμως, όπως εκτέθηκε πιο πάνω, δεν
επιτρέπεται σύμφωνα με το νόμο. Έτσι,
η διανομή του επιδίκου με σύσταση
οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών δεν
είναι εφικτή αλλά ούτε και προς το συμφέρον των κοινωνών.
Κατά συνέπεια, το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, το οποίο, χωρίς να διατάξει
τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης,
δέχθηκε ότι η αυτούσια διανομή του
επιδίκου είναι προδήλως ανέφικτη και
ασύμφορη για τους διαδίκους και διέταξε την πώληση του με πλειστηριασμό,
ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις
αποδείξεις και όλοι οι λόγοι της έφε-σης
πρέπει ν’ απορριφθούν ως ουσια-στικά
αβάσιμοι.
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785/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Λάφης, Δημήτριος Τσαούσογλου).
Αναστροφή πωλήσεως (για συμβάσεις που καταρτίσθηκαν πριν την ισχύ του ν.3043/2002).
Δικαιώματα αγοραστή. Μεταξύ αυτών και η αναστροφή που ασκείται με δήλωση του αγοραστή
η οποία από την περιέλευση της στον πωλητή επιφέρει εξ υπαρχής αναστροφή της πώλησης,
είτε με σχετική αγωγή είτε κατ’ ένσταση που προβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του χρόνου
της παραγραφής του δικαιώματος. Το δικαστήριο μπορεί να μη δεχθεί αναστροφή και να δεχθεί
μείωση του τιμήματος αν κρίνει ότι οι περιστάσεις δεν δικαιολογούν την αναστροφή. Περίπτωση
πώλησης περισσοτέρων πραγμάτων. Η αναστροφή γίνεται μόνο για μερικά πράγματα που έχουν
το ελάττωμα ή δεν έχουν τη συμφωνημένη ιδιότητα. Ανταγωγή. Η δωσιδικία διατηρείται και αν η
κύρια αγωγή απορριφθεί για οποιοδήποτε λόγο ακόμα και για αοριστία ή ο ενάγων ανακαλέσει ή
παρατηθεί από αυτήν. Επιταγή. Μη πληρωμή. Η έκδοση της εν γνώσει της ανυπαρξίας αντίστοιχων
κεφαλαίων που είναι αδικοπραξία δεν επηρεάζεται από λόγους που ανάγονται στην υποκείμενη
σχέση δηλαδή στην αιτία της έκδοσης της επιταγής ή από την έλλειψη αίτιας.

Από τις διατάξεις των άρθρων 513,
522 παρ. 1, 535, 540, 542, 547 και 559
του Α.Κ., όπως ίσχυαν και καταλαμβάνουν, κατ’ άρθ. 2 Α.Κ., τις συμβάσεις που
καταρτίστηκαν πριν από το ν. 3043/2002
(βλ. ΑΠ 1908/2005, ΕφΔωδ 1263/2004
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) προκύπτουν τα
ακόλουθα: Επί πωλήσεως κινητού
πράγματος, το οποίο κατά το χρόνο της
παραδόσεως του από τον πωλητή στον
αγοραστή δεν έχει τις συμφωνημένες ιδιότητες, παρέχεται στον αγοραστή το
δικαίω-μα να απαιτήσει, κατ’ επιλογή, είτε
την αναστροφή της πώλησης, είτε τη
μείωση του τιμήματος, είτε, σε περίπτωση
πράγμα-τος κατά γένος ορισμένου, την
αντικατά-σταση του πράγματος. Το
δικαίωμα, ανα-στροφής της πωλήσεως ή
της μειώσεως του τιμήματος μπορεί να
ασκηθεί, είτε με δήλωση του αγοραστή, η
οποία από την περιέλευση της στον
πωλητή επιφέρει την εξ υπαρχής
ανατροπή της πωλήσεως, στην πρώτη
περίπτωση και τη διαμόρφω-ση
μειωμένου τιμήματος πωλήσεως, στη

δεύτερη περίπτωση είτε με σχετική αγωγή
είτε κατ’ ένσταση, προβαλλόμενη και μετά
τη συμπλήρωση του χρόνου της παραγραφής του δικαιώματος (άρθρα 554, 555
παρ. 1, 558 ΑΚ). Η άσκηση του διαπλαστικού δικαιώματος της αναστροφής η
οποία ανατρέπει από την αρχή τη σύμβαση της πωλήσεως παρέχει περαιτέρω
το δικαίωμα στον αγοραστή να αξιώσει
την απόδοση του καταβληθέντος
τιμήματος και επιβάλλει την υποχρέωση
να αποδώ-σει το πράγμα και σε
περίπτωση καταβο-λής μέρους του
τιμήματος, την απόδοση αυτού και να
προβάλει την αυτοδίκαιη απόσβεση της
υποχρεώσεως του για την καταβολή του
υπολοίπου τιμήματος (σχετ. ΑΠ 574/2005,
ΑΠ 1730/2001, ΑΠ 524/2001, ΑΠ
1069/1979 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).
Άλλωστε το δικαστήριο μπορεί, κατ’
άρθρο 542 ΑΚ, μολονότι ο αγοραστής
κίνησε την αγωγή για αναστροφή της
πώλησης, να επιδικάσει μόνο μείωση του
τιμήματος, αν κρίνει πως οι περιστάσεις
δεν δικαιολογούν την αναστροφή (βλ. ΑΠ
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742/2004 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω επί πωλήσεως περισσότερων
πραγμάτων με την ίδια σύμβαση, εφαρμόζεται το άρθ. 551 ΑΚ, κατά το οποίο «αν
από περισσότερα πράγματα που
πουλήθηκαν μερικά μόνον έχουν
ελάττωμα ή δεν έχουν τη συμφωνημένη
ιδιότητα η αναστροφή χωρεί μόνο ως
προς αυτά και αν ακόμη ορίστηκε ενιαίο
τίμημα για όλα (ΑΠ 253/1962 ΝοΒ 10,
908, Γεωργιάδης – Στα-θόπουλος ΕρμΑΚ
άρθ. 551 αρ. 3 σελ. 203). Έτσι, αν το
τίμημα είχε καθορι-σθεί χωριστά για
καθένα από τα πωληθέ-ντα πράγματα, η
αναστροφή θα χωρήσει μόνο για το
ελαττωματικό πράγμα και το τίμημα του
(ΕφΑθ 7763/1995 ΔΗΜΟ-ΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ Γεωργιάδης – Σταθό-πουλος
ό.π. άρθ. 551 αρ. 3 και 8). Τέλος με τις
διατάξεις των άρθ. 111 παρ. 2, 118 εδ. 4
και 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ, καθιερώ-νεται
ως απαραίτητο στοιχείο της αγωγής, αλλά
και παντός άλλου εισαγωγικού της δίκης
δικογράφου η ιστορική βάση, δη-λαδή η
έκθεση όλων των πραγματικών γεγονότων που συνιστούν τα αναγκαία κατά
το ουσιαστικό δίκαιο στοιχεία του αξιουμένου δικαιώματος…. Αν στο δικόγραφο δεν
περιέχονται καθόλου (τα πραγματικά
γεγονότα που συνιστούν τα αναγκαία κατά το ουσιαστικό δίκαιο στοιχεία του αξιωμένου δικαιώματος) ή περιέχονται ελλιπώς ή ασαφώς, η αγωγή είναι απορριπτέα και εξ επαγγέλματος λόγω της αοριστίας της. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η
αοριστία αυτή του δικογράφου δεν μπορεί
να συμπληρωθεί δια των προτάσεων κατά
το άρθρο 224 εδ. β΄ ΚΠολΔ, ή δια παραπομπής σε άλλα έγγραφα της δίκης ή
δια εκτιμήσεως των αποδείξεων (ΑΠ
1296/1983 ΝοΒ 32.1028 και 483/1981
ΝοΒ 30.50, ΕφΑθ 6493/1999
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Επομένως η
αγωγή του αγοραστή περί αναστροφής
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της πω-λήσεως ή μειώσεως του τιμήματος
για να είναι ορισμένη πρέπει να περιέχει
α) την αξία του πράγματος, χωρίς τις
ελλείψεις ή τα ελαττώματα και την αξία
αυτού με τις ελλείψεις ή τα ελαττώματα,
καθώς επίσης και το τίμημα της πωλήσεως,
ώστε, κατά τον υπολογισμό της μειώσεως,
να ληφθεί υπόψη η αναλογική σχέση
μεταξύ των μεγεθών αυτών (ΑΠ 642/1992
ΕλλΔνη 35, 1365, ΑΠ 127/1991 ΝοΒ
40,865, ΕφΘεσ 77/1998 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 1308/1987 ΕλλΔνη
29,524), ή κατά την εκτίμηση της
αναστροφής της πώλησης, να ληφθεί
υπόψη η απόδοση του κατα-βληθέντος
τιμήματος, εκάστου πράγμα-τος του
οποίου η πώληση κρίνεται ότι πρέπει να
αναστραφεί (βλ. και ΕφΛαρ 126/2005
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Στην
προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση
αγωγή και κατ’ εκτίμηση του δικογράφου
της, η ενάγουσα εκθέτει ότι δυνάμει μικτής
σύμβασης πώλησης και εγκατάστασης
μηχανημάτων επαγγελματικού εξοπλισμού, που καταρτίστηκε μεταξύ αυτής
και του εναγομένου, στην Πάτρα στις
αρχές Δεκεμβρίου του 2000, ο τελευταίος
ανέ-λαβε την υποχρέωση να
κατασκευάσει, πωλήσει και εγκαταστήσει
μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2001, στο επί
της οδού Ανθείας αρ. 198, στην Πάτρα,
κατάστημα της πω-λήσεως τυροπιτών και
συναφών ειδών, με το διακριτικό τίτλο
«ΣΤΑΝΗ», τα αναφε-ρόμενα ειδικά στην
αγωγή της επαγγελμα-τικά μηχανήματα
και εγκαταστάσεις, ήτοι ένα επαγγελματικό
ψυγείο, ένα φούρνο με θερμοθάλαμο, ένα
έπιπλο λάντζας, δύο θερμαινόμενες
βιτρίνες, ένα έπιπλο τα-μείου, δύο ερμάρια
με ράφια, μια στόφα ζαχαροπλαστικής,
κρύσταλλα, μαρμάρι-νους πάγκους κλπ.,
αντί του συνολικού τιμήματος των
6.376.000 δρχ. και ήδη 18.712 Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Ότι
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για την πώληση αυτή εκδό-θηκε το υπ’
αριθ. 570/5-3-2001 εικονικό τιμολόγιο, με
αναγραφόμενη συνολική αξία, το ποσό
των 4.720.000 δρχ. Ότι έναντι του ως άνω
συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος η
ενάγουσα προ-κατέβαλε στον εναγόμενο,
στις 17-1-2001 το ποσό των 500.000 δρχ.
ενώ συμ-φωνήθηκε η τμηματική καταβολή
του υπο-λοίπου σε δόσεις χάριν της
οποίας, κατα-βολής, η ενάγουσα εξέδωσε
σε διαταγή του εναγομένου και τις
αναφερόμενες ειδικά στην αγωγή της
μεταχρονολογημένες επι-ταγές,
συνολικού ποσού 5.876.000 δρχ. και ήδη
17.244,31 Ευρώ. Ότι σε εκτέλεση της ως
άνω συμβάσεως ο εναγόμενος παρέδωσε και εγκατέστησε στο κατάστημα
της ενάγουσας τον ως άνω εξοπλισμό στις
16-2-2001, πλην όμως, όταν αυτός τέθηκε σε λειτουργία παρουσίασε τα ειδικώς
αναφερόμενα στην αγωγή πραγματικά
ελαττώματα και εμφάνισε έλλειψη των
συνομολογημένων ιδιοτήτων, που αναιρούσαν ουσιωδώς τη χρήση και καθιστούσαν εντελώς ακατάλληλα τα αναφερόμενα στην αγωγή, επί μέρους μηχανήματα και εγκαταστάσεις. Ότι μετά από
πρόσκληση της, ο εναγόμενος προέβη
στις ειδικά αναφερόμενες στην αγωγή
επιδιορθώσεις, πλην όμως τα προβλήματα δεν εξαλείφθηκαν, με αποτέλεσμα η
ενάγουσα με την από 25-4-2001 έγ-γραφη
εξώδικη δήλωση της που επέδωσε στον
εναγόμενο στις 9-5-2001, έταξε σ’ αυτόν
10ημερη προθεσμία για να επι-σκευάσει
τον ως άνω εξοπλισμό, και σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας
αυτής του δήλωσε ότι προ-βαίνει σε
αναστροφή της ένδικης σύμβασης
πωλήσεως και τον κάλεσε να της επιστρέψει το τίμημα των 500.000 δρχ. που
του είχε προκαταβάλει καθώς και τις ως
άνω μεταχρονολογημένες επιταγές που
εξέδωσε σε διαταγή του, χάριν καταβολής
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του υπολοίπου τιμήματος. Ακολούθως με
την ένδικη αγωγή, η ενάγουσα επικαλούμενη ότι παρήλθε άπρακτη η ως άνω
ταχθείσα προθεσμία, ζήτησε αφού αναγνωριστεί η αναστροφή της ένδικης σύμβασης πωλήσεως και εγκαταστάσεως
μηχανημάτων, στο σύνολο της, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της αποδώσει
το τίμημα που του κατέβαλε τοις μετρητοίς
και με επιταγές και συγκεκριμένα το ποσό
των 6.376.000 δρχ. και ήδη 18.712 Ευρώ, νομιμοτόκως από την ημέρα της
πα-ρέλευσης της 10ήμερης προθεσμίας
από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης
ανα-στροφής, ήτοι από 19-5-2001, άλλως
από την επίδοση της αγωγής, μέχρι την
εξό-φληση. Με αυτό το περιεχόμενο και
αίτη-μα η αγωγή αυτή, πρέπει πρωτίστως
και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην
αρχή της παραγράφου αυτής ν’
απορριφθεί λόγω αοριστίας, αφού η
ενάγόυσα δεν αναφέρει το τίμημα των επί
μέρους μηχανη-μάτων του πωληθέντος
εξοπλισμού, έτσι ώστε να δύναται το
Δικαστήριο να εκτι-μήσει σε περίπτωση
αναστροφής της πώ-λησης ενός ή
περισσοτέρων μηχανημάτων το ύψος του
συνολικού τιμήματος που πρέπει να
επιστραφεί. Άλλωστε η ανα-φορά του
τιμήματος κάθε επί μέρους μη-χανήματος
απαιτείται και για την περί-πτωση που το
Δικαστήριο κρίνει, σε τυχόν παραδοχή και
του σχετικού αιτήματος του εναγομένου,
που υπέβαλε πρωτοδίκως, με τις γραπτές
προτάσεις του και παρα-δεκτά επαναφέρει
με την κρινόμενη έφεση του, ότι πρέπει
αντί της αναστροφής να γίνει ανάλογη
μείωση του τιμήματος, για τον υπολογισμό
της οποίας απαιτείται να ληφθεί υπόψη η
αξία των πωληθέντων ελαττωματικών
μηχανημάτων, (με το ελάττωμα αλλά και
χωρίς αυτό) καθώς και το τίμημα που
καταβλήθηκε για καθένα από αυτά
ξεχωριστά. Πρέπει επομένως, μετά από
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αυτά να απορριφθεί η από 6-5-2005
έφεση της ενάγουσας, ως άνευ
αντικειμένου και να γίνει δεκτή η από 106-2006 έφεση του εναγομένου, ως ουσιαστικά βάσιμη και να εξαφανιστεί η
εκκαλουμένη απόφαση, ως προς όλες τις
διατάξεις της.
Κατά τη διάταξη του άρθ. 268 παρ.
6 (όπως αναριθμήθηκε με το άρθ. 10ν.
2915/2001 και κατ’ αρθ. 15 ν. 2943/2001
ισχύει από 1-1-2002 χωρίς καμία μεταβολή), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 34 και 221 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., μετά
την άσκηση της ανταγωγής, η δωσιδικία
της διατηρείται και αν η κύρια αγωγή
απορριφθεί ή ο ενάγων ανακαλέσει ή
παραιτηθεί από αυτήν. Από την αδιάστικτη
διατύπωση της διατάξεως αυτής, που δεν
διακρίνει για ποιο λόγο απορρίπτεται η
αγωγή ή ματαιώθηκε η εκκρεμοδικία που
δημιουργήθηκε με την άσκηση αυτής,
συνάγεται ότι η ανταγωγή έχει πλήρη
αυτοτέλεια έναντι της αγωγής και η απόρριψη της αγωγής, για οποιονδήποτε λόγο,
δεν την επηρεάζει. Συνεπώς η ανταγωγή
– αν δεν ασκήθηκε υπό την αίρεση της
παραδοχής της αγωγής- ερευνάται ανεξάρτητα από την απόρριψη της αγωγής
ακόμη και για λόγο δικονομικό, όπως
λόγω αοριστίας (βλ. ΑΠ 1239/2003 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω, για την υπεράσπιση
της, κατά της ανταγωγής, η αντεναγόμενη ισχυρίζεται ότι δεν προέβη στην εξόφληση του τιμήματος των αναφερομένων
στην κύρια αγωγή της, επαγγελματικών
μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, που
ο αντενάγων παρέδωσε σ’ αυτήν, σε
εκτέλεση της σύμβασης πωλήσεως,
που καταρτίστηκε μεταξύ τους, διότι ο
τελευταίος παρέδωσε τα εν λόγω εμπορεύματα με ουσιώδη ελαττώματα και
έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων τους, και για το λόγο αυτό η αντενα-
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γόμενη προέβη σε δήλωση αναστροφής
της πώλησης και ανάκληση της εντολής
προς πληρωμή των ως άνω επιταγών.
Ο ισχυρισμός αυτός της αντεναγομένης
ως προς την αδικοπρακτική της ευθύνη
είναι μη νόμιμος και πρέπει να απορριφθεί, καθόσον τα προαναφερόμενα
πραγματικά περιστατικά, και με την
εκδοχή ότι είναι αληθινά, δεν ασκούν
επιρροή στην αξίωση η οποία έχει
ως αντικείμενο την αποζημίωση του
αντενάγοντος, ένεκα της πιο πάνω αδικοπραξίας της αντεναγομένης, αφού
από τη διάταξη του άρθρου 79 του ν.
5960/1933 προκύπτει ότι ο χαρακτήρας
της πράξης αυτής της τελευταίας (έκδοση από την ίδια επιταγών εν γνώσει της
ανυπαρξίας αντίστοιχων διαθέσιμων
κε-φαλαίων) ως αδικοπραξίας, δεν
επη-ρεάζεται από λόγους αναγόμενους
στην υποκείμενη σχέση, δηλαδή στην
αίτια έκδοσης των επιταγών, γιατί το
έγκυρο ή το άκυρο της αιτίας είναι στην
περί-πτωση αυτή αδιάφορο, καθώς
επίσης και η τυχόν έλλειψη αυτής, αρκεί
δε μόνον η προϋπόθεση της έλλειψης
διαθεσίμων κεφαλαίων, είτε κατά το
χρόνο της έκδοσης είτε κατά το χρόνο
της εμφάνισης και της μη πληρωμής των
επιταγών κατά το χρόνο της εμφάνισης
και της μη πληρωμής των επιταγών
κατά το χρόνο της εμφάνισης τους (ΑΠ
165/1992 ΕλλΔνη 1992.668, ΑΠ 74/1991
ΕλλΔνη 1991.1587, ΕφΘεσ 611/1999 Αρμ
2000.652, ΕφΠειρ 1010/1993 ΕλλΔνη
1994.1703). Ο ίδιος ως άνω ισχυρισμός
άλλωστε, ως προς την ενδο-συμβατική
ευθύνη της αντεναγομένης, από την
πώληση, είναι απορριπτέος ως αόριστος,
ενόψει του ότι δεν εκτίθεται όπως ήδη
προαναφέρθηκε η αξία και το τίμημα που
καταβλήθηκε για κάθε ένα πράγμα που
πουλήθηκε.
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798/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Λέων, Γεώργιος Καλαπόδης).
Υπαναχώρηση. Αν ο ενάγων επιλέξει το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν μπορεί μετά
να ανακαλέσει την επιλογή που έκαμε και να ζητήσει αποζημίωση για μη εκπλήρωση. Το
δικαίωμα της υπαναχώρησης (681 εδ.α ΑΚ) δεν υπόκειται σε προθεσμία αλλά μπορεί να
ασκηθεί και μετά τον συμφωνημένo χρόνο παράδοσης του έργου αν δεν εκπληρώθηκαν
μέχρι τη λήξη προθεσμίας παράδοσης του οι υποχρεώσεις του εργολάβου για έγκαιρη
έναρξη και μη παράδοση του έργου. Τι μπορεί να ζητήσει με την επιλογή του δικαιώματος
της υπαναχώρησης ο εργοδότης. Νόμιμη η συμφωνία να δικαιούται ο εργοδότης να
ζητήσει όχι εύλογη αλλά πλήρη αποζημίωση και πρόσθετη ποινική ρήτρα.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 686, 383, 387 και 389
παρ. 2 ΑΚ προκύπτει ότι, σε περίπτωση
υπερημερίας του εργολάβου σχετικά με
την εκτέλεση του έργου, ο εργοδότης,
αν περάσει άπρακτη η προθεσμία που
έταξε για εκπλήρωση της παροχής ή
στις περιπτώσεις του άρθρου 385 ΑΚ
και χωρίς να τάξει την προθεσμία αυτή,
δικαιούται ή να απαιτήσει αποζημίωση
για μη εκπλήρωση ή να υπαναχωρήσει
από τη σύμβαση. Αν επιλέξει και ασκήσει το δεύτερο δικαίωμα δεν μπορεί
με-τά να ανακαλέσει την επιλογή που
έκα-νε και να ζητήσει αποζημίωση για
μη εκπλήρωση (ΕΑ 6731/1998 ΕλΔ
1999.1194, 3944/1988 ΕλΔ 27.973). Το
δικαίωμα αυτό της υπαναχωρήσεως,
που παρέχεται με το άρθρο 686 εδ. α΄
ΑΚ, δεν υπόκειται σε προθεσμία, αλλά
μπορεί να ασκηθεί και μετά το συμφωνημένο χρόνο παραδόσεως του
έρ-γου, αν δεν εκπληρώθηκαν μέχρι
τη λή-ξη της προθεσμίας παραδόσεως
αυτού οι υποχρεώσεις του εργολάβου
για έγ-καιρή έναρξη και μη επιβράδυνση
της εκτελέσεως του έργου με τρόπο που
αντιβαίνει στη σύμβαση και καθιστά
αδύνατη την έγκαιρη περάτωση αυτού,

αφού κατ’ εξοχήν στην περίπτωση αυτή
προκύπτει ότι είναι ανέφικτη η έγκαιρη
παράδοση του έργου (ΑΠ 1199/1986
ΝοΒ 35.903, ΕΑ 1145/1989, ΝοΒ
37.1062). Με την επιλογή του δικαιώματος της υπαναχωρήσεως ο εργοδότης
μπορεί να ζητήσει αθροιστικά (α) εύλογη αποζημίωση για την πραγματική
ζη-μία που έπαθε από τη μη εκτέλεση
της συμβάσεως (ΟλΑΠ 568/1975 ΝοΒ
23.1080, ΑΠ 337/1982 ΕΕΝ 1983.171,
ΕΑ 149/2004 ΝΟΜΟΣ, 5183/2001 ΕλΔ
2002. 246, 6731/1998 όπου παραπ.,
4734/1997 αδημ.) και (β) απόδοση της
παροχής, την οποία ολικά ή μερικά εκπλήρωσε, κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού και μάλιστα για
αιτία που έληξε (ΕΑ 6731/1998 ΕλΔ
1999.1194, 1145/1989, όπου παραπ.,
4734/1997 αδημ., 3944/1986 ΕλΔ
27.972, 353/1984 ΕλΔ 25.1575). Οι
διατάξεις των άρθρων 383-385 και 686
ΑΚ είναι ενδοτικού δικαίου, άρα μπορεί
να γίνει ειδική συμφωνία, κατά την οποία
ο εργοδότης θα δικαιούται όχι εύλογη
αλλά πλήρη αποζημίωση και πρόσθετη
ποινική ρήτρα, οπότε η σώ-ρευση όλων
αυτών των αποτελεσμάτων δεν είναι
αντίθετη στη διάταξη του άρθρου 686
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εδ. β΄ ΑΚ, αφού η υπανα-χώρηση είναι
συμβατική (ΑΠ 413/1990, ΕλΔ 31.1020,
1201/1989 ΕλΔ 32.763, ΕΑ 106/1998

Αρμ. 1998. 1482, 6731/1998 όπου
παράπ.).

829/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Γεωργίου, Ελένη Νταή).
Μηχανικός. Ανάληψη σύνταξης μελέτης, εκτέλεσης του έργου και επίβλεψης του.
Είναι σύμβαση έργου. Αν καθυστερήσει στην έγκυρη και προσήκουσα εκτέλεση του
έργου ο μηχανικός χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη, μπορεί αυτός (εργοδότης) να
υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων
της υπερημερίας του εργολάβου ούτε η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 383 επ.
του ΑΚ, γιατί πρόκειται για υπαναχώρηση που παρέχεται ευθέως από το νόμο και σ’
αυτήν έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 389 και 396 του ΑΚ. Πότε
απαιτείται να τάξει προθεσμία προς εκτέλεση του έργου ο εργοδότης στον εργολάβο
(383 ΑΚ). Αν προκύψει από άλλη αιτία κατάσταση από την οποία κινδυνεύει η έγκαιρη
ή η προσήκουσα εκτέλεση του έργου, ο εργολάβος οφείλει με μονομερή δήλωση να
ειδοποιήσει τον εργοδότη, αλλιώς ευθύνεται για την αποζημίωση του. Περιστατικά.

Από το άρθρο 681 του ΑΚ προκύπτει ότι η σύμβαση με την οποία ανατίθεται σε μηχανικό η εκπόνηση μελέτης
και η επίβλεψη οικοδομικού έργου φέ-ρει
το χαρακτήρα της μισθώσεως έρ-γου,
βάση της οποίας ο μηχανικός αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει
το έργο, εκπονώντας τη μελέτη που ανέλαβε και επιβλέποντας τις οικοδομικές
εργασίες και δικαιούται να λάβει τη
συμφωνημένη αμοιβή (άρθρο 694 του
ΑΚ). Αν δε συμφωνήθηκε αμοιβή, δικαιούται τη νόμιμη που καθορίζεται από
το Π.Δ. 696/1974 ή το Β.Δ. της 19/212-1938, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε (ΑΠ 270/1998 ΝοΒ 46, 1248).
Περαιτέρω, από το άρθρο 686 του ΑΚ
προκύπτει ότι μεταξύ των υποχρεώσεων
του εργολάβου είναι η έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου που συμφωνήθηκε, έτσι ώστε αν αυτός επιβραδύνει την εκτέλεση του, εν όλω ή εν

μέ-ρει, χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη,
κατά τρόπο που αντιβαίνει στη σύμβαση και καθιστά ανέφικτη την έγκαιρη
περάτωση του, μπορεί ο εργοδότης
με δήλωση του κατά τη διάταξη του
390 του ΑΚ να υπαναχωρήσει από τη
σύμ-βαση ανεξαρτήτως πταίσματος του
εργολάβου, οπότε η σύμβαση καταργείται αναδρομικώς και επέρχεται απόσβεση όλων των απ’ αυτήν υποχρεώσεων, οι δε παροχές των μερών αποδίδονται κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΠ 787/1996 Ελλ.
Δνη 38, 625). Για την άσκηση του
παρε-χόμενου απ’ αυτό στον εργοδότη
δι-καιώματος της υπαναχωρήσεως δεν
απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της υπερημερίας του εργολάβου
ούτε η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 383 επ. του ΑΚ, γιατί πρόκειται για
υπαναχώρηση που παρέχεται ευθέ-ως
από το νόμο και σ’ αυτήν έχουν ανά-
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λογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων
389 και 396 του ΑΚ. Το παρεπόμενο με
το άρθρο 686 παρ. 1 του ΑΚ δικαίω-μα
υπαναχωρήσεως μπορεί να ασκηθεί
και μετά το συμφωνημένο χρόνο παραδόσεως του έργου αν δεν εκπληρώθηκαν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
παραδόσεως αυτού οι υποχρεώσεις
του εργολάβου από το άρθρο 686
παρ. 1 του ΑΚ για έγκαιρη έναρξη και
μη επιβράδυνση της εκτελέσεως του
έργου κατά τρόπο που αντιβαίνει στη
σύμ-βαση και καθιστά αδύνατη την
έγκαιρη περάτωση αυτού, αφού κατ’
εξοχήν στην περίπτωση αυτή προκύπτει
ότι είναι ανέφικτη η έγκαιρη παράδοση
του έργου (ΑΠ 1619/1995 Ελλ.Δνη 39,
129). Αν υπάρχει και υπερημερία του
εργολάβου τα εξ αυτής δικαιώματα του
εργοδότη διατηρούνται ακέραια. Τέτοια
δικαιώματα του εργοδότη διατηρούνται
ακέραια. Τέτοια δικαιώματα είναι αυτά
που ορίζουν τα άρθρα 383 –387 του
ΑΚ, από το συνδυασμό των οποίων
συνάγεται ότι εφόσον ο ένας από
τους συμβαλλομένους περιήλθε σε
υπερη-μερία περί την παροχή αυτού,
ο άλλος δικαιούται να του τάξει εύλογη
προθε-σμία εκπληρώσεως, δηλώνοντας
συνά-μα ότι μετά την πάροδο αυτής
απο-κρούει την παροχή. Εάν παρέλθει
άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, τότε
αυτός δικαιούται :α) ή να απαιτήσει
αποζημίωση ένεκα μη εκπληρώσεως
ή β)να υπαναχωρήσει της συμβάσεως,
δι-καιούμενος μόνο εύλογη αποζημίωση
για την τυχόν εκ της μη εκπληρώσεως
ζημία. Από τις παραπάνω διατάξεις καθίσταται σαφές ότι μόνη η υπερημερία
του οφειλέτη δεν μπορεί να μεταβάλει
τη μεταξύ αυτού και του δανειστή ενοχική σχέση σε μονομερή αξίωση της
αποζημιώσεως για τη μη εκπλήρωση
της παροχής, αλλά απαιτείται επι-
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πλέον να ταχθεί εύλογη προθεσμία
εκ-πληρώσεως με δήλωση ότι μετά την
πά-ροδο αυτής ο δανειστής αποκρούει
την παροχή και να παρέλθει αυτή άπρακτη, εκτός εάν εξαιτίας της υπερημερίας
ο δανειστής δεν έχει πια συμφέρον στην
εκτέλεση της συμβάσεως και καταστήσει αυτό γνωστό στον οφειλέτη με
δήλωση ότι αποκρούει την παροχή και
απαιτεί αποζημίωση. Αν όμως ο δανειστής δεν ασκήσει το δικαίωμα αυτό,
τότε μπορεί να υπαναχωρήσει. Ειδικά
δε στη σύμβαση μισθώσεως έργου η
υπα-ναχώρηση του εργοδότη μπορεί να
ασκηθεί και πριν από την υπερημερία
του εργολάβου, εάν ο τελευταίος επιβραδύνει την εκτέλεση του έργου κατά
τρόπο που αντίκειται στη σύμβαση και
καθιστά ανέφικτη την έγκαιρη περάτωση αυτού. Επί της τοιαύτης υπαναχωρήσεως εφαρμόζονται αναλογικά
οι διατάξεις των άρθρων 389-396 του
ΑΚ, από τις οποίες προκύπτει ότι ο
εργοδό-της δικαιούται να απαιτήσει το
προκα-ταβληθέν μέρος της εργολαβικής
αμοι-βής μόνο κατά τις διατάξεις περί
αδι-καιολογήτου πλουτισμού (άρθρο
389 παρ. 2 του ΑΚ) και με νόμιμο
επ’ αυτής τόκο από την άσκηση της
υπαναχωρή-σεως κατά την ορθή έννοια
της διατάξε-ως του άρθρου 912 του ΑΚ
(βλ. Ιωάννη Κατρά, Αγωγές Αστικού
Κώδικα και Ενστάσεις, 2005, παρ. 87 Ε,
σελ. 451 και 452, ΕφΑθ 6731/1998 Ελλ.
Δνη 40, 1193). Τέλος, από τη διάταξη του
άρθ-ρου 685 παρ. 2 του ΑΚ προκύπτει
ότι αν κατά την εκτέλεση του έργου
προκύ-ψει από άλλη αιτία κατάσταση
από την οποία κινδυνεύει η έγκαιρη ή
η προ-σήκουσα εκτέλεση, ο εργολάβος
οφεί-λει να ειδοποιήσει σχετικά με τον
εργο-δότη χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
αλ-λιώς ευθύνεται για τις επιζήμιες συνέπειες. Η ειδοποίηση αυτή είναι μονομε-
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ρής δήλωση, άτυπη και ανακοινώσιμη
στον εργοδότη και πρέπει να γίνει χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση (άμεση), όταν ο
εργολάβος λάβει γνώση ή όφειλε να λάβει γνώση του απειλούμενου κινδύνου.
Αν ο εργολάβος συμμορφωθεί με τις
οδηγίες του εργοδότη, τις οποίες πρέπει να αναμένει, δεν υπέχει ευθύνη και
δεν παραβλάπτονται τα δικαιώματα του.
Η παράλειψη της ειδοποιήσεως εί-ναι
δημιουργική ευθύνης του εργολάβου
σε αποζημίωση του εργοδότη για τη
αποκατάσταση κάθε ζημίας που επήλθε σ’ αυτόν από την παράλειψη του
πρώτου, χωρίς όμως να θίγεται η αξίωση του για την αμοιβή από την εκτέλεση
του έργου (βλ. Βασίλη Αντ. Βαθρακοκοίλη, Αναλυτική Ερμηνεία – Νομολο-γία
Αστικού Κώδικα, Α΄ τόμος, Γ΄ έκδο-ση,
υπ’ άρθρο 685 σελ. 638 και 639).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Το μήνα Απρίλιο του 2000 συνήφθη στο Αγρίνιο μεταξύ της ενάγουσας εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΣ- Α Α.Ε.»και με το διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Ε.» δια του νόμιμου
εκ-προσώπου της και του εναγομένου
προφορική σύμβαση. Με τη σύμβαση
αυτή ανατέθηκε στον εναγόμενο ως
διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό η μελέτη και εκπόνηση σχεδίων ισόγειας
οικοδομής, καθώς και η έκδοση της
απαιτούμενης οικοδομικής αδείας,
προκειμένου να ανεγερθεί η παραπάνω
οικοδομή σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της
ενάγουσας εμβαδού 9.701,70 τ.μ. που
βρίσκεται στη θέση «Ρουπακιά» της
κτηματικής περιφέρειας της πόλεως
και Δήμου Αγρινίου και επί της Εθνικής
Οδού Αγρινίου – Αντιρρίου και συνορεύει…Επίσης, συμφωνήθηκε ότι η καθαρή αμοιβή του εναγομένου θα ανερχόταν σε 2.500.000 δρχ., ενώ τα απαιτούμενα έξοδα για την έκδοση της οικο-
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δομικής αυτής άδειας θα ανέρχονταν σε
3.500.000 δρχ. Ενόψει της συμφωνίας
αυτής ο εναγόμενος δεσμεύτηκε έναντι
της ενάγουσας ότι η έκδοση της παραπάνω οικοδομικής άδειας θα πραγματοποιούνταν μέσα σε διάστημα έξι (6)
μηνών από τη συμφωνία αυτή. Στα
πλαίσια της παραπάνω συμφωνίας
η ενάγουσα παρείχε στον εναγόμενο
κάθε έγγραφο που αυτός τις υπέδειξε
και ήταν αναγκαίο από το νόμο, προκειμένου να εκδοθεί από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο Αγρινίου η εν λόγω
οικοδομική άδεια. Επίσης, η ενάγουσα
κατέβαλε στον εναγόμενο το συνολικό
ποσό των 2.500.000 δρχ. τμηματικά και
ειδικότερα στις 3-4-2000 το ποσό των
200.000 δρχ., στις 27-4-2000 το ποσό
των 300.000 δρχ. και στις 12-10-2000
το ποσό των 2.000.000 δρχ., προκειμένου αυτός να καταθέσει στο αρμόδιο
Πολεοδομικό Γραφείο Αγρινίου το φάκελο για την έκδοση της εν λόγω οικοδομικής αδείας, δεδομένου ότι μεταξύ
των απαιτούμενων δικαιολογητικών για
τη χορήγηση της αδείας αυτής ήταν το
αποδεικτικό καταθέσεως της αμοιβής
του εναγομένου ως μελετητή μηχανικού
κατ’ άρθρο 3 του Π.Δ. 8/13-7-1993
(ΦΕΚ 795, τεύχος Δ΄). Εξάλλου, ο εναγόμενος συνέταξε το από Μαΐου 2000
τοπογραφικό διάγραμμα του βιοτεχνικού κτιρίου της ενάγουσας. Στη συνέχεια, μετά την καταβολή από την ενάγουσα του ποσού των 2.500.000 δρχ.
για αμοιβή του εναγομένου, ο τελευταίος
το μήνα Νοέμβριο του 2000 υπέβαλε
για λογαριασμό της ενάγουσας σχετική
αίτηση προς τη ΔΕΣΕ Πατρών για την
έκδοση αδείας κυκλοφοριακής συνδέσεως. Πράγματι, ο προϊστάμενος της
ΔΕΣΕ-ΠΔΕ Πατρών Ν.Τ εξέδωσε την
υπ’ αριθμ. 24604/3-4-2001 απόφαση
του, με την οποία εγκρίθηκε καταλλη-
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λότητα γηπέδου για την ίδρυση βιοτεχνικού κτιρίου για εμπόριο αλουμινίου και
σιδήρου ιδιοκτησίας της ενάγουσας. Η
παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε
στην ενάγουσα όχι στην οδό Καλυβίων
50 στο Αγρίνιο, όπου είναι η έδρα της,
αλλά στην οδό Χρ. Σαλάκου 6Α στο
Αγρίνιο σε λανθασμένη διεύθυνση και
έτσι αυτή δεν έλαβε γνώση της αποφάσεως αυτής. Αντίθετα, ο ίδιος εναγόμενος έλαβε γνώση της παραπάνω
αποφάσεως περί χορηγήσεως στην
ενάγουσα αδείας κυκλοφοριακής συνδέσεως το μήνα Μάιο ή Ιούνιο του 2001,
όπως συνομολογεί στις προτάσεις του,
όταν αυτός μετέβη στη ΔΕΣΕ Πατρών
για να πληροφορηθεί για την πορεία
της σχετικής αιτήσεως. Αλλά όμως ο
εναγόμενος δεν ειδοποίησε την ενάγουσα ότι εκδόθηκε η άδεια αυτή, ούτε
συνέχισε τις σχετικές μελέτες που
απαι-τούνται κατ’ άρθρο 3 του Π.Δ.
8/13-7-1993 για την έκδοση οικοδομικής
αδείας, ώστε να ολοκληρώσει το φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά και να
τον καταθέσει με την αίτηση της ενάγουσας στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο
Αγρινίου και έτσι να εκδοθεί η σχετική
οικοδομική άδεια. Ενόψει της καθυστερήσεως από μέρους του εναγομένου
στην έκδοση της οικοδομικής αυτής
αδείας η ενάγουσα κοινοποίησε σ’ αυτόν την από 5-9-2001 εξώδικη παραγγελία – πρόσκληση και δήλωση της,
όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ.
7859/5-9-2001 έκθεση επιδόσεως του
δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Αγρινίου Α.Μ και δήλωσε σ’ αυτόν ότι
υπαναχωρεί από τη σύμβαση έργου
και ζήτησε απ’ αυτόν την επιστροφή σ’
αυτήν του ποσού των 2.500.000 δρχ.
που του κατέβαλε για αμοιβή. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος ο πρώτος λόγος της εφέ-
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σεως, με τον οποίο ο εκκαλών –εναγόμενος παραπονείται ότι η εκκαλουμένη
απόφαση εσφαλμένα εφάρμοσε τη
διάταξη του άρθρου 685 παρ. 2 του ΑΚ,
αφού η καθυστέρηση εκτελέσεως του
έργου δηλαδή της εκδόσεως της οικοδομικής αδείας οφείλεται αποκλειστικά
και μόνο στην παράλειψη της ενάγουσας να εκπληρώσει την υποχρέωση της
προς σύμπραξη για την έκδοση της οικοδομικής αδείας και δεν καθυστέρησε
αυτός να έλθει σε επαφή μ’ αυτήν, προκειμένου να την πληροφορήσει σχετικά
με τη λήψη αδείας κυκλοφοριακής συνδέσεως, καθώς και ο τρίτος λόγος της
εφέσεως, με τον οποίο ο εκκαλών – εναγόμενος παραπονείται ότι η εκκαλουμένη απόφαση εσφαλμένα έκρινε ότι
μετά τη λήψη της αδείας κυκλοφορια-κής
συνδέσεως από τη ΔΕΣΕ Πατρών δε
συνέχισε αυτός τις μελέτες, προκειμένου να ολοκληρώσει το φάκελο για
την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Περαιτέρω, μετά την άσκηση από μέρους
της ενάγουσας του δικαιώματος της περί
υπαναχωρήσεως από τη σύμβαση αυτή
επήλθε απόσβεση των υποχρεώσεων
για παροχές που πηγάζουν από τη σύμβαση αυτή και οι συμβαλλόμενοι διάδικοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν κατά
τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού. Έτσι, ο εναγόμενος εργολάβος
υποχρεούται να αποδώσει στην ενάγουσα την αμοιβή που έλαβε για την εκτέλεση του έργου ποσού 2.500.000 δρχ.
ή 7.336, 76 ευρώ, η δε ενάγουσα να
αποδώσει στον εναγόμενο το ποσό των
2.500 ευρώ στο οποίο κατά την κρίση
του Δικαστηρίου αυτού αποτιμάται η
αξία του έργου που αυτός εκτέλεσε,
δηλαδή η έκδοση της παραπάνω αδείας
κυκλοφοριακής συνδέσεως και η σύνταξη του από Μαΐου 2000 τοπογραφικού
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διαγράμματος. Ενόψει αυτών πρέπει ο
εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 4.836,76 ευρώ (7.336,76
ευρώ – 2.500 ευρώ) με το νό-μιμο τόκο
από τις 6-9-2001 και έως την εξόφληση.
Επομένως, πρέπει να απορ-ριφθεί
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος ο δεύτε-ρος
λόγος της εφέσεως, με τον οποίο ο

εκκαλών- εναγόμενος παραπονείται ότι
η εκκαλούμενη απόφαση έσφαλε στην
ορθή αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων σχετικά με το ύψος της συμφωνημένης αμοιβής του εναγομένου, αφού η
νόμιμη αμοιβή του για την εκπόνηση της
μελέτης του συγκεκριμένου έργου ανερχόταν στο ποσό των 15.146,07 ευρώ.

850/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κουκούλης, Αθανάσιος Βγενόπουλος).
Αναπηρία ή παραμόρφωση. Αρκεί απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων για την επιδίκαση αποζημίωσης. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 931
ΑΚ, η αναπηρία ή η παραμόρφωση που
προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται
ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της
αποζημίωσης, αν επιδρά στο μέλλον
του. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 298, 299,
914, 929 και 932 του ΑΚ προκύπτει ότι
η αναπηρία ή η παραμόρφωση που
προξενείται στον παθόντα, ανεξαρτήτως
φύλου, εκτός από την επίδραση που
μπορεί να ασκήσει τόσο στο ύψος των
χρηματικών ποσών που θα στερείται ο
παθών στο μέλλον ή θα ξοδεύει επί πλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών
του, όσο και στο ύψος της χρηματικής
ικανοποίησης που θα επιδικασθεί για
την ηθική βλάβη, μπορεί να θεμελιώσει
και αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση
αν επιδρά στο μέλλον του. Ως «μέλλον»
νοείται η επαγγελματική, οικονομική
και κοινωνική εξέλιξη του προσώπου.
Δεν απαιτείται βεβαιότητα δυσμενούς
επιρροής της αναπηρίας ή παραμορφώσεως στο μέλλον του προσώπου
αλ-λά αρκεί και απλή δυνατότητα κατά

τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Η
δια-τύπωση της διάταξης του άρθρου
931 του ΑΚ αλλά και η συστηματική
θέση στον ΑΚ, παρέχει βάση για τέτοια
αξί-ωση αν και εφόσον κατά την αληθινή
της έννοια η αναπηρία ή η παραμόρφωση επιδρά στο μέλλον του παθόντος,
που δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς
με τις παροχές που προβλέπονται από
τις διατάξεις των άρθρων 929 και 932
του ΑΚ. Επομένως, για τη θεμελίωση
της αυτοτελούς αξίωσης από το άρθρο
931 του ΑΚ απαιτείται να συντρέχουν
περιστατικά πέραν εκείνων που απαιτούνται για τη θεμελίωση αξιώσεων με
βάση τα άρθρα 929 και 932 του ΑΚ, τα
οποία θα συνθέτουν την παραπάνω
έν-νοια της επίδρασης της αναπηρίας
ή της παραμόρφωσης στο μέλλον του
πα-θόντος και τα οποία πρέπει να
εκτίθεται στο δικόγραφο της αγωγής,
καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τέτοια
συνέπεια αποκλείει ή περιορίζει την
επαγγελμα-τική, οικονομική ή κοινωνική
εξέλιξη του παθόντος και ποία και πόση
είναι η ζη-μία που υφίσταται εξαιτίας
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της αναπη-ρίας ή της παραμόρφωσης
του (ΑΠ 197/2004 Δνη 2004/1349, ΑΠ
1466/2003 ΝοΒ 52/776, ΑΠ 1599/2002
ΝοΒ 51/1206, ΑΠ 1073/2001 Δνη 2003/
415). Στην προκειμένη υπόθεση οι κατά
τα ανωτέρω εκτιθέμενες στο αγωγικό
δικό-γραφο συνέπειες τις αναπηρίας του
ενά-γοντος εκ του ενδίκου τροχαίου ατυχήματος, δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν δυσμενείς συνέπειες για το μέλλον
του, όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει
της ανωτέρω ερμηνείας της διάταξης του
άρθρου 931 ΑΚ. Εξάλλου, το θέμα της
ανικανότητας πραγματοποίησης δραστηριοτήτων κατά τον ελεύθερο χρόνο,
στο βαθμό που συνδέονται με την κοινωνική του εξέλιξη, εντάσσονται στην έννοια της κοινωνικής δραστηριότητας του
και λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της χρηματικής του ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης. Όσον αφορά δε, το ζήτημα της δυσμορφίας της
κοιλιακής χώρας του ενάγοντος, λόγω
της ουλής που απέκτησε μετά τη χειρουργική σ’ αυτόν επέμβαση λόγω του
τραυματισμού του στο ένδικο ατύχημα,

πρέπει να επισημανθεί ότι η δυσμορφία
αυτή καίτοι αποτελεί παραμόρφωση
προερχόμενη από το ένδικο ατύχημα,
εν τούτοις δεν αποτελεί αυτή καθ’ αυτή
παράγοντα ανασταλτικό στην επαγγελματική και εν γένει κοινωνική του εξέλιξη, όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρου
931 ΑΚ, αφής στιγμής ουδεμία επίπτωση έχει αυτή στην επαγγελματική του
εξέλιξη αλλά και στην προσωπική του
ζωή, δεδομένου ότι ήδη έχει αποκτήσει
οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα της θλίψης που του προκαλεί η ου-λή
στην κοιλιακή του χώρα καθώς και οι
επιπτώσεις που αυτή έχει στις σχέ-σεις
του με τρίτους, κρίνεται στα πλαί-σια
της επιμέτρησης του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη.
Για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί
ως μη νόμιμο το αίτημα του ενάγοντος
γι αποζημίωση του λόγω μόνιμης αναπηρίας κατ’ άρθρο 931 ΑΚ, όπως ορθά
έκρινε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο.
Συνακόλουθα, πρέπει να απορριφθεί ο
δεύτερος λόγος έφεσης.

880/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Στέλιος Μπιτσιώρης, Πάνος Παπαχρήστου).
Μίσθωση και εμπορική μίσθωση. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της εμπορικής
μίσθωσης, λόγω καταγγελίας αυτής για καθυστέρηση μισθώματος, ο εκμισθωτής έχει
κατά του μισθωτή αξίωση αποζημίωσης για το διαφυγόν κέρδος δηλαδή το μίσθωμα
ολόκληρου του υπόλοιπου χρόνου της μίσθωσης. Το ίδιο δικαίωμα υφίσταται στην
περίπτωση της κατά το άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ αγωγής για απόδοση του μισθίου λόγω
καθυστερήσεως μισθώματος από δυστροπία όπου δεν μεσολαβεί καταγγελία μετά
την εκτέλεση της απόφασης ή την οικειοθελή απόδοση του μισθίου αλλά μόνο για το
συμφωνηθέντα χρόνο διάρκειας της μίσθωσης και όχι για το χρόνο της αναγκαστικής
παράτασης. Εφαρμογή του άρθρου 300 ΑΚ αν ο ζημιωθείς εκμισθωτής παρέλειψε
να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημία.Περιστατικά.
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Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 597 παρ. 1 εδ. β ΑΚ, που έχει εφαρμογή και στις εμπορικές μισθώσεις κατά
τα άρθρα 8 και 29 του ν. 813/1978 (ήδη
15 και 44 ΠΔ 34/1995 Κωδικοποίηση
διατάξεων νόμων περί εμπορικών
μισ-θώσεων), σε περίπτωση πρόωρης
λύ-σης της εμπορικής μίσθωσης, λόγω
κα-ταγγελίας αυτής για καθυστέρηση
μισ-θώματος, ο εκμισθωτής έχει κατά
του μισθωτή αξίωση αποζημίωσης για
το διαφυγόν κέρδος, ήτοι το μίσθωμα
ολό-κληρου του υπόλοιπου χρόνου
της μίσ-θωσης, που απώλεσε εξαιτίας
της πρό-ωρης λύσης της. Το δικαίωμα,
όμως τού-το του εκμισθωτή, το οποίο,
κατά την ορθότερη γνώμη (ΑΠ 189/
1984 ΝοΒ33.258), υφίσταται και στην
περί-πτωση της κατά το άρθρο 66
ΕισΝΚΠολΔ αγωγής για απόδοση του
μισθίου λόγω καθυστερήσεως μισθώματος από δυστροπία, στην οποία δεν
μεσολαβεί καταγγελία, μετά την εκτέλεση της απόφασης ή την οικειοθελή
απόδοση του μισθίου, οπότε λύνεται η
μίσθωση μπορεί να ασκηθεί μόνο για
το συμφωνηθέντα χρόνο διάρκειας της
μίσθωσης και όχι για το χρόνο αναγκαστικής παράτασης, οπότε διακόπτεται ο
απαιτούμενος από τις διατάξεις 297 και
298 ΑΚ αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της
υπαιτιότητας του μισθωτή και της ζημίας
εκμισθωτή από το διαφυγόν κέρ-δος
(βλ, Χ. Παπαδάκη Σύστημα Εμπορι-κών
Μισθώσεων τόμος 1ος, Νο 183 σελ.
90). Περαιτέρω το άρθρο 300 ΑΚ, το
οποίο έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση αποζημιώσεως από οποιαδήποτε
αιτία και αν προέρχεται και συνεπώς
και σε μίσθωση που λύεται πρόωρα με
καταγγελία από τον εκμισθωτή, λόγω
του ότι ο μισθωτής καθυστέρησε την
κα-ταβολή του οφειλομένου μισθώματος
σύμφωνα με το άρθρο 597 ΑΚ, παρέχει
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την δυνατότητα στο δικαστήριο να μην
επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει
το ποσό της αν εκείνος που ζημιώθηκε
συντέλεσε από δικό του πταίσμα στην
ζημία και την έκταση αυτής ή παρέλειψε
να αποτρέψει ή να περιορίσει αυτήν.
Έτσι, στην παραπάνω περίπτωση, μπορεί να μην επιδικασθεί αποζημίωση ή να
μειωθεί το ποσό της αν ο εκμισθωτής
δεν φροντίσει να άρει το πραγματικό ή
νομικό κώλυμα για νέα εκμίσθωση του
μισθίου. Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος
με την από 1-9-2004 αγωγή του ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου
ζήτησε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος
μισθωτής να του καταβάλει ως αποζημίωση, λόγω πρόωρης λύσης της μεταξύ
τους σύμβασης μισθώσεως από υπαιτιότητα του, 43.476, 98 ευρώ, που αντιστοιχούν στα μισθώματα των μηνών
από Ιούλιο 2003 έως τον Αύγουστο
2004, που το μίσθιο δεν εκμισθώθηκε
σε νέο μισθωτή, με το νόμιμο τόκο από
την επίδοση της αγωγής.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με
την εκκαλουμένη απόφαση του έκρινε
την αγωγή νόμιμη κατ’ ορθή εφαρμογή
του Νόμου, απορριπτόμενου ως αβάσιμου του συναφούς λόγου της έφεσης
σύμφωνα με όσα εκτίθενται στη μείζονα
σκέψη της παρούσας και ακολούθως
την δέχθηκε ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και
υποχρέωσε τον εναγόμενο να καταβάλει
στον ενάγοντα το άνω αιτούμενο ποσό.
Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται ο εναγόμενος με την υπό κρίση έφεση για εσφαλμένη εφαρμογή του Νόμου
και κακή εκτίμηση των αποδείξεων και
ζητά να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη
απόφαση και να απορριφθεί η αγωγή.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με το από
24-4-2000 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως εκμίσθωσε ο ενάγων μια διώροφη
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οικοδομή, που βρίσκεται στην πόλη του
Αγρινίου, επί της οδού Παπαστράτου
αριθ. 56, με το υπόγειο και λοιπούς
βοηθητικούς χώρους, συνολικού εμβαδού 160 τ.μ. και αύλειο χώρο εκστά-σεως
250 τ.μ., στον εναγόμενο, προκει-μένου
να χρησιμοποιηθεί από τον τελευ-ταίο
για τη λειτουργία επιχείρησης εστί-ασης
ετοίμων παρασκευασμάτων (πι-τσαρία).
Η διάρκεια της μισθώσεως ορί-στηκε
για το χρονικό διάστημα των οκτώ ετών
και ένδεκα μηνών, με δικαίωμα παρατάσεως τριών ετών και ενός μηνός,
δηλαδή από 1-5-2000 έως 30-3-2009.
Το μηνιαίο μίσθωμα, καταβλητέο την
πρώτη ημέρα κάθε μισθωτικού μηνός,
συμφωνήθηκε σε 2.347,76 ευρώ (800.000
δρχ.) για τα τρία πρώτα έτη πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και σε 2.934,70 ευρώ
(1.000.000 δρχ.) για το τέταρτο μισθωτικό έτος, αναπροσαρμοζόμενου του μισθώματος ετησίως, μετά την παρέλευση
του τέταρτου έτους, κατά το ποσοστό
του τιμαρίθμου ζωής πλέον ποσοστού
4%. Ο εναγόμενος, όμως, παρότι έκανε
χρήση του μισθίου, δεν κατέβαλε τα
μισθώματα των μηνών Αυγούστου έως
Δεκεμβρίου 2002 και Ιανουαρίου 2003
συνολικού ποσού 13.546, 56 ευρώ,
καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου Μαρτίου, Απριλίου και Δεκεμβρίου 2001, όλων
των μηνών του 2002 και του Ιανουα-ρίου
2003, ανερχομένων σε 1.352, 32 ευρώ.
Κατόπιν τούτων, ο ενάγων άσκη-σε την
από 20-1-2003 αγωγή του ενώ-πιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου,
με την οποία ζήτησε την από-δοση
του μισθίου λόγω δυστροπίας και την
καταβολή των άνω οφειλομένων ποσών, συγχρόνως δε κατήγγειλε την ένδικη μίσθωση. Επί της αγωγής εκδόθηκε
η 147/2003 οριστική απόφαση, με την
οποία διατάχθηκε η απόδοση του μισθίου και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος να
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καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα
και τέλη χαρτοσήμου στον ενάγοντα.
Ακολούθως ο εναγόμενος δυνάμει της
άνω απόφασης αποβλήθηκε από το
μί-σθιο στις 19-6-2003 και κατέβαλε
στον ενάγοντα τα μέχρι τότε οφειλόμενα
πο-σά. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι όταν
ο εναγόμενος παρέλαβε το μίσθιο, δεν
ήταν αυτό σε καλή κατάσταση, αφού
ήταν παλαιό (κατασκευής έτους 1938)
και ακατοίκητο για πολλά έτη. Έτσι,
προέβη σε ανακαίνιση, η οποία απαίτησε ιδιαίτερα αυξημένη δαπάνη, όπως
προκύπτει από την από 28-2-2000 έκθεση κοστολόγησης του Πολιτικού Μηχανικού Χ.Τ και την κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης. Πλην, όμως, κατά τη
διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης, έγιναν στο μίσθιο παρεμβάσεις στη στατικότητα, μη προβλεπόμενες από την οικοδομική άδεια 140/1999, που είχε εκδοθεί για αλλαγή χρήσης από κατοικία
σε κατάστημα και δεν κατασκευάστηκε
η προβλεπόμενη στοά. Κατόπιν τούτου,
εκδόθηκε η από 6-11-2000 έκθεση αυτοψίας για αυθαίρετη κατασκευή του
Πολεοδομικού Γραφείου Αγρινίου και
επιβλήθηκε ετήσιο πρόστιμο διατήρησης του εν λόγω κτιρίου. Στη συνέχεια,
όμως, με το υπ’ αριθ. 3025/13-1-2000
έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας του
Δήμου Αγρινίου δόθηκε στον εναγόμενο
βεβαίωση κυρίας χρήσης και λειτούργησε το επίδικο μίσθιο ως κατάστημα
μέχρι την παραπάνω λήξη της μίσθωσης. Περαιτέρω με την 2564/14-9-2006
απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, που εκδόθηκε μετά την έκδοση της
εκκαλουμένης απόφασης, ύστερα από
την 16-5-2006 απόφαση του Νο-μάρχη
Αιτωλοακαρνανίας, που εκδό-θηκε
μετά την έκδοση της εκκαλουμένης
απόφασης, ύστερα από την 16-5-2006
αίτηση του ενάγοντος, εξαιρέθηκε από
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την κατεδάφιση το επίδικο μίσθιο, με
την προϋπόθεση της ενίσχυσης της
οικοδομής με μεταλλικά υποστυλώματα και δοκούς. Επιπλέον, επιτράπηκε
η μη κατασκευή στοάς, προκειμένου να
μην καταστραφούν τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι, μετά την
απόδοση του μισθίου στον ενάγοντα τον
Ιούνιο του έτους 2003, λόγω της φήμης
και της εμπορικής αξίας που, είχε αποκτήσει αυτό ως πιτσαρία – εστιατόριο,
ενδιαφέρθηκαν αρκετοί επιχειρηματίες
να το μισθώσουν και να το χρησιμοποιήσουν για την ίδια χρήση, με μίσθωμα
μεγαλύτερο από το μίσθωμα που είχε
συμφωνηθεί μεταξύ των διαδίκων. Βέβαια υπήρχε κατ’ αρχήν το πρόβλημα
των άνω αυθαιρέτων παρεμβάσεων εκ
μέρους του εναγομένου, πλην όμως και
ο ενάγων από την πλευρά του δεν προέβη σε καμία ενέργεια μετά την απόδοση
του μισθίου σ’ αυτόν (19-6-2003), προκειμένου να αρθεί ο χαρακτηρισμός αυτού ως αυθαιρέτου και να εξαιρεθεί της
κατεδάφισης, ώστε να έχει τη δυνατότητα της επανεκμίσθωσης του ως εστιατόριο, παρά μόνο μετά την πάροδο τριών ετών (16-5-2006) που υπέβαλε την
άνω αίτηση προς την Πολεοδομία Αγρινίου, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε
η άνω απόφαση, που του παρέχει τη
δυ-νατότητα να εκμεταλλευτεί το επίδικο
μίσθιο. Επομένως, η μη εκμίσθωση
του επίδικου μίσθιου για το χρονικό

διά-στημα από τον Ιούλιο 2003 έως και
τον Αύγουστο 2004, οφείλεται τόσο σε
πταίσμα του εναγόμενου, ο οποίος κα-τά
την ανακαίνιση του εκτέλεσε αυθαί-ρετες
εργασίες και συγκεκριμένα προέ-βη
σε καθαιρέσεις εσωτερικών τοίχων
και ενίσχυση φέροντος οργανισμού με
μεταλλικά υποστυλώματα χωρίς να καλύπτεται από την εκδοθείσα οικοδομική
άδεια, με συνέπεια, κατά τα άνω εκτιθέμενα, να χαρακτηριστεί αυθαίρετο
και να είναι κατ’ αρχήν αδύνατη η επανεκμίσθωση του ως εστιατόριο, αφού
δεν ήταν δυνατή η έκδοση σχετικής
άδειας λειτουργίας, ανεξάρτητα από το
ότι ο εναγόμενος παρά τις πολεοδομικές
παραβάσεις πέτυχε την έκδοση άδειας
λειτουργίας για το μίσθιο, όσο και σε
πταίσμα του ενάγοντος, ο οποίος δεν
απέτρεψε την επικαλούμενη ζημία του,
αφού δεν υπέβαλε άμεσα, μετά την
απόδοση του μισθίου, αίτηση για τον
αποχαρακτηρισμό αυτού ως αυθαιρέτου και εξαίρεση από την κατεδάφιση,
ώστε να είναι δυνατή η επανεκμίσθωση
και η έκδοση νέας άδειας λειτουργίας
καταστήματος εστιατορίου – πιτσα-ρίας,
όπως εν τέλει έκανε μετά την πά-ροδο
τριών ετών, όπως παραπάνω αναφέρεται. Το ποσοστό ευθύνης του κάθε
διαδίκου ανέρχεται σε ποσοστό 50%,
κατά μερική παραδοχή της ένστασης
του εναγόμενου του άρθρου 300ΑΚ και
του συναφούς λόγου της έφεσης ως κατ’
ουσίαν βάσιμου.

888/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Αποστολίδου - Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Παπανικολάου, Ιωάννης Θεριανός).
Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση. Είναι δικαιοπραξία άτυπη, ρητή ή σιωπηρή και μπορεί
να γίνει και με την άσκηση της αγωγής, μη υποκείμενη σε χρονικά όρια. Ο εργοδότης
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ειδικότερα δεν έχει το δικαίωμα για πλήρη αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης της
σύμβασης. Ο εργοδότης με την άσκηση της υπαναχώρησης δικαιούται αθροιστικά
να ζητήσει α)εύλογη αποζημίωση για την πραγματική ζημία που έπαθε από τη μη
εκτέλεση της σύμβασης και όχι πλήρη και β) απόδοση παροχής την οποία ολικά ή
μερικά εκπλήρωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού για αιτία
που έληξε. Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα καταβολής ποινικής ρήτρας εκτός αν έχει
συνομολογηθεί το αντίθετο. Εύλογη αποζημίωση. Έννοια. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 686, 383, 387, 389
παρ. 2 ΑΚ προκύπτει ότι αν ο εργολάβος περιέλθει σε υπερημερία σχετι-κά
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 ΑΚ 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 την μη εκπλήρωση της σύμβασης.
Η υπαναχώρηση είναι μονομερής δικαιοπραξία διαπλαστικού χαρακτήρα,
άτυπη ή ρητή ή και σιωπηρή και μπορεί
να γίνει και με την άσκηση της αγωγής,
μη υποκείμενη σε χρονικά όρια (ΑΠ.
413/90 Ελ.Δ 1990/1020, Εφ.Αθ. 5183/
2001 Δ/νη 2002/246 Κορνηλάκης
Ενοχικό Δίκαιο 1 παρ. 218 σ. 155, 156).
Η έγκυρη υπαναχώρηση έχει ως συνέπεια την άμεση διάλυση της σύμβασης
με ενέργεια αποκλειστικά ενοχική και
αναδρομική, που σημαίνει ότι αποσβήνονται όλες οι εκατέρωθεν 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 κανένας 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. Με την επιλογή του
δικαιώματος της υπαναχώρησης, ο
εργοδότης μπορεί να ζητήσει αθροιστικά α) εύλογη αποζημίωση για την
πραγματική ζημία που έπαθε από τη μη
εκτέλεση της συμβάσεως και όχι πλήρη
(ΟλΑΠ 568/75 ΝοΒ 1975/1081, ΑΠ
746/1994 Δνη 37/148, Εφ.Αθ. 149/2004
Δνη 2004/902) και β)απόδοση παροχής,
την οποία ολικά ή μερικά εκ-πλήρωσε,
κατά τις διατάξεις του αδικαι-ολόγητου
πλουτισμού και μάλιστα για αιτία που
έληξε (ΕΑ 6731/98 Ελ.Δ. 1999/1194,
4734/1997 αδημ.). Οι δια-τάξεις των
άρθρων 383-385 και 686 ΑΚ είναι
ενδοτικού δικαίου, άρα μπορεί να γίνει
ειδική συμφωνία, κατά την οποία ο
εργοδότης θα δικαιούται όχι εύλογη αλλά
πλήρη αποζημίωση και πρόσθετη
ποινική ρήτρα, οπότε η σώρευση όλων
αυτών των αποτελεσμάτων δεν είναι
αντίθετη στη διάταξη του άρθρου 686
εδ. β΄ΑΚ αφού η υπαναχώρηση είναι
συμβατική (ΑΠ 413/1990 Ελ.Δ. 31/1020,
1201/89 Ελ.Δ. 32/763). Ειδικότε-ρα,
στην περίπτωση της υπαναχώρη-σης,
ο εργοδότης δικαιούται κατά τα ανωτέρω
εύλογη αποζημίωση, δεν έχει όμως
δικαίωμα για καταβολή ποινικής ρήτρας
που τυχόν συμφωνήθηκε λόγω μη

132

εκπλήρωσης ή λόγω καθυστέρησης της
εκπλήρωσης, εκτός εάν είχε συνομολογηθεί ποινική ρήτρα με τη ρητή
συμφωνία ότι η ποινή θα καταπίπτει και
αν χωρήσει υπαναχώρηση, οπότε ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την
υπαναχώρηση και την εν λόγω ποινή
(Σόντη Ερμ.ΑΚ άρθρ. 406 αρ. 15, Δεληγιάννη – Κορνηλάκη Ειδ. Ενοχικό, άρθρο 686 αρ. 21 ΑΠ 1201/89 ως άνω). Η
εύλογη αποζημίωση δεν ταυτίζεται προς
το πλήρες διαφέρον διότι η περί αυτής
ως άνω διάταξη εισάγει μετρια-σμό της
ανορθωτέας ζημίας (Εφ.Αθ. 5183/2001
ως άνω). Για τον προσδιορι-σμό του
ποσού της αποζημίωσης, την οποία το
Δικαστήριο στην παραπάνω περίπτωση
επιδικάζει κατά την εύλογη κρίση του,
λαμβάνονται υπόψη το πταί-σμα του
υπερήμερου εργολάβου και η βαρύτητα
του, το ενδεχόμενο πταίσμα του εργοδότη
που υπαναχώρησε και η βαρύτητα του,
η περιουσιακή κατάστα-ση των μερών
και η ζημία η οποία προ-κλήθηκε
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 κρί-ση του
Δικαστηρίου δεν μπορεί να ξε-περνά το
ποσόν της ζημίας του εργοδό-τη από τη
ματαίωση της συμβάσεως, στην αγωγή
του, με την οποία ζητάει την επιδίκαση
της αποζημίωσης αυτής, ο εργοδότης
πρέπει να αναφέρει συγκε-κριμένη
ζημιά. Η ζημία αυτή συνίσταται στη
διαφορά της περιουσιακής κατά-στασης
του εργοδότη, ανάμεσα σε εκεί-νη που
θα υπήρχε αν είχε εκτελεσθεί το έργο
και είχε καταβάλει στον εργο-λάβο την
αμοιβή που συμφωνήθηκε και σε εκείνη
που θα υπάρχει αν, μετά την κατά τη
διάταξη του άρθρου 389 παρ. 2 ΑΚ
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απόσβεση των υποχρεώσεων από τη
σύμβαση, που διαλύθηκε αναδρομι-κά,
με την υπαναχώρηση και την αμοι-βαία
απόδοση των παροχών, κατα-σκευάσει
το ίδιο έργο με τη σύμβαση, που θα
συνάψει με νέο εργολάβο (ΑΠ 746/1994
και ΕΑ 149/2004 ως άνω, ΕΑ 6731/98
ΕΛ.Δ. 40/194, 106/98 Αρμ. 52/1482,
2529/92 Δνη 36/709). Περαιτέρω, από
το συνδυασμό των διατάξεων των
άρθρων 330 και 342 ΑΚ συνάγεται ότι ο
οφειλέτης ευθύνεται όχι μόνο όταν
υπαιτίως αθέτησε την υποχρέωση του
από την ενοχή, αλλά και όταν δεν αποδεικνύει ότι δεν τον βαρύνει υπαιτιότητα.
Έτσι, το πταίσμα του οφειλέτη δεν αποτελεί προϋπόθεση της αξίωσης του
δα-νειστή. Αντίθετα, η έλλειψη υπαιτιότητας του οφειλέτη θεμελιώνει καταλυτική
ένσταση. Έτσι, το βάρος της απόδειξης
για το πταίσμα έχει ο οφειλέτης, αφού
το πταίσμα του τεκμαίρεται. Και μόνο αν
ο οφειλέτης αποδείξει την έλλειψη του,
θα θεωρηθεί ότι δεν περιήλθε σε
υπερημερία. Η έλλειψη πταίσματος δεν
είναι λόγος άρσεως της υπερημερίας,
αλλά λόγος μη επελεύσεως της (Σταθόπουλος – Γεωργιάδης ΑΚ άρθρο 342
σελ. 239). Ειδικότερα, στην περίπτωση
της σύμβασης έργου του άρθρου 686
ΑΚ, εάν το αίτημα της αγωγής του εργοδότη είναι η καταβολή εύλογης αποζημίωσης κατά τη διάταξη του άρθρου 387
παρ.1 ΑΚ, ο τελευταίος υποχρεώνε-ται
να επικαλεστεί και αποδείξει την τήρηση
των διατυπώσεων της ΑΚ 387 παρ. 1.
Κατ’ ένσταση ο εργολάβος μπορεί να
επικαλεστεί και να αποδείξει ότι η μη
εκτέλεση της σύμβασης οφείλε-ται σε
γεγονός που δεν φέρει αυτός ευ-θύνη.
Πρέπει όμως να γίνει διάκριση με-ταξύ
παραβάσεως της ενοχής και υπαιτιότητας, καθώς την πρώτη πρέπει να
αποδείξει ο δανειστής ενώ την ανυπαρ-
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ξία της δεύτερης πρέπει να αποδείξει ο
οφειλέτης (Γεωργιάδης Γενικό Ενοχικό
εκδ. 1999 σελ. 287, Εφ.Θ. 6203/2000
Ελ.Δ. 2003,253). Περαιτέρω, κατ’ άρθρο 522 Κ.Πολ.Δικ., λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως,
η υπόθεση μεταβιβάζεται στα όρια που
καθορίζονται από αυτήν στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο έχει σε
σχέση 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 είναί νόμιμη
ή αόριστη, αρκεί να ζητάει την απόρριψη της ο εκκαλών και να μην εκδοθεί γι’
αυτόν επιβλαβέστερη απόφαση, χω-ρίς
την άσκηση έφεσης ή αντέφεσης από
τον εφεσίβλητο. Τέλος, επί εφέσε-ως του
ενάγοντος, που παραπονείται για
απόρριψη της αγωγής ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμης, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο
έχει την εξουσία να απορρί-ψει αυτήν
ως μη νόμιμη, αφού μια τέτοια απόφαση
είναι επωφελέστερη για τον εκκαλούντα
από την εκκαλουμένη, την οποία στην
περίπτωση αυτή εξαφανίζει, καθόσον
δεν αρκεί απλή αντικατάστα-ση της
απορριπτικής αιτιολογίας (ΑΠ 8/87 Δνη
29/112, ΕΘ 777/90 Αρμ. 1990/591, ΕΠ
394/2005 Αχ.Νομ. 2006/89 Σ. Σαμουήλ
Η έφεση εκδ. Δ΄ παρ. 854 επ.). Στην
παρούσα υπόθεση οι ενά-γοντες
εκθέτουν ειδικότερα ότι μεταξύ αυτών
και του εναγομένου καταρτίσθη-καν δύο
συμβάσεις, έργου, οι οποίες
συμπεριλαμβάνονται στο δικόγραφο της
αγωγής αυτούσιες, με βάση τις οποίες
ανέλαβε ο τελευταίος την υπο-χρέωση
ω ς ε ρ γ ολ ά β ο ς – μ η χα ν ι κ ό ς ν α
κατασκευάσει το αναφερόμενο σ’ αυτές
έργο που αφορά κτιριακό συγκρότημα
ενοικιαζόμενων δωματίων στον Άγιο
Νικήτα Λευκάδας και παραδώσει αυτό
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στις ορισθείσες ημερομηνίες, οι ίδιοι
ανέλαβαν την υποχρέωση ως εργοδότες
να καταβάλουν το συνολικό τίμημα του
έργου εκ ποσού 161.950 ευρώ. Ότι οι
συμφωνηθείσες εργασίες από υπαιτιότητα του εναγόμενου δεν παραδόθησαν
την ορισθείσα ημερομηνία 18-10-2002
(για το πρώτο συμφωνηθέν έργο), ούτε
31-3-2003, ούτε 30-5-2003, παρά τις
διαμαρτυρίες των εναγόντων οι οποίοι
δεν του έταξαν περαιτέρω προθεσμία
προς τούτο, αφού από όλη τη στάση του
αυτό το μέτρο θα ήταν άσκοπο και
ακολούθως με εξώδικη δήλωση που
επέδωσαν στον εναγόμενο την 13-72003, υπαναχώρησαν άλλως κατάγγειλαν τις επίδικες συμβάσεις έργου από
υπαιτιότητα του εναγόμενου και κήρυξαν αυτόν έκπτωτο του αναληφθέντος
έργου, με τη δήλωση ότι θα αναζητήσουν από αυτόν κάθε αποζημίωση.
Ζητείται δε για την παραπάνω αιτία, να
αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος έχει
εκπέσει του έργου που του ανατέθηκε
και ότι υποχρεούται να καταβάλει σ’
αυτούς κατά το λόγο της μερίδος εκάστου, το διαφέρον εκπληρώσεως, ανερχομένου εκ θετικών και αποθετικών
ζη-μιών στο συνολικό ποσό των
195.358,14 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της ευλόγου χρηματικής ικανοποιήσεως ένεκα της ηθικής βλάβης
που υπέστησαν από αδικοπραξία του
εναγόμενου, τμήματος συνομολογηθείσης ποινικής ρήτρας, και προστίμου
(πολεοδομίας) εξ ευρώ 526,19 λόγω
υπερβάσεως αδείας, να υποχρεωθεί δε
ο εναγόμενος να καταβάλει το ποσό των
250.000 ευρώ, που αφορά το μέγιστο
τμήμα της ποινικής ρήτρας και να απαγγελθεί σε βάρος του προσωπική κράτηση. Από το ως άνω περιεχόμενο της
αγωγής εκτιμάται ότι οι ενάγοντες επικαλούνται υπαναχώρηση από τις συμ-
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βάσεις, παρά το ότι κάνουν λόγο και για
καταγγελία των συμβάσεων. Τούτο διότι
:α) Επικαλούνται «έκπτωση» του
εναγόμενου από τη σύμβαση, η οποία
έχει την έννοια της υπαναχωρήσεως
(ΑΠ 696/82 ΝοΒ 31/659). β) Έθεσαν
στον εναγόμενο προθεσμία για την
αποπε-ράτωση και παράδοση του
έργου, γ) Στην εξώδικη δήλωση που
επιδόθηκε την 13-7-2003 αναφέρει ρητά
το λόγο που έγινε η δήλωση περί
«εκπτώσεως» του εναγομένου και
δ)Αναζητούν θετική και αποθετική ζημία
(ΑΠ 1227/95 ΝΟ-ΜΟΣ). Η αγωγή όμως,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
νομική σκέψη, που προηγήθηκε, δεν
είναι νόμιμη ως προς τις αξιώσεις των
εναγόντων για διαφυγό-ντα κέρδη,
πρόστιμο της πολεοδομίας [τελούντος
σε αιτιώδη σύνδεσμο ευθύ-νης
(πταισματικής) και ζημίας] ποινική
ρήτρα, καθόσον όταν ο εργοδότης υπαναχωρήσει από την εργολαβική σύμβαση λόγω υπερημερίας του εργολάβου,
ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δικαιούται να
ζητήσει εύλογη αποζημίωση, όπως
ειδικότερα στη νομική σκέψη αναλύεται
η έννοια αυτής και όχι πλήρη αποζημίωση λόγω μη εκτέλεσης της συμβάσεως.
Εξάλλου, ως προς την καταβολή της
ποινικής ρήτρας είναι μη νόμιμο το αίτημα των εναγόντων εφόσον δεν συνομο-

λογήθηκε ποινική ρήτρα με ρητή συμφωνία ότι η ποινή θα καταπίπτει και αν
χωρήσει υπαναχώρηση, οπότε οι ενάγοντες εργοδότες δικαιούντο παράλληλα με την υπαναχώρηση να αξιώσουν
και την εν λόγω ποινή (ΑΠ 1201/89
Ελ.Δικ 32/763). Τα ως άνω ποσά αποζημίωσης δεν αντιπροσωπεύουν ζημία
των εναγόντων από την υπαναχώρηση
αλλά ζημία την οποία θα είχαν υποστεί
αν δεν είχαν υπαναχωρήσει από τη
σύμβαση, δηλαδή ζημία από τη ματαίωση αυτής. Επομένως, το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση δέχθηκε την αγωγή ως
νό-μιμη και ως προς τα ανωτέρω κεφάλαια, και στη συνέχεια την απέρριψε ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμη, έσφαλε και πρέπει
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη
νομική σκέψη, κατά παραδοχή της
εφέσεως και χωρίς ειδικό προς τούτο
παράπονο, να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση κατά το μέρος που αφορά τα παραπάνω κονδύλια της αγωγής
(διαφυγόντα κέρδη, πρόστιμο και ποινική ρήτρα) και αφού κρατηθεί η υπόθε-ση
και δικαστεί από το παρόν Δικαστή-ριο,
να ερευνηθεί για την ουσιαστική βασιμότητα των υπολοίπων αξιώσεων των
εναγόντων, μετά από παραδεκτή μετατροπή των καταψηφιστικών αιτημάτων
σε αναγνωριστικά.

895/2007
(Πρόεδρος: Δημήτρης Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ξενοφών Νικολάου, Ανδριάνα Αντωνοπούλου).
ΙΚΑ. Έχει ευθεία αγωγή κατά του υπαιτίου στο μέτρο που το ΙΚΑ οφείλει ασφαλιστικές
παροχές στον ασφαλισμένο. Άρα όριο υποκατάστασης του ΙΚΑ είναι το ποσό που
οφείλει αυτό στο δικαιούχο. Διακρίσεις στον καθορισμό των ποσών που δικαιούται
να εισπράξει από τον υπαίτιο το ΙΚΑ. Όταν δεν υπάρχει αξίωση του παθόντα κατά
του τρίτου, δε νοείται ύπαρξη ευθείας αγωγής του ΙΚΑ κατά του τρίτου. Στοιχεία της

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

135

αγωγής του τρίτου για να είναι ορισμένη. Παραγραφή πενταετής για απαιτήσεις από
αδικοπραξία, επελθούσες και μέλλουσες εκτός από τις απρόβλεπτες. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 10
παρ. 5 του ν.δ.4104/1960, ορίζεται,
επι-φυλασσομένης της εφαρμογής των
δια-τάξεων των άρθρων 34 παρ. 2 και 6
παρ. 3 του ΑΝ 1846/1951 ότι: «ο υπαίτιος του θανάτου ή βλάβης ή υγείας ή
της σωματικής ακεραιότητας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου υποχρεούται να
καταβάλει στο ΙΚΑ παν ό,τι κατέβαλε ή
μέλλει να καταβάλει για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα στον παθόντα ή στους δικαιούχους του, έχοντας
το ΙΚΑ ευθεία αγωγή κατά του υπαιτίου,
καθό μέρος επιβαρύνεται τούτο. Κατά
τούτο μειώνεται η ενδεχόμενη αξίωση
του παθόντος ή των δικαιούχων αυτού
έναντι του υπαιτίου του θανάτου ή της
βλάβης. Με Κανονισμό θα οριστούν οι
λεπτομέρειες εφαρμογής της παρού-σας
παραγράφου και ο τρόπος υπολο-γισμού
του καταβλητέου κατά τα πα-ραπάνω
ποσού».
Κατά τη διάταξη του άρθρου 18
παρ. 1 του Ν. 4476/1965, με την οποία
αντικαταστάθηκε η παραπάνω διάταξη
της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΝΔ 4104/
1960 ορίζεται ότι: «επιφυλασσομένης
της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 34 παρ. 2 και 60 παρ. 3 του ΑΝ
1846/1951, εφόσον ο ασφαλισμένος ή
τα μέλη της οικογένειας του μπορούν
να αξιώσουν κατ’ άλλους νόμους αποζημίωση για ζημία που προξενήθηκε σε
αυτούς λόγω ασθενείας, αναπηρίας ή
θανάτου του εις διατροφήν αυτών υπόχρεου, η αξίωση αυτή μεταβιβάζεται
στο ΙΚΑ για όσο ποσό τούτο οφείλει
ασφαλιστικές παροχές στο δικαιούχο
της αποζημίωσης, όπως θέλει ειδικότερα ρυθμιστεί με ΒΔ, το οποίο όρισε
ότι το ποσό τούτο ρυθμίζεται με από-

φαση του Διοικητή του ΙΚΑ». Από τις
παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασμό
με αυτές των άρθρων 79 παρ. 1 και 81
παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ., προκύπτει ότι στο
μέτρο που το ΙΚΑ οφείλει ασφαλιστικές
παροχές σε ασφαλισμένο του, καθιερώνεται από το νομό μεταβίβαση σε
αυτό της αξίωσης του ασφαλισμένου
κατά του ζημιώσαντος τρίτου. Για να
εφαρμοστεί το σύστημα της αυτοδίκαιης
μεταβίβασης στο ΙΚΑ της αξιώσεως
αποζημιώσεως του ασφαλισμένου του
κατά του ζημιώσαντος τρίτου, πρέπει
να συντρέχει, μεταξύ άλλων, ποσοτική
αντιστοιχία μεταξύ των παροχών του
ΙΚΑ προς τον ασφαλισμένο και των αξιώσεων αποζημίωσης του τελευταίου κα-τά
του υπόχρεου τρίτου. Συνεπώς όριο της
υποκατάστασης του ΙΚΑ είναι το πο-σό
που οφείλει το ΙΚΑ στο δικαιούχο (ΑΠ
734/1991 Ελ.Δ. 33/556, ΕΑ 444/2002
ΕΣΔ 2003/155). Εξάλλου, ενδέχε-ται το
ΙΚΑ, βάσει της οικείας ασφαλι-στικής
του νομοθεσίας, να είναι υπο-χρεωμένο
να καταβάλει στον ασφαλι-σμένο του
ποσό μικρότερο ή μεγαλύ-τερο από την
πράγματι αποδεικνυόμενη ζημία και την
αξίωση αποζημίωσης του τελευταίου
κατά του τρίτου υπόχρεου. Στην πρώτη
περίπτωση, το ΙΚΑ υπο-καθίσταται μόνο
μέχρι του ποσού, που το ίδιο οφείλει να
καταβάλει στον ασφα-λισμένο του ενώ
κατά το υπόλοιπο η απαίτηση εξακολουθεί
να ανήκει στον ασφαλισμένο, ο οποίος
και μόνος αυτός μπορεί να την αξιώσει
δικαστικά, καθώς δεν επέρχεται ως προς
αυτό υποκατά-σταση (Εφ.Αθ. 10255/1977
Ελ.Δ. 40.369). Διαφορετικά το ΙΚΑ θα
πλού-τιζε. Στη δεύτερη περίπτωση κατά
την οποία το ΙΚΑ υποχρεούται να καταβάλει στο δικαιούχο ποσό μεγαλύτερο
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από την αποδεικνυόμενη ζημία, τότε η
υποκατάσταση γίνεται ως προς το ποσό
της απαιτήσεως του ασφαλισμέ-νου κατά
του τρίτου. Δηλαδή στο ΙΚΑ μεταβιβάζεται
η μικρότερη απαίτηση, την οποία ο
παθών έχει κατά του υπό-χρεου τρίτου.
Τότε δεν υπολείπεται στον παθόντα
αξίωση αποζημίωσης κατά του υπόχρεου
τρίτου. Ο τελευταίος δεν μπορεί έναντι
του ΙΚΑ ως ex lege εκδο-χέας του
ασφαλισμένου – παθόντος να έχει
ποσοτικά μεγαλύτερη υποχρέωση απ’ ότι
έχει έναντι του παθόντος (ΑΠ 1594/1995
ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 444/2002 ΕΣΔ 2003/155,
ΕΑ 10712/95 αδημ., ΕΑ 10255/97 αδημ.).
Έτσι για να λειτουργή-σει το σύστημα
της αυτόματης μεταβί-βασης στο ΙΚΑ της
αξίωσης αποζημίω-σης του παθόντος ή
των δικαιοδόχων του κατά του τρίτου,
πρέπει να συντρέ-χει ποιοτική, χρονική
και ποσοτική αντι-στοιχία (Kongruenz)
μεταξύ των παρο-χών του ΙΚΑ προς τον
ασφαλισμένο ή τα μέλη της οικογενείας
του και των αξι-ώσεων αποζημιώσεως
του παθόντος ή των δικαιοδόχων του κατά
του υπό-χρεου τρίτου. Η αντιστοιχία αυτή
συν-τρέχει όταν αμφότερες οι παροχές
είναι ομοειδείς και υπηρετούν τον ίδιο
σκοπό. Τούτο συμβαίνει όταν οι παροχές
αυτές μεταξύ τους τελούν υπό χρονική
και ποιοτική άποψη σε μια εσωτερική
συνάφεια. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, επέρχεται η μεταβί-βαση
της απαιτήσεως στο ΙΚΑ. Δεν ορί-ζεται
στο νόμο πότε οι παροχές τελούν
μεταξύ τους σε σχέση αντιστοίχως με
την παραπάνω έννοια. Η σχετική διαπίστωση αποτελεί έργο ερμηνείας. Εξάλλου, δεδομένου ότι στο ΙΚΑ εκχωρείται εκ
του νόμου μόνο υπάρχουσα απαίτη-ση
του ασφαλισμένου κατά του υπό-χρεου
τρίτου, σε περίπτωση που το ΙΚΑ
υποκαθίστατο πάντα σε όσο ποσό καταβάλλει στο ασφαλισμένο θα υπήρχε
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ο κίνδυνος να χωρήσει υποκατάσταση
σε μη πράγματι υπάρχουσα απαίτηση
του τελευταίου κατά του ζημιώσαντος
τρίτου. Το ΙΚΑ έχει πράγματι αξίωση
κατά του ζημιώσαντος, την οποία όμως
απέκτησε κατά τρόπο παράγωγο. Αυτό
σημαίνει ότι όπου δεν υπάρχει αξίωση
του παθόντος δε νοείται μεταβίβαση και
εφόσον το ΙΚΑ υποκαθίσταται στη θέση
του ζημιωθέντος δεν μπορεί να γίνει
λόγος για ευθεία αξίωση (ΑΠ 1924/1986
ΝοΒ 36/354 Αθ. Κρητικός αγωγές από
αυτοκίνητα εκδ. 1998 παρ. 647 επ.,
679, 685, 686). Εξάλλου με βάση τα
ανωτέρω, η σχετική αγωγή του ΙΚΑ
πρέπει να περιέχει προσδιορισμό της
από την αδικοπραξία ζημίας του παθόντος ασφαλισμένου και τις διατάξεις
των άρθρων 914, 928, 929 ΑΚ. Αν ο
ασφαλισμένος του ΙΚΑ τραυματίζεται
και εντεύθεν καθίσταται ανίκανος για
εργασία, το δε ΙΚΑ βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας υποχρεούται να χορηγήσει
στον ασφαλισμένο του προσωρινή
επι-δότηση ή σύνταξη τότε επιβάλλεται
στην αγωγή του ΙΚΑ κατά του τρίτου να
ανα-φέρονται: η σωματική βλάβη που
προ-κλήθηκε κατά τρόπο παράνομο, η
ανι-κανότητα για εργασία, τα διαφυγόντα
εισοδήματα του ασφαλισμένου με πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων από την εργασία που δεν
μπορούσε να ασκεί και την υποχρέωση
του ΙΚΑ βάσει της άνω αιτίας να χορηγήσει ορισμένες παροχές στον ασφαλισμένο (Αθ. Κρητικός αγωγές από
αυτοκίνητα εκδ. 1998 παρ. 748, 749).
Στην παρούσα υπόθεση, η κρινόμενη
αγωγή είναι ορισμένη διότι όπως προκύπτει από το δικόγραφο της φέρει όλα τα
προεκτεθέντα στοιχεία που απαι-τούνται
για την πληρότητα της και τη θεμελίωση
της στις προαναφερόμενες διατάξεις.
Κατ’ ακολουθίαν αυτών, το πρωτοβάθμιο
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Δικαστήριο, το οποίο δέ-χθηκε την αγωγή
ως ορισμένη, δεν έσ-φαλε και πρέπει
να απορριφθεί ο σχε-τικός λόγος της
εφέσεως.
Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 247, 251, 298, 914 και 937
παρ. 1 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση
αδικοπραξίας αφότου εκδηλώνεται το
ζημιογόνο γεγονός με οποιαδήποτε
μορφή ζημίας, θετικής ή αποθετικής,
γεννιέται υπέρ του ζημιουμένου, αξίωση
αποζημιώσεως για την όλη ζημία παρούσα και μέλλουσα, εάν είναι αυτή
προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων και εφόσον η δικαστική επιδίωξη είναι δυνατή, αρχίζει η παραγραφή της σχετικής αξιώσεως προς αποζημίωση, η οποία είναι πενταετής από
τότε που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση της
ζη-μίας και του υπόχρεου προς αποζημίωση. Τρέχει δε από τότε ο χρόνος της
παραγραφής για όλες, επελθούσες και
μέλλουσες ζημίες, εκτός από εκείνες των
οποίων δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη
κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Εξάλλου, κατά το άρθρο 268 ΑΚ
κάθε αξίωση η οποία βεβαιώθηκε με
τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται μετά
από εικοσαετία και αν ακόμη η αξίωση
αυτή υπόκειται σε συντομότερη (βραχυπρόθεσμη) παραγραφή, οι αξιώσεις
όμως για παροχές οι οποίες επαναλαμβάνονται περιοδικώς και οι οποίες βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη απόφαση ή με
δημόσιο έγγραφο εκτελεστό, λήγουν δε
στο μέλλον, υπόκεινται στη συντομότερη (βραχυπρόθεσμη) παραγραφή.
Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι αξίωση
για τη στέρηση των εισοδημάτων της
εργασίας λόγω ανικανότητας να εργασθεί ο τραυματισθείς σε αυτοκινητικό
ατύχημα, η οποία αξίωση δεν είναι από
περιοδικές παροχές, δεδομένου ότι δεν
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έχει εκ των προτέρων ορισμένο περιεχόμενο και δεν παράγεται σε ορισμένα
χρονικά διαστήματα, με μόνη την πάροδο του χρόνου, αλλά εξαρτάται από
την κατά τον κρίσιμο χρόνο, επέλευση
και το ύψος των ζημιών αυτών, παραγράφεται μετά από 5ετία (άρθρο 937
ΑΚ), εκτός αν βεβαιωθεί με τελεσίδικη
απόφαση, οπότε παραγράφεται μετά
από 20ετία (άρθρο 268ΑΚ). Τούτο δε
συμβαίνει, όχι μόνον όταν η τελεσίδικη
απόφαση διαλαμβάνει διάταξη η οποία
αναγνωρίζει την υποχρέωση για αποζημίωση και για το μέλλον, αλλά και όταν
χωρίς τέτοια αναγνωριστική διάταξη, η
απόφαση αυτή επιδικάζει ορισμένο για
το παρελθόν ποσό αποζημιώσεως, γιατί η επιδίκαση αυτή προϋποθέτει αναγκαίως την αναγνώριση της υποχρεώσεως, κατ’ αρχήν για όλες τις ζημίες οι
οποίες προήλθαν από τη ζημιογόνο
συμπεριφορά (ΑΠ 1243/95 Ελ.Δ. 38/
784, 23/1994 ΝοΒ 44 σελ. 41, Εφ.Π.
649/96 Αρμ. 51/347, ΕΑ 4412/1992 Δ
23/917). Στην προκειμένη περίπτωση,
με την υπ’ αριθμ. 947/1992 απόφαση
του Δικαστηρίου τούτου, η οποία εκδόθηκε επί αγωγής της ασφαλισμένης
– παθούσας και του ΙΚΑ κατά του αυτού
εναγόμενου (και της ασφαλιστικής εταιρείας του ζημιογόνου οχήματος), που
είχε την ίδια όπως και η ένδικη αγωγή
ιστορική και νομική θεμελίωση, ήτοι του
τραυματισμού της ενάγουσας κατά το
αυτοκινητικό ατύχημα που έλαβε χώρα
την 2-7-1988, αναγνωρίσθηκε τελεσιδίκως το επισυμβάν στην ενάγουσα ατύχημα, ως οφειλόμενο σε αποκλειστική
υπαιτιότητα του εναγόμενου οδηγού, η
εξ αυτού του ατυχήματος πάθηση της
υγείας της, ο μεταξύ αυτών αιτιώδης
σύνδεσμος και η εις ολόκληρον υποχρέωση των εναγομένων προς αποζημίωση της ενάγουσας προς αποκατά-
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σταση της ζημίας που υπέστη από τη
στέρηση της εκ της εργασίας της εισοδημάτων λόγω της αρχικής από του
τραυματισμού της και μέχρι 31-3-1990
πλήρους ανικανότητας προς εργασία.
Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 353/1998
τελεσίδικη απόφαση του ιδίου δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου αναγνωρίσθηκε
περαιτέρω αξίωση της ασφαλισμένης
από τη στέρηση της εκ της εργασίας της
εισοδημάτων για το χρονικό διάστη-μα
από 1-4-1993 μέχρι 31-3-2013. Συνεπώς
η επίδικη αξίωση για μεταγε-νέστερο
χρόνο της 1-4-1993 έχει ήδη υπαχθεί
στην 20ετή παραγραφή του άρθρου 268
ΑΚ και δεν έχει παρα-γραφεί η αξίωση
του ενάγοντος καθό-σον η κατάσταση της
υγείας της ασφα-λισμένης επιδεινώθηκε
και δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη κατά
τη συνήθη πορεία των πραγμάτων της
ζημίας της. Κατ’ ακολουθία αυτών το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με
την εκκαλουμέ-νη απόφαση απέρριψε
την περί πα-ραγραφής ένσταση του
εναγόμενου δεν έσφαλε και πρέπει
να απορριφθεί ο σχετικός λόγος της
εφέσεως.
Περαιτέρω, από την εκτίμηση των
εγγράφων που οι διάδικοι επικα-λούνται
και προσκομίζουν, αποδείχθη-καν τα
ακόλουθα: Με την υπ’ αριθμ. 947/1992
τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου
Πατρών, που εκδόθηκε επί της από
25-5-1990 αγωγής του ενάγοντος, της
ασφαλισμένης του Δ συζ. Ρ.Σ και του
Ρ.Σ κατά των εναγομένων κρίθηκε με
δύναμη δεδικασμένου α)ότι ο πρώ-τος
εναγόμενος είναι αποκλειστικά υπαίτιος
του τροχαίου ατυχήματος, που έγινε
στις 2-7-1988, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην αγωγή συνθήκες και
β) ότι κατά το ατύχημα η παθούσα
ασφα-λισμένη του ενάγοντος υπέστη
επι-λεγμένο συντριπτικό κάταγμα της αρι-
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στερής κνήμης μετά ρήξεως τενόντων και
αγγείων και ότι εξαιτίας της σωματικής
βλάβης κατέστη πλήρως ανίκανη για
την άσκηση του επαγγέλματος της ως
ειδικευμένης γαζώτριας στη βιοτεχνία
ετοίμων ενδυμάτων, που εδρεύει στην
Πάτρα, με την επωνυμία «Αφοί Π.Π
ΟΕ» από τον τραυματισμό της μέχρι και
την 31-3-1990. Με βάση τα ανωτέρω η
προαναφερόμενη απόφαση επεδίκασε
στο ΙΚΑ, το ποσό των 1.740.601 δρχ.
(5.108,15 ευρώ) και για πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την αντικειμενική ευθύνη της αδικοπραξίας, την
υπαιτιότητα του εναγόμενου οδηγού και
τη ζημία που υπέστη η παθούσα, υπάρχει δεδικασμένο, το οποίο εμποδίζει την
επανεξέταση τους. Ακολούθως, με την
υπ’ αριθμ. 353/1998 απόφαση του Εφετείου Πατρών, η οποία εκδόθηκε επί της
από 29-6-1993 και 10-7-1995 αγω-γών
του ενάγοντος, κρίθηκε τελεσίδικα ότι
η ασφαλισμένη εξ αιτίας του τραυματισμού της κατέστη μερικά ανίκανη
κατά ποσοστό 50% προς άσκηση της
επαγγελματικής της δραστηριότητας
και της επεδίκασε ως μηναία σύνταξη
το ποσό των 176 ευρώ (65.000 δρχ.)
για το χρονικό διάστημα από 1-4-1993
μέχρι 31-3-2013. Το δεδικασμένο που
παρήχθη από την ανωτέρω απόφαση
σε συνδυασμό με την ως άνω υπ’ αριθμ.
947/1992 απόφαση, εκτείνεται στο ουσιαστικό ζήτημα που κρίθηκε, ήτοι στην
ύπαρξη και το ύψος της αξίωσης και
ως εκ τούτου η αξίωση αποζημίωσης
της ασφαλισμένης υπολογίζεται για
το χρονικό διάστημα 1-4-1993 έως
31-3-2013 μόνο στο ποσό των 176
ευρώ μηνιαίως. Συνεπώς, το ενάγον
δύναται να υποκατασταθεί στην αξίωση
της αποζημίωσης της ασφαλισμένης
– πα-θούσας μόνο για το ποσό των 176
ευρώ μηνιαίως, το οποίο επιδικάσθηκε
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τελε-σίδικα με την ανωτέρω απόφαση
και όχι καθόλο το ποσό της σύνταξης
ανα-πηρίας (12.585,95 ευρώ), το οποίο
κα-τέβαλε από 25-1-1999 μέχρι 31-12003 με βάση τις 1271/31-3-2003 και
1866/2001 αποφάσεις του Διευθυντή
του Περ/κού Υποκαταστήματος ΙΚΑ
Πατρών (για ποσοστό αναπηρίας 50%
και 67% αντίστοιχα) και την Σ91/892/133-2003 απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ.
Η αύξηση του ποσοστού της αναπηρίας
δεν συνιστά νέο πραγματικό περιστατι-κό
καθόσον αυτό δεν οφείλεται σε μεταγενέστερη της υπ’ αριθμ. 353/1998
από-φασης του Εφετείου Πατρών απροσδόκητη δυσμενή εξέλιξη της σωματικής βλάβης αλλά αναμενόμενη κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων και ως
εκ τούτου προβλέψιμος ο περαιτέρω
προσδιορισμός και υπολογισμός της
έκτασης της. Έτσι, για την χρονική περίοδο από 25-1-1999 έως 31-1-2003 (48
μήνες), ο εναγόμενος όφειλε να καταβάλει στην ασφαλισμένη – παθούσα, κατά
τα προαναφερόμενα το συνολικό ποσό
των 8.448 ευρώ (176 Χ 48 μήνες), μέχρι
του οποίου έχει το δικαίωμα το ενάγον
να υποκατασταθεί. Κατά το επιπλέον
(12.585, 95 – 8.448 = 4.137,95 ευρώ)
υπάρχει υπέρβαση του δικαιώματος
του ενάγοντος προς υποκατάσταση
σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική
σκέψη. Συνεπώς, η αγωγή πρέπει να
γίνει δεκτή και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στο ενάγον το ποσό
των 8.448 ευρώ με το νόμιμο τόκο από

την επίδοση της αγωγής. Επίσης πρέπει να απαγγελθεί σε βάρος του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας
δύο μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτελέσεως της απόφασης. Ως προς την
απαγγελία της προσωπικής κράτησης,
πρέπει να σημειωθεί ότι η απαίτηση
του ΙΚΑ δεν υπόκειται στη ρύθμιση του
ν. 1867/89, ο οποίος καταργήθηκε μετά
την ισχύ του ΚΔΔ (17-7-1999) αλλά η
δυνατότητα του αυτή βασίζεται στη διάταξη του άρθρου 1047 Κ.Πολ.Δικ. (Αθ.
Κρητικός αγωγές από αυτοκίνητα εκδ.
1998, παρ. 756). Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη
απόφαση δέχθηκε εν όλω την αγωγή
ως προς τον εκκαλούντα εναγόμενο,
ήτοι καταβολή ποσού 12.585, 95 ευρώ,
έσφαλε ως προς την εφαρμογή του
νόμου και την εκτίμηση των αποδείξεων
και πρέπει δεκτής γενομένης της εφέσεως ως κατ’ ουσίαν βάσιμης ως προς
τον τρίτο λόγο αυτής (ποσοτική αντιστοιχία μεταξύ των παροχών του ενάγοντος
προς την ασφαλισμένη του και της αξίωσης αποζημίωσης της τελευταίας), να
εξαφανισθεί, να κρατηθεί και δικασθεί
η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο
και ακολούθως να γίνει εν μέρει δεκτή
η απόφαση και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στο ενάγον το
ανωτέρω ποσό και να απαγγελθεί εις
βάρος του προσωπική κράτηση διάρκειας δύο μηνών ως μέσο αναγκαστικής
εκτελέσεως της απόφασης.

912/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Παπαϊωάννου, Γεράσιμος Παπαναστασάτος).
Σύμβαση έργου. Έγκριση του από τον εργοδότη. Έννοια της ανεπιφύλακτης
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παραλαβής και έγκρισης του έργου. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
681, 687, 690, 694 ΑΚ προκύπτει ότι,
αν το έργο που εκτελέστηκε έχει πραγματικά ελαττώματα ή αν του λείπουν
συμφωνημένες ιδιότητες, ο εργοδότης
έχει τα προβλεπόμενα από τα άρθρο
687 έως 690 δικαιώματα, μεταξύ των
οποίων και το δικαίωμα μείωσης της
αμοιβής του εργολάβου. Εξάλλου,
σύμφωνα με το άρθρο 692 Α.Κ., ο
εργο-λάβος απαλλάσσεται από κάθε
ευθύνη του για τις ελλείψεις του έργου,
στην περίπτωση της παραλαβής και της
έγ-κρισης αυτού, από τον εργοδότη. Ως
παραλαβή του έργου, από τον εργοδότη, νοείται η πραγματική του παραλαβή, στην οποία συνυπάρχει και η έγκριση του, ότι δηλαδή αυτό εκτελέστηκε
πλήρως και σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, σιωπηρή δε, παραλαβή,
συνιστά η γενόμενη ανεπιφύλακτα,
έστω και αν αυτή πραγματοποιήθηκε,
μετά την προθεσμία που καθοριζόταν
από τη σύμβαση. Και ναι μεν, κατ’
εξαί-ρεση ο εργολάβος απαλλάσσεται
της ευθύνης του, λόγω ελλείψεων του
έρ-γου, οι οποίες μπορούν να διαγνωσθούν και να γίνουν αντιληπτές από τον
εργοδότη κατά την παραλαβή του έργου και όχι οπωσδήποτε και για εκείνες
(τις ελλείψεις) που δεν μπορούσαν να
διαγνωσθούν από τον ίδιο κατά την
πα-ραλαβή, ωστόσο όμως, όταν ο
εργο-δότης διατήρησε επιφύλαξη κατά
την παραλαβή, ή αλλιώς αποκρύφτηκαν
δόλια από την εργολάβο, ωστόσο όμως,
όταν ο εργοδότης διατηρεί πάντοτε τα
από τα άρθρα 689 και 690 του ΑΚ, δικαιώματα του, αφού η τέτοια παραλαβή
ουδέποτε αποτελεί και έγκριση του έργου (βλ. ΑΠ 222/73 ΝοΒ 21, 1070, Εφ

Αθ 9878/79 ΕλΔ 21 σελ. 38, 39, ΕφΑθ
2241/1975 Αρμεν. 1975 σελ. 685, ΕφΑθ
4347/2002, Ελλ.Δνη 2002/1719).
Αποδείχθηκαν τα εξής : Αρχές του
έτους 2001, η πρώτη των εκκαλούντων
– ανακοπτόντων, συνήψε με την εφεσίβλητη εταιρεία – καθ’ ής η ανακοπή,
σύμ-βαση έργου, δυνάμει της οποίας
η τε-λευταία ανέλαβε την τοποθέτηση
των ηλεκτρομηχανικών και υδραυλικών
εγκαταστάσεων στο ξενοδοχειακό συγκρότημα της πρώτης με την επωνυμία
«Νηρηίδες», που βρίσκεται στην Σκάλα
Κεφαλληνίας, έναντι τμηματικώς καταβαλλόμενης αμοιβής. Στα πλαίσια της
συμβάσεως αυτής, η πρώτη των ανακοπτόντων κατέβαλε σταδιακά στην καθ’
ής η ανακοπή το ποσό των 129.000 ευρώ, ενώ στις 6-5-2003 οι ανακόπτοντες
και η καθ’ ης η ανακοπή υπέγραψαν
ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο η
πρώτη των ανακοπτόντων αναγνώριζε
ρητώς την υποχρέωση της να καταβάλλει στην καθ’ ης η ανακοπή το συνολικό
ποσό των 43.011 ευρώ για την εξόφληση
της εργολαβικής αμοιβής της τελευταίας
(«ως εξόφληση του έργου» κατά τη διατύπωση του συμφωνητικού). Επίσης,
συμφωνήθηκε το ποσό αυτό να καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις των
14.377 ευρώ κάθε μία, με την έκδοση
τριών συναλλαγματικών, αποδοχής της
πρώτης των ανακοπτόντων, με ημερομηνία λήξεως 30-5-2004, 30-5-2005 και
30-5-2006, αντιστοίχως, οι οποίες πράγματι εκδόθηκαν. Την πληρωμή των ως
άνω συναλλαγματικών εγγυήθηκε υπέρ
της πρώτης ανακόπτουσας, ο σύζυγος
αυτής, δεύτερος των ανακοπτόντων. Το
προαναφερόμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα άρχισε να λειτουργεί από το
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καλοκαίρι του έτους 2002 (θερινή περίοδος), όπως και οι ίδιοι οι ανακόπτοντες
ομολογούν, έκτοτε δε λειτούργησε και
κατά τις θερινές περιόδους των ετών
2003 και 2004. Μάλιστα είχαν συνάψει
συμφωνία συνεργασίας με την αγγλική
εταιρία «FRIST CHOICE», στην οποία
θα εκμίσθωναν τα δωμάτια του. Κατά
τη λήξη της πρώτης συναλλαγματικής
(30-5-2004) οι ανακόπτοντες (εκδότης
και εγγυητής) δεν την πλήρωσαν και για
το λόγο αυτό συντάχθηκε το υπ’ αριθμ.
20488/2004 διαμαρτυρικό της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου Ν.Κ-Ρ, στη
συνέχεια δε, κατόπιν αιτήσεως της καθ’
ής εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή
πληρωμής υπ’ αριθμ. 20/2004 του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, με την οποία οι ανακόπτοντες διατάχθηκαν να καταβάλλουν στην
καθ’ ής η ανακοπή το ποσό των 14.377
ευρώ, εντόκως. Οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται, ότι καίτοι το ξενοδοχειακό συγκρότημα λειτούργησε επί τρία συναπτά
έτη από τότε που ολοκληρώθηκαν οι
συμφωνημένες εργασίες, ουδέποτε
εγ-κρίθηκε από αυτούς το παραδοθέν
έρ-γο το οποίο είχε ελαττώματα και
ελλεί-ψεις. Ο ισχυρισμός, όμως, αυτός
δεν αποδεικνύεται. Ειδικότερα, αν και
οι ίδιοι οι ανακόπτοντες υποστηρίζουν
ότι, αρχές του καλοκαιριού του 2002,
μετά τη δήλωση της καθ’ ης η ανακοπή
ότι ολοκλήρωσε το έργο, διενήργησαν
έλε-γχο στην ηλεκτρομηχανολογική και
υδραυλική εγκατάσταση του και διαπίστωσαν ελλείψεις και ελαττώματα, εν
τούτοις ένα χρόνο περίπου μετά, υπέγραψαν το από 6-5-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο δεν διατυπώνουν
κανένα απολύτως παράπονο για ελλείψεις ή ελαττώματα του έργου. Αντιθέτως, αναγνωρίζουν ότι οφείλουν, εκτός
των άλλων, και το ποσό της συναλ-

141

λαγματικής αυτής «για την εξόφληση
του έργου», χωρίς να διατηρούν καμία
απολύτως επιφύλαξη, πράγμα που δεν
θα έπρατταν αν το έργο είχε ελαττώματα ή στερούνταν συμφωνημένων ιδιοτήτων. Ας σημειωθεί ότι από την έναρξη
λειτουργίας του ξενοδοχείο (θέρος
2002) μέχρι την υπογραφή του προαναφερόμενου συμφωνητικού (6-5-2003)
παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
του έτους και ότι κατά το διάστημα αυτό
οι ανακόπτοντες δεν εξέφρασαν κανένα
σχετικό παράπονο γραπτώς ή προφορικώς σχετικά με πλημμέλειες του
έρ-γου, πράγμα το οποίο θα έπρατταν
οπωσδήποτε αν πράγματι διαπίστωναν
και μάλιστα κατά την έναρξη της λειτουργίας του ξενοδοχείου, (οπότε κατά
τους ισχυρισμούς τους διενήργησαν
έλεγχο στην ηλεκτρομηχανολογική και
υδραυλική εγκατάσταση του), προβλήματα, όπως δυσλειτουργία των τηλεφωνικών συνδέσεων, έλλειψη φρεατίου
επί-σκεψης, υπερχείλιση του νερού στο
υδρομασάζ της πισίνας, υγρασία σε κάποια υπνοδωμάτια, που τώρα υποστηρίζουν ότι υπάρχουν. Εξάλλου, ακόμη
και μέχρι την κατάθεση της ανακοπής,
που έλαβε χώρα την 1-9-2004, ήτοι μετά
πάροδο χρονικού διαστήματος μεγαλυτέρου των δύο ετών από την έναρξη
λει-τουργίας του ξενοδοχείου οι ανακόπτοντες δεν εξέφρασαν κανένα σχετικό
παράπονο για τα προβλήματα που
ήδη, μετά την λήξη της συναλλαγματικής, ισχυρίζονται ότι παρουσιάστηκαν
εξ αιτίας ελαττωμάτων του έργου. Εν
όψει των ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι
η πρώτη των ανακοπτόντων παρέλαβε
και ενέκρινε μετά από έλεγχο το συμφωνηθέν έργο ανεπιφύλακτα, κατά τον
βάσιμο ισχυρισμό (ένσταση) της καθ’ ης
η ανακοπή, και ως εκ τούτου η τε-λευταία
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για
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τυχόν ελλείψεις του έργου.

932/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδων Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Λάμπρος Θεοτοκάτος, Χρυσόστομος Γασπαράτος).
Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση του εργοδότη (686 ΑΚ). Δικαιούται να ζήτησε
αθροιστικά εύλογη αποζημίωση για την πραγματική ζημία που έπαθε από τη μη
εκτέλεση της σύμβασης και απόδοση της παροχής που εκπλήρωσε κατά τις διατάξεις
του αδικαιολόγητου πλουτισμού (για άδεια που έληξε).

Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 686, 383, 387 και 389
παρ. 2 ΑΚ προκύπτει ότι, σε περίπτωση
υπερημερίας του εργολάβου σχετικά με
την εκτέλεση του έργου, ο εργοδότης,
αν περάσει άπρακτη η προθεσμία που
έταξε για εκπλήρωση της παροχής ή
στις περιπτώσεις του άρθρου 385 ΑΚ
και χωρίς να τάξει την προθεσμία αυτή,
δικαιούται ή να απαιτήσει αποζημίωση
για μη εκπλήρωση ή να υπαναχωρήσει
από τη σύμβαση. Αν επιλέξει και ασκήσει το δεύτερο δικαίωμα δεν μπορεί
μετά να ανακαλέσει την επιλογή που
έκανε και να ζητήσει αποζημίωση για
μη εκπλήρωση (ΕΑ 6731/1998 ΕλΔ
199.1194, 394/1988 ΕλΔ 27.973). Το
δι-καίωμα αυτό της υπαναχωρήσεως,
που παρέχεται με το άρθρο 686 εδ. α΄
ΑΚ, δεν υπόκειται σε προθεσμία, αλλά
μπορεί να ασκηθεί και μετά το συμφωνημένο χρόνο παραδόσεως του έργου,
αν δεν εκπληρώθηκαν μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας παραδόσεως αυτού οι
υποχρεώσεις του εργολάβου για έγκαιρη έναρξη και μη επιβράδυνση της
εκτε-λέσεως του έργου, με τρόπο που
αντι-βαίνει στη σύμβαση και καθιστά
αδύ-νατη την έγκαιρη περάτωση αυτού,
αφού κατ’ εξοχήν στην περίπτωση αυτή
προκύπτει ότι είναι ανέφικτη η έγκαιρη

παράδοση του έργου (ΑΠ 1199/1986
ΝοΒ 35.903, ΕΑ 1145/1989, ΝοΒ 37.
1062). Με την επιλογή του δικαιώματος
της υπαναχωρήσεως ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει αθροιστικά (α) εύλογη
αποζημίωση για την πραγματική ζημία
που έπαθε από τη μη εκτέλεση της
συμ-βάσεως (ΟλΑΠ 568/1975 ΝοΒ
23.1080, ΑΠ 337/1982 ΕΕΝ 1983.171,
ΕΑ 149/2004 ΝΟΜΟΣ, 5183/2001 ΕλΔ
2002.246, 6731/1998 όπου παραπ.,
4734/1997 αδημ.) και (β) απόδοση της
παροχής, την οποία ολικά ή μερικά εκπλήρωσε, κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού και μάλιστα για
αιτία που έληξε (ΕΑ 6731/1998 ΕλΔ
1999.1194, 4734/199 αδημ., 1145/1989,
όπου παραπ., 3944/1986 ΕλΔ 27.972,
353/1984 ΕλΔ 25.1575).
Αποδεικνύονται τα εξής:(Α) Μεταξύ των διαδίκων από το καλοκαίρι του
1998 είχαν αρχίσει συζητήσεις για την
εγκατάσταση κλιματισμού και εξαερισμού στο κονικλοτροφείο του ενάγοντος.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου ο
ενάγων να επιδοτηθεί για το έργο αυτό
από το Κράτος, η εναγομένη του είχε
δώσει τον Μάρτιο 1999 οικονομική
προ-σφορά (από 3-3-1999) για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και εργασίες
ύψους 10.000.000 δρχ., συμπερι-
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λαμβανομένου του ΦΠΑ 18% και την 115-1999 τεχνική προσφορά (τεχνικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά κλιματιστικών
μονάδων που θα εγκαθίσταντο στο
κο-νικλοτροφείο), τις οποίες υπέβαλε
μαζί με την αίτηση του για επιδότηση.
Για την κατασκευή του επίδικου έργου
δεν υπήρχε μελέτη από την πλευρά του
ενάγοντος. Οι εκπρόσωποι της εναγομένης προκειμένου να προχωρήσουν
στην υλοποίηση του έργου, όταν θα ενεκρίνετο η επιδότηση του, ζήτησαν από
τον ενάγοντα την κάτοψη του κτιρίου
(κονικλοτροφείου) και με βάση και το
αίτημα του για μία οικονομική κατά το
δυνατόν κατασκευή, επί της κατόψεως
αυτής και αφού συμβουλεύθηκαν ειδική
βιβλιογραφία (Φρ. Πλυτά, Γεωπόνου),
έκαμαν πρόταση για την εγκατάσταση,
αποτυπωμένη επί αντιγράφου της κατόψεως αυτής, την οποία παρέδωσαν
στον ενάγοντα τον Οκτώβριο 1999, ο
οποίος και συμφώνησε με την πρόταση.
Τελικώς στα τέλη του 1999 συνήφθη μεταξύ των διαδίκων σύμβαση μισθώσεως
έργου, κατά την οποία η εναγομένη ανέλαβε την υποχρέωση προμήθειας, μεταφοράς, εγκαταστάσεως και λειτουργίας
μονάδων κλιματισμού, αερισμού και
εξαερισμού στο κονικλοτροφείο του ενάγοντος στα Κομποθεκράτα Κεφαλληνίας, σύμφωνα με την πρόταση που είχε
αποτυπωθεί στην ως άνω κάτοψη, αντί
αμοιβής, με βάση τα προσκομιζόμενα
και μη αμφισβητούμενα (υπ’ αριθμ. 542/
21-4-00, 380/18-5-00, 381/20-5-00 και
392/12-6-00) τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 18%, 8. 251.740 δρχ. Το
έργο θα άρχιζε τον Απρίλιο 2000 και
έπρεπε να περατωθεί εντός 45 ημερών,
ήτοι το αργότερο μέχρι την 13-6-2000.
Η καταβολή της αμοιβής θα γινόταν
σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο των
εργασιών, η δε εξόφληση θα γινόταν
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μετά την αποπεράτωση του έργου. Οι
εργασίες ξεκίνησαν την 3-4-2000, οπότε
ο ενάγων κατέβαλε στην εναγομένη, σε
τραπεζικό λογαριασμό της, το ποσό των
2.000.000 δρχ. Πράγματι τον Απρίλιο
2000 εστάλησαν από την Αθήνα τα
πρώτα μηχανήματα και άρχισε μέσα
στον ίδιο μήνα η τοποθέτηση τους στο
κονικλοτροφείο. Οι εργασίες συνεχίσθηκαν τον Μάιο και μέχρι τα μέσα Ιουνίου
2000, οπότε και ολοκληρώθηκαν. Έγινε
δοκιμή της εγκαταστάσεως και ο ενάγων κατέβαλε στην εναγομένη το ποσό
του 1.000.000 δρχ. Η εγκατάσταση λειτούργησε το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο που παρουσιάσθηκε πρόβλημα σε
ένα μηχάνημα οι εκπρόσωποι της εναγομένης μετέβησαν στην Κεφαλληνία
και το επισκεύασαν. Τον Νοέμβριο 2000
ο ενάγων κατέβαλε στην εναγομένη το
ποσό των 3.000.000 δρχ. έναντι της συμφωνηθείσας αμοιβής. Τον Δεκέμβριο
2000, ύστερα από παράπονα του ενάγοντος η εναγομένη αποξήλωσε ένα
ανε-μιστήρα και τους εξαρτώμενους από
αυτόν αεραγωγούς και τους τοποθέτησε σε νέα, υποδειχθείσα από τον ενάγοντα, θέση. Τον Ιανουάριο 2001 η
ενα-γομένη όχλησε τον ενάγοντα για την
κα-ταβολή του υπολοίπου ποσού της
αμοι-βής. Ο ενάγων δεν κατέβαλε την
υπόλοι-πη αμοιβή και ζήτησε από την
εναγο-μένη αλλαγές στην εγκατάσταση
που απαιτούσαν νέες κατασκευές. Η
εναγο-μένη συμφώνησε να κάμει αυτές
τις αλ-λαγές, με τον όρο να επιβαρυνθεί
ο ενά-γων το κόστος των υλικών. Την
22-3-2001 η εναγομένη απέστειλε στον
ενά-γοντα κατάσταση με τα απαιτούμενα
υλικά αξίας 358.300 δρχ., χωρίς να
προκύπτει ότι ο ενάγων συμφώνησε με
το ποσό αυτό. Την 18-6-2001 ο ενάγων
επέδωσε την από 31-5-2001 εξώδικη
δήλωση προς την εναγομένη, με την
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οποία διαμαρτυρόταν για τη μη αποπεράτωση του έργου και την καλούσε
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να
αποπερατώσει το έργο «…διαφορετικά.. θα σας κηρύξω έκπτωτη και θα
αναθέσω σ’ άλλη τεχνική εταιρία την
αποπεράτωση του…». Η εναγομένη με
την από 27-6-2001 εξώδικη απάντηση,
που επεδόθη στον ενάγοντα την 6-72001, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του
ενάγοντος, υποστηρίζοντας ότι το έργο
έχει αποπερατωθεί από τον Μάϊο 1999,
ότι ο ενάγων το παρέλαβε ανεπιφύλακτα και ότι της οφείλει ακόμη το ποσό
των 2.251.740 δρχ. από την αμοιβή
της, τον καλούσε δε να της καταβάλει
το ποσό αυτό. Μάλιστα η εναγομένη
άσκησε κατά του ενάγοντος την από
5-12-2001 (αριθμ. καταθ. 306/2001)
αγωγή ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ/κείου Κεφαλληνίας, με την οποία ζητούσε
να υποχρεωθεί ο ενάγων να της καταβάλει το ποσό αυτό. Από τα στοιχεία
της δικογραφίας δεν προκύπτει η τύχη
της αγωγής αυτής. Στη συνέχεια ο
ενά-γων με την από 8-2-2002 αίτηση
του ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ/κείου
Κε-φαλληνίας (διαδικασία ασφαλιστικών
μέτρων) ζήτησε την διενέργεια συντηρητικής πραγματογνωμοσύνης στο επίδικο
έργο, που έγινε δεκτή και ορίσθηκαν
πραγματογνώμονες οι Π.Μ, Μηχ/γος
Μηχ/κος και (μετά από αντικατάσταση
του αρχικώς ορισθέντος) Σ.Γ, Κ(υπ’
αριθμ. 212/2003 απόφαση του ως άνω
Δικαστηρίου).
Όπως προκύπτει από την υπ’
αριθμ. καταθ. 297/2002 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Π.Μ, αυτός δεν
ισχυρίζεται ότι η κατασκευή του έργου
δεν έγινε σύμφωνα με την πρόταση
της εναγομένης και το ποσό στο οποίο
συμφώνησαν οι διάδικοι, ούτε ότι το
έργο σύμφωνα με την πρόταση αυτή
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δεν αποπερατώθηκε, όπως ισχυρίζεται
ο ενάγων, αλλά ουσιαστικά εκπόνησε
μια καινούργια μελέτη, στην οποία προτείνει επί πλέον εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις του κονικλοτροφείου (ένας ανεμιστήρας, ένας αεραγωγός απαγωγής
αέρα, ένας αεραγωγός, στόμια οροφής
αεραγωγών κανάλια εξαγωγής με στόμια) και μετακίνηση μηχανημάτων (Ανεμιστήρων προσαγωγής 3,4 εύκαμπτων
αεραγωγών ανεμιστήρα προσαγωγής
2 και ανεμιστήρα αεραγωγού 2) για την
κατά κρίση του αρτιότερη λειτουργία των
εγκαταστάσεων. Για την αγορά του επί
πλέον εξοπλισμού και την εκτέλεση των
προτεινομένων εργασιών η δαπάνη,
μαζί με τον ΦΠΑ 18%, ανέρχεται, κατά
τα εκτιθέμενα στην αγωγή, στο ποσό
των 19.647 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η αμοιβή της εναγομένης για το έργο
που εκτελέσθηκε κατά την συμφωνία
των διαδίκων μαζί με τον ΦΠΑ αντιστοιχούσε σε 24.216 ευρώ. Οι προτάσεις
δηλαδή του πραγματογνώμονα προβλέπουν επί πλέον εγκαταστάσεις που μαζί
με τις σχετικές εργασίες πλησιά-ζουν
το κόστος των εγκαταστάσεων που
τοποθέτησε η εναγομένη. Τούτο καταδεικνύει και το αβάσιμο του ισχυρισμού
του ενάγοντος ότι η εναγομένη υποσχέθηκε να προβεί στην υλοποίηση της
με-λέτης Μ., χωρίς αμοιβή, αφού τούτο
θα ήταν εντελώς ασύμφορο γι’ αυτήν.
Για την ολοκλήρωση εξ άλλου των εργασιών που είχαν συμφωνηθεί εκ μέρους
της εναγομένης κατέθεσαν σαφώς τόσο
ο μάρτυρας ανταποδείξεως στο ακροατήριο, όσο και ο ενόρκως βεβαιώσας
Τ.Τ, τεχνικός της εναγομένης. Αυτοί ήταν
παρόντες κατά το πέρας των εργασιών
αυτών και την γενομένη δοκιμή των εγκαταστάσεων παρουσία των ομορρύθμων
μελών της εναγομένης, του ενάγοντος
και του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Μ.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στοιχείο περί της αποπερατώσεως και
λειτουργίας των εγκαταστάσεων είναι
και το γεγονός που προαναφέρθηκε,
της ανάγκης επισκευής ενός μηχανήματος(αλλαγή βαλβίδας) τον Σεπτέμβριο
2000, που έγινε από τους ανωτέρω
μάρτυρες. Αν δεν είχε αποπερατωθεί
το έργο και δεν λειτουργούσε, όπως
αβάσιμα υποστηρίζει ο ενάγων, τότε
δεν θα ήταν νοητή η ανάγκη επισκευής
του μηχανήματος. Το αυτό συνάγεται
και από την αποξήλωση του ανεμιστήρα
και των αεραγωγών και η τοποθέτηση
τους σε άλλη θέση τον Δεκέμβριο 2000,
αφού το γεγονός αυτό δείχνει ότι από
την λειτουργία της εγκαταστάσεως προέκυψε η ανάγκη αλλαγής θέσεως των
ανωτέρω. Τέλος και από την αντιπαραβολή των αναφερομένων στην ως άνω
έκθεση πραγματογνωμοσύνης με την
από 11-5-1999 τεχνική προσφορά της
εναγομένης αποδεικνύεται ότι η τελευταία τοποθέτησε τα μηχανήματα που
είχαν συμφωνηθεί, ήτοι τέσσαρες ψυκτικές μονάδες (OUT DOOR)και τέσσαρες κλιματιστικές μονάδες (IN DOOR)
(έκθεση: υπάρχουν τέσσερις αεραγωγοί…Ο κάθε ένας αεραγωγός είναι
εφοδιασμένος με μία κλιματιστική μονάδα…»), δύο μονάδων εξαερισμού (έκθεση: «Υπάρχουν επίσης δύο ανεμιστήρες
απαγωγής αέρα…»), δύο μονάδων
αερισμού (νωπού αέρα) (έκθεση: Ερώτημα υπ’ αριθμ. 4…, αναφέρεται η
ύπαρξη των ανεμιστήρων εισαγωγής
νωπού αέρα ΑΝΠ 3, 4 και ΑΝΠ 2). Με
βάση όλα τα παραπάνω δεν υφίσταται
«…υπολειπόμενο μέρος του συμφωνημένου έργου που έπρεπε να εκτελέσει
η εναγομένη…», όπως αβάσιμα υπολαμβάνει τις προτάσεις Μ ο ενάγων,
αφού το περιεχόμενο των προτάσεων
αυτών δεν απετέλεσε περιεχόμενο της
συμβάσεως που συνήψαν οι διάδικοι.
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Το αυτό ισχύει και για την επικουρική
θέση του ενάγοντος περί ελαττωματικού
έργου, αφού και ως προς αυτήν δεν
πα-ρατίθενται ελλείψεις του έργου κατά
τα συμφωνηθέντα, αλλά αναφέρονται
ως ελλείψεις του έργου οι προτάσεις Μ
για βελτίωση του υπάρχοντος έργου, οι
οποίες δεν απετέλεσαν περιεχόμενο της
συμβάσεως. Περαιτέρω δε όσον αφορά
(α)στις θέσεις εξόδου του κλιματιζόμενου αέρα, (β) την υγροποίηση των
υδρατμών εντός του κονικλοτροφείου και
(γ) στον πλημμελή αερισμό του κονικλοτροφείου, θέματα στα οποία αναφέρε-ται
ο πραγματογνώμονας Γ (από 4-52003 έκθεση πραγματογνωμοσύνης),
σημειώνεται ότι (αα) οι θέσεις εξόδου
του αέρα είχαν συμφωνηθεί με τον ενάγοντα στην κάτοψη που του παραδόθηκε, αυτός δε είχε συμφωνήσει να εγκαταστήσει, κάτι που δεν έπραξε, σκέπαστρο στις κλωβοστοιχίες για να μην
κα-τευθύνεται ο κλιματισμένος αέρας
απ’ ευθείας πάνω στα κουνέλια,(ββ)
η υγροποίηση οφείλεται στην ύπαρξη
ανοιγμάτων στα τοιχώματα του κονικλοτροφείου και στην είσοδο θερμού αέρα
από τον εξωτερικό χώρο μέσω των ανοιγμάτων αυτών, ο οποίος ανέρχεται στα
υψηλότερα σημεία του χώρου και εκεί
ερχόμενος σε επαφή με τα τοιχώματα
που έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία
υγροποιείται (βλ. υπ’ αριθμ. 4.432/2007
ένορκη βεβαίωση, φύλλο 4 έμπροσθεν και όπισθεν) και (γγ) η παροχή
νωπού αέρα, όπως διαπίστωσε ο
πραγματογνώμονας Μ (ερώτημα υπ’
αριθμ. 1 στο τέλος) ήταν επαρκής τουλάχιστον για τις ελάχιστες απαιτού-μενες
τιμές, σύμφωνα με την βιβλιογρα-φία
Φρ.Π, ήτοι 5 κ.μ./ώρα για κάθε κου-νέλα
με τα κουνέλια της και 1,5 κ.μ./ώρα για
κάθε αναπτυσσόμενο κουνέλι.
Γ. Ενόψει όλων των ανωτέρω και
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αφού δεν αποδείχθηκε η μη εκτέλεση
του συμφωνηθέντος έργου από την
εναγομένη, ούτε βέβαια υπερημερία
αυτής σε σχέση με την εκτέλεση του
έργου ή η ελαττωματικότητα αυτού, η
ασκηθείσα με την κρινομένη αγωγή
υπαναχώρηση από τον ενάγοντα λόγω
της επικαλούμενης υπερημερίας της
εναγομένης, ως προς την έγκαιρη παράδοση του έργου, είναι μη νόμιμη και
ως εκ τούτου δεν επέφερε τα νόμιμα
αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων και

την γένεση της αξιώσεως του ενάγοντος
κατά της εναγομένης προς καταβολή
εύλογης αποζημιώσεως, έναντι της
επικαλούμενης ζημίας που υπέστη
από την μη ή πλημμελή εκτέλεση του
έργου. Επομένως η αγωγή πρέπει να
απορρι-φθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη
και να κα-ταδικασθεί ο ενάγων στην
δικαστική δα-πάνη της εναγομένης και
των δύο βαθ-μών δικαιοδοσίας, επειδή
ηττάται (αρθρ. 183, 176 ΚΠολΔ), κατά
τα οριζό-μενα στο διατακτικό.

934/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημήτριος Μπερερής,
Απόστολος Πούλιος).
Σύμβαση έργου. Άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την κατασκευή έργου.
Ευθύνες σε περίπτωση ανυπαρξίας. Απαγορεύεται η παροχή του εργολάβου (κατασκευή)
όχι όμως και η σύμβαση εργολαβίας που καταρτίζεται μεταξύ κυρίου του ακινήτου και του
εργολάβου για την κατασκευή του έργου. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση του έργου
είναι έγκυρη και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 365, 362, 363 και 364 ΑΚ.
Περιπτώσεις ευθύνης του εργολάβου για έλλειψη άδειας οικοδομής. Ευθύνη όταν εργολάβος
και εργοδότης συμφωνούν να εκτελέσουν έργο παράνομα χωρίς άδεια. Τότε η σύμβαση
έργου είναι άκυρη και αν έχουν εκπληρώσει τις παροχές τους δικαιούνται να τις αναζητήσουν
σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού(παράνομη αιτία). Περιστατικά.

Από τον συνδυασμό των άρθρων
15 και 17 του ν. 1337/1983, 22 του ν.
1577/1985 (Γ.Ο.Κ.), 4 του α.ν. 410/1908,
όπως η παρ. 1 αυτού αντικατα-στάθηκε
ως το άρθρο 2 του ν. 651/1977 και 3
του ίδιου ως άνω νόμου 651/1977,
σαφώς συνάγονται, εκτός άλλων, και
τα εξής:(α) Ότι κάθε εργασία δομήσεως
που επιτρέπεται να γίνει υπό τις ισχύουσες διατάξεις εντός οιουδήποτε οικισμού ή εκτός αυτού, πρέπει να μην
εκ-τελείται άνευ αδείας της αρμόδιας
Αρ-χής, ότι κάθε εργασία δομήσεως
που εκτελείται άνευ αδείας της αρμόδιας

Αρχής θεωρείται αυθαίρετη, ότι ο
χαρα-κτηρισμός κατασκευής τινός ως
αυθαί-ρετης, η επιβολή προστίμου και η
κατε-δάφιση αυτής γίνεται με απόφαση
του προϊσταμένου της κατά τόπον αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής και ότι πλέον
τούτων, ήτοι της επιβολής προστίμου
και της κατεδαφίσεως της αυθαίρετης
κατασκευής, επιβάλλονται και ποινικές
κυρώσεις εις βάρος του ιδιοκτήτη και του
εργολάβου οικοδομών που ανέλαβε την
εκτέλεση της αυθαιρέτου κατα-σκευής
και (β) ότι παρά τις ως άνω αυ-στηρές
διοικητικές και ποινικές κυρώ-σεις
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που προβλέπονται για τα αυθαίρε-τα
κτίσματα, όμως ο νομοθέτης με τις άνω
διατάξεις θέλησε να απαγορεύσει μόνο
την παροχή του εργολάβου, ήτοι την
κατασκευή του κτίσματος χωρίς άδεια
της αρμοδίας Πολεοδομικής Αρ-χής
και όχι και τη σύμβαση εργολαβίας
που καταρτίζεται μεταξύ του κυρίου του
ακινήτου και του εργολάβου για την κατασκευή του αυθαιρέτου κτίσματος. Δηλαδή στην άνω περίπτωση η σύμβαση
εργολαβίας είναι έγκυρη και έχει εφαρμογή και επ’ αυτής η διάταξη του
άρθ-ρου 365 του ΑΚ και εκείνες των
άρθρων 362-364 του ίδιου Κώδικα, στις
οποίες παραπέμπει η άνω διάταξη (βλ.
σχετι-κώς Γ.Μπαλή, Γεν. Αρχ., παρ. 62,
Δε-ληγιάννη, στην ΕρμΑΚ, άρθρο 681
αριθ. 15 και 45, ΕΑ 5693/1974 ΝοΒ
24, 46). Ειδικότερα 1) αν ο εργολάβος
αγνο-εί ανυπαιτίως, κατά την κατάρτιση
της συμβάσεως εργολαβίας, ότι για την
κα-τασκευή του κτίσματος, που ανέλαβε
να ανεγείρει, χρειάζεται άδεια της αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής, τότε αυτός
(εργολάβος) απαλλάσσεται από την
υποχρέωση που πηγάζει από τη σύμβαση αυτή, 2)αν ο εργολάβος γνωρίζει
ή υπαιτίως αγνοεί ότι για την εκτέλεση
του ως άνω έργου χρειάζεται άδεια της
αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής, τότε
υποχρεούται στο διαφέρον εκπληρώσεως, ήτοι σε αποζημίωση του εργοδότη για τη ζημία που έπαθε από τη μη
εκπλήρωση της παροχής του εργολάβου και 3)αν η εκτέλεση του ως άνω
έργου γίνεται χωρίς άδεια της αρμόδιας
Πολεοδομικής Αρχής, τότε εφαρμόζεται
η διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ, ήτοι
πα-ρέχεται η ευχέρεια στο Δικαστήριο
να επιδικάσει μειωμένη αποζημίωση,
ή να απαλλάξει εντελώς τον εργολάβο.
Στην περίπτωση όμως που και οι δύο
συμ-βαλλόμενοι τελούσαν εν γνώσει
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της απαγορεύσεως και ήθελαν ακριβώς
υπόσχεση της απαγορευμένης παροχής ως τοιαύτης, ήτοι απέβλεπαν κα οι
δυο με τη σύμβαση αυτή στην εν γνώσει
τους εκτέλεση παρανόμως των οικοδομικών εργασιών που συμφώνησαν να
εκτελεσθούν χωρίς άδεια της αρμοδίας
Πολεοδομικής Αρχής, τότε πρέπει να
γίνει δεκτό ότι είναι άκυρη και η ως άνω
σύμβαση εργολαβίας και όχι μόνον η
παροχή του εργολάβου για έλλειψη
προθέσεως παραγωγής εννόμου αποτελέσματος (βλ. Γαζή, στην ΕρμΑΚ,
άρθρο 315 αριθ. 3 και Σταθόπουλο, στο
Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, άρθρο 365
αριθ. 6), εάν δε οι συμβαλλόμενοι έχουν
εκπληρώσει τις παροχές τους, δικαιούνται να τις απαιτήσουν κατά τις περί
αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις
και μάλιστα για αιτία παράνομη (άρθρα
904 επ. ΑΚ). Ήτοι ειδικότερα, ο μεν
εργοδότης δικαιούται να απαιτήσει την
αμοιβή που κατέβαλε στον εργολάβο, ο
δε εργολάβος δικαιούται να απαιτή-σει,
κατ’ αναλογίαν αυτών που ισχύουν επί
άκυρου συμβάσεως εργασίας, μόνο την
απόδοση της ωφελείας που αποκό-μισε
ο εργοδότης από την εκτέλεση της ως
άνω παρανόμου παροχής του, η οποία
(ωφέλεια) στη συγκεκριμένη περίπτωση
θα συνίσταται στο χρημα-τικό ποσό
που θα δαπανούσε ο εργοδό-της για
την εκτέλεση του ίδιου ως άνω έργου,
κατά τον ίδιο ως άνω τόπο και χρόνο
και με τις ίδιες ως άνω συνθήκες και
περιστάσεις, αν υπήρχε η αδεία της
αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής για την
εκτέλεση του ως άνω έργου (Εθεσ 1479/
1999 Αρμ. 2000. 623, ΕΑ 2949/1986
ΕλΔ 27.945).
Μεταξύ του ενάγοντος και του
εναγομένου, που είναι εργολάβος οικοδομών, συνήφθη τον Απρίλιο 1998
σύμ-βαση έργου, με βάση την οποία
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ο ενα-γόμενος ανέλαβε την εκτέλεση
διαφό-ρων οικοδομικών εργασιών
στην οικοδο-μή που βρίσκεται στην
οδό Μενελάου αριθμ. 35, περιοχής
Ζαρουχλεΐκων Πατρών, έναντι αμοιβής
6.500.000 δρχ. Οι εργασίες αυτές
συνίσταντο στην επι-σκευή του ισογείου
της οικοδομής και στην κατασκευή
προσθήκης καθ’ ύψος εμβαδού 49,09
τ.μ….Κατά την σύναψη της συμβάσεως,
αλλά και κατά την έναρξη και εκτέλεση
των εργασιών που είχαν συμφωνηθεί,
τον Απρίλιο 1998, δεν είχε εκδοθεί
νόμιμη οικοδομική άδεια, το γεγονός
δε αυτό, όπως και το ότι έπρεπε να
είχε εκδοθεί τέτοια άδεια το γνώριζαν
και οι δύο διάδικοι. Την ανυπαρξία
οικοδομικής αδείας επικα-λέσθηκε
ο εναγόμενος με τις προτάσεις του
της πρώτης συζητήσεως, επικαλέσθηκε δε και προσεκόμισε και την υπ’
αριθμ. 541/1998 οικοδομική άδεια,
που αφορούσε τις επίδικες εργασίες, η
οποία εξεδόθη μεταγενέστερα, ήτοι την
4-6-1998. Το γεγονός αυτό της ανυπαρξίας νόμιμης οικοδομικής άδειας το
συνομολόγησε με την προσθήκη των
προτάσεων του της πρώτης συζητήσεως και ο ενάγων (σελ.2 της προσθήκης) καθώς και με τις προτάσεις της μετ’
απόδειξη συζητήσεως (σελ. 7 αυ-τών),
το συνομολογεί δε και με τις προ-τάσεις
του παρόντος βαθμού (σελ. 6 αυτών).
Ο εναγόμενος με την προσθήκη των
προτάσεων του στην μετ΄ απόδειξη
συζήτηση στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
είχε επικαλεσθεί την ακυρότητα της
συμβάσεως, λόγω της έλλειψης νόμιμης
οικοδομικής άδειας, και είχε ζητήσει
την απόρριψη της αγωγής, αφού αυτή
στη-ριζόταν στην σύμβαση και όχι στις
δια-τάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού. Η εκκαλουμένη δεν ασχολήθηκε
με τον ισχυρισμό αυτό του εναγομένου
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και κατά τα προαναφερθέντα έκαμε
δε-κτή εν μέρει την αγωγή. Ήδη ο
εναγό-μενος – εκκαλών επικαλούμενος
την δι-καστική ομολογία του ενάγοντος
– εφε-σιβλήτου περί της ελλείψεως
οικοδο-μικής αδείας κατά την σύναψη
της επί-δικης συμβάσεως, παραπονείται
για την μη απόρριψη της αγωγής, λόγω
της ακυρότητας της συμβάσεως και
της ανυπαρξίας βάσεως της αγωγής
στη-ριζομένης στις διατάξεις των άρθρ.
904 επ. ΑΚ. Ο ισχυρισμός αυτός είναι
παραδεκτός, προτεινόμενος ενώπιον
του Δικαστηρίου τούτου, αφού τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίζεται, αποδεικνύονται με δικαστική ομολογία του εφεσιβλήτου-ενάγοντος, γίνεται δε μνεία του γεγονότος αυτού στο
εφετήριο (αρθρ. 527 αριθμ. 3, 269 παρ.
2γ΄ ΚΠολΔ). Περαιτέρω ο ισχυρισμός
αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις
προαναφερθείσες διατάξεις (ανωτέρω
υπ’ αριθμ. 2) και είναι κατ’ ουσίαν βάσιμος, αφού (α) συνομολογείται ότι η
επίδικη σύμβαση έργου, που αφορού-σε
την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών,
συνήφθη τον Απρίλιο 1998, οπότε και
άρχισαν οι εργασίες αυτές, (β) συνομολογείται (και αποδεικνύεται από το επικαλούμενο και προσαγόμενο από τους
διαδίκους έγγραφο της υπ’ αριθμ. 541/
1998 αδείας της Πολεοδομίας Πατρών)
ότι η οικοδομική άδεια για τις ως άνω
εργασίες εκδόθηκε μετά την σύναψη
της συμβάσεως, ήτοι την 4-6-1998 και
(γ) συνομολογείται ότι οι διάδικοι τελούσαν εν γνώσει της ελλείψεως νόμιμης
οικοδομικής αδείας για τις εργασίες
που συμφώνησαν να εκτελεσθούν από
τον εναγόμενο, δηλαδή ότι αμφότεροι
τελούσαν εν γνώσει της απαγορεύσεως
και ήθελαν ακριβώς υπόσχεση της
απαγορευμένης παροχής ως τοιαύτης,
ήτοι απέβλεπαν με την άνω σύμβαση
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στην εν γνώσει τους εκτέλεση παρανόμως των οικοδομικών εργασιών που
συμφώνησαν να εκτελεσθούν χωρίς
άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής. Λόγω της ακυρότητας της συμβάσεως οι οποίες αξιώσεις των διαδίκων
από αυτήν μπορούν να αναζητηθούν
μόνο με βάση τις διατάξεις περί αδι-

καιολογήτου πλουτισμού (άρθρ. 904
ΑΚ). Ο ενάγων με την κρινομένη αγωγή
του στηρίζει τις αξιώσεις από τα επικαλούμενα ουσιώδη ελαττώματα του έργου (θετική ζημία) στην σύμβαση έργου.
Επομένως η αγωγή ως εισάγεται είναι
απορριπτέα ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν.

936/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπήλιος Πουλακίδας, Ανδρέας Κακογιάννης, Δημήτριος
Τράμπας, Ιωάννης Θεριανός, Γεώργιος Παπασίμος, Θεόδωρος
Αχείμαστος, Στάθης Τζεφριός, Όλυμπος Παρασκευάς).
«Οικογένεια» του άρθρου 932 ΑΚ. Δεν περιλαμβάνονται στα μέλη της οι συγγενείς
πέραν του τρίτου βαθμού συγγένειας εξ αγχιστείας και δεύτερου βαθμού εξ αίματος.
Περιστατικά. Ενώσεις προσώπων και εταιρίες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα
μπορούν να είναι διάδικοι και παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα στα οποία
έχει ανατεθεί η διαχείριση των υποθέσεων τους. Κοινοπραξίες. Μπορούν να είναι
διάδικοι και να παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα που με το καταστατικό της
αντιπροσωπεύουν και αυτές (οι κοινοπραξίες) είναι και φορείς των κατ’ ιδίαν δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων των μελών τους. Η κοινοπραξία είναι δυνατό να έχει τον χαρακτήρα
είτε αστικής εταιρίας εάν δεν είναι εμπορική οπότε δεν έχει νομική προσωπικότητα και
θα διέπεται από το άρθρο 741 ΑΚ, είτε εμπορικής εταιρίας οπότε εμπίπτει στο πεδίο του
εμπορικού δικαίου. (αφανής εταιρία είτε εταιρία «εν τοις πράγμασι»). Ευθύνη εταίρων
κοινοπραξίας. Ευθύνη εργολάβου του έργου και του υπερεργολάβου για τη θανάτωση
εργαζομένων. Επιδικαζόμενα ποσά στην οικογένεια. Περιστατικά.

Επειδή κατά το άρθρο 932 εδ.
3 ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως
προ-σώπου η χρηματική ικανοποίηση
μπο-ρεί να επιδικασθεί στην οικογένεια
του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Στη
διά-ταξη αυτή δε γίνεται προσδιορισμός
της έννοιας του όρου «οικογένεια του
θύμα-τος», προφανώς γιατί ο νομοθέτης
δεν θέλησε να διαγράψει δεσμευτικώς τα
όρια ενός θεσμού, ο οποίος, ως εκ της
φύσεως του, υφίσταται αναγκαίως τις
επιδράσεις εκ των κοινωνικών διαφοροποιήσεων κατά τη διαδρομή του χρόνου.
Κατά την αληθή όμως έννοια της εν λόγω

διατάξεως, που απορρέει από τον σκοπό της θεσπίσεως της, στην οικογένεια
του θύματος περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς
του θανατωθέντος, που δοκιμάσθηκαν
ψυχικά από την απώλεια του και προς
ανακούφιση του ηθικού πόνου αυτών
στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως
αν συζούσαν μαζί του ή διέμεναν χωριστά. Υπό την έννοια αυτή, μεταξύ των
προσώπων τούτων δεν περιλαμβάνονται
συγγενείς πέραν του πρώτου βαθμού
συγγενείας εξ αγχιστείας και δευτέρου
βαθμού εξ αίματος (Ολομ. ΑΠ 21/2000
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ΝΟΜΟΣ 319/2006 ΝΟΜΟΣ, 1735/2006
ΧΙΔ 2007.131).
Στην προκειμένη περίπτωση κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή οι 5ος και
9ος ενάγοντες είναι θείοι του θανόντος
και οι 7ος και 8ος ενάγοντες είναι κουνιάδοι του. Ήτοι ο 5ος (αδελφός της μητέρας του θανόντος) ήταν συγγενείς εξ
αί-ματος με τον θανόντα τρίτου βαθμού,
ο 9ος (σύζυγος της αδελφής του πατέρα
του θανόντος) ήταν συγγενής εξ αγχιστείας 3ου βαθμού και οι 7ος και 8ος
(αδελφοί της συζύγου του θανόντος)
ήταν συγγενείς εξ αγχιστείας δευτέρου
βαθμού. Κατά συνέπεια οι ανωτέρω δεν
αποτελούν μέλη της οικογένειας του θανόντος, κατά την έννοια της διατάξεως
του αρθρ. 932 ΑΚ και ως εκ τούτου δεν
έχουν το δικαίωμα για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης και η
αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως προς
αυτούς σαν μη νόμιμη.
Στο δίκαιο των εταιριών, υπό ευρεία έννοια, δηλαδή των ενώσεων προσώπων που συνιστώνται με σύμβαση
και επιδιώκουν κοινό σκοπό, με την
συμβολή των μελών τους, δεν προβλέπεται η κοινοπραξία, ως ιδιαίτερος τύπος εταιρίας. Αφότου όμως εμφανίστηκε
και δρα στην πράξη η κοινοπραξία είναι
δυνατό να έχει το χαρακτήρα είτε αστικής εταιρίας εάν από τη φύση της και
το σκοπό της δεν είναι εμπορική, οπότε
δεν θα έχει νομική προσωπικότητα
και θα διέπεται από τις διατάξεις των
άρ-θρων 741 επ. ΑΚ, είτε εμπορικής
εται-ρίας οπότε εμπίπτει στο πεδίο του
εμπορικού δικαίου και θα πρέπει να
υπαχθεί σε ένα από τους εταιρικούς
τύπους που αναγνωρίζονται από αυτό,
γιατί στις εταιρείες του εμπορικού
δικαί-ου, για λόγους προστασίας των
τρίτων, αλλά και των εταίρων, ισχύει η
αρχή του κλειστού αριθμού, σύμφωνα
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με την οποία αποκλείεται η υιοθέτηση
άλλου τύπου εταιρίας διαφορετικού
από εκεί-νους που αυτό αναγνωρίζει.
Επομένως στη δεύτερη αυτή περίπτωση
η κοινο-πραξία, εάν δεν τηρηθούν οι
διατυπώ-σεις συντάξεως εγγράφου και
δημοσιό-τητας, που προβλέπονται από
τις δια-τάξεις των άρθρων 39, 42, 43 και
44 του Εμπ.Νόμου, μπορεί να έχει χαρακτήρα είτε αφανούς εταιρίας, με εμφανή
εταίρο ένα εκ των μελών της, φυσικών
ή νομικών προσώπων που την αποτελούν, η οποία προσομοιάζει με την ετερόρρυθμη εταιρία, με μόνο τον εμφανή
εταίρο απεριορίστως ευθυνόμενο, είτε
ομόρρυθμης «εν τοις πράγμασι» εταιρίας, οπότε τα μέλη αυτής θα ευθύνονται απεριορίστως και εις ολόκληρον
για τις υποχρεώσεις της. Συνεπώς νομιμοποιείται παθητικώς ο ενάγων που
στρέφεται κατά προσώπου – μέλους
κοινοπραξίας και να ζητεί την καταψήφιση του ως οφειλέτη για απαίτηση που
γεννήθηκε από τη δράση αυτού είτε ατομικώς είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας.
Αν δεν ήθελε αποδειχθεί ότι η οφειλή
γεννήθηκε από σχέση του ενάγοντος
με την κοινοπραξία, στην οποία ανήκει
το εναγόμενο πρόσωπο, η αγωγή δεν
καθίσταται ανομιμοποίητη παθητικώς
αλλά θα πρέπει να αναζητηθεί ο χαρακτήρας της κοινοπραξίας, μεταξύ των
δύο μορφών αυτής που προαναφέρθηκαν. Και αν μεν πρόκειται για αφανή
εταιρία, τότε κατ’ αρχήν μόνο ο εμφανής
εταίρος ευθύνεται απεριορίστως, ενώ οι
λοιποί μέχρι του ποσού της εισφοράς
τους, δηλαδή όχι απεριορίστως και εις
ολόκληρον, αν δε πρόκειται για «εν
τοις πράγμασι» ομόρρυθμη εταιρία
τότε, πάντοτε υφίσταται απεριόριστη
και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των
εταίρων της κοινοπραξίας, οπότε και το
αυτοτελώς εναγόμενο πρόσωπο, μέλος
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αυτής, φέ-ρει τέτοια ευθύνη, δηλαδή εις
ολόκλη-ρον, κατά την έννοια του άρθρου
481 Α.Κ. (ΑΠ 1185/1995 ΕλΔ 38.778,
ΕφΔυτΜακ. 9/2006 Αρμ. 2006.153, ΕΑ
6766/2005 ΔΕΕ 2006.56). Εξάλλου,
από τις συνδυασμένες διατάξεις των
αρθρ. 741 του ΑΚ, 20 του ΕμπΝ και 2
του Διατάγματος της 2/14.5.1835 «περί
αρμοδιότητος των Εμποροδικείων»,
συνάγεται ότι η κοινοπραξία, που με
ιδιαίτερη επωνυμία ή με τα ονόματα
όλων των μελών της, αναλαμβάνει ως
ανάδοχος την εκτέλεση δημόσιου τεχνικού έργου, το οποίο κατά τα ουσιώδη
στοιχεία του αποτελεί επιχείρηση χειροτεχνίας και επομένως αντικειμενικά
εμπορική πράξη, έχει το χαρακτήρα
ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας «εν
τοις πράγμασι» (ΕφΘεσ. 3132/2003
ΕΕμπΔ 2005.305) και συνεπώς επ’
αυτής ισχύουν, όσον αφορά την ευθύνη
των μελών της, όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
(Α)Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 60/
21-1-2002 σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Μεγανησίου Λευκάδας και της 1ης εναγομένης Κοινοπραξίας (Κ/Ξ), της οποίας
μέλη ήταν ο 2ος και ο 3ος εναγό-μενος,
η τελευταία ανέλαβε την ανέγερ-ση
του δημοτικού καταστήματος του ως
άνω Δήμου στο Κατωμέρι. Για την 1η
εναγομένη δεν είχαν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας του αρθρ. 42 Εμπ.
Νόμου και έτσι η Κ/Ξ λειτουργού-σε ως
ομόρρυθμη εταιρία «εν τοις πράγμασι».
Το γεγονός αυτό δεν το αρ-νείται ούτε
η Κ/Ξ ούτε τα ως άνω μέλη της. Ο 2ος
εναγόμενος, ύστερα από επι-μερισμό
των εργασιών που συμφω-νήθηκε
μεταξύ αυτού και του 3ου εναγο-μένου,
ως πολιτικός μηχανικός, ανέλα-βε, όπως
συνομολογείται από τους ανω-τέρω
εναγομένους, την μελέτη και επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής, θεμε-
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λιώσεων, ξυλοτύπων, σκυροδετήσεως,
τοιχοποιΐας και δαπέδων του κτιρίου. Ο
3ος εναγόμενος, που είναι υπομηχανικός μηχανολόγος, δεν είχε καμμία
σχέση με τις εργασίες αυτές, αλλά είχε
αναλάβει την μελέτη και επίβλεψη των
ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών
εργασιών του έργου, περί των οποίων
δεν πρόκειται εν προκειμένω. Επίσης
ο 4ος εναγόμενος είχε ορισθεί από τα
μέλη της Κ/Ξ, με βάση το υπ’ αριθμ.
18.398/2002 ειδικό πληρεξούσιο της
Συμβ/φου Άρτας Φ.Μ, ως ειδικός
πληρεξούσιος αυτής με δικαίωμα (και
όχι υποχρέωση), πέραν της εκπροσωπήσεως της έναντι των αρχών και των
ιδιωτών, να επιβλέπει το επίδικο έργο.
Ο 4ος εναγόμενος ουδέποτε άσκησε
επίβλεψη στο έργο, την οποία είχε αναλάβει αποκλειστικά ο 2ος εναγόμενος,
όπως επίσης συνομολογείται από
τους 1η, 2ο και 3ο εναγομένους, χωρίς
τούτο να ανατρέπεται από κάποιο άλλο
απο-δεικτικό στοιχείο. Το γεγονός ότι ο
επι-βλέπων μηχανικός της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν.
Λευ-κάδας Θ.Γ είχε δύο φορές επαφή με
τον 4ο εναγόμενο και όχι με τον 2ο, δεν
αναιρεί τα ανωτέρω, αφού, όπως προαναφέρθηκε, είχε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπεί την Κ/Ξ στις σχέσεις της με τις
αρχές. Μάλιστα με βάση τα δεδομέ-να
αυτά ο 4ος εναγόμενος, όπως επί-σης
και ο 3ος εναγόμενος, κηρύχθηκε αθώος
της πράξεως της ανθρωποκτο-νίας από
αμέλεια του Ν.Μ, περί της οποίας θα
γίνει λόγος κατωτέρω, με την υπ’ αριθμ.
325/2004 απόφαση του Τρι-μελούς
Πλημ/κείου Λευκάδας. Περαι-τέρω ο
2ος εναγόμενος, εκ μέρους της Κ/Ξ,
ανέθεσε στον 5ο εναγόμενο την εκτέλεση των εργασιών ξυλοτύπων και
σκυροδετήσεως της εξωτερικής τοιχοποιΐας της οικοδομής. Η σύμβαση αυτή
είχε το χαρακτήρα της υπεργολαβίας. Ο
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5ος εναγόμενος ισχυρίζεται ότι με την
Κ/Ξ τον συνέδεε σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ως τεχνίτη οικοδόμου. Ο
ισχυρισμός όμως αυτός αποδεικνύεται
ως αβάσιμος……Ειδικά από τα ανωτέρω (υπό γ΄ και δ΄) αποδεικνύεται σαφώς η ιδιότητα του 5ου εναγομένου ως
υπεργολάβου, αφού προσλάμβανε το
προσωπικό, φρόντιζε να χρησιμοποιούν
οι εργαζόμενοι τα μέσα ασφαλείας,
συνομολογεί (αρθρ. 352 παρ. 2 ΚΠολΔ)
την ανάληψη των αναφερο-μένων
εργασιών με βάση σύμβαση με την
Κ/Ξ, αλλά κάνει λόγο για την έλλει-ψη
ευθύνης του για τις αναφερόμενες
παραλείψεις. Τα παραπάνω δεν αναιρούνται από το ότι ο 5ος εναγόμενος
ασφαλιζόταν στο ΙΚΑ από την Κ/Ξ, ούτε
από το ότι οι μισθοί των εργαζομένων
κατεβάλοντο από την Κ/Ξ, αφού η ρύθμιση των θεμάτων αυτών εξαρτάται από
τις συμφωνίες των μερών.
Την οικογένεια του θανόντος κατά
την έννοια της διατάξεως του αρθρ. 932
ΑΚ αποτελούσαν η σύζυγος του (1η
ενάγουσα –41 ετών), οι θυγατέρες του
(2η και 3η ενάγουσες, 19 και 17 ετών
αντίστοιχα), η μητέρα του (4η ενάγου-

σα, 64 ετών) και η πεθερά του (6η ενάγουσα, 72 ετών). Οι ανωτέρω από τον
τραγικό και αδόκητο θάνατο του συζύγου, πατέρα, υιού και γαμβρού τους,
με τον οποίο τους συνέδεαν ισχυροί
συναισθηματικοί δεσμοί αγάπης και
στοργής, εδοκίμασαν βαθύ πόνο και
θλίψη. Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης τους λαμβανομένων υπ’όψη
της ηλικίας του θανόντος (44 ετών),
του βαθμού της συγγενικής σχέσεως
καθε-νός από τους δικαιούχους καθώς
και την ηλικία τους, της αποκλειστικής
συνυπαιτιότητας των 2ου, 5ου και 6ου
των εναγομένων και της κοινωνικής και
οικονομικής καταστάσεως των εναγόντων και των ανωτέρω εναγομένων
κα-θώς και της 1ης και του 3ου εναγομένου, πρέπει να τους επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση, πέραν της επιδικασθείσας με την υπ’ αριθμ. 325/2004
απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου
Λευκάδας των 20 ευρώ για καθεμία
από τις 1η, 2η και 4η των εναγουσών,
το ποσό των 60.000 ευρώ σε καθεμία
από τις 1η, 2η, 3η και 4η των εναγουσών
και το ποσό των 20.000 ευρώ στην 6η
ενάγουσα (αρθρ. 932 ΑΚ).

979/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Πετροπούλου, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος).
Καταδολίευση δανειστών. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Η διάρρηξη των
απαλλοτριώσεων που έγιναν από τους οφειλέτες προς βλάβη των δανειστών τους
επέρχεται κατά τόσο μόνο καθόσον ζημιώνεται αυτός που προσβάλλει την πράξη της
απαλλοτρίωσης δηλαδή κατά το μέρος της που απαιτείται για να καλυφθεί η απαίτηση
του. Όταν η ληξιπρόθεσμη απαίτηση του ενάγοντος δανειστή είναι μεγαλύτερη της
συνολικής αξίας των στοιχείων που απαλλοτριώθηκαν δεν απαιτείται η αναφορά της
αξίας κάθε στοιχείου αλλά αρκεί η μνεία της συνολικής αξίας τους. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων

939 και 943 του ΑΚ προκύπτει ότι η με
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αυτές θεσπιζόμενη διάρρηξη των απαλλοτριώσεων, που έγιναν από τους οφειλέτες προς βλάβη των δανειστών τους,
επέρχεται κατά τόσο μόνο καθόσον
ζη-μιώνεται αυτός που προσβάλλει την
πράξη της απαλλοτριώσεως, δηλαδή
κατά το μέρος της που απαιτείται για
να καλυφθεί η απαίτηση του, η οποία
διαφορετικά δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Ενόψει δε του ότι η εξεύρεση
αυτού του μέρους εξαρτάται από τη
σχέση του ποσού της απαιτήσεως που
πρέπει να ικανοποιηθεί προς το ποσό
της αξίας του περιουσιακού στοιχείου
που απαλλοτριώθηκε κατά την άσκηση
της αγωγής, πρέπει ,για το κατά το
άρ-θρο 216 ΚΠολΔ ορισμένο της, τα
ποσά αυτά να αναφέρονται σ’ αυτή.
Για το λόγο αυτό, όταν η ληξιπρόθεσμη
απαί-τηση του ενάγοντος δανειστή
είναι μεγα-λύτερη της συνολικής αξίας
των στοι-χείων που απαλλοτριώθηκαν,
δεν απαι-τείται η αναφορά της αξίας
κάθε στοι-χείου, αλλά αρκεί η μνεία της
συνολικής αξίας τους (βλ.ΑΠ 637/2002
ΕλλΔνη 2002, 1413 βλ. υποσημείωση
Α.Ν.Α.Λ κάτω από την ΕφΘεσ. 2903/
2005 Αρμ. 2006, σελ. 43).
Στην προκειμένη περίπτωση με
το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η
ένδικη αγωγή, στηριζόμενη ως προς τη
νομική της βασιμότητα στα άρθρα 919
επ. ΑΚ, είναι ορισμένη κατ’ άρθρ. 216
ΚΠολΔ, καθόσον περιέχει σαφή έκθεση
των γεγονότων που τη θεμε-λιώνουν
σύμφωνα με το νόμο και δικαιο-λογούν
την άσκηση της από τους ενά-γοντες
κατά των εναγομένων, μεταξύ άλλων
σαφώς αναφέρεται η ληξιπρό-θεσμη
απαίτηση των εναγόντων καθώς και
η συνολική αξία των ακινήτων με
βάση το σύστημα του αντικειμενικού
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προσδιορισμού, εφόσον δε κατά την
αγωγή η ληξιπρόθεσμη απαίτηση των
εναγόντων είναι μεγαλύτερη από τη
συνολική αξία των στοιχείων που απαλλοτριώθηκαν, ώστε να είναι αναγκαία
η διάρρηξη όλων των στοιχείων που
απαλλοτριώθηκαν, δεν απαιτούνταν η
αναφορά της αξίας καθενός στοιχείου
για το ορισμένο της, σύμφωνα με όσα
στη μείζονα νομική σκέψη αναφέρθηκαν.
Εξάλλου, αναφέρεται μεν στην αγωγή
ότι η πραγματική (αγοραία) αξία είναι
μεγαλύτερη της αντικειμενικής, πλην
όμως από την αναφορά αυτή δεν δημιουργείται αοριστία σχετικά με το στοιχείο της αξίας των ακινήτων, αφού τελικά
οι ενάγοντες υιοθετούν με την αγωγή
τους ως αξία των ακινήτων εκείνη που
προκύπτει από την εφαρμογή του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως εκτιμήθηκε από την αρμόδια οικονομική εφορία και αναφέρεται
στη συμβολαιογραφική πράξη απαλλοτρίωσης, η οποία και ενσωματώνεται
στην αγωγή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και στην οποία αναφέρεται και η αξία καθενός στοιχείου που
απαλλοτριώθηκε με βάση το σύστημα
του αντικειμενικού προσδιορισμού.
Επο-μένως το πρωτόδικο Δικαστήριο,
το οποίο με την προσβαλλόμενη
απόφαση του έκρινε ως ορισμένη την
ένδικη αγωγή απορρίπτοντας την περί
αοριστίας έν-σταση των εναγομένων
ήδη εκκαλού-ντων, δεν έσφαλε και ορθά
τις πιο πάνω διατάξεις νόμου εφάρμοσε
και ο αντί-θετος λόγος της υπό κρίσης
έφεσης πρέπει ν’ απορριφθεί ως κατ’
ουσίαν αβάσιμος.
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1025/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πεντζίας, Αθανάσιος Βγενόπουλος).
Θανάτωση προσώπου. Δικαίωμα να λάβει αποζημίωση (928 εδ.β ΑΚ) έχει εκείνος που
κατά νόμο είχε δικαίωμα να απαιτεί από το θύμα την παροχή υπηρεσιών. Τέτοιος είναι ο
σύζυγος κατά τη διάρκεια του γάμου και οι γονείς από τα τέκνα τους εφόσον αποτελούν
μέλη του οίκου των γονέων τους και ανατρέφονται ή διατρέφονται από αυτούς (άρθρο 1508
ΑΚ), όχι όμως τα τέκνα από τους γονείς τους. Συνυπαιτιότητα σε αυτοκινητιστικό ατύχημα.
Συνυπαίτιος ο θανατωθείς κατά 50% που δεν βάδιζε αντίθετα προς την κυκλοφορία των
οχημάτων. Ποσά επιδικαζόμενα στα μέλη της οικογένειας προσώπου συνυπαίτιου για
τη θανάτωση του σε ποσοστό 50 % δηλαδή για θυγατέρα (35.000€), για γαμβρό (10.000
€), για εγγονό (15.000€) και αδελφό (10.000€). Αποζημίωση για ηθική βλάβη σε ανήλικο
εγγονό που ήταν παρών κατά το ατύχημα που θανατώθηκε η γιαγιά του και εμφανίζει
προβλήματα ψυχολογικά. Επιδίκαση αποζημίωσης 5000€. Αυτή είναι μια περίπτωση
έμμεσων ζημιουμένων τρίτων από την σε βάρος άλλου τελούμενη αδικοπραξία.

Σύμφωνα με το άρθρο 928 εδ.
β’ ΑΚ, αξίωση αποζημίωσης παρέχεται
και σε εκείνον ο οποίος είχε κατά νόμο
δικαίωμα να απαιτεί από το θύμα την
παροχή υπηρεσιών. Τέτοιο δικαίωμα
έχουν: α) ο σύζυγος κατά τη διάρκεια
του γάμου από τον άλλο σύζυγο (άρθρο 1389 ΑΚ) και β) οι γονείς από τα
τέκνα τους, εφόσον αποτελούν μέλος
του οίκου των γονέων τους και ανατρέφονται ή διατρέφονται από αυτούς
(άρ-θρο 1508 ΑΚ), όχι όμως τα τέκνα
από τους γονείς τους (ΑΠ 1230/1989
ΕΕΝ 1990, 491, ΑΠ 922/1981 ΕπΣυγκΔ
1983, 27, ΕφΑθ 9740/1986 ΕλλΔνη
29.916, ΕφΘεσ 233/1990 Αρμ. 44.441,
Κρητικός, ό.π., αρ. 519). Επομένως, η
εκκαλουμένη απόφαση, που απέρριψε
ως μη νόμιμο το αίτημα της πρώτης
ενά-γουσας περί αποζημιώσεως από
τη στέρηση των υπηρεσιών της θανατωθείσας μητέρας της, δεν έσφαλε, γι’
αυ-τό τα αντίθετα υποστηριζόμενα με
τον πέμπτο λόγο της εφέσεως, με το
πρώτο σκέλος αυτού, είναι απορριπτέα

ως αβάσιμα…Η επίπτωση του ανωτέρω
αυτοκινήτου πάνω στην πεζή οφειλόταν
στο γεγονός ότι ο Ν.Χ οδηγούσε χωρίς
την απαιτούμενη σύνεση και προσοχή,
με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί την
πεζή που βάδιζε στο δεξιό μέρος της
οδού, αν και είχε πλήρη ορατότητα και
φωτισμό και δυνατότητα διελεύσεως
από τα αριστερά του, αφού είχε ελεύθερο χώρο πάνω από 7 μέτρα. Με τη
συμπεριφορά του αυτή ως οδηγού παραβίασε το άρθρο 12 παρ. 1 του ΚΟΚ
(Ν. 2696/1999)και κρίνεται υπαίτιος του
ανωτέρω τροχαίου θανατηφόρου ατυχήματος κατά ποσοστό 50%, γιατί κατά
την οδήγηση δεν επέδειξε την κατ’ αντικειμενική αντίληψη προσοχή που ώφειλε να επιδείξει, ήτοι εκείνη που κάθε
άλλος μέσης συνέσεως και ευσυνειδησίας οδηγός κάτω από τις ίδιες με αυτόν
συνθήκες θα επεδείκνυε (άρθρο 330 εδ.
β’ ΑΚ). Συνυπαίτια όμως του θανατηφόρου τραυματισμού της κρίνεται και η ίδια
πεζή κατά ποσοστό 50% κατά τον βάσιμο σχετικό ισχυρισμό (ένσταση) της
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εναγομένης, γιατί η θανούσα δεν εβάδιζε αντίθετα προς την κυκλοφορία των
οχημάτων. Έτσι παραβίασε το άρθρο 38
παρ. 3 του ΚΟΚ. Υπάρχει δε αιτιώ-δης
σύνδεσμος μεταξύ της παραβάσεως
αυτής και του επελθόντος θανατηφόρου
αποτελέσματος, γιατί αν η ανωτέρω δεν
εβά-διζε ομορρόπως προς το αυτοκίνητο
το ατύχημα οπωσδήποτε θα αποφευγόταν. Επομένως, το πρωτόδικο δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση έκρινε συνυπαίτιους του ατυχήματος
κατά ποσοστό 70% τη θανούσα και 30%
τον οδηγό (Ν. Χιώτη) του αυτοκινήτου, αντί του ορθού σε 50% και 50%,
αντίστοιχα, εσφαλμένα τις αποδείξεις
εκτίμησε.
Η θανούσα, ηλικίας κατά τον
χρόνο του ατυχήματος, όπως προαναφέρθηκε, 70 ετών, είναι μητέρα της πρώτης των εναγόντων, πεθερά του δευτέρου, γιαγιά των τρίτου και τετάρτου και
αδελφή των πέμπτου, έκτου και εβδόμου. Όλοι οι ανωτέρω, που περιλαμβάνονται στην «οικογένεια» κατά την έννοια
του άρθρου 932 ΑΚ, ενόσω η θανούσα
ζούσε, διατηρούσαν με αυτήν στενό
συ-ναισθηματικό δεσμό και εξαιτίας του
θανάτου της εδοκίμασαν στενοχώρια,
δικαιούμενοι για το λόγο αυτό εύλογης
χρηματικής ικανοποίησης, το ποσό της
οποίας ενόψει της κυρίως του βαθμού
συνυπαιτιότητας του πρώτου εναγομένου και της παθούσας, του είδους της
προσβολής, της περιουσιακής και κοινωνικής κατάστασης των εναγόντων,
κα-θώς και των διδαγμάτων της κοινής
πεί-ρας και λογικής και των λοιπών εν
γένει συνθηκών (ΑΠ 1644/2006 ΕλλΔνη
47.1626, ΑΠ 1433/2000 ΕλλΔνη 42.
673, ΕφΘεσ 175/2004 Αρμ 59.13), πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 35.000
ευ-ρώ για τη θυγατέρα, στο ποσό των
10.000 ευρώ για τον γαμβρό, στο ποσό
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των 15.000 ευρώ για κάθε εγγονό και
στο ποσό των 10.000 ευρώ για κάθε
αδελφό, πέραν εκείνου των 30 ευρώ για
το οποίο ο καθένας από τους ενάγοντες
επιφυλάχθηκε να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων στο αρμόδιο ποινικό
δικα-στήριο. Επομένως, το πρωτόδικο
δικα-στήριο που καθόρισε τη χρηματική
ικα-νοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης
σε πο-σά μικρότερα από τα ανωτέρω,
εσφαλ-μένα εκτίμησε τις αποδείξεις, κατά
πα-ραδοχή των συναφών δευτέρου και
τε-τάρτου λόγων (κατά το πρώτο σκέλος
αυτών) της εφέσεως ως κατ’ ουσίαν βασίμων και απορριπτομένου ως αβασίμου του έκτου λόγου της αντεφέσεως.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο ανήλικος
(τρίτος ενάγων), ηλικίας 7 ετών και παρών, όπως εκτέθηκε, κατά το χρόνο του
ατυχήματος, δοκίμασε άκρως οδυνηρή
εμπειρία βλέποντας τη γιαγιά του, με
την οποία συμβίωνε, να θανατώνεται.
Εξαιτίας της θανάτωσης της γιαγιάς του
υπό τις εκτεθείσες συνθήκες υπέστη
ισχυρότατο ψυχικό «σοκ», συνεπεία
του οποίου εμφανίζει έντονο άλγος,
ψυ-χοσωματικά ενοχλήματα, διαταραχές
του ύπνου, νυχτερινούς εφιάλτες,
δια-ταραχές της συγκεντρώσεως και
φό-βους επικείμενων δεινών, χρήζει δε
ψυχολογικής υποστήριξης για αόριστο
χρόνο, όπως τούτο αποδεικνύεται κυρίως από την από 30.9.2004 ιατρική
βε-βαίωση του ψυχιάτρου Κ.Υ. Για τη
βλά-βη αυτή της υγείας του ο ανήλικος,
ως ευθέως, κατά τρόπο έμμεσο, ζημιούμενος από την αδικοπραξία, έχει αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, την οποία πράγματι υπέστη και για την οποία, λαμβανομένων
ιδιαίτερα υπόψη των συνθηκών τελέσεως της αδικοπραξίας, του βαθού
συνυπαιτιότητας του υπαιτίου οδηγού
και της θανούσας και της κοινωνικής
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και οικονομικής καταστάσεως του ανηλίκου, πρέπει να προσδιοριστεί στο ποσό
των 5.000 ευρώ και όχι στο ποσό των
3.000 ευρώ, όπως κατ’ εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων δέχθηκε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, κατά παραδοχή
των συναφών δευτέρου και τετάρτου
λόγων (κατά το δεύτερο σκέλος αυτών)
της εφέσεως (Για το ότι, από την κατηγορία των εμμέσως ζημιουμένων τρίτων
από την εις βάρος άλλου τελούμενη αδικοπραξία που είτε δε δικαιούνται καθόλου να απαιτήσουν αποζημίωση (κατά
κανόνα περιπτώσεις) είτε δικαιούνται
μόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις της
ΑΚ 928 εδ. β΄, διακρίνεται η λεγόμενη
περίπτωση των οικείων που συνεπεία
του «σοκ» που υφίστανται από τη θανάτωση του οικείου τους παθαίνουν περαιτέρω προσωπική και ηθική βλάβη, ιδίως
όταν βλέπουν ενώπιον τους να θανατώνεται προσφιλές τους πρόσωπο και
ότι ο ευθέως, κατά τρόπο έμμεσο, ζημιούμενος οικείος έχει αξίωση κατά του
υπόχρεου χρηματικής ικανοποιήσεως
για ηθική βλάβη λόγω βλάβης της υγείας του, βλ. σχετ. Κρητικό, ό.π., αρ.
498-500, ΕφΑθ 6834/2004 ΕπΣυγκΔ

2005, 449, ΕφΑθ 7284/1998 ΕπΣυγκΔ
2001, 426, ΕφΑθ 7246/1986 ΕλλΔνη
29.134). Περαιτέρω, ο ισχυρισμός της
εναγομένης, κατά τον οποίο συνυπαίτιοι
της βλάβης της υγείας του ανηλίκου είναι
οι ασκούντες την εποπτεία αυτού γονείς
του (οι δύο πρώτοι των ενα-γόντων),
οι οποίοι δεν άσκησαν τη δέου-σα επ’
αυτού εποπτεία, δεν είναι νόμι-μος,
εφόσον με την αγωγή ασκείται αξί-ωση
του ανηλίκου και όχι των εποπτευό-ντων
για δική τους ζημία από τη βλάβη της
υγείας του ανηλίκου (βλ. Γεωργιάδη,
στον ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου,
άρθρο 923 αρ. 19, Κρητικό, ό.π., αρ.
1109, 1110 ΕφΑθ 6492/1988 ΕλλΔνη
39.1644, ΕφΘεσ 1368/2001 Αρμ
57.491, ΕφΙωαν. 22/2006 Αρμ 61.382).
Κατά συνέπεια, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που απέρριψε τον ισχυρισμό
της εναγομένης περί συνυπαιτιότητας
των γονέων του ανηλίκου, έστω και με
διαφορετική αιτιολογία, η οποία αντικαθίσταται με την παρούσα απόφαση
(άρθρο 534ΚΠολΔ), δεν έσφαλε και
γι’ αυτό ο σχετικός πέμπτος λόγος της
αντεφέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

1062/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου, Ελένη Παπαπαναγιώτου).
Καταδολίευση δανειστών (939 ΑΚ). Ακυρώνεται η καταδολιευτική δικαιοπραξία
μόνο κατά το μέρος κατά το οποίο ζημιώνεται αυτός που προσβάλλει την πράξη της
απαλλοτρίωσης δηλαδή μόνο για να καλυφθεί η απαίτηση του. Δημιουργείται κλάσμα
με αριθμητή το ποσό της απαίτησης και παρανομαστή το κατά την άσκηση της αγωγής
ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που απαλλοτριώθηκαν. Περιστατικά.

……Περαιτέρω και επειδή η
θε-σπιζόμενη με τις διατάξεις των
άρθρων 939 και 943 του ΑΚ διάρρηξη

της απαλ-λοτρίωσης που έγινε από τον
οφειλέτη προς βλάβη του δανειστή του
επέρχεται όχι εν όλω αλλά μόνο κατά
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το μέρος κατά το οποίο ζημιώνεται
αυτός που προσβάλλει την πράξη
της απαλλο-τρίωσης, δηλαδή κατά
το μέρος εκείνο που απαιτείται για να
καλυφθεί η απαί-τηση του, η οποία
διαφορετικά δεν μπο-ρεί να ικανοποιηθεί
(βλ. σχετικώς ΑΠ 479/2005, ΑΠ 1112/
2004, ΑΠ 1482/2004), η διάρρηξη
των συγκεκριμένων απαλλοτριωτικών
πράξεων της πρώτης εναγομένης προς
τις υπόλοιπες (κόρες της) θα επέλθει
μόνο κατά ποσοστό 74,57%, που είναι

το πηλίκον κλάσματος με αριθμητή το
ποσό της απαίτησης που πρέπει να
ικανοποιηθεί και παρα-νομαστή το
κατά την άσκηση της αγω-γής ποσό
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων
που απαλλοτριώθηκαν (24.304.980=
0,7457 κλπ ή 74,57%), κατά 32.589.726
το οποίο (ποσοστό, μέ-ρος) και πρέπει
να κηρυχθούν διαρρη-χθείσες οι ως
άνω απαλλοτριωτικές πρά-ξεις, κατά τα
οριζόμενα στο διατακτικό.

1068/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ιωάννα Κλάπα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Βλαχογιάννης, Γεώργιος Μακρυστάθης,
Θεόδωρος Νταβανέλος).
Καταδολίευση δανειστών. Στοιχεία της αγωγής. Για να είναι ορισμένη πρέπει να
αναφέρεται και η αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
939 και 943 του ΑΚ προκύπτει ότι η με
αυτές θεσπιζόμενη διάρρηξη των απαλλοτριώσεων, που έγιναν από τους οφειλέτες προς βλάβη των δανειστών τους,
επέρχεται κατά τόσο μόνον καθόσον
ζημιώνεται αυτός που προσβάλλει την
πράξη της απαλλοτρίωσης, δηλαδή κατά το μέρος εκείνο που απαιτείται για
να καλυφθεί η απαίτηση του, η οποία
διαφορετικά δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Ενόψει δε του ότι η εξεύρεση αυτού
του μέρους εξαρτάται από τη σχέση του
ποσού της απαίτησης που πρέπει να
ικανοποιηθεί προς το ποσό της αξίας
του περιουσιακού στοιχείου που απαλλοτριώθηκε κατά την άσκηση της αγωγής, πρέπει να αναφέρονται, εκτός των
άλλων στοιχείων, για την κατά το άρθρο
216 ΚΠολΔ πληρότητα της αγωγής, τα
ποσά αυτά (ΑΠ 1112/2004 Ελλ.Δνη
2005.74, Α.Π. 1482/2004 αδημ. σε

νομι-κά περιοδικά, ΑΠ 637/2001 ΝοΒ
50. 696, ΕλλΔνη 2002. 1413 και 1422,
Εφ.Θ. 2903/2005 Αρμ. 2005. 42, Εφ.Θ.
1854/2003 Αρμ. 2004.1693, Εφ.Πατρ.
331/2003 ΑΧΑΝΟΜ 2004.28). Μόνη η
μνεία ότι τα στοιχεία που απαλλοτριώθηκαν ήταν τα μόνα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή των οφειλετών,
δεν καθιστούν την αγωγή ορισμένη,
αφού και πάλι ανακύπτει ανάγκη να
διαπιστω-θεί αν πρέπει να διαρρηχθεί
όλη η απαλλοτριωτική δικαιοπραξία,
όταν η αξία του περιουσιακού στοιχείου
είναι μικρότερη από την απαίτηση του
ενά-γοντος δανειστή, ή κατά ένα μέρος
μόνον και πιο συγκεκριμένα όταν η αξία
που απαλλοτριώθηκε είναι μεγαλύτερη
από την αξία της απαίτησης.
Στην προκειμένη περίπτωση, με
την από 17.3.2003 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση,
η ενάγουσα ανώνυμη ασφαλιστική
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εται-ρεία και ήδη εφεσίβλητη ζητούσε
να απαγγελθεί η διάρρηξη ως καταδολιευτικής της αναφερόμενης σ’αυτήν
δι-καιοπραξίας (γονικής παροχής),
δυνά-μει της οποίας ο πρώτος των
εναγο-μένων και ήδη εκκαλούντων
μεταβίβασε στους λοιπούς το σ’ αυτήν
περιγραφό-μενο ακίνητο, παρότι αυτός
γνώριζε τη σε βάρος του αξίωση της
ενάγουσας, με σκοπό να ματαιώσει
την πλήρη ικα-νοποίηση αυτής, λόγω
ελλείψεως άλ-λης επαρκούς περιουσίας.
Στο δικό-γραφο της αγωγής όμως δεν
αναφέρε-ται η αξία του ακινήτου που
απαλλο-τριώθηκε και έτσι δεν μπορεί να

κριθεί μέχρι ποίου μέρους είναι αναγκαία
η διάρρηξη της επίδικης δικαιοπραξίας.
Επομένως, όπως προαναφέρθηκε στην
προηγούμενη νομική σκέψη, η αγωγή
δεν περιέχει, κατ’ άρθρο 216 παρ. 1 του
Κ.Πολ.Δ., σαφή έκθεση των γεγονότων
που τη θεμελιώνουν κατά νόμο και
δικαιολογούν την άσκηση της από την
ενάγουσα κατά των εναγομέ-νων, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνε-ται, και η αξία
του αντικειμένου που απαλλοτριώθηκε.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η αγωγή
έπρεπε να απορρι-φθεί ως απαράδεκτη,
λόγω αοριστίας του δικογράφου της.

1070/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Κυριακή Πετρίδου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Λεωνίδας Βλάχος).
Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Προϋποθέσεις
άσκησης της αγωγής και στοιχεία της. Την ιδιότητα του οφειλέτου έχει και ο εγγυητής.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 939, 941, 942, 943
του ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι οι δανειστές δικαιούνται να απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε απαλλοτρίωσης που έγινε
από τον οφειλέτη προς βλάβη τους,
εφόσον η υπόλοιπη περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίηση τους. Προϋποθέσεις δε προστασίας των δανειστών
είναι: 1) Απαλλοτρίωση εκ μέρους του
οφειλέτη. 2)Απαλλοτρίωση με πρόθεση
βλάβης των δανειστών, η οποία πρόθεση θεωρείται ότι υπάρχει, όταν αυτός
(οφειλέτης) γνωρίζει ότι με την απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου θα περιέλθει σε τέτοια οικονομική
κατάσταση, ώστε η περιουσία που του
απομένει να μην αρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών, αφού στην περί-

πτωση αυτή είναι προφανές ότι ο οφειλέτης γνωρίζει ότι συνέπεια της πράξεως του είναι η βλάβη των δανειστών,
την οποία αποδέχεται, 3) Βλάβη των
δανειστών, δηλαδή ελάττωση της περιουσίας του οφειλέτη σε τέτοιο βαθμό,
ώστε η υπόλοιπη περιουσία αυτού να
μην αρκεί προς ικανοποίηση των δανειστών. Η αφερεγγυότητα δε αυτή του
οφειλέτη, που είναι ένα από τα στοιχεία
της βάσεως της περί διαρρήξεως αγωγής, πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο
εγέρσεως της αγωγής που είναι ο κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό της
βλάβης των δανειστών, η οποία υπάρχει
μόνο όταν ο οφειλέτης είναι κατά το
χρόνο αυτό αφερέγγυος, 4) Γνώση του
τρίτου ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει
προς βλάβη των δανειστών, η οποία
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γνώση τεκμαίρεται, όταν ο τρίτος είναι,
κατά την απαλλοτρίωση, σύζυγος ή
συγγενής σε ευθεία γραμμή ή σε πλάγια γραμμή εξ αίματος έως και τον τρίτο
βαθμό ή από αγχιστεία έως το δεύτερο,
ενώ η ανωτέρω γνώση δεν απαιτείται,
αν η απαλλοτρίωση έγινε από χαριστική αιτία (ΑΠ 862/1998 ΕλλΔνη 40. 124,
ΑΠ 88/1998 ΕλλΔνη 39. 843, ΑΠ 2045/
1986 ΕλλΔνη 28. 1223, ΕΑ 4169/1999
ΕλλΔνη 40. 1160, ΕΑ 940/1999 ΕλλΔνη
40.1159). Εξάλλου, κατά τη σαφή έννοια των διατάξεων των άρθρων 939 επ.
ΑΚ, αυτός που εγείρει την αγωγή διαρρήξεως πρέπει να έχει την ιδιότητα του
δανειστή κατά το χρόνο που ο οφειλέτης
του επιχειρεί την απαλλοτρίωση. Τέτοια
ιδιότητα λογίζεται ότι έχει και ο φορέας
ενοχικής απαίτησης που τελεί υπό
ανα-βλητική προθεσμία, αρκεί μόνο
κατά το χρόνο της απαλλοτρίωσης

να έχουν συντελεστεί τα γεγονότα τα
παραγω-γικά της απαίτησης του και να
έχει γίνει αυτή ληξιπρόθεσμη κατά την
πρώτη στο ακροατήριο συζήτηση της
αγωγής για διάρρηξη (ΟλΑΠ 709/1974
ΝοΒ 23.300, ΑΠ 862/1998 ο.π., ΑΠ
121/1998 ΝοΒ 47. 52, ΑΠ 1297/1990
ΕλλΔνη 32. 1215), ενώ, επίσης, την
ιδιότητα του οφειλέτη κατά την έννοια
του άρθρου 939 ΑΚ έχει και ο εγγυητής,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
847, 850 και 851 του ίδιου Κώδικα, και
ως εκ τούτου και κάθε απαλλοτρίωση
που έγινε από αυτόν προς βλάβη του
δανειστή του, που είναι ο ίδιος με αυτόν
του πρωτοφειλέτη, εφόσον δεν επαρκεί
η υπόλοιπη περιουσία του για την ικανοποίηση του, υπόκειται σε διάρρηξη
κατά τους όρους των άρθρων 939 επ.
ΑΚ (ΑΠ 862/1998 ό.π., ΑΠ 1264/1994,
ΕλλΔνη 37.316).

1088/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Ανδρέας Χρόνης,
Βασίλειος Σκούρας).
Αδικοπραξία. Εισαγωγέας εμπορευμάτων ελαττωματικών. Φέρει ευθύνη (από αδικοπραξία)
εφόσον υπάρχει υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του της υποχρεώσεως πρόνοιας ή ασφαλείας,
από την έλλειψη της οποίας δεν ήρθη το ελάττωμα του πράγματος που προκάλεσε τη
ζημιογόνο προσβολή έννομου αγαθού. Αγωγή. Άσκηση της και μετά ταύτα παραίτηση
της από το δικόγραφο. Είναι όχληση. Συνεπώς από την κοινοποίηση της τρέχουν οι τόκοι
υπερημερίας. Αυτοκίνητο ελαττωματικό από την κατασκευή του. Νόμιμη η αγωγή κατά της
ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην Αθήνα και ασχολείται με την εισαγωγή αυτοκινήτων.
Επικουρική αγωγή (219 ΚΠολΔ) για την περίπτωση που απορριφθεί προηγούμενη.

….. Ευθύνη δε από παράλειψη
υπέχει ο εισαγωγέας προς πώληση
ενός προϊόντος, ο οποίος εξομοιώνεται
ως προς την ευθύνη με τον κατασκευαστή (παραγωγό) προϊόντων έναντι του
καταναλωτή, διότι αυτός έχει υποχρέω-

ση από την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη να ελέγχει
τα προϊόντα που εισάγει και πωλεί και
να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται
για την αποτροπή ζημίας στους καταναλωτές, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν σύμ-
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φωνα με τον προορισμό τους. Η ένταξη
της ευθύνης του εισαγωγέα ή παραγωγού στο αδικοπρακτικό δίκαιο και
ειδικότερα η πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως των ΑΚ 914, 200,
281 και 288 προϋποθέτουν υπαίτια
παραβίαση εκ μέρους του υποχρεώσεως πρόνοιας ή ασφάλειας, από την
έλλειψη της οποίας δεν ήρθη το ελάττωμα του πράγματος, που προκάλεσε τη
ζημιογόνο προσβολή έννομου αγαθού
(βλ. σχετ. Ι.Καράκωστα, Η ευθύνη του
παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα, όπ. ανωτ. σελ. 87). Επειδή η κατά
τα άρθρα 294, 295 § 1 και 297 ΚΠολΔ
παραίτηση του ενάγοντος από το
δικό-γραφο της αγωγής που συνιστά
ανά-κληση της ενυπαρχούσης σε αυτή
συγ-κεκριμένης αιτήσεως για παροχή
δικα-στικής προστασίας, υπό την έννοια
της παραιτήσεως μόνο από την έναντι
της πολιτείας αξίωση για έκδοση αποφάσεως επί συγκεκριμένης δίκης, έχουσα
ως αποτέλεσμα το ότι η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα, συνεπάγεται την
ανατροπή εξ υπαρχής μόνο των αποτελεσμάτων που επήλθαν με και από την
άσκηση αυτής. Γιατί το προαναφερθέν
από την παραίτηση αποτέλεσμα αφορά
μεν την άσκηση της αγωγής ως σύνθετης
διαδικαστικής πράξης (κατάθεση και
επίδοση αντιγράφου της), δεν αφορά
όμως και την επίδοση στον εναγόμενο
αντιγράφου της αγωγής για επιδίκαση
αντικειμένου απαιτήσεως κατά το μέρος
που η επίδοση του έχει χαρακτήρα
οχλήσεως, ως οιονεί δικαιοπραξίας
ανε-ξάρτητης από την επίδοση ως
διαδικα-στικής πράξης, παρά την υλική
σύμ-πτωση τους. Αντίθετη της ανωτέρω
εκ-δοχής δεν μπορεί να στηριχθεί στη
διά-ταξη του άρθρου 221 παρ. 1 ΚΠολΔ,
κατά το μέρος που διακρίνει τις συνέπειες της επιδόσεως της αγωγής από
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εκείνες της καταθέσεως, γιατί με τη διάταξη αυτή σκοπείται ο ακριβής προσδιορισμός της διαδικαστικής πράξεως
που επιφέρει τα κατά το ουσιαστικό
δίκαιο αποτέλεσμα της ασκήσεως
αγω-γής και όχι και ο αποκλεισμός της
δυνα-τότητος αυτοτελούς υπάρξεως
της μο-νομερούς δικαιοπραξίας ή οιονεί
δικαιο-πραξίας του ουσιαστικού δικαίου
που το επιδιδόμενο δικόγραφο τυχόν
περιέ-χει και που δύναται να συντελείται
με την απεύθυνση και περιέλευση
σε ορι-σμένο πρόσωπο δηλώσεως
οποιουδή-ποτε τύπου. Συνεπώς, η
παραίτηση από του δικογράφου της
αγωγής, κατα-λύουσα αναδρομικώς την
επίδοση της αγωγής ως διαδικαστικής
πράξης, ούτως ώστε να μην οφείλονται
εξ αιτίας της τόκοι κατά το άρθρο 346
ΑΚ, αλλά όχι και κατά το μέρος που
συνιστά απλή όχληση, δεν συνεπάγεται
άρση αναδρομική ή μη των κατά το
άρθρο 345 ΑΚ εννόμων συνεπειών
της υπερημε-ρίας του εναγομένου
οφειλέτου, η οποία έχει ήδη, μετά την
όχληση επέλθει (Ολ. ΑΠ 13/1994, ΑΠ
435/2006 Δημοσίευση Νόμος).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την από 27-11-2002 αγωγή, επί της
οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, οι ενάγοντες εξέθεσαν ότι η εναγομένη τους πώλησε το αναφερόμενο
στην αγωγή αυτοκίνητο, το οποίο είχε
το ελάττωμα που περιγράφουν, κατά
παράβαση της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών από αμέλεια της,
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην
αγωγή, με συνέπεια, εξαιτίας αυτού του
ελαττώματος, να προκληθεί ατύχημα
και να υποστούν αυτοί τις ζημίες που
αναφέρουν. Με βάση το ιστορικό αυτό
ζήτησαν να υποχρεωθεί η εναγομένη
να αντικαταστήσει το βλαβέν αυτοκίνητο
τους με άλλο απαλλαγμένο πραγματι-
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κών ελαττωμάτων, άλλως να υποχρεωθεί να τους καταβάλει συμμέτρως το
ποσόν των 25.432 ευρώ το οποίο
ισού-ται με την αξία αυτού και έπρεπε
να καταβάλουν την 21-9-2001 στην αναφερόμενη Τράπεζα για επιστροφή του
ληφθέντος δανείου για την αγορά του
με το αναφερόμενο συμβατικό επιτόκιο
άλλως υπερημερίας από 21-9-2001,
που είχαν ασκήσει προηγούμενη αγωγή, καθώς και τα αναφερόμενα στην
αγωγή έξοδα ύψους 1.353 ευρώ. Περαιτέρω οι ίδιοι ως άνω ενάγοντες άσκησαν την από 19-7-2004 αγωγή τους
επιβοηθητικά, για την περίπτωση που
θα απορριπτόταν η πρώτη, παραδεκτά
κατ’ άρθρο 219 Κ.Πολ.Δ., στην οποία
αναφέρουν επιπλέον περιστατικά θεμελιωτικά της υπαιτιότητας της εναγομένης, με το ίδιο αιτητικό. Οι αγωγές
αυτές είναι νόμιμες και ορισμένες, αφού
περιέχουν όλα τα κατά νόμο αναγκαία
για τον προσδιορισμό του είδους και
τους ύψους του αιτήματος του ενάγοντος
πραγματικά περιστατικά, όπως ορθά
έκρινε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
το οποίο κατ’ αρχήν με την 155/2005
απόφαση του ανέβαλε την έκδοση
ορι-στικής απόφασης και διέταξε τη
διενέρ-γεια πραγματογνωμοσύνης, μετά
τη διενέργεια της οποίας επανήλθε η
υπό-θεση προς συζήτηση και εκδόθηκε
η εκκαλουμένη απόφαση, με την οποία
έγινε δεκτή η πρώτη αγωγή ως κατ’
ου-σίαν βάσιμη κατά ένα μέρος και υποχρέωσε την εναγομένη να καταβάλει σε
κάθε ενάγοντα αποζημίωση 5.831 ευρώ
με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής μέχρι την εξόφληση, χωρίς να
ερευνήσει τη δεύτερη αγωγή, αφού η
άσκηση της ήταν επικουρική κατά τα
προεκτεθέντα. Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται οι διάδικοι για μη
ορθή εφαρμογή του νόμου και εσφαλ-
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μένη εκτίμηση των αποδείξεων και
ζητούν για τους λόγους που ειδικότερα
έκαστος εξ αυτών αναφέρει στην έφεση
του και στους πρόσθετους λόγους, αντίστοιχα, να εξαφανιστεί η απόφαση αυ-τή
προκειμένου κατά μεν τους ενάγοντες
– εκκαλούντες να γίνει εν όλω δεκτή η
αγωγή τους, κατά δε την εναγόμενη- εκκαλούσα να απορριφθεί η αγωγή.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η εναγομένη,
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΓΕ-ΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΒΕ», που
εδρεύει στην Αθήνα, σε εκτέλεση σύμβασης πώλησης που κατάρτισε με τους
ενάγοντες στην Πάτρα, τον Σεπτέμβριο
του 2000 παρέδωσε σ’ αυτούς στις 29-92000, μέσω του αντιπροσώπου της στην
Πάτρα, ένα ιδιωτικής χρήσης επι-βατηγό
αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφο-ρίας
ΑΧΡ 2776, εργοστασίου κατασκευ-ής
HONDA 1, 6 HRV V-TEC 1600 κ.ε., 125
ίππων, με ημερομηνία πρώτης άδειας
κυκλοφορίας 25-9-2000, αντί τιμήματος
8.716.000 δραχμών ή 25.578 ευρώ.
Τον συγκεκριμένο τύπο αυτοκινή-του
είχαν επιλέξει οι ενάγοντες για αγο-ρά
από την έκθεση αυτοκινήτων HONDA,
που διατηρούσε ο αντιπρόσω-πος της
εναγομένης στην Πάτρα Κ.Κ.
…..Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι
το εν λόγω αυτοκίνητο είχε κατασκευαστικό ελάττωμα στη φωλιά του δεξιού
σφαιρικού συνδέσμου της άρθρωσης
του κάτω βραχίονα, που συνδέει τον
εμ-πρόσθιο δεξιό τροχό με το εμπρόσθιο
δεξιό σύστημα ανάρτησης (βλ. τεχνική
έκθεση Θ.Χ που προσκομίζουν οι ενάγοντες και έκθεση πραγματογνωμοσύνης Κ.Μ, που διενεργήθηκε, δυνάμει της
3851/2002 απόφασης ασφαλιστικών
μέτρων), το οποίο εμφανίστηκε με μόνη
την άνω εφαπτόμενη κίνηση του αυτοκινήτου επί της δεξιάς προστατευτικής
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μπάρας, γεγονός που δεν μπορεί να
δικαιολογηθεί από τη λειτουργική κίνηση και την όλη κατάσταση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου (κατασκευασμένο
και για διαδρομές εκτός δρόμου, πρόσφατη κυκλοφορία του, ιπποδύναμη
κλπ). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι αυτό
δεν υπέστη ολική καταστροφή, όπως
υποστηρίζουν οι ενάγοντες. Έτσι, το
Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει ποσά
προς αποκατάσταση των επί μέρους
ζημιών, που τελούν σε αιτιώδη συνάφεια
με το άνω κατασκευαστικό ελάττωμα,
χωρίς να μεταβάλλεται η βάση της
προκειμένης κυρίας αγωγής, η οποία
ερευνάται, παρελκούσης της ουσιαστικής έρευνας της επικουρικής αγωγής,
αφού στην ολική καταστροφή περιλαμβάνονται και οι ελάσσονες υλικές ζημίες
(ΑΠ 994/1991 ΕλΔ 33, 810). Περαιτέρω, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα παραπάνω, οι υλικές ζημίες που προκλήθηκαν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου
των εναγόντων οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου ενάγοντος και κατά συνέπειαν δεν θα επιδικαστούν σχετικά κονδύλια. Επίσης,
από τα σημεία πρόσκρουσης στο προστατευτικό κολωνάκι δικαιολογούνται
υλικές ζημίες μόνο στο εμπρόσθιο
τμή-μα του αυτοκινήτου και στους

εμπρό-σθιους τροχούς και το σύστημα
διεύθυν-σης, οι οποίες οφείλονται στο
προεκτε-θέν κατασκευαστικό ελάττωμα
του αυτοκινήτου, με το οποίο συνδέονται
αι-τιωδώς και είναι δυνατόν να αποκατασταθούν έτσι ώστε να είναι ασφαλής η
κίνηση του οχήματος με την τοποθέτηση
καινούργιων ανταλλακτικών. Η εναγομένη είναι υπόχρεη αποκατάστασης
των εν λόγω ζημιών διότι διοχέτευσε στην
αγορά ως διανομέας και αντιπρόσωπος
στην Ελλάδα της κατασκευάστριας
εταιρίας, το εν λόγω όχημα παραλείποντας υπαίτια προηγουμένως να
το ελέγξει αν εμφανίζει πραγματικό
ελάτ-τωμα, όπως όφειλε κατά την καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και την
κρατούσα κοινωνική αντίληψη, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τους ενάγοντες, από τους κινδύνους που δημιουργεί η κυκλοφορία
του, με την άρση του συγκεκριμένου
ελαττώματος, κατά τα οριζόμενα στη
μείζονα σκέψη της παρούσας. Βέβαια
από τα άνω εκτιθέμενα προκύπτει ότι
υπάρχει συνυπαιτιότητα και του πρώτου ενάγοντος τις ζημιές στο εμπρόσθιο
τμήμα του αυτοκινήτου, πλην όμως δεν
προβάλλεται ένσταση συνυπαιτιότητας
από την πλευρά της εναγομένης.

1162/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ασημίνα Υφαντή, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Ζώα (πρόβατα). Θανάτωση τους από σκύλους. Τρόπος υπολογισμού της ζημίας από
τη θανάτωση. Σε αυτήν προστίθεται και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Περιστατικά.

….Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι τα
θανατωθέντα 8 θηλυκά πρόβατα ήταν
βελτιωμένης φυλής ηλικίας από 3-5 ετών,

η αξία καθενός απ’ αυτά ανερχόταν στο
ποσό των 200 ευρώ και η συνολική τους
αξία στο ποσό των 1.600 ευρώ (200 χ 8).
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Τα θανατωθέντα 10 αρνιά είχαν συνολικό
καθαρό βάρος κρέατος 88 κιλά, αξίας 5
ευρώ το κιλό και συνολικής 440 ευρώ (88
χ 5). Τα ανωτέρω πρόβατα είχαν γεννήσει
και παρήγαγαν γάλα τουλάχιστον 2 κιλά
το καθένα ημερησίως για το χρονικό
διάστημα από 31.1.2002 έως 30. 6.
2002 θα παρήγαγαν συνολική ποσότητα
γάλακτος 2.400 κιλών ( 8 χ 2 = 16 κιλά χ
30 ημέρες = 480 κιλά χ 5 μήνες), αξίας
1.440 ευρώ (2.400 κιλά χ 0,60 το κιλό).
Έτσι το καθαρό κέρδος που απώλεσε ο
ενάγων από την μη εκμετάλλευση των
προβάτων του για το προαναφερόμενο
διάστημα, μετά την αφαίρεση των εξόδων
για την τροφή τους, ύψους 360 ευρώ,
ανέρχεται στο ποσό των 1.080 ευρώ
(1.440 – 360). Επίσης τα ως άνω 8
πρόβατα θα γεννούσαν 2 αρνιά το καθένα
και από την πώληση των 16 αρνιών,
καθαρού βάρους 10 κιλών το καθένα ο
ενάγων θα εισέπραττε 960 ευρώ (16 χ
10 χ 6 ευρώ το κιλό). Κατά το χρονικό
διάστημα από 20.12.2002 έως 20.6.2003
τα ίδια ως άνω πρόβατα θα παρήγαγαν
γάλα συνολικής ποσότητας 2.880 κιλών
(8 χ 2=16 κιλά χ 30 ημέρες = 480 κιλά χ

6 μήνες), αξίας 1.728 ευρώ (2.880 κιλά
χ 0,60 το κιλό). Έτσι το καθαρό κέρδος
που απώλεσε ο ενάγων από την μη
εκμετάλλευση των προβάτων του για την
ως άνω δεύτερη κτηνοτροφική περίοδο,
μετά την αφαίρεση των εξόδων για την
τροφή τους, ύψους 432 ευρώ, ανέρχεται
στο ποσό των 1.296 ευρώ (1.728-432).
Επομένως η ζημία του ενάγοντος από
την ως άνω αιτία ανέρχεται στο ποσό
των 5.376 ευρώ. Περαιτέρω, ενόψει των
συνθηκών τελέσεως της αδικοπραξίας,
της ευθύνης της εναγομένης ως κατόχου
των παραπάνω σκύλων, του είδους και
της εκτάσεως της ζημίας του ενάγοντος,
της σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρίας
του, της οικονομικής καταστάσεως και
κοινωνικής θέσεως των διαδίκων, το
Δικαστήριο κρίνει ότι ο ενάγων υπέστη
ηθική βλάβη για την οποία πρέπει να
του επιδικαστεί το ποσό των 500 ευρώ,
ως εύλογη χρηματική του ικανοποίηση.
Έτσι η συνολική ζημία του ενάγοντος, την
οποία υποχρεούται να αποκαταστήσει η
εναγομένη ως κάτοχος των προαναφερόμενων σκύλων, ανέρχεται στο ποσό
των 5.876 ευρώ.

1234/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Βασιλόπουλος, Σοφία Ορφανού).
Περιουσία ή επιχείρηση. Μεταβίβαση σε τρίτο. Προϋποθέσεις ευθύνης του τρίτου και
στοιχεία της σχετικής αγωγής δανειστή του οφειλέτου κατά του τρίτου για να είναι ορισμένη.
Αγωγή με περισσότερες αιτήσεις του ενάγοντος κατά του ιδίου εναγομένου. Προϋποθέσεις
για να είναι νόμιμη η αγωγή. Αν δεν υπάρχει μια προϋπόθεση τότε διατάσσεται ο χωρισμός
των αιτήσεων. Καταδολίευση δανειστών (939 ΑΚ). Η σχετική αγωγή έχει διαπλαστικό
χαρακτήρα και η καταγόμενη με αυτή για δικαστική κρίση διάγνωση είναι ανεπίδεκτη
χρηματικής αποτίμησης και συνεχώς υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Πολ.
Πρωτοδικείου. Η καταδολίευση δεν είναι αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ
γιατί είναι μεν παράνομη πράξη αλλά ως συνέπεια έχει την διάρρηξη και όχι την αποζημίωση.
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Κατά το άρθρο 477 του ΑΚ αν
κάποιος με σύμβαση που συνάπτει με
το δανειστή υποσχεθεί την εκπλήρωση
του ξένου χρέους, ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται, αλλά παράγεται πρόσθετη
ενοχή αυτού που υποσχέθηκε, εφόσον δεν
προκύπτει σαφώς το αντίθετο. Εξάλλου,
κατά το άρθρο 479 του ΑΚ αν με σύμβαση
μεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση,
αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο
δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζομένων
στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην
περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη
αυτού που μεταβιβάζει εξακολουθεί να
υπάρχει. Από τις παραπάνω διατάξεις
προκύπτει ότι στην αγωγή του δανειστή του
μεταβιβάσαντος την επιχείρηση του κα-τά
του αποκτήσαντος αυτήν πρέπει να αναφέρεται : 1) η ύπαρξη χρέους του μεταβιβάσαντος που έχει σχέση με τη μεταβιβαζόμενη επιχείρηση και η ενοχική σχέση από
την οποία προήλθε το χρέος, 2) η ύπαρξη
συμβάσεως μεταξύ του μεταβιβάσαντος και
του εναγομένου, με την οποία ο τελευταίος
απέκτησε την επιχείρηση με μία ή περισσότερες διαδοχικές πράξεις, 3) η αξία της
επιχειρήσεως που μεταβιβάστηκε, 4) ότι ο
εναγόμενος γνώριζε ότι αυτή αποτελούσε
το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του
εναγομένου (βλ. Ιωάννη Κατρά, Αγωγές
Αστικού Κώδικα και Ενστάσεις, 2005, παρ.
75, σελ. 321-328). Ειδικότερα, στην παραπάνω αγωγή που αφορά αξίωση του δανειστή του μεταβιβάσαντος την επιχείρηση
κατά του αποκτήσαντος αυτή στοιχείο απαραίτητο για το ορισμένο της ιστορικής βάσεως της αγωγής σε σχέση με την ύπαρξη
των σχετικών χρεών που προέρχονται από
συμβάσεις πωλήσεως δεν είναι μόνο η μνεία
αυτών, αλλά απαιτείται η μνεία κάθε εμπορεύματος που πουλήθηκε και παραδόθηκε, η ποσότητα των εμπορευμάτων, η τιμή
μονάδας κάθε πωλούμενου εμπορεύματος
και το είδος της μονάδας (πρβλ. ΕφΑθ
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4126/2001 ΕλλΔνη 2002, 845).
Με τον τέταρτο λόγο της εφέσεως
της η εκκαλούσα παραπονείται ότι η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα έκρινε ότι
σε περίπτωση αξιώσεως από σωρευτική
αναδοχή κατ’ άρθρο 479 του ΑΚ στοιχεία
της ιστορικής βάσεως της αγωγής είναι μεταξύ άλλων και τα δημιουργικά γεγονότα
της ενοχής για την οποία αξιώνεται ευθύνη
από την αναδοχή χρέους και ειδικότερα
σε περίπτωση κατά την οποία οι σχετικές
οφειλές (χρέη) προέρχονται από συμβάσεις πωλήσεως για τις οποίες εκδόθηκαν
τιμολόγια δεν αρκεί για το ορισμένο της
αγω-γής η μνεία αυτών, αλλά απαιτείται
η μνεία κάθε είδους που πουλήθηκε και
παραδό-θηκε, η ποσότητα αυτών, η τιμή
μονάδας κάθε πωλουμένου και το είδος της
μο-νάδας, ενώ δεν υφίσταται αοριστία της
αγω-γής αυτής που στηρίζεται στις διατάξεις
των άρθρων 477 και 479 του ΑΚ. Ο λόγος
αυτός της εφέσεως πρέπει να απορριφθεί
ως αβάσιμος, καθόσον σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην παραπάνω νομική σκέψη
η αγωγή αυτή που έχει ως αντικείμενο την
υποχρέωση του δεύτερου εναγομένου για
καταβολή στην ενάγουσα ποσού 40.000
ευρώ ευθυνομένου στα πλαίσια σωρευτικής αναδοχής χρέους από τη μεταβίβαση
σ’ αυτόν της ατομικής επιχειρήσεως του
πρώτου εναγομένου είναι αόριστη για το
λόγο ότι η ενάγουσα δεν αναφέρει στο δικόγραφο της αγωγής της κατά τρόπο σαφή και
ορισμένο το επίδικο χρέος και συγκεκριμένα
σε σχέση με τις διαδοχικές πωλήσεις από
τις οποίες προήλθε το χρέος αυτό για τις
οποίες εκδόθηκαν τα σχετικά τιμολόγια δεν
προσδιορίζει το είδος κάθε εμπορεύματος
που πουλήθηκε και παραδόθηκε, την
ποσότητα των εμπορευμάτων, την τιμή
μονάδος κάθε πωλούμενου εμπορεύματος
και το είδος της μονάδας, καθώς και την
αξία της ατομικής επιχειρήσεως του πρώτου
εναγομένου που μεταβιβάστηκε στο δεύτερο
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εναγόμενο και επομένως το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο ορθά απέρριψε την αγωγή αυτή
ως αόριστη και δεν έσφαλε στην ερμηνεία
και την εφαρμογή του νόμου. Κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 218 του ΚΠολΔ
περισσότερες αιτήσεις του ίδιου ενάγοντος
κατά του ίδιου εναγομένου οι οποίες
πηγάζουν από την ίδια ή διαφορετική αιτία,
αφορούν το ίδιο ή διαφορετικό αντικείμενο
και στηρίζονται στον ίδιο ή διαφορετικό λόγο
μπορούν να ενωθούν στο ίδιο δικόγραφο
αγωγής α) αν δεν είναι αντιφατικές μεταξύ
τους, β)αν στο σύνολο τους υπάγονται λόγω
ποσού στο δικαστήριο όπου εισάγονται γ)αν
υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του ίδιου
δικαστηρίου, δ) αν υπάγονται στο ίδιο είδος
διαδικασίας και ε) εάν η σύγχρονη εκδίκαση
τους δεν επιφέρει σύγχυση, ενώ κατά την
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αν ενωθούν
περισσότερες αιτήσεις χωρίς να συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1,
διατάσσεται ύστερα από αίτηση ή και
αυτεπαγγέλτως ο χωρισμός και στην
περίπτωση καθ’ ύλην ή κατά τόπον αναρμοδιότητας εφαρμόζονται τα άρθρα 46 και
47 του ΚΠολΔ. Περαιτέρω, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο λόγω του μεταβιβαστικού
αποτελέσματος της εφέσεως (άρθρα 522
και 525 παρ. 1 του ΚΠολΔ) έχει την εξουσία
και χωρίς ειδικό παράπονο να ερευνήσει
αυτε-παγγέλτως την καθ’ ύλην αρμοδιότητα
του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Αν διαπιστωθεί ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
ήταν καθ’ ύλην αναρμόδιο, εξαφανίζει την
εκκαλουμένη απόφαση και παραπέμπει
την υπόθεση στο αρμόδιο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο σύμφωνα με τα άρθρα 46
και 535 παρ. 2 εδ. α’ του ΚΠολΔ (ΕφΑθ
12666/1990 32, 1086). Εξάλλου, κατά το
άρθρο 939 του ΑΚ οι δανειστές έχουν το
δικαίωμα να απαιτήσουν κατά τους όρους
των επόμενων άρθρων του ΑΚ τη διάρρηξη
κάθε απαλλοτριώσεως που έγινε από τον
οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον η υπό-

165

λοιπη περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίηση τους. Η αγωγή διαρρήξεως έχει
δια-πλαστικό χαρακτήρα και η καταγόμενη
μ’ αυτή για δικαστική κρίση διάγνωση είναι
ανεπίδεκτη χρηματικής αποτιμήσεως και
συνεπώς υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (ΕΠειρ
433/1994 Ελλ Δνη 36,686). Επίσης, από
το παραπάνω άρθρο του ΑΚ προκύπτει
ότι η καταδολίευση δανειστών που τελείται
προς βλάβη τούτων με την απαλλοτρίωση
της περιουσίας του οφειλέτη τους, ώστε να
καθίσταται έναντι αυτών αναξιόχρεος δεν
αποτελεί και αδικοπραξία υπό την έννοια
του άρθρου 914 του ΑΚ. Τούτο δε, καθόσον
είναι μεν παράνομη συμπεριφορά, αφού
απαγορεύεται, αλλά ως συνέπεια της ορίζεται όχι η αποζημίωση, αλλά η διάρρηξη
της απαλλοτριωτικής πράξεως. Ακόμη και
όταν η καταδολιευτική απαλλοτρίωση θεμελιώνει την αντικειμενική υπόσταση του
κα-τά το άρθρο 397 του ΠΚ εγκλήματος,
δεν έχει ως συνέπεια την αποζημίωση, αλλά
τη διάρρηξη (βλ. ΑΠ 554/2005 Τράπεζα
Νομικών Πληροφοριών: INTRACOM ΝΟΜΟΣ). Τέλος, κατά το άρθρο 932 του ΑΚ
σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα
από την αποζημίωση για την περιουσιακή
ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει
εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση αδικοπραξίας σε βάρος του νομικού
προσώπου γεννιέται σε βάρος εκείνου
που αδικοπράγησε αξίωση χρηματικής
ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης υπό
τον όρο ότι το νομικό πρόσωπο υπέστη
προσβολή στην εμπορική του πίστη, στην
επαγγελματική του υπόληψη και γενικά
στο εμπορικό του μέλλον, διότι στα νομικά
πρόσωπο η ηθική βλάβη δεν αναφέρεται
σε ενδιάθετο αίσθημα που ανάγεται στον
εσωτερικό κόσμο, αλλά σε συγκεκριμένη
βλάβη που έχει υλική υπόσταση (βλ.ΑΠ
Γεωργιάδη – Μιχ. Σταθόπουλου, Αστικό
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Κώδικα, Ειδικό Ενοχικό, Τόμος IV, σελ. 817).

1261/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Κυριακή Πετρίδου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πεντζιάς, Ιωάννης Καρβούνης).
Χρησιδάνειο. Αορίστου χρόνου. Καταγγελία της σύμβασης από τον χρήστη. Η συντηρητική
κατάσχεση του χρησιδανεισθέντος πράγματος (ακινήτου) από τον χρησάμενο, δεν έχει
έννομη σημασία. Μπορεί δηλαδή ο χρήστης να εκμισθώσει μετά την παράδοση του
πράγματος σε τρίτον γιατί αυτή η (εκμίσθωση) δεν απαγορεύεται από τη συντηρητική
κατάσχεση(715 ΑΚ). Ένδικα μέσα του χρήστη για την έξωση του χρησαμένου (αγωγή
κυριότητας, αγωγή με βάση τη σύμβαση του χρησιδανείου και αγωγή περί νομής).
Αλυσιτελώς προβάλλεται από το χρησάμενο η ετήσια παραγραφή της νομής αφού ο
χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του από τη σύμβαση του χρησιδανείου.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων
810 και 816 ΑΚ στη σύμβαση του χρησιδανείου, κατά την οποία ο χρήστης
παραχωρεί τη χρήση του πράγματος,
κινητού ή ακινήτου, χωρίς αντάλλαγμα
στο χρησάμενο, ο τελευταίος έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα στο
χρήστη μετά τη λήξη της σύμβασης. Η
λήξη της σύμβασης καθορίζεται είτε με
συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων
είτε από το σκοπό του χρησιδανείου,
όπως αυτός συνομολογήθηκε. Εάν
το χρησιδάνειο ορίσθηκε για αόριστο
χρόνο, η σύμβαση λύεται με καταγγελία
από το χρήστη (άρθρο 323 ΑΚ), αρκεί
να μη ασκείται το δικαίωμα καταγγελίας άκαιρα και επιζήμια για το χρησάμενο (άρθρο 200, 288 ΑΚ), ενόψει της
ιδιάζουσας φύσης του χρησιδανείου ως
σύμβασης φιλαλληλίας, αγαθοσύ-νης
και κοινωνικής ευπρέπειας (Πασιάς
ΕρμΑΚ άρθρο 816 αριθ. 1, 3, ΕΘρ 151/
1984 ΕλλΔνη 25.1210, ΕΑ 9740/1981
ΕλλΔνη 2331, ΕΠ 41/76 ΝοΒ 24.814
με παρατηρήσεις Σπυριδάκη, σχ. ΑΠ
1058/1982 ΕλλΔνη 24.213). Μετά τη
λήξη ή λύση της σύμβασης χρησιδανεί-

ου, εάν ο χρήστης είναι κύριος του πράγματος που χρησιδανείσθηκε, μπορεί να
αναζητήσει αυτό είτε με την αγωγή από
το χρησιδάνειο, είτε με διεκδικητική,
που βασίζεται στο δικαίωμα κυριότητας. Επί πλέον η άρνηση του χρησάμενου να αποδώσει, μετά τη λήξη ή τη
λύση της σύμβασης, το πράγμα, δημιουργεί κατάσταση παράνομη και ο
χρήστης, εφόσον κατ΄ αυτόν τον τρόπο
προσβάλλεται παράνομα με αποβολή
από τη νομή του πράγματος, δικαιούται
να ζητήσει την απόδοση της νομής του
κατά τα άρθρα 984, 987 ΑΚ (Γεωργιάδης – Σταθοπούλου άρθρο 810 ΑΚ αριθ.
13, σελ. 242, ΕΑ 2202/67 Νο Β 16.406 και
ΑΠ 170/2003 Ελλην Δνη 41.1370).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Η εφεσίβλη-τη
είχε αναλάβει ως εργολάβος με αντιπαροχή την ανέγερση πολυόροφης οικοδομής επί ενός οικοπέδου εκτάσεως
839,72 τμ, ιδιοκτησίας Σ συζ. Ηλ.Π, στη
θέση «Χαρώνη» εντός σχεδίου Παραλίας του Δήμου Ακράτας Αχαΐας. Η εν
λόγω οικοδομή υπήχθη στο σύστημα
της οριζόντιας ιδιοκτησίας δυνάμει της
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υπ’ αρ. 9697/1996 συμβολαιογραφικής
πράξης του Συμ/φου Ακράτας, Κ.Π που
μεταγράφηκε νόμιμα και με το υπ’ αρ.
9145/1996 προσύμφωνο μεταβιβάσεως
ποσοστών εξ αδιαιρέτου και εργολαβικού του παραπάνω συμ/φου, η οικοπεδούχος ανέλαβε την υποχρέωση να
μεταβιβάσει ως εργολαβικό αντάλλαγμα στην εφεσίβλητη εταιρία ή σε τρίτα
πρόσωπα, που θα υποδειχθούν από
αυτήν, ορισμένα ποσοστά εξ αδιαιρέτου
επί του ανωτέρω οικοπέδου, τα οποία
αντιστοιχούν σε ορισμένες οριζόντιες
ιδιοκτησίες μεταξύ των οποίων είναι
και τα επίδικα γραφεία με τα στοιχεία
Α-6 και Α-7. Τον Ιούλιο του έτους 2000
ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της εφεσίβλητης εταιρίας Β.Ο και ενώ η εταιρία
βρισκόταν στην νομή του οικοπέδου
μετά την υπογραφή του ως άνω εργολαβικού, παραχώρησε άτυπα και χωρίς
αντάλλαγμα στον εκκαλούντα (μέλος της
εφεσίβλητης εταιρίας), τη χρήση των
επιδίκων ακινήτων, με προφορική σύμβαση χρησιδανείου αορίστου χρόνου,
με τον όρο να τα αποδώσει στην εταιρία
οποτεδήποτε του τα ζητούσε για να τα
εκμεταλλευθεί η ίδια. Η τελευταία στις
1-10-2001 έστειλε επιστολή στον εκκαλούντα (η οποία του επιδόθηκε αυθημερόν βλ. την υπ’αρ.13034/1-10-01
έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων
(Αντ.Σ), με την οποία τον καλούσε, αν
επιθυμούσε να παραμείνει στη χρήση
των επιδίκων ακινήτων (τα οποία χρησιμοποιούσε ενιαία ως γραφείο), να συνάψει μαζί της μισθωτήριο συμφωνητικό
καταβάλλοντας και σχετικό μίσθωμα,
άλλως του δήλωσε την πρόθεση της
να τα εκμισθώσει σε τρίτους. Η εν
λόγω επιστολή συνιστά καταγγελία της
προ-φορικώς συναφθείσας αορίστου
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χρόνου συμβάσεως χρησιδανείου και
την από-δοση των χρησιδανεισθέντων
ακινήτων, όπως είχε δικαίωμα με
ειδικό όρο της συμβάσεως (άρθρ. 816
ΑΚ). Ως εκ τού-του ο προβαλλόμενος
λόγος έφεσης περί αοριστίας της υπό
κρίση αγωγής ότι δεν προσδιορίζεται η
φύση του χρη-σιδανείου και ο χρόνος
καταγγελίας του, είναι αβάσιμος και
πρέπει ν’ απορ-ριφθεί.
Περαιτέρω, ο εκκαλών, με την
από 12-10-2001 επιστολή του προς
την εφεσίβλητη, της οποίας προσωρινή
δια-χειρίστρια, μετά τον θάνατο του
διαχει-ριστή της Β.Ο, διορίστηκε με
την υπ’ αρ. 578/2000 απόφαση του
Μονομε-λούς Πρωτοδικείου Αιγίου η
εταίρος Μ.Ο, αναγνώρισε τη σύναψη της
συμ-βάσεως χρησιδανείου, αρνήθηκε
όμως να της αποδώσει τη χρήση των
επιδίκων ακινήτων και εξακολουθεί να τα
πα-ρακρατεί παράνομα. Ο ισχυρισμός
του εκκαλούντος ότι τα επίδικα έχουν
κατα-σχεθεί συντηρητικά υπ’ αυτού,
δεν ασκεί καμμία έννομη επιρροή στο
δικαί-ωμα της εφεσίβλητης ως νομέα
να ζητή-σει την απόδοση της χρήσεως
τους, η τυχόν δε εκμίσθωση τους δεν
εμπίπτει στην απαγόρευση διάθεσης
του κυρίου ή νομέα του συντηρητικώς
κατασχε-θέντος ακινήτου(άρθρ. 715
ΚΠολΔ Ερμηνεία Βασ.Βαθρακοκοίλη
σελ. 234 αρ.3). Επίσης ο ισχυρισμός
του εκκα-λούντος ότι η ένδικη αγωγή έχει
υπο-πέσει στην εκούσια παραγραφή της
νο-μής, αλυσιτελώς προβλήθηκε, διότι
σύμφωνα με τα προλεχθέντα στην μείζονα σκέψη της παρούσας ο χρήστης
μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του
από τη σύμβαση του χρησιδανείου.
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3. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
93/2007
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Τρυφωνίδης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γκουβίτσας, Παναγιώτης Αλεξόπουλος,
Αριστείδης Μπακόπουλος).
Αρνητική αγωγή. Έννοια και περιεχόμενο. Γ.Ο.Κ. Παράβαση διατάξεων του. Δεν
δημιουργούν συνήθως ιδιωτικά δικαιώματα υπέρ τρίτων αλλά δημιουργούν, κατ΄ αρχήν
σφαίρα εξουσίας της διοίκησης, η δράση της οποίας υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο
των διοικητικών δικαστηρίων. Κάθε διαφορά περί την παράβαση όρων δομήσεως και
περιορισμών και που έχει ως αντικείμενο την καθαίρεση του κτίσματος που κατασκευάσθηκε
παρανόμως, διαφεύγει από την κατά το άρθρο 1 ΚΠολΔ δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών
δικαστηρίων. Δικαίωμα αποζημιώσεως από αδικοπραξία.(914ΑΚ). Η παράβαση διάταξης
του τέθηκε αποκλειστικώς για την προστασία του γενικού συμφέροντος δεν γεννά δικαίωμα
αποζημίωσης ούτε στην περίπτωση κατά την οποία με την εν λόγω διάταξη θεραπεύεται
εμμέσως (από τη φύση των πραγμάτων) και το θιγόμενο με την παράβαση της ατομικό
συμφέρον το οποίο όμως δεν σκόπησε να προστατεύσει ο νομοθέτης. Διατάξεις του Γ.Ο.Κ.
που επιβάλλονται όροι και περιορισμοί δόμησης (ακάλυπτος χώρος, ελάχιστη απόσταση
του κτιρίων κ.λ.π.) δεν ενέχουν σύσταση δουλείας υπέρ των όμορων ιδιοκτησιών και
σκοπούν αποκλειστικώς την προστασία του γενικού συμφέροντος.

Από το άρθρο 1108 Α.Κ., το
οποίο εφαρμόζεται αναλόγως και επί
προσβολής του δικαιώματος της επικαρπίας (άρθρ. 1173 ΑΚ) και της ψιλής
κυριότητας (Παπαδοπούλου, Αγωγές
Εμπραγμάτου Δικαίου, έκδ. 1989, σελ.
367), συνάγεται ότι η αρνητική αγωγή
βάση έχει την κυριότητα του ενάγοντος
και την προσβολή αυτής από τον εναγόμενο με πράξη ή παράλειψη, που επηρεάζει την κυριότητα του ενάγοντος,
χωρίς να έχει αφαιρεθεί από τον κύριο
η νομή του πράγματος. Η προσβολή της
κυριότητας του ενάγοντος από τον
εναγόμενο πρέπει να είναι παράνομος,
με την έννοια ότι γίνεται χωρίς δικαίωμα
από τον εναγόμενο και με αυτή προσβάλλεται το δικαίωμα κυριότητας του

ενάγοντος (ΑΠ 438/192 ΕλλΔνη 35,
1025, Κ. Παπαδοπούλου, ό.π., σελ. 363
επ.). Περαιτέρω από το άρθρο 1000 ΑΚ,
που προσδιορίζει το θετικό και αρνητικό
περιεχόμενο του δικαιώμα-τος της
κυριότητας, συνάγεται ότι οι εξουσίες του
κυρίου πάνω στο πράγμα, οι οποίες
κατά το άρθρο 17 του Συν-τάγματος δεν
επιτρέπεται να ασκούνται σε βάρος του
γενικού συμφέροντος, περιορίζονται είτε
από δικαιώματα τρί-των, είτε απ’ ευθείας
από το νόμο. Νόμι-μοι περιορισμοί της
κυριότητας επιβάλ-λονται κυρίως από
τις διατάξεις του γει-τονικού ιδιωτικού
δικαίου (άρθρα 1003 έως 1032 Α.Κ.) και
επομένως, επί ομόρων ακινήτων,
παράνομη προσβολή της κυριότητας
(διατάραξη) θα στοιχειο-θετείται κατά
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νόμο, μόνον εφόσον ο κύ-ριος του ενός
ακινήτου κινείται εκτός των ορίων που
οριοθετούν το οικείο δικαίω-μα του οι
διατάξεις του γειτονικού δικαί-ου του
Αστικού Κώδικα, αφού μόνον τότε
διαταράσσει παρανόμως την κυριό-τητα
του γείτονα του (ΕΑ 2579/2003 ΕλλΔνη
2003, 1423) και από ειδικούς διοικητικούς
νόμους, όπως είναι ο εκά-στοτε ισχύον
ΓΟΚ, με τους κανόνες του οποίου, για
χάρη του δημόσιου συμφέ-ροντος,
τίθενται περιορισμοί του δικαιώ-ματος
της κυριότητας σε οικοδομούμενα
ακίνητα (συντελεστής δόμησης και
κάλυψης, ύψος κτιρίου, τοποθέτηση του
κτιρίου στο οικόπεδο, κατασκευή προεξοχών, κ.λ.π.). Με τις διατάξεις αυτές
του ΓΟΚ, που είναι δημοσίου δικαίου,
δεν παράγονται συνήθως ιδιωτικά δικαιώματα υπέρ τρίτων, αλλά δημιουργούν,
κατ΄ αρχήν σφαίρα εξουσίας της διοίκησης, η δράση της οποίας υπόκειται στον
ακυρωτικό έλεγχο των διοικητικών δικαστηρίων (ΕφΠατρ 887/2002 ΑχΝομ
2003, 178). Ειδικότερα, όπως συνάγεται
από τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ.
1 και 60 του από 17 Ιουλίου/16 Αυγούστου 1923 ν.δ/τος «περί σχεδίων πόλεως κλπ», και 17 του ν. 1337/1983,
λαμβανόμενες σε συνδυασμό με τους
ορισμούς των Γενικών Οικοδομικών Κανονισμών, που θεσπίστηκαν από το έτος
1929 και μετά, και ιδιαίτερα των άρθρων
118, 119, 121, 122 και 125 παρ. 1 και 2,
127 του ν.δ. 8/1973, 22 και 27 παρ. 1
του νόμου 1577/1985, η κατεδάφιση,
ολικά ή μερικά, οικοδομής που κατασκευάστηκε κατά παράβαση των επιβαλλόμενων από το νόμο περιορισμών
και όρων δομήσεως αποφασίζεται και
διατάσσεται (εφόσον οι εν λόγω όροι δεν
περιέχουν σύσταση δουλείας προς
όφελος γειτονικού ακίνητου, ώστε με την
παράβαση των να προσβάλλεται
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εμπράγματο δικαίωμα του γείτονος),
από την οικεία διοικητική αρχή, η οποία
είναι και αποκλειστικώς αρμόδια γι’ αυτό.
Επομένως, κάθε διαφορά περί την
παράβαση τέτοιων όρων και περιορισμών και που έχει ως αντικείμενο την
καθαίρεση του κτίσματος που κατασκευάσθηκε παρανόμως, διαφεύγει από
την κατά το άρθρο 1 ΚΠολΔ δικαιο-δοσία
των τακτικών πολιτικών δικαστη-ρίων
(Ολ. ΑΠ 5/1952 ΕΕΝ Ιθ, 298, ΑΠ 450/77
ΕΕΝ 44, 824, 393/1964 ΝοΒ 12, 930).
Εξάλλου, κατά την αληθή έννοια του
άρθρου 914 ΑΚ, δικαίωμα αποζημίωσης από παράνομη και υπαίτια
συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη),
γεννάται όχι μόνο όταν μ΄ αυτή προσβάλλεται ιδιότυπο δικαίωμα (ιδιοκτησίας, προσωπικότητας κλπ), αλλά και
όταν μ’ αυτή βλάπτεται άλλο ατομικό
συμφέρον, που δεν αποτελεί περιεχόμενο ιδιωτικού δικαιώματος. Για να συμβεί όμως το τελευταίο, για να υπάρξει
δηλαδή δικαίωμα αποζημίωσης σε
περίπτωση προσβολής ατομικού συμφέροντος, απαιτείται η υπαίτιος παραβιαζόμενη διάταξη να είναι κατά το
γράμμα της ή κατά το σκοπό του νομοθέτη, προστατευτική του προσβαλλόμενου ατομικού συμφέροντος ή τουλάχιστον και τούτου. Η παράβαση επομένως διάταξης του τέθηκε αποκλειστικώς για την προστασία του γενικού
συμ-φέροντος δεν γεννά δικαίωμα
αποζημί-ωσης ούτε στην περίπτωση
κατά την οποία με την εν λόγω διάταξη
θεραπεύ-εται εμμέσως (από τη φύση
των πραγ-μάτων) και το θιγόμενο με την
παράβα-ση της ατομικό συμφέρον, το
οποίο όμως δεν σκόπησε να
προστατεύσει ο νομοθέτης(ΑΠ 479/1976
ΝοΒ 24, 1055, ΑΠ 33/1979 ΝοΒ 27, 958,
Γ. Μπαλή, Γεν. Αρχ. εκδ. 8π, παρ. 171
αριθ. 1, Γεωργιάδη- Σταθοπούλου Αστ.
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Κωδ. Άρθρ 914, αριθ. 50 έως 55, Καυκά
Ενοχ. έκδ. Δ΄ άρθρο 914 παρ. 6, Β σελ.
725, 726), οι δε διατάξεις του Γενικού
Οικοδομικού Κανονισμού, με τις οποίες
επιβάλλονται όροι και περιορισμοί
δόμησης και ειδικότερα αυτές, με τις
οποίες προβλέπεται το υποχρεωτικώς
ακάλυπτο μέρος του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από των
πλαγίων και οπισθίων ορίων του οικοπέδου κλπ, θεσπισθείσες για λόγους
υγιεινής, ασφάλειας, γενικής οικονομίας
και αισθητικής της πόλης, δεν ενέχουν
σύσταση δουλείας υπέρ των όμορων
ιδιοκτησιών και σκοπούν αποκλειστικώς την προστασία του γενικού συμφέροντος. Ο χαρακτήρας αυτός των άνω
διατάξεων ως προστατευτικών του γενικού συμφέροντος και μόνο (ΑΠ 1855/
1984 ΝοΒ 1985, 1042), προκύπτει και
από το γεγονός ότι στη διαδικασία χαρακτηρισμού αυθαιρέτου (στην έννοια
του οποίου υπάγονται και κτίσματα καθ΄
υπέρβαση των νομίμων οικοδομι-κών
διατάξεων), δεν προβλέπεται συμμετοχή των βλαπτομένων από την αυθαίρετη κατασκευή γειτόνων, ως ενδιαφερομένων, ούτε και κοινοποίηση των
σχετικών αποφάσεων σ΄ αυτούς. Αν
πράγματι εσκοπείτο να προστατευθεί με
τις άνω διατάξεις και έννομο συμφέ-ρον
των κυρίων των γειτονικών ακινήτων,
τότε κατά τη λογική του δικαίου, θα είχε
προβλεφθεί και τρόπος συμμετοχής των
ανωτέρω στην άνω διαδικασία για να
ακουσθούν και οι απόψεις των. Επί-σης,
διάφοροι κατά καιρούς νόμοι, με τους
οποίους προβλέφθηκαν εξαίρεση
αυθαιρέτων οικοδομών από την κατεδάφιση (βλ. αρθ. 1 παρ. 1 α.ν. 410/1968
αρ. 1 ν. 720/77, αρθ. 15, 16 ν. 1337/1983
κλπ.), ποτέ δεν εξάρτησαν την εν λόγω
αναίρεση από τη βλάβη που υφίστανται
από τη διατήρηση των οι κύριοι των

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

γειτονικών ακινήτων, όπως λογικά θα
έπρεπε να συμβεί αν και με τις άνω
διατάξεις εσκοπείτο και η προ-στασία
του ατομικού συμφέροντος των γειτόνων.
Έτσι λ.χ. με το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν.
410/68 η εξαίρεση αυθαιρέ-των
οικοδομών από την κατεδάφιση
εξαρτήθηκε από μόνο το γεγονός ότι «η
διατήρησις τούτων δεν θέτει εν κινδύ-νω
την ασφάλειαν της κατασκευής ουδέ
αποβαίνει υπέρμετρος εις βάρος της
πόλεως», ενώ εξάλλου με τα άρθρα 16
και 20 του ν.1337/1983 προβλέφθηκε η
οριστική εξαίρεση αυθαιρέτων κτισμάτων εντός σχεδίου πόλεως από την
κατεδάφιση υπό μόνους τους όρους ότι
«δεν παραβλάπτουν υπέρμετρα την
πόλη ή τον οικισμό η στοιχείο αυτών,
που έχει ιδιάζουσα σημασία, με σημαντική υπέρβαση του συντελεστή δόμήσης και των ακάλυπτων χώρων ή με
αύξηση του ύψους», ότι «δεν παραβλάπτουν το έμμεσο ή πλατύτερο περιβάλλον γενικά ή με την ειδική χρήση που
έχουν», ότι «δεν είναι επικίνδυνα από
στατική άποψη». Εξάλλου, με το άρθ-ρο
1 του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού
Κανονισμού (ν. 1577/1985), ορίζεται
πλέον σαφώς ότι σκοπός του νόμου
αυτού είναι «ο καθορισμός όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων για την
εκτέ-λεση οποιασδήποτε κατασκευής
εντός ή εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων
πό-λεων ή οικισμών, ώστε να
προστατεύε-ται το φυσικό, οικιστικό και
πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και να
εξυπηρετεί-ται το κοινωνικό συμφέρον».
Συμβαίνει βεβαίως με την ύπαρξη των
ά ν ω δ ι α τά - ξ ε ω ν , μ ε τ ι ς οπο ί ε ς
προβλέπονται το υποχρεωτικώς
ακάλυπτο μέρος του οικοπέδου, η
ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα
όρια αυτού κλπ., να θε-ραπεύεται και το
ατομικό συμφέρον των ιδιοκτητών των
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γειτονικών ακινήτων, πλην η θεραπεία
του εν λόγω συμφέρο-ντος είναι στην
περίπτωση αυτή έμμεσο αποτέλεσμα
της προστασίας του γενι-κού
συμφέροντος, στο οποίο αποκλει-στικώς
απέβλεψε ο νομοθέτης. Από όλα αυτά
γίνεται φανερό ότι από μόνη την εκ
μέρους ιδιοκτήτη οικοπέδου πα-ράβαση
των διατάξεων του Γενικού Οι-κοδομικού
Κανονισμού, με τις οποίες επιβάλλονται
περιορισμοί στην κάλυψη των
οικοπέδων, δεν γεννάται δικαίωμα
αποζημίωσης άλλου ιδιοκτήτη ομόρου
ακινήτου κατά το άρθρο 914 ΑΚ. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο βλαπτόμενος στα
συμφέροντα του ιδιοκτήτης του ομόρου
ακινήτου μπορεί να προστατευθεί: α) αν
η παράβαση καλύπτεται από παρά-νομη
άδεια της αρμοδίας διοικητικής αρχής,
με αίτηση ακύρωσης της εν λό-γω
άδειας στο Συμβούλιο Επικρατείας, και
β) αν η παράβαση λαμβάνει χώρα χωρίς
ν α υ πά ρ χ ε ι πα ρά ν ο μ η πρά ξη ή
παράλειψη της αρμοδίας διοικητικής
αρχής (ως λ.χ. κατά υπέρβαση της νομίμως χορηγηθείσας άδειας), με καταγγελία προς την αρμόδια διοικητική αρχή,
που είναι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποκλειστικώς αρμόδια να διατάξει
και την κατεδάφιση της παρανόμως
ανεγειρόμενης οικοδομής. Διαφορετική

βεβαίως λύση αρμόζει όταν η παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων
προσλαμβάνει και τον χαρακτήρα παράβασης των περί γειτονικού δικαίου
άρθρων 1003 έως 1032 Α.Κ., όπως
προαναφέρθηκε. Στην περίπτωση αυτή
έχει ο προσβαλλόμενος ιδιοκτήτης των
όμορων ακινήτων και την προστασία
από τα άνω άρθρα, σε συνδυασμό και
με τα άρθρα 1108 και 1104ΑΚ, χωρίς
τότε ν’ αποκλείεται σ’ αυτόν και το δικαίωμα της αποζημίωσης κατά το άρθρο 914 ΑΚ, αν συντρέχουν οι σχετικοί
όροι (ΑΠ 1855/1984 ό.π, ΕΑ 12757/1987
ΕλλΔνη 1989, 1193). Στην υπό κρίση
όμως αγωγή ουδόλως γίνεται επίκληση
παράβασης εκ μέρους του εναγομένου
των περί γειτονικού δικαίου ως άνω
διατάξεων, η δε παράβαση εκ μέρους
του ιδίου των πολεοδομικών δια-τάξεων
και αληθής υποτιθέμενη, εφόσον δεν
διαταράσσει παρανόμως την ψιλή
κυριότητα και επικαρπία των εναγόντων
δεν γεννά υπέρ αυτών δικαίω-μα
αποζημίωσης, ούτε καθιδρύει αρμοδιότητα του δικαστηρίου για την καθαίρεση των κτισμάτων που κατασκευάσθηκαν παράνομα, σύμφωνα με όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω. Επομένως η
αγωγή δεν είναι νόμιμη.

310/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Στεργιόπουλος, Ιωάννης Μαράτος).
Αρνητική αγωγή. Υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πολ. Πρωτοδικείου. Αντίθετες
απόψεις. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1108 ΑΚ, αν η κυριότητα προσβάλλεται με άλλο τρόπο εκτός από αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγματος, ο

κύριος δικαιούται να απαιτήσει από
εκείνον που προσέβαλε την κυριότητα
να άρει την προσβολή και να την παραλείπει στο μέλλον. Από τη διάταξη αυτή
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προκύπτει ότι η αρνητική αγωγή ασκείται στην περίπτωση μερικής και όχι ολικής προσβολής της κυριότητας, δηλαδή
όταν ο κύριος διαταράσσεται στην νομή
του που ασκεί επί του πράγματος και
όχι όταν προσβάλλεται με άλλο τρόπο,
όπως με την αφαίρεση ή κατακράτηση
του πράγματος, οπότε, στην τελευταία
περίπτωση, προστατεύεται με τη διεκδικητική αγωγή κατ’ αυτού που κατέχει
το πράγμα. Διατάραξη δε της κυριότητας αποτελεί κάθε έμπρακτη εναντίωση
στο θετικό ή αποθετικό περιεχόμενο της
κυριότητας και όχι η απλή αμφισβήτηση
της νομής (Μπαλής Εμπρ. Δίκαιο §104,
Γεωργιάδης Σταθόπουλος υπ’ άρθρ.
1108§2, Κ. Παπαδόπουλος Η αρνητική
αγωγή σελ. 51 επ.). Εξάλλου, αρμόδιο
καθ’ ύλην δικαστήριο προς εκδίκαση
της αρνητικής αγωγής είναι, κατά την
κρατούσα άποψη, το κατά το άρθρο
18 αρ.1 ΚΠολΔ, Πολυμελές Πρωτοδικείο, αφού το αντικείμενο της εν λόγω
αγωγής δεν είναι δεκτικό χρηματικής
αποτίμησης (Κ.Παπαδόπουλο ό.π.
σελ. 153, του ιδίου Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου 1989 σελ. 370, Γεωργιάδη
Σταθόπουλο υπ’ αρθρ. 1108 αρ. 28 σελ.
623, ΕφΑθ 5518/2003 ΕλλΔνη 2004,
181), ενώ κατ’ άλλη άποψη η υλική
αρμοδιότητα κρίνεται κατ’ άρθρο 14§2
και 18 αρ. 1 ΚΠολΔ ανάλογα με την
αξία του αντικειμένου της διαφοράς,
αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς
τον τρόπο υπολογισμού της αξίας του
αντικειμένου της αρνητικής αγωγής,
αφού κατά μία άποψη προσδιορίζεται
με βάση την αξία του προσβαλλομένου
πράγματος κατ’ άρθρ. 11 αρ.1 KπολΔ
(Σπυριδάκη Περράκη, ΑΚ 1977 υπ’
άρθρ. 1108 αρ.5) και κατ’ άλλη άποψη
προσδιορίζεται με βάση το ποσό με το
οποίο μειώνεται η αξία του πράγματος
εξ αιτίας της διαταρακτικής πράξης
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(ΕΑ 6065/1990 ΕλλΔ 33,886, Εφ.Πειρ.
112/1982 Πλειοψ.).
Στην προκείμενη περίπτωση με
την κρινόμενη αγωγή ο ενάγων εκθέτει
ότι είναι κύριος ενός ακινήτου 40 στρεμμάτων το οποίο χωρίζεται με τον επαρχιακό δρόμο σε δύο τμήματα 37.000
και 3.665, 52 τ.μ, αντιστοίχως, όπως
με λεπτομέρεια περιγράφεται σ’ αυτή.
Ότι του ακινήτου αυτού έγινε κύριος
παραγώγως δυν. του υπ’ αριθμ. 13557/
20.10.1997 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Πατρών
Παναγιώτη Κόκκαλη, που νόμιμα μεταγράφηκε άλλως πρωτοτύπως με τα
προσόντα της τακτικής άλλως της εκτάκτου χρησικτησίας. Ότι από τις αρχές
Μαρτίου 2003 ο εναγόμενος διατάραξε
και εξακολουθεί να τον διαταράσσει σε
μέρος του παραπάνω δευτέρου τμήματος του ακινήτου του όπως λεπτομερώς
περιγράφεται σ’ αυτή τοποθετώντας
άλλοτε το τρακτέρ του και άλλοτε το
Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο του και εμποδίζοντας
τον να εισέρχεται σ’ αυτό. Με βάση αυτό το ιστορικό ζήτησε 1) ν’ αναγνωριστεί
η κυριότητα νομή και κατοχή του επί
του εις αυτή περιγραφομένου ακινήτου
έκτασης 3.666, 52 τ.μ. καθώς και των
επί μέρους δύο εδαφικών λωρίδων που
περιγράφονται σ’ αυτή, 2) ν’ απαγορευτεί στον εναγόμενο κάθε μελλοντική
δια-τάραξη επί του παραπάνω ακινήτου
3) να διαταχθεί η αποβολή του εναγομένου από κάθε τμήμα του ακινήτου που
παράνομα κατέχει και να υποχρεωθεί
να άρει κάθε εμπόδιο 4) να διαταχθεί η
αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης
που θα εκδοθεί σύμφωνα με το από
Μαρτίου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα
του Τεχν. Πολ. Μηχανικού Δημ. Φέτση
και 5) να απαγγελθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση πέντε μηνών
και χρηματική ποινή 800 €, για κάθε
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παραβίαση της εκδοθησομένης απόφασης. Η αγωγή αυτή, κατ’ εκτίμηση
του δικογράφου της, φέρει όλα τα στοιχεία της αρνητικής κυριότητας αγωγής,
εφόσον δεν εκθέτει σαφή περιστατικά
αποβολής του από το επίδικο ακίνητο,
αλλά ότι με τις περιγραφόμενες σ’ αυτή
πράξεις του εναγομένου διαταράσσεται
στην άσκηση της κυριότητας του. Επομένως, σύμφωνα με την προηγούμενη
σκέψη, αρμόδιο καθ’ ύλην δικαστήριο

να δικάσει την υπόθεση αυτή ήταν το
Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών κατ’
άρθρο 18 αρ.1 του ΚΠολΔ. Επομένως
το Μονομελές πρωτοβάθμιο δικαστήριο
που δέχθηκε ότι είναι καθ’ ύλην αρμόδιο
και δίκασε την κρινόμενη αγωγή, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις παραπάνω διατάξεις και πρέπει να γίνει
δεκτός ο πρώτος λόγος της έφεσης ως
νόμω και ουσία βάσιμος και να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση.

352/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Αποστολίδου - Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος).
Πραγματική δουλεία. Μπορεί να αποκτηθεί και με έκτακτη χρησικτησία. Πολλοί δικαιούχοι της
δουλείας. Έκαστος έχει δικαίωμα σε περίπτωση προσβολής να ζητήσει από τον προσβολέα
την αναγνώριση της δουλείας και την άρση της προσβολής. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του
δικαστηρίου θα κριθεί από την αξία που έχει η δουλεία για το δεσπόζον ακίνητο.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1118, 1119 και 1121 του
Α.Κ. συνάγεται ότι μπορεί να αποκτηθεί
επί ακινήτου εμπράγματο δικαίωμα
υπέρ του εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου που να παρέχει ωφέλεια σ’ αυτόν,
δηλαδή πραγματική δουλεία, τέτοια δε
είναι και η δουλεία διόδου. Η σύσταση
του εμπραγμάτου αυτού δικαιώματος
μπορεί να γίνει και με έκτατη χρησικτησία, ως προς την οποία εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις περί κτήσεως κυριότητας επί ακινήτων με έκτατη χρησικτησία (ΑΠ 1368/1994 ΝοΒ 44, 428,
Εφ. Πατρών 1164/2004 Αχ. Νομ. 2005,
168). Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 1132 ΑΚ, αυτός που έχει δικαίωμα
πραγματικής δουλείας και, όταν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι, ο καθένας από αυτούς, έχει δικαίωμα σε περίπτωση προσβολής, να ζητήσει από τον

προσβολέα την αναγνώριση της δουλείας και την άρση της προσβολής της,
καθώς και την παράλειψη της στο μέλλον. Ως προσβολή του ρηθέντος δικαιώματος, νοείται κάθε πράξη αντιτιθέμενη
στην απαιτούμενη, για την άσκηση
αυ-τού, πραγματική κατάσταση, δηλαδή
κάθε πράξη περιέχουσα διατάραξη ή
αφαίρεση της οιονεί νομής του δικαιούχου (Κ. Παπαδόπουλου Αγωγές Εμπρ.
Δικ. τ.Α΄ σελ. 387, Απ. Γεωργιάδη
Εμπρ. Δικ. τ.Π, 1993, σελ. 39 παρ. 7).
Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου επί αγωγής ομολογήσεως πραγματικής δουλείας θα κριθεί από την
αξία που έχει η δουλεία για το δεσπόζον
ακίνητο, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 11 παρ. 3 σε συνδυασμό με
αυτήν του άρθρου 10 του Κ.Πολ.Δικ.
(Εφ.Πατρών 421/2004 ΝΟΜΟΣ). Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, καθ’ ύλην
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αρ-μόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση της
ανωτέρω αγωγής είναι το Μονομελές
Πρωτοδικείο Πατρών καθόσον κατά την
κρίση τούτου, η αξία που έχει η ανωτέρω δουλεία για το δεσπόζον ακίνητο,
ανέρχεται στο ποσό των 2.400.000
δραχμών. Συνεπώς, η ένσταση του

εναγομένου εφεσίβλητου, ότι αρμόδιο
δικαστήριο προς εκδίκαση της παραπάνω αγωγής δεν ήταν το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, αλλά το Ειρηνοδικείο, ως
έχον αποκλειστική αρμοδιότητα, πρέ-πει
να απορριφθεί ως αβάσιμη.

531/2007
(Πρόεδρος: Kωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτρης Τσεκούρας, Φώτιος Παπαγεωργόπουλος,
Δώρος Μανιάκης).
Επικαρπία. Ψιλή κυριότητα και επικαρπία. Πραγματικός νομέας είναι ο ψιλός κύριος και ο
επικαρπωτής τεκμαίρεται ότι κατέχει στο όνομα του κυρίου για όσο χρόνο βρίσκεται στην
κατοχή του πράγματος και ασκεί την ίδια νομή(οιονεί νομή) μόνο έναντι των τρίτων. Αν
ο ψιλός κύριος είναι και κληρονόμος του επικαρπωτή, η μεταβίβαση της επικαρπίας σ’
αυτόν γίνεται λόγω της ιδιότητας του ψιλού κυρίου και όχι ως κληρονόμου. Αποζημίωση
για ηθική βλάβη. Θάνατος του ενάγοντος. Διακοπή της δίκης. Ως προς τα αιτήματα της
αγωγής περί καταβολής αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης για ζημία από ηθική
βλάβη. Νομιμοποιούν και να συνεχίσουν τη δίκη μόνο οι κληρονόμοι του ενάγοντος. Όταν
όμως η κλήση για την επανάληψη της δίκης γίνεται όχι με την ιδιότητα του κληρονόμου
αλλά του ψιλού κυρίου, τότε τα αιτήματα αυτά απορρίπτονται. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1142, 1147 και 1167 ΑΚ,
προκύπτει ότι επί επικαρπίας ακινήτου
ο ψιλός κύριος είναι ο πραγματικός νομέας που ασκεί τη νομή μέσω του επικαρπωτή. Ο επικαρπωτής τεκμαίρεται
ότι κατέχει στο όνομα του ψιλού κυρίου
για όσο χρόνο βρίσκεται στην κατοχή
του πράγματος και ασκεί ίδια νομή (οιονεί νομή) μόνον έναντι των τρίτων (ΑΠ
939/2000, ΕλλΔνη 2001. 150). Μετά το
θάνατο του επικαρπωτή, εφόσον δεν
ορίστηκε διαφορετικά, η επικαρπία επιστρέφει αυτόματα στην ψιλή κυριότητα
και δεν περιέρχεται στους κληρονόμους
του. Εάν ο ψιλός κύριος είναι και κληρονόμος του επικαρπωτή η μεταβίβαση
της επικαρπίας σ’ αυτόν γίνεται λόγω

της ιδιότητας του ως ψιλού κυρίου και
όχι ως κληρονόμου (ΑΠ 320/1980, ΝοΒ
1980. 1729). Έτσι, στην περίπτωση θανάτου του ενάγοντος επικαρπωτή μετά
την επέλευση της εκκρεμοδικίας υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του, ως εκ του νόμου διάδοχος αυτού, ο ψιλός κύριος, ο
οποίος συνεχίζει παραδεκτά και νόμιμα
την ανοιγείσα δίκη.
Εξάλλου, από τις διατάξεις των
άρθρων 286 περ. α, 287 και 291 του
ΚΠολΔ συνάγεται ότι η δίκη διακόπτεται αν εωσότου τελειώσει η προφορική
συζήτηση, μετά την οποία εκδίδεται η
οριστική απόφαση, πεθάνει κάποιος
διάδικος, ενώ η διακοπή αυτή επέρχεται
από τη γνωστοποίηση προς τον αντίδικο
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του λόγου της διακοπής με επίδοση
δικογράφου ή με προφορική δήλωση
στο ακροατήριο κατά την επιχείρηση
της διαδικαστικής πράξης από εκείνον
που έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη
και ότι ο αντίδικος του διαδίκου υπέρ
του οποίου επήλθε η διακοπή μπορεί
να προκαλέσει την επανάληψη της
δίκης, προσκαλώντας τον για το σκοπό
αυτό με κοινοποίηση δικογρά-φου, ενώ
μπορεί να κοινοποιήσει την πρόσκληση
και πριν από τη γνωστο-ποίηση του
γεγονότος που προκάλεσε τη διακοπή,
θεωρώντας ότι αυτή επήλ-θε και η δίκη
στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται
αυτοδικαίως τριάντα ημέρες μετά την
κοινοποίηση της πρό-σκλησης. Ως
διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η
διακοπή της δίκης στην περίπτωση
θανάτου του αρχικού διαδί-κου νοείται
ο κληρονόμος αυτού, ο οποί-ος όμως,
κατά το άρθρο 292 ΚΠολΔ, δεν μπορεί
να κληθεί για να επανα-ληφθεί η δίκη
που έχει διακοπεί πριν περάσει η
προθεσμία της αποποίησης ή πριν
χάσει με οποιαδήποτε άλλο τρό-πο το
δικαίωμα της αποποίησης (ΑΠ 1420/
2005, ΕλλΔνη 2006.126, ΑΠ 1644/2000,
ΕλλΔνη 2001. 680).
Στην προκειμένη περίπτωση, η
από 31-5-2004 κλήση του εφεσιβλήτου
Φ.Π, υπό τα περιστατικά που εκτίθενται
στο δικόγραφο της, είναι απαράδεκτη
κατά το μέρος που ζητείται η επανάληψη της δίκης ως προς τα αιτήματα της
αγωγής περί καταβολής αποζημίω-σης
και χρηματικής ικανοποίησης για τη
ζημία και την ηθική βλάβη που φέ-ρεται
ότι έχει υποστεί ο ενάγων από την
παράνομη προσβολή της νομής του
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επί του επιδίκου από τον εναγόμενο,
καθόσον ως προς τα αιτήματα αυτά τη
δίκη νομιμοποιούνται να συνεχίσουν μόνον οι νόμιμοι κληρονόμοι του ενάγοντος
και ο καλών, παρότι είναι τέκνο του, δεν
επαναλαμβάνει τη δίκη με την ιδιότη-τα
του κληρονόμου. Κατά τα υπόλοιπα
όμως είναι παραδεκτή, γιατί, ο καλών,
ως ψιλός κύριος του επιδίκου δυνάμει
του νομίμως μεταγραμμένου 7021/1995
συμβολαίου γονικής παροχής του πατέρα του προ της ασκήσεως της αγωγής και προ του θανάτου αυτού, που,
μετά το θάνατο του αρχικού ενάγοντος
επικαρπωτή πατέρα του, απέκτησε
πλέον το επίδικο κατά πλήρη κυριότητα, νομιμοποιείται να συνεχίσει τη δίκη
ως προς την απόδοση της νομής του,
δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στη
σχετική μείζονα σκέψη, υπεισήλθε
αυτοδικαίως στα δικαιώματα του ενάγοντος. Επομένως, το πρωτοβάθμιο
Δι-καστήριο, κατά το μέρος που δέχθηκε
ότι ο καλών νομίμως επαναλαμβάνει τη
δίκη ως προς τα αιτήματα περί καταβολής αποζημίωσης και χρηματικής
ικανοποίησης, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος του πατέρα του Ι.Π, εσφαλμένα
εκτίμησε το δικόγραφο της από 31-52004 κλήσης και πρέπει να γίνει δεκτός
ο σχετικός λόγος της έφεσης ως και κατ’
ουσίαν βάσιμος, να εξαφανιστεί κατά το
μέρος αυτό η εκκαλουμένη και ως προς
τη δικαστική δαπάνη για το ποσό πέραν
των 400 ευρώ και αφού διακρατηθεί και
ερευνηθεί εκ νέου η υπόθεση από το
παρόν Δικαστήριο, να απορριφθεί κατά
το αντίστοιχο μέρος η παραπάνω κλήση
ως απαράδεκτη.

176

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

566/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Αποστολίδου - Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Κακογιάννης, Χαράλαμπος Κουνιάκης).
Διεκδικητική αγωγή. Στοιχεία του δικογράφου της.

Η διεκδικητική αγωγή πρέπει
να περιέχει :α) ακριβή περιγραφή του
διεκ-δικούμενου πράγματος, β) την
κυριότη-τα του ενάγοντος και τα στοιχεία
που θεμελιώνουν την κυριότητα του στο
πράγμα, γ) ότι ο εναγόμενος νέμεται ή
κατέχει το ακίνητο κατά το χρόνο άσκη-

σης της αγωγής, δ) η αξία του διεκδικούμενου πράγματος και ε) ορισμένο
αίτημα, που είναι: αα) να αναγνωρισθεί
ο ενάγων ως κύριος του πράγματος και
ββ) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να
του αποδώσει το πράγμα (ΑΠ 1788/05
Ελ.Δ. 47,425).

649/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Χριστόδουλος Θεοδωρόπουλος, Λεωνίδας Υφαντής).
Προσημείωση Πλειστηριασμός του ακινήτου πριν την μετατροπή της σε υποθήκη. Κατάταξη
«τυχαίως» δηλαδή από την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης. Στην
περίπτωση αυτή, τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη με σχετική έγγραφη στα βιβλία
υπόθηκων ή στο αντίστοιχο κτηματολογικό βιβλίο ούτε αναγκαίο είναι για την ικανοποίηση
του δικαιώματος του προσημειούχου δανειστή ούτε επιτρεπτή κατά νόμο, αφού όλα τα βάρη
εμπράγματης ασφάλειας έχουν εκπληρώσει τον σκοπό τους και αποσβεσθεί. Περιστατικά.

Από τον συνδυασμό των άρθρων
1272, 1276, 1277, 1279, 1306, 1318
αρ. 3 ΑΚ, 976, 977 παρ. 2 εδ. β’, 978,
1005 παρ. 3, 1007 παρ. 1 ΚΠολΔ και
41 Εισ. Ν. ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η
προσημείωση χορηγεί δικαίωμα προτίμησης προς απόκτηση υποθήκης, μετά
δε την τελεσίδικη επιδίκαση της ασφαλιζόμενης απαίτησης και τη νομότυπη
τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη,
η τελευταία λογίζεται γραμμένη από την
ημέρα εγγραφής της προσημείωσης σε
υποθήκη, η τελευταία λογίζεται γραμμένη από την ημέρα εγγραφής της προσημείωσης και επάγεται έκτοτε τις νό-

μιμες συνέπειες. Αν πριν από την τροπή
της προσημείωσης σε υποθήκη λάβει
χώρα αναγκαστικός πλειστηριασμός
του βαρυνομένου ακινήτου, με την καταβολή του πλειστηριάσματος επέρχεται
απόσβεση των υποθηκών και των προσημειώσεων που υπάρχουν στο ακίνητο, αλλά ο προσημειούχος δανειστής
δεν αποστερείται του δικαιώματος του
εκ της εγγραφής της προσημειώσεως
και στον πίνακα κατάταξης που συντάσσεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού η απαίτηση του, που είναι
ασφαλισμένη με την προσημείωση και
έχει αναγγελθεί νομίμως, ακολουθεί την
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τάξη και σειρά όχι όμως και τον τρόπο της
κατάταξης της ενυπόθηκης απαίτη-σης
κατατάσσεται «τυχαίως» (Ι. Μπρίνι-ας
Αναγκαστική Εκτέλεση υπ’ άρθρ. 1007
παρ. 613, III) ήτοι με μόνη την αί-ρεση
της τελεσίδικης επιδικάσεως της, μετά
την πλήρωση της οποίας (αιρέσε-ως)
μπορεί ο δικαιούχος να την εισπρά-ξει
από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 971 και
980 ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτήν,
τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη
με σχετική εγγραφή στα οικεία βιβλία
υποθηκών ή στο αντίστοιχο κτηματολογικό βιβλίο, ούτε αναγκαίο είναι για
την ικανοποίηση του δικαιώματος του
προσημειούχου δανειστή ούτε επιτρεπτή κατά νόμο, αφού όλα τα βάρη
εμ-πράγματης ασφάλειας έχουν εκπληρώσει τον σκοπό τους και αποσβεσθεί,
ενώ ο υπερθεματιστής με την μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής
έκθεσης εκδιδομένης κατ’ άρθρ. 1005
παρ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ μετά την καταβολή
του πλειστηριάσματος, αποκτά το ακίνητο, ελεύθερο από αυτά (ΑΠ 1581/2002
Ελλ.Δνη 2004, 1387).
Αποδείχθηκαν τ’ ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση της Α.Γ εκπλειστηριάστηκε με την
υπ’ αριθμ. 1335/20-2-2000 έκθεση
ανα-γκαστικού πλειστηριασμού της
συμβο-λαιογράφου Αγρινίου Σ.Σ, το εις
αυτή περιγραφόμενο ακίνητο της Α.Α και
κα-τακυρώθηκε στον Κ.Γ, αντί συνολικού
τιμήματος 27.087,34 Ευρώ. Στον πλειστηριασμό αυτό αναγγέλθηκαν, πλην
των άλλων, και οι διάδικοι. Ειδικότερα
η ανακόπτουσα αναγγέλθηκε νομίμως
για ποσό 50.773,99 € και η καθ’ ής η
ανακοπή για συνολικό ποσό 5.044,97
€. Η προαναφερόμενη υπάλληλος
επί του πλειστηριασμού συνέταξε τον
ανα-κοπτόμενο πίνακα κατάταξης
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δανει-στών και αφού αφαίρεσε από το
παρα-πάνω εκπλειστηρίασμα τα έξοδα
εκτέ-λεσης, για το απομένον ποσό των
24.963, 84 Ευρώ, κατέταξε οριστικώς το
Ελληνικό Δημόσιο για ποσό 8.321, 28
€, την ανακόπτουσα για ποσό 3.960,82
€, ως ενυπόθηκη δανείστρια και την
καθ’ ής η ανακοπή για ποσό 4.723, 63
€ ως ενυπόθηκη δανείστρια. Επίσης
κατέταξε την ανακόπτουσα «τυ-χαία»
για το ποσό των 7.958,11 €, σε μερική
ικανοποίηση των προσημειού-χων
απαιτήσεων της, υπό τον όρο της
τελεσίδικης επιδίκασης τους. Σύμφωνα
με την από 6-2-2001 αναγγελία της
ανα-κόπτουσας σε συνδυασμό με τους
κα-τατεθέντες τίτλους της αναγγελίας
η απαίτηση της προερχόταν από την
4-3-1999 σύμβαση δανείου ύψους
15.000.000 δραχμών που είχε συνάψει
με την οφειλέτιδα καθ’ ής η εκτέλεση
Α.Α. Με την υπ’ αριθμ. 160/1999 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αγρινίου και σε εξασφάλιση της παραπάνω δανείστριας, επιτράπηκε η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί
του εκπλειστηριασθέντος ακινήτου
ύψους 19.500.000 δραχμών, η οποία
εγγράφηκε την 5-3-1999. Για μέρος της
απαίτησης αυτής, ήτοι 1.349.651 δραχμών ή 3.960,82 €, η προσημείωση μετατράπηκε σε υποθήκη σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 23/2001 Διαταγή Πληρωμής
του Ειρηνοδικείου Αγρινίου, που έγινε
τελεσίδικη και εγγράφηκε (ετράπη) την
13-6-2001. Η καθ’ ής η ανακοπή, σύμφωνα με την από 4-3-2002 αναγγελία
της, σε συνδυασμό με τους κατατεθέντες τίτλους αυτής είχε απαίτηση
κα-τά της οφειλέτιδας καθ’ ής ο πλειστηριασμός Α.Α ύψους 4.723,63 Ευρώ,
η οποία προερχόταν από σύμβαση
προ-σωπικού δανείου. Δυνάμει της υπ’
αριθμ. 227/2000 Διαταγής Πληρωμής
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του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου
εγγράφηκε την 16-11-2000 προσημείωση υποθήκης, η οποία μετετράπη σε
υποθήκη την 29-12-2000 μετά την νομότυπη επίδοση δύο φορές στην οφειλέτιδα Α.Α της διαταγής πληρωμής (βλ. υπ’
αριθμ. 3075/3-11-2000 και 8191/30-112000 εκθέσεις επιδόσεων της δικαστικής επιμελήτριας Αγρινίου Β.Λ). Σύμφωνα με τα παραπάνω η υπάλληλος του
πλειστηριασμού από το απομένον, μετά
την αφαίρεση των εξόδων του πλειστηριασμού, πλειστηρίασμα ύψους 24.963,
84 Ευρώ έπρεπε εφόσον συνέτρεχαν
απαιτήσεις γενικών προνομίων του άρθρου 975 παρ. 5 (δημοσίου) και ειδικών
προνομίων του άρθρου 976 παρ. 2 (ενυπόθηκοι δανειστές) να κατατάξει κατά το
1/3 τις απαιτήσεις των γενικών προνομίων και κατά τα 2/3 τις απαιτήσεις των
ενυποθήκων δανειστών κατά τη σειρά
εγγραφής τους. Ειδικότερα έπρεπε
για το απομένον εκπλειστηρίασμα των
24.963,84 € να κατατάξει οριστικά 1)
το Ελληνικό Δημόσιο (ΔΟΥ Αγρινίου)
για 8.321, 28 €, 2) την ανακόπτουσα
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για ποσό
3.960. 82 €, που είχε μετατραπεί η
προσημείωση σε υποθήκη, όπως προαναφέρεται, 3) την ανακόπτουσα Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος «τυχαίως» για
το υπόλοιπο ποσό ήτοι υπό τον όρο
της τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης της, που προαναφέρεται και σε

περίπτωση που πάψει αυτή να υπάρχει
να κατανεμηθεί από το ποσό αυτό στην
καθ’ ής η ανακοπή Εμπορική Τράπεζα
της Ελλάδος 4.723, 63 € και το υπόλοιπο στο αναγγελθέν ΙΚΑ Αγρινίου. Η
παραπάνω όμως υπάλληλος του πλειστηριασμού, κατέταξε οριστικώς μετά
το Ελληνικό Δημόσιο, την ανακόπτουσα
για 3.960, 82 €, που είχε ασφαλίσει με
υποθήκη και για το υπόλοιπο ποσό
«τυχαίως» την ανακόπτουσα, ως προσημειούχο υπό τον όρο τελεσιδίκου
επι-δικάσεως της απαίτησης της. Όμως,
όπως προαναφέρεται η προσημείωση
της ανακόπτουσας προηγείτο χρονικά
της προσημείωσης της καθής η
ανακοπή και συνεπώς η υπάλληλος του
πλειστηριασμού έπρεπε να κατατά-ξει
«τυχαίως» την ανακόπτουσα πριν από
την κατάταξη της καθ’ ής η ανακο-πή.
Επομένως το πρωτοβάθμιο δικα-στήριο,
που δέχθηκε ότι ορθά η υπάλ-ληλος
του πλειστηριασμού κατέταξε τους
διαδίκους και απέρριψε την ανα-κοπή,
εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρ-μοσε
τις προαναφερόμενες διατάξεις και
πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση ως και
ουσιαστικά αβάσιμη, να εξαφανιστεί η
εκκαλουμένη απόφαση, να διακρατηθεί
η υπόθεση από το δικαστήριο αυτό, και
να γίνει δεκτή η ανακοπή ως και ουσιαστικά βάσιμη και να μεταρρυθμιστεί ο
προσβαλλόμενος πίνακας κατάταξης,
όπως στο διατακτικό αναφέρεται.

655/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σάββας Σαββαόγλου, Κωνσταντίνος Χαλιώτης).
Διακοπή δίκης. Αυτή επέρχεται αν εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση μετά την
οποία εκδίδεται οριστική απόφαση πεθάνει κάποιος διάδικος. Η διακοπή επέρχεται
από τη γνωστοποίηση προς τον αντίδικο του λόγου της με επίδοση δικογράφου ή με
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προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός αυτού κατά την επιχείρηση διαδικαστικής
πράξης από πρόσωπο που έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη. Η επανάληψη
της δίκης που διακόπηκε μπορεί να μπει σε δικόγραφο και κοινοποίηση του στους
κληρονόμους του διαδίκου που πέθανε μετά την πάροδο της προθεσμίας προς
απόκτηση της κληρονομιάς. Ο θάνατος απλού ομοδίκου επιφέρει βίαια διακοπή της
δίκης μόνον ως προς το θανόντα διαδίκο ενώ ως προς τους λοιπούς απλούς ομοδίκους
η δίκη συνεχίζεται κανονικά. Στη διεκδικητική αγωγή με το θάνατο ενός απλού ομοδίκου
η δίκη συνεχίζεται ως προς τους λοιπούς ομοδίκους.Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
286 έως 288, 291 και 292 του ΚΠολΔ
οι οποίες εφαρμόζονται και στην κατ’
έφεση δίκη (άρθρ. 524§1 ΚΠολΔ),
συνάγεται ότι η δίκη διακόπτεται αν,
εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση, μετά την οποία εκδίδεται οριστική
απόφαση, πεθάνει κάποιος διάδικος.
Η διακοπή επέρχεται από τη γνωστοποίηση προς τον αντίδικο του λόγου
της διακοπής με επίδοση δικογράφου ή
με προφορική δήλωση στο ακροατήριο
ή εκτός αυτού κατά την επιχείρηση της
διαδικαστικής πράξης, από πρόσωπο
που έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη
δίκη (ΑΠ 65/2004 ΕλλΔνη 2004, 1036).
Η επανάληψη της διακοπείσης δίκης
μπορεί να γίνει με δικόγραφο και κοινοποίηση του στους κληρονόμους του διαδίκου που πέθανε, μετά την πάροδο της
προθεσμίας προς αποποίηση της κληρονομίας (ΑΠ 535/2003 ΕλλΔνη 2004.
1375). Ο θάνατος του απλού ομοδίκου
επιφέρει βίαια διακοπή της δίκης μόνον
ως προς τον θανόντα διάδικο ενώ ως
προς του λοιπούς απλούς ομοδίκους
η δίκη συνεχίζεται κανονικά (ΑΠ 250/
1980 ΝοΒ 1980, 1708, Κονδύλης
Ερμ.ΚΠολΔ, υπ’ άρθρ. 288 σελ. 581).
Εξάλλου επί διεκδικητικής αγωγής εκ
του γεγονότος ότι η κυριότητα είναι
δι-καίωμα διαιρετό και επομένως επιδεκτικό κτήσης και απώλειας κατ’ ιδανικά
μέρη, σε περίπτωση περισσοτέρων εναγόντων ή εναγομένων υπάρχει δεσμός

απλής και όχι αναγκαστικής ομοδικίας
(ΑΠ 84/2003 ΕλλΔνη 2003, 1347).
Επομένως, επί διεκδικητικής αγωγής,
που αποβίωσε κάποιος των εναγομένων
και έγινε διακοπή της δίκης και επανάληψη αυτής με κλήση που δεν επιδόθηκε νομίμως στους κληρονόμους του
θανόντος δίκη παραμένει εκκρεμής ως
προς αυτούς, έστω και αν συνεχίστηκε
ως προς τους λοιπούς διαδίκους και
εκδόθηκε οριστική απόφαση, και αυτοί
μπορούν μεταγενέστερα να συνεχίσουν
τη δίκη από το σημείο που διακόπηκε.
Στην προκειμένη περίπτωση οι αρχικοί
ενάγοντες με την από 3.1.1991 αγωγή
τους ζήτησαν να αναγνωριστεί η κυριότητα τους επί των εις αυτήν περιγραφομένων ακινήτων και να υποχρεωθούν
οι αρχικά εναγόμενοι να τους τα αποδώσουν. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε
η υπ’ αριθμ.44/1991 προδικαστική
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η οποία διέταξε αποδείξεις. Στις 12.12.1991 αποβίωσε η
πρώτη των εναγόντων Ε.Χ.Β η οποία
κληρονομήθηκε από τους δύο πρώτους
των καθών η κλήση – εναγόντων, οι
οποίοι με την από 15.6.1998 αίτηση
τους ενώπιον της Εισηγήτριας του
ιδίου δικαστηρίου δήλωσαν τη βιαία
διακοπή και επανάληψη της δίκης.
Στις 30.9.1998 κατά τη διεξαγωγή των
απο-δείξεων ενώπιον της Εισηγητή
– Δικα-στή, οι εναγόμενοι δήλωσαν
βιαία δια-κοπή της δίκης λόγω του από
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15.6.1998 επισυμβάντος θανάτου της
πρώτης εναγομένης Κ.Νικ.Χ. Στη συνέχεια με την από 19.10.1998 αίτηση των
εναγόντων, την οποία έστρεψαν σε βάρος των 3ου έως 5ου των εναγομένων
και κατά της Μ.Δημ.Χ ως κληρονόμου
της πρώτης εναγομένης Κ.Νικ.Χ δήλωσαν συνέχιση της διακοπείσης δίκης.
Κατόπιν αφού περατώθηκαν οι αποδείξεις εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 97/2001 οριστική απόφαση του ίδιου δικαστηρίου
η οποία δέχθηκε την αγωγή. Οι εναγόμενοι άσκησαν έφεση κατ’ αυτής και
το Εφετείο Πατρών με την υπ’ αριθμ.
709/2004 απόφαση του δέχθηκε την
αγωγή. Η αρχική όμως εναγομένη
Κ.Νικ.Χ, για την οποία είχε λόγω θανάτου της επέλθει βιαία διακοπή της
δίκης, εκτός των προαναφερόμενων
εξ αδιαθέτου κληρονόμων της είχε ως
κλη-ρονόμους της και τα τέκνα της Ρ και
Δ. Η προαναφερόμενη όμως κλήση των
εναγόντων προς επανάληψη της βιαίας
διακοπείσας δίκης λόγω θανάτου της
Κ.Χ, δεν στρεφόταν και κατά των παραπάνω κληρονόμων της (Ρ και Δ.Χ) και
επομένως ως προς αυτούς δεν επαναλήφθηκε η δίκη και παρέμεινε εκκρεμής. Μεταγενέστερα (1-6-2000) αποβίωσε και η Ρ.Χ και κληρονομήθηκε εξ
αδιαθέτου από τους λοιπούς αδελφούς
της και ήδη καλούντες. Οι τελευταίοι ως
κληρονόμοι των προαναφερομένων
συνέχισαν την εκκρεμούσα δίκη και στις
16.3.2004 κοινοποίησαν την παραπάνω
προδικαστική απόφαση και στη συνέχεια
με την από 14.3.1004 αίτηση τους προς
την Εισηγητή Δικαστή ζήτη-σαν να
οριστεί τόπος και χρόνος εξέτα-σης
των μαρτύρων τους προς απόδειξη
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των θεμάτων που έτασσε η προαναφερόμενη προδικαστική απόφαση. Όπως
προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 24/2004
Εισηγητική Έκθεση, η Εισηγητής Δικαστής δεν επέτρεψε την εξέταση μαρτύρων και απέρριψε την παραπάνω
αίτη-ση ως απαράδεκτη για το λόγο ότι
μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 97/2001
ορι-στικής απόφασης του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η υπόθεση
είχε περατωθεί καθώς και το στάδιο της
διεξαγωγής των αποδείξεων. Όμως η
παραπάνω αίτηση των εναγομένων ήταν
παραδεκτή, εφόσον ως προς αυτούς, ως
κληρονόμους της αρχικώς εναγομέ-νης
Κ.Νικ.Χ, δεν είχε γίνει νόμιμη επανάληψη της δίκης και παρέμεινε εκκρεμής,
σύμφωνα με την προηγούμενη σκέψη,
και νομίμως εφέρετο προς απόδειξη
η αρχική αγωγή από τους τότε καλούντες. Επομένως οι τότε καλούντες
– εναγόμενοι εδικαιούντο να εξετάσουν
μάρτυρες και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία προς απόκρουση της
ένδικης αγωγής και απόδειξη των προβληθεισών ενστάσεων τους. Συνεπώς
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δεν
επέ-τρεψε τη διεξαγωγή εμμαρτύρων
απο-δείξεων έσφαλε και πρέπει να
γίνει δε-κτό το αίτημα και ο σχετικός
λόγος έφε-σης των εκκαλούντων και,
χωρίς να εξα-φανιστεί η εκκαλουμένη
απόφαση, να αναβληθεί η έκδοση της
οριστικής από-φασης και να επιτραπεί
η εξέταση μαρ-τύρων των διαδίκων,
επί των θεμάτων που είχε τάξει η
προδιαλαμβανομένη υπ’ αριθμ. 44/1991
πράξη (προδικαστι-κή) του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Κε-φαλληνίας.
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713/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδων Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Τρίγκας, Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου Δικαστική
Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ.).
Κοινής χρήσεως πράγματα. Έννοια. Τέτοια είναι και τα αενάως και ελευθέρως ρέοντα
ύδατα που σχηματίζουν ποταμό, αδιαφόρως αν είναι πλεύσιμος ή όχι, μεγάλος ή μικρός
καθώς και το υπό της κοίτης του καταλαμβανόμενο έδαφος. Όλα αυτά ανήκουν στο
δημόσιο εφόσον δεν ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στα
μη αενάως ρέοντα ύδατα των χειμάρρων (ομβρίων), η κοίτη των οποίων δεν είναι
τέτοιας χρήσεως και η κυριότης επί του καταλαμβανομένου εδάφους δεν απόλλυται
με την κατάκλιση του από τον ρούν των ομβρίων υδάτων. Χείμαρροι δηλαδή ποταμοί
που ρέουν μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή μετά από βροχή υφιστάμενοι κατά
την έναρξη ισχύος του ΑΚ (23-2-1946) επί δύο συνεχόμενες γενεές( που η κάθε μία
ανέρχεται σε 40 έτη), έχουν προσλάβει την ιδιότητα του κοινόχρηστου πράγματος και
ανήκουν στο δημόσιο. Αυτό ισχύει και για την κοίτη των χειμάρρων. Κοίτη ποταμού
μη πλεύσιμου. Έννοια και ερμηνεία άρθρων 1071 και 1072 ΑΚ.

Επειδή κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 967 ΑΚ, κοινής χρήσεως πράγματα είναι εκείνα των οποίων
δικαιούται να κάνει χρήση ευρύτερος,
αόριστος, αλλά όχι κατ’ ανάγκην απεριόριστος, αριθμός προσώπων χαρακτηριστικό δε στοιχείο της κοινής χρήσεως
είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμ-φέροντος (ΑΠ 766/1995 ΝοΒ 45,
777, ΑΠ 2062/1984 ΝοΒ 33, 1163).
Εξ άλλου, από τον συνδυασμό των
διατά-ξεων των άρθρων 966, 967, 968,
1074 ΑΚ συνάγεται, ότι κοινής χρήσεως
πράγματα αποτελούν και τα αενάως
και ελευθέρως ρέοντα ύδατα, τα οποία
σχηματίζουν ποταμό, αδιαφόρως αν είναι πλεύσιμος ή όχι, μεγάλος ή μικρός,
καθώς και το υπό της κοίτης αυτού
κα-ταλαμβανόμενο έδαφος ανήκουν σε
Δή-μο ή Κοινότητα. Τούτο όμως δεν συμβαίνει επί των μη αενάως ρεόντων υδάτων (ομβρίων) των χειμάρρων, η κοίτη
των οποίων δεν είναι κοινής χρήσεως και
η κυριότης επί του καταλαμβανόμενου

από αυτήν εδάφους δεν απόλλυται, δια
της κατακλίσεως του από τον ρουν των
ομβρίων υδάτων (ΑΠ 92/1977 ΝοΒ
25.1127, Απ. Γεωργιάδου, Εμπράγματον Δίκαιον, παρ. 13, σελ. 122). Χείμαρροι όμως, ήτοι ποταμοί που ρέουν μόνο
κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή μετά από
βροχή (ΕΑ 9613/1997 ΕλΔ 39.1402),
υφιστάμενοι από αμνημονεύ-των ετών,
δηλαδή χείμαρροι οι οποίοι υπήρχαν
κατά την έναρξη της ισχύος του ΑΚ (232-1946), επί δύο συνεχόμε-νες γενεές
(εκτεινομένης εκάστης εις σα-ράντα
έτη), έχουν προσλάβει την ιδιότη-τα
του κοινοχρήστου πράγματος, δια της
αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητος,
που προεβλέπετο από το προϊσχύσαν
Β.Ρ. δίκαιο, και επομένως, αν δεν ανήκουν σε Δήμο ή Κοινότητα, ανήκουν
εις το Δημόσιο (ΑΠ 1528/1995 ΕλΔ
38.1576, ΑΠ 1483/1983 ΝοΒ 32.1208,
ΕφΛαρ 409/2001 ΕλΔ 2004.591, ΕΑ
9613/1997 ΕλΔ 39.1402). Τούτο ισχύει
βέβαια και για την κοίτη των χειμάρρων
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(ΑΠ 109/1988 ΕλΔ 1988.1596). Περαιτέρω κατά το άρθρο 1072 ΑΚ, το οποίο
αποδίδει προϊσχύον Β.Ρ. δίκαιο (ν. 7
παρ. 5, ν. 30 παρ. 1, ν. 56 παρ. 1 Π.
(41.1) Ν. 6 παρ. 4, Βασ. 50 παρ. 1, ν.
1 παρ. 1 – 4-7 Π. (43.12) και 23 Εισ.
2,1) ΄΄η κοίτη ποταμού μη πλεύσιμου
που εγκαταλείφθηκε ανήκει στους κυρίους των παραποτάμιων κτημάτων.
Η διάταξη του προηγούμενου άρθρου
εφαρμόζεται αναλόγως. Οι κύριοι του
εδάφους της νέας κοίτης, έχουν δικαίωμα μέσα σε ένα έτος να αποκαταστήσουν το ρεύμα στην προηγούμενη
κοίτη΄΄. Το αμέσως προηγούμενο άρθρο
1071 ρυθμίζει πως γίνεται η κατανομή
του νησιού, που προέβαλε σε ποταμό
μη πλεύσιμο στους κύριους των παραποτάμιων κτημάτων. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι
οι κύριοι των παραποτάμιων ακινήτων
γίνονται κύριοι του εδάφους της κοίτης
που εγκαταλείφθηκε, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 1071 ΑΚ,
εφόσον η εκτροπή του μη πλεύσιμου
ποταμού από την παλιά του κοίτη και
η διαμόρφωση νέας δεν είναι πρόσκαιρη, αλλά οριστική και μόνιμη, χωρίς
μά-λιστα να γίνεται διάκριση ως προς
την αίτια της εγκαταλείψεως (ΑΠ Ολομ.
24/2001 ΧρΙδΔ 2002. 32). Είναι δηλαδή
αδιάφορο αν η τελευταία οφείλεται σε
φυσικά αίτια ή σε τεχνικά έργα νομίμως
εκτελούμενα (Ολομ. ΑΠ 46/1990 ΝοΒ
39.243, ΑΠ 207/1993 ΕλΔ 35.1067, ΑΠ
1114/1975 ΝοΒ 24.407, ΑΠ 229/1973
ΝοΒ 21.1074, ΕφΙω 14/1993 Αρχ.Νομ,
ΜΕ΄ 42). Και στις δύο περιπτώσεις η
κυριότητα αποκτάται πρωτοτύπως και
αυτοδικαίως μόλις πληρωθούν οι προϋποθέσεις του νόμου χωρίς να απαιτείται
κάποια ενέργεια του κυρίου του παραποτάμιου κτήματος ή πράξη της Πολιτείας. Αυτά ισχύουν προκειμένου για
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ποταμό, μη πλεύσιμο, ήτοι για ροή νερού ελεύθερη και διαρκή που αποτελεί
πράγμα κοινής χρήσεως (αρθρ. 967
ΑΚ), ο οποίος, εφόσον δεν ανήκει
στο δήμο ή την κοινότητα ή ο νόμος
δεν ορί-ζει διαφορετικά, ανήκει στο
Δημόσιο (βλ. ΑΠ 207/1993 ο.π.). Ενώ
προκειμέ-νου για χείμαρρο, ο οποίος
δεν είναι πράγμα κοινής χρήσεως και
υπόκειται στην ιδιωτική εξουσίαση, αυτή
(κοίτη) εξακολουθεί να παραμένει στην
κυριό-τητα εκείνου που την είχε και πριν
από την εγκατάλειψη της κοίτης οι δε
κύριοι των παρόχθιων του χειμάρρου
κτημά-των, δεν αποκτούν κυριότητα
επ’ αυτής, μόλις εγκαταλειφθεί (άρθρο
1074 ΑΚ, ΑΠ 1463/1983 ΝοΒ 32.1208,
92/1977 ΝοΒ 25.1127). Εφ’ όσον όμως
οι πα-ρόχθιοι του χειμάρρου ή τρίτοι
δεν απο-δεικνύουν κυριότητα επί της
κοίτης αυ-τού, τότε η κοίτη θεωρείται
αδέσποτο ακίνητο και σαν τέτοιο ανήκει
στο Δημό-σιο (αρθρ. 972 ΑΚ, 16 του
«Περί διακρί-σεως κτημάτων» νόμου της
10-7-1837 (ΑΠ 207/1993, όπου παραπ.,
598/1993 ΕΕΝ 51.127, Απ. Γεωργιάδη,
Εμπρ. Δίκαιο, παρ. 46, αριθμ. 28). Τέλος
από τις διατάξεις του ΒΡ δικαίου των Ν.
8 παρ. 1 (Κωδ. 7. 39), Ν. 9 παρ. 1 Βασ.
(50.14), Ν. 2 παρ. 20 Πανδ. (41-4), Ν.6
Πανδ. (44.3), Ν. 76 Πανδ. (18.1), Ν 73
παρ. 3 Πανδ (23.3) και τις διατάξεις των
άρθρων 18 και 21 του Ν. της 21-6/3-71837 ¨ Περί διακρίσεως κτημάτων¨, που
εφαρμοζόταν κατά το άρθρο 51 του Εισ.
Ν.Α.Κ. προκειμένου περί κτήσεως κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία προ
της ισχύος του ΑΚ, με την άσκηση νομής
με διάνοια κυρίου και καλή πίστη συνέχεια επί μια τριακονταετία, χωρούσε και
επί δημοσίων κτημάτων η κτήση της
κυριότητας και επί τέτοιων κτημάτων.
Όμως από τις διατάξεις του άρθρου 21
του Ν.Δ. της 22/4-16/5/1926 ¨ Περί Διοι-
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κητικής αποβολής από των κτημάτων
της αεροπορικής αμύνης΄΄ και του άρθρου 4 παρ. 1 του ΑΝ 1539/1938, με
τις οποίες απαγορεύθηκε κάθε παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου
επί των κτημάτων αυτού από 16-5-1926
και εφεξής και των διατάξεων του Ν.
ΔΞΗ/1912 και των διαταγμάτων περί
δικαιοστασίου που εκδόθηκαν με βάση
αυτόν, με τα οποία επήλθε αναστολή
κάθε παραγραφής και κάθε δικαστικής

προθεσμίας επί αστικών διαφορών
από 12-9-1915 και εφεξής και πέραν
της 16-5-1926, σαφώς προκύπτει ότι
επί τέτοι-ων κτημάτων ο χρόνος της
χρησικτησίας αυτής έπρεπε να είχε
συμπληρωθεί την 11-9-1915 (ΑΠ 303/
2004 ΕλΔ 2004. 1129, 1528/2003 ΕλΔ
2005. 1716, 351/2003 ΕλΔ 2004.410,
Κ. Παπαδοπού-λου, Αγωγές Εμπρ. Δικ.,
1988, σελ. 82-83).

870/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πεντζιάς, Σπήλιος Πουλακίδας).
Μεταγραφή. Στοιχεία της( 1194§2 και 1192 ΑΚ). Πότε είναι άκυρη. Η μη αναγραφή στο
ευρετήριο μερίδων των στοιχείων της ταυτότητας των ενεχομένων προσώπων της
πράξης που μεταγράφεται, εφόσον δημιουργείται από την έλλειψη αυτή αμφιβολία,
επάγεται την ακυρότητα της μεταγραφής. Κτηματική ομάδα Καλαβρύτων που ιδρύθηκε
με την 102629/1947 του υπουργού οικισμού και ανοικοδόμησης. Λειτουργία της.
Έκδοση παραχωρητηρίου που μεταγράφεται. Μέχρι τη μεταγραφή του δεν είναι δεκτικό
νομής και χρησικτησίας από άλλον. Διπλή μεταγραφή. Αποτελέσματα. Περιστατικά.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1194 ΑΚ όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει τη μεταγραφή,
με τη διάταξη δε του άρθρου 1192 ΑΚ
καθορίζονται οι μεταγραπτέες πράξεις.
Η μεταγραφή, τα θέματα της οποίας
ρυθμίζονται από τα άρθρα 1192 –1208
ΑΚ και από το ΝΔ/γμα 4201/61 και τα Β
Δ/γματα 533/63, 517/64 και 1043/1966
είναι η καταχώριση 1) στο γενικό βιβλίο
εκθέσεων και 2) στο ειδικό ευρε-τήριο
μεταγραφών (ευρετήριο μερίδων),
περίληψης των εγγραφών, με τα οποία
βεβαιώνεται η σύσταση, μετάθεση, τροποποίηση ή κατάργηση εμπραγμάτου
δικαιώματος επί ακινήτου. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο παραχωρείται ιδιαίτερη
μερίδα σε καθένα των ενεχομένων προσώπων κατά την πράξη που μεταγρά-

φεται. Ειδικότερα αναγράφονται πλήρη
τα στοιχεία της ταυτότητας των ενεχομένων προσώπων, η περιγραφή του
ακινή-του και αφενός μεν σημειώνεται το
αντι-κείμενο της πράξεως (αναλόγως αν
πρόκειται περί συστάσεως, μεταθέσεως ή καταργήσεως εμπραγμάτου δικαιώματος ή απλής περί τούτων σημειώσεως), αφετέρου δε γίνονται παραπομπές σε άλλες πράξεις περί του αυτού
ακινήτου στα λοιπά βιβλία υποθηκών,
κατασχέσεων ή διεκδικήσεων. Η έλλειψη κάποιου στοιχείου είτε στην περίπτωση καταχώρισης στα βιβλία μεταγραφών, είτε στο ευρετήριο μεταγραφών, τότε μεν επάγεται την ακυρότητα
της μεταγραφής όταν η έλλειψη αφορά
ουσιώδες στοιχείο, όταν δηλαδή εξαιτίας
της έλλειψης αυτής η μεταγραφή, όπως

184

ενεργήθηκε, δεν είναι ικανή να παράσχει προς τους τρίτους υπηρεσίες και
συγκεκριμένα τη δημοσιότητα για την
πράξη που μεταγράφηκε, όπως τη θέλησε ο νόμος. Στοιχεία που έχουν, τη
σπουδαιότερη σημασία για την πράξη
της μεταγραφής είναι το είδος της δικαιοπραξίας, τα πρόσωπα των μερών,
δηλαδή η ταυτότητα αυτών, καθώς επίσης η ταυτότητα του ακινήτου, που αφορά η μεταγραφομένη πράξη, το είδος ή
η έκταση του συνιστωμένου εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου. Συνεπώς
η μη αναγραφή στο ευρετήριο μερίδων
των στοιχείων της ταυτότητας των ενεχομένων προσώπων της πράξης που μεταγράφεται, εφόσον δημιουργείται από την
έλλειψη αυτή αμφιβολία, επάγεται την
ακυρότητα της μεταγραφής (βλ.σχ. ΑΠ
443/92 Δνη 94, 1026, Μπαλής: Εμπρ.
Δ, 189, Βαλληνδάς στο άρθρο 1192,
Τούσης:Εμπρ. Δ. 208, Βαβού-σκος:
Εμπρ. Δ. στ’ έκδοση σελ. 236 επ).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με την 102629/
1947 απόφαση του Υπουργού Οικισμού
και Ανοικοδόμησης, που δη-μοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 49 της 22-4-1947 (τεύχος Β)
συστήθηκε Κτηματική ομά-δα, που είναι
νομικό πρόσωπο δημο-σίου δικαίου
και αποτελέσθηκε από τα ακίνητα της
πόλης των Καλαβρύτων, που είχε
καταστραφεί από τα στρα-τεύματα της
Γερμανικής Κατοχής, με σκοπό την
ομαδική τακτοποίηση τους. Ολόκληρη
η έκταση, που κατελήφθη από την
Κτηματική ομάδα θεωρείται από και δια
της περί της συστάσεως της Υπουργικής
απόφασης, ότι έχει απαλλοτριωθεί ως
ενιαίο σύνολο υπέρ των ιδιοκτητών των
ακινήτων, που πε-ριελήφθησαν στην
ομάδα αυτή προς διανομή μεταξύ αυτών
(ιδιοκτητών) των οικοδομήσιμων χώρων,
που θα ορι-σθούν με την εφαρμογή του
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ρυμοτο-μικού σχεδίου στην έκταση αυτή.
Ακο-λούθως οι οικοδομήσιμοι χώροι
μετά την εφαρμογή του ρυμοτομικού
σχεδίου στην ίδια έκταση, αναιρούνται
σε οικοδομήσιμα οικόπεδα, τα οποία
πα-ραχωρούνται στους παλαιούς ιδιοκτήτες, εφόσον η υπολειπόμενη επιφάνεια του συνόλου των οικοπέδων καθενός από τους ιδιοκτήτες αυτούς, μετά
την αφαίρεση του, από την εφαρμογή
του σχεδίου, αναλογούντος βάρους
αυ-τού, είναι οικοδομήσιμη. Στους
ιδιο-κτήτες αυτούς και υπέρ εκάστου
τού-των εκδίδεται τίτλος ιδιοκτησίας,
παρα-χωρητήριο, από την επιτροπή
που εκ-προσωπεί την Κτηματική ομάδα,
που υποκαθιστά τους ιδιοκτήτες των
περι-ληφθέντων σ’ αυτήν ακινήτων και
δεν είναι μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τη
μετα-γραφή του τίτλου, δεκτικό νομής και
χρησικτησίας από άλλον (Ολ ΑΠ 7/03).
Στα πλαίσια της διαδικασίας, για την
ομαδική τακτοποίηση των ακινήτων της
παραπάνω πόλης το 1947 περιελήφθη
και ένα ακίνητο, επιφάνειας τότε 479
τμ, που ανήκε στην κυριότητα του Θ.Κ,
πατέρα της ενάγουσας, καθώς και δύο
ακίνητα, που ανήκαν στην κυριότητα της
Ε.Σ, γιαγιάς των εναγομένων. Μετά την
αναδιανομή των ακινήτων της Κτηματικής ομάδας και την συμμετοχή τους στην
δημιουργία των κοινοχρήστων χώρων,
προέκυψε το επίδικο ακίνητο, ως νέο
οικόπεδο, που αποτελέσθηκε από μέρος του παλαιού παραπάνω ακινήτου
του πατέρα της ενάγουσας και από τμήμα των παλαιών οικοπέδων του δικαιοπαρόχου των εναγομένων. Ειδικότερα
το επίδικο έχει επιφάνεια 345 τμ περίπου, βρίσκεται στη θέση «Τζιλαρδί» και
στο Ο.Τ. 12 του ρυμοτομικού σχεδίου
της πόλης των Καλαβρύτων, συνορεύει
δε βόρεια κατά ένα μέρος με ακίνητο
εναγομένων και κατά το υπόλοιπο με
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ακίνητο κληρονόμων Ηλ.Τ, νότια με
δη-μοτική οδό Γραβιάς, ανατολικά με
περι-μετρική δημοτική οδό Καλαβρύτων
και δυτικά με ακίνητο εναγομένων. Το
ακίνη-το αυτό παραχωρήθηκε με το
97/1950 παραχωρητήριο της Επιτροπής
της Κτηματικής ομάδας Καλαβρύτων
«στους κληρονόμους Θ.Κ», πατέρα της
ενάγουσας, που εκτελέσθηκε το 1943
από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Κληρονόμοι του τελευταίου, που
δεν άφησε διαθήκη, ήταν κατά το θάνατο
του και το χρόνο έκδοσης του παραχωρητηρίου η σύζυγος του Α και μητέρα
της ενάγουσας κατά ποσοστό ¼, και η
τελευταία, κατά ποσοστό ¾. Το 1974
πέθανε χωρίς να αφήσει διαθήκη και η
μητέρα της ενάγουσας και κληρονομήθηκε από την ίδια ως μοναδική θυγατέρα της. Μέχρι και την 8-4-1983 δεν
είχε μεταγραφεί το προαναφερόμενο
παραχωρητήριο και μόλις την παραπάνω ημερομηνία μεταγράφηκε τούτο
στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Καλαβρύτων στον τόμο 164 και με αριθμό
5232. Την ίδια ημέρα δε ανοίχθηκε
μερίδα και καταχωρήθηκε στα σχετικά
βιβλία ο ίδιος τίτλος στο όνομα «των
κληρονόμων Θ.Κ». Αυτή η καταχώρηση
στη μερίδα των τελευταίων, επειδή
δεν καθιστά βέβαια τα πρόσωπα των
εμπραγμάτων δικαιούχων του επιδίκου
ακινήτου, δηλαδή της ενάγουσας και
της μητέρας της και δεν εξυπηρετείται η
αρχή της δημοσιότητας, αφού δεν είναι
δυνατόν να διακριβωθεί ποιοι είναι οι
κληρονόμοι του Θ.Κ, λόγω της ουσιώδους αυτής έλλειψης, επάγεται την ακυρότητα της σχετικής μεταγραφής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νομική
σκέψη που προηγήθηκε, όπως βάσιμα
υποστηρίζουν οι εναγόμενοι. Συνεπώς
δεν προσπόρισε κυριότητα στους
κλη-ρονόμους Θ.Κ και με βάση όσα
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ανα-φέρονται στην ίδια νομική σκέψη,
η κυ-ριότητα του επιδίκου παράμεινε
στην Κτηματική ομάδα. Πλην όμως αποδείχθηκε ότι την 11-3-03 και πριν από
την άσκηση της αγωγής, μεταγράφηκε
και πάλι το ίδιο παραχωρητήριο νομότυπα και καταχωρήθηκε τούτο στο
ειδι-κό ευρετήριο σε μερίδες που ανοίχθηκαν τόσον στο όνομα της ενάγουσας
όσον και της μητέρας της, με πλήρη τα
στοιχεία των ταυτοτήτων τους, ώστε δεν
υπάρχει πλέον αμφιβολία ως προς τα
πρόσωπα των εμπραγμάτων δικαιούχων του επιδίκου ακινήτου (βλ. το 487/
2003 πιστοποιητικό υποθηκοφύλακα
Καλαβρύτων). Έτσι η ενάγουσα απέκτησε την κυριότητα του επιδίκου ακινήτου κατά ποσοστό ¾ εξ αδιαιρέτου,
από την από 11-3-03 μεταγραφή του
παραχωρητηρίου και το ¼ εξ αδιαιρέτου αποτέλεσε κληρονομία της μητέρας της, την οποία αποδέχθηκε και
μετέγραψε νόμιμα τη σχετική δήλωση
αποδοχής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δηλαδή πρωτοτύπως κατά τα ¾ με την μεταγραφή του παραχωρητηρίου και παραγώγως κατά ποσοστό ¼ με την αποδοχή της κληρονομίας της μητέρας της
και τη μεταγραφή της δήλωσης αυτής
την 11-3-03, κατέστη αποκλειστική κυρία του επιδίκου ακινήτου. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι η ενάγουσα εκθέτει στην αγωγή ότι το παραχωρητήριο μεταγράφηκε δύο φορές σε
διαφορετικές ημερομηνίες, δε συνιστά
κατά τους ισχυρισμούς των εναγομένων,
που πρότειναν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ήδη επαναφέρουν με σχετικό
λόγο εφέσεως, αντικειμενική σώρευση
αντιφατικών περισσοτέρων βάσεων
αυ-τής. Καθ’ όσον με αυτήν υποβάλλεται
μια αίτηση δικαστικής προστασίας για
το ίδιο δικαίωμα, που είναι η αναγνώριση της κυριότητας του επιδίκου και η
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απόδοση του στους ενάγοντες και το
οποίο θεμελιώνεται στην ίδια ιστορική
βάση δηλαδή κατά ποσοστό ¾ εξ
αδιαιρέτου στο παραχωρητήριο και κατά ¼ εξ αδιαιρέτου στην αποδοχή της
κληρονομίας και στη μεταγραφή των
ίδιων τίτλων, στοιχεία απαραίτητα κατ’
άρθρο 216 ΚΠολΔ για το ορισμένο
αυτής. Αν έχει γίνει διπλή μεταγραφή
δε σημαίνει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές βάσεις της αγωγής και μάλιστα
αντιφάσκουσες μεταξύ τους, αφού το

κύρος αυτών θα κρίνει το δικαστήριο
κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας της αγωγής, οπότε και θα
κρι-θεί ο χρόνος κτήσης του σχετικού
δικαι-ώματος. Επομένως ορθώς το
πρω-τοβάθμιο δικαστήριο εφάρμοσε
το νόμο (218 ΚΠολΔ) και απέρριψε τον
παρα-πάνω ισχυρισμό και όσα αντίθετα
υπο-στηρίζονται με την έφεση πρέπει να
απορριφθούν ως αβάσιμα.

915/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σάββας Σαββαόγλου, Στάθης Φίλης).
Αρνητική αγωγή. Η απλή αμφισβήτηση της νομής ή της κυριότητας δεν αποτελεί διατάραξη
γιατί απαιτείται υλική επενέργεια επί του πράγματος. Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας.
Δεν απαιτείται για να είναι ορισμένη οι πλευρικές διαστάσεις του ακινήτου και ο καθόρια
προσανατολισμός του ούτε να κατονομάζονται οι ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων. Η
ακριβής περιγραφή του ακινήτου μπορεί να γίνει και με αποτύπωση σε ενσωματωμένο
στο δικόγραφο της αγωγής τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα. Απαραίτητα στοιχεία
της αγωγής όταν διεκδικείται τμήμα μεγαλύτερης έκτασης ακινήτου. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 1108
Α.Κ. που ορίζει ότι «αν η κυριότητα προσβάλλεται με άλλο τρόπο, εκτός από
αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγματος, ο κύριος, δικαιούται να απαιτήσει
από εκείνον που προσέβαλε την κυριότητα του, να άρει την προσβολή και να
την παραλείπει στο μέλλον», προκύπτει
ότι η αρνητική αγωγή δίνεται στην περίπτωση μερικής και όχι ολικής προσβολής της κυριότητας, δηλαδή όταν ο
κύριος διαταράσσεται στην νομή του,
που ασκεί επί του πράγματος και όχι όταν
προσβάλλεται με άλλον τρόπο, όπως
με την αφαίρεση ή κατακράτηση του
πράγματος. Κάθε πράξη που απο-τελεί
διατάραξη της νομής είναι συγχρό-νως

και διατάραξη της κυριότητας, δη-λαδή
αποτελεί επέμβαση στην κυριότη-τα,
η οποία δικαιολογεί την έγερση της
αρνητικής αγωγής, με αίτημα την άρση
της προσβολής (εκτελούμενη κατά τον
τρόπο που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 945 - 946 Κ.Πολ.Δ.) ή την παράλειψη της προσβολής (διατάραξης) στο
μέλλον (εκτελούμενη κατά τον τρόπο που
προβλέπει η διάταξη του άρθρου 947
Κ.Πολ.Δ.) ή και τα δύο μαζί (ΑΠ 49/1998
ΕλλΔνη 39, 1271, ΕφΔωδ 306/2004
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 645/2002
ΕλλΔνη 43.775, ΕφΑθ 951/1995 ΕλλΔνη
37. 1611, ΕφΑθ 3690/1985 ΕλλΔνη
26.1173, ΕφΑθ 4176/1983 ΑρχΝ ΛΕ΄,
18, ΕφΠειρ 1326/1976 ΝοΒ 24.898, βλ.
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Απ. Γεωργιάδη, Εμπράγματο Δίκαιο τομ.
Ι, η αρνητική αγωγή παρ. 62 αρ. 6, 7, 8,
12, 16, 19, Γ. Μπαλή Εμπργ. παρ. 104,
Τούση, Εμπργ. παρ. 135). Η απλή όμως
αμφι-σβήτηση της νομής ή της κυριότητας
δεν αποτελεί διατάραξη, γιατί απαιτείται
υλική επενέργεια επί του πράγματος
(ΑΠ 1084/1994 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ,
Γ. Μπαλή Εμπργ. παρ. 19.1). Εξ άλ-λου
από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.
1 στοιχ. α΄ και β΄ Κ.Πολ.Δ προκύ-πτει
ότι το δικόγραφο της αγωγής πρέ-πει
να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που
απαιτούνται για τη νομική θεμελίω-ση
της αγωγής, ακριβή περιγραφή του
αντικειμένου της διαφοράς και ορισμένο
αίτημα. Η ακριβής περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς είναι συνυφασμένη με την υποβολή αιτήματος ορισμένου και όχι αορίστου. Διαφορετικά το
δικαστήριο βρίσκεται σε αδυναμία να
εκδώσει απόφαση συγκεκριμένη και
επιδεκτική εκτέλεσης. Όταν στο δικόγραφο της αγωγής δεν περιέχονται τα
πιο πάνω στοιχεία ή όταν αυτά περιέχονται κατά τρόπο ελλιπή ή ασαφή,
τό-τε η έλλειψη αυτή καθιστά μη νομότυπη την άσκηση της, επιφέρει δε την
απόρριψη της ως απαράδεκτης λόγω
αοριστίας, είτε κατόπιν προβολής της
σχετικής ένστασης, είτε αυτεπαγγέλτως
από το δικαστήριο της ουσίας. Προκειμένου, ειδικότερα, περί διεκδικητικής (ή
αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου)
αγωγής απαιτείται για το ορισμένο αυτής, εκτός από τα απαιτούμενα κατά το
άρθρο 1094 ΑΚ στοιχεία και ακριβής
περιγραφή του εν λόγω ακινήτου, δηλαδή ο προσδιορισμός του κατά θέση,
έκταση, ιδιότητα και όρια και μάλιστα
τόσο λεπτομερής, ώστε να μην υπάρχει
αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του.
Δεν απαιτείται όμως, για το ορισμένο
της αγωγής να αναφέρονται στο αγω-
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γικό δικόγραφο οι πλευρικές διαστάσεις του ακινήτου και ο καθ’ όρια προσανατολισμός του, ούτε να κατονομάζονται οι ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων. Η ακριβής, εξάλλου περιγραφή
του ακινήτου, η οποία μπορεί να γίνει με
αποτύπωση του σε ενσωματωμένο στο
δικόγραφο της αγωγής, τοπογρα-φικό
διάγραμμα υπό κλίμακα, είναι ανα-γκαία,
γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει ο εναγόμενος
να αμυνθεί και το δικαστήριο να τάξει τις
δέουσες αποδείξεις (ΑΠ 493/2007 και ΑΠ
930/2005 ΔΗΜΟ-ΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Όταν
το διεκδικού-μενο ακίνητο φέρεται στην
αγωγή ως τμήμα μεγαλύτερου ακινήτου,
έχει υποχρέωση ο ενάγων, εκτός από
την έκταση του διεκδικούμενου αυτού
τμή-ματος, να προσδιορίσει τη θέση του
μέ-σα στο μεγαλύτερο ακίνητο, ούτως
ώστε να είναι δυνατόν στον εναγόμενο
μεν να αντιτάξει άμυνα περί συγκεκριμένου επιδίκου αντικειμένου (και όχι
ασαφούς), στο δικαστήριο δε να τάξει
το προσήκον θέμα αποδείξεως και να
εκδώσει απόφαση δεκτική εκτελέσεως.
Το βάρος αυτό του ενάγοντος ήτοι το
να προσδιορίσει το αντικείμενο περί του
οποίου ζητεί έννομη προστασία, δεν
μπορεί να μετατεθεί με οποιαδήποτε
νο-μική κατασκευή ούτε στο στάδιο της
αποδείξεως, δηλαδή στους μάρτυρες,
στους πραγματογνώμονες κλπ, ούτε
πολύ περισσότερο στο δικαστήριο, ώστε το τελευταίο να αποφανθεί και περί
του ποιο θεωρεί ο ενάγων ως επίδικο ή
πράγμα ισοδύναμο, για ποιο δικαίωμα
ο ενάγων ζητεί προστασία (ΕφΠειρ
239/1998 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Στην
προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη
αγωγή και κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου της, ο ενάγων και ήδη εκκαλών
εκθέτει ότι με το υπ’ αριθ. 19780/6-122000 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του
Συμ/φου Σάμης Β.Δ που μεταγράφηκε
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νόμιμα, κατέστη συγκύριος κατά τα 5/6
εξ αδιαιρέτου, του περιγραφομένου
στην αγωγή ακινήτου, (αγροτεμαχίου
με οκτώ ελαιόδενδρα και άλλα δένδρα),
συνολικής έκτασης 8.096,18 τ.μ., που
βρίσκεται στη θέση «Γωνιές» του οικισμού Κονιδαράτα, του δημοτικού διαμερίσματος Βασιλικάδων του Δήμου Ερίσου της Κεφαλληνίας. Ότι η δεύτερη
εναγόμενη, η οποία είναι συγκυρία του
λοιπού 1/6 εξ αδιαιρέτου του ίδιου ακινήτου, από κληρονομία των γονέων της,
καθώς και ο πρώτος εναγόμενος, γυιός
της, επικαλούνται ανύπαρκτες αξιώσεις
του επί του απροσδιορίστου κατά θέση
και όρια, τμήματος του ως άνω ακινήτου,
εμβαδού 150 τ.μ. το οποίο ισχυρίζονται
ότι ανήκει κατά κυριότητα στον πρώτο
εναγόμενο. Με βάση τα περιστατικά
αυτά ο ενάγων ζητεί α) να αναγνωριστεί
το δικαίωμα της συγκυριότητας αυτού
και της δεύτερης εναγόμενης, κατά τα
προαναφερθέντα ποσοστά 5/6 και 1/6
εξ αδιαιρέτου, αντίστοιχα, επί του επιδίκου ακινήτου, β) να αναγνωριστεί ότι
ο πρώτος εναγόμενος δεν είναι κύριος
τμήματος του ακινήτου αυτού, γ)να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι με την απειλή
των νομίμων ποινών να παύσουν να
διαταράσσουν την κυριότητα και νομή
αυτού και της δεύτερης εναγόμενης επί
του ως άνω ακινήτου και δ) να υποχρεωθούν αυτοί να του καταβάλλουν σε

ολόκληρο ο καθένας, το ποσό των 5.000
Ευρώ, ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση του, για την ηθική βλάβη που υπέστη, από τη διατάραξη της κυριότητας
του. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αυτή, η οποία ουσιαστικά, αφορά πρωτίστως, αναγνώριση
της συγκυριότητας του ενάγοντος επί
τμήματος του παραπάνω μεγαλύτερου
ακινήτου, επί του οποίου (τμήματος) κατά
τους ισχυρισμούς του, οι ενα-γόμενοι
αμφισβητούν τη συγκυριότητα του κατά
τα 5/6 εξ αδιαιρέτου και διατεί-νονται ότι
αυτό ανήκει στον πρώτο ενα-γόμενο,
πρέπει να απορριφθεί σύμ-φωνα με
όσα αναφέρθηκαν και στην αρ-χή της
παραγράφου αυτής, ως αόρι-στη, αφού
δεν προσδιορίζονται η θέση και τα
όρια του αμφισβητούμενου επιδί-κου
τμήματος των 150 τ.μ. του περιγραφέντος αγροτεμαχίου. Άλλωστε η απλή
αμφισβήτηση της συγκυριότητας του
ενάγοντος επί του ως άνω τμήματος
ακι-νήτου δεν αποτελεί, σύμφωνα με
όσα επίσης αναφέρθηκαν στην αρχή
της πα-ραγράφου αυτής, διατάραξη
της συγκυ-ριότητας αυτού επί του όλου
μεγαλυ-τέρου ακινήτου, όπως αβάσιμα
ισχυρί-ζεται αυτός αφού δεν γίνεται
επίκληση υλικής επενέργειας, εκ μέρους
των ενα-γομένων επί του ακινήτου
αυτού.

1020/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ξενοφών Νικολάου, Θάνος Αμπατζής).
Δεδικασμένο. Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας. Αποτελεί δεδικασμένο μεταξύ των
διαδίκων και εμποδίζει την εκ νέου έρευνα του θέματος αυτού σε νέα καταψηφιστική
αγωγή των ιδίων εναγόντων και εναγομένων. Περιστατικά.
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Δυνάμει της 1128/2002 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, η οποία
κατόπιν ασκήσεως εφέσεως εξαφάνισε
την 62/1997 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, οι ενάγοντες αναγνωρίστηκαν έναντι των εναγομένων συγκύριοι κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, του επίδικου ακινήτου, ήτοι ενός οικοπέδου εκτάσεως
51,88 τ.μ. μετά του εντός αυτού κτίσματος, που βρίσκεται στο Πλανητέρο
Καλαβρύτων και συνορεύει βόρεια με
κοινοτικό δρόμο και πέραν αυτού με
Πλατεία Αγίου Νικολάου, νότια με ιδιοκτησία κληρονόμων Κ.Π, ανατολικά με
ιδιοκτησία κληρονόμων Κ.Π και δυτικά
με ιδιοκτησία Α και Π.Π και κληρονόμων
Γ.Π. Συνεπώς, ως προς το θέμα της
συγκυριότητας των εναγόντων επί του
επιδίκου υφίσταται δεδικασμένο μεταξύ
των διαδίκων, που απορρέει από την
ως άνω απόφαση και εμποδίζει την
εκ νέου έρευνα του θέματος αυτού. Οι
ενα-γόμενοι κατέχουν το επίδικο από
τον Ιούνιο 1992 και αρνούνται να το

απο-δώσουν στους ενάγοντες παρά τις
οχ-λήσεις των τελευταίων. Άρα, ορθά το
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε την
πρώτη αγωγή, κατά το καταψηφιστικό
της αίτημα και ο σχετικός περί του αντιθέτου λόγος της εφέσεως είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Ομοίως, αβάσιμος είναι και ο λόγος της εφέσεως,
κατά τον οποίο το καταψηφιστικό
αίτη-μα της πρώτης αγωγής (περί
απο-δόσεως του επιδίκου ακινήτου
στους ενάγοντες) είναι απαράδεκτο για
το λόγο ότι επ’ αυτού υφίσταται δεδικασμένο από την ως άνω απόφαση του
Εφετείου Πατρών, αφού όπως προκύπτει από την απόφαση αυτή, αλλά και
την εκκληθείσα απόφαση 62/1997 του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, το Εφετείο (όπως και το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο) έκρινε επί αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής και ως
εκ τούτου δεν υφίσταται δεδικασμένο
σε σχέση με την ήδη ζητούμενη από
τους ενάγοντες καταψήφιση των εναγομένων σε απόδοση του επιδίκου.

1125/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Κυριακή Πετρίδου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Αγγελακόπουλος, Λάμπρος Θεοτοκάτος).
Διανομή. Αγωγή διανομής. Προϋποθέτει συγκυριότητα που εξετάζεται παρεμπιπτόντως
αν αμφισβητήθηκε από τον εναγόμενο. Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης
πρέπει να απευθύνεται κατά των ομοδίκων. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
785, 798, 799 του ΑΚ, 478, 479, 480
παρ. 3, 481 αριθμ. 2, 482 παρ. 1 483,
489, 76 και 517 του ΚΠολΔ συνάγεται
α) ότι η αγωγή διανομής προϋποθέτει
συγκυριότητα του ενάγοντος και του
εναγομένου του κοινού πράγματος, του
οποίου ζητείται η διανομή, τότε δε και

μόνο η επί του κοινού πράγματος συγκυριότητα εξετάζεται παρεπιπτόντως
από το δικαστήριο και καθίσταται αντικείμενο αποδείξεως αν αμφισβητηθεί
από τον εναγόμενο, β) ότι η αγωγή διανομής δεν είναι μόνο διαπλαστική, διότι
επιδιώκει τη διάπλαση νέας έννομης για
κάθε κοινωνό σχέσεως με τη λύση της
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κοινωνίας, αλλά είναι διπλού χαρακτήρα με την έννοια ότι δημιουργεί δίκη κατά την οποία εκ προοιμίων και ανεξαρτήτως αυτής ο ενάγων είναι συγχρόνως
και εναγόμενος, όπως επίσης και κάθε
εναγόμενος είναι συνάμα και αντίδικος
του συνεναγομένου του και γ) ότι στη
δίκη διανομής λόγω του διπλού χαρακτήρα της καθόλη την πορεία της και στο
δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας πρέ-πει η
έφεση να απευθύνεται εναντίον, όλων
των συγκυρίων διαδίκων της πρωτοβάθμιας δίκης και επομένως και κατά
των ομοδίκων του εκκαλούντος, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
(ΟλΑΠ 321/1983 ΝοΒ 31, 1575,
ΕφΠατρ 978/1997 Αχ.Νομ. 14,73). Στην
προκειμένη περίπτωση με την εκκαλούμενη υπ’ αριθμ. 220/2006 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Κεφαλληνίας απορρίφθηκε η αγωγή
διανομής που άσκησε η ενάγουσα και
ήδη εκκαλούσα κατά της εφεσίβλητης
– εναγομένης και των λοιπών συνιδιοκτητών του επιδίκου ακινήτου και έγινε
δεκτή η αγωγή της εφεσίβλητης, την

οποία η εκκαλουμένη απόφαση αναγνώρισε αποκλειστικά κυρία του επιδίκου ακινήτου. Κατά της αποφάσεως
αυτής άσκησε την υπό κρίση έφεση η
Θ χαΗρ.Σ, ως συγκυρία κατά ποσοστό
1/10 εξ αδιαιρέτου του ακινήτου που
βρίσκεται στον οικισμό Λουρδάτων του
Δήμου Λειβαθούς Κεφαλληνίας την
οποία απευθύνει μόνο κατά της εφεσίβλητης – συνιδιοκτήτριας και όχι κατά
των λοιπών εναγομένων συνιδιοκτητών
του επίκοινου ακινήτου. Με την υπό
κρίση έφεση της η εκκαλούσα παραπονείται για λόγους που αναφέρονται
σε κακή εκτίμηση των αποδείξεων και
ζητεί την εξαφάνιση της με σκοπό την
απόρριψη της αγωγής. Σύμφωνα με όσα
εκτέθηκαν παραπάνω το δικό-γραφο
της εφέσεως έπρεπε να απευ-θύνεται
και εναντίον των λοιπών συγκυ-ρίων
– εναγομένων της εκκαλούσας στην
πρωτοβάθμια δίκη ως αναγκαίων
ομοδίκων της η παράλειψη δε αυτή
καθιστά απαράδεκτη την έφεση και για
το λόγο αυτό απορριπτέα.

1142/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγής Γεράκης, Ευτυχία Αναστασιάδου).
Διανομή ακινήτου. Δικαστικό ένσημο. Υπολογίζεται με βάση το εικοσαπλάσιο της ετήσιας
προσόδου του μεριδίου που ανήκει στον ενάγοντα. Αν το ακίνητο είναι απρόσοδο, τότε
υπολογίζεται με βάση την αξία του μεριδίου του ενάγοντα. Υπολογισμός. Πιστοποιητικό
για δήλωση φόρου κληρονομιάς όταν ο ενάγων ισχυρίζεται ότι απέκτησε το ακίνητο
από κληρονόμο με αγορά και όχι από κληρονομιά. Περιστατικά.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου
2 §§ 1 και 3 του Ν.ΓΟΗ/1912 ”περί
δικαστικού ενσήμου¨ όπως ο νόμος αυτός συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του
ΝΔ 1544/1942 και με το άρθρο 11 του
ΝΔ 4189/1961, οσάκις η αξία του αντι-

κειμένου της αγωγής είναι ανώτερη των
15.000 δραχμών επιβάλλεται τέλος, καταβαλλόμενο κατά του τρόπο που ορί-ζει
το άρθρο 5 του ιδίου νόμου. Σε αγω-γή
διανομής ακινήτου το τέλος του δικα-
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στικού ενσήμου που πρέπει να καταβληθεί υπολογίζεται και υπό την ισχύ
του Κ.Πολ.Δ. με βάση το εικοσαπλάσιο
της ετήσιας προσόδου του μεριδίου που
ανήκει στον ενάγοντα (βλ. σχετ. ΑΠ 830/
1980 ΝοΒ 29.84, ΕφΑθ 10/2000 ΕλΔνη
42.784, ΕφΠειρ 980/1996 ΕλλΔνη 39.
629, ΕφΑθ 6286/1983 ΕλλΔνη 1984.
477). Αυτό το τελευταίο, δεν εφαρμόζεται σε κάθε αγωγή διανομής, αλλά μό-νο
σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου από το
διανεμητέο ακίνητο προκύπτει ετήσια
πρόσοδος, με την έννοια της πραγματικής απολαβής εισοδημάτων από το
ακίνητο. Διαφορετικά αν το διανεμητέο
ακίνητο, είναι απρόσοδο για τους κοινωνούς, γίνεται δεκτό ότι το δικαστικό
έν-σημο υπολογίζεται με βάση την αξία
του μεριδίου που ανήκει στον ενάγοντα
κοινωνό, ήτοι κατά τους ορισμούς της §
2 και όχι της § 3 του ως άνω άρθρου 2
του ν. ΓΟΗ/1912 (βλ. ΕφΑθ 5576/2005,
ΕφΑθ 9525/2001, ΕφΑθ 1211/2000
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 980/
1996 ό.π., Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, τομ.
Γ, άρθρο 478, αριθ. 30 σελ. 26, Κ. Παπαδοπούλου, Αγωγές εμπραγμάτου
δι-καίου, τομ. Α΄, σελ. 452). Τέλος από
τα άρθρα 1, 2 αρ. 1 α, 3 αρ. 5, 6 αρ. 9
106 αρ. 1 και 2 του ν.δ. 118/1973 ¨ περί
κώδικος φορολογίας κληρονομιών – δωρεών – προικών και κερδών εκ λαχείων¨,
όπως τροποποιήθηκε από το ν. 1041/
1980, προκύπτει ότι απαγορεύεται
στο δικαστήριο, στο οποίο ασκήθηκε
οποι-αδήποτε αγωγή που αναφέρεται
σε αντικείμενα κληρονομίας, να προβεί
νο-μικά σε οποιαδήποτε ενέργεια που
έχει σχέση με τα κληρονομιαία αυτά αντικείμενα, αν δεν προσκομιστεί σ’ αυτό
πιστοποιητικό του αρμοδίου οικονομικού εφόρου, σχετικό με την υποβολή
σ’ αυτόν δήλωσης φόρου της κληρονομιάς. Στην προκειμένη περίπτωση με το
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δεύτερο λόγο της κρινομένης εφέσεως
η εκκαλούσα, επαναφέροντας τους
ισχυρισμούς που προέβαλε και πρωτοδίκως, ισχυρίζεται χωρίς να αμφισβητεί
το ύψος της ετήσιας προσόδου του διανεμητέου ακινήτου ότι:α) δεν καταβλήθηκε το νόμιμο δικαστικό ένσημο επί
του αντικειμένου της αγωγής, β) ότι
δεν καταχωρήθηκε αυτή στα οικεία
βιβλία διεκδικήσεων, γ) δεν επιδόθηκε
αντί-γραφο της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
και δ) δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό
περί δηλώσεως φόρου κληρονομιάς.
Οι ισχυ-ρισμοί αυτοί είναι ουσιαστικά
αβάσιμοι αφού όπως προκύπτει από
τα με επίκληση προσκομιζόμενα ακριβή
αντί-γραφα των υπ’ αριθ. 7210880/1-102003 διπλότυπου είσπραξης της Δ.Ο.Υ.
Αργοστολίου και υπ’ αριθ. 2458761/110-2003 γραμματίου είσπραξης της
ΕΤΕ για το Τ.Ν. καταβλήθηκε το νόμιμο,
με βάση την προαναφερθείσα εικοσαπλάσια πρόσοδο των 6.000 Ευρώ, του
επίδικου ακινήτου, τέλος δικαστικού
ενσήμου, ήτοι 6.000 Χ 4 % = 24 + 20%
για το ΤΑΧΔΙΚ ήτοι + 4, 80 = 28, 80 +
4,80 για το Τ.Ν. = 33, 60 Ευρώ, ενώ
περίληψη της αγωγής καταχωρήθηκε
στα οικεία βιβλία διεκδικήσεων (βλ.
από 17-1-2003 βεβαίωση της Υποθηκοφύλακα Πρόννων, κάτω από την περίληψη της αγωγής. Εξ άλλου, για το παραδεκτό της συζητήσεως της αγωγής
δεν απαιτείται πλέον η επίδοση της
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφού το άρθ. 33
ν. 1249/1982 που επέβαλε την επίδοση
αγωγών που αφορούν ακίνητα στον
αρμόδιο Οικονομικό Έφορο έχει, πλέον,
καταργηθεί με το άρθ. 37 ν. 2065/1992.
Τέλος δεν απαιτείται ούτε η προσκόμι-ση
πιστοποιητικού περί δηλώσεως φό-ρου
κληρονομιάς, κατά τον προαναφερθέντα ν. 118/1973, αφού ο ενάγων δεν
επικαλείται ότι απέκτησε το επίδικο
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ακίνητο, κατά το ποσοστό συγκυριότητας του, των 36/48 εξ αδιαιρέτου, με
κληρονομιά αλλά με αγορά, δυνάμει του
υπ’ αριθ. 4590/15-4-2002 συμβολαίου
της Συμ/φου Πρόνων Κ.Κ, που μεταγράφηκε νόμιμα. Μετά από αυτά και
αφού το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε

παραδεκτή τη συζήτηση της κρινόμενης
αγωγής, ορθά εφάρμοσε το νόμο και
πρέπει ν΄ απορριφθεί και ο δεύτερος
λόγος της κρινομένης εφέσεως, ως ουσιαστικά αβάσιμος.

1143/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Aλκαίος Βγενόπουλος, Νίκος Παρασκευόπουλος).
Διεκδικητική αγωγή. Για τη νομιμοποίηση του εναγομένου αρκεί ότι αυτός νέμεται ή απλά
κατέχει το πράγμα κατά το χρόνο της έγερσης της αγωγής. Δεν είναι απαραίτητο να νέμεται
για τον εαυτό του ούτε να έχει αφαιρέσει το πράγμα από τον ενάγοντα. Αίτημα της αγωγής
είναι η αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος και η απόδοση του πράγματος.

Κατά το άρθρο 1094 του ΑΚ,
ο κύριος πράγματος δικαιούται να
απαι-τήσει από το νομέα ή τον κάτοχο
την αναγνώριση της κυριότητας του
και την απόδοση του πράγματος (ΑΠ
1706/2006, 1788/2005, 1729/2005
ΔΗΜΟ-ΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Εναγόμενος
στη διε-κδικητική αγωγή είναι ο νομέας
ή κάτο-χος κατά το χρόνο έγερσης αυτής
και δεν είναι ανάγκη να νέμεται για τον
εαυ-τό του, ούτε να αφαιρέσει τη νομή
του διεκδικουμένου από τον ίδιο τον
ενά-γοντα. Για τη νομιμοποίηση δηλαδή

του εναγομένου στην πιο πάνω αγωγή,
αρκεί ότι αυτός νέμεται ή απλά κατέχει
το πράγμα κατά το χρόνο της έγερσης
της. Αίτημα της αγωγής αυτής είναι η
αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος και η απόδοση του πράγματος σ’
αυτόν (βλ. ΕφΑθ 9643/2002, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 4662/1999
ΕλλΔνη 42.166, ΕφΑθ 1372/1999
ΕλλΔνη 40.1104, ΕφΠατρ 177/1991
ΕλλΔνη 32.1341, ΕφΘεσ 2392/1989
Αρμ. 43.1098).

1157/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ιωάννα Κλάπα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Σιμιτζής, Νικόλαος Κορφιάτης).
Αγωγή περί διανομής. Καθένας από τους διάδικους μπορεί να ισχυρισθεί ότι είναι
αποκλειστικός κύριος του επίδικου, οπότε αν αποδειχθεί ο ισχυρισμός αυτός,
αποκλείεται η διανομή. Παρέμβαση κύρια. Στη δίκη διανομής μπορεί να παρέμβει
κυρίως τρίτος και να ζητήσει για τον εαυτό του ολόκληρο ή μέρος από το αντικείμενο
της δίκης. Χρησικτησία τακτική. Απαιτείται νόμιμος τίτλος. Ελαττώματα κείμενα εκτός
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αυτού όπως η έλλειψη κυριότητας στο πρόσωπο του μεταβιβάζοντος, καλύπτεται με
την τακτική χρησικτησία αν συντρέχουν και οι λοιποί όροι (καλή πίστη κλπ). Οριζόντια
ιδιοκτησία. Δεν μπορεί να αποκτηθεί με χρησικτησία (τακτική ή έκτακτη) κυριότητα σε
χωριστή ιδιοκτησία αν δεν έχει συσταθεί νόμιμα οριζόντια ιδιοκτησία. Περιστατικά.

Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρ. 785, 798, 799, 1113 του
ΑΚ, 333, 478 του ΚΠοΛΔ η αγωγή περί
διανομής κοινού πράγματος δεν είναι
μόνο διαπλαστική, ως επιδιώκουσα τη
διάπλαση νέας έννομης σχέσεως με τη
λύση της κοινωνίας, αλλά προσέτι είναι
διπλού χαρακτήρα, διότι δημιουργεί δίκη
και επί του προδικαστικού θέματος της
συγκυριότητας κατά την οποία ο ενάγων
είναι συγχρόνως και εναγόμενος και κάθε
εναγόμενος είναι επίσης και αντίδικος
των λοιπών συνεναγομένων του, αφού ο
καθένας από τους διαδί-κους μπορεί να
υποβάλει αίτηση με βά-ση πραγματικό
διαφορετικό από αυτό των λοιπών
διαδίκων ως προς τα δικαιώ-ματα
ενός εκάστου επί του επικοίνου προς
διανομή πράγματος και ν ‘ αποβεί η
δίκη εις βάρος ή όφελος των λοιπών δια
της διαπλάσεως της δίκης κατά τρό-πο
διάφορο από εκείνο που επιδιώκε-ται
με την αγωγή. Κατά συνέπεια καθένας από τους εναγομένους μπορεί να
ισχυρισθεί ότι είναι αποκλειστικός κύριος του επιδίκου, πράγμα το οποίο,
σε περίπτωση επιτυχούς εκβάσεως
των αποδείξεων αποκλείει τη διανομή
ή οδηγεί στο πόρισμα ότι η μερίδα του
επί του επικοίνου είναι μεγαλύτερη
από εκείνη που ισχυρίζεται ο ενάγων
(ΟλΑΠ 321/1983 ΝοΒ 31.1575, Εφ.Αθ.
526/2000 Ελλ.Δνη 2001.190). Εξάλλου,
κατά το άρθρο 79 του ΚΠολΔ, αν τρίτος
αντιποιείται ολόκληρο ή μέρος από
το αντικείμενο της δίκης που εκκρεμεί
ανά-μεσα σε άλλους, έχει το δικαίωμα
να παρέμβει κυρίως σε κάθε στάση της
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας διαδι-

κασίας. Η κύρια παρέμβαση, ως εκ της
φύσεως της, μπορεί να έχει καταψηφιστικό ή απλώς αναγνωριστικό χαρακτήρα ενώ αποκλείεται να έχει διαπλαστι-κό
αίτημα ή ν’ ασκηθεί σε δίκη που έχει
ανοιγεί βάσει διαπλαστικής αγωγής.
Συνεπώς σε εκκρεμή δίκη διανομής,
όπου, όπως προεκτέθηκε, προδικαστικό επίδικο αντικείμενο είναι η συγκυριότητα επί του ακινήτου, μπορεί να παρέμβει κυρίως τρίτος και να ζητήσει
για τον εαυτό του ολόκληρο ή μέρος
από το αντικείμενο της δίκης, δηλαδή
ν ‘ ανα-γνωρισθεί ότι αυτός είναι ο
αποκλει-στικός ή κατά ένα μέρος κύριος
επί του ακινήτου του οποίου διώκεται η
διανομή και εφόσον η κυρία παρέμβαση
του ευ-δοκιμήσει, εν όλω ή εν μέρει, και
ανα-γνωρισθεί αποκλειστικός κύριος ή
συγκύριος επί του διανεμητέου, η αγωγή περί διανομής, απορρίπτεται πλέον
για λόγους ουσιαστικούς, διότι δεν μπορεί να γίνει διανομή μεταξύ των εναπομενόντων συγκυρίων, διαδίκων της
δίκης διανομής, ούτε μεταξύ εκείνων και
του κυρίως παρεμβάντος, κατά το μέρος
που ευδοκίμησε η παρέμβαση του. Με
την άσκηση τώρα της κυρίας παρεμβάσεως οι σχέσεις των αρχικών διαδίκων
και του κυρίως παρεμβαίνοντος είναι
σχέσεις αντιδικίας, χωρίς να δημιουργείται μεταξύ αυτών σχέση απλής ή αναγκαστικής ομοδικίας, διευρύνονται όμως
τα υποκειμενικά όρια μιας και της αυτής
έννομης σχέσης της δίκης, η οποία, μολονότι αφορά δύο επίδικες ουσιαστικές
έννομες σχέσεις, διεξάγεται πλέον
υπο-χρεωτικά σε κοινή και αδιάσπαστη
δια-δικασία, με τρεις ισότιμες πλευρές
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δια-δίκων, η παράσταση των οποίων
δεν μπορεί να είναι διαφορετική για την
αγωγή και διαφορετική για την κυρία
παρέμβαση αλλά μόνο ενιαία (βλ. Ράμμου, Η κυρία παρέμβαση σελ. 168).
Από τη διάταξη του άρθρου 1041
του Α.Κ. ορίζουσα ότι “εκείνος που έχει
στη νομή του με καλή πίστη και με νόμιμο τίτλο πράγμα κινητό για μια τριετία
και ακίνητο για μια δεκαετία γίνεται
κύ-ριος του πράγματος” προκύπτει ότι
για την κτήση της κυριότητος ακινήτου
με τακτική χρησικτησία απαιτείται και η
συνδρομή του στοιχείου του νομίμου
τίτλου, ήτοι περιστατικού παραγωγι-κού
κατά νόμο κυριότητος, που αποτε-λεί
την έννομη δικαιολογία της νομής του
πράγματος με διάνοια κυρίου, όπως
είναι και το μεταβιβαστικό της κυριότητος για νόμιμη αιτία συμβολαιογραφικό έγγραφο που έχει νομίμως μεταγραφεί και πρέπει να παρουσιάζει εξωτερικώς τους όρους του εγκύρου τίτλου,
τυχόν δε ελαττώματα κείμενα εκτός
αυτού, όπως και η έλλειψη κυριότητας
στο πρόσωπο του μεταβιβάζοντος,
καλύπτονται από την χρησικτησία, αν
συντρέχουν και οι λοιποί όροι αυτής.
Επιπλέον απαιτείται και καλή πίστη,
ήτοι πεποίθηση του νομέως, μη οφειλομένη σε βαριά αμέλεια του πως με
τον τίτλο απέκτησε την κυριότητα, η
οποία πεποίθηση πρέπει να υπάρχει
κατά την κτήση της νομής. Περαιτέρω,
αν το συγκεκριμένο ακίνητο στο οποίο
ασκείται η νομή δεν περιλαμβάνεται
στα όρια του μεταβιβασθέντος με τον
τίτλο ακινήτου, δεν υπάρχει ως προς
αυτό νόμιμος τίτλος, διότι ελλείπουν τα
εξω-τερικά στοιχεία του εγκύρου τίτλου,
αφού η μεταβιβαστική δικαιοπραξία
δεν το καταλαμβάνει. Στην περίπτωση
αυτή μπορεί κατά τις περιστάσεις να
υπάρ-χει νομιζόμενος τίτλος κατά την
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έννοια του άρθρου 1043 παρ. 1 του ΑΚ
υπό την προϋπόθεση ότι ο νομέας κατά
την κτήση της νομής δικαιολογημένως,
ήτοι χωρίς βαριά αμέλεια, υπέλαβε ως
υπάρχοντα τον ανύπαρκτο τίτλο (Α.Π.
849/2007 αδημ. σε νομικά περιοδικά,
Α.Π. 1033/2003 ΧΡΙΔ 2004.130).
Με την από 8-10-2000 και υπ’
αριθμ. 45/2000 αγωγή του, ο ενάγων
και ήδη πρώτος των εφεσιβλήτων σε
αμφότερες τις εφέσεις (Σ.Κ) ζητούσε
να διαταχθεί η διανομή του σ’ αυτήν
πε-ριγραφομένου οικοπέδου, εμβαδού
661, 18 τ.μ. μετά της εντός τούτου
διώ-ροφης οικοδομής, του οποίου
αυτός κα-θώς και ο εναγόμενος και ήδη
εκκαλών στην Α’ έφεση- δεύτερος των
εφεσιβλή-των στην Β’ τοιαύτη (Α. Κ)
τυγχάνουν συγκύριοι κατά ποσοστό ½
εξ αδιαιρέ-του έκαστος.
Επί της αγωγής αυτής εξεδόθη
η υπ’ αριθμ. 29/2001 προδικαστική
απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου,
με την οποία διατάχθηκε η διεξαγωγή
εμμαρτύρων αποδείξεων και τεχνικής
πραγματογνωμοσύνης. Κατά τη μετ’
απόδειξη συζήτηση, ο Δ.Κ ήδη εκκαλών
στη Β’ έφεση – δεύτερος των εφεσιβλήτων στην Α’ τοιαύτη, άσκησε την από
25-8-2003 και υπ’ αριθμ. 56/2003
κυρία παρέμβαση κατά των διαδίκων
της κυρίας δίκης, με την οποία ζητούσε
να αναγνωριστεί ότι έχει καταστεί α)
συγκύριος, συννομέας και συγκάτοχος
κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου τμήματος του διανεμητέου ακινήτου, εκτάσεως
550 τ.μ. και β) αποκλειστικός κύριος
διαμερίσματος στον πρώτο υπέρ το
ισόγειο όροφο της στο ως άνω ακίνητο
διώροφης οικοδομής, με τα προσόντα
της τακτικής άλλως έκτακτης χρησικτησίας και να απορριφθεί εντεύθεν η κυρία
περί διανομής αγωγή. Το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, με την εκκαλούμενη από-

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

195

φαση του, αφού συνεκδίκασε την αγωγή και την κύρια παρέμβαση, έκανε
δε-κτή την πρώτη (αγωγή) και διέταξε
τη διανομή του ακινήτου, κατά το στο
δια-τακτικό της περιγραφόμενο τρόπο,
απέρριψε δε τη δεύτερη (κύρια παρέμβαση). Ωστόσο, η κυρία παρέμβαση
είναι μη νόμιμη: α) ως προς το δεύτερο
αίτημα, με το οποίο ο κυρίως παρεμβαίνων ζητούσε να αναγνωριστεί ότι έχει
καταστεί αποκλειστικός κύριος, νομέας
και κάτοχος του στο δικόγραφο αυτής
(κυρίας παρέμβασης) περιγραφομένου
αυτοτελούς διαμερίσματος, ως νεμόμενος τούτο με διάνοια κυρίου επί χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο της 20ετίας, δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκτηθεί
το πρώτον χωριστή κυριότητα επί διαμερίσματος, με χρησικτησία (τακτική ή
έκτακτη), αφού, κατά τα αναφερόμενα
στο δικόγραφο, δεν έχει ακόμη συσταθεί
επί του οικοπέδου και του επ΄ αυτού
οικοδομήματος οροφοκτησία με κάποιο
από τους τρόπους που ορίζονται στο
νόμο, κατά τα στην ανωτέρω υπό στοιχ.
ΙΙ νομική σκέψη εκτιθέμενα και β) ως
προς την κύρια βάση αυτής, που αφορά
στην αναγνώριση της συγκυριότητας του
κυρίως παρεμβαίνοντος κατά ποσοστό
1/3 εξ αδιαιρέτου επί του ανωτέρω
ακινήτου, με τα προσόντα της τακτικής
χρησικτησίας, δεδομένου ότι αυτός δεν
επικαλείται νόμιμο ή νομιζόμενο τίτλο,
κατά τα στην ανωτέρω υπό στοιχ. ΙΙΙ νομική σκέψη εκτιθέμενα. Συνακόλουθα,

το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο
με την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε νόμιμη την κυρία παρέμβαση στο
σύνολο της, στη συνέχεια δε την απέρριψε ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν, έσφαλε.
Πρέπει, επομένως, μετά αυτεπάγγελτη
έρευνα του νόμω βασίμου της αγωγής
από το Δικαστήριο τούτο, να γίνει δεκτή
η έφεση, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη
απόφαση, ως προς τη διάταξη της με
την οποία απορρίπτει την κύρια παρέμβαση κατ’ ουσίαν και, αφού κρατηθεί η
υπόθεση και δικαστεί εκ νέου η κυρία
παρέμβαση, να απορριφθούν ως νόμω
αβάσιμα τόσον το δεύτερο αίτημα αυτής
περί αναγνωρίσεως κυριότητας επί του
χωριστού διαμερίσματος όσον η κύρια
βάση του πρώτου τοιούτου περί αναγνωρίσεως της συγκυριότητας του κυρίως παρεμβαίνοντος επί του οικοπέδου
με τα προσόντα της τακτικής χρησικτησίας, μη επιτρεπόμενης της κατά το
άρθρο 534 ΚΠολΔ αντικατάστασης της
αιτιολογίας της εκκαλουμένης απόφασης και απορρίψεως της έφεσης, διότι
άγει σε διαφορετικό κατ’ αποτέλεσμα
διατακτικό (βλ. Σαμουήλ. Η έφεση, έκδ.
Β, παρ. 464). Περαιτέρω, κατά της εκκαλουμένης αποφάσεως, ο εναγόμενος
και ο κυρίως παρεμβαίνων παραπονούνται με τις υπό κρίση εφέσεις τους και
ζητούν την εξαφάνιση αυτής, προκειμένου να απορριφθεί η αγωγή διανομής
και να γίνει δεκτή η κυρία παρέμβαση.

1179/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ιωάννα Κλάπα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κολέσης, Λάμπρος Θεοτοκάτος).
Πραγματική δουλεία. Δυνατό να αποκτηθεί και με έκτακτη χρησικτησία αν ο κύριος του
δεσπόζοντος ακινήτου ασκήσει τις πράξεις που συνιστούν το περιεχόμενο της επί είκοσι
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έτη με διάνοια εμπραγμάτου δικαιούχου και όχι από οικειότητα ή κατά παράκληση. Το
δικαίωμα της δουλείας (διόδου) εκτείνεται μόνον έως την εξυπηρετούμενη ανάγκη το
μέγεθος της οποίας κρίνεται αντικειμενικώς με κρίσιμο χρόνο εκείνον της συστάσεως
της. Αν δουλεία αποκτηθεί με έκτακτη χρησικτησία ως χρόνος υπάρξεως τη οιονεί
νομής με διάνοια δικαιούχου θεωρείται ο χρόνος έναρξης της οιονεί νομής. Διαίρεση του
δεσπόζοντος κτήματος. Η δουλεία εξακολουθεί να υπάρχει στο ακέραιο για καθένα από τα
τμήματα του προέκυψαν από τη διαίρεση. Στοιχεία αγωγής για την προσβολή της δουλείας.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 1045, 1118, 1119, 1120,
1121, 1124 και 1125 του Α.Κ. συνάγεται
ότι το εμπράγματο δικαίωμα της πραγματικής δουλείας περιεχόμενο έχει την
παροχή ωφέλειας υπέρ του εκάστοτε
κυρίου του δεσπόζοντος ακινήτου εις
βάρος του δουλεύοντος, μπορεί δε να
συσταθεί και με τον πρωτότυπο τρόπο
της έκτατης χρησικτησίας, εάν ο κύριος
του δεσπόζοντος ακινήτου ασκήσει τις
πράξεις που συνιστούν το περιεχόμενο
της επί είκοσι έτη, με διάνοια εμπραγμάτου δικαιούχου και όχι από οικειότητα ή κατά παράκληση (Α.Π. 1484/2001
ΝοΒ 50. 1478). Μεταξύ των πραγματικών δουλειών καταλέγεται και η δου-λεία
διόδου, ήτοι το δικαίωμα του κυρί-ου
του δεσπόζοντος να διέρχεται από
το δουλεύον ακίνητο, το περιεχόμενο
της οποίας, δηλαδή το τμήμα επί του
οποίου αυτή ασκείται, το εύρος της λωρίδας και ο τρόπος διελεύσεως, προσδιορίζεται καταρχήν από τη συστατική
της πράξη. Επ ‘ αυτής, όπως και επί
όλων των δουλειών, έχει εφαρμογή ο
αναγκαστικού δικαίου ρυθμιστικός κανόνας του εδαφ. Α΄ του ως άνω άρθρου
1124, κατά τον οποίο το δικαίωμα της
δουλείας εκτείνεται μόνον έως την εξυπηρέτηση ανάγκη του δεσπόζοντος, το
μέγεθος της οποίας κρίνεται αντικειμενικώς με κρίσιμο χρόνο εκείνον της
συ-στάσεως της, επί κτήσεως δε της
δου-λείας με έκτατη χρησικτησία, ως
χρόνος ενάρξεως της οιονεί νομής με

διάνοια δικαιούχου (Α.Π.14/2004 Ελλ.
Δνη 45.7430). Πραγματική δουλεία δεν
μπο-ρεί να υπάρξει επί (ή υπέρ) ιδανικού
μέρους τμήματος ακινήτου (αρχή του
αδιαιρέτου της δουλείας, βλ. Μπαλή,
Εμπρ Δίκαιο, παρ. 141 αρ. 5). Αν διαιρεθεί το δεσπόζον ακίνητο, η δουλεία
εξακολουθεί να υπάρχει στο ακέραιο
για καθένα από τα τμήματα που προέκυψαν από τη διαίρεση (άρθρο 1130
του Α.Κ.). Η ρύθμιση αυτή απορρέει
από το χαρακτήρα της πραγματικής
δουλείας ως αδιαιρέτου δικαιώματος
και συνεπάγεται την υποχρέωση του
κυρίου του δουλεύοντος να ανέχεται την
άσκηση της δουλείας στο ακέραιο από
κάθε κύριο των επιμέρους τμημάτων
στα οποία διαιρέθηκε το δεσπόζον (Εφ.
Πατρ. 444/2005 ΑΧΑΝΟΜ 2006. 173).
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1132 του
Α.Κ.,αυτός που έχει το δικαίωμα πραγματικής δουλείας και, όταν υπάρχουν
περισσότεροι δικαιούχοι, ο καθένας
απ’ αυτούς, έχει δικαίωμα σε περίπτωση προσβολής να απαιτήσει από τον
προσβολέα την αναγνώριση της δουλείας και την άρση της προσβολής καθώς και την παράλειψη της στο μέλλον.
Δεν αποκλείεται περαιτέρω αξίωση
αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις για
τις αδικοπραξίες. Ως προσβολή του ρηθέντος δικαιώματος νοείται κάθε πράξη
αντιτιθέμενη στην απαιτούμενη για την
άσκηση αυτού πραγματική κατάσταση,
δηλαδή κάθε πράξη περιέχουσα διατάραξη η αφαίρεση της οιονεί νομής του

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

197

δικαιούχου (πρβλ. Εφ.Αθ. 5316/1999
Ελλ.Δνη 42.773). Στοιχεία της βάσεως
της ανωτέρω αγωγής είναι το :α) το
δι-καίωμα της πραγματικής δουλείας,
δη-λαδή η κυριότητα του ενάγοντος στο
δε-σπόζον ακίνητο, το οποίο πρέπει να
πε-ριγράφεται με σαφήνεια και ο τρόπος

κτήσεως της δουλείας, β) προσβολή
κατά την άσκηση της δουλείας, καθολική ή μερική, η οποία μπορεί να προέρχεται από τον κύριο του δουλεύοντος
ακινήτου ή από τρίτο, ανεξάρτητα αν
αυτός έχει στη νομή του το δουλεύον.

1199/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Δημακοπούλου, Διονυσία Κωστοπούλου,
Γεώργιος Χαλκιόπουλος).
Αναγνωριστική αρνητική αγωγή. Ο ενάγων δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει
την αναλήθεια των πραγματικών περιστατικών που στηρίζεται το προβαλλόμενο
από τον εναγόμενο δικαίωμα τα οποία οφείλει να αποδείξει αυτός (ο εναγόμενος).
Δουλεία πραγματική(οδού). Αποκτάται και με έκτακτη χρησικτησία και καταργείται
(αποσβήνεται) όταν παύσει η παροχή ωφελείας ή χρησιμότητας από το δουλεύον
ακίνητο λόγω αυτάρκειας του δουλεύοντος. Ειδικότερα η δουλεία οδού πρέπει να
θεωρηθεί ότι αποσβέσθηκε όταν το δεσπόζον εξυπηρετείται με άλλη όμοια οδό. Ο
κύριος του δουλεύοντος μπορεί να απαιτήσει έναντι προκαταβολής της απαιτούμενης
δαπάνης να μεταβληθεί ο τρόπος που ασκείται η δουλεία αν ο οικονομικός σκοπός
πραγματοποιείται εξίσου με αυτήν τη μεταβολή και ο μέχρι τώρα τρόπος της άσκησης
της είναι γιαυτό ιδιαίτερα επαχθής. Το ίδιο ισχύει και για τη θέση όπου ασκείται η δουλεία
(1128 ΑΚ). Στοιχεία της σχετικής αγωγής για την μεταβολή για να είναι ορισμένη. Έφεση
κατά απόφασης που δέχθηκε την κύρια βάση. Αν εξαφανισθεί ,τότε το εφετείο εξετάζει
και τις επικουρικές βάσεις γιατί εξετάζεται πλέον η αγωγή και όχι η έφεση. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 70, 216 παρ. 1, 335,
338 και 341 ΚΠολΔ συνάγεται ότι για τη
θεμελίωση της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής αρκεί μόνον η αντιτασσόμενη από τον ενάγοντα κατά του προβαλλομένου δικαιώματος του εναγομένου γενική άρνηση και δεν είναι υποχρεωμένος ο ενάγων να αποδείξει την
αναλήθεια των πραγματικών περιστατικών που στηρίζουν το προβαλλόμενο
από τον εναγόμενο δικαίωμα, τα οποία
αυτός οφείλει να προτείνει και να αποδείξει (βλ. σχ. ΑΠ 121/1993 Δνη 36,

1137, ΑΠ 1391/91 Δνη 33, 1208). Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1118, 1119, 1121 και
1045ΑΚ προκύπτει ότι πραγματική
δουλεία, που είναι εμπράγματο δικαίωμα επί ξένου ακινήτου, από το οποίο
παρέχεται ωφέλεια σε εκείνον που είναι
κύριος του τελευταίου, αποκτάται και με
έκτατη χρησικτησία, ο χρόνος της
οποίας είναι εικοσαετής και μπορεί να
συμπληρωθεί στο πρόσωπο εκείνου,
που προβάλλει απόκτηση με τον τρόπο
αυτό της δουλείας με συνυπολογισμό
και του χρόνου της οιονεί νομής για τη
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δουλεία αυτή του δικαιοπαρόχου του
κατ’ άρθρο 1051 ΑΚ (βλ. σχ. ΑΠ 649/99
Δνη 2000, 380, ΑΠ 514/94 Δνη 95, 200),
ΑΠ 14/04 Δνη 2004, 758, ΑΠ 81/06
Τράπεζα Πληρ. ΔΣΑ). Εξάλλου από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθ-ρων
1118, 1124, 1125 και 1136 ΑΚ προκύπτει ότι η πραγματική δουλεία, όπως
είναι η δουλεία διόδου αποσβήνεται αν
η άσκηση της έχει καταστεί απολύτως
και διαρκώς αδύνατη από λόγους
πραγματικούς ή νομικούς. Τέτοια αδυναμία υπάρχει και όταν έπαυσε η παροχή ωφέλειας ή χρησιμότητας από το
δουλεύον ακίνητο στο δεσπόζον ή εξέλιπε η ανάγκη του τελευταίου λόγω αυτάρκειας του, αφού η ύπαρξη της ωφέλειας χρησιμότητας ή ανάγκης αποτελεί
απαραίτητο όρο της δουλείας. Ειδικότερα η πραγματική δουλεία οδού πρέπει
να θεωρηθεί ότι αποσβέσθηκε, όταν ο
κύριος του δεσπόζοντος και το ίδιο το
δεσπόζον εξυπηρετείται επαρκώς και
πλήρως με άλλη όμοια οδό, λόγω παύσεως της ωφέλειας, της χρησιμότητας
και ανικανότητας του δεσπόζοντος, οι
οποίες απαιτούνται για την ύπαρξη της
δουλείας, του περιττού και μάταιου της
ασκήσεως αυτής λόγω αυτάρκειας,
θεωρούμενου ως αδυνάτου κατά την
αληθή έννοια του άρθρου 1136 ΑΚ (βλ.
σχ. Μπαλή Εμπρ. Δ εκδ γ΄ παρ. 117, ΑΠ
972/1979 ΝοΒ 28, 461, ΑΠ 628/05 Δημ.
Τράπεζα Νομ. Πληρ. ΔΣΑ). Περαι-τέρω
κατά τη διάταξη του άρθρου 1128 ΑΚ,
κατά την οποία ο κύριος του δουλεύοντος δικαιούται να απαιτήσει έναντι
προκαταβολής της απαιτούμενης δαπάνης να μεταβληθεί ο τρόπος που
ασκείται η δουλεία αν ο οικονομικός της
σκοπός πραγματοποιείται εξίσου με
αυτήν τη μεταβολή και ο μέχρι τώρα
τρόπος της άσκησης της είναι γιαυτό
ιδιαίτερα επαχθής. Το ίδιο ισχύει και για
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τη μεταβολή της θέσης στην οποία
ασκείται μέχρι τώρα στο ακίνητο η δουλεία. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό και με το άρθρο 216 παρ. 1β ΚΠολΔ
προκύπτει ότι για το ορισμένο της
αγωγής μεταβολής της θέσης στην
οποία ασκείται η δουλεία διόδου απαιτείται να γίνεται περιγραφή του δεσπόζοντος και του δουλεύοντος ακινήτου, να
αναφέρεται η υφισταμένη υπέρ του
δεσπόζοντος και του δουλεύοντος ακινήτου πραγματική δουλεία, ο μέχρι της
αγωγής τρόπος άσκησης της, οι λόγοι
για τους οποίους ο τρόπος άσκησης
αυτής είναι ιδιαίτερα επαχθής για τον
κύριο του δουλεύοντος και να γίνεται
προσδιορισμός της θέσης ως προς την
κατεύθυνση και τις διαστάσεις της αιτούμενης διόδου, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα καθορισμού της από το δικαστήριο (βλ.σχ. ΑΠ 1591/2007 Τράπεζα Νομ.Πληρ. ΔΣΑ, ΑΠ 2035/86 Δνη 28,
1437 ΑΠ 654/99 Δνη 41, 380, Κ.
Βαβούσκου Εμπρ. Δικ. στ΄ έκδοση παρ.
334). Περαιτέρω επειδή κατ’ άρθ-ρο 522
ΚΠολΔ λόγω του μεταβιβα-στικού
αποτελέσματος της έφεσης η υπόθεση
μεταβιβάζεται στα όρια που καθορίζονται
α π ό α υ τ ή ν σ το δ ε υ τ ε ρ ο - β ά θ μ ι ο
δικαστήριο ,το οποίο έχει σε σχέση με
την αγωγή την ίδια εξουσία, που είχε και
το πρωτοβάθμιο δικαστή-ριο και μπορεί
έστω και αν δεν υποβάλ-λεται ειδικό
παράπονο, να εξετάσει αυτεπάγγελτα
αν η αγωγή είναι νομικά βάσιμη ή
αόριστη, αρκεί να ζητάει την απόρριψη
της ο εκκαλών και να μην εκ-δοθεί
γιαυτόν επιβλαβέστερη απόφα-ση,
χωρίς την άσκηση έφεσης ή αντέφε-σης
από τον εφεσίβλητο. Εξάλλου αν το
αίτημα της αγωγής στηρίζεται σε μία
κύρια βάση και σε άλλες επικουρικές και
μετά από έφεση του εναγομένου κα-τά
της οριστικής αποφάσεως, που δέχ-

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

θηκε την κύρια βάση και έκρινε περιττό
να εξετάσει τις επικουρικές, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που δέχθηκε την
έφεση και εξαφάνισε την εκκαλουμένη
απόφαση, κατά το μέρος που έκανε δεκτή τη μια βάση, οφείλει να εξετάσει την
επικουρική, που δεν απορρίφθηκε,
όπως θα έκανε και το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο, στη θέση του οποίου υπεισέρχεται, μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης και υποκαθιστά τούτα σε όλα
τα δικαιώματα του δικάζοντας από την
αρχή την αγωγή και όχι την έφεση (βλ.
σχ. ΑΠ 1510/03 Δνη 46, 1102, ΑΠ 833/
03 Δνη 45, 154, ΑΠ 1318/94 Δνη 96,
655, ΑΠ 320/85, 665, ΑΠ 8/1987 Δνη 29,
112). Περαιτέρω αν η εκκαλου-μένη
απόφαση έσφαλε καθ’ όσον αφο-ρά το
επικαλούμενο δικαίωμα και επο-μένως
έκρινε τη νομική βασιμότητα της αγωγής
στηριζόμενη σε εσφαλμένη προϋπόθεση,
διέλαβε εσφαλμένο αιτιο-λογικό και
ενόψει του ότι το ορθό αιτιο-λογικό όχι
απλώς επιδρά στην έκταση του
δεδικασμένου, αλλά πρόκειται για άλλο
δικαίωμα, το Εφετείο δεν μπορεί να
περιορισθεί απλώς στην αντικατά-σταση
των αιτιολογιών και να απορρίψει την
έφεση, αλλά θα πρέπει να κάνει δεκτή
την έφεση και να εξαφανίσει την
εκκαλουμένη απόφαση (βλ.σχ. Δ.
Κονδύλη: Το δεδικασμένο παρ. 17 αρ.
3). Στην παρούσα υπόθεση με την από
31-8-2005 αγωγή, που άσκησαν
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αμαλιάδας οι ήδη εφεσίβλητες, ισχυρίσθηκαν ότι απέκτησαν η πρώτη την
ψι-λή κυριότητα και η δεύτερη την
επικαρ-πία του αναφερομένου σ’ αυτήν
ακινή-του, με παράγωγο τρόπο,
επικαλούμε-νες συμβόλαιο δωρεάς και
τη μεταγρα-φή του και ότι ο εναγόμενος,
που είναι κύριος όμορου ακινήτου
διέρχεται από την ιδιοκτησία τους
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υποστηρίζοντας ότι έχει δικαίωμα
δουλείας διέλευσης σε βάρος αυτής και
τις διαταράσσει στην άσκηση της νομής
και κυριότητας τους σ’ αυτό. Ζήτησαν δε
να αναγνωρισθεί κατά την κύρια βάση
της αγωγής ότι ο εναγόμενος δεν έχει
δικαίωμα πραγμα-τικής δουλείας διόδου
σε βάρος του ακινήτου τους και να
παύσει κάθε δια-τάραξη της νομής τους
με την απειλή χρηματικής ποινής και
προσωπικής κράτησης για κάθε
μελλοντική διατά-ραξη. Επικουρικά και
σε περίπτωση που απορριφθεί η κύρια
β ά σ η τ η ς α γ ω - γ ή ς , ζή τ η σ α ν ν α
αναγνωρισθεί ότι το δι-καίωμα δουλείας
διόδου έχει αποσβ-εσθεί επειδή το
ακίνητο του εναγομένου εξυπηρετείται
επαρκώς από άλλη οδό και είναι πλέον
περιττή και μάταιη η άσκηση της δουλείας
σε βάρος του ακινήτου τους και η
εξακολούθηση της χρήσης της είναι
καταχρηστική. Επίσης επικουρικά και
στην περίπτωση απόρ-ριψης της
πρώτης επικουρικής βάσης της αγωγής
ζήτησαν την μετατόπιση της θέσης της
δουλείας. Περαιτέρω ζήτη-σαν να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος να τους
καταβάλει το ποσόν των 3000 ευ-ρώ
στην κάθε μία, που αντιπροσω-πεύει
χ ρ η μ α τ ι κ ή ι κα ν οπο ί η σ η γ ι α τ η ν
αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, την
οποία υπέστησαν από την παράνομη
και αυθαίρετη διέλευση του τελευταίου
από το ακίνητο τους. Το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο απέρριψε το παραπάνω
αίτημα περί χρηματικής ικανοποίησης
ως αόριστο, και έκρινε κατ’ εκτίμηση του
δικογράφου της αγωγής ότι πρόκει-ται
περί αγωγής διαταράξεως της νο-μής,
την οποία δέχθηκε ως νόμιμη και
ουσιαστική βάσιμη. Με βάση όμως το
εκτιθέμενα είναι προφανές ότι στο δικόγραφο της αγωγής σωρεύονται 1) αναγνωριστική αρνητική αγωγή ανυπαρξίας
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πραγματικής δουλείας οδού (κύρια βάση) 2) αναγνωριστική αγωγή απόσβεσης της δουλείας (πρώτη επικουρική
βάση) 3) αγωγή για τη μεταβολή της
θέσης της δουλείας (δεύτερη επικουρική βάση) και 4) αξίωση χρηματικής
ικανοποίησης από αδικοπραξία. Συνεπώς έσφαλε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ως προς τη νομική βασιμότητα της
αγωγής σ’ ότι αφορά την κύρια και τις
δύο επικουρικές βάσεις αυτής, που
έκρινε στηριζόμενο σε εσφαλμένες προϋποθέσεις και με εσφαλμένο αιτιολο-γικό
και ενόψει του ότι το ορθό αιτιολο-γικό
επιδρά στην έκταση του ότι το ορθό
αιτιολογικό επιδρά στην έκταση του
δεδικασμένου, πρέπει να γίνει δεκτή η
έφεση, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, αφού δεν αρκεί η αντικατάσταση των
αιτιολογιών, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση και αφού κρατηθεί η
υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου
τούτου (άρθρο 535 ΚΠολΔ) να ερευνηθούν οι σωρευόμενες αγωγές (κύρια και
επικουρικές), που είναι νόμιμες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1118,
1119, 1120, 1121, 1045, 1051, 1124,
1125, 1128, 1136, 1108, 281 ΑΚ, 70
ΚΠολΔ, και επαρκώς ορισμένες, καθ’
όσον περιέχουν τα πραγματικά περιστατικά, που είναι παραγωγικά των
ενδίκων αξιώσεων των εναγουσών,
περαιτέρω κατ’ ουσίαν. Δε γίνεται λόγος
για τη σωρευόμενη αξίωση αποζημίωσης από αδικοπραξία, αφού απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
με την εκκαλουμένη απόφαση, η οποία
δεν εκκαλείται ως προς αυτήν την παραδοχή της.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η δεύτερη
των εναγουσών, Ε.Σ, απέκτησε την κυριότητα ενός αγρού, επιφάνειας 6.017
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τ.μ., που βρίσκεται στον συνοικισμό
Άγιος Γεώργιος του Δημοτικού Διαμερίσματος Χαβαρίου, του Δήμου Αμαλιάδος και συνορεύει κ.λ.π…την κυριότη-τα
της απέκτησε ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος του συζύγου της, που πέθανε
το 1996, την κληρονομία του οποίου
αποδέχθηκε και μετέγραψε τη σχετική
δήλωση αποδοχής και με βάση το
16.989/99 δωρητήριο συμβόλαιο της
συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρ. Κ.Β
που μεταγράφηκε νόμιμα. Η προαναφερόμενη, με βάση το 16992/2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών
Α.Β-Κ, που μεταγράφηκε νόμιμα, μεταβίβασε λόγω δωρεάς στην πρώτη των
εναγουσών την ψιλή κυριότητα του παραπάνω ακινήτου και παρακράτησε εφ’
όρου ζωής το δικαίωμα της επικαρπίας
αυτού. Ο εναγόμενος είναι κύριος δύο
ακινήτων ομόρων του τελευταίου. Ειδικότερα είναι κύριος ενός αγρού, επιφάνειας 160 τ.μ., που βρίσκεται στην ίδια
παραπάνω θέση, και συνορεύει βόρεια
και δυτικά με το προαναφερόμενο ακίνητο των εναγουσών, ανατολικά με το
ακίνητο της δεύτερης των εναγουσών,
νότια με ρέμα, Την κυριότητα του απέκτησε με παράγωγο τρόπο, λόγω αγοράς με βάση το 17731/1997 συμβόλαιο
της συμβολαιογράφου Αμαλιάδας Ν.Π,
που μεταγράφηκε νόμιμα από τον προηγούμενο αληθή κύριο αυτού πωλητή.
Επίσης είναι κύριος ενός αγρού, επιφάνειας 4 στρεμμάτων, στην ίδια παραπάνω θέση, και ανατολικά του αμέσως
παραπάνω ακινήτου, που συνορεύει
βόρεια με το ακίνητο των εναγουσών,
νότια με το ρέμα, ανατολικά με ακίνητο
Μ και δυτικά με τον αγρό των 160 τ.μ.,
που προαναφέρθηκε και ανήκει στην
κυριότητα της….Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος για να επικοινωνήσει
με το προαναφερόμενο ακίνητο του των
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160 τ.μ. χρησιμοποιεί εδαφική λωρίδα,
μήκους 60 μ. περίπου και πλάτους 3μ.,
η οποία αρχίζει από τη δυτική πλευρά
του ακινήτου των εναγουσών, η οποία
εφάπτεται με την επαρχιακή οδό Χαβάρι – Σιμόπουλου και σε απόσταση 65
μ., περίπου από τη νοτιοδυτική γωνία
του ίδιου ακινήτου, που συνορεύει με το
ρέμα και στη συνέχεια κατευθυνό-μενη
προς ανατολάς σε ευθεία γραμμή και
διερχόμενη μέσα από το (ίδιο) ακί-νητο
(εναγουσών)καταλήγει στο ακίνητο των
160 τ.μ. Ο εναγόμενος διέρχεται από
την εδαφική αυτή λωρίδα είτε πε-ζός
είτε με όχημα με διάνοια δικαιούχου
πραγματικής δουλείας διόδου από το
1997, που περιήλθε σ’ αυτόν η κυριότητα του προαναφερόμενου ακινήτου
των 160 τμ.μ., για να επισκέπτεται
και να καλλιεργεί τούτο, συνεχίζοντας
την ασκούμενη φυσική εξουσία της με
διάνοια δικαιούχου του δικαιοπαρόχου
του, πωλητή του ίδιου ακίνητου, Ι.Ν, ο
οποίος και τη χρησιμοποιούσε για να
επικοινωνεί πλέον των είκοσι ετών από
την παραπάνω μεταβίβαση. Έτσι με την
άσκηση οιονεί νομής πραγματικής δουλείας από τον εναγόμενο στην παραπάνω εδαφική λωρίδα πλέον των είκοσι
ετών από την κτήση της κυριότητας του
δεσπόζοντος ακινήτου του των 160 τ.μ.
και με την προσμέτρηση σ’ αυτόν της
οιονεί νομής του δικαιοπαρόχου του
απέκτησε ο τελευταίος δικαίωμα πραγματικής δουλείας οδού σε βάρος του
ακινήτου των εναγουσών. Δεν αποδείχθηκε ότι η οδός αυτή συνέχιζε με
κατεύθυνση προς ανατολάς μέσα από
το ακίνητο των τελευταίων και κατέληγε
στο δεύτερο από τα προαναφερόμενα
ακίνητα του εναγομένου και ότι τη χρησιμοποιούσε για να επικοινωνήσει με
αυτό με διάνοια δικαιούχου. Το ακίνητο
αυτό εξυπηρετείτο από αγροτική οδό
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που διέρχεται βορειοανατολικά τούτου,
όπου βρίσκεται και άλλο ακίνητο της
κυριότητας του (βλ. ιδίως το 12356/90
συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αμαλιάδας Ν.Π). Εξάλλου αποδείχθηκε ότι
το δουλεύον, το δεσπόζον και το δεύτερο από τα προαναφερθέντα ακίνητα
του εναγομένου, που έχει επιφάνεια 4
στρέμματα, εφάπτονται σε όλο το μήκος
της νότιας πλευράς τους με ρέμα, που
έχει πλάτος 2, 5 – 3 μ. και βάθος 1,5
–2 μ. και πέραν τούτου με άλλο ακίνητο
της κυριότητας του εναγομένου, το
οποίο εφάπτεται με την παραπάνω
επαρχια-κή οδό Χάβαρι – Σιμόπουλου.
Ο εναγό-μενος και οι δικαιοπάροχοι
του επικοι-νωνούσαν με το μείζον
παραπάνω ακίνη-το των 4 στρεμμάτων,
εισερχόμενοι από το δικό τους ακίνητο,
το πέραν του ρέ-ματος και με γέφυρα
που είχαν κατα-σκευάσει πάνω σ’ αυτό
στη βορειανατο-λική πλευρά τούτου.
Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά η κύρια
βάση της αγω-γής πρέπει αν απορριφθεί
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, κατ’ αποδοχή
ως ουσιαστικά βάσιμης της ένστασης
του εναγομένου περί δικαιώματος πραγματικής δουλείας οδού στο δουλεύον
ακίνητο των εναγουσών και στο μέσον
περίπου αυτού, μήκους 60 μ. και πλάτους 3 μ. Περαιτέρω δεν αποδείχθηκε
ποια είναι η μορφολογία του εδάφους
στο πέραν του ρέματος ακίνητο του τελευταίου και αν υπάρχουν επικείμενα σ’
αυτό δένδρα ή κτίσματα και κατά κύριο
λόγο στη βόρεια πλευρά αυτού, που
συνορεύει με το ρέμα και το δεσπό-ζον
ακίνητο, ώστε να διαπιστωθεί κατά
πόσον υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας του δεσπόζοντος ακινήτου των 160
τ.μ. διαμέσου του όμορου αμέσως παραπάνω και πέραν του ρέματος ακινήτου του, και με την κατασκευή γέφυρας
πάνω στο ρέμα. Συνεπώς ο ισχυρισμός
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των εναγουσών ότι έχει αποσβεσθεί η
δουλεία επειδή το δεσπόζον ακίνητο
εξυπηρετείται από το συνεχόμενο νότια
τούτο ακίνητο του εναγομένου, που
έχει αποκτήσει αυτάρκεια, έτσι ώστε η
συνέχεια της χρησιμοποίησης της ένδικης εδαφικής λωρίδας να υπερβαίνει
κατά τρόπο προφανή τα όρια που διαγράφονται από το άρθρο 281 ΑΚ είναι
κατ’ ουσίαν αβάσιμος. Επομένως πρέπει να απορριφθεί κατ’ ουσίαν η πρώτη
επικουρική βάση της αγωγής, που
στη-ρίζεται στα παραπάνω περιστατικά.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο τρόπος
που ασκείται η ένδικη δουλεία δια μέσου του ακινήτου των εναγουσών είναι
ιδιαίτερα επαχθής για τις τελευταίες,
αφού διέρχεται από το μέσον περίπου
αυτού και το τέμνει σε δύο άνισα και
πολυγωνικά τμήματα και δυσχεραίνει
την αξιοποίηση του και ειδικότερα την
οικοπεδοποίηση του, όπως επιδιώκουν
οι ενάγουσες. Οι τελευταίες προτείνουν
τη μετατόπιση της στο νοτιοδυτικό
μέρος του ακινήτου τους στο σημείο που

εφάπτεται τούτο με το ρέμα. Ειδικότε-ρα,
η προτεινόμενη δίοδος θα αρχίζει από
τη νοτιοδυτική γωνία του δουλεύ-οντος
ακινήτου, θα έχει πλάτος 3μ. και με
κατεύθυνση ευθεία προς ανατολάς, σε
μήκος 37 μ. θα συναντά το δεσπόζον
ακίνητο, θα συνορεύει δε δυτικά επί
πλευράς 3μ. με την επαρχιακή οδό Χάβαρι – Σιμόπουλου, βόρεια επί πλευ-ράς
μήκους 37 μ. με τη βόρεια πλευρά του
ρέματος και ανατολικά επί πλευράς 3μ.
με το δεσπόζον ακίνητο. Με τη μεταβολή αυτή ως προς τη θέση άσκησης
της δουλείας πραγματοποιείται εξίσου
ο οικονομικός της σκοπός και εξυπηρετούνται πλήρως οι ανάγκες του ακινήτου του εναγομένου, όπως και προηγουμένως. Εξάλλου δεν αποδείχθηκε
ότι απαιτείται οποιαδήποτε δαπάνη για
τη μετατόπιση της ένδικης δουλείας.
Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’
ουσίαν βάσιμη η δεύτερη επικουρική
βάση της αγωγής περί μεταβολής της
θέσης άσκησης της δουλείας, όπως
ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό.

1216/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σταύρος Νικολόπουλος, Πέτρος Κωνσταντινόπουλος
Δικαστικός Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ, Δημήτριος Δρουμέτσικας).
Δημόσιες γαίες κατά το οθωμανικό δίκαιο. Ανήκουν κατά κυριότητα στο τούρκικο δημόσιο
και ο ιδιώτης δεν μπορούσε να αποκτήσει κυριότητα με χρησικτησία. Κατά το προϊσχύσαν
του ΑΚ δίκαιο ήταν δυνατή η κτήση κυριότητας από ιδιώτη με έκτατη χρησικτησία στα
δημόσια κτήματα εφόσον η τριαντακονταετής νομή του είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915.
Λειβάδια και βοσκότοποι. Δυνατή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία και εφόσον
η τριαντακονταετής νομή είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915. Περιστατικά.

Από το άρθρο 3 του Οθωμανικού
Νόμου της 7ης Ραμαζάν 1274 «περί
γαιών», προκύπτει ότι δημόσιες γαίες
ήταν αγροί, τα λιβάδια, οι χειμερινές και

θερινές βοσκές, τα δάση και τα παρόμοια με αυτά, τα οποία ανήκαν κατά
κυριότητα στο Τούρκικο Δημόσιο. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των
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άρθρων 9, 19, 30, 68 και 71 του ίδιου
Νόμου (7ης Ραμαζάν 1274) επί των
δημοσίων γαιών μόνο δικαίωμα εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) μπορούσε να αποκτηθεί από ιδιώτες, στους οποίους παραχωρούνταν προς τούτο οι γαίες αυτές,
ενώ η περιοριζόμενη κατ’ αυτόν τον
τρόπο κυριότητα, παράμενε στο Τούρκικο Δημόσιο. Εξάλλου από τα άρθρα 1648
και 1674 του Οθωμανικού Αστικού
Κώδικα στα ακίνητα που υπάγονταν στην
κατηγορία των δημοσίων γαιών – δεν
μπορούσε να αποκτήσει την κυριότητα
αυτών ιδιώτης με χρησικτησία, καθ’ όσον
δεν αναγνωριζόταν ως τρόπος κτήσης
της κυριότητας η χρησικτησία. Επί
δημοσίων κτημάτων σύμφωνα με τις
έχουσες εφαρμογή κατ’ άρθρο 51
ΕισΝΑΚ για τον χρόνο πριν από την
έναρξη της ισχύος του Αστικού Κώδικα
διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου των ν. 8 παρ 1 κωδ. (7.39), ν. 9 παρ
1 Πανδ (50.14), ν. 2 παρ 20 Πανδ. (41.4),
ν. 6 Πανδ (44.3), ν. 76 παρ 1 (Πανδ.
18.1), ν. 7 παρ 3 Πανδ (23.2), ήταν
επιτρεπτή η κτήση κυριότητας από ιδιώτη
με έκτακτη χρησικτησία. Δηλαδή με
άσκηση νομής στο δημόσιο κτήμα, με
άδολη κρίση και πεποίθηση του νομέα
ότι η κτήση από αυτόν της νομής του
πράγματος είναι «άπταιστος και δικαία»
(καλή πίστη) και δεν προσβάλλει κατ’
ουσίαν το δικαίωμα κυριότητας τρίτου και
με διάνοια κυρίου, για χρονικό διάστημα
μιας συνεχούς τριακονταετίας και με
δυνατότητα αυτού που χρησιδέσποζε να
συνυπολογίσει στο χρόνο της νομής του
και εκείνον του δικαιοπαρόχου του,
εφόσον είχε γίνει με νόμιμο τρόπο
καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού. Οι
παραπάνω διατάξεις δεν καταργήθηκαν
με το μεταγενέστερο από 21-6-1837 νόμο
«περί διακρίσεως κτημάτων», στο άρθρο
21 του οποίου ορίζεται ότι «ως προς τον
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τρόπο κτήσεως και διατηρήσεως της
ιδιοκτησίας των δημοσίων πραγμάτων,
εφαρμόζονται αι εν τω πολιτικώ νόμω
περιεχόμεναι διατάξεις» επομένως και οι
προαναφερόμενες του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου. Από το συνδυασμό των
διατάξεων αυτών με εκείνες των άρθρων
18 και 21 του Ν της 21.6/3-7-1837 «περί
διακρίσεως δημοσίων κτημάτων»,
συνάγεται ότι η έκτατη χρησικτησία χωρεί
με τις προϋποθέσεις που εκτέθηκαν και
σ ε δη μ ό σ ι α κ τή μ α τα , εφ ό σ ο ν η
τριακονταετής νομή αυτών κατά τις
διατάξεις των ν. 8 παρ 1 Κωδ (7.39)Βασ.
9 παρ 1 (50.14), είχε συμπληρωθεί μέχρι
και την 11-9-1915 όπως αυτό προκύπτει
από τις διατάξεις αφενός του νόμου
ΔΞΗ’/1912 και των διαταγμάτων «περί
δικαιοστασίου», που εκδόθηκαν με βάση
αυτόν, από 12-9-1915 μέχρι και 16-51926 « περί διοικη-τικής αποβολής από
των κτημάτων της Αεροπορικής Αμύνης
κλπ», που επαναλήφθηκε στο άρθρο 4
του ΑΝ 1539/1938 «περί προστασίας των
δημοσίων κτημάτων», που διατηρήθηκαν
σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ με
το άρθρο 53 του ΕισΝΑΚ, με τις οποίες
διατάξεις ανεστάλη κάθε παραγραφή ή
δικαστική προθεσμία σε αστικές διαφορές και απαγορεύθηκε οποιαδήποτε
παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου στα κτήματα του, άρα και η χρησικτησία σε αυτά. Περαιτέρω κατ’ άρθρο 1
του ΒΔ/τος 12.12.1833 που έχει ισχύ
νόμου «περί διορισμού του φόρου βοσκής και του δια τα εθνικοϊδιόκτητα λειβάδια εγγείου φόρου κατά τα έτη 18331834», όλα τα λειβάδια για την επικαρπία των οποίων δεν υπάρχει έγγραφο
(ταπίον), που να έχει εκδοθεί επί τουρκοκρατίας, θεωρούνται δημόσια και η
νομή τους παραμένει στο Δημόσιο. Η
διάταξη αυτή αφορά τη συντήρηση των
δικαιωμάτων του Δημοσίου, τα οποία
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προϋπήρχαν και δεν καθιστά ανεπίδε-κτα
νομής και ιδιωτικής κτήσεως στο μέλλον
τα ακίνητα αυτά. Η έννοια αυτή προκύπτει
και από 1) το άρθρο 1 παρ 2 του Ν. Κθ’
31.1/18-2-1864 κατά το οποίο το Δημόσιο
και οι Κοινότητες διατηρούν τα δικαιώματα
που είχαν επί των αμφισβητούμενων
λειβαδίων χωρίς βλάβη των αποκτηθέντων δικαιωμάτων από τρίτους καθώς
και 2) από το άρθρο 3 του Ν. ΨΗΖ/1880,
κατά το οποίο οι Κοινότητες ως προς τα
κοινοτικά λειβάδια, διατηρούν απέναντι
των ιδιωτών τη νομική κατοχή επί των
βοσκοτόπων, στα οποία γινόταν μέχρι το
1864 τοποθετήσεις ποιμνίων. Εξάλλου
από τις παραπάνω διατάξεις περί κτήσεως κυριότητας ακινήτου με έκτατη
χρησικτησία του βυζαντινορωμαϊκού
δικαίου, 18,21 του Ν. της 21. 6/3.7. 1837,
21 του Νδ/τος της 22.4/11-5-12926, 60
ν.ΣΟΖ’/1855 και 12 παρ 1 του Ν.
ΔΝΖ’/1912, προκύπτει ότι είναι δυνατή η
απόκτηση της κυριότητας επί βοσκοτόπων εθνικών ή μη και από ιδιώτες,
εφόσον αυτοί τους ενέμοντο με διάνοια
κυρίου και καλή πίστη επί τριάντα χρόνια
μέχρι την 11-9-1915. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των από 3 Φεβρουαρίου, 4/16 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 1830
πρωτοκόλλων του Λονδίνου, με τα οποία
αναγνωρίσθηκε η ανεξαρτησία του
Ελληνικού Κράτους και ρυθμίσθηκαν οι
σχέσεις του Ελληνικού Δημοσίου ως
προς τις περιουσίες των Οθωμανών, σε
συνδυασμό με την από 9-7-1932 Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως, με την
οποία αναγνωρίσθηκε η ύπαρξη της
Ελλάδας ως ανεξάρτητου Κράτους, το
Ελληνικό Δημόσιο απέκτησε την κατοχή
με βάση το κυριαρχικό του δικαίωμα επί
όλων των κτημάτων των Οθωμανών, τα
οποία κατέλαβε και δήμευσε κατά τη
διάρκεια του πολέμου, καθώς και εκείνων
τα οποία κατά το χρόνο υπογραφής των
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παραπάνω πρωτοκόλλων, είχαν εγκαταληφθεί από τους μέχρι τότε κυρίους
τους Οθωμανούς, που αποχώρησαν από
τις χώρες, που αποτέλεσαν το Ελ-ληνικό
Κράτος (βλ σχ ΟλΑΠ 75/87, ΑΠ 85/03
Δνη 44, 1291, ΑΠ 1741/2002 Δνη 44,
1587, ΑΠ 1812/2001 Δνη
43,1432,ΑΠ1792/83 ΝοΒ32, 1728,
ΑΠ661/1975ΝοΒ22,56). Αποδείχθηκαν
τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:Η
επίδικη έκταση, εμβαδού 500 πε-ρίπου
στρεμμάτων, βρίσκεται στη θέση
«Σκυλόβρυση» ή «Ταμπούρι» της ευρύτερης ορεινής περιοχής με τη γενική
ονομασία «Ωλενός» της κτηματικής
περιφέρειας της Κοινότητας Λακκωμάτων Αχαΐας και συνορεύει κ.λ.π…..Η ίδια
έκταση ανήκει στην κατηγορία των
λεγομένων υπαλπικών περιοχών, αφού
βρίσκεται πάνω από τα όρια ανάπτυξης
του ελατόδασους, το οποίο στη συγκεκριμένη περιοχή φθάνει μέχρι το ύψος
των 1.000 μ, έχει δε η επίδικη έκταση
μέσο υψόμετρο 1.800 μ και διαφορετική
μορφολογία εδάφους. Ειδικότερα αποτελείται από χορτολιβάδικες εκτάσεις,
βραχώδεις και ημιβραχώδεις περιοχές,
με μικρές και μεγάλες κλίσεις που φθάνουν μέχρι και ποσοστό 70%. Η βλάστηση η οποία αναπτύσσεται είναι ορεινή χορτολιβαδική, ποώδης και φρυγανώδης, με χαρακτηριστικά φρύγανα της
όλης περιοχής τα τετράγκαθα, δεν
υπάρχει δε ούτε ίχνος ξυλώδους δασικής βλάστησης. Η ίδια περιοχή προσφέρεται μόνον για τη βόσκηση ποιμνίων.
Ουδέποτε καλλιεργήθηκε επειδή δεν
υπήρχε η σχετική δυνατότητα τόσον
λόγω της μορφολογίας του εδάφους, το
οποίο στη συνολική του σχεδόν επιφάνεια, είναι πετρώδες, όσον και λόγω
των κλιματολογικών συνθηκών, που δεν
ευνοούν οποιαδήποτε καλλιέργεια αφού
τους περισσότερους μήνες του χρόνου
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καλύπτεται από χιόνι. Η επίδικη έκταση,
ως ορεινός βοσκότοπος, που βρισκόταν
στην περιφέρεια της Ελλάδας, που
τελούσε υπό την Οθωμανική κυριαρχία,
αποτελούσε δημόσια γη, στην οποία δεν
ήταν δυνατή η κτήση κυριότητας από
ιδιώτη με χρησικτησία, ανήκε στην
κυριότητα του Τουρκικού Κράτους και
περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο, ως
διάδοχο αυτού, με βάση τα προαναφερόμενα Πρωτόκολλα του Λονδίνου και την
από 9-7-1832 Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ
της Ελλάδας και της Τουρκίας, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην νομική σκέψη
που προηγήθηκε. Εξάλλου κατά την
έναρξη της ισχύος του ΒΔ/τος της 3/1512-1833 αποτελούσε βοσκότοπο για την
επικαρπία του οποίου δεν υπάρχει
έγγραφο (ταπίον), που να έχει εκδοθεί
επί Τουρκοκρατίας. Οι ενάγοντες
ισχυρίζονται ότι απέκτησαν την κυριότητα
του επιδίκου ακινήτου με παράγωγο
τρόπο ως κληρονόμοι με βάση τη
δημόσια διαθήκη του πατέρα τους Ζ.Α,
που πέθανε το 1962, την κληρονομία του
οποίου αποδέχθηκαν και μετέγραψαν τη
σχετική δήλωση αποδοχής, αλλά και με
πρωτότυπο τρόπο δηλαδή με τακτική και
έκτακτη χρησικτησία, με την προσμέτρηση στη νομή τους, της νομής χρησικτησίας των δικαιοπαρόχων τους, που
άρχισε πριν από το 1850. Ειδικότερα
ισχυρίζονται ότι ο πατέρας τους κατείχε
και εξουσίαζε με διάνοια κυρίου και με
καλή πίστη την επίδικη έκταση κατά
ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, ως εκ διαθήκης κληρονόμος του πατέρα του Α.Α
ή Λ, που πέθανε το 1912 και κατά τα 2/3
εξ αδιαιρέτου από άτυπη αγορά από τους
συγκληρονόμους του τελευταίου κατά το
ίδιο ποσοστό, αδελφούς του πατέρα του
Π και Γ.Α το 1919, δηλαδή νεμήθηκε ο
άμεσος δικαιοπάροχος τους, πατέρας
τους, το επίδικο ακίνητο από το 1912
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μέχρι το θάνατο του το 1962. Ότι ο πατέρας του παραπάνω διαθέτη και παππούς
των εναγόντων, ΑΑ νεμήθηκε με καλή
πίστη το επίδικο από το 1860 μέχρι το
1912, που πέθανε και ειδικότερα τα 300
στρέμ-ματα αυτού, ως κληρονόμος του
πατέ-ρα του Π.Α ή Λ, που πέθανε το
1860, τα 50 στρέμματα με βάση το
3573/1893 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Δύμης Α.Κ, που μεταγράφηκε
νόμιμα, λόγω αγοράς από τον προηγούμενο αληθή κύριο αυτού, πωλητή Ζαχ.Π
και κατά 150 στρέμματα με βάση το
234/1895 συμβόλαιο του συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Φαρρών Αθ.Γ, που
μεταγράφηκε νόμιμα, λόγω αγοράς από
τους προηγούμενους αληθής συγκυρίους
αυτού, πωλητές, Κων και Δημ. Δ. Ότι οι
παραπάνω πωλητές και απώτατοι δικαιοπάροχοι των εναγόντων νεμήθηκαν τα
200 στρέμματα του επίδικου με καλή
πίστη από το 1850 ο πρώτος τούτων, ως
κληρονόμος του πατέρα του και οι λοιποί
από το 1860 ως συγκληρονόμοι του
δικού τους πατέρα. Τα περιστατικά αυτά
δεν αποδείχθηκαν : Ειδικότερα δεν
αποδείχθηκε φυσική εξουσίαση του επιδίκου ακινήτου με διάνοια κυρίου και καλή
πίστη από τους απώτερους και απώτατους δικαιοπαρόχους των εναγόντων επί
τριάντα τουλάχιστον χρόνια μέχρι την
11-9-1915. Είναι αληθές ότι στην επίδικη
έκταση οι δικαιοπάροχοι των εναγόντων
έχουν κατασκευάσει, μετά το 1945
πλινθόκτιστη οικία, ποιμνιοστάσιο και
πρόχειρο τυροκομείο και κάθε χρόνο από
το μήνα Μάϊο μέχρι το μήνα Οκτώβριο ή
Νοέμβριο, που το επέτρεπαν οι καιρικές
συνθήκες ανήρχοντο με τα ποίμνια τους
στο επίδικο και εγκαθίσταντο σ’ αυτό,
έβοσκαν τα ποίμνια τους, χρησιμοποιούσαν το ποιμνοστάσιο για το σταυλισμό
των ζώων τους και το τυροκομείο για την
παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων.
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Τέτοιου είδους, πρόχειρες κατασκευές,
που χρησιμοποιούνται όπως παραπάνω
υπάρχουν σε όλες τις παρόμοιες περιοχές
των ορέων της χώρας και γίνονται με τη
σιωπηρή συγκατάθεση του Ελληνικού
Δημοσίου για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, στην περίπτωση που οι μόνιμες κατοικίες τους βρίσκονται χιλιόμετρα
μακριά από τους ορεινούς βοσκότοπους
και δεν είναι δυνατή η καθημερινή
μετακίνηση τους. Στην ευρύτερη περιοχή
όπου βρίσκεται το επίδικο και στους
συνεχόμενους εκατέρωθεν αυτού βοσκοτόπους, που διεκδικούνται από κατοίκους της εναγομένης Κοινότητας ή
ομόρων κοινοτήτων, υπάρχουν παρόμοιες εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευασθεί και χρησιμοποιούνται από
άλλους ποιμένες, οι οποίοι μεταξύ τους
διαχωρίζουν τις εκτάσεις, που καθένας
θα χρησιμοποιεί για τη βόσκηση των
ποιμνίων τους, για να μη δημιουργούνται
προβλήματα από την ανάμιξη των ζώων
τους και σχετικά με την αναγνώριση τους.
Περαιτέρω δεν αποδείχθηκε η κατασκευή ποιμενικών εγκαταστάσεων με
τη μορφή που ήδη έχει περιγραφεί στην
επίδικη περιοχή πριν από το 1945. Σύμφωνα όμως τα διδάγματα της κοινής
πείρας και αφού οι απώτεροι δικαιοπάροχοι των εναγόντων ήταν κτηνοτρόφοι
και βοσκούσαν τα ποίμνια τους στην ίδια
περιοχή θα υπήρχαν οπωσδήποτε σχετικά καταλύματα, που κατασκεύαζαν από
κλαδιά δένδρων για όσο καιρό παρέμεναν, τα οποία λόγω των υλικών που
χρησιμοποιούσαν καταστρέφονταν από
τα χιόνια που κάλυπταν τους περισσότερους μήνες του έτους την περιοχή και
δεν είχαν σταθερή θέση. Έτσι η διατήρηση πρόχειρων κατασκευών μόνο για
τους θερινούς μήνες από τους δικαιοπαρόχους των εναγόντων σε επιφάνεια
ελάχιστων τμ δεν αποτελεί διαρκή φυσική
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εξουσίαση από τους τελευταίους του
μείζονος ακινήτου. Αλλά ούτε και η βόσκηση των ποιμνίων τους, τους ίδιους
μήνες, που δεν απαγορευόταν από το
Ελληνικό Δημόσιο, στην επίδικη έκταση,
έστω και μόνον από τους απώτερους
δικαιοπαρόχους τους μέχρι και το 1915
μπορεί να θεωρηθεί ως διακατοχική
πράξη που οδηγεί στην απόκτη-ση της
κυριότητας με έκτατη χρησικτησία, καθ’
όσον δεν αποδείχθηκε η καλή πίστη των
τελευταίων. Δεν αποδείχθηκε δηλαδή ότι
αγνοούσαν τα δικαιώματα του Ελληνικού
Δημοσίου στο επίδικο ακίνητο και ότι
είχαν την πεποίθηση ότι δεν προσβάλλουν
δικαιώματα τρίτου σ’ αυτό, ενόψει και του
ότι δεν αποδείχθηκε ότι μέχρι το 1915
βοσκούσαν σ’ αυτό τα ποίμνια τους
μόνον οι απώτατοι δικαιοπάροχοι των
εναγόντων και όχι και οι άλλοι κάτοικοι
της εναγομένης Κοινότητας ή όμορης
Κοινότητας. Έξάλλου από το έτος 1938
και μεταγενέστερα, σύμφωνα και με όσα
αναφέρονται στη νομική σκέψη που
προηγήθηκε, η βοσκή και στα λειβάδια
και χορτολιβαδικά εδάφη δε θεωρείται
πράξη νομής. Σε σχέση με την καλή
πίστη των δικαιοπαρόχων των εναγόντων
και ειδικότερα των απωτέρων και απωτάτων, που φέρονται ότι κατείχαν το επίδικο
ακίνητο μέχρι και την 11-9-1915 θα
πρέπει να σημειωθούν τα εξής:Σύμφωνα
με τους επικαλούμενους και προσκομιζόμενους τίτλους κυριότητας αυτών δηλαδή το 234/1895 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη Φαρρών Α.Γ και του 3573/1893
αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του
συμβολαιογράφου Δύμης Κ, που μεταγράφηκαν νόμιμα, μεταβιβάσθηκαν
στους απώτερους δικαιοπαρόχους των
εναγόντων ακίνητα συνολικής επιφάνειας
200 στρεμμάτων, ενώ με την αγωγή
διεκδικούν ακίνητο επιφάνειας 500
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στρεμμάτων. Στα συμβολαιογραφικά
όμως αυτά έγγραφα, των οποίων ας
σημειωθεί δεν προσκομίζονται τα
πρωτότυπα, ώστε να είναι δυνατή και η
έρευνα της γνησιότητας τους, δε συμβάλλεται το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον
η επίδικη έκταση ανήκει στην κυριότητα
του ως δημόσια γή, που ανήκε στην
κυριότητα του Τούρκικου κράτους και
περιήλθε σ’ αυτό, ως διάδοχο του
τελευταίου, δικαιώματι πολέμου, όπως
ήδη έχει αναφερθεί, ούτε άλλωστε
αναφέρεται σ’ αυτά και ο τρόπος με τον
οποίο απέκτησαν την κυριότητα οι
μεταβιβάζοντες αυτήν πωλητές. Επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για καλόπιστη νομή. Πολύ περισσότερο δεν
μπορεί να γίνει λόγος για καλόπιστη νομή
των 300 στρεμμάτων, τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στους παραπάνω τίτλους. Ο τρόπος αυτός φυσικής εξουσίασης με βοσκή από τους κτηνοτρόφους,
απώτερους κα απώτατους δικαιοπαρόχους των εναγόντων, δεν ενείχε
χρησιδεσποτεία στην ένδικη βοσκήσιμη
δημόσια γη, αφού σε μια τέτοια περίπτωση θα είχε απολεσθεί η κυριότητα σε
μεγάλο τμήμα των δημοσίων ακινήτων.
Εξάλλου η πεποίθηση τους ότι το επίδικο
ακίνητο δεν ανήκε στην κυριότητα τους,
ενισχύεται και από το γεγονός ότι τούτο
απείχε πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο
της μόνιμης κατοικίας τους και των
επαγγελματικών ενασχολήσεων τους,
αφού παράλληλα στον τελευταίο αυτό
τόπο (της μόνιμης κατοικίας), καλλιεργούσαν όλο το χρόνο και αγρούς, αποτελούσε δε τη βάση των δραστηριοτήτων
τους, σε αντίθεση με το επίδικο, που
λόγω της εδαφικής του διαμόρφωσης και
της χλωρίδας, προοριζόταν για την
κάλυψη των αναγκών βόσκησης των
ποιμνίων τους μόνο τους θερινούς μήνες.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η εναγομένη
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Κοινότητα κατ’ εφαρμογή των άρθρων
103 του ΝΔ/τος 86/1969 και 3 παρ 1 του
ΑΝ 875/1937 επέβαλε δικαιώματα
βοσκής σε εκείνους που έκαναν χρήση
των βοσκοτόπων της επίδικης έκτασης,
απαγόρευσε τη βόσκηση για ορισμένα
χρονικά διαστήματα και καθ-ριζε την
ημερομηνία έναρξης της βοσκής,
συνέταξε δε χρηματικό κατάλογο για την
πληρωμή Κοινοτικού φόρου δικαιώματος
βοσκής για το έτος 1968. Τότε κάτοικοι
της εναγομένης Κοινότητας μεταξύ των
οποίων και οι ενάγοντες προσέφυγαν
κατά της τελευταίας στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Πατρών και ζήτησαν να
αναγνωρισθούν προσωρινά κάτοχοι της
επίδικης έκτασης. Η αίτηση των
εναγόντων έγινε δεκτή, αλλά ακολούθως
απορρίφθηκε μετά την άσκηση ανακοπών
ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
και με σχετική απόφαση αυτού. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι με την παραπάνω
αίτηση τους οι ενάγοντες ισχυρίζονταν ότι
η επίδικη έκταση έχει επιφάνεια 700
στρεμμάτων. Εξάλ-λου αποδείχθηκε ότι
το Δασαρχείο Πατρών με το 4679/1940
έγγραφο του προς την εναγομένη
Κοινότητα ανέφερε μεταξύ άλλων «…
άπαντα τα δάση της περιοχής Λακκωμάτων είναι δημόσια και ως τοιαύτα
διαχειρίζονται υπό της καθ’ ημάς δασικής
υπηρεσίας. Τα δικαιώματα βοσκής των
δημοσίων δασών, μερικώς δασοσκεπών
εκτάσεων και μη πεδινών χορτολειβαδίων,
εφόσον δεν τυγχάνουν απαγορευμένα
υπό της δημόσιας δασικής υπηρεσίας και
της τυχόν εκμισθώσεως της βοσκής
πρόσοδοι περιήλθαν εις τας Κοινότητας
δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3 παρ 1 ΑΝ
875/1937. Κατόπιν των ανωτέρω οι εν
των 89/1949 εγγραφών σας αναφερόμενοι
Ζ.Α ή Λ….ουδέν απολύτως δικαίωμα
έχουν επί των δασωδών και γυμνών
θερινών χορτολειβαδίων, αλλά μόνον επί
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των καλλιεργουμένων και εν αγραναπτύσει αγρών των». Έτσι αποδείχθηκε
ότι οι εναγόμενοι διαχειρίζονταν την επίδικη έκταση και δεν αναγνώρισαν
δικαιώματα κυριότητας στους ενάγοντες.
Ειδικότερα σε σχέση με τους επικαλούμενους και προσκομιζόμενους τίτλους
των εναγόντων θα πρέπει να σημειωθούν
τα εξής: Όπως ήδη έχει αναφερθεί ο
παππούς τους Α.Α με την 1034/1911
δημόσια διαθήκη του ενώπιον του
συμβολαιογράφου Χαλανδρίτσας Χρ.Α,
που δημοσιεύθηκε νόμιμα, εγκατέστησε
κληρονόμους του, τους γυιούς του Ζ
(πατέρα των εναγόντων), Π και Γ, όλοι
άμεσοι δικαιοπάροχοι των εναγόντων,
μεταξύ άλλων ακινήτων και κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου στον καθένα «ενός
στανοτοπίου εις θέσιν Ταμπούρι Ωλενού
της περιφέρειας Λακκωμάτων όσης και
αν είναι εκτάσεως με τα γνωστά όρια
του», δηλαδή το επίδικο ακίνητο. Ο πατέρας των τελευταίων Ζ.Α με την 57/1961
δημόσια διαθήκη, που συντάχθη-κε
ενώπιον του συμβολαιογράφου Πα-τρών
Α.Λ εγκατέστησε κληρονόμους του μεταξύ άλλων, τους ενάγοντες γυιούς του «σε
βοσκότοπο, εις θέσιν Ωλενός, όσης εκτάσεως και αν είναι», δηλαδή στο επίδικο
ακίνητο. Οι ενάγοντες με την 4815/1965
δήλωση αποδοχής ενώπιον του συμβολαιογράφου Φαρρών Χρ.Κ, που μεταγράφηκε νόμιμα, αποδέχθηκαν την
κληρονομία του πατέρα τους και για πρώτη φορά σ’ αυτήν τη δήλωση αποδοχής
γίνεται ειδικότερη περιγραφή του επιδίκου, ως προς τα όρια του και το
εμβαδόν του. Έτσι αναφέρεται ότι αποδέχονται, ως κληρονόμοι του πατέρα
τους, «ένα βοσκότοπο εκτάσεως χιλίων
(1.000) στρεμμάτων ή όσης και αν είναι
τοιαύτη – κείμενον εις θέσιν Ωλενό – της
περιφέρειας Κοινότητας Λακκωμάτων και
συνορευόμενο γύρωθεν με βοσκότοπους
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κληρονόμων Νικ.Κ, κληρονόμων Κ, και
όριον Κοινότητας Αλποχωρίου Τριταίας.
Όπως δε έχει αναφερθεί με την αγωγή
ζητούν να αναγνωρισθούν συγκύριοι
ακινήτου 500 στρεμμάτων περίπου και
με την παραπάνω αίτηση τους ενώπιον
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ακινήτου
700 στρεμμάτων. Είναι σαφές από τα
παραπάνω περιστατικά ότι οποιοσδήποτε
προσδιορισμός της επίδικης έκτασης
από τους εναγόντες ως προς τα όρια και
την επιφάνεια αυτής είναι αυθαίρετος.
Ούτε η γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα που διατάχθηκε με την προαναφερόμενη παρεμπίπτουσα απόφαση του
δικαστηρίου τούτου, σύμφωνα με την
οποία το επίδικο περιλαμβάνεται στα
παραπάνω αγοραπωλητήρια συμβόλαια των απωτέρων δικαιοπαρόχων των
εναγόντων, μπορεί να οδηγήσει σε
ασφαλή κρίση για την επιφάνεια και τα
όρια του επιδίκου ακινήτου, παρά τις
διευκρινήσεις του τελευταίου κατά την
αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ίδιου δικαστηρίου. Και τούτο επειδή ήταν αδύνατη
η εφαρμογή επί του εδάφους των παραπάνω τίτλων των εναγόντων και ειδικότερα των αγοραπωλητηρίων συμβολαίων, αφού δεν υπήρχαν σταθερά όρια,
ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την
εφαρμογή αυτή, αλλά οποιαδήποτε όρια
υποδείχθηκαν στον πραγματογνώμονα
από τους τελευταίους. Εξάλλου δεν
αιτιολογεί ο ίδιος πως η έκταση των 200
στρεμμάτων, που αναφέρεται στα
παραπάνω συμβόλαια, υπερδιπλασιάστηκε με βάση τους ίδιους τίτλους και
συνεπώς το συμπέρασμα του ότι το
επίδικο περιλαμβάνεται στους τίτλους
αυτούς είναι ατεκμηρίωτο ως επιστημονική γνώση και δεν παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής οποιασδήποτε απόδειξης για το θέμα που διατάχθηκε. Σε
διαφορετική κρίση ως προς την έλλειψη
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καλόπιστης νομής από τους δικαιοπαρόχους των εναγόντων επί τριάντα
συνεχή χρόνια πριν από την 11-9-1915
δεν μπορεί να οδηγηθεί το δικαστήριο
από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες από τους τελευταίους αποφάσεις
της Δευτεροβάθμιας Φορολογικής
Επιτροπής Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου
Πατρών, με τις οποίες ακυρώθηκαν
αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής
μετά την άσκηση εφέσεων από κατοίκους
της Κοινότητας Λακκωμάτων, που αφορούσαν στην εγγραφή τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους αυτής για τη χρήση
συνεχομένων βοσκοτόπων του επιδίκου.
Από τις αποφάσεις αυτές προκύπτει ότι
η παραπάνω Επιτροπή με μια τυπική
αιτιολογία έκρινε αν οι εκκαλούντες βόσκησαν τα ποίμνια τους σε δικούς τους
βοσκότοπους ή της Κοινότητας, χωρίς να
προκύπτει αν πρόκειται, σ’ ότι αφορά
τους δικούς τους βοσκοτόπους (ιδιόκτητους) περί των ομόρων του επιδίκου ή
επρόκειτο για ακίνητα που βρίσκονται σε
άλλη περιοχή και δεν αμφισβητείται η
κυριότητα τους. Περαιτέρω δεν μπο-ρεί
να συναχθεί δικαστικό τεκμήριο για την
καλόπιστη νομή των δικαιοπαρόχων των
εναγόντων από την επικαλούμενη και
προσκομιζόμενη από τους τελευταίους
903/1947 απόφαση του Πρωτοδικείου
Πατρών, που δίκασε κατ’ έφεση αίτηση
για την προσωρινή αναγνώριση της
νομής σε ακίνητο που βρίσκονται σε
διάφορες τοποθεσίες του Παναχαϊκού
όρους, την οποία και δέχθηκε κατ’ ουσίαν.
Και τούτο, καθόσον προκύπτει κατ’
αρχήν, ότι δεν πρόκειται για περιοχή της
ίδιας μορφολογίας με το επίδικο, αφού οι
αιτούντες χρησιμοποιούσαν αυτήν, όχι
μόνο για τη βόσκηση των ποιμνίων τους,
αλλά και προς ξύλευση, γεγονός του
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν και
δασικές εκτάσεις στο μείζον ακίνητο, αλλά
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και καλλιεργούσαν τμήματα αυτής και
συνεπώς δεν επρόκειτο περί υπαλπικής
περιοχής, όπως η επίδικη. Περαιτέρω οι
ενάγοντες προσκομίζουν και επικαλούνται:1) το 6427/1969 συμβόλαιο του
συμβολαιογράφου Φαρρών Χρ.Κ με
βάση το οποίο η Κοινότητα Χρυσοπηγής
Αχαΐας αποδέχθηκε τη δωρεά χορτολειβαδίου (βοσκότοπος), στρούγκα, στη
θέση «Χιονότρυ-πα» Ωλενού, επιφανείας
100 στρεμμά-των, στην οποία προέβησαν
προς αυτήν ο Κ και Π.Λ, 2) το 7293/1972
συμβόλαιο του ίδιου συμβολαιογράφου
με βάση το οποίο η εναγομένη Κοινότητα
αγόρασε από τους Δ,Ν,Κ,Β και Γ.Γ τα 4/7
εξ αδιαιρέτου ενός χορτολειβαδίου
(στανοτόπιου) επιφάνειας 50 στρεμμάτων
στην ίδια παραπάνω θέση, 2) το 49/1894
συμβόλαιο του συμβολαιογραφούντος
Ειρηνοδίκη Φαρρών Δ.Δ με βάση το
οποίο ο Χρ. Π πώλησε στους Π.Κ και
Μ.Κ, ένα ποιμνοστάσιο στη θέση «
Διπλές Στρούγκες» στο όρος Ωλενός της
κτηματικής περιφέρειας της εναγο-μένης
Κοινότητας, επιφάνειας 50 στρεμ-μάτων,
το 4) το 2081/1871 συμβόλαιο του
συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκη
Φαρρών Δ.Π με βάση το οποίο ο Χρ.Κ
πώλησε στον Π.Ν ένα θερινό στανοτόπι
στη θέση Κεντριά της κτηματικής περιφέρειας της εναγομένης Κοινότητας. Από
τα έγγραφα αυτά δεν μπορεί να συναχθεί
ασφαλές δικαστικό τεκμήριο υπέρ των
απόψεων των τελευταίων, καθ’ όσον τα
παραπάνω ακίνητα βρίσκονται μακριά
από το επίδικο, σε χαμηλότερο υψόμετρο
από αυτό, άλλωστε τα δύο πρώτα έχουν
συνταχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο του
έτους 1915, που έχει έννομη επιρροή
στην παρούσα υπόθεση, ενώ τα προγενέστερα έχουν καταρτισθεί μεταξύ ιδιωτών, χωρίς να συμβάλλεται σ’ αυτά το
Ελληνικό Δημόσιο και συνεπώς από τις
μεταβιβαστικές αυτές της κυριότητας
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πράξεις δεν μπορεί να γίνει λόγος για
καλόπιστη άσκηση νομής σ’ αυτές, άρα
και του επιδίκου με διάνοια κυρίου. Με
βάση τα δεδομένα αυτά το επίδικο
ακίνητο που αποτελούσε, ως βοσκότοπος,
δημόσια γη, όταν η Ελλάδα τελούσε υπό
την Οθωμανική κυριαρχία και ανήκε στην
κυριότητα του Τουρκικού Κράτους, περιήλθε δε δικαιώματι πολέμου στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, ως
διάδοχο αυτού, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πρωτόκολλα του Λονδίνου και την από 9-7-1832 Συνθήκη και
αφού δεν αποδείχθηκε συνεχής νομή με
καλή πίστη από τους απώτερους και
απώτατους δικαιοπαρόχους των
εναγόντων επί τριάντα χρόνια μέχρι την
11-9-1915, και δεν καταλύθηκε η κυριότητα αυτού (Ελληνικού Δημοσίου)

ενόψει του ότι η βοσκή των ποιμνίων
τους, η κατασκευή πρόχειρων ποιμενικών εγκαταστάσεων αλλά η ύπαρξη
κάποιων τίτλων δεν ενεργοποίησε υπέρ
των κατόχων τους το θεσμό της κτητικής
χρησικτησίας, όπως προεκτέθηκε, δεν
κατέστησαν συγκύριοι του επιδίκου ακινήτου οι ενάγοντες, ούτε με παραγωγό,
ούτε με πρωτότυπο τρόπο, αφού, οι δικαιοπάροχοι τους δεν απέκτησαν την
κυριότητα αυτού. Επομένως και αφού
στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δεν έσφαλε ως
προς την εκτίμηση των αποδείξεων και
όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την
έφεση πρέπει να απορριφθούν ως
αβάσιμα.

1238/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καραμέρος, Γεώργιος Ντοάς, Φώτης Λουμίτης).
Συγκυριότητα. Κάθε συγκύριος έχει δικαίωμα έναντι τρίτων να ασκεί για ολόκληρο το
πράγμα τις αξιώσεις από την κυριότητα. Όταν όμως διεκδικεί ολόκληρο το πράγμα,
οφείλει να απαιτήσει την απόδοση του σε όλους τους συγκύριους. Ο συγκύριος έχει το
δικαίωμα, όχι όμως την υποχρέωση, να ασκήσει για ολόκληρο το πράγμα τις από την
κυριότητα αξιώσεις όπως είναι οι προστατευτικές της κυριότητας εμπράγματες αξιώσεις
δηλαδή η διεκδικητική, η αρνητική αγωγή, η πουβλικιανή. Δαπάνες στο κοινό για την
αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τρίτους. Ο κάθε συγκύριος δικαιούται
να ζητήσει την καταβολή των δαπανών στο ποσοστό που αντιστοιχεί στην ιδανική του
μερίδα επί του κοινού. Περιστατικά.

Κατά τα άρθρα 1094, 1113 και
1116 ΑΚ κάθε συγκύριος έχει το δικαίωμα έναντι τρίτων να ασκεί για ολόκληρο το πράγμα τις αξιώσεις από την κυ-

ριότητα. Όταν όμως διεκδικεί ολόκληρο
το πράγμα, οφείλει να απαιτήσει την
απόδοση του σε όλους τους συγκυρίους. Με την ΑΚ 1116, παρέχεται σε
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κάθε συγκύριο το δικαίωμα, και όχι
υποχρέωση, πέρα από το σχετικό με
την προστασία της ιδανικής του μερίδας,
να ασκήσει για ολόκληρο το πράγμα
τις από την κυριότητα αξιώσεις, όπως
είναι οι προστατευτικές της κυριότητας
εμπράγματες αξιώσεις δηλαδή η διεκδικητική, η αρνητική, η πουβλικιανή
(Γε-ωργιάδης – Σταθόπουλος ΕρμΑΚ,
τόμος V, υπό το άρθ. 1116 αριθ. 1, σελ.
704 επ., ΑΠ 438/2001, ΑΠ 18/1997,
ΕφΑθ 8464/2004 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1162/74 ΕΕΝ. 42/588). Όμως
η αξίωση για καταβολή των δαπανών
αποκατάστασης των ζημιών, (914 Α.Κ.),
που προξενήθηκαν σε κοινό, εξ αδιαιρέτου, ακίνητο, έχει διαιρετό αντικείμενο. Συνεπώς, σε περίπτωση υπάρξεως
περισσοτέρων συγκυρίων, καθένας
απ’ αυτούς, σύμφωνα με τον κανόνα
του άρθ. 480 ΑΚ, δικαιούται να ζητήσει
την καταβολή των δαπανών αυτών, στο
πο-σοστό που αντιστοιχεί στην ιδανική
του μερίδα επί του κοινού ακινήτου
(Γεωρ-γιάδης – Σταθόπουλος, ό.π. αριθ.
7, σελ. 707, όπου παραπ. ΑΠ 203/1978
ΝοΒ 27.46). Περαιτέρω κατ’ άρθ. 73
ΚΠολΔ, η νομιμοποίηση των διαδίκων
εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το
Δικαστήριο (βλ. ΕφΑθ 475/2003 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 1666/1966
ΝοΒ 15. 453). Τέλος από τα άρθρα 522,
534 και 536 ΚΠολΔ προκύπτει ότι με
την άσκηση της έφεσης η υπόθεση μεταβιβάζεται στα όρια που καθορίζονται
απ’ αυτήν και τους πρόσθετους λόγους
στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο που
μπορεί, αν ο ενάγων παραπονείται για
την κατ’ ουσία απόρριψη της αγωγής
του, να εξετάσει αυτεπάγγελτα αν
η αγωγή είναι νομικά βάσιμη και να
την απορρίψει, μετά την εξαφάνιση
της εκκαλουμένης, ως μη νόμιμη ή
απαράδεκτη λόγω αοριστίας (ΑΠ
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1279/2004 ΕλλΔνη 46.141, ΕφΘεσ
2566/2006 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ,
ΕφΑθ 1356/2004 ΕλλΔνη 11356/2004
ΕλλΔνη 46.180, ΕφΠειρ 440/2004 ΑρχΝ
2005. 352). Στην προκειμένη περίπτωση
με την από 30-5-2003 αγωγή της η
ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα, εκθέτει
ότι δυνάμει των αναφερομένων στην
αγωγή αγοραπωλητηρίων συμβολαίων,
που μεταγράφηκαν νόμιμα, έγινε κατά
το έτος 1969 συγκυρία, συννομέας
και συγκάτοχος με το σύζυγο της, Β.Κ,
κατά το ½ εξ αδιαιρέτου ο καθένας, του
αναφε-ρομένου στην αγωγή ακινήτου
(οικοπέ-δου με την επ’ αυτού διώροφη
οικία) επιφανείας 230,97 τ.μ., που
βρίσκεται στη συνοικία ΛΑΠΑΤΟ, στον
Πύργο Ηλείας και συνορεύει κ.λ.π. με
διώροφη οικία που έχει υπαχθεί στο
σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας
του ν. 3741/1929) συγκυριότητας των
εναγομένων, επιφανείας 169, 90 τ.μ.
Ότι οι εναγόμενοι κατά το χρονικό
διάστημα από 27-11-1997 έως το
καλοκαίρι του 1998, αλ-λά και κατά
τη διάρκεια του έτους 2000, κατά την
κατασκευή της προσθήκης καθ’ ύψος
στο ισόγειο της ως άνω οικοδομής
τους, προξένησαν στο κοινό, με το
σύζυγο της, ακίνητο τις αναφερόμενες ειδικά στην αγωγή ζημίες και κατέλαβαν τμήμα αυτού, και δη τμήμα
της διώροφης οικοδομής του, εμβαδού
12,13 τ.μ., και τμήμα του ακάλυπτου
χώρου, εμβαδού 8,96 τ.μ., όπως αυτά,
αναλυτικά, περιγράφονται στην αγωγή.
Ακολούθως η ενάγουσα ζήτησε α) να
αναγνωριστεί η συγκυριότητα της κατά
το ½ εξ αδιαιρέτου επί των παραπάνω
επιδίκων τμημάτων του ακινήτου της, β)
να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι – εφεσίβλητοι να αποδώσουν σ’ αυτήν και
το συγκύριο σύζυγο της, κατά το ½ εξ
αδιαιρέτου στον καθένα τα παραπάνω
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καταληφθέντα τμήματα του ακινήτου
τους, και γ)να υποχρεωθούν να της καταβάλουν σε ολόκληρο ο καθένας με την
απειλή και προσωπικής τους κρά-τησης,
ως μέσον εκτελέσεως της από-φασης
που θα εκδοθεί το συνολικό πο-σό
των 43.320, 34 Ευρώ, ήτοι 30.114, 08
Ευρώ για αποκατάσταση των ζημιών
που προξένησαν στο επίδικο ακίνητο
και 13.206, 16 Ευρώ για εύλογη χρηματική ικανοποίηση της για την ηθική
βλάβη που έπαθε συνεπεία της ως
άνω υπαίτιας συμπεριφοράς τους. Οι
εναγόμενοι – εφεσίβλητοι με τις γραπτές
προτάσεις τους, που κατέθεσαν πρωτοδίκως αρνήθηκαν την αγωγή και προέβαλαν την ένσταση παραγραφής της ένδικης αξίωσης της ενάγουσας για το λόγο ότι σε κάθε περίπτωση η κατασκευή
της όμορης οικοδομής τους έγινε το έτος
1970 οπότε από την τυχόν κατάληψη
του οικοπέδου της, παρήλθε χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο της 20 ετίας, καθώς και την ένσταση της καταχρηστικής
ασκήσεως της αγωγής για το λόγο ότι
μέχρι την έγερση της ένδικης αγωγής
της, ουδέποτε είχε διαμαρτυρηθεί από
το έτος 1970 για την επικαλούμενη κατάληψη του ακινήτου της και τις αναφερόμενες στην αγωγή της, φθορές.
Το Δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθ.
219/2001 προδικαστική απόφαση του με
την οποία κρίθηκε νόμιμη αφενός η αγωγή, ως προς όλα τα ως άνω αιτήματα
της, και αφετέρου η περί παραγραφής
ένσταση των εναγομένων, ενώ απορρίφθηκε ως αόριστη η ένσταση αυτών περί καταχρηστικής ασκήσεως της αγωγής. Περαιτέρω διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Μετά τη
διενέργεια της διαταχθείσας πραγματογνωμοσύνης εκδόθηκε η εκκαλουμένη
υπ’ αριθ. 291/2005 οριστική απόφαση,
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με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή με
ουσιαστικά αβάσιμη. Ήδη η εκκαλούσα
– ενάγουσα με την κρινόμενη έφεση της
παραπονείται κατά της ως άνω πρωτόδικης αποφάσεως και ζητεί την εξαφάνιση της και την αποδοχή της αγωγής
της για τους αναφερόμενους στο εφετήριο της λόγους, που αφορούν την κακή
εκτίμηση των αποδείξεων. Εν προκειμένω πρέπει να λεχθεί αυτεπαγγέλτως,
ότι σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην
αρχή της παραγράφου αυτής, ορθώς
κρίθηκε νόμιμη η αγωγή ως προς το
αίτημα της ενάγουσας περί αποδόσεως
των επιδίκων καταληφθέντων τμημάτων
του κοινού ακινήτου της, στην ίδια και
το συγκύριο σύζυγο της, κατά το ½ εξ
αδιαιρέτου στον καθένα, αφού η ενάγουσα ως συγκυρία έχει δικαίωμα έναντι
των τρίτων να ασκεί για ολόκληρο το
ακίνητο της αξιώσεις από την κυριότητα.
Όσον όμως αφορά το αίτημα της
ενάγουσας περί καταβολής σ’ αυτήν
ολόκληρου του ποσού των 30.114, 08
Ευρώ για αποκατάσταση των ζημιών
του κοινού ακινήτου της και όχι του ήμισυ
αυτού των 15.057,04 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο εξ αδιαιρέτου μερίδιο της,
δεν είναι νόμιμο. Τούτο γιατί, σύμφωνα
με τα προεκτεθέντα, επίσης στην αρχή
της παραγράφου αυτής, η αξίωση αποζημίωσης είναι διαιρετή παροχή και
κάθε συγκύριος δικαιούται να απαιτή-σει
το ποσό που αντιστοιχεί στο ιδανικό
μερίδιο του. Από όλα τα ανωτέρω
αναφερόμενα σαφές καθίσταται ότι το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με
την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε
νόμιμη την αγωγή και κατά το πιο πάνω
αίτημα και απέρριψε αυτήν ως αβάσιμη
στην ουσία της, εσφαλμένα ερμήνευσε
και εφάρμοσε το νόμο.
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1322/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Σαλαμαλίκης, Θανάσης Βγενόπουλος).
Ιόνια νησιά (Ζάκυνθος). Δικαιώματα κληρούχου στον οποίο παραχωρήθηκε από το
δημόσιο οικοπεδικός κλήρος σύμφωνα με τις διατάξεις για την αποκατάσταση των
σεισμοπλήκτων. Ανάκτηση κυριότητας με έκτακτη ή τακτική χρησικτησία σε τμήμα
οικοπεδικού κλήρου. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 79
παρ.2, 193, 208 του Αγροτικού Κώδικα
(ΒΔ 29-10/6.12. 49), 1 παρ. 4 εδ. τελ. του
ν.δ. 2934/54 « περί τροποποιήσεως των
περί σχεδίων πόλεων κλπ διατά-ξεων
και ειδικών τινών διατάξεων σχετι-κών
προς την αποκατάστασιν των σεισμοπλήκτων Ιονίων νήσων», 1 παρ. 1 του
ν.δ. 1189/72 «Περί εκδόσεως οριστικών
τίτλων κυριότητας των κατά τας διατάξεις της Αγροτικής Εποικιστικής νομοθεσίας αποκατασταθέντων κληρούχων
απάντων των αγροκτημάτων και συνοικισμών», και 1 παρ. 1 και 2 του α.ν.
431/68 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της εν γένει εποικιστικής
νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων»,
προκύπτουν τα εξής: Ο κληρούχος
προς τον οποίο παραχωρήθηκε από το
Δημόσιο οικοπεδικός κλήρος σύμφωνα
με τις διατάξεις του προαναφερομένου
νομοθετικού διατάγματος προς αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων Ιονίων
νήσων, από της εγκαταστάσεως του
στον παραχωρηθέντα κλήρο, η οποία
συντελείτο με την επικύρωση με απόφαση του αρμοδίου υπουργού της πράξης παραχώρησης, εθεωρείτο μοναδικός καλόπιστος νομέας του παραχωρηθέντος σ’ αυτόν οικοπεδικού κλήρου,
ακόμη και αν δεν κατείχε αυτόν και δεν
είχε εκδοθεί και μεταγραφεί ο σχετικός
τίτλος (παραχωρητήριο), δικαιούμενος

να καταλάβει και κατέχει τον κλήρο που
του παραχωρήθηκε και να ανεγεί-ρει
επ’ αυτού οικοδομή. Επί του παραχωρηθέντος κατά τον παραπάνω τρόπο
οικοπεδικού κλήρου δεν μπορούσε να
αποκτηθεί κυριότητα από τρίτο με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, ούτε μπορούσε να αποκτηθεί κυριότητα επί του
παραχωρηθέντος οικοπεδικού κλήρου
από τον κληρούχο με τον τρόπο αυτό
(τακτική ή έκτακτη χρησικτησία). Η κυριότητα του κληρούχου στον παραχωρηθέντα οικοπεδικό κλήρο αποκτάτο
κατά κανόνα, σύμφωνα με το άρθρο 193
του Αγροτικού Κώδικα, με τη μετα-γραφή
του εκδοθησομένου παραχωρη-τηρίου
(ΑΠ 1256/1998 ΕλΔνη 40.771, ΑΠ
93/1998 ΕλΔνη 39. 813, ΑΠ 1363/1964
ΕλΔνη. 37. 621, ΑΠ 724/1975 Β/
ΝοΒ 24.133). Ο κληρούχος που αποκαταστάθηκε με την παραχώρηση
οικοπεδικού κλήρου ως σεισμόπληκτος
των Ιονίων νήσων δεν μπορούσε να
μεταβιβάσει εν ζωή ή με οποιαδήποτε
τρόπο να διαθέσει τον κλήρο που του
παραχωρήθηκε ή τμήμα αυτού, εκτός
από τη σύσταση προικός σε ολόκληρο
τον κλήρο που του παραχωρήθηκε. Με
τον επακολουθήσαντα α.ν. 431/1968,
που άρχισε να ισχύει από 23.5.1968,
καταργήθηκαν οι κατά το άρθρο 208 του
Αγροτικού Κώδικα περιορισμοί, για μεταβίβαση ή με οποιαδήποτε τρόπο διά-
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θεση του κλήρου και ορίστηκε ότι, από
την έναρξη ισχύος αυτού, επιτρέπεται η
μεταβίβαση εν ζωή ή η με οποιοδή-ποτε
τρόπο διάθεση των κλήρων, έκτοτε δε
ο κληρούχος δεν εθεωρείτο πλασματικός νομέας του κλήρου επί του οποίου
(ολοκλήρου ή τμήματος αυτού) μπορούσε να αποκτηθεί κυριότητα με τακτική ή
έκτακτη χρησικτησία, απαγορευμέ-νης
της με οποιαδήποτε τρόπο διάθεσης των μη οικοπεδικών (γεωργικών
κλήρων), που συνεπάγονταν κατάτμηση
αυτών. Επομένως από 23.5.1968, που
άρχισε να ισχύει, ο προαναφερόμενος
α.ν. 431/1968, ήταν δυνατή η απόκτηση
κυριότητας σε τμήμα οικοπεδικού κλήρου με τακτική ή έκτατη χρησικτησία (ΑΠ
143/1993 ΝοΒ 42. 185, ΑΠ 2055/1984
ΕλΔνη. 26.52). Επακολούθησε το
ν.δ. 1182/1972, που άρχισε να ισχύει
από 28.6.1972, και με το οποίο αφού
καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου
193 Αγροτικού Κώδικα, ορίστηκε ότι,
και επί των παραχωρηθέντων πριν την
έναρξη ισχύος αυτού κλήρων (αγροτικών ή οικοπεδικών), ο αποκατασταθείς
κληρούχος, ακόμη και αν δεν έχει
εκδο-θεί και μεταγραφεί το σχετικό
παραχω-ρητήριο, γίνεται αυτοδικαίως
κύριος του παραχωρηθέντος σ’ αυτόν
κλήρου (αγροτικού ή οικοπεδικού) από
την κύρωση της οριστικής διανομής, η
οποία, προκειμένου για οικοπεδικούς
κλήρους που παραχωρήθηκαν προς
αποκατάσταση σεισμοπλήκτων των
Ιονίων Νήσων συμπίπτει με την έκδοση
της υπουργικής απόφασης με την
οποία κυρώνεται ο κτηματολογικός
πίνακας ή η περί κυρώσεως πράξη
της αρμοδίας επιτροπής, η μετέπειτα
δε έκδοση και μεταγραφή του σχετικού
παραχωρητηρίου από τη Διοίκηση
(Νομάρχη) έχει απλώς διαπιστωτικό
χαρακτήρα (Εφ.Πατρ. 953/2000,
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Αχ.Νομ. 2001 127).
Αποδείχθηκαν κατά την κρίση
του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Το έτος 1954
παραχωρήθηκε από την Κτηματική
ομάδα Ζακύνθου, που συστήθηκε με
την 9947/11-11-1954(ΦΕΚ 242 Β΄) απόφαση του Υπουργού ΑΣΝ, στην Π χήρα
Ν.Β, το γένος Ν και ΡΜ, θεία του εφεσίβλητου – ενάγοντος ένα ακίνητο, προερχόμενο εξ αναδασμού της πόλεως
Ζακύνθου, με αριθμό οικοπέδου 2247
του Ο.Τ. 266, επιφάνειας 155 τμ περίπου
και κατά νεώτερη καταμέτρηση 164, 88
τμ, που βρίσκεται στη συμβολή των
οδών Ευγενίου Βουλγάρεως και Αγίου
Ανδρέου 1 στην πόλη της Ζακύνθου. Στο
ακίνητο αυτό, η κληρούχος ανοικοδόμησε ισόγεια οικία αρωγής επιφανείας
46, 78 τμ για την ανέγερση της οποίας
έλαβε κρατική αρωγή (δάνειο) από την
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, ως
εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου,
υπέρ της οποίας ενεγράφη υποθήκη
αρωγής ποσού 32.000 δραχμών, στα
οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου
Ζακύνθου στον τόμο 13 και αύξοντα
αριθμό 149 (βλ. από 17.11.1998 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακας Ζακύνθου). Έκτοτε και μέχρι το χρόνο του
θανάτου της το έτος 1989 (6-12-1989),
η Π.Β νεμόταν συνεχώς και αδιαλείπτως
το ανωτέρω ακίνητο με την επ’ αυτού
ισόγεια οικία αρωγής, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι ετών και
έτσι έγινε κυρία αυτού με έκτακτη χρησικτησία, δεδομένου και ότι μετά τη θέση σε ισχύ του α.ν. 431/68 δηλαδή μετά
την 23-5-1968, ο κληρούχος στον οποίο
είχε παραχωρηθεί το ακίνητο πριν από
την έκδοση και μεταγραφή του παραχωρητηρίου εγγράφου δεν θεωρούνταν
πλέον πλασματικός νομέας αυτού και
ήταν δυνατή η κτήση κυριότητας στον
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οικοπεδικό κλήρο από αυτόν, με τακτική
ή έκτακτη χρησικτησία. Επομέ-νως, ο
ενάγων ο οποίος με την 14.944/15-102001 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς
της συμβολαιογράφου Ζακύνθου Α.Κ,
αποδέχθηκε την κληρονομιά της θείας
του Π χήρας Ν.Β, ως ένας εκ των
πλησιεστέρων συγγενών αυτής και εξ
αδιαθέτου κληρονόμος αυτής(τέκνο του
προαποβιώσαντος αυτής αδελφού της
Δ. Ν. Μ), στην οποία περιλαμβάνεται
το ανωτέρω ακίνητο με την επ’ αυτού
ισόγεια οικία αγωγής, έγινε κύριος αυτού κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου,
αφού απέκτησε με παράγωγο τρόπο
από την δικαιοπάροχο του που είχε γίνει
κύρια αυτού με έκτακτη χρησικτησία.
Αντίθετα δεν αποδείχθηκε ότι η μητέρα
του εναγομένου Π χήρα Χ.Β, το γένος
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Γ και Α.Κ, αγόρασε άτυπα το έτος 1965
το επίδικο ακίνητο από την δικαιοπάροχο του ενάγοντος Π.Β και ότι αυτή το
κατείχε και το νεμόταν έκτοτε αφού
σχετικά με τον ισχυρισμό αυτό ουδεμία
απόδειξη προσκομίστηκε. Συνεπώς, ο
εναγόμενος δεν απέκτησε κυριότητα
δυνάμει του 3754/30-9-1998 συμβολαίου γονικής παροχής του συμβ/φου
Ζακύνθου ΕΖ, που μεταγράφηκε νόμιμα, αφού η δικαιοπάροχος μητέρα του
δεν ήταν κυρία του ακινήτου αυτού.
Συνεπώς, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
που δέχθηκε την αγωγή και αναγνώρισε
τον εφεσίβλητο κύριο του ακινήτου κατά
το άνω ιδανικό μερίδιο ορθά τις αποδείξεις εκτίμησε και οι λόγοι της εφέσεως
με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι.
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4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο
170/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Λάζαρος Γρομιτσάρης, Δημήτριος Νικάκης).
Διατροφή. Αν μεταβληθούν οι όροι της διατροφής το δικαστήριο μπορεί να μεταρρυθμίσει
την απόφαση ή και να διατάξει την παύση της διατροφής. Αν η μεταβολή επήλθε σε χρόνο
κατά τον οποίο ήταν δυνατό να προταθεί αυτή και δεν προτάθηκε, τότε καλύπτεται από το
δεδικασμένο που θα προκύψει από την απόφαση, και δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση
νέας αγωγής προς μεταρρύθμιση. Η μεταβολή μπορεί να ζητηθεί με τις προτάσεις ή με
την άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής ή άσκηση εφέσεως. Σε περίπτωση μεταβολής των
συνθηκών μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
πρέπει να ασκηθεί έφεση εφόσον εντός της προθεσμίας ασκήσεως της επήλθε η μεταβολή
και τα περιστατικά αυτά πρέπει να προταθούν με την έφεση κατά της οριστικής απόφασης.
Αν η μεταβολή επήλθε μετά την τελευταία συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ή μετά
την προθεσμία ασκήσεως της εφέσεως, είναι δυνατό να ζητηθεί με αγωγή η μεταρρύθμιση
της απόφασης που επιδίκασε διατροφή λόγω μεταβολής των συνθηκών. Αυτά ισχύουν και
στην περίπτωση συμβατικού καθορισμού της διατροφής. Στοιχειώδης διατροφή. Έννοια.

Κατά το άρθρο 1494 ΑΚ, όπως
αυτό ισχύει μετά το νόμο 1329/1983,
αν αφότου εκδόθηκε η απόφαση, που
προσδιορίζει τη διατροφή, μεταβλήθηκαν οι όροι της διατροφής, το δικαστήριο
μπορεί να μεταρρυθμίσει την απόφαση
του ή και να διατάξει την παύση της
διατροφής. Εξάλλου, κατά το άρθρο
334 παρ. 1 Κ.ΠοΛ.Δικ., κάθε διάδικος
έχει δικαίωμα να ζητήσει να μεταρρυθμιστεί τελεσίδικη ή ανέκκλητη απόφαση
που καταδικάζει σε καταβολή περιοδικών παροχών, οι οποίες οφείλονται
κατά το νόμο από οποιαδήποτε αιτία
και γίνονται απαιτητές στο μέλλον, αν
μεσολάβησε ουσιαστική μεταβολή των
συνθηκών επάνω στις οποίες βασίστηκε
η απαγγελία της καταδίκης. Τέλος, κατά
την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου 334 Κ.Πολ.Δικ., η μεταβολή των
συνθηκών λαμβάνεται υπόψη αν έγινε

σε χρόνο στον οποίο αυτός που ζητά
την μεταρρύθμιση της απόφασης, δεν
μπορούσε να προβάλει την μεταβολή
αυτή στην αρχική δίκη. Από τις ανωτέρω
διατάξεις, προκύπτουν τα εξής: αν η
μεταβολή επήλθε σε χρόνο κατά τον
οποίο ήταν δυνατό να προταθεί αυτή
και δεν προτάθηκε, τότε καλύπτεται
από το δεδικασμένο που θα προκύψει
από την απόφαση, και δεν μπορεί να
αποτελέσει τη βάση νέας αγωγής προς
μεταρρύθμιση της. Ο τρόπος με τον
οποίο θα προταθεί στο δικαστήριο η
μεταβολή των συνθηκών (με παρεμπίπτουσα αγωγή, με τις προτάσεις ή με
την άσκηση εφέσεως κατά της οριστικής
αποφάσεως) εξαρτάται από το χρόνο
επελεύσεως της μεταβολής αυτής στο
στάδιο στο οποίο βρισκόταν η δίκη και
από τη θέση που είχε σ΄ αυτήν ο διάδικος που επικαλείται τη μεταβολή. Σε
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περίπτωση επελεύσεως της μεταβολής
των συνθηκών μετά την έκδοση της οριστικής αποφάσεως του πρωτοβαθμίου
δικαστηρίου, πρέπει να ασκηθεί έφεση,
εφόσον εντός της προθεσμίας ασκήσεως της επήλθε η μεταβολή και τα
περιστατικά αυτά πρέπει να προταθούν
με την έφεση κατά της οριστικής απόφασης (άρθρο 527 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ.)
διαφορετικά δεν μπορεί μεταγενέστερα
να ασκηθεί αγωγή με αίτημα τη μεταρρύθμιση της αποφάσεως αυτής. Αν έχει
ασκηθεί έφεση, χρόνος κατά τον οποίο
λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή των
συνθηκών είναι και ο χρόνος της τελευταίας συζητήσεως στο ακροατήριο του
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, μέχρις
ότου μπορούν προταθούν παραδεκτά
οψιγενείς ισχυρισμοί, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 269 παρ. 2 και
527 Κ.Πολ.Δικ.). Μόνο αν η μεταβολή
των συνθηκών επήλθε σε χρόνο κατά
τον οποίο δεν ήταν δυνατή η προβολή
της στην αρχική δίκη, όπως μετά την
τελευταία συζήτηση στο δευτεροβάθμιο
δικαστήριο, ή επήλθε μετά την προθεσμία ασκήσεως της εφέσεως, είναι
δυνατόν να ζητηθεί με αγωγή η μεταρρύθμιση της αποφάσεως που επιδίκα-σε
διατροφή λόγω μεταβολής των συνθηκών (Ολ.Α.Π. 2/1994 Ελ.Δ.35 σελ.
352, Εφ.Θεσ 1962/1990 Αρμ.1991 σελ.
140).Στην περίπτωση δε της διατροφής,
οι όροι (ή οι συνθήκες) της διατροφής
που μεταβλήθηκαν, δυνατόν να αφορούν την οικογενειακή κατάσταση του
δικαιούχου ή υπόχρεου, την γενική
οικονομική κατάσταση κλπ, ενώ κατά
την αληθή έννοια των ανωτέρω διατάξεων, η μεταρρύθμιση μπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση του συμβατικού
καθορισμού της διατροφής (Εφ.Πατρών
174/2004 Αχ.Νομ.2005 σελ. 174, βλ.
Κουνουγέρη Μανωλεδάκη «Οικογενεια-
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κό Δίκαιο» σελ. 150), ο οποίος δεν απαγορεύεται, αρκεί να μην παραβιάζονται
οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις περί
διατροφής (βλ. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη σελ. 120 Ανδρουλιδάκη στον
Γεωργιάδη Σταθόπουλο άρθρα 1485
1506, σελ. 682 αρ. 55 επ. 62). Εξάλλου, η δια συμφωνίας ρύθμιση της εκ
του νόμου διατροφής, δεν μεταβάλλει
αυτή σε διατροφή από σύμβαση και ως
εκ τούτου, επί μεταβολής των όρων της
διατροφής, η συμφωνία αυτή υπόκειται
σε μεταρρύθμιση (ΑΠ 1346/80 ΕΕΝ
48/362, ΕΑ 4522/92 Αρχ.Ν.ΜΕ 74, ΕΑ
2603/89 Ελ.Δ. 33/178, ΕΑ 10372/86
Ελ.Δ.28/1312).
Επίσης, όπως προκύπτει από
τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1389, 1390, 1391, παρ. 1, 1392
παρ. 2 και 1495 ΑΚ, όπως ισχύουν μετά το ν.1329/1983, ο σύζυγος που διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη
αιτία δικαιούται να λάβει διατροφή σε
χρήμα από τον άλλο σύζυγο, ακόμη και
όταν ο τελευταίος (υπόχρεος), συνεπεία παραπτώματος του δικαιούχου,
που παρέχει το δικαίωμα ασκήσεως
αγωγής διαζυγίου, διακόπτει την έγγαμη συμβίωση απομακρυνόμενος από
τον συζυγικό οίκο. Στην περίπτωση αυτή, η διατροφή του δικαιούχου συζύγου
δεν είναι κατ’ έκταση εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 1390 ΑΚ (πλήρης
διατροφή), αλλά περιορίζεται στα απολύτως προς συντήρηση αναγκαία (στοιχειώδης διατροφή). Για να συμβεί όμως
αυτό, δηλαδή στον ενάγοντα, για πλήρη
διατροφή σύζυγο, ο οποίος, συνεπεία
παραπτώματος του συνιστώντας λόγο
διαζυγίου, προκάλεσε τη διακοπή
της συμβιώσεως από τον εναγόμενο,
πρέπει ο τελευταίος να προβάλει τη
σχετική ένσταση εκ των συνδυασμένων
διατάξεων των άρθρων 1392 παρ. 2 και
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1495 ΑΚ επικαλούμενος λόγο διαζυγίου αναγόμενο σε υπαιτιότητα του δι-

καιούχου ενάγοντος (Εφ.ΑΘ. 2078/2003
ΝΟΜΟΣ).

227/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Παπαδόπουλος, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Δικαστική συμπαράσταση άρθρων 1666 και 1688 ΑΚ. Ενοποιούνται οι θεσμοί της δικαστικής
απαγόρευσης και της δικαστικής αντίληψης. Ποιοι υποβάλλονται και ποιοι νομιμοποιούνται
να κινήσουν τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης. Εκούσια διαδικασία. Ποιοι είναι
διάδικοι γενικά και ειδικότερα στην δίκη της δικαστικής συμπαράστασης.

Με το άρθρο 1666 και 1688 του
ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από
το άρθρο 13 του νόμου 2447/1996 και
ισχύουν από τις 20-12-1996, ρυθμίζεται
ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης, με τον οποίο ενοποιούνται σε ενιαία ρύθμιση οι προϊσχύσαντες θεσμοί
της δικαστικής απαγόρευσης και της
δικαστικής αντίληψης. Σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 1666 παρ. 1 του
ΑΚ, σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος:1) Όταν λόγω ψυχικής η διανοητικής διαταραχής ή λόγω
σωματικής αναπηρίας αδυνατεί εν όλω ή
εν μέρει να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του, 2) όταν λόγω ασωτίας, τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εκθέτει στον
κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το
σύζυγο του, τους κατιόντες του ή τους
ανιόντες του. Σύμφωνα, εξάλλου, με τη
διάταξη του άρθρου 1667 παρ. 1 εδ. α
του ίδιου Κώδικα, η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση αποφασίζεται
από το Δικαστήριο ύστερα από αίτηση
του πάσχοντος ή του συζύγου του,
εφό-σον υπάρχει έγγαμη συμβίωση ή
των γονέων ή των τέκνων του ή του
Εισαγ-γελέα ή και αυτεπαγγέλτως. Με
την τε-λευταία αυτή διάταξη ορίζονται τα
πρό-σωπα τα οποία νομιμοποιούνται να

κι-νήσουν τη διαδικασία της δικαστικής
συμπαράστασης, των οποίων ο κύκλος
είναι περιορισμένος. Πέρα από τα πρόσωπα αυτά, που περιοριστικά αναφέρονται στο νόμο, κανένα άλλο πρόσωπο, όπως συγγενής, ακόμη και αδελφός
ή τρίτος που δικαιολογεί έννομο συμφέρον, δεν νομιμοποιείται να υποβάλλει
αίτηση για την κήρυξη σε δικαστική
συμπαράσταση του πάσχοντος (βλ. Β.
Βαθρακοκοίλη, «Το Νέο Οικογενειακό
Δίκαιο», έκδοση 2000, υπό το άρθρο
1667, σελ. 1349 επ.). Η εισαγωγή, δε,
της υποθέσεως για συζήτηση γίνεται μόνο μετά από την υποβολή αίτησης από
το πρόσωπο που νομιμοποιείται, μεταξύ των οποίων καταλέγεται και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών (ΜΠρΑθ 280/1998,
σε Βαθρακοκοίλη, ό.π. σελ. 1352, υπό
τα στοιχείο 3ε), οπότε απαιτείται δική
του, αυτοτελής, αίτηση ως διαδίκου,
είτε μετά από πράξη του αρμόδιου Δικαστή, σε περίπτωση αυτεπάγγελτης
ενέργειας του Δικαστηρίου, σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 747 παρ. 4 του
ΚΠολΔ (ΕφΛαρ 80/2000 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περί-πτωση,
με την από 2-11-2004 αίτηση τους οι
Ο.Σ.Π και Θ.Α.Π., δια του Εισαγγελέως
Πρωτοδικών Πατρών ζήτησαν να
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υποβληθεί η πρώτη εξαδέλφη τους
Μ.Π. του Ι, ήδη εκκαλούσα της από
5-4-2006 έφεσης και εφεσίβλητη της
από 25-4-2006 έφεσης, σε πλήρη
δικαστική συμπαράσταση για το λόγο ότι
πάσχει από χρόνια ψυχωσική συνδρομή
σχιζοφρενικού τύπου και αδυνατεί να
φροντίζει μόνη της τις υποθέσεις της
και να διοριστούν δικαστικοί συμπαραστάτες αυτής, τα αναφερόμενα
στην αίτηση πρόσωπα, από κοινού.
Ο Ει-σαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών
διαβί-βασε την ως άνω αίτηση με την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 7908/4-11-2004 πράξη
του, προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Πατρών, ο οποίος ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, με την υπ’ αριθ. 320/2004 πράξη του διέταξε, σύμφωνα με όσα αναφέρθήκαν στην αρχή της παραγράφου
αυτής, την εισαγωγή της υπόθεσης
αυ-τής για εκδίκαση στο Μονομελές
Πρω-τοδικείο Πατρών. Η ως άνω καθ’ ης
η πράξη Μ.Π άσκησε την από 6-12-2004
κυρία παρέμβαση της στην πρωτόδικη
δίκη. Επίσης οι 1) Α.Ι.Π. και 2) Ε. συζ.
Ν.Σ, το γένος Ι.Π., άσκησαν την από
9-12-2004 πρόσθετη παρέμβαση τους
υπέρ του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Πα-τρών. Τέλος η Ο.Σ άσκησε την από
6-12-2004 πρόσθετη παρέμβαση της,
υπέρ της ως άνω υπό δικαστική συμπαράσταση, Μ.Π. Με την εκκαλουμένη
απόφαση κρίθηκε νόμιμη η πράξη και
έγινε εν μέρει δεκτή και στην ουσία της,
αφού απορρίφθηκαν οι ως άνω παρεμβάσεις, ως ουσιαστικά αβάσιμες και
υποβλήθηκε η ως άνω Μ.Π σε κατάσταση μερικής επικουρικής δικαστικής
συμπαράστασης. Ήδη οι εκκαλούσες,
καθ’ ης η πράξη και ως άνω προσθέτως
υπέρ αυτής παρεμβάσα, με τις κρινόμενες από 5-4-2006 και 25-4-2006 αντίστοιχα, εφέσεις τους παραπονούνται
κατά της ως άνω πρωτόδικης απο-
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φάσεως και ζητούν την εξαφάνιση της
και την απόρριψη της πράξης, για
τους λόγους, που αναφέρονται στο
εφετήριο τους, και αφορούν την κακή
εκτίμηση των αποδείξεων. Κατά το άρθ.
803 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. «Παρέμβαση ή
τριτανακοπή μπορούν ν’ ασκήσουν μόνο
τα πρό-σωπα που νομιμοποιούνται να
ζητήσουν την υποβολή του προσώπου
σε δικα-στική συμπαράσταση», δηλαδή
τα αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου
1667 παρ. 1 εδ. α Κ.Πολ.Δ. πρόσωπα,
που είναι ο ίδιος ο πάσχων ή ο σύζυγος
του, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση
ή οι γονείς ή τα τέκνα του ή ο Εισαγγελέας ή και το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, αφού στα ως άνω πρόσωπα
δεν περιλαμβάνονται και οι αδελφοί του
πάσχοντος, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που δέχθηκε τις αναφερόμενες στην
προηγούμενη παράγραφο πρόσθετες
παρεμβάσεις των αδελφών έσφαλε 1)
Α.Ι.Π και 2) Ε συζ. Ν.Σ., το γένος Ι.Π.,
υπέρ του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών και της Ο.Σ υπέρ της ως άνω υπό
δικαστική συμπαράσταση, Μ.Π, αδελφών της ως νόμιμες και τις απέρριψε
ως προς την ουσία τους, ενώ έπρεπε
να τις απορρίψει ως μη νόμιμες, λόγω
ελλείψεως, κατά το νόμο ενεργητικής
νομιμοποιήσεως των προσθέτως
παρεμ-βάντων, έσφαλε μεν όπως,
βασίμως παραπονούνται οι εκκαλούσες
προσ-θέτως παρεμβάσα Ο.Σ, και κυρίως
πα-ρεμβάσα και καθής η πράξη, Μ.Π, με
τις εφέσεις τους, οι οποίες όμως, (εφέσεις): α) της μεν Ο.Σ, πρέπει να απορριφθεί, γιατί όπως εκτέθηκε στη μείζονα
σκέψη δεν μπορεί να εξαφανισθεί η
εκ-καλούμενη απόφαση, ως προς
αυτήν, αφού είναι δυσμενέστερη για
την εν λόγω εκκαλούσα, ούτε αρκεί
απλή αντικατάσταση των αιτιολογιών
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της εκ-καλουμένης αποφάσεως, γιατί η
απόρ-ριψη της πρόσθετης παρέμβασης
της, για το λόγο αυτό, οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα, κατά το διατακτικό
και β) της δε Μ.Π, όσον αφορά την
πρόσθετη παρέμβαση των ως άνω Α.Π
και Ε.Σ, πρέπει να γίνει δεκτή, αφού
το πρωτόδικο Δικαστήριο έσφαλε ως
προς την ερμηνεία και εφαρμογή του
νόμου και πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση ως προς αυτούς
και αφού κρατηθεί η υπόθεση και
δικαστεί η πρόσθετη παρέμβαση τους,
από το παρόν Δικαστήριο και ν’ απορριφθεί αυτή ως μη νόμιμη.
Η έννοια του διαδίκου στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, η
οποία χαρακτηρίζεται από την ελαστικότητα της διαδικασίας, έχει άλλο περιεχόμενο από ότι έχει στο πεδίο της
αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Και
τούτο, διότι στη διαδικασία αυτή δεν
υφίσταται κατά κανόνα, αντιδικία (είναι
όμως δυνατόν να υπάρξουν και στη
διαδικασία αυτή περισσότεροι διάδικοι
και με αντιτιθέμενα συμφέροντα και
κατά συνέπεια να διεξαχθεί η δίκη κατ’
αντιδικία) και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν αντιδικούντα πρόσωπα. Τα πρόσωπα τα οποία μετέχουν στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ονομάζονται μεν «διάδικοι», όμως στην ουσία
πρόκειται περί «ενδιαφερομένων», θετικώς ή αρνητικώς, ως προς τη ρύθμιση,
που θα αποφασισθεί και αποτελεί το
αντικείμενο της αίτησης. Έτσι, η έννοια
του διαδίκου, που προσδιορίζεται τόσο
με το τυπικό, όσο και με το ουσιαστικό
κριτήριο, προσλαμβάνεται στην εκούσια δικαιοδοσία με τον ακόλουθο τρόπο
: α) με την υποβολή αίτησης για την
εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης της
εκούσιας δικαιοδοσίας, β) με την κλήτευση τρίτων στη διαδικασία, κατόπιν
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διαταγής του αρμόδιου δικαστηρίου
(αρθρ. 748παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.),γ)με την
προσεπίκληση τρίτων κατόπιν πρωτοβουλίας του διαδίκου ή αυτεπαγγέλτως
από το δικαστήριο (άρθρο 753 ΚΠολΔ),
δ) με την άσκηση της κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης και ε)με την άσκηση
τριτανακοπής άρθρ. 773, 583 επ.
Κ.Πολ.Δ (βλ. ΑΠ 646/1975 ΝοΒ 24.50,
ΕφΔωδ 306/2005, ΕφΔωδ 120/2004
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ.
341/1991 Δ 22. 847, ΕφΑθ. 10018/1986,
ΝοΒ 35.551, ΕφΘεσ. 1969/1986 Αρμ.
40. 808, ΕφΑθ. 612/1985 ΑρχΝ. 36.140,
ΕφΑθ. 10025/1982 ΕλλΔνη. 24.284,
ΕφΑθ. 238/1983 ΕλλΔνη 24. 814,
ΕφΑθ. 8210/1980 ΝοΒ 29. 564, ΕφΑθ.
3506/1980 Αρμ. 35. 494). Περαιτέρω
κατ’ άρθ. 79 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., αν τρίτος
αντιποιείται ολόκληρο ή ένα μέρος από
το αντικείμενο δίκης, που εκκρεμεί ανάμεσα σε άλλους, έχει δικαίωμα να παρέμβει κυρίως σε κάθε στάση της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας διαδικασίας. Ο παρεμβαίνων καθίσταται
κύριος διάδικος, ενώ πρέπει κατά το
χρόνο της ασκήσεως της παρεμβάσεως
να είναι τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν
έχει προσλάβει την ιδιότητα του διαδίκου στην αρχική δίκη, ούτε ταυτίζεται
με τους αρχικούς διαδίκους (ΕφΑθ
2424/2004 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση η υπό
δικαστική συμπαράσταση Μ.Π, της
οποίας διατάχθηκε η κλήτευση κατόπιν
διαταγής του αρμόδιου Προέδρου
Πρωτοδικών, με κοινοποίηση σ’ αυτήν
της αυτεπαγγέλτως ασκηθείσας υπ’
αριθμ. 320/2004 κρινόμενης πράξης
του, (άρ-θρ. 748 παρ. 3 και 802 παρ.2
Κ. Πολ. Δ), απέκτησε με τον τρόπο αυτό
την ιδιότητα του διαδίκου στην ανοιγείσα
δίκη. Επομένως η ασκηθείσα από αυτήν, πρωτοδίκως, από 6-12-2004 κυρία
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παρέμβαση, έπρεπε ν’ απορριφθεί ως
μη νόμιμη, λόγω ελλείψεως ενεργητικής
νομιμοποιήσεως προς άσκηση αυτής,
αφού δεν είχε την ιδιότητα του τρίτου
κατά την άσκηση της, σύμφωνα με όσα
αναφέρθηκαν στην αρχή της παραγράφου αυτής, αλλά είχε προσλάβει ήδη
με την ως άνω κλήτευση της, την ιδιότητα του διαδίκου. Πρέπει επομένως η
έφεση της, κατά το μέρος που αφορά
την αποδοχή της κυρίας παρέμβασης
της, να απορριφθεί, γιατί όπως εκτέ-

θηκε στη μείζονα σκέψη της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να
εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση,
ως προς αυτήν, αφού είναι δυσμενέστερη για την εν λόγω εκκαλούσα κυρίως
παρεμβαίνουσα, ούτε αρκεί απλή
αντικατάσταση των αιτιολογιών της
εκκαλουμένης αποφάσεως, γιατί η
απόρριψη της κυρίας παρέμβασης της,
για το λόγο αυτό, οδηγεί σε διαφορετικά
αποτελέσματα, κατά το διατακτικό.

231/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Παπαχρήστου, Ιωάννης Ψάρρης).
Διατροφή ενηλίκου τέκνου ατό τον γονέα. Προϋποθέσεις προς χορήγηση από τον
πατέρα. Ένσταση του εναγομένου γονέα ότι και ο άλλος γονέας έχει την οικονομική
δυνατότητα να καλύπτει μέρος της ανάλογης διατροφής του τέκνου. Ένσταση του
γονέα κατά του τέκνου της διακινδύνευσης της δικής του διατροφής. Περιστατικά και
τρόπος καθορισμού της μηνιαίας διατροφής.

Με τις διατάξεις των άρθρων
1485 επ. ΑΚ ρυθμίζεται η υποχρέωση
διατροφής ανιόντων και κατιόντων. Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 1486
ΑΚ ορίζεται, ότι δικαίωμα διατροφής
έχει, εκτός από το ανήλικο και το ενήλικο τέκνο, εφόσον το τελευταίο δεν
μπο-ρεί 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 βιοτικές
του συνθήκες, ενόψει και των τυχόν
αναγκών εκπαιδεύσεως του. Η διατροφή αυτή περιλαμβάνει, σύμφωνα με το
άρθρο 1493 ΑΚ, όλα όσα είναι αναγκαία
για τη συντήρηση του δικαιούχου και
επί πλέον τα έξοδα για την ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική και
την εν γένει εκπαίδευση του. Από τις

παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι
στην ανάλογη διατροφή ενός ενηλίκου
τέκνου που στερείται επαρκών περιουσιακών προσόδων και δεν έχει ακόμα
υποχρέωση ή δεν μπορεί να εργασθεί,
περιλαμβάνεται η δαπάνη για τροφή,
στέγαση και κάθε άλλο απαραίτητο για
την επιβίωση του. Για την κάλυψη των
δαπανών διατροφής του τέκνου, με
την παραπάνω έννοια, επιβαρύνονται
και οι δύο γονείς του, κατ’ άρθρο 1489
παρ. 2 ΑΚ, καθένας από τους οποίους
είναι υποχρεωμένος να καλύψει ένα
ποσοστό από τις ανάγκες του τέκνου
του, ανάλογο με τις οικονομικές του δυνατότητες, που πηγάζουν από τα εισοδήματα ή τους πόρους του ή την περιουσία του υποχρέου, που λαμβάνεται
υπόψη, εφόσον οι πρόσοδοι απ’ αυτήν
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είναι ανεπαρκείς. Αν το τέκνο που δικαιούται διατροφής εγείρει αγωγή κατά του
ενός γονέα, μπορεί αυτός, δηλαδή ο
εναγόμενος γονέας να επικαλεσθεί, κατ’
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 262
ΚΠολΔ, ότι και ο άλλος γονέας έχει την
οικονομική δυνατότητα, σε σχέση με τη
δική του και σε συνδυασμό με τις λοιπές
υποχρεώσεις του, να καλύψει μέρος της
ανάλογης διατροφής του τέκνου, οπότε,
με την απόδειξη της ενστάσεως αυτής,
που δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως, περιορίζεται η υποχρέωση του
εναγομένου γονέα για τη διατροφή του
τέκνου του κατά το ποσό που αντιστοι-χεί
στην οικονομική δυνατότητα και στη, με
βάση αυτή, υποχρέωση συνεισφο-ράς
του άλλου γονέα (ΑΠ 471/2005 ΕλλΔνη
46.1425, ΑΠ 884/2003 ΕλλΔνη 45.116,
ΑΠ 396/2001 ΝοΒ 50.348, ΑΠ 212/1999
ΕλλΔνη 40.1043, ΑΠ 1060/1993 ΕλλΔνη
35.1291, ΕφΘεσ 2993/2005 Αρμ.
60.401). Περαιτέρω, όπως προκύπτει
από τις διατάξεις των άρθ-ρων 1391
και 1392 ΑΚ σε δίκη διατρο-φής μεταξύ
συζύγων δεν έχει εφαρμογή η διάταξη
του άρθρου 1487 εδ. α΄ ΑΚ κατά την
οποία « δεν έχει υποχρέωση εκείνος
που ενόψει των λοιπών υποχρεώσεων
του, δεν είναι σε θέση να τη δώσει
χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του
διατροφή». Αντίθετα, από τη διάταξη
του εδ. β΄ του άνω άρθρου 1487 ΑΚ,
που ορίζει ότι «ο κανόνας αυτός, (δηλαδή ο αναφερόμενος στο εδ. α΄) δεν
ισχύει, όταν πρόκειται για τη διατροφή
ανηλίκου τέκνου από το γονέα του,
εκτός αν αυτό μπορεί να στραφεί εναντίον άλλου υποχρέου ή αν μπορεί να
διατραφεί από την περιουσία του» σαφώς συνάγεται ότι ο γονέας που ενάγεται για τη διατροφή ενηλίκου τέκνου
του δικαιούται να προτείνει κατ’ αυτού
την ένσταση διακινδύνευσης της δικής
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του διατροφής (ΑΠ 687/2004 ΕλλΔνη
47.1021).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η
Ε.Χ και ο εναγόμενος τέλεσαν νόμιμο
γάμο στο Αγρίνιο, στις 14.1.1979 και
από το γάμο τους αυτόν, ο οποίος λύθηκε αμετάκλητα με την 138/1996 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αγρινίου, απέκτησαν δύο τέκνα, τη Β.
που γεννήθηκε στις 18.12.1979 και
την Ι. (ενάγουσα) που γεννήθηκε στις
8.4.1982. Μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, η ενάγουσα παρέμεινε
και εξακολουθεί να παραμένει κοντά στη
μητέρα της, γιατί πάσχει από νοητική
υστέρηση, τρόμο άκρων και κρίσεις
επιληψίας κροταφικού λοβού συνεπεία
μηνιγγίτιδας, εξαιτίας των οποίων έχει
κριθεί ανάπηρη εφόρου ζωής σε ποσοστό 67%. Η μητέρα της ενάγουσας
έχει διοριστεί, με την 25/2006 απόφαση
της Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια αυτής, η οποία έτσι νόμιμα
εκπροσωπείται στην προκειμένη δίκη
διατροφής από τη μητέρα της (ΑΚ 1672,
ΚΠολΔ 62 εδ. α΄, 64 παρ.1). Ο εναγόμενος είναι συνταξιούχος αστυνομικός
και οι πάσης φύσεως καθαρές μηνιαίες
του αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των
1.310 ευρώ περίπου. Κατά το χρόνο
που αποχώρησε από την υπηρεσία του
και συνταξιοδοτήθηκε, του χορηγήθηκε
εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, ύψους
10.689.855 δραχμών. Έχει στην κυριότητα του δύο οικόπεδα, εκτάσεως
300 και 4.000 τ.μ., αντίστοιχα, που βρίσκονται στην περιοχή Αγίου Βλασίου
Τριχωνίδος ,τα οποία όμως δεν αποδείχθηκε ότι του αποφέρουν κάποιο έσοδο. Άλλη περιουσία δεν έχει, πλην ενός
ΙΧΕ αυτοκινήτου. Έχει τελέσει νέο γάμο
με τη Λ.Α, από τον οποίο απέκτησε ένα
τέκνο, την Κ, ηλικίας ήδη 13 ετών. Δεν
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επιβαρύνεται με δαπάνες στέγασης του,
διότι διαμένει σε οικία που ανήκει κατά
το ήμισυ στον ίδιο και κατά το ήμισυ
στην ως άνω δεύτερη σύζυγο του,
επιβαρύνεται όμως με τη διατροφή της
νέας οικογένειας του και με την καταβολή δόσεων, ύψους 323 ευρώ μηνιαίως, για την αποπληρωμή στεγαστικού
δανείου που έλαβε από την Αγροτική
Τράπεζα Ελλάδος, ενώ υποχρεώθηκε
στην καταβολή μηνιαίας διατροφής 295
ευρώ στην ενήλικη θυγατέρα του Β.Κ
η οποία σπουδάζει, με την 744/2004
απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου.
Η μητέρα της ενάγουσας Ε.Χ δεν εργάζεται, ούτε και μπορεί να εργαστεί,
καθόσον πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, αγχώδη καταθλιπτική συνδρομή
με κρίσεις ιλίγγου και διαβητική νευροπάθεια κάτω άκρων, αλλά και διότι
απασχολείται με τη φροντίδα της ενάγουσας. Έχει εισόδημα 500 ευρώ κατ’
έτος από την εκμίσθωση ποτιστικού
αγρού της 10 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Καμάρες» Αγρινίου.
Επίσης, είναι κυρία διόροφης οικοδομής
στη θέση «Γκένοβα» του Αγρινίου, σε
διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της
οποίας κατοικεί με την ενάγουσα, προς
την οποία εξακολουθεί να παρέχει τις
συνήθεις οικιακές φροντίδες και την
επίβλεψη που απαιτεί η ψυχοσωματική
κατάσταση της. Οι συνολικές, μηνιαίες,
οικονομικές δυνάμεις της, στις οποίες
συνυπολογίζεται και η χρηματική αποτίμηση των φροντίδων αυτών, είναι
περί-που 250 ευρώ. Η ενάγουσα λόγω
των παθήσεων που προαναφέρθηκαν,
δεν μπορεί να ασκήσει βιοποριστική
εργασία. Αντίθετα, έχει σταθερή ανάγκη
ειδικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και
συναισθηματικής υποστήριξης, που
δημιουργούν πρόσθετα έξοδα. Δεν έχει
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προσωπικά εισοδήματα ούτε περιουσία. Λαμβάνει όμως από την Κοινωνική
Πρόνοια επίδομα αναπηρίας 253 ευρώ
το μήνα. Κατά τα λοιπά, έχει τις συνηθισμένες ανάγκες των ανθρώπων
της ηλικίας της. Το χρηματικό ποσό
που απαιτείται, με μέτρο τις συνθήκες
της οικογενειακής ζωής με χωριστή
διαβίωση των γονέων και σύμφωνα
με την οικονομική τους κατάσταση, για
την τροφή, την ένδυση, τη στέγαση, το
φωτισμό, τη θέρμανση, την εκπαίδευση,
την περίθαλψη και την ψυχαγωγία της
είναι περίπου 430 ευρώ μηνιαίως. Από
το ποσό αυτό, μέρος 177 ευρώ, που
υπερβαίνει το ως άνω επίδομα και δεν
μπορεί να διαθέσει η ίδια, πρέπει να
επιβαρύνει τους γονείς της, σύμφωνα
με τα προαναφερόμενα άρθρα 1485,
1486 παρ. 1 και 1489 παρ. 2 ΑΚ. Με
βάση λοιπόν τις διατροφικές ανάγκες
της ενάγουσας, τις προσωπικές της
δυνάμεις και τις οικονομικές δυνάμεις
των γονέων της, ο εναγόμενος πρέπει να
επιβαρυνθεί με το ποσό των 150 ευρώ.
Το υπόλοιπο ποσό, που απαιτείται για
την κάλυψη των διατροφικών αναγκών
της ενάγουσας, μπορεί και πρέπει να
καλυφθεί με συνεισφορά της μητέρας
της, με μερική παραδοχή του σχετικού
ισχυρισμού, που νόμιμα πρότεινε ο
εναγόμενος. Ο τελευταίος μπορεί να
καταβάλει το ανωτέρω ποσό χωρίς να
διακινδυνεύσει η δική του διατροφή ή η
διατροφή άλλου προσώπου που αυτός
είναι υποχρεωμένος να διατρέφει (και δη
της νέας του οικογένειας) και επομένως
ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός του
εναγομένου πρέπει ν’ απορριφθεί ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμος.
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240/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κονδύλης, Θεόδωρος Αντωνόπουλος).
Διαζύγιο. Ο σύζυγος που έχει προσβληθεί έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση του
γάμου και μόνον όταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το διαζευκτικό
παράπτωμα είναι τέτοιες που εκφεύγουν των ορίων της συνήθους δοκιμασίας που
συνεπάγεται για τον αναίτιο σύζυγο η παράβαση από τον άλλο των συζυγικών
καθηκόντων, πρέπει να γίνει δεκτό ότι είναι δυνατή η επιδίκαση της χρηματικής
ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης. Αγωγή κατά τρίτου προσώπου που είχε συνάψει
ερωτικό δεσμό με τη σύζυγο του ενάγοντος για καταβολή αποζημίωσης λόγω ηθικής
βλάβης. Πότε μπορεί να επιδικασθεί τέτοια αποζημίωση. Περιστατικά.

Ο ενάγων και ήδη εκκαλών, με
την από 12-9-2003 (αριθμ. έκθ. καταθέσεως 292/2003) αγωγή του ενώπιον
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας
ζήτησε, μετά το παραδεκτό περιορισμό
του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να
του καταβάλει 60.000 ευρώ με το νόμιμο
τόκο από την επίδοση της αγωγής και
να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος οφείλει σ’ αυτόν ως χρηματική ικανοποίηση
το ποσό των 240.000 ευρώ, λόγω της
ηθικής βλάβης που υπέστη από παραπτώματα σε βάρος του του εναγομένου,
που συνίστανται κυρίως στον ερωτικό
δεσμό που δημιούργησε αυτός με τη
σύζυγο του (ενάγοντος) και την επιμονή
του στη συνέχεια να διατηρήσει αυτό
τον ερωτικό δεσμό, παρά την απόφαση
της συζύγου του να συνεχίσει την έγγαμη σχέση της με τον ενάγοντα και να
διαλύσει τον ερωτικό της δεσμό με
τον εναγόμενο. Επί της αγωγής αυτής
εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση με
την οποία απορρίφθηκε η αγωγή ως
μη νόμιμη. Κατά της αποφάσεως αυτής
παραπονείται ο εκκαλών με τους λόγους
της έφεσης του που ανάγονται όλοι σε
κακή εφαρμογή και ερμηνεία του νό-μου

και ζητεί την εξαφάνιση αυτής, με σκοπό
να γίνει δεκτή η αγωγή του ως νόμιμη
και κατ’ ουσίαν βάσιμη.
Με το άρθρο 16 του ν. 1329/1983
καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου
1453 ΑΚ, με την οποία ρυθμιζόταν
το θέμα χρηματικής ικανοποιήσεως
που μπορούσε να επιδικασθεί από
το δικαστήριο με την περί διαζυγίου
απόφαση στον αναίτιο σύζυγο για την
ηθική βλάβη που υπέστη, λόγω βαριάς
προσβολής του προσώπου του από
το γεγονός που αποτελούσε τον λόγο
του διαζυγίου, χωρίς να θεσπιστεί
άλλη σχετική διάταξη και συνεπώς το
αντίστοιχο δικαίωμα ρυθμίζεται πλέον,
σύμφωνα με το άρθρο 299 ΑΚ, από τις
διατάξεις των άρθρων 57, 59 και 932
ΑΚ, κατά τις οποίες για τη θεμελίωση
του δικαιώματος αυτού πρέπει τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν
παράβαση συζυγικών υποχρεώσεων
(παραπτώματα) να είναι πρόσφορα και
ικανά, αυτοτελώς κρινόμενα, ανεξάρτητα δηλαδή από τη συζυγική σχέση, να
επιφέρουν την προσβολή της προσωπικότητας του άλλου συζύγου ή να
συνιστούν αδικοπραξία. Εξάλλου υπό
την ισχύ των νέων διατάξεων περί

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

διαζυ-γίου οι οποίες καθιερώνουν ένα
σύστη-μα διαζυγίου αντικειμενικό, όπου
η υπαιτιότητα δεν έχει πια τη σημασία
που είχε και το διαζύγιο θεωρείται ως
ένα μέσο προάσπισης του δικαιώματος
κάθε συζύγου για προστασία της προσωπικότητας του και ως τρόπος με
τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα και
στους δύο συζύγους, για απόπειρα
δη-μιουργίας μιας άλλης επιτυχημένης
οικογένειας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα,
υπόψη και την κοινωνική απαξία του
κλονισμένου γάμου, πρέπει να γίνει
δεκτό ότι η παράβαση των συζυγικών
καθηκόντων δεν αποτελεί αδικοπραξία,
με την τεχνική σημασία του όρου και
συνεπώς στο άρθρο 932 ΑΚ που αφορά
χρηματική αποκατάσταση ηθικής βλάβης από αδικοπραξία, που γεννά υποχρέωση σε αποζημίωση, δεν μπορεί να
εφαρμοστεί όταν η προσβολή της προσωπικότητας και η συνακόλουθη ηθική
βλάβη προκαλείται από παράβαση
συζυγικών υποχρεώσεων. Η προσβολή
της προσωπικότητας του άλλου συζύγου που προκαλείται αναπόφευκτα
κάθε φορά που εκδηλώνεται συμπεριφορά μη σύμφωνη με τις υποχρεώσεις
της έγγαμης συμβίωσης δεν πρέπει
αδιακρίτως να θεμελιώνει πέρα από το
δικαίωμα για διαζύγιο και αξίωση για
χρηματική ικανοποίηση με βάση τα άρθρα 57 και 59 του ΑΚ. Ο σύζυγος που
έχει προσβληθεί έχει το δικαίωμα να
ζητήσει τη λύση του γάμου και μόνο όταν
οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε
χώρα το διαζευκτικό παράπτωμα είναι
τέτοιες που εκφεύγουν των ορίων της
συνήθους δοκιμασίας που συνεπάγεται
για τον αναίτιο σύζυγο η παράβαση
από τον άλλο των συζυγικών καθηκόντων, πρέπει να γίνει δεκτό ότι είναι
δυνατή η επιδίκαση της χρηματικής
ικα-νοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης.
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Για την επιδίκαση ηθικής βλάβης κατ’
εφαρ-μογήν του άρθρου 59 ΑΚ δεν αρκεί
οποιαδήποτε προσβολή της προσωπικότητας αλλά απαιτείται σύμφωνα με
την ορθότερη και κρατούσα άποψη
να υπάρχει σοβαρή ή σημαντική προσβολή. Επομένως, τότε μόνο πρέπει
να επιδικάζεται χρηματική ικανοποίηση
για ηθική βλάβη, όταν οι δημιουργούμενες συνθήκες από την παράβαση των
συζυγικών υποχρεώσεων είναι τόσο
εξαιρετικές ώστε η ανθρώπινη αντοχή
να υπερβαίνει τα όρια του μέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΑΠ 558/2006 Δημοσίευση Νόμος, ΑΠ 566/2003 Δημοσίευση νόμος ΑΠ 29/1999 ΕλλΔνη 40.590,
ΕφΘεσ. 1280/2001 ΕλλΔνη 43.185,
ΕφΑθ 10144/1995 ΕλλΔνη 39.150, Α.
Παπαχρήστου, Χρηματική ικανοποίηση
για ηθική βλάβη σε περίπτωση διαζυγίου, ΝοΒ 1983.938, Γ. Σταθέα, Το διαζύγιο, σελ. 274, Δεληγιάννη Κουτσουράδη, Οικογ. Δίκαιο, 1984, σελ. 317,
Σπυριδάκη, Οικογ. Δίκαιο, 1983, σελ.
199). Η αγωγή των άρθρων 932, 57, 59
ΑΚ μπορεί να ασκηθεί και κατά του τρίτου προσώπου με το οποίο ο ένας από
τους συζύγους διατηρεί εξωσυζυγικές
σχέσεις, εφόσον επιβαρύνεται με άλλα
περιστατικά, πέραν της εξωσυζυγικής
σχέσης, που συνιστούν αυτά καθεαυτά
αδικοπραξία ή είναι ιδιαίτερα προσβλητικά για την προσωπικότητα του συζύγου που απατάται, σύμφωνα με τα
παραπάνω εκτιθέμενα. Τέτοια περιστατικά μπορεί να είναι ενδεικτικά,
σω-ματικές βλάβες, δυσφημιστικές
διαδό-σεις, επιδεικτικές εμφανίσεις, με
τις οποίες επιδιώκεται ο διασυρμός του
συζύγου.
Στην προκειμένη περίπτωση ο
ενάγων και ήδη εκκαλών με την κρινόμενη αγωγή του εκθέτει ότι με τη σύζυγο του Χ.Κ τέλεσε νόμιμο γάμο στις
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9-7-1978 από τον οποίο απέκτησαν
δύο τέκνα. Ότι το έτος 1999 γνωρίστηκαν με τον εναγόμενο και ανέπτυξαν
οικογενειακή φιλία, μετά δε από λίγο
χρονικό διάστημα αυτός συνήψε ερωτική σχέση με τη άνω σύζυγο του,
γεγονός που έμαθε αυτός από την έν
διαστάσει σύζυγο του εναγομένου Ε.Β.
Ότι μετά από αυτό παρακολούθησε τη
σύζυγο του και την είδε να βγαίνει από
την επί της οδού Παπαφλέσσα πολυκατοικία στον Πύργο και μετά από αυτή
είδε να βγαίνει ο εναγόμενος από την
ίδια πολυκατοικία. Ότι ο ενάγων μετά
από αυτά πρότεινε στη σύζυγο του τη
λύση του γάμου τους και ότι εκείνη,
χωρίς να αρνηθεί τη εξωσυζυγική της
σχέση με τον εναγόμενο, μετά από 15
μέρες του ανακοίνωσε ότι επιθυμεί να
συνεχίσουν την έγγαμη σχέση τους
και ότι αποφάσισε να σταματήσει την
ερωτική της σχέση με τον εναγόμενο,
τον οποίο είχε ενημερώσει σχετικά. Ότι
έκτοτε ο εναγόμενος, επειδή επιθυμούσε τη συνέχιση του ερωτικού δεσμού με
τη σύζυγο του, συνέχισε να της τηλεφωνεί και να της στέλνει μηνύματα, όταν
δε σήκωνε ο ίδιος το τηλέφωνο του το
έκλεινε και καθημερινά περνούσε έξω
από την οικία τους με το αυτοκίνητο του.
Ότι στις 5-8-2002 ο εναγόμενος πέρασε
και πάλι με το αυτοκίνητο του από την
οικία του και αυτός μόλις αντιλήφθηκε τον
ακολούθησε με το δικό τους αυτοκίνητο,
ζήτησε δε τη συνδρομή του αδελφού
του. Ότι η σύζυγος του τηλεφώνησε
στον εναγόμενο να απομακρυνθεί για
να μη δημιουργηθεί επεισόδιο και ότι
αυτός κατευθυνόμενος προς την Αρχαία
Ολυμπία, ζήτησε τη συνδρομή του
εξαδέλφου του Δ.Κ. Ότι στη συνέχεια
δημιουργήθηκε έντονο επεισόδιο και
λογομαχία μεταξύ τους, όταν ο έναγων
πλησίασε τον εναγόμενο μόλις αυτός
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είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο του στην
κεντρική οδό της Αρχαίας Ολυμπιάς και
του ζήτησε εξηγήσεις. Ότι ακολούθως ο
εξάδελφος του εναγομένου κτύπησε τον
αδελφό του ενάγοντος, ο οποίος υπέστη
βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ότι
η προεκτεθείσα συμπεριφορά του
εναγομένου, που έτεινε να διαρρήξει
τον οικογενειακό του δεσμό, προκάλεσε
σ’ αυτόν συναισθήματα απόρριψης,
θυμού και ταπείνωσης. Ύστερα από
το ιστορικό αυτό ζητεί ο ενάγων με την
αγωγή του, για την αποκατάσταση της
ηθικής βλάβης που υπέστη από την με
τον παραπάνω τρόπο τέλεση σε βάρος
του αδικοπραξίας και προσβολής της
προσωπικότητας του, να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος να του καταβάλει 60.000
ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση
της αγωγής και να αναγνωριστεί ότι του
οφείλει για την ίδια αιτία 240.000 ευρώ.
Με τα παραπάνω, όμως, εκτιθέμενα η
αγωγή αυτή δε βρίσκει έρεισμα ούτε στις
συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων
57 και 59 του ΑΚ, ούτε και σ’ αυτές
των άρθ-ρων 914, 932 ΑΚ, αφού τα
ιστορούμενα περιστατικά, αναγόμενα
σε χρόνο τόσο πριν όσο και μετά τη
λήξη της εξωσυζυγικής σχέσης και
αληθή υποτιθέμενα, δεν αποτελούν
ασυνήθιστες περιστάσεις, πέρα από
τις συντρέχουσες σε κάθε παρόμοια
περίπτωση δημιουργίας εξωσυζυγικού
δεσμού του άλλου συζύγου με τρίτο
πρόσωπο, ώστε να μπορούν να
στοιχειοθετήσουν το νόμω βάσιμο της
αξιώσεως του ενάγοντος με τις διατάξεις
αυτές. Άλλωστε αυτοτελώς κρινόμενα,
ανεξάρτητα δηλαδή της συζυγικής
σχέσης, δεν είναι πρόσφορα και ικανά
να προσβάλουν την προσωπικότητα
του, αλλά τελέστηκαν με συνθήκες
τέτοιες που δεν εκφεύγουν των ορίων
της συνήθους δοκιμασίας που συνεπά-
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γεται για τον αναίτιο σύζυγο η παρεμβολή τρίτου προσώπου στην έγγαμη σχέση, δεν ενέχουν πρόκληση ούτε συνιστούν σοβαρή η σημαντική προσβολή,
αφού δεν είναι τόσο εξαιρετικές ώστε
η ανθρώπινη αντοχή να υπερβαίνει τα
όρια του μέσου κοινωνικού ανθρώπου,

πολύ περισσότερο μάλιστα όταν η
σύναψη της εξωσυζυγικής σχέσης, υπό
τις εκτιθέμενες συνθήκες, δεν ώθησε
τον ενάγοντα στη λύση του γάμου του.
Κατ’ ακολουθίαν τούτων, η αγωγή του
εκκαλούντος ενάγοντος πρέπει να
απορριφθεί ως μη νόμιμη.

517/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρήστος Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος Κονίδας).
Ανήλικα τέκνα. Επικοινωνία με τον παππού και τη γιαγιά επιβάλλεται και ρυθμίζεται
η επικοινωνία τους με δικαστική απόφαση. Περιστατικά.

Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Ο
εναγόμενος είχε νυμφευθεί τη θυγατέρα
των εναγόντων Μάγδα, η οποία απεβίωσε της 30.10.2000. Από το νόμιμο γάμο
τους που έγινε στις 13.10.1987 γεννήθηκαν τρία τέκνα η Μαργαρίτα, ο Γεώργιος
και ο Ανδρέας, ηλικίας 17, 15 και 11
ετών αντίστοιχα. Μετά το θάνατο της
κόρης των εναγόντων και μητέρας των
ανηλίκων εγγονών τους, τη γονική μέριμνα των παιδιών ασκεί ο εναγόμενος, ο
οποίος μένει μόνιμα μαζί με τα παιδιά
στο δ.δ Δάφνης του Δήμου Ναυπάκτου.
Ο τελευταίος εμποδίζει χωρίς ιδιαίτερο
λόγο την επικοινωνία των εναγόντων με
τα ανήλικα και επέπληξε τα δύο μικρότερα που δέχτηκαν να επικοινωνήσουν
με τους ενάγοντες κατά την επίσκεψη
των τελευταίων στο σχολείο των στις
10.6.2003 λέγοντας τους «τι σας έχω
πει». Τα ανήλικα μέχρι το θάνατο της
μητέρας τους είχαν καθημερινή επαφή
με τους ενάγοντες με τους οποίους
συγκατοικούσαν κατά το τελευταίο

έτος πριν το θάνατο της, έχοντας αποκτήσει στενό συναισθηματικό δεσμό.
Οπωσδήποτε η επικοινωνία των ανηλίκων εγγονών με τον παππού και τη
γιαγιά θα έχει σημαντική θετική επίδραση στην εξέλιξη της προσωπικότητας
τους διότι έτσι ικανοποιείται η συναισθηματική ανάγκη για τη διατήρηση του
φυσικού δεσμού παππού, γιαγιάς και
εγγονών, που αποτελεί στήριγμα γι’
αυτά μετά την αιφνίδια απώλεια της
μητέρας τους και πρέπει να αποτραπεί
η αμοιβαία αποξένωση τους η οποία
επιχειρείται από τον εναγόμενο αδικαιολόγητα και θα ήταν βλαπτική για το
συμφέρον των ανηλίκων . Συνεπώς πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη
κατ’ ουσίαν η αγωγή και να ρυθμιστεί
η επικοινωνία των εναγόντων με τα
ανήλικα εγγόνια τους κατά τον τρόπο
που αναφέρεται στο διατακτικό, ο οποίος και ανταποκρίνεται στο αληθινό συμφέρον τους.
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589/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαρία Μπαλάσκα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου, Σωτήρης Βαβαρούτας).
Διαζύγιο. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση διατροφής μετά τη λύση του γάμου. Πότε δεν
δικαιούται ο σύζυγος. Δεν δύναται να αξιωθεί η εκποίηση ή ανάλωση του μοναδικού
περιουσιακού στοιχείου αν η διατήρηση του επιβάλλεται από λόγους προνοίας προς
εξασφάλιση του τέως συζύγου στο μέλλον για την αντιμετώπιση έκτακτης οικονομικής
ανάγκης. Διατροφή για το παρελθόν από την όχληση. Όχληση είναι και η επίδοση
αίτησης για την επιδίωξη προσωρινής διατροφής. Διατροφή σε διάσταση του συζύγου.
Διατροφή συζύγου μετά το διαζύγιο. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1442 ΑΚ, όπως
ισχύει μετά το άρθρο 16 ν. 1329/1983,
εφόσον ο ένας από τους πρώην συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη
δια-τροφή του από τα εισοδήματα ή
από την περιουσία του, δικαιούται να
ζητήσει διατροφή από τον άλλον 1) αν
κατά την έκδοση του διαζυγίου βρίσκεται
σε ηλικία ή κατάσταση υγείας που δεν
επιτρέπει να αναγκασθεί να αρχίσει ή
να συνεχίσει την άσκηση καταλλήλου
επαγγέλματος ώστε να εξασφαλίσει
αυτό από τη διατροφή του 2) αν έχει
την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου και γι
αυτό το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση
κατάλληλου επαγγέλματος 3) αν δεν
βρίσκει κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται
κάποια επαγγελματική εκπαίδευση και
στις δύο όμως περιπτώσεις για ένα
διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία χρόνια από την έκδοση
διαζυγίου 4)σε κάθε άλλη περίπτωση
όπου η επιδίκαση διατροφής κατά την
έκδοση διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας. Κατά δε το επόμενο
άρθρο 1443 ΑΚ οι διατάξεις των άρθρων
1487, 1493, 1494 και 1498 ΑΚ εφαρμόζονται αναλόγως και για το δικαίωμα
διατροφής μετά το διαζύγιο. Η σύμφω-να
με τις ανωτέρω διατάξεις αξίωση κα-

ταβολής πλήρους ή συμπληρωματικής
διατροφής εκ του νόμου αποσυνδεομένη από το ζήτημα της υπαιτιότητας
έχει ως γενικές προϋποθέσεις την
απο-ρία του δικαιούχου και την ευπορία
του υποχρέου (ΑΚ 1487) ζητήματα
εκτιμώ-μενα στην περίπτωση αυτή με
γνώμονα την εκ λόγων κοινωνικών
επιβαλλόμενη αρχή της επιείκειας, που
διέπει τη ρύθμιση του θεσμού. Ειδικότερα
η μεν προϋπόθεση της αδυναμίας
του δικαιούχου προς εξασφάλιση της
διατροφής του από τα εισοδήματα ή την
περιουσία του (η απορία του) πρέπει
να συντρέχει το χρόνο της πρώτης
συζητήσεως της αγωγής διατροφής,
ενώ οι πρόσθετες προϋποθέσεις αφενός
λόγω της ηλικίας η υγείας αδυναμίας
του δικαιούχου για έναρξη ή συνέχιση
της ασκήσεως επαγγέλματος, αφετέρου
της επιβαλλόμενης εκ λόγων επιείκειας
σε κάθε περίπτωση επιδικάσεως διατροφής (αρθ. 1442 παρ. 4) πρέπει να
συντρέχουν κατά το χρόνο εκδόσεως
του διαζυγίου. Για να κριθεί αν υπάρχει
απορία του δικαιούχου πρέπει να εξαντληθούν όλες οι οικονομικές δυνατότητες από τα εισοδήματα και την περιουσία του, η τελευταία με την έννοια του
συνόλου των δικαιωμάτων του που είναι
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δεκτικά χρηματικής αποτίμησης, έστω
και αν στην περιουσία περιλαμ-βάνονται
και απρόσοδα στοιχεία και θα πρέπει να
απαλλοτριωθούν .Συνεπώς απορία του
δικαιούχου δεν υπάρχει όταν αυτός έχει
είτε εισοδήματα είτε πε-ριουσία, κινητή
ή ακίνητη έστω και απρόσοδη από τη
ρευστοποίηση της οποίας μπορεί να
καλύψει τις διατρο-φικές του ανάγκες
κατά το κρίσιμο διά-στημα της αγωγής
εκτός αν η περιου-σία του δεν μπορεί να
ρευστοποιηθεί ή αυτό είναι οικονομικώς
ασύμφορο ή το προϊόν ρευστοποιήσεως
δεν επαρκεί για την κάλυψη των άλλων
βιοτικών του αναγκών. Ενώ με βάση τα
διέπουσα το θεσμό αρχή της επιείκειας
δεν δύναται να αξιωθεί η εκποίηση ή
ανάλωση του μοναδικού περιουσιακού
στοιχείου αν η διατήρηση του επιβάλλεται
από λό-γους πρόνοιας προς εξασφάλιση
του τέως συζύγου στο μέλλον για την
αντι-μετώπιση έκτατης οικονομικής
ανάγκης. (ΑΠ 868/2004 ΕλλΔνη 45,
1620 ΑΠ 228/2000 ΕλλΔνη 41, 1314 ΑΠ
1901/1999 ΕλλΔνη 42, 106). Περαιτέρω
κατά το άρθρο 1498 ΑΚ διατροφή για
το παρελθόν δεν οφείλεται παρά μόνον
από την υπερημερία έτσι ο υπόχρεος
σε διατροφή οφείλει αυτήν από την
υπερημερία, δηλαδή μετά από δικαστική
ή εξώδικη όχληση (340 ΑΚ) από την
οποία γεννιέται η υποχρέωση καταβολής
διατροφής για το παρελθόν (ΕΑ 2340/86
ΕλλΔνη 27, 1147). Η όχληση μπορεί
να γίνει και με την επίδοση αίτησης για
την προσωρινή επιδίωξη διατροφής
με τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων. Εξάλλου από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 340,345, 346 ΑΚ
215 § 2 εδα, 221 §1 ΚΠολΔ) προκύπτει
ότι η επίδοση στον εναγόμενο αγωγής
για επιδίκαση χρηματικής απαιτήσεως
δεν είναι μόνον διαδικαστική πράξη, αλλά
έχει και χαρακτήρα οιονεί δικαιοπρα-
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ξίας οχλήσεως που ενέχει πρόσκληση
του δανειστή προς τον οφειλέτη για την
εκπλήρωση της παροχής ανεξαρτήτως
του διαδικαστικού χαρακτήρος της ως
στοιχείου ασκήσεως της αγωγής και
μέσου ενάρξεως της δίκης, ώστε ως
εναρκτήρια αυτής διαδικαστική πράξη
να συνεπάγεται την τοκογονία του ληξιπρόθεσμου χρέους, χωρίς υπερημερία
του εναγομένου οφειλέτη (αρθ. 346 ΑΚ)
και ως όχληση να καθιστά τον οφειλέτη
υπερήμερο, υπό την επιφύλαξη της
ενστάσεως του άρθρου 342 ΑΚ και
υπόχρεο να πληρώσει το νόμιμο τόκο
υπερημερίας όχι ως άμεσο αποτέλεσμα
της ασκήσεως της αγωγής, η οποία δεν
έχει τέτοια συνέπεια αλλά της οχλήσεως που και όταν ασκείται με την αγωγή,
της οποίας δεν αποτελεί αναγκαίο στοιχείο, ούτε τη νομική της φύση ούτε την
αυτοτέλεια της έναντι της αγωγής αποβάλλει. Η κατά τα άρθρα 294, 295 §1
και 297 του ΚΠολΔ παραίτηση του ενάγοντος από το δικόγραφο της αγωγής,
που έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή
θεωρείται ως μη ασκηθείσα, συνεπάγεται την ανατροπή εξ υπαρχής μόνον
των αποτελεσμάτων που επήλθαν με και
από την άσκηση της αγωγής, δεν αφορά
όμως και την επίδοση κατά το μέρος
που η επίδοση αυτή έχει χαρακτήρα
οχλήσεως δημιουργικής υπερημερίας
του οφειλέτη και εντεύθεν οφειλής για
αντίστοιχους τόκους κατά το άρθρο 345
ΑΚ (ΟλΑΠ 13/1994 ΕλλΔνη 35 1259, ΑΠ
23/2004 ΕλλΔνη 45, 715).
Η ενάγουσα έχει σπουδάσει
νηπιαγωγός, αλλά δεν άσκησε το
επάγγελμα αυτό καθόλη τη διάρκεια
του γάμου της, κατά την οποία ως κύρια
απασχόληση είχε τη φροντίδα και το
μεγάλωμα των τέκνων τους εν γένει της
οικογένειας της. Μετά τη διάσπαση του
γάμου τους εργαζόταν περιστασιακά
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όπως για διάστημα 1 έτος και 6 μήνες,
περίπου, στην επιχείρηση ασφαλειών
του Ν.Χρ.Ρ, σύμφωνα με την από 224-2004 ένορκη κατάθεση του στην
Πταισ-ματοδίκη Αιγίου, κατά πρόταση
της ενάγουσας, ενώ από τον Ιούνιο
2004 εκμεταλλευόταν το περίπτερο που
προαναφέρθηκε από το οποίο αποκόμιζε
καθαρό εισόδημα κατά μήνα τουλάχιστον
600 ευρώ ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι
η ίδια παραδέχθηκε ότι αποκόμιζε
εισόδημα 450 ευρώ και ότι κατά το
διάστημα απουσίας της στο εν λόγω
περίπτερο αναγκαζόταν να απασχολεί
για τη φύλαξη και εν γένει επίβλεψη των
ανηλίκων την Α.Π καταβάλλοντας σ’
αυτήν το ποσό των 300 ευρώ το μήνα.
Η ηλικία της κατά το χρόνο συζήτησης
της αγωγής ήταν 35 ετών περίπου, ενώ
κατά το χρόνο εκδόσεως της αγωγής
διαζυγίου δεν αντιμετώπιζε προβλήματα
υγείας, που ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει
και συγκεκριμένα το πρόβλημα οσφυοισχυαλγίας σε υπόστρωμα δισκοκοίλων
Ο4 Ο3 και Ο5 Ι1, με λειτουργικές διαταραχές σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
Πρωτ. 3254/15-4-2003 Πιστοποιητικό
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Πατρών. Έτσι, με βάση τις σπουδές της,
ως νηπιαγωγός η ενάγουσα ήταν ικανή
προς εργασία είτε ως νηπιαγωγός, είτε
σε άλλη παρεμφερή με τα προσόντα
της εργασία, η οποία δεν απαιτούσε
χειρονακτική εργασία ούτε εμποδιζόταν
στην άσκηση της (εργασίας της) από
την προαναφερόμενη πάθηση για την
οποία της συνεστήθη τότε ανάπαυση
10 ημερών σύμφωνα με το ανωτέρω
πιστοποιητικό ώστε σε κάθε περίπτωση
μπορούσε να εξασφαλίζει από μόνη της
τη διατροφή της από κατάλληλη εργασία, δεδομένου ότι και η ηλικία πλέον
των ανήλικων τέκνων της δεν την εμπόδιζε διότι δεν απαιτείτο και η συνεχής

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

επίβλεψη και φροντίδα τους από την
ίδια, αφού μπορούσε να τα φροντίζει
κατά τον εκτός εργασίας ελεύθερο
χρόνο της, ενόψει ότι τα ανήλικα το
μεγα-λύτερο χρόνο της ημέρας ήταν
απασχολημένα με τις μαθητικές τους
δραστηριότητες ο μεν Ευάγγελος, ως
μαθητής της Β’ τάξης Γυμνασίου η δε
Ευτυχία, ως μαθήτρια Γ’ τάξης του Δημοτικού και επιπλέον παρακολουθούσαν
εξωσχολικά μαθήματα Αγγλικής, σε
ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
του Φ.Μ. Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι
ενάγουσα στερείτο ακίνητης περιουσίας
και άλλων εισοδημάτων εκτός από εκείνα που αποκόμιζε από την εργασία της,
αφού όπως ισχυρίσθηκε, αναγκά-σθηκε
να μεταβιβάσει το έτος 1999 το μοναδικό
ακίνητο που διέθετε στη Σα-λαμίνα,
οικόπεδο με προκατασκευα-σμένη οικία,
αντί ευτελούς τιμής για την αντιμετώπιση
των οικονομικών προβλημάτων που
είχε. Τον ισχυρισμό της δε αυτόν δεν τον
αμφισβητεί ο εναγόμενος, επισημαίνεται
ότι ούτε και η ενάγουσα προσκόμισε
κάποιο αποδεικτικό στοιχείο περί της
μεταβίβασης αυτής και του χρόνου
που έγινε. Εξάλλου αποδείχθηκε ότι ο
εναγόμενος αμέσως μετά την επίδοση
σ’ αυτόν της από 2-4-2003 αιτήσεως
ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή
διατροφή της ιδίας και των τέκνων της,
προέβη στη μεταβίβαση σε τρίτους
του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΒ 3633
ΙΧΕ αυτοκινήτου του εργοστασίου της
SUZUKI και της με αριθμό ΙΕΟ HONDA
μοτοσικλέτας καθώς και της με αριθμό
ΖΜΗ 855 κυκλοφορίας μηχανής του
εργοστασίου KAWASAKI, ενώ όταν
εκδόθηκε επί της ως άνω αιτήσεως
η υπ’ αριθμ. 323/2003 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, με
την οποία υποχρεώθηκε ο εναγόμενος
να καταβάλλει στην αιτούσα ενάγουσα
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ως προσωρινή διατροφή της ιδίας
230 ευρώ και για κάθε τέκνο τους 320
ευρώ κατά μήνα, έσπευσε η ενάγουσα
με την υπ’ αριθμ. 1828/21-7-2003
έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης
ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή
Πρωτοδικείου Πειραιώς Ν.Π να κατάσχει το ενιαίο κατάστημα Κ2 και Κ3,
που προήλθε από την συνένωση των
δύο καταστημάτων ιδιοκτησίας του
εναγομένου, τα οποία βρίσκονται στην
συμβολή των οδών Λιοσίων και Ρόδου
αρ. 93 στην Αθήνα, ακολούθως ορίστηκε
ο δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός του για την 1-10-2003 με επίσπευση της ενάγουσας, ο οποίος και
πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ε.Χ, κατακυρώθηκαν δε τα εν λόγω ακίνητα στον αδελφό
του εναγομένου Χ.Π έναντι του ποσού
των 20.000 ευρώ για το Κ2 και 20.030
ευρώ για το Κ3. Σύμφωνα με τον υπ’
αριθμ. 14605/2003 πίνακα κατάταξης
της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ν.Γ, η
ενάγουσα κατετάγη και ικανοποιήθηκε
(μετά τη αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης) για το ποσό των 6008.16 ευρώ
έναντι της τότε απαίτησης της για ποσό
17.400 ευρώ, ενώ για ποσό 30.000
ευρώ πλέον τόκων (μέχρι 30-11-2003)
912,53 ευρώ κατατάχθηκε προνομιακώς η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΠΕ» με την οποία είχε
συνάψει ο εναγόμενος την υπ’ αριθμ.
12007/9-7-2003 σύμβαση δανείου για
ποσό 40.000 ευρώ και είχε εγγράψει
προσημείωση υποθήκης στα ακίνητα
που εκπλειστηριάσθηκαν και υπό τον
όρο αυτή να τραπεί σε υποθήκη. Αποδείχθηκε ακόμη από τα ίδια ως άνω
αποδεικτικά μέσα ότι ο εναγόμενος ο
οποίος παλαιότερα διατηρούσε συνεργείο αυτοκινήτων και αντιπροσωπείας
ανταλλακτικών στην οδό Ρόδου αρ. 93
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στην Αθήνα πριν μετοικίσει οικογενειακά
στο Αίγιο, κατά την ένδικη χρονική περίοδο εργαζόταν ως χειριστής μηχανημάτων στην τεχνική εταιρεία με την
επωνυμία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» η οποία
είχε αναλάβει διάφορα έργα κ.λ.π. Σε
κάθε περίπτωση όμως ενόψει της ηλικίας του γεννήθηκε το 1957, των τεχνικών γνώσεων και της επαγγελματικής
εμπειρίας του ως χειριστή μηχανημάτων
τεχνικών έργων και ήταν ικανός και
μπορούσε να αποκομίζει από ανάλογη με
τα προσόντα του εργασία τουλά-χιστον
1800 ευρώ κατά μήνα μετά την λήξη της
επιδότησης του από τον ΟΑΕΔ για την
ένδικη χρονική περίοδο. Εξάλ-λου δεν
αντιμετωπίζει άλλες υποχρεώ-σεις αφού
και το πρώτο τέκνο του από τον πρώτο
γάμο του είναι ενήλικος υπερ-βαίνει τα
20 έτη και ο ίδιος (εναγόμενος) δεν έχει
δαπάνη στέγης διότι φιλοξε-νείται σε
μόνιμη βάση στη κατοικία της μητέρας
του στην οδό Ρόδου αρ. 93. Περαιτέρω
αποδείχθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα του
στερούνται περιουσίας και αδυνατούν
να αυτοδιατραφούν ενόψει της ηλικίας
των και των μαθητικών υπο-χρεώσεων
τους. Όπως προεκτέθηκε ήταν μαθητής
Β’ Γυμνασίου ο Ε και Γ’ Δημοτικού η Ε και
για τα Αγγλικά που παρακολουθούν στο
Φροντιστήριο του Φ.Μ απαιτείτο ετήσια
δαπάνη 1000 ευρώ το έτος και κατά
μέσο όρο 100 ευρώ το μήνα και για τα
δύο ανήλικα συμπεριλαμβανομένων και
των βιβλίων εκμάθησης της Αγγλικής.
Δαπάνες για άλ-λες εξωσχολικές
δραστηριότητες αυτών δεν αποδείχθηκε
ότι αντιμετώπιζε η ενάγουσα. Συνεπώς οι
γονείς τους και οι δύο έχουν υποχρέωση
να τα διατρέφουν καθένας ανάλογα με τις
δυνάμεις τους. Το μέτρο της διατροφής
τους προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες
τους όπως αυτές προκύπτουν από τις
συνθήκες ζωής τους και περιλαμβάνει
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όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, τα έξοδα ανατροφής καθώς και της
εν γένει εκπαίδευσης τους και πρέ-πει να
καθοριστεί στο ποσό των 400 ευρώ κατά
μήνα για κάθε ανήλικο και είναι ανάλογα
με τις ως άνω συνθήκες ζωής τους. Από
το ποσό αυτό η ενά-γουσα συμβάλλει
με την προσφορά της προσωπικής
εργασίας και απασχό-λησης της με την
περιποίηση και φρο-ντίδα των ανηλίκων
που είναι αποτιμητή σε χρήμα και
ανέρχεται για καθένα από αυτά στο
ποσό των 100 ευρώ ενώ για το υπόλοιπο
ποσό των 300 ευρώ υπόχρεος είναι ο
εναγόμενος πατέρα τους αναλογικά με
τις προεκτεθείσες οικονομικές δυνάμεις
αυτού.
Όσον αφορά την απαίτηση διατροφής της ενάγουσας, (ατομικά), δεδομένου ότι αυτή ασκήθηκε μετά την
παρέλευση τριετίας από την έκδοση
του διαζυγίου αποσυνδεόμενη από το
ζήτημα της υπαιτιότητας ως προς τη
λύση του γάμου παρά τα όσα αντίθετα
υποστηρίζουν οι διάδικοι για το ζήτημα
αυτό, αφού δεν ασκεί έννομη επιρροή
ποιος από αυτούς υπήρξε υπαίτιος
της λύσης του γάμου, σύμφωνα με την
προηγηθείσα νομική σκέψη, αλλά και τα
αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά
που προεκτέθηκαν, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμα διότι οι
προϋποθέσεις της ηλικίας της, της κατάστασης της υγείας της και της προηγηθείσας επαγγελματικής κατάρτισης
της ενάγουσας, σε συνδυασμό με την
ηλικία των ανηλίκων, δεν εμπόδιζαν αυτήν να εξασφαλίσει με τις δυνάμεις της
την δική της διατροφή κατά το χρόνο
έκδοσης του διαζυγίου και την επομένη
αυτού τριετία ούτε όμως και κατά το
ένδικο χρονικό διάστημα καθόσον δεν
συντρέχει και η ετέρα προϋπόθεση της
απορίας της ενάγουσας ώστε εκ λόγων

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

επιεικείας να επιβάλλεται η καταβολή
πλήρους ή συμπληρωματικής διατροφής αυτής όσα δε αντίθετα υποστηρίζει
η ενάγουσα σχετικά με την οικονομική
αδυναμία της πρέπει να απορριφθούν
ως αβάσιμα και τούτο επειδή η επικαλούμενη από αυτήν απορία και η πραγματική υποχρέωση της με καταναλωτι-κά
δάνεια από διάφορες τράπεζες, κα-θώς
και η αγορά εκ μέρους της (με χρηματοδότηση, μέσω πιστωτικών καρτών
της Εθνικής, Eurobank και Εμπορική),
μεταχειρισμένου αλλά μη αναγκαίου για
τη διαβίωση της επιβατικού αυτοκινήτου
με το από 24-1-2003 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ενάγουσας και της εταιρείας «Ιωάννης Εμμ. Κοντέλλης ΑΕ»
με παρακράτηση της κυριότητας αυτού
αντί πιστωθέντος τιμήματος 3.345, 46
ευρώ και μέχρι την αποπληρωμή του,
οφείλεται σε επιλογές της ίδιας της
ενάγουσας ως προς τον τρόπο διαβίωσης της και δεν αφορούν επιτακτικές
διατροφικές ανάγκες της που να συνιστούν κατάσταση απορίας. Πρόσθετο
επιχείρημα για την ανωτέρω παραδοχή
αποτελεί και το γεγονός ότι παρόλο
ότι επιδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ με την
1811/18-8-2004 απόφαση του ως άνω
Οργανισμού με το ποσό των 8.218,00
ευρώ ενταχθείσα στο πρόγραμμα Νέων
Ελεύθερων Επιχειρηματιών, εκείνη δεν
προσήλθε εντός της ταχθείσας σ’ αυτήν
προθεσμίας για υποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών ώστε να εισπράξει και την γ’ δόση της επιχορήγησης,
με συνέπεια να της αναζητηθούν και
όσα της είχαν καταβληθεί ήδη, σύμφωνα με το από 18-9-2006 έγγραφο του
ΟΑΕΔ. Εξάλλου παρά τα όσα αντίθετα
υποστηρίζει η ενάγουσα στις από 19-92005 προτάσεις της στο Πρωτοβάθμιο
δικαστήριο ότι λόγω θανάτου της Α.Σ
του Κ. εκμισθώτριας του περιπτέρου,
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το οποίο εκμεταλλεύεται η ίδια από το
έτος 2004, θα επήρχετο και η λύση
της υφισταμένης μεταξύ τους σύμβαση
μίσθωσης, η ενάγουσα εξακολουθούσε
να εκμεταλλεύεται το εν λόγω περίπτερο τουλάχιστον μέχρι και το τέλος
Σεπτεμβρίου 2006 σύμφωνα με το χωρίς ημερομηνία έγγραφο ΤΕΒΕ εις απάντηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5205/199-2006 αιτήσεως της, σχετικά με τις
οφειλόμενες από αυτήν εισφορές υπέρ
του ΤΕΒΕ μέχρι 31-7-2006 ( τα έγγραφα
δε αυτά επικαλείται και προσκομίζει
η ίδια) ώστε κατά την επίδικη χρονική

περίοδο δεν στερήθηκε το μηνιαίο εισόδημα των 600 ευρώ που αποκόμιζε από
την εκμετάλλευση του. Επομένως το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχθηκε
κατά ένα μέρος το σχετικό αίτημα επιδίκασης διατροφής στην ενάγουσα για
τον εαυτό της κατά το ποσό των 200
ευρώ κατά μήνα για όλο το επίδικο
χρο-νικό διάστημα έσφαλε ως προς την
εφαρμογή του νόμου και την εκτίμηση
των αποδείξεων όπως βασίμως υποστηρίζει ο εκκαλών εναγόμενος με τους
συναφείς λόγους εφέσεως του.

591/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρήστος Δημακόπουλος, Νικόλαος Κυπρούλης).
Αποκτήματα. Η σχετική αξίωση είναι πάντοτε ενοχική και κατ’ αρχήν χρηματική χωρίς να
αποκλείεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να επιδικασθεί από το δικαστήριο ορισμένο ή
ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αύξηση. «Αύξηση».
Έννοια. Κρίσιμος χρόνος προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας θεωρείται στη
περίπτωση της τριετούς διάστασης ο χρόνος της άσκησης της αγωγής. Υπολογισμός της
αύξησης. Τεκμαρτός και πραγματικός. Στοιχεία της σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη.

Η προαναφερόμενη αξίωση του
άρθρου 1400 ΑΚ είναι πάντοτε ενοχική
και κατ’ αρχήν χρηματική, που σημαίνει
ότι ο δικαιούχος σύζυγος μπορεί να
αποκτήσει τη χρηματική αποτίμηση της
αύξησης της περιουσίας, χωρίς όμως
να αποκλείεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να του επιδικασθεί από το δικαστήριο ορισμένο ή ορισμένα από τα περιουσιακά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην αύξηση αυτή, είτε ποσοστό
εξ αδιαιρέτου επί των αντικειμένων
αυτών, ίσο προς το ποσοστό της
συμβολής του. Ως αύξηση όμως νοείται
όχι μια συγκεκριμένη κτήση, αλλ’ η

διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή
κατάσταση του υποχρέου σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία ήτοι κατά την
τέλεση του γάμου και κατά το χρόνο
που γεννιέται η αξίωση για συμμετοχή
στα αποκτήματα. Από τη σύγκριση της
αξίας αυτών, ανηγμένης σε τιμές του
χρό-νου που γεννήθηκε η αξίωση, θα
κριθεί αν υπάρχει περιουσιακή αύξηση
του ενός συζύγου που να δικαιολογεί την
αξίωση του άλλου για συμμετοχή στα
αποκτήματα. Προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας κρίσιμος χρόνος θεωρείται στη περίπτωση της τριετούς διαστάσεως (κατά την οποία προϋποτίθε-
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ται ότι ο γάμος δεν έχει ακόμα λυθεί ή
ακυρωθεί) ο χρόνος ασκήσεως της αγωγής, αφού δεν ορίζεται στο νόμο συγκεκριμένη χρονική αφετηρία. Η συμβολή
του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση
αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με
οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και με
συνεισφορά η οποία βαίνει πέραν του
μέτρου που ορίζει το άρθρο 1389 ΑΚ
ως υποχρέωση συμμετοχής του στις
οικογενειακές δαπάνες. Εξάλλου το
άρθρο 1400 ΑΚ προβλέπει δύο τρόπους
σύμφωνα με τους οποίους υπολογίζεται
η συμμετοχή του ενός συζύγου στην
περιουσιακή επαύξηση του άλλου. Ο
πρώτος έχει ως βάση την πρα-γματική
συμβολή και ο δεύτερος την τεκμαρτή
συμμετοχή. Στην τελευταία περίπτωση
ο τεκμαρτός υπολογισμός έχει την
προϋπόθεση μόνον της επαύξηση της
περιουσίας του υποχρέου συζύγου,
οπότε ο άλλος σύζυγος δικαιούται
1/3 από την αύξηση αυτή, χωρίς να
αποδείξει τη συμβολή του. Ο εναγόμενος όμως μπορεί να αποδείξει ότι
η συμβολή του δικαιούχου συζύγου
ήταν μικρότερη του 1/3 ή δεν υπήρχε
καμία συμβολή. Περαιτέρω από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
1400 ΑΚ, 216 ΚΠολΔ συνάγεται ότι για
το ορισμένο της αγωγής που έχει αντικείμενο την επιδίκαση αξίωση συμμετοχής του ενάγοντος συζύγου στα
αποκτήματα του εναγομένου συζύγου,
απαιτείται να γίνεται με το δικόγραφο
της αγωγής σαφής επίκληση των ακολούθων περιστατικών που αποτελούν
τις προϋποθέσεις καθίδρυσης της
παραπάνω αξίωσης. 1) της λύσης ή της
ακύρωσης του γάμου ή της συμπλήρωσης τριετίας από τη διακοπή της
έγγαμης συμβίωσης 2) της αρχικής
κατά την τέλεση του γάμου και της
τελικής κατά τη γέννηση της αξίωσης
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περιουσίας του υποχρέου συζύγου με
την αποτίμηση της αξίας τους, από
τη διαφορά των οποίων προκύπτει η
επελθούσα κατά τη διάρκεια του γάμου
αύξηση της περιουσίας του υποχρέου
συζύγου, η οποία αποτελεί το κατά την
έννοια του άρθρου 1400 ΑΚ απόκτημα
3) του είδους και της αποτίμησης της
συμβολής του δικαιούχου στην αύξηση
της περιουσίας το 1/3 της αύξησης για
το οποίο καθιερώνεται από το νόμο μαχητό τεκμήριο ότι προήλθε από τη συμβολή του ενάγοντος, που όταν συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών πρέπει στο
δικόγραφο της αγωγής να υπάρχει επίκληση ότι αυτές οι υπηρεσίες υπερβαίνουν την από τη διάταξη του άρθρου
1389 ΑΚ υποχρέωση συνεισφοράς στην
αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας (ΟλΑΠ 28/1996 ΑΠ 477/2005Δνη
46.1411 ΑΠ 411/2004 ΕλΔνη 45.1356,
ΑΠ 406/2003 Δνη 44.1571, ΑΠ 3/2003
Δνη 44.1570, ΑΠ 1658/2001 ΕλλΔνη
43.1039, ΕφΑθ 4241/2006 Δνη 28,233,
ΕφΠειρ 1158/1998 Δημοσ. Νόμος).
Στην προκείμενη υπόθεση η αγωγή
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη
νομική σκέψη που προηγήθηκε, είναι
αόριστη κατά το κύριο αίτημα της με
το οποίο αξιώνεται συμβολή του ενάγοντος στην αύξηση της περιουσίας της
εναγομένης υπόχρεης συζύγου, που
υπερβαίνει το 1/3 της αύξησης δηλαδή
αξιώνεται το ½ αυτής, καθ’ όσον δεν
αναφέρονται σ’ αυτή τα απαιτούμενα
στοιχεία του πραγματικού υπολογισμού των επικαλουμένων παροχών και
ειδικότερα ο ενάγων ενώ επικαλείται
αθροιστικά συμβολή με δικό του εισόδημα και με παροχή υπηρεσιών, δεν
καθορίζει ούτε το ύψος των εισοδημάτων που απεκόμισε από την εργασία
του, ούτε τις χρηματικές παροχές που
έκανε, ούτε αποτιμά σε χρήμα τις υπη-
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ρεσίες που επικαλείται ότι προσέφερε,
ούτε προσδιορίζεται αν οι εργασίες
αυτές υπερέβαιναν την κατ’ άρθρο
1389 ΑΚ συνεισφορά στις οικογενειακές
ανάγκες. Συνεπώς το πρωτοβάθμιο που
απέρριψε την αγωγή ως αόριστη στο
σύνολο της, ενώ έπρεπε να απορρίψει
ως αόριστο το κύριο αίτημα της και να
την εξετάσει ως προς το επικουρικό

δη-λαδή κατά το αξιούμενο ποσοστό
του τεκμαρτού υπολογισμού δηλαδή
του 1/3 της αύξησης, ως προς το οποίο
είναι ορισμένη και νόμιμη σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων που προαναφέρθηκαν, έσφαλε ως προς την εφαρμογή του νόμου, όπως βάσιμα παραπονείται με την έφεση ο ενάγων.

604/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Κωνσταντίνος Καραγεώργος).
Ακούσια νοσηλεία ψυχασθενούς. Νομιμοποιείται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών να
υποβάλλει αίτηση στο Μον. Πρωτ. της κατοικίας που δικάζει κατά την εκούσια διαδικασία
μόνον εφόσον δεν υπάρχουν ορισμένοι συγγενείς μεταξύ των οποίων και αδελφός. Σε
τέτοια περίπτωση απορρίπτεται η αίτηση του εισαγγελέως Πρωτοδικών. Περιστατικά.

Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ’
αριθμ. 877/2006 οριστικής αποφάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας και με την οποία
έγινε δεκτή η από 12-10-2006 αίτηση του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών και
διατάχθηκε η εισαγωγή και παραμονή
της καθ’ ής η αίτηση – εκκαλούσης στο
Ψυχιατρικό Νοσοκομείου Ρίου (α-κούσια
νοσηλεία, άρθρ. 95 επ. του ν. 2071/92,
739 επ. του ΚΠολΔ), έχει ασκηθεί
νόμιμα, με εμπρόθεσμη κατά-θεση του
δικογράφου της στη γραμμα-τεία του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (άρθρ.
495 §§ 1-2, 741, 760 επ. του ΚΠολΔ,
97 §§ 1-2 του ν. 2071/92). Επομένως
η έφεση είναι παραδεκτή και πρέπει
να εξετασθεί κατ’ ουσίαν (άρθρ. 533
του ΚΠολΔ), δικαζόμενη με την παρουσία του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
κατά την ίδια διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας και χωρίς δημοσιότητα

(κεκλεισμένων των θυρών, άρθρ. 760,
764, 765 του ΚΠολΔ, 97§2 του ν. 2071/92).
Κατά το άρθρο 96§1 εδ. β’ του
ν. 2071/92 για τον εκσυγχρονισμό
κ.λ.π. του Συστήματος Υγείας ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ασθενή μπορεί
να ζητήσει την ακούσια νοσηλεία του
τε-λευταίου σε επείγουσα περίπτωση,
αν δεν υπάρχουν τα αναφερόμενα
στο ίδιο άρθρο § 1 εδ.α’ πρόσωπα του
περι-βάλλοντος του ασθενή, μεταξύ των
οποίων και συγγενείς εκ πλαγίου μέχρι
και τον δεύτερο βαθμό, που νομιμοποιούνται κατ’ αρχήν για την υποβολή
της αιτήσεως. Εξάλλου, κατά το άρθρο
99§1 του ίδιου ν. 2071/92 η ακούσια
νοσηλεία διακόπτεται όταν πάψουν να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της που
ορίζονται στο άρθρο 95§2, στην περίπτωση δε αυτή ο επιστημονικός διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής όπου
νοσηλεύεται ο ασθενής οφείλει να του
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χορηγήσει εξιτήριο και συγχρόνως να
κοινοποιήσει σχετική έκθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εν προκειμένω, από
τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύονται τα ακόλουθα. Η ακούσια νοσηλεία της εκκαλούσης ζητήθηκε αυτεπαγγέλτως από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών βάσει της από 12-10200 ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης
των αναφερομένων σ’ αυτήν δύο ψυχιάτρων περί συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου για τη νοσηλεία
αυτή (ψυχική διαταραχή κ.λ.π., άρθρ.
95§2, 96§2β΄ του ν. 2071/92). Η καθ’ ής
όμως – εκκαλούσα έχει εν ζωή συγγενή
εκ πλαγίου δευτέρου βαθμού και δη
την αδελφή της Μ.Γ του Β, σύζυγο Λ.Γ,
κάτοικο Πατρών (από 15-3-2007 πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως
του Δημάρχου Πατρέων), κατά συνέπειαν δε μη νομίμως επιλήφθη ο Εισαγγελέας Πατρών της διαδικασίας για την
ακούσια νοσηλεία της εκκαλούσης και
η αίτηση του έπρεπε ν’ απορριφθεί
ως απαράδεκτη, κατά τον βάσιμο περί
τούτου πρώτον λόγο της κρινόμενης
έφεσης. Πέραν τούτου ο επιστημονικός
Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής
του ως άνω Νοσοκομείου με το υπ’

αριθμ. 25986/26-10-2006 έγγραφο του,
που κοινοποιήθηκε και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, βεβαιώνει ότι
από 25-10-2006 έπαψαν να συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του νόμου για την
ακούσια νοσηλεία της εκκαλούσης,
στην οποία και χορηγήθηκε έκτοτε εξιτήριο, με αποτέλεσμα να μη συντρέχει,
εν πάση περιπτώσει, και κατ’ ουσίαν
περίπτωση εγκλεισμού της εκκαλούσης στην Ψυχιατρική Κλινική (ακούσια
νοσηλεία), όπως και η ίδια υποστηρίζει
με τον δεύτερο λόγο της εφέσεως της.
Μετά από αυτά πρέπει να γίνει δεκτή
η έφεση ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και
αφού εξαφανισθεί η εκκαλουμένη, κρατηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο τούτο
και δικασθεί από αυτό κατ’ ουσίαν (άρθρ.
535§1 του ΚΠολΔ), να απορριφθεί η
ένδικη αίτηση, ενώ δεν συντρέχει νόμιμη
περίπτωση επιδικάσεως δικαστικών
εξόδων υπέρ της εκκαλούσης, όπως
ζητεί η τελευταία, αφ’ ενός μεν επειδή
ο αιτών εισαγγελέας ενήργησε εκ του
νόμου ως Αρχή και όχι ως ιδιώτης, αφ’
ετέρου δε η αίτηση υποβλήθηκε για το
συμφέρον της καθ΄ ής (άρθρ. 746 του
ΚΠολΔ).

606/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Λαμπρόπουλος, Ανδρέας Κότσιφας, Αθανασία
Κατσαΐτη).
Δάνειο σε ξένο νόμισμα (δολλάρια Αυστραλίας) ή με ρήτρα δολλαρίου. Είναι νόμιμο.
Απαγορεύεται όμως το δάνειο σε χρυσό.

Με τη διάταξη του άρθρου 7 της
267/9-4-1953 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, που κυρώθηκε με το
νόμο 2415/1953, ορίσθηκε ότι «από

της ισχύος της παρούσης επιτρέπεται η
με-ταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου πλην των τραπεζών
και ασφαλιστικών ταμείων, συνομολό-
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γησις δανείων με ρήτρα δολαρίου ή
άλλου ξένου νομίσματος, εξαιρέσει των
χρυσών νομισμάτων. Νοείται ότι η πληρωμή των εκ των δανείων τούτων υποχρεώσεων ενεργείται δια της καταβολής
του οφειλομένου ποσού επί τη βάσει της
επισήμου τιμής του ξένου συναλλάγματος κατά την ημέρα της εξοφλήσεως». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει
ότι επιτρέπεται μόνο για τις συμβάσεις
δανείου η συνομολόγηση ρήτρας σε ξένο νόμισμα, κατά την οποία συμφωνείται
η ακούσια καταβολή ορισμένης ποσότητας ξένων νομισμάτων, εκτός χρυσού.
Εν όψει τούτων, η υπό την ισχύ της
267/1953 ΠΥΣ συνομολόγηση δανείου
με ρήτρα δολαρίου ή άλλου ξένου νομίσματος εκτός χρυσού είναι έγκυρη και
παρέχει στο δανειστή το δικαίωμα να
ζητήσει την εξόφληση του δανείου με
την πληρωμή των οφειλομένων στην
επί-σημη τιμή αυτών κατά την ημέρα
εξο-φλήσεως (Ολ. ΑΠ 21/1990 ΕλΔ
1990.811, ΑΠ 682/2002 ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
εκκαλών –εναγόμενος είχε επικαλεσθεί
και προσκομίσει στο πρωτοβάθμιο
Δι-καστήριο, εκτός των άλλων, και τις
υπ’ αριθμ. 34.158/2003, 34.160/2003
και 34.167/2003 ένορκες βεβαιώσεις
ενώ-πιον της Συμβ/φου Πατρών Β.Α, τις
οποίες η εκκαλουμένη δεν έλαβε υπόψη, επειδή δόθηκαν χωρίς προηγούμενη
κλήτευση του ενάγοντος. Την 21-5-2003
συζητήθηκε στο Μον/λές Πρωτοδικείο
Πατρών η από 30-4-2003 αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων του νυν ενάγοντος
κατά του νυν εναγομένου (εγγραφή
προσημειώσεως υποθήκης για το επίδικο ποσό). Όπως προκύπτει από την
εκδοθείσα και δημοσιευθείσα την 30-62003 υπ’ αριθμ. 2334/2003 απόφαση
του ως άνω Δικαστηρίου, επί της αιτήσεως αυτής, οι διάδικοι είχαν προσκο-
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μίσει ως αποδεικτικά μέσα και ένορκες
βεβαιώσεις. Οι προαναφερθείσες ένορκες βεβαιώσεις είχαν δοθεί:(α) Η υπ’
αριθμ. 34.158 την 20-5-2003, ήτοι την
προτεραία της συζητήσεως της ως άνω
αιτήσεως. (β) Η υπ’ αριθμ. 34.160 την
ιδία ημερομηνία (20-5-03). Βεβαία στην
ένορκη αυτή βεβαίωση αναγράφεται
ως ημερομηνία η «20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003».
Τούτο όμως οφείλεται σε προφανή παραδρομή ως προς την αναγραφή του
μηνός, αφού η προσκομιζομένη υπ’
αριθμ. 34.167 ένορκη βεβαίωση ενώπιον
της ιδίας Συμβ/φου, η οποία, όπως από
τον αριθμό αυτής προκύπτει, συνετάγη
μεταγενέστερα της ανωτέρω υπ’ αριθμ.
34.160, φέρει ημερομηνία «23 ΜΑΙΟΥ
2003». Κατά συνέπεια η ένορκη αυτή
βεβαίωση ενώπιον της ιδίας Συμβ/φου
(υπ’ αριθμ. 34.160) δόθηκε την 20-52003. Και (γ) η υπ’ αριθμ. 34.167, όπως
προαναφέρθηκε, την 23-5-2003, ήτοι
δόθηκε δύο ημέρες μετά την συζήτηση
της άνω αιτήσεως. Όλες αυτές οι ένορκες βεβαιώσεις δόθηκαν χωρίς κλήτευση του ενάγοντος. Όμως ενόψει του
χρόνου κατά τον οποίο συνετάγησαν,
το Δικαστήριο κρίνει ότι δόθηκαν για να
προσκομισθούν στην προαναφερθείσα
δίκη των ασφαλιστικών μέτρων και όχι
για την παρούσα δίκη. Επομένως οι
ένορκες αυτές βεβαιώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Η εκκαλουμένη, που
δεν τις έλαβε υπόψη ως αποδεικτικά
μέσα, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις σχετικές διατάξεις και πρέπει,
κατά παραδοχή του 2ου λόγου της
εφέ-σεως, να εξαφανισθεί, να κρατηθεί
η υπόθεση (αρθρ. 535 παρ. 1 ΚΠολΔ)
και, επειδή η αγωγή είναι νόμιμη, ως
προς το αίτημα της αναγνωρίσεως της
υποχρεώσεως του εναγομένου περί της
καταβολής του επιδίκου ποσού με την
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επίσημη τιμή του αυστραλιανού δολαρίου κατά την ημέρα της πληρωμής,
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις (ανωτέρω υπό 2), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις των αρθρ. 806 επ., 361, 297,
298, 341, 345 ΑΚ, 70, 74, 176 ΚΠολΔ, να
εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
Από τις ένορκες καταθέσεις των
μαρτύρων που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου
και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την
εκκαλουμένη πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως αυτού, από τις υπ’ αριθμ. 23.
090/16-9-2004 και 23.091/16-9-2004
ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πατρών Α.Δ, που δόθηκαν
ύστερα από νόμιμη και εμπρόθεσμη
κλήτευση του εναγομένου (βλ. υπ’ αριθμ. 3456/10-9-2004 έκθεση επιδόσεως
του Δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών Ν.Φ), από τις υπ’ αριθμ.
18.955/15-9-2004 και 18.957/15-9-2004
ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της Συμβ/
φου Πατρών Π.Τ, που δόθηκαν ύστερα
από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση
του ενάγοντος (βλ. υπ’ αριθμ. 4539Β/109-2004 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής
Επιμελήτριας Ε.Κ), από τις υπ’ αριθμ.
22.607/2003, 22.608/2003, 22. 627/2003
και 22.638/2003 ένορκες βεβαιώσεις
ενώπιον της Συμ/φου Α.Δ, τις οποίες
επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων
και από τις υπ’ αριθμ. 34.158/2003,
34.160/2003 και 34.167/2003 ένορκες
βεβαιώσεις ενώπιον της Συμβ/φου Β.Α,
τις οποίες επικαλείται και προσκομίζει ο
εναγόμενος, οι οποίες δόθηκαν για να
προσκομισθούν στην προαναφερθείσα
δίκη των ασφαλιστι-κών μέτρων, χωρίς
να κλητευθούν ο ενα-γόμενος και ο
ενάγων αντιστοίχως, και λαμβάνονται
υπόψη για την συναγωγή δικαστικών
τεκμηρίων και από όλα τα έγγραφα
που επικαλούνται και προ-σκομίζουν
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νόμιμα οι διάδικοι αποδει-κνύονται
τα εξής: (Α) Οι διάδικοι είναι πρώτοι
εξάδελφοι εξ αγχιστείας. Ο ενάγων την
30-4-2001 συνήψε τηλεφω-νικώς, από
την Αυστραλία όπου βρισκό-ταν και
κατοικούσε, σύμβαση δανείου με τον
εναγόμενο ποσού 130.000 δολα-ρίων
Αυστραλίας. Το ποσό αυτό κατατέ-θηκε
στον υπ’ αριθμ. 229/113121-42 κοινό
λογαριασμό της Εθνικής Τράπε-ζας της
Ελλάδος, που διατηρούσαν οι διάδικοι
στο Κατάστημα της στην Πά-τρα.
Από αυτό ποσό 5.628,64 δολαρίων
ο εναγόμενος δραχμοποίησε, ποσό
124.325,72 δολαρίων ανέλαβε σε γερμανικά μάρκα, ενώ το υπόλοιπο ποσό
(45,64 δολάρια) παρέμεινε στο λογαριασμό (βλ. από 27-7-2001 έγγραφο
της ως άνω Τράπεζας). Το δάνειο συμφωνήθηκε άτοκο και αποδοτέο μέχρι
την 30-9-2001. Ο εναγόμενος έναντι
του ποσού του δανείου κατέβαλε στον
ενά-γοντα το ποσό των 2.000.000 δρχ.
την 28-9-2001, που αντιστοιχούσε σε
10.579,16 δολάρια, με ισόποση κατάθεση στον λογαριασμό υπ’ αριθμ. 226/
616513-35, που διατηρεί ο ενάγων στην
ίδια ως άνω Τράπεζα σε δολάρια Αυστραλίας (βλ. από 28-9-01 γραμμάτιο
εισπράξεως της Αυστραλίας (βλ. από
28-9-01 γραμμάτιο εισπράξεως της
Τράπεζας).
Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι το
παραπάνω ποσό του καταβλήθηκε από
τον ενάγοντα ως συμμετοχή του, με την
ιδιότητα του αφανούς εταίρου, στην επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που διατηρούσε στην Πάτρα,
ισχυρισμό τον οποίο αποκρούει ο ενάγων και ότι το ποσό αυτό, μετά την λήξη
της συνεργασίας τους έχει καταβληθεί
στον ενάγοντα. Η ύπαρξη όμως αφανούς
εταιρικού δεσμού μεταξύ των διαδίκων
δεν αποδεικνύεται, όπως δεν αποδει-
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κνύεται και η εξόφληση του ως άνω ποσού, πέραν της καταβολής των 2.000.000
δρχ. Συγκεκριμένα ο μάρτυρας ανταποδείξεως Α.Α, κατέθεσε, ότι είχε ιδεί τον
ενάγοντα 5-7 φορές στην «μάντρα» των
αυτοκινήτων του εναγομένου και συναλλασόταν με πελάτες. Τα ίδια σε γενικές
γραμμές κατέθεσαν οι ενόρκως βεβαιώσαντες Νικ.Ο (ότι ο ενάγων το είχε πληρώσει για την βαφή ενός αυτοκινήτου
της μάντρας), Κ.Π (της συστήθηκε εν
απουσία του εναγομένου ως συνέταιρος του και είχε μαζί του επανειλημμένες συνεννοήσεις για την αγορά ενός
αυτοκινήτου από την μάντρα του εναγόμενου), Γ.Μ (έκαμε τις διαπραγματεύσεις με τον ενάγοντα και τελικά αγόρασε ένα ανυψωτικό μηχάνημα CLARK
από την μάντρα, όταν απουσίαζε στο
εξωτερικό ο εναγόμενος) και Ι.Κ (μετέβη
με φίλο του για αγορά αυτοκινήτου στην
μάντρα και ο ενάγων του δήλωσε ότι
αυτός κάνει κουμάντο). Από την άλλη
πλευρά ο μάρτυρας αποδείξεως Α.Γ
κατέθεσε ότι το 2001 ήταν και αυτός
στην Αυστραλία και γνώριζε από τον
ενάγοντα, ότι είχε συναφθεί το επίδικο
δάνειο και ότι ο ενάγων επισκεπτόταν
την «μάντρα», για να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του από τον
ενα-γόμενο. Από τους ενόρκως βεβαιώσαντες με πρωτοβουλία του ενάγοντος
ο Θ.Μ, κατέθεσε ότι φιλοξενεί τον
ενά-γοντα στο σπίτι του, όταν έρχεται
από την Αυστραλία και ότι γνωρίζει,
από τις συζητήσεις που κάνουν, περί
του επι-δίκου δανείου, το ποσό του
οποίου προοριζόταν από τον ενάγοντα
για την αγορά σπιτιού στην Πάτρα. Τα
ίδια κατέθεσε και ο Α.Γ (εξετάσθηκε και
στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου
Δικα-στηρίου). Περαιτέρω η Β.Π αρχικά
είχε δηλώσει (υπ’ αριθμ. 34167/23-5-03
ένορκη βεβαίωση που είχε δώσει με
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πρωτοβουλία του εναγομένου), ότι γνώριζε τον ενάγοντα, ότι ο τελευταίος της
παρέδιδε τα απαραίτητα έγγραφα για
τις πωλήσει αυτοκινήτων προκειμένου
να τα παραδώσει στη Δ/νση Συγκ/νιών
Πατρών, ότι ο ενάγων της είχε δηλώσει
ότι ήταν συνεργάτης με τον εναγόμενο
και ότι «είχε βάλει» στην επιχείρηση
κάποιο ποσό. Στη συνέχεια όμως και
μετά από λίγες ημέρες έδωσε νέα
ένορκη βεβαίωση (υπ’ αριθμ 22638/295-03), με πρωτοβουλία του ενάγοντος,
στην οποία ανασκευάζει όσα είχε καταθέσει προηγουμένως. Συγκεκριμένα
κατέθεσε ότι στην «μάντρα» του εναγομένου είχε γνωρίσει έναν κύριο, τον
οποίο ο εναγόμενος της τον σύστησε
σαν συνέταιρο του. Τον άνθρωπο αυτό
τον συνάντησε και άλλες φορές, που
πήγε στην «μάντρα», χωρίς ποτέ να του
μιλήσει ή να μάθει το όνομα του. Όταν
ο εναγόμενος της ζήτησε να καταθέσει
ενόρκως (πρόκειται για την ανωτέρω
34167/03 ένορκη βεβαίωση), τότε της
γνωστοποίησε, ότι το πρόσωπο που
ήταν στην «μάντρα», και το οποίο της το
είχε συστήσει σαν συνεργάτη του, ήταν
ο Κ.Σ (ενάγων) και ότι ο τελευταίος είχε
«βάλει» στην επιχείρηση του χρή-ματα,
τέλος δε ότι είχαν κάμει και «χαρ-τί»
για τα χρήματα αυτά. Την 16-9-2004 η
ανωτέρω έδωσε νέα ένορκη βεβαίωση
(υπ’ αριθμ. 23091/04), πάλιν με πρωτοβουλία του ενάγοντος, στην οποία αφού
επαναλαμβάνει όσα κατέθεσε στην
ανωτέρω υπ’ αριθμ. 22638/2003 όμοια,
διευκρινίζει ότι το όνομα του προσώπου
που συναντούσε στην «μάντρα», ότι
δη-λαδή λέγεται Κ.Σ, το έμαθε από τον
εναγόμενο και ότι δεν τον γνωρίζει προσωπικά τον ενάγοντα. Από το συνδυασμό των καταθέσεων αυτών σαφώς
συνάγεται ότι το πρόσωπο που συναντούσε η ανωτέρω ενόρκως καταθέσα-
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σα στη «μάντρα» του εναγομένου δεν
ήταν ο ενάγων, διότι στην αντίθετη
περί-πτωση θα τον αναγνώριζε η
καταθέ-σασα και δεν θα κατέθετε ότι δεν
το γνωρίζει. Το γεγονός δε ότι πληροφορήθηκε από τον εναγόμενο, ότι το πρόσωπο που βρισκόταν στην «μάντρα»
λεγόταν Κ.Σ, οδηγεί στο συμπέρασμα,
ότι και οι άλλοι ενόρκως βεβαιώσαντες
με πρωτοβουλία του εναγομένου κατά
τον ίδιο τρόπο πληροφορήθηκαν περί
της ταυτότητας του προσώπου, που
συναντούσαν στην «μάντρα», δηλαδή
από τον εναγόμενο και όχι από απ’ ευθείας γνώση. Κατά συνέπεια και αν είναι
αληθή αυτά που κατέθεσαν ενόρ-κως
οι τελευταίοι, δεν αφορούν τον ενάγοντα. Τέλος ο Δ.Α κατέθεσε ότι είναι
γείτονας του εναγομένου (τα σπίτια τους
τα χωρίζει δρόμος 4-5 μέτρων ) ότι το
καλοκαίρι του 2001 όταν επισκεπτόταν
τον εναγόμενο ο ενάγων «….άκουγε
τσακωμούς, τον κ.Σ. να φωνάζει δυνατά
και να ζητάει λεφτά που είχε δανείσει
στον κ.Ν και τον κ.Ν να του λέει θα σου
τα δώσω, είμαι στριμωγμένος δεν έχω
τώρα…» και ότι ρώτησε τον ενάγοντα
γιατί μαλώνουν με τον εναγόμενο και
αυ-τός του είπε για το επίδικο δάνειο.
Η σύναψη όμως του δανείου, πέραν
των ανωτέρω μαρτυρικών καταθέσεων,
απο-δεικνύεται και από την από 25-72001 υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του
εναγο-μένου από τον ενάγοντα, στην
οποία αναφέρεται «…αναλαμβάνω να
πληρώ-σω και να καταθέσω μέχρι 30-92001 στον λογ/σμό Κ.και Ε.Σ με αριθμ.
…της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
το πο-σό των εκατόν τριάντα χιλιάδων
(130.000) AUD αυστραλιανών δολαρίων». Η δήλωση αυτή αποτελεί εξώδικη ομολογία του εναγομένου (άρθρου
352 παρ. 2 ΚΠολΔ, ΕφΘεσ. 2906/1989,
ΕλΔ 31. 1294) περί της επίδικης οφει-
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λής του και περί του χρόνου αποδόσεως του δανείου (30-9-2001) και αρχή
εγγράφου αποδείξεως, που καθιστά
επιτρεπτή την απόδειξη της επίδικης
συμβάσεως και με μάρτυρες (άρθρ.
393, 394 παρ. 1 α΄ ΚΠολΔ). Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η απόδειξη αυτή
είναι εικονική και δόθηκε απ’ αυτόν στον
ενάγοντα για να δικαιολογήσει την διάθεση του συναλλάγματος, που εισήγαγε στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 2/1997 εγκύκλιο της Τράπεζας
της Ελλάδας. Επί του ισχυρισμού αυτού παρατηρείται, ότι στην ως άνω
εγκύ-κλιο διαλαμβάνεται ότι οι Τράπεζες
οφείλουν να εξετάζουν με ιδιαίτερη
προ-σοχή τις συναλλαγές μεγάλων
χρημα-τικών ποσών, που δεν έχουν
εμφανή οικονομικό ή άλλο νόμιμο σκοπό
(σελ. 5, στοιχ Β1). Όμως αφ’ ενός μεν η
δή-λωση του εναγομένου δόθηκε μετά
τρί-μηνό από την εισαγωγή του συναλλάγματος, αφ’ ετέρου δε και κυρίως
δεν αποδεικνύεται, έστω και έμμεσα,
ότι υπήρξε κάποιος έλεγχος από την
Τράπεζα της Ελλάδος ή την Εθνική
Τράπεζα, στα πλαίσια του οποίου υποχρεώθηκε ο ενάγων να καταθέσει την
δήλωση αυτή του εναγομένου. Τέλος
και ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι είχαν μεταβεί μαζί με τον εναγόμενο στην
Γερμανία για να αγοράσουν αυτοκίνητα
και ότι τούτο αποδεικνύει την ύπαρξη
μεταξύ τους εταιρικού δεσμού, είναι
αβάσιμος, διότι ναι μεν πράγματι ο ενάγων μετέβη στην Γερμανία με τον εναγόμενο τον Μάϊο 2001, αλλά τούτο αφ’ενός
μεν δεν μπορεί άνευ εταίρου να αποδείξει τον επικαλούμενο δεσμό, αφ’ ετέρου
δε αποδεικνύεται ότι ο ενάγων μετέβη
στην Γερμανία για να αγοράσει ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ (βλ. υπ’
αριθμ. 415528398/9-5-01 πιστοποιητικό
ασφαλείας) με την ευκαιρία ταξιδιού του

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

241

εναγομένου στην χώρα αυτή και με δεδομένη την γνώση της αγοράς των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εκ μέρους του
εναγομένου, ο οποίος ησχολείτο εκ μέρους
του εναγομένου, ο οποίος ησχολείτο
επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό.
Με βάση όλα τα ανωτέρω η
αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη
κατ’ ουσίαν και να αναγνωρισθεί ότι ο
εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει
στον ενάγοντα το ισόποσο σε δραχμές,
κατά τον χρόνο της πληρωμής, του
πο-σού των (130.000 – 10.759, 16 =)

119.240,84 δολαρίων Αυστραλίας, με
τον νόμιμο τόκο από την 1-10-2001
μέχρι την εξόφληση (αρθρ. 341 παρ. 1,
345 ΑΚ). Έτσι έκρινε και η εκκαλουμένη
απόφαση, η οποία ορθώς εξετίμησε τις
αποδείξεις και πρέπει να απορριφθεί
σαν αβάσιμος ο 1ος λόγος της εφέσεως,
με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα και η κρινομένη έφεση στο σύνολο
της. Η δικαστική δαπάνη του εφεσιβλήτου βαρύνει τον εκκαλούντα, επειδή
ηττάται (άρθρ. 183, 176 ΚΠολΔ) κατά τα
οριζόμενα στο διατακτικό.

634/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Άγγελος Τόλιας).
Οικογενειακή στέγη σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης(1393 εδ. α και
β ΑΚ). Η απόφαση του δικαστηρίου είναι προσωρινή και διαρκεί όσο η διάσταση των
συζύγων και μένουν αμετάβλητα τα πραγματικά περιστατικά που την υπαγορεύουν.
Η απόφαση δεν αποτελεί οριστικό δεδικασμένο και μπορεί να αναθεωρηθεί όταν το
επιβάλλουν οι περιστάσεις και παύει η ισχύς της αυτοδικαίως μετά την αμετάβλητη
απόφαση που λύνει ή ακυρώνει το γάμο οπότε οι σχέσεις αναφορικά με την κυριότητα,
τη νομή και τη χρήση του ακινήτου διέπονται από τις γενικές διατάξεις.

Το άρθρο 1393 εδ. α’ και β’ Α.Κ.
ορίζει ότι «Σε περίπτωση διακοπής της
συμβίωσης το δικαστήριο μπορεί εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός
από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον
ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση
ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου
που χρησιμεύει για κύρια διανομή των
ίδιων (οικογενειακή στέγη) ανεξάρτητα
από το ποιος από αυτούς είναι κύριος
ή έχει απέναντι στον κύριο το δικαίωμα
της χρήσης του. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται σε αναθεώρηση όταν
το επιβάλλουν οι περιστάσεις». Από τις

διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης γίνεται με απόφαση του δικαστηρίου, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω
προϋποθέσεις και ειδικότερα λόγοι
επι-είκειας, προσδιοριζόμενοι με βάση
τις ειδικές συνθήκες (οικονομικές, επαγγελματικές κ.λ.π.) του κάθε συζύγου
και το συμφέρον των τέκνων, ότι η
από-φαση αυτή του δικαστηρίου είναι
προ-σωρινή και διαρκεί όσο η διάσταση
των συζύγων και μένουν αμετάβλητα τα
πραγματικά περιστατικά που την υπαγόρευσαν, δεν αποτελεί συνακόλουθα
οριστικό δεδικασμένο και μπορεί να
αναθεωρηθεί (τροποποιηθεί ή μεταρ-
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ρυθμιστεί) όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και ότι η πιο πάνω απόφαση
παύει να ισχύει αυτοδικαίως μετά την
αμετάκλητη απόφαση που λύνει ή ακυρώνει το γάμο, οπότε οι σχέσεις των
συζύγων αναφορικά με την κυριότητα,
τη νομή και τη χρήση του ακινήτου,
που χρησίμευε για οικογενειακή στέγη
διέπονται από τις γενικές διατάξεις
του εμπράγματου και ενοχικού δικαίου
(Δεληγιάννη Οικογ. Δικ. II 1987 παρ.
241, 242, 243, Σπυριδάκη Οικογ. Δικ.
σελ. 104 Γεωργιάδη Σταθόπουλου αρθ.
1393 αριθ. 85-87 Εφ.Αθ. 8306/95 Δνη
37, 1428, Εφ. Αθ. 335/1993 Δνη 35, 485).
Αποδείχτηκαν τα εξής:Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στην Πάτρα
την 1/11/1964. Από το γάμο τους δεν
απέκτησαν τέκνα. Το έτος 2001 ο γάμος
τους εισήλθε σε περίοδο κρίσεως η

οποία κατέληξε σε οριστική διάσταση
των συζύγων, όταν ο ενάγων περί τα
τέλη Οκτωβρίου ή τις αρχές Νοεμβρίου
2001 εγκατέλειψε τη συζυγική οικία. Ο
τελευταίος άσκησε κατά της συζύγου
του την από 15/1/2004 αγωγή διαζυγίου και ο γάμος τους λύθηκε με την
υπ’ αριθμ. 871/2006 απόφαση του
Δι-καστηρίου τούτου. Η απόφαση αυτή
έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη (βλ. το
υπ’ αριθμ. 1575/2006 πιστοποιητικό
της γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου)
όπως βάσιμα επικαλείται ο εκκαλών με
τον πρόσθετο λόγο της έφεσης. Κατόπιν αυτού σύμφωνα με τα ανωτέρω
λεχ-θέντα δε συντρέχουν πλέον οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης
του άρθρου 1393 Α.Κ. και πρέπει οι
αγωγές ν’ απορριφθούν ως αβάσιμες
κατ’ ουσίαν.

682/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης, Παναγιώτης Τζαμαλούκας).
Τέκνα που γεννήθηκαν από γάμους οι οποίοι τελέσθηκαν πριν από τη δημοσίευση του ν.
1250/1982 στο εξωτερικό σύμφωνα με τον τύπο της χώρας τέλεσης τους, εφόσον ο ένας
από τους συζύγους ήταν Έλληνας, θεωρούνται γνήσια από τη γέννηση τους. Γάμοι που
τελέστηκαν πριν το νόμο αυτό, αποκτούν αναδρομική ισχύ εκτός αν στη συνέχεια τελέστηκε
νέος έγκυρος γάμος ή αν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που
αναγνωρίζει ότι ο γάμος αυτός είναι ανυπόστατος αλλιώς τα τέκνα θεωρούνται γεννημένα
σε γάμο. Πότε υπάρχουν κληρονομικά δικαιώματα των τέκνων αυτών.

Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 7 του ν. 1250/7.4.1982 «για την
καθιέρωση του πολιτικού γάμου» που
ισχύει από 19.7.1982, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου
9 του ν. 1438/84, γάμοι που έγιναν στο
εξωτερικό, πριν από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, ανάμεσα σε πρόσωπα
που το ένα τουλάχιστον ήταν Έλληνας

και σύμφωνα με τον τύπο που προβλεπόταν από τη νομοθεσία της χώρας
όπου έγινε ο γάμος, θεωρούνται υποστατοί από τη στιγμή που έγιναν, εκτός
αν ο ένας από τους συζύγους τέλεσε
νέο γάμο έγκυρο ή αν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που αναγνωρίζει ότι ο γάμος
είναι ανυπόστατος. Εξάλλου, κατά τη
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διάτα-ξη της παρ. 3 του ιδίου πιο πάνω
άρθ-ρου 7 του ν. 1250/1982, όπως αυτό
συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 1438/1984, σε κάθε περίπτωση, έστω και αν ο γάμος δεν θεωρείται υποστατός, εφαρμόζεται το άρθρο
1382 του Αστικού Κώδικα και τα τέκνα
από το γάμο θεωρούνται γνήσια, δεν
δημιουργούνται όμως κληρονομικά δικαιώματα στην περίπτωση που τα τέκνα
αυτά γεννήθηκαν από γάμο που δεν
θε-ωρείται υποστατός σύμφωνα με το
πα-ρόν άρθρο. Από το συνδυασμό των
πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι όλα
τα τέκνα που γεννήθηκαν από γάμους,
οι οποίοι τελέστηκαν πριν από τη δημοσίευση του πρώτου νόμου (1250/1982)
στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον τύπο
της χώρας τέλεσης τους, εφόσον ο ένας
από τους γονείς ήταν Έλληνας, θεωρούνται γνήσια από τη γέννηση τους και
ότι οι γάμοι που τελέστηκαν κάτω από
τις συνθήκες που αναφέρονται στο νόμο
αυτό και που σύμφωνα με την παλιά
διάταξη του άρθρου 1367ΑΚ, θεωρούνταν ανυπόστατοι, αποκτούν αναδρομική, από την τέλεση τους, ισχύ νόμιμου
γάμου, εκτός αν τελέστηκε στη συνέ-χεια
νέος έγκυρος γάμος ή αν έχει εκδο-θεί
αμετάκλητη απόφαση του ελληνι-κού
δικαστηρίου που αναγνωρίζει ότι ο
γάμος αυτός είναι ανυπόστατος. Αν ο
πολιτικός γάμος, κατά τις διατάξεις αυτές, δεν θεωρείται υποστατός, γιατί δεν
τηρήθηκε ο τύπος της χώρας τέλεσης
του, ή γιατί μεταγενέστερα τελέστηκε
νέος έγκυρος γάμος, ή γιατί έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του ελληνι-κού
δικαστηρίου, που αναγνωρίζει ότι ο
γάμος είναι ανυπόστατος, για τα τέκνα
εφαρμόζεται το άρθρο 1382 ΑΚ και
θεωρούνται τέκνα γεννημένα με γάμο,
όπως θα συνέβαινε αν ο πρώτος γάμος
ακυρωνόταν, δεν δημιουργούνται όμως
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κληρονομικά δικαιώματα έναντι του
Έλληνα γονέα του, όπως το δικαίωμα της
εξ αδιαθέτου διαδοχής. Ο περιορι-σμός
αυτός πρέπει, κατά τελολογική ερμηνεία,
να περιοριστεί μόνο στις περι-πτώσεις
που ο θάνατος του κληρονο-μουμένου
έχει επέλθει πριν από την έναρξη ισχύος
του ν. 1250/1982 (19.7.1982), γιατί τότε
μόνο παρίσταται, κατά τη βούληση του
νομοθέτη, η αναγ-καιότητα διασφάλισης
των κληρονο-μικών δικαιωμάτων που
αποκτήθηκαν. Αν ο θάνατος επέλθει
μετά το πιο πάνω χρονικό σημείο, η
κληρονομική ιδιότητα γεννάται (για
όλους) σε χρόνο, όπου και τα τέκνα από
τον πριν από το ν. 1250/82 πολιτικό
γάμο του εξωτερικού θεωρούνται, κατά
τα προεκτιθέμενα, γνήσια και συνεπώς
η συμμετοχή τους στην κληρονομία
υφίσταται, ήδη από το χρονικό σημείο
της υπαγωγής και χωρίς την ανατροπή
κληρονομικών δικαιωμάτων που έχουν
αποκτηθεί (ΑΠ 1667/1991, ΕλλΔνη
1992.1594, ΕΑ 7465/2002, ΕλλΔνη
2003.844, ΕΑ 2169/1996, ΕλλΔνη
1997.660, Α. Γεωρ-γιάδη, ΕλλΔνη
1995.299, Β. Βαθρακο-κοίλη, Το Νέο
Οικογενειακό Δίκαιο, έκδ. Β΄, κάτω από
το άρθρο 1367, αρ. 16).
Αποδείχθηκαν τα παρακάτω
πραγματικά περιστατικά : Στις 20-92004 αποβίωσε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκοχωρίου του Δήμου Γαστούνης
Ηλείας ο Θ.Δ του Α, κάτοικος όσο ζούσε
Γαστούνης και άφησε πλησιέστερους
συγγενείς και εξ αδιαθέτου κληρονόμους του 1) τον αδελφό του Π.Δ, 2) την
αδελφή του Β. σύζυγο Κ.Β, 3) την ανεψιά του Μ σύζυγο Α.Τ (τέκνο της αδελφής του Χ χήρας Γ.Κ που προαποβίωσε), κατά ποσοστό 3/12 εξ αδιαιρέτου
τον καθένα και 4) τις ανεψιές του Σ.Δ,
Τ.Δ και Α.Δ, τέκνα του αδελφού του Ε.Δ
του Α που προαποβίωσε, κατά ποσο-
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στό 1/12 εξ αδιαιρέτου την κάθε μία
(3/12:3), οι οποίοι δεν αποποιήθηκαν την
κληρονομία του. Ο αδελφός του κληρονομουμένου Ε.Δ, έλληνας υπήκοος, είχε
τελέσει πολιτικό γάμο με τη Ν.Κ.Κ στο
Ληξιαρχείο της πόλης Φτιτάουν του τότε
Προτεκτοράτου και ήδη Δημοκρα-τίας
της Σιέρρα Λεόνε Αφρικής στις 15-101960, ο οποίος λύθηκε τον Απρίλιο του
έτους 1969 με αμετάκλητη απόφα-ση
του Ανώτατου Δικαστηρίου της Σιέρ-ρα
Λεόνε. Η λύση του γάμου του Ε.Δ και
της Ν.Κ. τον Απρίλιο του έτους 1969
αποδεικνύεται από τη συνεκτίμηση
όλων των εγγράφων που επικαλούνται
και προσκομίζουν νόμιμα οι διάδικοι,
δεδομένου ότι για την απόδειξη αυτού
του γεγονότος δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δημόσιου εγγράφου, αφού,
σύμφωνα με το από 23-4-2001 έγγραφο της Προϊσταμένης του Ανώτατου
Δικαστηρίου Φρητάουν Σιέρρα Λεόνε
Α. Showers, στο τελευταίο Δικαστήριο
δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για
τον πιο πάνω χρόνο λόγω παρέλευσης
μεγά-λου χρονικού διαστήματος. Από το
γά-μο του Ε.Δ με τη Ν.Κ γεννήθηκε στις
16-1-1965 η κυρίως παρεμβαίνουσα
Α.Δ. Ο Ε.Δ στις 7-1-1972, δηλαδή πριν
την έναρξη ισχύος του ν.1250/1982,
τέλεσε νέο γάμο στη Γαστούνη Ηλείας
με τη Σουηδή υπήκοο Β.Λ, από τον
οποίο απέκτησε τις αιτούσες. Έτσι,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πιο
πάνω μείζονα σκέψη, ο πρώτος γάμος
του με τη Ν.Κ. θεωρείται ανυπόστατος.
Η κυρίως παρεμβαίνουσα όμως, που

αποκτήθηκε από τον προαναφερόμενο
γάμο, θεωρείται γνήσιο τέκνο του Ε.Δ
και επειδή o Έλληνας πατέρας της
αποβίωσε μετά την έναρξη ισχύος του
ν. 1250/1982, έχει κληρονομικό δικαίωμα έναντι αυτού και κατά συνέπεια
και έναντι των συγγενών του και του
κληρο-νομουμένου Θ.Δ. Με βάση τα
παρα-πάνω, η κυρίως παρεμβαίνουσα
Α.Δ, που γεννήθηκε στις 16-1-1965,
κατά τη διάρκεια του γάμου του Ε.Δ
με τη Ν.Κ, τεκμαίρεται, σύμφωνα με το
άρθρο 1465 του ΑΚ, ότι έχει πατέρα το
σύζυγο της μητέρας της Ε.Δ, καθόσον
ο γάμος αυτός λύθηκε το έτος 1969. Η
ιδιότητα δε της κυρίως παρεμβαίνουσας
ως τέκ-νου γεννημένου σε γάμο δεν
έχει προσ-βληθεί δικαστικά ούτε από
τους παρα-πάνω γονείς της, ούτε
από την ίδια. Συνεπώς, η κυρίως
παρεμβαίνουσα ως γνήσιο τέκνο του
Ε.Δ, είναι, όπως εκτέ-θηκε και πιο πάνω,
εξ αδιαθέτου κληρο-νόμος του αδελφού
του τελευταίου Θ.Δ, κατά ποσοστό 1/12
εξ αδιαιρέ-του, σε ολόκληρη την κινητή
και ακίνητη κληρονομιαία περιουσία
του. Κατά συνέπεια, το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, που έκρινε ομοίως και
δέχθηκε κατ’ ου-σίαν την αίτηση (εν
μέρει) και την κυρία παρέμβαση, ορθά
ερμήνευσε και εφάρ-μοσε το νόμο και
εκτίμησε τις αποδεί-ξεις και όλοι οι λόγοι
της έφεσης πρέπει ν’ απορριφθούν ως
αβάσιμοι κατ’ ου-σίαν.

688/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Κωσταράς, Νικόλαος Παρασκευόπουλος).
Τέκνα ανήλικα. Θέματα που αναφέρονται στην άσκηση της γονικής μέριμνας
ανηλίκου, επιμέλεια τους και επικοινωνία των γονέων και των λοιπών ανιόντων με

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

245

αυτά. Απαραίτητα με ποινή απαραδέκτου το στάδιο προδικασίας (681Β και 681Γ
Κ.Πολ.Δ) ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου, Πολ. Πρωτοδικείου και του εφετείου
για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που απαιτεί ακρόαση των διαδίκων
και των πληρεξουσίων τους καθώς και η λήψη υπόψη της γνώμης των ανηλίκων,
εφόσον αυτά έχουν την ωριμότητα. Αν δεν τηρηθεί η προδικασία αυτή, διατάσσεται
η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο για να προσέλθουν απαραιτήτως οι
διάδικοι.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 681 Β και 681 Γ του Κ.Πολ.
Δ. όπως το τελευταίο τροποποι-ήθηκε
με το άρθρ. 38 του Ν. 2447/1996, που
ισχύει από 30/12/1996 και στη συνέχεια
αντικαταστάθηκε από το άρ-θρ. 19§3
του ν. 2521/1997 που ισχύει από
1/9/1997, συνάγεται ότι στις διαφορές που υπάγονται στις άνω διατάξεις
και αφορούν την άσκηση της γονικής
μέριμνας ανηλίκων, την επιμέλεια τους
και την επικοινωνία των γονέων τους
και των λοιπών ανιόντων τους με αυτά,
κα-θιερώνεται τόσο στον πρώτο βαθμό
ενώ-πιον του Μονομελούς και του
Πολυμε-λούς Πρωτοδικείου, όσο και στο
δεύ-τερο βαθμό ενώπιον του Εφετείου,
στά-διο υποχρεωτικής προδικασίας για
τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς,
κατά το οποίο απαιτείται η ακρόαση
των διαδίκων και των πληρεξουσίων
τους, καθώς και η λήψη υπόψη της
γνώμης των ανηλίκων, εφόσον αυτά
έχουν την ωριμότητα να αντιληφθούν το
συμφέρον τους, όλα δε τα ανωτέρω επί
ποινή απαραδέκτου, το οποίο ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο.
Η απόπειρα για 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 (βλ. Εφ.Αθ. 2005/2000 Δνη
2001, 177, 1898/2000 Δνη 2001, 455,
9215/1999 Δ/νη 99, 1109, Βαθρακοκοίλης οι τροποποιήσεις Κωδ.Πολ.Δικ.
1997 σελ. 31 επ.). Στην προκειμένη
περίπτωση όπως προαναφέρθηκε πρόκειται περί διαφοράς που αφορά την
επικοινωνία του τέκνου με το γονέα του
και επομένως είναι υποχρεωτική η απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία όμως δεν τηρήθηκε, ούτε
στον πρώτο βαθμό, όπως τούτο προκύπτει από την προσκομιζόμενη σε κεκυρωμένο αντίγραφο εκκαλούμενη απόφαση, ούτε ενώπιον του Δικαστηρίου
τούτου. Έτσι εμφανίζεται κενό που
χρει-άζεται συμπλήρωση και πρέπει
κατ’ άρθρο 254 του Κ.Πολ.Δ. το οποίο
εφαρμόζεται και στη δευτεροβάθμια δίκη (άρθρο 524 Κ.Πολ.Δ), το Δικαστήριο
τούτο, προτού ν’ αποφανθεί για το βάσιμο ή μη των περιεχομένων στην έφεση
αιτιάσεων να διατάξει την επανάληψη
της συζήτησης στο ακροατήριο για να
εμφανιστούν αυτοπροσώπως και οι δύο
διάδικοι, γονείς του ανηλίκου, προκειμένου να επιχειρηθεί η παραπάνω απόπειρα συμβιβασμού.
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696/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Νικολόπουλος, Γρηγόριος Κακκαβάς, Βασιλική
Γιωτάκου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αξίωση αποζημίωσης κατά το άρθρο 928 εδ.β ΑΚ. Η
υποχρέωση αποζημίωσης του επιζώντος συζύγου λόγω στέρησης της διατροφής
του παύει να υφίσταται αφής στιγμής αυτός (επιζών σύζυγος) έλθει σε νέο γάμο,
ανεξαρτήτως αν ο (δεύτερος) γάμος λύθηκε μεταγενέστερα ή διακόπηκε η συμβίωση
από οποιονδήποτε. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για τα τέκνα γιατί ο δεύτερος
σύζυγος δεν έχει υποχρέωση να τα διατρέφει. Καθορισμός ύψους διατροφής. Γίνεται
με βάση τον μαθηματικό τύπο Ε= αΧλ/λ+1. Υπολογισμός με ακρίβεια. Περιστατικά.

Η κατά το άρθρο 928 εδ β΄ αξίωση αποζημίωσης λόγω στέρησης διατροφής αποσκοπεί να φέρει το δικαιούχο της διατροφής στη θέση που θα βρισκόταν αν δεν θανατωνόταν ο υπόχρεος
να τον διατρέφει. Έτσι, από άποψη
έκτασης, η αποζημίωση αυτή περιλαμβάνει ότι και για όσο χρόνο θα όφειλε να
καταβάλει ο θανατωθείς στο δικαι-ούχο
ως διατροφή σύμφωνα με τις σχε-τικές
διατάξεις του οικογενειακού δικαί-ου.
Πάντως η υποχρέωση αποζημίωσης
του επιζώντος συζύγου λόγω στέρησης
της διατροφής του παύει να υφίσταται
αφής στιγμής αυτός (επιζών σύζυγος)
έλθει σε νέο γάμο, ανεξαρτήτως αν αυτός λύθηκε μεταγενέστερα ή διακόπηκε η συμβίωση εξ οιουδήποτε λόγου,
διότι τότε ο αξιών την αποζημίωση δεν
στερείται ούτε των υπηρεσιών, ούτε της
οικονομικής συνεισφοράς του συζύγου
για τη διατροφή του, η οποία πλέον
διαμορφώνεται με βάση τις οικονομικές
δυνάμεις όχι του αποβιώσαντος αλλά
του νέου συζύγου του δικαιούχου. Ο
περιορισμός αυτός δεν ισχύει βεβαίως
για τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων
που είχαν σχετική αξίωση κατά του θανόντος γονέα τους, διότι η δεύτερη σύζυ-

γος του πατέρα τους δεν έχει από το
νόμο υποχρέωση να τα διατρέφει, συνεισφέροντας αναλόγως προς τούτο με
βά-ση τις οικονομικές της δυνάμεις. Για
τον προσδιορισμό της αποζημίωσης του
επιζώντος συζύγου που θα του παρείχε
υπό μορφή διατροφής του άλλου, αν
δεν θανατωνόταν, θα χρησιμοποιηθεί
ο μαθηματικός τύπος ε=αΧλ/λ+1, όπου
1) ε η επιβάρυνση του οικονομικά ισχυρότερου συζύγου, 2) α το ύψος των
οικογενειακών αναγκών και 3) λ η αναλογία των δυνάμεων των συζύγων, δηλαδή ο λόγος των δυνάμεων του οικονομικά ισχυρότερου συζύγου προς τις
δυ-νάμεις του οικονομικά ασθενέστερου
(η μονάδα 1 εκφράζει τις δυνάμεις του
ασθενέστερου συζύγου). Ο ίδιος τύπος
θα χρησιμοποιηθεί και για την αποζημίωση των ανηλίκων λόγω στέρησης της
διατροφής τους μέχρι την ενηλικίωση με
τη διαφορά ότι το α του ως άνω μαθηματικού τύπου εκφράζει στη συγκεκριμένη
περίπτωση τις ανάγκες του δικαιούχου
τέκνου. Εν προκειμένω προέκυψε ότι
1) ο σύζυγος της θανούσας τέλεσε νέο
γάμο έξι (6) μήνες μετά το θανατηφόρο
τροχαίο ατύχημα και συνεπώς η αξίωση της αποζημίωσης του για στέρηση
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διατροφής λόγω θανάτου του υπόχρεου
έπαυσε υφιστάμενη από 21 Φεβρουαρίου 2003. Επομένως, η εκκαλούμενη
απόφαση που δέχτηκε ότι η σχετική
αξίωση συνεχίστηκε και μετά την
21.2.2003, εσφαλμένα ερμήνευσε το νόμο, 2) οι οικονομικές ανάγκες των συζύγων ανέρχονταν το μήνα σε 450 Ευρώ,
3) οι οικονομικές δυνάμεις της θανούσας σε 700 Ευρώ το μήνα (εισοδήματα
από την αγροτική εργασία της και την
εργασία της ως καθαρίστριας σε διαμερίσματα οικιών) και του εφεσίβλητου
συζύγου της ως αγρεργάτη σε 500 Ευρώ το μήνα και 4)οι οικονομικές ανάγκες
του κάθε παιδιού από το ατύχημα και
μέχρι την ενηλικίωση του σε 180 Ευρώ
το μήνα. Με βάση αυτά τα δεδομένα Α)
η συνεισφορά της θανούσας στη διατροφή του συζύγου της, την οποία αυτός στερήθηκε μέχρι την 21.2.2003 λόγω
του θανάτου της υπόχρεης ανέρχεται,
με βάση τον παραπάνω μαθηματικό
τύπο, σε 262,5 Ευρώ το μήνα και όχι
σε 400 Ευρώ που δέχτηκε η εκκαλουμένη (450Χ1,4/1,4+1) και συνολικώς
μέ-χρι και την 21 Φεβρουαρίου 2003
σε 1575 Ευρώ (262, 5 Χ 6 μήνες), που
αντι-στοιχεί στην περιουσιακή ζημία του
εφεσίβλητου Μ.Μ από την ως άνω αιτία
και Β) η συνεισφορά της θανούσας στη
διατροφή των δύο παιδιών της, Ε και Μ,
μέχρι την ενηλικίωση τους, την οποία
(διατροφή) αυτά στερήθηκαν λόγω του
θανάτου της μητέρας τους, ανέρχεται,
με βάση τον ίδιο μαθηματικό τύπο,
σε 105 Ευρώ το μήνα για κάθε παιδί

(180Χ1,4/1,4+1) και για ολόκληρο το
χρονικό διάστημα από την ημέρα του
ατυχήματος και μέχρι την ενηλικίωση
τους, ποσό που αντιστοιχεί στην περιουσιακή ζημία των ανηλίκων από την
ως άνω αιτία (στέρηση διατροφής λόγω
του θανάτου της υπόχρεης μητέρας
τους). Τέλος, το εύλογο ποσό που δικαιούνται να λάβουν ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης οι εφεσίβλητοι, Μ.Μ, σύζυγος της θανούσας,
ηλικίας 41 ετών, Ε.Μ και Μ.Μ, τέκνα
της αποβιώσασας, ηλικίας κατά το
χρόνο του ατυχήματος 11 και 14 ετών,
αντίστοιχα, αν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες του ατυχήματος, το ανεύθυνο της
θανούσας, η αποκλειστική υπαιτιότητα
του οδηγού του γεωργικού ελκυστήρα,
η οικονομική και κοινωνική θέση των
δικαιούχων, η ηλικία τους, καθώς και η
ηλικία του θύματος, οι δεσμοί αμοιβαίας αγάπης και στοργής λόγω του στενού βαθμού συγγένειας, όπως επίσης
και το μέγεθος της επιβληθείσας στον
οδηγό του ελκυστήρα Κ.Μ στερητικής
της ελευθερίας ποινής των 18 μηνών
για την ανθρωποκτονία από αμέλεια με
την 697/2006 απόφαση του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αγρινίου, πρέπει να
καθοριστεί σε 65.000 Ευρώ για το σύζυγο και σε 75.000 Ευρώ για κάθε παιδί και όχι σε 25.000 και 40.000 Ευρώ,
αντίστοιχα, που δέχτηκε η εκκαλουμέ-νη,
εκτιμώντας ως προς τούτο εσφαλ-μένως
τις αποδείξεις.

709/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Aνδρούλα Χριστοδούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γκουβίτσας, Άγγελος Αντωνόπουλος, Νίκος
Κυπρούλης, Κωνσταντίνος Κουρλός).
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θάνατος συζύγου. Αγωγή για στέρηση διατροφής του συζύγου που επιζεί. Απαραίτητα
στοιχεία για να είναι ορισμένη. Αίτημα της αγωγής για καταβολή εφάπαξ ποσού για
διατροφή. Νόμιμο αν αναφέρεται για διατροφή μέχρι την άσκηση της αγωγής όχι
όμως για το μετέπειτα χρόνο εφόσον δεν συντρέχει κάποιος σπουδαίος λόγος για την
εφάπαξ καταβολή της. Όμως το δικαστήριο δεν απορρίπτει σε τέτοιες περιπτώσεις
την αγωγή αλλά την επιδικάζει σε μηνιαίες δόσεις. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
928 εδαφ. β΄, 1389 και 1390 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση θανατώσεως συζύγου, στην αγωγή αποζημιώσεως του
άλλου συζύγου για την αποκατάσταση
της ζημίας του από την στέρηση του
δι-καιώματος του διατροφής πρέπει να
μη-νημονεύονται τα ακόλουθα στοιχεία
: α) Η ύπαρξη γάμου μεταξύ δικαιούχου
και υποχρέου, β) η θανάτωση του υποχρέου από παράνομη και υπαίτια πράξη του εναγομένου, γ) ο πιθανός χρόνος
ζωής του υπόχρεου σε διατροφή συζύγου και δ) το ποσό της καταβλητέας
απ’ αυτόν διατροφής ανάλογα με τις
συνθήκες της οικογενειακής ζωής. Αντίθετα δεν απαιτείται για να είναι ορισμένη
η αγωγή αποζημιώσεως αυτή, να γίνεται αποτίμηση της συνεισφοράς που θα
παρείχε καθένας από τους συζύγους
για την αντιμετώπιση των αναγκών της
οικογένειας (ΑΠ 933/2002 ΕλλΔνη 441274, ΑΠ 747/1996 ΕλλΔνη 37-1544).
Η αποζημίωση αυτή, εφόσον μεν
αναφέ-ρεται στον μέχρι την έγερση της
αγωγής χρόνο μπορεί να πληρωθεί με
καταβο-λή κεφαλαίου εφάπαξ, εφόσον
δε ανα-φέρεται στο μέλλον καταβάλλεται
σε χρηματικές δόσεις κατά μήνα (άρθρο
930 ΑΚ). Όταν όμως υπάρχει σπουδαίος
λόγος, ο οποίος και πρέπει να εκτίθεται
στην αγωγή, μπορεί και η αναφερόμενη
στο μέλλον αποζημίωση να επιδικαστεί
σε κεφάλαιο εφάπαξ. Εφόσον όμως το
αίτημα καταβολής της αποζημίωσης
για τον μετά την έγερση της αγωγής
χρόνο σε κεφάλαιο εφάπαξ. Εφόσον

όμως το αίτημα καταβολής της αποζημίωσης για τον μετά την έγερση της
αγω-γής χρόνο σε κεφάλαιο εφάπαξ
δεν συνοδεύεται από περιστατικά που
συνιστούν σπουδαίο λόγο, που να
δικαι-ολογεί την εφάπαξ επιδίκαση,
τότε η αγωγή δεν απορρίπτεται, αλλά
σε περί-πτωση που θα αποδειχθεί ως
κατ’ ου-σίαν βάσιμη η αποζημίωση θα
επιδι-καστεί σε χρηματικές δόσεις κατά
μή-να, διότι στο αίτημα περί καταβολής
κε-φαλαίου εμπεριέχεται και αίτημα
κατα-βολής σε χρηματικές δόσεις
κατά μήνα, αφού η με τέτοιες δόσεις
καταβολή αποτελεί τον κανόνα, ενώ η
με κεφάλαιο εφάπαξ την εξαίρεση, η
οποία ισχύει μόνον όταν αποδεικνύεται
ο επικα-λούμενος σπουδαίος λόγος (ΑΠ
666/1986 ΕλλΔικ 28-835, ΑΠ 588/1986
ΝοΒ 35.368, ΕφΑθ 10116/1988 ΕλλΔικ
31-865, ΕφΑθ 1502/1986 ΕλλΔικ 1986534). Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως προκύπτει από το κείμενο του δικογράφου της από 14-4-2003 αγωγής,
η πρώτη ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα,
που είναι σύζυγος αποβιώσαντος από
αυτοκινητικό ατύχημα, αναφέρει σ’ αυτήν το θανάσιμο τραυματισμό του συζύγου της σε αυτοκινητικό ατύχημα, από
αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου
εναγομένου, τον πιθανό χρόνο ζωής του
υποχρέου σε διατροφή της και το ποσό
της καταβλητέας σ’ αυτήν διατροφής
ανάλογα με τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής τους, ζητεί δε, μεταξύ άλ-λων,
την επιδίκαση σ’ αυτήν αποζημίω-σης,
λόγω στέρησης διατροφής της, για το
χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από
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τον χρόνο του ατυχήματος (24-7-2001),
σε κεφάλαιο εφάπαξ ποσού 30.000
Ευρώ (500 Ευρώ Χ 12 μην Χ 5 χρόνια).
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η
αγωγή, όσον αφορά το παραπάνω αίτημα της, είναι ορισμένη και παραδεκτή.
Το πρωτοβάθμιο, επομένως, δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη απόφαση
του απέρριψε την αγωγή της ως προς
το ως άνω αίτημα της, ως απαράδεκτη,
λόγω αοριστίας, έσφαλλε ως προς
την εφαρμογή των προαναφερθεισών
διατά-ξεων και πρέπει, κατά παραδοχή
του πρώτου βασίμου λόγου της από
30-5-2005 έφεσης των εναγόντων και
ήδη εκ-καλούντων, να εξαφανισθεί
η εκκαλου-μένη απόφαση και αφού

κριθεί ορισμέ-νο, παραδεκτό και νόμιμο
(άρθρα 914, 929 εδ. β΄, 1389, 1390 του
ΑΚ) το ως άνω αίτημα της αγωγής, να
ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν και σε
περίπτω-ση ουσιαστικής βασιμότητας
του, να επιδικασθεί η αξίωση σε μηνιαίες
δόσεις για τον μετά την επίδοση της
αγωγής χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο
930 παρ. 1 ΑΚ, αφού η πρώτη ενάγουσα
δεν εκθέτει σ’ αυτήν (αγωγή) περιστατικά
που να συνιστούν σπουδαίο λόγο, που
να δικαιολογεί την επιδίκαση σε κεφάλαιο εφάπαξ.

739/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Aναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μακρυστάθης, Δημήτρης Μπερερής).
Ονοματοδοσία ανηλίκου τέκνου. Διαφωνία των γονέων. Τότε εκδίδεται δικαστική
απόφαση που ορίζει το όνομα. Περιστατικά.

Η ονοματοδοσία (προσδιορισμός
του ονόματος) του τέκνου είναι δικαίωμα
και των δύο γονέων, ως προς το οποίο
αποφασίζουν από κοινού, αν αυτοί
δια-φωνούν, πρέπει να προκληθεί
δικα-στική απόφαση για το όνομα που
θα δοθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο με
την ειδική διαδικασία των άρθρων 666
επ. ΚΠολΔ. Μόνο δε μετά από αυτά ο
γονέας δικαιούται, με βάση την παραπάνω δικαστική απόφαση, είτε να προβεί σε δήλωση προς τον ληξίαρχο για
καταχώρηση για πρώτη φορά του ονόματος του τέκνου στην οικεία ληξιαρχική
πράξη γεννήσεως (άρθρο 25 ν. 344/76)
είτε σε δήλωση μεταβολής του (άρθρο
14 ν. 344/76), εφόσον σ’ αυτήν είχε καταχωρηθεί όνομα διαφορετικό απ’ αυτό

το οποίο δόθηκε δυνάμει της δικαστικής
αποφάσεως. Σε περίπτωση δε που
αρνείται ο ληξίαρχος την εν λόγω καταχώριση, η διόρθωση επιδιώκεται με την
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας
κατ’ άρθρα 13, 14 ν. 344/76 και 782
παρ. 3 Κ.Πολ.Δ (Εφ.Θεσ. 1931/1984
ΝοΒ 32, 1565).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι
τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στην
Πάτρα στις 24-2-2002, από τον οποίο
απέκτησαν στις 19-5-2003 ένα άρρεν
τέκνο. Η έγγαμη σχέση τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και στις αρχές του Ιουλίου
2003 διασπάστηκε η έγγαμη συμβίωση
τους, με την αποχώρηση του ενάγοντος,
ο οποίος είναι ιεροδιάκονος, από τη
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συ-ζυγική οικία. Το ανήλικο τέκνο τους
πα-ρέμεινε με την εναγόμενη μητέρα
του, η οποία, χωρίς προηγουμένως να
ενημε-ρώσει τον ενάγοντα, με τον οποίο
ασ-κούσε από κοινού τη γονική μέριμνα
του ανήλικου τέκνου τους, στις 7-92003
προέβη στη βάπτιση του και του δόθη-κε
το όνομα του πατέρα της «Νικόλα-ος».
Από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν
προέκυψε ότι ο ενάγων είχε συναποφασίσει με την εναγόμενη να δοθεί το
άνω όνομα στο τέκνο τους. Ο ισχυρισμός
της ότι κατέστη αναγκαίο να αεροβαπτιστεί το τέκνο τους μετά τη γέννηση του
από τον ενάγοντα επειδή, είχε γεννηθεί
πρόωρα και κινδύνευε η ζωή του και
ότι τότε του δόθηκε το όνομα Νικόλαος
από τον τελευταίο, είναι αβάσιμος,
αφού από τις από 29-8-2000 και 7-32005 βεβαιώσεις του ιατρού Μαιευτήρα
–Γυναικολόγου Ν.Π, προκύπτει ότι το
τέκνο τους γεννήθηκε στις 19-5-2003
στο Ιδιωτικό Μαιευτήριο Πατρών πρόωρο και μπήκε σε θερμοκοιτίδα μόνο για
έξι ώρες για λόγους προληπτικούς. Στη
συνέχεια εξήλθε η ενάγουσα με το τέκνο τους μετά πενθήμερο από το Μαιευτήριο, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας.
Επιπλέον, το γεγονός ότι ο ενάγων όχι
μόνο δε συμφωνούσε, αλλά ούτε και
γνώριζε ότι η ενάγουσα επρόκειτο να
βαπτίσει το τέκνο τους και να του δώσει
το όνομα Νικόλαος, προκύπτει από την
3809/17-10-2003 αναφορά του ιερέα
Θ.Μ, εφημέριου της Ιεράς Μονής Αγίου
Νικολάου Σπάτων Ν.Ηλείας προς τον
Μητροπολίτη Ηλείας, όπου αναφέρει
ότι η εναγόμενη προκειμένου να τελέσει
αυτός τη βάπτιση, χωρίς την υπογραφή
του ενάγοντος πατέρα, τον διαβεβαίωσε
ότι αυτός έλειπε στο εξωτερικό. Επομένως, η ονοματοδοσία του τέκνου των διαδίκων από μόνη την εναγόμενη μητέρα,
χωρίς τη σύμπραξη και συναίνεση του

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ενάγοντος πατέρα, έλαβε χώρα ακύρως. Ενόψει, λοιπόν, της διαφωνίας των
διαδίκων για το όνομα του τέκνου τους
αρμόδιο είναι το Δικαστήριο να αποφασίσει, τηρώντας την ισότητα μεταξύ των
διαδίκων γονέων με γνώμονα, όμως
πάντοτε το συμφέρον του τέκνου. Περαιτέρω ο μεν ενάγων επιθυμούσε το τέκνο
τους να λάβει το όνομα του πατέρα του
«Παναγιώτης», που είναι ιερέας πρωτοπρεσβύτερος στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αρόης Πατρών, άλλως το διπλό όνομα «Νικόλαος – Παναγιώτης», η
δε εναγόμενη το όνομα του πατέρα της
«Νικόλαος», που έχει αποβιώσει. Στην
προκειμένη περίπτωση, κατά την κρίση
του Δικαστηρίου, πρέπει να προ-στεθεί
στο όνομα «Νικόλαος», που έχει ήδη
δοθεί, ως δεύτερο συνθετικό το όνομα
«Παναγιώτης» και να ονομάζεται το
τέκνο των διαδίκων «Νικόλαος – Παναγιώτης». Τούτο δε διότι το πραγματικό
συμφέρον του ανηλίκου επιβάλλει το
συνδυασμό των δύο ονομάτων, αφού
έτσι εξασφαλίζεται η εύνοια και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς το παιδί, τόσο
της πατρικής όσο και της μητρικής οικογένειας και με δεδομένο ότι αφενός από
το γάμο των διαδίκων δεν θα αποκτηθεί
άλλο τέκνο, λόγω της διάσπασης της
έγγαμης σχέσης τους και αφετέρου ο
ενάγων δεν θα έχει τη δυνατότητα σύναψης νέου γάμου και απόκτησης άλλου
τέκνου, λόγω της άνω ιδιότητας του.
Πε-ραιτέρω δεν αποδεικνύεται ότι ο συνδυασμός των δύο άνω ονομάτων θα
δη-μιουργήσει στο τέκνο των διαδίκων
ψυ-χικά τραύματα, όπως ισχυρίζεται
η ενα-γόμενη, αφού αυτό βρίσκεται
ακόμη σε νηπιακή ηλικία (4 ετών) και
θα είναι ευ-χερής η προσαρμογή του
στο νέο όνο-μα, το οποίο, άλλωστε δεν
θα αλλάξει ριζικά, αλλά θα προστεθεί
ως δεύτερο το όνομα του πάππου της
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πατρικής γραμμής. Εξάλλου από κανένα
απο-δεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε
ότι οι διάδικοι ήδη αποκαλούν ή θα
αποκα-λούν το τέκνο τους ο καθένας
με το όνο-μα του πατέρα του, ώστε
να προκα-λέσουν σ’ αυτό σύγχυση
και τραυμα-τικές εμπειρίας. Κατόπιν
τούτων, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο

που έκρινε όμοια και δέχθηκε την αγωγή
κατά το επικουρικό της αίτημα, ορθά το
νόμο εφάρμοσε και τις αποδείξεις ορθά
εκτί-μησε και άρα πρέπει να απορριφθεί
η έφεση της εναγόμενης στο σύνολο
της.

746/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Νώντας Παναγιωτόπουλος).
Γονική μέριμνα. Αντικατάσταση των ασκούντων αυτήν (πατέρα ή μητέρα ή αμφοτέρων).
Η απόφαση που θα εκδοθεί είναι τελεσίδικη και δεν χωρεί εναντίον της έφεση (άρθρο
47 εδ. α του ν. 2447/1996). Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
1532 παρ. 1 του Α.Κ. «Αν ο πατέρας ή
η μητέρα παραβαίνουν τα καθήκοντα
που τους επιβάλλει το λειτούργημα 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 ζητήσουν ο άλλος γονέας,
οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου,
ο Εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως,
να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο
μέ-τρο». Εξάλλου κατά το άρθρο 47 εδ.
α΄ του ν.2447/1996, στις αναφερόμενες
στο άρθρο αυτές περιπτώσεις, μεταξύ
των οποίων και το άρθρο 1532 παρ. 1
ΑΚ, δεν επιτρέπεται το ένδικο μέσο της
έφεσης. Έτσι, η τελευταία αυτή διάταξη
καθιστά ανέκκλητη την απόφαση του
πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, η οποία
αφορά τις συνέπειες κακής άσκησης
της γονικής μέριμνας ανήλικου τέκνου,
υπόκειται δε η απόφαση αυτή μόνο σε
αναίρεση (ΑΠ 25/2005 Ελ.Δ. 47/821,
ΑΠ 1111/2002).

Εν προκειμένω, ο Εισαγγελέας
Αμαλιάδος, κατόπιν αιτήματος του Ι.Χ,
κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αμαλιάδος κατά την εκούσια διαδικασία την από 31-1-2005 αίτηση του κατά
του Ν.Ιων.Χ και της Μ.Μ, γονέων της
ανήλικης Α.Χ, με την οποία ζητούσε να
τους αφαιρεθεί η γονική μέριμνα διότι ο
μεν πατέρας αδυνατεί να την ασκήσει,
η δε μητέρα παραβαίνει τα καθήκοντα
του λειτουργήματος της και να ανατεθεί
στον παππού της Ι.Νικ.Χ, ο οποίος
άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του
αιτούντος. Το πρωτοβάθμιο Δικα-στήριο
με την υπ’ αριθμ. 45/2006 οριστι-κή
απόφαση του, δίκασε απόντος του
Εισαγγελέως, δέχθηκε εν μέρει την αίτηση, αφαίρεσε τη γονική μέριμνα της ανήλικης από τον πατέρα της (Ν.Ιων.Χ) και
ανέθεσε την πραγματική φροντίδα της
μέχρι 31-7-2006, από κοινού στον προσθέτως παρεμβαίνοντα Ι.Νικ.Χ και στην
σύζυγο του Α.Χ, ήτοι στους εκ πατρός
παππού και γιαγιά της. Κατά της απόφασης αυτής άσκησαν έφεση ο πατέρας της ανήλικης και ο παππούς της
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παραπονούμενοι για τους λόγους που
ειδικότερα αναφέρουν σ’ αυτήν. Η έφεση αυτή όμως απαραδέκτως ασκήθηκε
εφόσον σύμφωνα και με την προηγηθείσα νομική σκέψη η εκκαλουμένη

απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου είναι ανέκκλητη και για το λόγο αυτό
πρέπει να απορριφθεί.

778/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Πέτρος Χόρτης, Ανδρέας Παπαδημητρίου, Λάμπρος
Κούτσικος).
Διατροφή συζύγου και διατροφή τέκνου από τους γονείς. Απαραίτητα στοιχεία της
σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1485, 1489, 1493 και 1497 Α.Κ. 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
τού-του (ανηλίκου) προσδιορίζεται
με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτές
προ-κύπτουν από τις συνθήκες της
ζωής του η δε δικαιούμενη (ανάλογη)
διατροφή του περιλαμβάνει όλα όσα
είναι ανα-γκαία για τη συντήρηση του
και επί πλέον τα έξοδα για την ανατροφή
κα-θώς και την επαγγελματική και την
εν γένει εκπαίδευση του κατά συνέπεια
για το, κατά το άρθρο 216 ΚΠολΔ 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 περιουσιακά στοιχεία του εναγομένου γονέα
του, οι ανάγκες του, που είναι προσδιοριστικές, του ύψους της διατροφής η

οποία πρέπει να του καταβληθεί και το
αιτούμενο, για όλες αυτές τις ανάγ-κες
του, συνολικό ύψος της δαπάνης που
αποτελεί την κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις ανάλογη διατροφή 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. Ο ενάγων όμως μπορεί
σύμ-φωνα με τη διάταξη του άρθρου
224 εδ. β΄ σε συνδ. και με εκείνη του
άρθρου 236 του ΚΠολΔ, να διευκρινίσει,
συμ-πληρώσει και διορθώσει με τις προτάσεις του κατά την πρώτη συζήτηση
της υπόθεσης, τους ισχυρισμούς που
περιέχονται στην αγωγή του, θεραπεύοντας έτσι την ποσοτική ή ποιοτική
αοριστία της, με την εξειδίκευση των
θε-μελιωτικών της αγωγής γεγονότων,
αλ-λά δεν μπορεί να αναπληρώσει
πε-ριστατικά τα οποία παρόλο ότι είναι
αναγκαία για τη νομική θεμελίωση, την
παραγωγή δηλαδή του αγωγικού δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται στην
αγωγή. Περαιτέρω από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 1389,
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1390 και 1391 Α.Κ. προκύπτει ότι για
τη θεμε-λίωση αξίωσης του ενός από
τους συζύγους για καταβολή σ’ αυτόν
δια-τροφής σε χρήμα από τον άλλο μετά
τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης,
απαιτούνται α) δικαίωμα του επιδιώκοντος τη διατροφή, η ύπαρξη του
οποίου έναντι του υποχρέου με τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής, προϋποθέτει αδυναμία του ζητούντος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες διατροφής του με
τα ίδια του μέσα και β) διακοπή της
έγγαμης συμβίωσης από το δικαιούχο
για εύλογη ως προς αυτόν αιτία. Από
αυτά συνάγεται ότι ο ενάγων για την
ικανοποίηση αξίωσης του περί καταβολή διατροφής, σε χρήμα πρέπει, για
το ορισμένο της σχετικής αγωγής του,
να επικαλεστεί, εκτός από το γεγονός
της ύπαρξης νόμιμου γάμου και την αδυναμία του να διατραφεί υπό τις συνθήκες του έγγαμου βίου από δικούς του
πόρους, τη διακοπή της έγγαμής συμβίωσης από εύλογη αιτία και τις ανάγκες του που προσδιορίζουν το ύψος
της διατροφής του που πρέπει να καταβληθεί, οι οποίες στην περίπτωση της
διακοπής της συμβίωσης είναι δυνατόν
να είναι διαφορετικές (αυξημένες ή περιορισμένες) από εκείνες της έγγαμης
συμβίωσης(ΑΠ 823/2000 ΕλλΔικ. 41,
1597, ΑΠ 1661/1997 Δνη 1998, 1294).
Στην προκειμένη περίπτωση στην κρινόμενη αγωγή της ενάγουσας ουδόλως
διαλαμβάνεται η έλλειψη εισοδημάτων
του ανηλίκου το στοιχείο δε αυτό (απορία) του ανηλίκου είναι αναγκαίο για
τη θεμελίωση του ασκούμενου με την
αγωγή δικαιώματος ενόψει του ότι η
Α.Κ. 1486§2 εισάγει σημαντική εξαίρεση στο γενικό κανόνα της Α.Κ. 1486§1
και το ανήλικο, σύμφωνα με τη διάταξη
αυτή έχει δικαίωμα διατροφής από τους
γονείς του ακόμα και αν έχει περιουσία,
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εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας,
το προϊόν της εργασίας του ή άλλα
τυχόν εισοδήματα του δεν αρκούν για τη
διατροφή του. Η έλλειψη του στοι-χείου
αυτού δεν μπορεί να συμπληρω-θεί με
τις προτάσεις. Ακόμη για τη δια-τροφή
της ίδιας της ενάγουσας ατομικά δεν
περιλαμβάνεται το αναγκαίο κατά τα άνω
στοιχείο της αδυναμίας της να διατραφεί
υπό τις συνθήκες του έγγα-μου βίου
από δικούς της πόρους. Εξάλ-λου στην
προκειμένη περίπτωση ενόψει του
ότι η ένδικη αξίωση διατροφής είναι
διαρκής χρηματική παροχή κατά μήνα
προκαταβαλλόμενη για να καλύψει διαρκείς ανάγκες επιβίωσης των δικαιούχων, ενεργοποιείται μόνο όχληση του
δικαιούχου και οφείλεται μόνο από την
υπερημερία του υποχρέου, αν αφορά
παρελθόντα χρόνο (άρθρα 1498, 1392
Α.Κ), δύναται δε να επιδικάζεται και για
μέλλοντα χρόνο, παρέπεται ότι στοιχείο αναγκαίο για τη νομική θεμελίωση
της αξίωσης αυτής είναι η όχληση και η
υπερημερία του υποχρέου (αν η αξίωση διατροφής αφορά παρελθόντα χρόνο) και ο προσδιορισμός του χρόνου
έναρξης και λήξης της αξιoύμενης και
κατά μήνα προκαταβλητέας διατροφής
για να ελεγχθεί η νομιμότητα αυτής,
αναλόγως αν αφορά παρελθόντα ή μέλλοντα χρόνο και να προσδιοριστεί επακριβώς και συγκεκριμένως το αίτημα
της αγωγής, λόγω του ανωτέρω και
πε-ριοδικού χαρακτήρα της διατροφής
(ΕφΑθ 5908/1993 Δνη 36.879). Στην
αγωγή εκτός των προαναφερθέντων
ελλείψεων δεν προσδιορίζεται με αυτή
(ούτε με τις προτάσεις) η έναρξη και η
λήξη του χρόνου για τον οποίο ζητείται
να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα την αξιούμενη
δια-τροφή για λογαριασμό της ίδιας και
του τέκνου της. Επομένως η αγωγή υπό
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το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα
είναι σύμφωνα με τις προηγηθείσες
νομικές σκέψεις άκυρη ως δικόγραφο
και απορριπτέα ως απαράδεκτη. Το
πρωτο-βάθμιο Δικαστήριο το οποίο
δέχθηκε ότι η αγωγή είναι ορισμένη και

προχώ-ρησε στην μερική κατ’ ουσίαν
παραδο-χή της και επιδίκασε διατροφή
για δύο χρόνια από την επίδοση της
χωρίς να διατυπώνεται τέτοιο αίτημα
στην αγω-γή, έσφαλε.

878/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ανδρούλα Χριστοδούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάσος Αναστασόπουλος, Σταύρος Καμμένος, Λεωνίδας
Υφαντής).
Γονική μέριμνα. Πώληση από τον ασκούντα αυτόν πατέρα ανηλίκου ακινήτων του
τελευταίου βάσει αδειών εκποίησης του δικαστηρίου. Χρησιμοποίηση του τιμήματος όχι
για αγορά ακινήτων για λογ/σμό του ανηλίκου όπως ορίζουν οι άδειες του δικαστηρίου
αλλά για ατομικούς σκοπούς. Υποχρέωση του πατέρα να αποζημιώσει τον ανήλικο με
το ποσό που εισέπραξε από την πώληση του ακινήτου λόγω αδικοπραξίας. Περιστατικά.

Αποδείχθηκαν, κατά τη κρίση του
δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγμα-τικά
περιστατικά: Ο πρώτος εναγό-μενος
είχε τελέσει το έτος 1979 νόμιμο γάμο με
την Π.Τ, από τον οποίο απέκτη-σαν ένα
τέκνο, την ενάγουσα, η οποία γεν-νήθηκε
στις 29.3.1980. Ο γάμος των ανωτέρω
λύθηκε αμετάκλητα με την υπ’ αριθμ.
888/1984 απόφαση του Μονο-μελούς
Πρωτοδικείου Αγρινίου. Μετά τη λύση
του γάμου της η Π.Τ εγκαταστά-θηκε με
την ανήλικη τότε κόρη της, ενά-γουσα,
της οποίας ασκούσε την επιμέ-λεια,
στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ ο πρώ-τος
εναγόμενος τέλεσε δεύτερο γάμο με
την β΄ εναγομένη, από τον οποίο απέκτησαν τρία τέκνα και κατοικούσαν στο
Αγρίνιο. Στις 17.3.1992 η μητέρα της
ενάγουσας πέθανε, όταν η τελευταία
ήταν σε ηλικία μόλις 12 ετών κι έτσι ο
πρώτος εναγόμενος μετέβη στο Ηράκλειο Κρήτης και παρέλαβε την ενάγουσα κόρη του και την μετέφερε στο Αγρίνιο, προκειμένου να ζήσει μαζί με αυτόν
και την νέα του οικογένεια. Έκτοτε, η

ενάγουσα ζούσε μαζί με τον πατέρα της
και τη νέα του οικογένεια μέχρι το έτος
1999, οπότε μετέβη στην Αθήνα για
σπουδές στα ΤΕΙ Αθηνών, στο Τμήμα
Νοσηλευτικής. Η μητέρα της όσο ζούσε
αγόρασε δύο ακίνητα για λογαριασμό
της κόρης της, δυνάμει των υπ’ αριθμ.
2121 και 2122/11.6.1989 συμβολαίων
της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ε.Β,
που μεταγράφηκαν νόμιμα και έτσι η
ενάγουσα κατέστη κυρία των κάτωθι
ακινήτων:1) ενός αγροτεμαχίου έκτασης
κ.λ.π. Κατά τον ως άνω χρόνο αγοράς
των δύο ακινήτων εκ μέρους της μητέρας
της ενάγουσας για λογαριασμό και επ’
ονόματι της ενάγουσας η τελευταία
(ενά-γουσα) ήταν μόλις εννέα (9) ετών
και δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τότε,
ούτε και μετά τον θάνατο της μητέρας
της έμαθε ότι ήταν κυρία των παραπάνω
ακινήτων, αλλά πολύ αργότερα πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό, όπως θα
αναφερθεί κατωτέρω. Το έτος 1994, ο
πρώτος εναγόμενος, ο οποίος ασκούσε
τη γονική μέριμνα της ανήλικης τότε

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

κό-ρης του, ενάγουσας, υπέβαλε στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Αγρινίου την
από 4.11.1994 αίτηση του, επί της
οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 472/1994
απόφαση του ως άνω δικαστηρίου
(εκουσίας δικαιοδοσίας), με την οποία
του παρασχέθηκε η άδεια να εκποιήσει
το πρώτο ως άνω ακίνητο (αγροτεμάχιο), με ελάχιστο τίμημα 1.000.000
δραχμών, προκειμένου να αγοράσει
άλ-λο προσοδοφόρο ακίνητο (λιοστάσι),
το τυχόν δε υπόλοιπο του τιμήματος να
καταθέσει επ’ ονόματι της σε αξιόχρεη
τράπεζα. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, ο πρώτος εναγόμενος δυνάμει του υπ’ αριθμ. 18171/21.2.1995
αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της
συμβολαιογράφου Αθηνών Α.Κ-Λ, που
μεταγράφηκε νόμιμα, πώλησε το ως
άνω ακίνητο, αντί τιμήματος 1.200.000
δραχμών. Επίσης, ο τελευταίος το έτος
1996, με νέα αίτηση του ενώπιον του
ίδιου ως άνω δικαστηρίου ζήτησε την
άδεια να εκποιήσει και το δεύτερο ως
άνω ακίνητο της ενάγουσας. Επί της
αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.
202/1996 απόφαση, με την οποία του
παρασχέθηκε η άδεια να εκποιήσει το
δεύτερο πιο πάνω ακίνητο (οικόπεδο),
αντί ελαχίστου τιμήματος 4.000.000
δραχμών, προκειμένου να αποκτήσει
ένα άλλο διαμέρισμα στο Αγρίνιο. Μετά
την έκδοση της ως άνω απόφασης ο
πρώτος εναγόμενος δυνάμει του υπ’
αριθμ. 20922/25.2.1997 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου
Ηρακλείου Ε.Β, που μετεγράφηκε νόμιμα, πώλησε και το δεύτερο ως άνω
ακί-νητο, αντί τιμήματος 7.185.668
δραχ-μών. Συνολικά, επομένως, ο
πρώτος εναγόμενος από την εκποίηση
και των δύο ακινήτων της ενάγουσας
έλαβε το τίμημα το ποσό των (1.200.000
+7.185.668 =) 8.385.668 δραχμών, ήτοι
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το ισόποσο των 24.609,44 ευρώ. Τα ως
άνω αγοραπωλητήρια συμβόλαια, ως
δημόσια έγγραφα, αποτελούν πλήρη
απόδειξη ως προς το εισπραχθέν ως
άνω τίμημα, εφόσον αυτά δεν προσβάλλονται ως πλαστά (438 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα
το έτος 1999, μετά την αποφοίτηση
της από το λύκειο, εισήχθη στο τμήμα
Νο-σηλευτικής Α΄ της Σ.Ε.Υ.Π του ΤΕΙ
Αθή-νας, από το οποίο αποφοίτησε το
έτος 2003 και έκτοτε εργάζεται ως νοσηλεύτρια στη Νευρολογική Κλινική Αθηνών. Στις 15.12.2003 η Δ.Ο.Υ Α΄ Ηρακλείου επέδωσε στην ενάγουσα την υπ’
αριθμ. 135/2003 πράξη επιβολής προστίμου 150.000 δραχμών για διαφορά
του κυρίου φόρου που προέκυψε από
τον έλεγχο της κληρονομίας της μητέρας
της. Τότε η ενάγουσα ερευνώντας γιατί
έπρεπε να πληρώσει το παραπάνω
πο-σό, πληροφορήθηκε για πρώτη
φορά ότι εκτός από τα ακίνητα που
κληρονό-μησε από την μητέρα της,
ήταν κυρία των δύο προαναφερομένων
ακινήτων, τα οποία πώλησε ο πατέρας
της. Εξάλ-λου αποδείχθηκε ότι ο πρώτος
εναγό-μενος τα χρήματα που εισέπραξε
από την πώληση των δύο ακινήτων της
ενά-γουσας δεν τα διέθεσε για την αγορά
άλλων ακινήτων, όπως όριζαν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, με τις οποίες
του παρασχέθηκαν οι σχετικές άδειες
εκποίησης, ούτε άλλωστε τοποθέτησε
αυτά (χρήματα) επωφελώς επ’ ονόματι
και για λογαριασμό της ανήλικης τότε
θυγατέρας του, όπως ήταν υποχρεωμένος από την ειδική έννομη σχέση γονέα
και τέκνου (άρθρα 1525, 1529), αλλά
αντίθετα ιδιοποιήθηκε αυτά παράνομα,
ζημιώνοντας την ενάγουσα κατ’ αυτό τον
τρόπο κατά το ίδιο ποσό (914 ΑΚ, 375§1
ΠΚ). Επίσης, από κανένα αποδεικτικό
στοιχείο δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός
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του πρώτου εναγόμενου ότι χρησιμοποίησε μέρος του παραπάνω χρηματικού
ποσού που εισέπραξε από την πώληση
των ακινήτων για την κάλυψη των σπουδαστικών αναγκών της ενάγουσας στην
Αθήνα, δεδομένου ότι αυτή για την είσοδο της στο ΤΕΙ Αθηνών δεν είχε παρακολουθήσει καθόλου φροντιστηριακά
μα-θήματα, ενώ κατά τη διάρκεια των
σπουδών της στο ως άνω εκπαιδευτικό
ίδρυμα της παρεχόταν απ’ αυτό δωρεάν
στέγαση και σίτιση και επί πλέον αυτή
εργαζόταν όταν βρισκόταν στην Αθήνα,
κατά τα Σαββατοκύριακα, στο φούρνο
της αδελφής της δεύτερης εναγομένης

και τα καλοκαίρια σε πρατήριο βενζίνης. …Η ως άνω παράβαση της υποχρέωσης του πρώτου εναγομένου, η
οποία προκύπτει από την ειδική έννομη
σχέση γονέα και τέκνου και αποτελεί
συγχρόνως στη προκειμένη περίπτωση
και αδικοπραξία (υπεξαίρεση, 375§1
ΠΚ), τον καθιστά υπόχρεο να καταβάλει στην ενάγουσα ισόποση αποζημίωση, δηλαδή ποσού 24.609,44 ευρώ,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 914
ΑΚ, κι όχι το ποσό των 129.126,9 ευρώ
που ισχυρίζεται αβάσιμα η ενάγουσα ότι
συνιστά ζημία αυτής.

937/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Αναστάσιος Τελώνης, Αιμιλία
Αγγελοπούλου, Παναγιώτης Ανδρονόπουλος, Νικόλαος
Παρασκευόπουλος, Δημήτριος Τσαούσογλου).
Αποκτήματα. Παραγραφή της αξιώσεως για την περίπτωση της τριετούς διαστάσεως
δεν διαλαμβάνει η διάταξη του άρθρου 1401 εδ.γ ΑΚ. Όταν ζητείται η επιδίκαση
ποσοστού μεγαλύτερου από 1/3 των αποκτημάτων, πρέπει στην αγωγή να γίνεται και
προσδιορισμός του τρόπου, της αξίας και του αιτιώδους συνδέσμου της συμβολής του
συζύγου στην επαύξηση της περιουσίας του εναγομένου. Όταν όμως ζητείται το 1/3
(τεκμαρτή συμβολή) τότε μοναδική προϋπόθεση είναι η επαύξηση της περιουσίας του
υπόχρεου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου. Λύση του γάμου με το θάνατο ενός
των συζύγων. Η αγωγή στρέφεται κατά των κληρονόμων. Αν και ο ίδιος ο ενάγων
είναι κληρονόμος, τότε έχουμε απόσβεση λόγω συγχύσεως του μέρους της αξιώσεως
το οποίο αντιστοιχεί στο κληρονομικό του δικαίωμα. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1400 παρ. 1 και 2 και 1401 εδ. γ΄ Α.Κ,
προκύπτει ότι η αξίωση συμμετοχής
στα αποκτήματα υπάρχει στις περιπτώσεις λύσεως ή ακυρώσεις του γάμου καθώς και στην περίπτωση της
τριε-τούς διαστάσεως των συζύγων και
ότι η εν λόγω αξίωση παραγράφεται δύο
χρόνια μετά την λύση ή την ακύρωση

του γάμου. Περί παραγραφής της αξιώσεως για την περίπτωση της τριετούς
διαστάσεως δεν διαλαμβάνει η δεύτερη
από τις ανωτέρω διατάξεις. Από αυτό
συνάγεται ότι ο νομοθέτης δεν θέλησε
να αποστεί από τις ρυθμίσεις που καθιερώνουν άλλες διατάξεις του ιδίου
Κώ-δικα. Έτσι στην περίπτωση της
τριετούς διαστάσεως η παραγραφή
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αρχίζει, με βάση την ρυθμίζουσα την
έναρξη της πα-ραγραφής γενική διάταξη
του άρθρου 251 Α.Κ., από την στιγμή
που η αξίωση γίνεται απαιτητή, δηλαδή
από την συμ-πλήρωση της τριετίας της
διαστάσεως, αλλά εφ’ όσον υφίσταται
και διαρκεί ακόμη ο γάμος αναστέλλεται
αυτή, σύμφωνα με την διάταξη του
άρθρου 256 αριθμ. 1 ΑΚ., μέχρι να λυθεί
ή ακυ-ρωθεί ο γάμος, οπότε τρέχει ο ως
άνω χρόνος αυτής (ΑΠ 1372/2000 ΕλΔ
2002.391, 1090/2000 ΕλΔ 2001.391,
ΕφΔωδ. 221/2004 ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση η 1η και η 4η ενάγουσα είχαν ισχυρισθεί στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ότι η επίδικη αξίωση
της ενάγουσας έχει υποπέσει στην 3ετή
παραγραφή του αρθρ. 1401 εδ. γ΄ ΑΚ,
επειδή ασκήθηκε μετά την παρέλευση
3ετίας από την γέννηση της, ήτοι μετά
την παρέλευση 3 ετίας από την συμπλήρωση της 3ετούς διαστάσεως της με
τον σύζυγο της που άρχισε το 1981. Ο
ισχυρισμός αυτός είναι μη νόμιμος και
πρέπει να απορριφθεί. Τούτο επειδή η
αξίωση της ενάγουσας γεννήθηκε μεν
μετά την παρέλευση 3ετίας από την
έναρξη της διαστάσεως της με τον θανόντα σύζυγο της, όμως εφ’ όσον οι εναγόμενες δεν επικαλούνται, ούτε βέβαια
και προκύπτει, ότι μεσολάβησε λύση του
γάμου τους, η αρξαμένη παραγρα-φή
ανεστάλη καθ’ όλην την διάρκεια του
γάμου και άρχισε να τρέχει μετά την
λύση του δια του θανάτου του συζύγου
της την 31-1-2001. Έκτοτε όμως και μέχρι την άσκηση της αγωγής (28-8-2001)
προφανώς δεν είχε παρέλθει η προβλεπομένη 3 ετία της παραγραφής.
Το άρθρο 1400 ΑΚ, όπως έχει
αντικατασταθεί με το άρθρο 15 του ν.
1329/1983 που ισχύει από 18.2.1983
ορίζει τα εξής: «Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου
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έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε
με οποιοδήποτε τρόπο στην αύξηση
αυτή, δικαιούται να αποκτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης, το οποίο
προέρχεται από τη δική του συμβολή.
Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός
αν αποδειχθεί μεγαλύτερη μικρότερη ή
καμία συμβολή…». Κατά δε το άρθρο
54 παρ. 1 του ίδιου ν. 1329/1983,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τότε
που ίσχυσε, με το άρθρο 12 του ν.
1649/1986, «οι διατάξεις του άρθρου
1400 του ΑΚ, όπως αντικαθίστανται
με το άρ-θρο 15 αυτού του νόμου
(1329/1983) αφορούν και περιουσιακά
στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν από την
έναρξη ισχύος του ν. 1329/1983, εφόσον
ο γά-μος δεν είχε λυθεί η ακυρωθεί μέχρι
τότε». Κατά την αληθινή έννοια των διατάξεων αυτών η απαίτηση του κάθε συζύγου από το άρθρο 1400 ΑΚ είναι κατ’
αρχήν ενοχή αξίας, δηλαδή χρηματική
ενοχή, αντικείμενο της οποίας αποτελεί
η χρηματική αποτίμηση της περιουσιακής αυξήσεως του υπόχρεου συζύγου,
που προέρχεται από τη συμβολή του
δικαιούχου. Ο κανόνας όμως αυτός δεν
αποκλείει, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, την εξουσία του δικαστή να
διατάξει, δεχόμενος σχετικό αίτημα του
ενός ή του άλλου συζύγου, ενοχικώς δε
πάντοτε, την απόδοση του ποσο-στού
της συμβολής του δικαιούχου συ-ζύγου
στην αύξηση της περιουσίας του άλλου
συζύγου με αυτούσια απόδοση είτε
ανάλογου ορισμένου ή ορισμένων
πραγμάτων ίσης αξίας προς το ποσοστό της συμμετοχής του δικαιούχου στην
αύξηση της περιουσίας του άλλου (ΑΠ
Ολομ. 28/1996 ΕλΔ 38.28). Η συμ-βολή
μπορεί να γίνει όχι μόνο με την παροχή
κεφαλαίου υπό οποιαδήποτε μορφή,
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αλλά και με την παροχή διαφό-ρων
υπηρεσιών, αποτιμημένων σε χρή-μα
κατά θετικό ή αρνητικό (με εξοικονόμηση δαπανών) τρόπο, όπως είναι η παροχή εργασίας εντός της οικογενειακής
στέγης ή η απασχόληση του ενός συζύγου για την ανάπτυξη της επιχειρήσεως
ή του επαγγέλματος του άλλου, εφόσον
οι παροχές αυτές υπερβαίνουν το
μέτρο εκπληρώσεως της υφισταμένης
(από τις διατάξεις του ΑΚ 1389, 1390)
υπο-χρεώσεως για κοινή συμβολή στις
οικο-γενειακές ανάγκες (ΑΠ 252/02 ΕλΔ
44.130, ΕΑ 1249/03 ΕλΔ 45.1066, ΕΑ
8505/02 ΕλΔ 44.810). Όταν ζητείται η
επιδίκαση ποσοστού μεγαλύτερου από
το 1/3 των αποκτημάτων, ως προς το
οποίο λειτουργεί υπέρ του ενάγοντος το
σχετικό τεκμήριο συμβολής (από την ΑΚ
1400 § εδ. β΄), στην αγωγή πρέπει να
γίνεται και προσδιορισμός του τρό-που,
της αξίας και του αιτιώδους συνδέ-σμου
της συμβολής αυτού στην επαύ-ξηση
της περιουσίας του εναγομένου (ΑΠ
1740/02 ΝοΒ 51.1226). Όταν όμως η
αξίωση στηρίζεται στην τεκμαρτή συμβολή τότε μοναδική προϋπόθεση έχει
την επαύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου κατά την διάρκεια του
γάμου, την οποίαν και μόνον ο δικαιούχος οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει, οπότε η συμβολή του τεκμαίρεται
ότι ανέρχεται στο 1/3 της περιουσιακής
επαυξήσεως. Άρα στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος σύζυγος δεν βαρύνεται
με την επίκληση και απόδειξη ούτε της
συμβολής του καθ’ εαυτήν ούτε του ποσοστού της, επομένως δε ούτε του ποσού της οφειλόμενης συνεισφοράς του,
αν έχει συμβάλει με παροχές που συνιστούν εκπλήρωση της υποχρεώσεως
για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας (ΑΠ 3/2003 ΝΟΜΟΣ, Α.Π.
76/1997 ΝοΒ 46.780). Εξ άλλου ο
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ισχυ-ρισμός του εναγομένου ότι ο
ενάγων σύ-ζυγος του δεν έχει συμβάλει
καθόλου στην αύξηση της περιουσίας
του συνι-στά ένσταση κατά το μέρος που
προ-βάλλεται προς απόκρουση της τεκμαρτής συμβολής και συνεπώς η απόδειξη του βαρύνει τον εναγόμενο (βλ.
ΑΠ 76/1997 οπ.π., ΕφΔωδ. 6/2006 ΝΟΜΟΣ, Ελ. 2571/1991 ΕλΔ 33. 166, ΕΑ.
6526/1991 ΕλΔ33.164, ΕφΠειρ. 1965/
1988 ΕλΔ 31.1487, Γ.Ν. Διαμαντόπουλο, Η συμβολή του δικαιούχου συζύγου
από τη σκοπιά του δικονομικού δικαίου,
ΕλΔ 34, 501). Στην περίπτωση λύσεως
του γάμου με τον θάνατο του ενός των
συζύγων η αξίωση συμμετοχής στα
αποκτήματα κατευθύνεται κατά των λοιπών συγκληρονόμων του επιζώντος συζύγου, κάθε συγκληρονόμος δε, θα βαρύνεται ανάλογα με το κληρονομικό του
ποσοστό με την εκπλήρωση αυτής της
υποχρέωσης προς τον επιζώντα σύζυγο. Περαιτέρω, αν ο επιζών σύζυγος
είναι και κληρονόμος και, επομένως,
στο πρόσωπο του θα συνενωθούν, ως
προς την αξίωση συμμετοχής, οι ιδιότητες δανειστή και οφειλέτη, θα επέλθει
απόσβεση, με σύγχυση (άρθρο 453 εδ.
α ΑΚ) του μέρους της αξιώσεως το οποίο
αντιστοιχεί στο κληρονομικό του μερίδιο
(ΕΑ 9775/1988 ΕλΔ 41.146).
(Α) Η ενάγουσα είχε τελέσει νόμιμο γάμο με τον Α.Λ την 27-7-1994. Ο
Α.Λ (του λοιπού:ο σύζυγος) τότε εστερείτο παντελώς οποιασδήποτε περιουσίας. Η ενάγουσα εργαζόταν μέχρι το
1945 στην «Πειραϊκή – Πατραϊκή» και
αργότερα επί ένα έτος εργάσθηκε στην
σαπωνοποιΐα «Κανελλόπουλου». Ο
σύζυγος μετά τον γάμο άνοιξε κατάστημα ενοικιάσεως ποδηλάτων, ενοικιάζοντας αρχικά τέσσερα (4) ποδήλατα,
που προήρχοντο από τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής. Σιγά – σιγά το κατά-
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στημα αυτό εξοπλίσθηκε και με άλλα
ποδήλατα και αργότερα ο σύζυγος
λει-τούργησε κατάστημα επισκευής και
πωλήσεως ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων. Επίσης ο σύζυγος άρχισε να
ασχολείται με το εμπόριο μαγνητικών
βραχιολιών. Από όλες αυτές τις επαγγελματικές δραστηριότητες το ζεύγος
απέκτησε σταδιακά σημαντικά εισοδήματα, μέρος των οποίων επένδυσε σε
αγορές ακινήτων, τα οποία αγοράσθηκαν στο όνομα του συζύγου κατά την
αξία των ακινήτων αυτών, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. Η ενάγουσα με-τά
τα πρώτα χρόνια του γάμου σταμάτησε να εργάζεται και ησχολείτο με τις
οικιακές εργασίες, την περιποίηση του
συζύγου (καθαρισμός ρούχων, παρασκευή φαγητού κλπ) και την φροντίδα
των παιδιών, που γεννήθηκαν το 1946
(1η εναγομένη), 1947 (3ος εναγόμενος)
και 1949 (2η εναγόμενη), χωρίς η παροχή της στην εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών να υπερβαίνει το μέτρο εκπληρώσεως της υφισταμένης υποχρεώσεως της για κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες (άρθρ. 1389, 1390
ΑΚ)…Η συμμετοχή της ενάγουσας στην
επαύξηση της περιουσίας του συζύγου
της συνίστατο στην παρουσία της στο
κατάστημα πωλήσεως-επισκευής των
ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων και την
εξυπηρέτηση των πελατών, όταν έλειπε
ο σύζυγος για διάφορες εξωτερικές εργασίες και στην υποβοήθηση του στο

εμπόριο των μαγνητικών βραχιολιών
(εξοικονόμηση δαπανών). Η απασχόληση αυτή της ενάγουσας, που υπερέβαινε το μέτρο της υποχρεώσεως της για
κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες, αποτιμώμενη σε χρήμα ανέρχεται,
σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής
πείρας, σε 78.000 δρχ. κατά μέσο όρο το
μήνα, σε τιμές του 2001, από την έναρξη
της επιχειρηματικής δραστηριό-τητας
του συζύγου της (Αύγουστος 1944)
μέχρι την διάσταση τους τον Νοέμ-βριο
του 1981. Ο σύζυγος ήταν αυτός που
είχε την διεύθυνση και την ευθύνη των
ως άνω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και προσέφερε σ’ αυτές την πλήρη και εντατική απασχόληση του. Έτσι
και με δεδομένο ότι η προαναφερθείσα
επαύξηση της περιουσίας του συζύγου
προήλθε αποκλειστικά από τα εισοδήματα από τις δραστηριότητες αυτές,
αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα συμμε-τείχε
στην επαύξηση αυτή κατά ποσο-στό 1/3
(447 μήνες Χ 78.000 δρχ. = 34.866.000
δρχ., ήτοι 1/3, κατά στρογ-γυλοποίηση,
της επαυξήσεως της πε-ριουσίας) και όχι
κατά 60%, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται.
Επομένως πρέπει να απορριφθεί σαν
αβάσιμος κατ’ ου-σίαν ο ισχυρισμός
της 1ης και 4ης των εναγομένων περί
μηδενικής συμβολής της ενάγουσας
στην επαύξηση αυτή, αφού και αυτός ο
μάρτυρας ανταποδεί-ξεως παραδέχθηκε
ότι υπήρξε συμβο-λή αυτής (κατά
10%).

980/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Ασημακοπούλου, Μαρία Ιατροπούλου).
Μνηστεία. Είναι άκυρη αν ο ένας από τους διάδικους είναι έγγαμος έστω και αν ο άλλος
δεν γνώριζε το κώλυμα αυτό. Δικαιολογημένη λύση της μνηστείας. Αγωγή του συζύγου
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που δικαιολογημένα έλυσε τη μνηστεία για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Η αγωγή
είναι νόμιμη και το ποσό που επιδικάστηκε είναι 500 Ευρώ. Περιστατικά. Αγωγή γονέων
και συγγενών κατά του υπαιτίου της λύσης της μνηστείας. Περιστατικά.

Αποδεικνύονται τ’ ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά:Το έτος 1998
η πρώτη ενάγουσα, ηλικίας τότε 16,5
χρόνων γνωρίστηκε με τον εναγόμενο,
ηλικίας τότε 26 χρόνων. Η γνωριμία
τους αυτή εξελίχθηκε σε συναισθηματικό
δεσμό, ο οποίος στη συνέχεια κατέληξε
σε απόφαση γάμου και προς τούτο
συνήψαν και πανηγυρικά μνηστεία στην
Αθήνα στις 23-1-1999. Η μνηστεία αυτή
ήταν άκυρη για το λόγο ότι ο εναγόμενος ήταν ήδη έγγαμος, χωρίς να έχει
λάβει διαζύγιο, ούτε άλλωστε έλαβε
κα-τά τη διάρκεια αυτής και έτσι υπήρχε
στο πρόσωπο του ανατρεπτικό κώλυμα
τελέσεως γάμου με την πρώτη ενάγουσα. Την ύπαρξη του κωλύματος αυτού
αγνοούσε η πρώτη ενάγουσα, πλην
όμως η ακυρότητα υπάρχει και σ’ αυτή
την περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε
κατά την εκτίμηση της νομικής βασιμότητας της αγωγής. Αμέσως μετά την
γνωριμία τους εγκαταστάθηκαν στην
Αθήνα και συγκατοίκησαν αρχικά στην
μισθωμένη οικία (διαμέρισμα) όπου
κατοικούσε ο εναγόμενος στην οδό
Λ.Κ, στη συνέχεια στην οδό Ι.Π αριθμ.
3, στη συνέχεια στην οδό Π αριθμ. 13,
στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στο Β.Α
αρ-χικά σε μισθωμένη οικία επί της
οδού Π.Χ αριθμ. 13, στη συνέχεια επί
της οδού Φ αριθμ. 2 και τέλος στα Ν.Α.
Η συμβίωση τους δεν υπήρξε αρμονική
αφού ο εναγόμενος χειροδικούσε σε
βάρος της πρώτης ενάγουσας και την
εγκατέλειπε πολλές φορές μόνη της.
Παράλληλα, επικαλούμενος οικονομικά
προβλήματα, αποσπούσε από τους γονείς της μνηστής του, διάφορα χρηματικά ποσά, πιέζοντας την τελευταία,

στην οποία ασκούσε μεγάλη επιρροή,
να μεσολαβήσει προς τούτο. Επίσης ο
εναγόμενος απέκρυψε από την πρώτη
ενάγουσα μνηστή του ότι ήταν έγγαμος,
ενώ παράλληλα συνήψε ερωτική σχέση
με την Π.Γ, η οποία ήταν φίλη της. Στις
8-7-2002 η πρώτη ενάγουσα έχοντας
μάθει τον ερωτικό δεσμό του με την
Π.Γ του ζήτησε εξηγήσεις, πλην όμως
η συζήτηση εξελίχθηκε σε διαπληκτισμό
μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια του οποίου ο τελευταίος την έσπρωξε με αποτέλεσμα η ενάγουσα να πέσει σε ένα χαντάκι και να σπάσει το πόδι της. Κατόπιν
τούτου η ενάγουσα δικαιολογημένα,
λό-γω αποκλειστικής υπαιτιότητας του
εναγομένου, υπαναχώρησε από τη μεταξύ τους μνηστεία και επέστρεψε στην
πατρική της οικία. Από την παραπάνω
παράνομη και υπαίτια (από δόλο) συμπεριφορά του εναγομένου απέναντι της
προσβλήθηκε η προσωπικότητα της
πρώτης ενάγουσας και υπέστη ηθική
βλάβη προς ικανοποίηση της οποίας
πρέπει να της επιδικαστεί το χρηματικό
ποσό των 500 ευρώ, το οποίο το Δικαστήριο σταθμίζοντας τις εν γένει συνθήκες και το μέγεθος και τη βαρύτητα της
προσβολής της προσωπικότητας της
και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ως άνω διαδίκων μερών,
κρί-νει ως εύλογο.
Περαιτέρω από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν τα
εξής :Η δεύτερη ενάγουσα, μητέρα της
πρώτης, πιστεύοντας στην τέλεση του
γάμου της τελευταίας με τον εναγόμενο
προέβη στις παρακάτω δαπάνες:1) Σε
πληρωμή των πιο κάτω μισθωμάτων για
τις οικίες στις οποίες διέμενε η κόρη της
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με τον εναγόμενο:α) Των μηνών Μαΐου
και Ιουνίου 1998 κ.λ.π.. Ήτοι κατέβαλε
συνολικά για τα πιο πάνω μισθώματα για
τα οποία προσκομίζονται και έγ-γραφες
σχετικές αποδείξεις πληρωμής, 6.546
ευρώ. Η δαπάνη αυτή έγινε τόσο για
τον εναγόμενο όσο και για την πρώ-τη
ενάγουσα, κόρη της, που συγκατοικούσαν, κατ’ ίσο μέρος, και συνεπώς
αφορά τον εναγόμενο το ήμισυ ήτοι
3.273 ευρώ (6.546 :2) κατά το οποίο
και έγινε αδικαιολογήτως πλουσιότερος
σε βάρος της περιουσίας της δευτέρας
εναγούσης χωρίς νόμιμη αιτία…..2) Κατέβαλε στον εναγόμενο για προσωπικά
του έξοδα και για εξέταστρα καθόσον
αυτός φοιτούσε σε σχολή πολεμικών
τεχνών τα παρακάτω ποσά:…. Ήτοι
για την παραπάνω αιτία του κατέβαλε
συνολικά το ποσό των 1.460 ευρώ, κατά το οποίο ο εναγόμενος κατέστη αδικαιολογήτως πλουσιότερος σε βάρος
της περιουσίας της εναγούσης χωρίς
νό-μιμη αιτία…….Δεν αποδείχθηκε η
ου-σιαστική βασιμότητα του ισχυρισμού
του εναγομένου ότι τα πιο πάνω ποσά
αφορούσαν έξοδα συντήρησης της
πρώτης εναγούσης. 3) Κατέβαλε για
τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν
σε βάρος του εναγομένου το συνολικό
ποσό των 374 ευρώ κατά το οποίο ο
εναγόμενος κατέστη αδικαιολογήτως
πλουσιότερος σε βάρος της περιουσίας
της δεύτερης εναγούσης …..4) Κατέβαλε για την ασφάλιση του υπ’ αριθμ.
κυ-κλοφορίας ΧΧ 4120 Ι.Χ. επιβατηγού
αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του εναγομένου
για τα χρονικά διαστήματα από 27-41998 μέχρι 27-1-1999, από 10-4-2000
μέχρι 10-10-2001 και από 7-11-2001
μέχρι 7-11-2002 το συνολικό ποσό των
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883 ευρώ κατά το οποίο ο εναγόμενος
κατέστη αδικαιολογήτως πλουσιότερος
σε βάρος της περιουσίας της δεύτερης
εναγούσης χωρίς νόμιμη αιτία….Ο
ισχυρισμός του εναγομένου ότι τα πιο
πάνω ποσά για τροχαίες παραβάσεις
και ασφάλιστρα κατέβαλε ο ίδιος και ότι
τα υπεξήραισαν τα πιο πάν ω έγγρα-φα
από την κατοχή του οι ενάγοντες δεν
αποδείχθηκε ουσιαστικά βάσιμος.
…..Περαιτέρω από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκαν τα εξής: Η τέταρτη ενάγουσα, θεία
της πρώτης, δαπάνησε κατά τη διάρκεια της πιο πάνω άκυρης μνηστείας,
πιστεύοντας στην τέλεση του γάμου
της με τον εναγόμενο, για προσωπικά
έξο-δα του τελευταίου (εναγομένου),
το συνολικό ποσό των 3.168 ευρώ, το
οποίο του κατέβαλε από το Δεκέμβριο
του 2000 μέχρι τον Ιούλιο του 2002 και
κατά το οποίο ο εναγόμενος κατέστη
αδικαιολογήτως πλουσιότερος σε βάρος της περιουσίας της άνευ νομίμου
αιτίας (βλ. προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από την εν λόγω ενάγουσα
ήδη εκκαλούσα σχετικά γραμμάτια
είσ-πραξης και δελτία καταθέσεων της
Τράπεζας Εργασίας, της Τράπεζας
Eurobank εργασίας σε λογαριασμούς
στο όνομα του εναγομένου). Συνεπώς
η αγωγή ως προς την τέταρτη των εναγουσών και κατά το μέρος που κρίθηκε
νομικά βάσιμη, πρέπει να γίνει δεκτή
εν μέρει ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το πιο πάνω ποσό των 3.168
ευ-ρώ νομιμοτόκως από 22-8-2002
(επο-μένη της κοινοποίησης σ’ αυτόν
έγγρα-φης εξώδικης όχλησης).
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1001/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Αλέκος Καρώκης).
Διατροφή τέκνου από γονέα. Προϋπόθεση για αξίωση διατροφής από τους γονείς από
ενήλικα τέκνα είναι η απορία τους. Δικαιούχος διατροφής είναι και εκείνος που, ενόψει των
αναγκών της εκπαίδευσης του δεν μπορεί να μετέλθει κατάλληλη εργασία που να επιτρέπει
την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών του. Ως εκπαίδευση νοείται όχι μόνο η κατώτερη
αλλά και η μέση και ανώτερη ή ανώτατη. Ακόμα και η μεταπτυχιακή. Πάντως πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και οι επιδόσεις του δικαιούχου, η προθυμία και η ικανότητα του να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ορισμένου βαθμού και επιπέδου σπουδών. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1485, 1486 παρ. 1 και 1489 παρ. 2 ΑΚ
προκύπτει, ότι δικαίωμα διατροφής έχει
έναντι των γονέων του και το ενήλικο τέκνο, εφόσον δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί
από την περιουσία του ή από εργασία
κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές
βιο-τικές του συνθήκες, ενόψει και των
τυχόν αναγκών της εκπαίδευσης του. Η
δια-τροφή αυτή περιλαμβάνει, σύμφωνα
με το άρθρο 1493 του ΑΚ, όλα όσα είναι
αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου και επιπλέον τα έξοδα για την
ανατροφή, καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευση του.
Προϋπόθεση δηλαδή να αξιώσει διατροφή από τους γονείς του το ενήλικο
τέκνο είναι η απορία του και συγκεκριμένα η έλλειψη επαρκών περιουσιακών στοιχείων ή η αδυναμία του να
μετέλθει κατάλληλη εργασία. Δικαιούχος διατροφής είναι και εκείνος που,
ενόψει των αναγκών της εκπαίδευσης
του, δεν μπορεί να μετέλθει κατάλληλη
εργασία, που να επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών του. Οι
ανάγκες της εκπαίδευσης εξαρτώνται
από τις λοιπές βιοτικές συνθήκες του
δικαιούχου. Ως εκπαίδευση νοείται όχι

μόνον η κατώτερη, αλλά η μέση γενικά
εκπαίδευση κι η ανώτερη ή ανώτατη
(πανεπιστημιακή) ή υπό περιστάσεις
και η μεταπτυχιακή συνέχιση των σπουδών. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις του δικαιούχου,
η προθυμία και η ικανότητα του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ορισμένου
βαθμού και επιπέδου σπουδών (βλ. ΑΠ
884/2003 ΕλλΔνη 45.116, ΑΠ 396/2001
ΝοΒ 50.348, ΕφΑθ 7575/2002 ΕλλΔνη
44.519, Ανδρουλιδάκη, στον ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, άρθρο 1486 αρ.
71 και 94 επ. ΑΚ). Στην προκειμένη υπόθεση, από την κατάθεση της μάρτυρος,
που εξετάσθηκε ενόρκως στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και
την χωρίς όρκο εξέταση του εναγομένου
ως διαδίκου, που περιέχονται στα πρακτικά του ίδιου δικαστηρίου, καθώς και
από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που
επικαλούνται νόμιμα και προσκομίζουν
οι διάδικοι, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η Χ.Κ και
ο εναγόμενος τέλεσαν νόμιμο γάμο το
έτος 1979 και από το γάμο τους αυτόν,
ο οποίος λύθηκε αμετάκλητα με την
622/1993 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών (διαδικασία
εκούσιας δικαιοδοσίας), απέκτησαν δύο
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τέκνα, τον Σ (πρώτο ενάγοντα) και τον Γ
(δεύτερο ενάγοντα), οι οποίοι γεννήθηκαν, αντιστοίχως, την 20.1.1981 και
17.2.1982 9 (αυτά συνομολογούνται).
Ο εναγόμενος απασχολείται σε σουπερμάρκετ της αδελφής του Μ.Τ, που
βρίσκεται στην Κάτω Αχαΐα και αποκομίζει από την εργασία του εισόδημα τουλάχιστον 1.100 ευρώ το μήνα. Άλλους
πόρους από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσία δεν αποδείχθηκε ότι αυτός διαθέτει. Η μητέρα των εναγόντων διατηρεί
λογιστικό γραφείο, σε μισθωμένο κατάστημα, στην Πάτρα. Από την επιχείρηση
αυτή αποκομίζει καθαρά μηναία κέρδη
(αφαιρουμένων των πάσης φύσεως λειτουργικών εξόδων ή δαπανών) τουλάχιστον 1.200 Ευρώ. Άλλο εισόδημα ή
περιουσία δεν έχει. Οι ενάγοντες είναι
σπουδαστές του Τμήματος Λογιστικής
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του ΤΕΙ Πάτρας. Ο πρώτος από αυτούς
δεν έχει περιουσία ή εισοδήματα, ενώ
ο δεύτερος είναι κύριος ενός διαμερίσματος στην Κάτω Αχαΐα, από την
εκμί-σθωση του οποίου μπορεί ευχερώς
να εισπράξει 420 Ευρώ μηνιαίως. Διαμένουν με την μητέρα τους στην Πάτρα στην
μισθωμένη από αυτήν οικία. Δεν έχουν
τη δυνατότητα να εργασθούν βιοποριστικώς, διότι οι ως άνω εκπαιδευτικές
δραστηριότητες απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και προετοιμασία και δεν
αφήνουν σ’ αυτούς επαρκή ελεύθερο
χρόνο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι
ενάγοντες έχουν δικαίωμα διατροφής
έναντι των γονέων τους, ανάλογο προς
τις δυνάμεις του καθενός από αυτούς.
Το χρηματικό ποσό που απαιτείται, με
μέτρο τις συνθήκες της οικογενειακής

263

ζωής με χωριστή διαβίωση των γονέων
και σύμφωνα με την οικονομική τους
κατάσταση, για την τροφή, την ένδυση,
τη στέγαση, το φωτισμό, τη θέρμανση,
την εκπαίδευση, την περίθαλψη και την
ψυχαγωγία τους, είναι 840 Ευρώ για
το καθένα από αυτούς. Από το ποσό
αυτό, μέρος 420 Ευρώ, που υπερβαίνει
το ως άνω μίσθωμα και δεν μπορεί να
διαθέσει ο δεύτερος ενάγων, πρέπει να
επιβαρύνει τους γονείς του, σύμφωνα
με τα προαναφερθέντα. Με βάση λοιπόν τις διατροφικές ανάγκες των εναγόντων και τις οικονομικές δυνάμεις των
γονέων τους, ο εναγόμενος πρέπει να
επιβαρυνθεί με το ποσό των 400 Ευρώ
μηνιαίως κατά στρογγυλοποίηση για τον
πρώτο ενάγοντα (1.100 Χ 100 :2.300 =
47,8% X 840=400) και με το ποσό των
200 ευρώ μηνιαίως κατά στρογγυλοποίηση για τον δεύτερο ενάγοντα (1.100
Χ 100 : 2.300 = 47,8% Χ 420 = 200). Το
υπόλοιπο ποσό, που απαιτείται για την
κάλυψη των διατροφικών αναγκών του
καθενός εξ αυτών (440 και 220 Ευρώ,
αντιστοίχως), μπορεί και πρέπει να
κα-λυφθεί με συνεισφορά της μητέρας
τους, κατά μερική παραδοχή της από
το άρθρο 1489 παρ. 2 ΑΚ ενστάσεως
συνεισφοράς του εναγομένου, η οποία
νομίμως προβλήθηκε. Ο τελευταίος
μπορεί να καταβάλει τα ανωτέρω ποσά
χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του
διατροφή και επομένως ο περί του
αντι-θέτου ισχυρισμός (άρθρο 1487 εδ.
β΄ ΑΚ, ΑΠ 687/2004 ΕλλΔνη 47.1021),
πρέπει ν’ απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμος).
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1042/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Στέλιος Μπιτσώρης, Λάζαρος Γρομιτσάρης).
Διατροφή συζύγου μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου. Απαραίτητα στοιχεία για
να είναι ορισμένη. Περιστατικά.

Το αίτημα ατομικής διατροφής
της ενάγουσας είναι απορριπτέο ως
απαράδεκτο λόγω αθεράπευτης αοριστίας, διότι δεν διαλαμβάνεται στην
αγωγή ο χρόνος της αμετακλήτου λύσεως του μεταξύ των διαδίκων γάμου
γεγονός από το οποίο αφενός άρχεται
η τριετία εντός της οποίας η ενάγουσα
μπορεί να αξιώσει για τον εαυτό της
ατομικά διατροφή με βάση τους επικαλούμενους στην αγωγή λόγους (περιπτ.
3 άρθρου 1442 ΑΚ), αφετέρου με βάση

το οποίο (γεγονός) θα κριθεί κατά το
χρόνο επέλευσης του η συνδρομή της
τελευταίας περιπτώσεως του άρθρου
1442 ΑΚ (λόγος επιείκειας) ως συνέπειας γέννησης της αξίωσης διατροφής,
σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική
σκέψη. Συνεπώς, η σχετική περί αοριστίας ένσταση του εναγόμενου είναι
βά-σιμη και ως προς το σκέλος αυτό
(δια-τροφή ατομικά ενάγουσας).

1101/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ανδρούλα Χριστοδούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μακρυστάθης, Ανδρέας Κακογιάννης).
Αποκτήματα. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της τελικής περιουσίας θεωρείται στη
μεν περίπτωση που ο γάμος λύθηκε ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση ο χρόνος που
η απόφαση αυτή έγινε αμετάκλητη, στην περίπτωση δε της τριετούς διαστάσεως (κατά την
οποία προϋποτίθεται ότι ο γάμος δεν έχει ακόμα λυθεί ή ακυρωθεί), κρίσιμος χρόνος είναι ο
χρόνος ασκήσεως της αγωγής, αφού δεν ορίζεται στο νόμο συγκεκριμένη χρονική αφετηρία.
Για την περαιτέρω όμως αναγωγή σε χρήμα των περιουσιακών αυτών στοιχείων, δηλαδή για
την εξεύρεση της αξίας τους σε χρήμα, κρίσιμος χρόνος είναι αυτός της έννομης προστασίας
δηλαδή εκείνος της ασκήσεως της αγωγής, λαμβανομένης υπόψη, υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου. 224 του ΚΠολΔ, και τις τυχόν μέχρι την πρώτη επ’ ακροατηρίου συζήτηση
της αγωγής διαφοροποιήσεις. Για την ορθή αποτίμηση της αυξήσεως της περιουσίας του
υπόχρεου πρέπει να υπολογισθεί η πραγματική αύξηση της περιουσίας με αποτίμηση
και της αρχικής περιουσίας στις τιμές του χρόνου υπολογισμού της τελικής περιουσίας.
Έννοια της περιουσίας και συμβολής του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του
άλλου. Δωρεές μεταξύ των συζύγων. Πως υπολογίζονται για τα αποκτήματα. Περιστατικά.

Από τη ρύθμιση του άρθ. 1400
του ΑΚ που εφαρμόζεται, κατά το άρθ-

ρο 12 παρ. 1 του ν. 1649/1986, με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 54 του
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ν. 1329/1983 και επί περιουσίας που
αποκτήθηκε πριν την έναρξη της ισχύος
του τελευταίου (ν. 1329/1983) εφόσον ο
γάμος δεν έχει λυθεί ή ακυρωθεί μέχρι
τότε, συνάγεται ότι η αξίωση για τα
συζυγικά αποκτήματα είναι ενοχική και
ανάγεται στην επιπλέον διαφορά της
περιουσίας του άλλου συζύγου κατά
το χρόνο γεννήσεως της αξιώσεως,
δηλαδή κατά το χρόνο της λύσεως
ή της ακυρώσεως του γάμου ή της
συμπληρώσεως τριετίας από τη συζυγική διάσταση (τελική περιουσία), σε
σχέση με την περιουσία αυτού κατά το
χρόνο τελέσεως του γάμου (αρχική περιουσία). Προς υπολογισμό της τελικής
περιουσίας, κρίσιμος χρόνος θεωρείται
στη μεν περίπτωση που ο γάμος λύθηκε ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφα-ση,
ο χρόνος που η απόφαση αυτή έγινε
αμετάκλητη, 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 συγκεκριμένη
χρονική αφετηρία. Για την περαιτέρω
όμως αναγωγή σε χρήμα των περιουσιακών αυτών στοιχείων, δηλαδή για την
εξεύρεση της αξίας τους σε χρήμα, κρίσιμος χρόνος είναι αυτός της παροχής
της έννομης προστασίας, δηλαδή εκείνος της ασκήσεως της αγωγής, λαμβανομένης υπόψη, υπό τις προϋποθέσεις
του άρθ. 224 του ΚΠολΔ, και της τυχόν
μέχρι της πρώτης επ’ ακροατηρίου
συζητήσεως της αγωγής διαφοροποιήσεως. Για την ορθή δε αποτίμηση της
αυξήσεως της περιουσίας του υπόχρε-ου
πρέπει να υπολογισθεί η πραγματι-κή
αύξηση της περιουσίας με αποτίμη-ση
και της αρχικής περιουσίας στις τιμές
του χρόνου υπολογισμού της τελικής
περιουσίας. Ως περιουσία δε θεω-
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ρείται, για την εφαρμογή του άρθρου
1400 ΑΚ, το σύνολο των δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων του προσώπου,
που σε δεδομένο χρόνο δύνανται να
απο-τιμηθούν και ως αύξηση αυτής
νοείται, στη διένεξη περί αποκτημάτων,
η επί πλέον διαφορά, δηλαδή το καθαρό
ενεργητικό που προκύπτει μετά από
σύγκριση της κατά την τέλεση του γάμου
περιουσίας του συζύγου, που μπορεί
να είναι και μηδενική και εκείνης που
αυτός έχει κατά τη λύση ή ακύρωση
του γάμου, ή κατά την συμπλήρωση
τριετούς διαστάσεως των συζύγων,
οπό-τε γεννάται η σχετική αξίωση. Ως
προς την έννοια και το περιεχόμενο
της συμ-βολής του ενός συζύγου στην
αύξηση της περιουσίας του άλλου, γίνεται
δεκτό ότι αυτή συνίσταται όχι μόνο σε
παροχή κεφαλαίου με οποιαδήποτε
μορφή, αλ-λά και σε παροχή διαφόρων
υπηρεσι-ών, αποτιμημένης σε χρήμα
κατά θετικό ή αρνητικό τρόπο, όπως
είναι η εργασία για την ανάπτυξη της
επιχειρήσεως ή του επαγγέλματος του
συζύγου, καθώς και η παροχή εργασίας
εντός της συζυ-γικής οικίας, εφόσον
οι υπηρεσίες αυτές δεν επιβάλλονται
από την εκ του άρθ-ρου 1389 του ΑΚ
υποχρέωση συμβολής στις οικογενειακές
ανάγκες (βλ.ΑΠ 477/2005 ΕλλΔνη 20051414, ΑΠ 411/2004 ΕλλΔνη 2004-1356,
ΑΠ 430/2002 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ,
ΑΠ 1297/1995 ΕλλΔνη 1997-795, ΕΑ
8505/2002 ΕλλΔνη 2003-813).
Σε περίπτωση που στην αγωγή
αποτιμάται η κατά το άρθρο 1389 του
ΑΚ συνεισφορά της ενάγουσας στις
ανάγκες της οικογένειας (καθαριότητα
της συζυγικής οικίας, μαγειρική, φροντίδα των τέκνων κλπ) σε κάποιο χρηματικό ποσό μηνιαίως και προβάλλεται το
ποσό αυτό ως συνυπολογιστέα κατά
το άρθρο 1400 του ΑΚ «συμβολή» της
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ενάγουσας στην αύξηση της περιουσίας
του εναγομένου, δεν προκύπτει μεν
ζήτημα αοριστίας της αγωγής από το
μη προσδιορισμό της επί πλέον του
μέτρου συνεισφοράς, αξίας των προσωπικών υπηρεσιών της συζύγου, αλλά
ανακύπτει ζήτημα εν μέρει νόμω αβάσιμου της αγωγής κατά τον προβαλλό-μενο
αυτό τρόπο συμβολής στην αύξη-ση
της περιουσίας του συζύγου (βλ. ΑΠ
430/2002 οπ.αν.).
Εξάλλου το εφετείο, δυνάμει του
κατά το άρθρο 522ΚΠολΔ μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως, καθίσταται κύριο της διαφοράς μέσα στα
όρια που καθορίζονται από την έφεση
και τους τυχόν πρόσθετους λόγους.
Επομένως, εφόσον με την έφεση ζητείται
η απόρριψη της αγωγής, η οποία έγινε
πρωτοδίκως δεκτή κατ’ ουσία (εν όλω
ή εν μέρει), οφείλει και αυτεπαγγέλτως
να εξετάσει το νόμω βάσιμο και, αν το
αγωγικό αίτημα δεν βρίσκει έρεισμα
στο νόμο, να την απορρίψει, έστω και
χωρίς ειδικό και συγκεκριμένο λόγο
εφέσεως (βλ. ΑΠ 7/2001 Δημοσίευση
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1216/1997 Ελλνη 1998-573,
ΕφΔωδ 139/2006 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ,
Εφ Πατρ 112/2006 ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2006520, Σ.Σαμουήλ Η έφεση έκδ. 2003, σελ.
332 επ.).
Στην προκειμένη περίπτωση,
κα-τά τα εκτιθέμενα και πιο πάνω, η ενάγουσα – εκκαλούσα – εφεσίβλητη Δ.Γ
(τέως συζ. Ι.Π) με την προαναφερόμενη
αγωγή της εξέθετε ότι στην αύξηση της
περιουσίας του εναγομένου συζύγου
της συνέβαλε, μεταξύ άλλων, και με την
παροχή των προσωπικών της υπηρεσιών στις ανάγκες της οικογένειας
(δηλ. καθαριότητα της συζυγικής οικίας,
φροντίδα των τέκνων και του συζύγου
κλπ), η οποία (παροχή) αποτιμάται στο
ποσό των 15.000 δρχ. μηνιαίως κατά
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το πρώτο έτος του γάμου και έκτοτε
ανα-προσαρμοζόμενου κατά ποσοστό
20% ετησίως και ανερχομένου κατά το
τελευ-ταίο έτος της συμβίωσης (1994)
στις 100.000 δρχ. μηνιαίως. Η αγωγή
αυτή κρίνεται από το δικαστήριο τούτο
απορ-ριπτέα ως εν μέρει νομικά αβάσιμη
και δη κατά το ως άνω τμήμα της, κατ’
αυτεπάγγελτη έρευνα, έστω και αν δεν
υπάρχει ειδικός και συγκεκριμένος λό-γος
εφέσεως, καθόσον όπως αναφέ-ρεται
και παραπάνω στη νομική σκέψη, η
παροχή των υπηρεσιών του συζύγου
στη λειτουργία του συζυγικού οίκου
επι-βάλλονται από την εκ του άρθρου
1389 του ΑΚ υποχρέωση συμβολής στις
οικο-γενειακές ανάγκες. Δεν μπορεί δε να
θεωρηθεί συμβολή στην επαύξηση της
περιουσίας του άλλου συζύγου, παρά
μόνο κατά το μέρος που η παροχή αυτή
υπερβαίνει το μέτρο του προαναφερόμενου άρθρου γεγονός όμως που
στην προκειμένη περίπτωση δεν εκτίθεται ότι συντρέχει. Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχθηκε την
αγωγή ως νομικά βάσιμη και κατά το
ως άνω τμήμα της, έσφαλε και πρέπει
να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση. Ακολούθως δε, αφού κρατηθεί η
υπόθεση από το δικαστήριο αυτό, πρέπει να απορριφθεί η αγωγή ως εν μέρει
νομικά αβάσιμη σε σχέση με το ανωτέρω τμήμα της (περί συμβολής της ενάγουσας στην επαύξηση της περιουσίας
του εναγομένου και με την παροχή των
προσωπικών υπηρεσιών της στις ανάγκες της οικογενείας).
Αποδεικνύονται, κατά την κρίση
του δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν γάμο στην Καλαμιά Αιγιαλείας στις 19.8.1979 σε ηλικία ο μεν
σύζυγος 28 ετών, η δε σύζυγος 18 ετών.
Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν δύο
τέκνα, την Γ που γεννήθηκε το έτος 1980
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και τον Κ που γεννήθηκε το έτος 1983.
Αρχικά οι διάδικοι εγκαταστάθηκαν στην
Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα,
όπου εργάζονταν και οι δύο. Η μεν
ενάγουσα – αντεναγομένη εργαζό-ταν
στο εργοστάσιο φαρμάκων του Μαρινόπουλου, ο δε εναγόμενος – αντενάγων αρχικά σε κάποια βιοτεχνία υποδημάτων και ακολούθως ως εφαρμοστής
σε μηχανοποιείο και από την εργασία
τους αυτή απεκέρδαιναν περίπου τα
ίδια ειδοδήματα. Όλα όμως όσα κέρδιζαν από τις εργασίες τους αυτές τα
δαπανούσαν για τις ανάγκες της οικογενείας τους. Καμία αποταμίευση δεν
αποδείχθηκε ότι έκαναν κατά τα έτη
που εργάζονταν στην Ελλάδα. Το έτος
1982 αποφάσισαν να εγκατασταθούν
στην Αυστραλία και δη στην πόλη Waga
Waga, όπου ας σημειωθεί ο σύζυγος
κατοικούσε και εργαζόταν κατά τα έτη
1969-1978. Κατά τους πρώτους μήνες
της εγκατάστασης τους εκεί η μεν ενάγουσα – αντεναγομένη, η οποία ήταν
ήδη έγκυος στο δεύτερο παιδί, εργαζόταν (απασχολούμενη μερικώς) ως
δασκάλα της Ελληνικής γλώσσας σε
παιδιά μεταναστών, ενώ ο σύζυγος
της εργαζόταν (με πλήρες ωράριο) ως
μάγειρας και σερβιτόρος σε εστιατόριο.
Όλα τα εισοδήματα από την εν λόγω
εργασία τους τα δαπανούσαν επίσης
για τις ανάγκες της οικογενείας τους, οι
οποίες, κατά το χρονικό αυτό διάστημα,
ήταν αυξημένες λόγω και της γεννή-σεως
του δεύτερου παιδιού τους που έλαβε
χώρα στην Αυστραλία στις αρχές του
έτους 1983. Τον Οκτώβριο του 1983 ο
εναγόμενος – αντενάγων χρησιμοποιώντας το χρηματικό ποσό των 27.500
δολαρίων Αυστραλίας από τις ύψους
30.000 δολαρίων περίπου καταθέσεις
που είχε αποταμιεύσει κατά το διάστημα των ετών 1969-1978 που, κατά τα
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άνω, διέμενε και εργαζόταν στην πιο
πάνω χώρα, αγόρασε το ½ επιχείρησης
εστιατορίου γρήγορου φαγητού (Fast
Food) μαζί με τον αδελφό του Π.Π, ο
οποίος αγόρασε το υπόλοιπο ½ της
επιχείρησης. Την εν λόγω επιχείρηση,
στην οποία, όπως θα αναφερθεί και
κατωτέρω, αποσχολείτο καθημερινά
και η ενάγουσα – αντεναγομένη, διατήρησαν οι διάδικοι μέχρι το έτος 1988,
οπότε την πούλησαν και επέστρεψαν
στην Ελλάδα. Συμβίωσαν μέχρι τον
Νοέμβριο του 1994, οπότε ο αντενάγων
– εναγόμενος αποχώρησε από την συζυγική οικία. Από τότε βρίσκονταν σε
διάσταση. Συνεπώς μέχρι την άσκηση
της αγωγής και της ανταγωγής είχαν ήδη
συμπληρωθεί τρία χρόνια διάστα-σης
που απαιτεί η διάταξη του άρθρου 1400
ΑΚ. Σημειώνεται ότι ήδη ο γάμος τους
είχε λυθεί με διαζύγιο.
Εξάλλου ως προς το επίδικο θέμα
της αύξησης της περιουσίας των διαδίκων
αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Κατά την
τέλεση του γάμου των διαδί-κων η
ενάγουσα – αντεναγομένη δεν είχε καμιά
περιουσία. Ο εναγόμενος – αντενάγων
όμως, ο οποίος, όπως αναφέρεται και
πιο πάνω, κατά τα έτη 1969-1978 διέμενε
και εργαζόταν στην Αυστραλία, είχε κατά
τον κρίσιμο αυτό χρόνο (της τέλεσης του
γάμου) χρηματι-κή κατάθεση ποσού
30.000 δολαρίων Αυστραλίας (και όχι
101.000 δολαρίων που ισχυρίζεται ο
ίδιος), από τα οποία χρησιμοποίησε
27.500 δολάρια το έτος 1983 για την
αγορά του ½ της προανα-φερόμενης
επιχείρησης (βλ. σχετ. το από 31.10.1983
ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς της
επιχείρησης που προσκο-μίζεται σε
νομότυπη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα). Η ενάγουσα – αντε-ναγομένη
ισχυρίζεται ότι ο αντίδικος σύζυγος της
δεν είχε καμιά περιουσία κα-τά την τέλεση
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του γάμου τους και ότι το χρηματικό ποσό
των 27.500 δολα-ρίων που κατέβαλε ως
τίμημα για την αγορά του μεριδίου του
στην ως άνω επιχείρηση προέρχεται από
τα εισοδή-ματα και των δύο κατά την
διάρκεια του γάμου. Ο τελευταίος αυτός
ισχυρισμός κρίνεται ως ουσιαστικά
αβάσιμος, δεδο-μένου ότι, όπως ακόμα
και οι μάρτυρες που εξετάστηκαν από τη
δική της πλευ-ρά κατέθεσαν, τα
εισοδήματα που αποκόμισαν κατά τα
πρώτα χρόνια του γάμου τους και μέχρι
την αγορά της επι-χείρησης μετά βίας
έφθαναν για την ικα-νοποίηση των
άμεσων βιοτικών αναγκών της
οικογένειας (βλ. μεταξύ άλλων και την
κατάθεση της μάρτυρος Σ.Κουρή,
αδελφής της ενάγουσας –αντεναγόμενης,
η οποία κατέθεσε αφενός μεν ότι όσα
εισοδήματα κέρδισαν στην Ελλάδα τα
συνεισέφεραν για τις ανάγκες της
οικογενείας τους και αφετέρου ο΄τι κατά
το πρώτο διάστημα της διαβίωσης τους
στην Αυστραλία δεν μπόρεσαν να
αποταμιεύσουν χρήματα γιατί σχεδόν
«δεν είχαν να φάνε»). Στο σημείο αυτό
θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτός ως κατ’
ουσίαν βάσιμος ο πρώτος λόγος έφεσης
του εκκαλούντος Ι.Π. Περαιτέρω
αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια του
γάμου ο εναγόμενος – αντενάγων
απέκτησε τα παρακάτω περιουσιακά
στοιχεία:1) ένα οικόπεδο επιφάνειας
408,46 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση
«Ψαροφάϊ» ή «Άγιος Ιωάννης Πράτσικας»
του Δή-μου Πάτρας (οδ. Θάλειας και
Αράξου), το οποίο αποκτήθηκε δυνάμει
του υπ’ αριθμ. 11920/6.12.1984
αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της
συμβολαιογράφου Πατρών Α.Δ που
μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία
μεταγραφών του Υποθηκο-φυλακείου
Πατρών, 2) ένα οικόπεδο επιφάνειας
425, 50 τ.μ. που βρίσκεται στην ίδια πιο
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πάνω θέση του Δήμου Πάτρας (γειτονικό
με το προηγούμενο), το οποίο αποκτήθηκε
δυνάμει του υπ’ αριθμ. 12035/29.1.1985
αγοραπωλητη-ρίου συμβολαίου της ίδιας
πιο πάνω συμβολαιογράφου, που
μεταγράφηκε νόμιμα στα ως άνω βιβλία
μεταγραφών. Τα οικόπεδα αυτά
αγοράστηκαν αντί συνολικού τιμήματος
5.000.000 δραχ-μών περίπου. Στη
συνέχεια ο εναγόμε-νος –αντενάγων, ως
οικοπεδούχος, ανέθεσε με το υπ’ αριθμ.
3282/1988 εργολαβικό συμβόλαιο της
συμβολαιογράφου Πατρών Ε.Γ (όπως
αυτό διορθώθηκε με το υπ ‘ αριθμ.
3952/1989 μεταγενέστερο) στον
εργολάβο οικοδομών Α.Α την ανέγερση
επί των ανωτέρω οικοπέδων πολυόροφης
οικοδομής με το σύστημα της
αντιπαροχής. Επί της εν λόγω οικοδομής
συστάθηκε οριζόντια ιδιοκτησία δυνάμει
του υπ’ αριθμ. 3952/1989 συμβολαίου
της ίδιας συμ-βολαιογράφου που
μεταγράφηκε νόμι-μα στα ίδια πιο πάνω
βιβλία, στο δε οικοπεδούχο περιήλθαν οι
πιο κάτω ορι-ζόντιες ιδιοκτησίες: α)το με
στοιχεία Β-1 διαμέρισμα του δευτέρου
ορόφου, εμβαδού 112 τ.μ., β)το με
στοιχεία Β-2 διαμέρισμα του ίδιου ορόφου
εμβαδού 111 τ.μ και γ) οι με στοιχ. 11 και
12 θέ-σεις σταθμεύσεως του ισογείου
εμβα-δού 23 τ.μ. η κάθεμια. Τα δύο
διαμερί-σματα ο εναγόμενος- αντενάγων
πώλη-σε και μεταβίβασε σε τρίτους
δυνάμει των υπ’ αρίθμ. 3947/16.11.1994
και 8930/ 1.12.1994 συμβολαίων των
συμβολαιογράφων Πατρών Κ.Κ και Ε.Ρ
αντίστοιχα που μεταγράφηκαν νόμιμα
στα ίδια πιο πάνω βιβλία. Ως συνολικό
τίμημα και για τα δύο αυτά διαμερί-σματα
εισέπραξε το χρηματικό ποσό των
32.000.000 δραχμών, το οποίο, πα-ρά
τον αντίθετο ισχυρισμό του, σώζεται κατά
τον κρίσιμο χρόνο άσκησης της αγωγής.
Οι θέσεις σταθμεύσεως, οι οποίες δεν
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πωλήθηκαν, είχαν κατά τον ανωτέρω
κρίσιμο χρόνο αξία 1.000.000 δρχ. η
καθεμία, 3) ένα οικόπεδο επιφά-νειας
1.034.35 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση
«Γούρνα» εντός του οικισμού της
Κοινότητας Καλαμιάς Αιγιαλείας το οποίο
αποκτήθηκε δυνάμει του υπ’ αριθμ.
3816/14.11.1988 αγοραπωλητη-ρίου
συμβολαίου Ακράτας Κ.Π, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ακράτας.
Για το οικόπεδο αυτό καταβλήθηκε τίμημα
1.863.000 δραχμών. Στη συνέχεια ο
εναγόμενος – αντενάγων μεταβίβασε στη
σύζυγο του το ½ εξ αδιαιρέτου του ως
άνω οικοπέδου δυνάμει του υπ’ αριθ.
3847/23.11.1988 συμβολαίου του
προαναφερόμενου συμβολαιογράφου.
Κατά τα επόμενα έτη 1989-1991 επί του
ανωτέρω οικοπέδου αναγέρθηκε διόροφη
οικοδομή συνολικού εμβαδού 319 τ.μ. Για
την ανέγερση της δαπανήθηκαν συνολικά
25.000.000 περίπου δραχμές, ενώ η αξία
του τελευταίου αυτού ακινήτου (οικοπέδου
και οικίας), κατά την άσκηση της αγωγής,
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
60.000.000 δραχμών. Η ενάγουσα –
αντεναγομένη ισχυρίζεται ότι ο αντίδικος
σύζυγος της, κατά την άσκηση της
αγωγής, ανέρχεται συνολικά στο ποσό
των 60.000.000 δραχμών. Η ενάγουσα
– αντεναγομένη ισχυρίζεται ότι ο αντίδικος
σύζυγος της, κατά το χρόνο ασκήσεως
της αγωγής, έχει ακόμη στη κυριότητα
του και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ΑUDI 1.800
c.c αξίας, κατά τον κρίσιμο χρόνο,
4.000.000 δρχ. Επί του ισχυρισμού
αυτού πρέπει να λεχθούν τα εξής:
Πράγματι το έτος 1988 ο εναγόμενος
αγόρασε από την Γερμα-νία ένα
αυτοκίνητο μάρκας ΑUDI, πλην όμως το
εν λόγω όχημα έχει μεταβι-βάσει στον
Α.Μ ήδη από 7.11.1995 (βλ. σχετ. και το
υπ’ αριθμ. πρωτ. 2109/2.2.2005 έγγραφο
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της Δ/νσης Μετα-φορών – Επικοινωνιών
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας
). Δεν αποδείχθηκε δε ότι κατά την
άσκηση της αγωγής σώζεται το από
2.000.0000 δρχ. περίπου τίμημα από την
πώληση του. Στο σημείο αυτό πρέπει να
γίνει δεκτό το δ΄ σκέλος του έβδομου
λόγου έφε-σης του εκκαλούντος Ι.Π.
Σύμφωνα με όλα τα πιο πάνω η τελική
περιουσία του εναγόμενου –
αντενάγοντος ανέρχε-ται, κατά την
άσκηση της αγωγής, στο ποσό των
64.000.000 δραχμών (δηλ. 32.000.000)
δρχ. το τίμημα των δύο διαμερισμάτων +
2.000.000 δρχ. η αξία των δύο θέσεων
στάθμευσης + 30.000.000 δρχ. το ½ εξ
αδιαιρέτου της αξίας του ακινήτου στη
Καλαμιά). Από το ποσό αυτό πρέπει να
αφαιρεθεί η αξία της αρχικής περιουσίας
του ως άνω διάδικου,που κατά τα άνω,
αποτελείται από το χρηματικό ποσό των
30.000 δολαρίων Αυστραλίας. Η εν λόγω
δε περιουσία πρέπει να αποτιμηθεί με τις
τιμές του χρόνου υπολογισμού της
τελικής περιουσίας, ήτοι με τιμές του
χρόνου άσκησης της αγωγής. Κατά το
χρόνο λοιπόν της πρώτης συζήτησης της
αγωγής (16.11.1999), το ως άνω πο-σό
αντιστοιχούσε, σύμφωνα με το δελ-τίο
επίσημων τιμών εξωτερικού συναλλάγματος (ένα δολάριο Αυστραλίας =
204, 95 δραχμές) σε 6.148.500 δραχμές.
Κατά τα άνω η αξία αποκτημάτων γάμου
για τον εναγόμενο – αντενάγοντα
ανέρχονται στο ποσό των 57.851.500
δραχμών (δηλ. 64.000.000 – 6.148.500
δρχ.). Αντίστοιχα η αξία αποκτημάτων
γάμου για την αντεναγό-μενη –ενάγουσα
ανέρχεται σε 30.000.000 δραχμές (το ½
εξ αδιαι-ρέτου του ακινήτου στη Καλαμιά).
Ως προς την περιουσία της ως άνω
διαδίκου πρέπει να σημειωθούν τα
εξής:α) Κατά τη διάρκεια του γάμου, αυτή
απέκτησε από τον πατέρα της, λόγω
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γονικής πα-ροχής, και ένα αγρό
(ελαιώνα), επι-φάνειας 2 στρεμμάτων
περίπου, δυνά-μει του υπ’ αριθμ.
5084/26.7.1990 συμβολαίου του
αναφερόμενου πιο πάνω
σ υ μ β ολαιογράφου Ακράτας που
μεταγράφηκε νόμιμα στα ίδια πιο πάνω
βιβλία. Η περιουσία αυτή δεν υπολογίζεται στα αποκτήματα γάμου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1400
παρ. 3 ΑΚ και β)η απόκτηση του ½ εξ
αδιαιρέτου του αναφερόμενου πιο πάνω
οικοπέδου επί του οποίου ανεγέρθηκε η
προαναφερόμενη οικοδομή, είναι αλήθεια ότι έγινε κατόπιν δωρεάς εκ μέρους
του αντιδίκου συζύγου της. Και ναι μεν
κατά την προαναφερόμενη διάταξη, οι
δωρεές δεν λαμβάνονται υπόψη στην
αύξηση της περιουσίας των συζύγων,
πλην όμως κατά την ορθότερη άποψη
που ακολουθεί και το δικαστήριο αυτό, οι
δωρεές μεταξύ των συζύγων υπολογίζονται στην τελική περιουσία. Και τούτο
γιατί κάθε δωρεά μεταξύ συζύγων, ακόμη
και αν γίνεται από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον
ή κοινωνική ευπρέπεια, τελεί υπό την
διαλυτική αίρεση ότι δεν θα λυθεί ο γάμος
με διαζύγιο ή δεν θα ακυρωθεί. Αν συμβεί
μια από αυτές τις περιπτωσεις θα πρέπει
να γίνει δεκτό ότι η δωρεά δόθηκε με
σιωπηρή συμφω-νία των συζύγων ως
προκαταβολή για ενδεχόμενη μελλοντική
αξίωση στα αποκτήματα (βλ. και Κ.
Παπαδόπου-λου, Αγωγές Οικογενειακού
Δικαίου, Τόμ,. Α΄ έκδ. 2001, σελίς 387 επ.,
Απ. Γεωργιάδη – Μιχ. Σταθόπουλου Αστικός Κώδιξ, τόμος V11 έκδ. 1991, σελίς
300). Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, κατά την οποία ας σημειωθεί έχει ήδη
λυθεί ο γάμος αμετάκλητα με δια-ζύγιο,
πρέπει να θεωρηθεί ότι η δωρεά δόθηκε
ως προκαταβολή για την αξίω-ση στα
αποκτήματα. Άλλωσττε και η ίδια η
ενάγουσα- αντεναγόμενη ισχυρίζεται ότι
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ο σύζυγος της μεταβίβασε σ’ αυτήν το
πιο πάνω ποσοστό του ακινήτου ως
αναγνώριση για τη συμμετοχή της στα
αποκτήματα γάμου.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι όλα
τα χρήματα που διατέθηκαν για την
απόκτηση των πιο πάνω κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων των διαδίκων
προέρχονται, κατά την κρίση του δικαστηρίου, από τη λειτουργία της επιχείρησης γρήγορου φαγητού (Fast Food)
στην Αυστραλία. Συγκεκριμένα οι διάδικοι, οι οποίοι ας σημειωθεί ασχολούνταν και οι δύο με την ανατροφή των
παιδιών τους (λιγότερο όμως ο σύζυγος), από τα χρήματα που κέρδισαν
από την εν λόγω επιχείρηση, μετά την
αφαίρεση των χρημάτων που δαπανούσαν για την αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών, κατά τη διάταξη του
άρθρου 1389 του ΑΚ, κατόρθωσαν
να αποταμιεύσουν :α) συνολικό ποσό
των 5.000.000 δρχ. που διατέθηκε
για την αγορά δύο οικοπέδων στην
Πάτρα (βλ. αναφορά στα υπ’ αριθμ.
11920/6.12.1984 και 12035/29.1.1985
συμβό-λαια ότι για τις αγορές δεν
καταβλήθηκε φόρος, γιατί το τίμημα
καταβλήθηκε με συνάλλαγμα) και β) το
ποσό των 240.000 δολαρίων Αυστραλίας,
το οποίο έφεραν στην Ελλάδα κατά
την επιστροφή τους (βλ. και το υπ’
αριθμ. 036103/28.4.1988 γραμμάτιο της
Εθνικής Τράπεζας, καθώς και την υπ’
αριθμ. 533062/21.11.1989 βεβαίωση
αγοράς συναλλάγματος). Ας σημειωθεί
ότι ποσό 50.000 δολαρίων Αυστραλίας
περίπου από το τελευταίο αυτό ποσό
αποτελεί το τίμημα πωλήσεως του μεριδίου του εναγόμενου αντενάγοντος από
την προαναφερόμενη επιχείρηση. Ένα
μεγάλο μέρος λοιπόν από το ανώτερο
ποσό των 240.000 δολαρίων κρίνεται
ότι δαπανήθηκε για την αγορά του
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ακινήτου στην Καλαμιά Αιγιαλείας και
την εν συνεχεία ανοικοδόμηση της οικίας
σ’ αυτό, η οποία μέχρι τη διάσταση των
διαδίκων αποτελούσε το συζυγικό οίκο.
Οι ισχυρισμοί των διαδίκων ότι δαπανήθηκαν και άλλα χρήματα αποκλειστικά
δικά τους για την απόκτηση των επίδικων αποκτημάτων δεν αποδείχθηκαν.
Ειδικότερα δεν αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος – αντενάγων είχε, πλην του ποσού των 30.000 δολαρίων που αναφέρεται παραπάνω, άλλη αποταμίευση πριν
το γάμο του. Επίσης δεν αποδείχθηκε
ότι πήρε δάνειο από φίλους και γνωστούς για την ανέγερση της οικοδομής
στην Καλαμιά, όπως ισχυρίζεται. Ακόμη
δεν αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα – αντεναγομένη συνέβαλε στην ανέγερση της
ίδιας οικοδομής με ποσό 1.800.000
δραχμών που της δώρησε ο πατέρας
της. Τέλος, αποδείχθηκε ότι, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του
μεριδίου της ανωτέρω επιχείρησης, από
την οποία προήλθαν τα χρήματα, οι διάδικοι συνέβαλαν στην απόκτηση αυτών
κατά 60% ο εναγόμενος – αντενάγων,
ο οποίος, ως πιο έμπειρος από τη σύζυγο του, την οργάνωσε (μαζί με τον
συνέταιρο αδελφό του) και εργαζόταν
σ’ αυτή πολλές ώρες καθημερινά (πάντως ελαφρώς περισσότερες από την
αντίδικο του) ασχολούμενος (μαζί με τον
αδελφό του) με τη διοίκηση της, τους
προμηθευτές, την επίβλεψη των πέντε
(5) υπαλλήλων της, αλλά και την παρασκευή φαγητών και κατά 40% η σύζυγος του, η οποία προσέφερε και αυτή
καθημερινά (ελαφρώς λιγότερες όμως
ώρες, λόγω της μεγαλύτερης ενασχόλησης της με την ανατροφή των παιδιών)
τις υπηρεσίες της εκεί, κυρίως στην καθαριότητα του καταστήματος, στην παρασκευή φαγητών, στο σερβίρισμα των
πελατών, αλλά και στο ταμείο. Σημειώ-
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νεται ότι την απασχόληση της ενάγουσας
στην οικογενειακή επιχείρηση δεν αμφισβητεί ο αντίδικος της, αλλά αντί-θετα
ομολογεί, πλην όμως ισχυρίζεται ότι εργαζόταν απλώς ως υπάλληλος με μηνιαίο μισθό 140 δολαρίων Αυστραλίας,
ισχυρισμός όμως που κρίνεται ως αβάσιμος. Στο σημείο αυτό πρέπει να γί-νουν
δεκτοί κατά ένα μέρος οι 2ος και 3ος λόγος
της έφεσης του εκκαλούντος Ι.Π.
Μετά από αυτά είναι φανερό ότι
η εκκαλούμενη απόφαση, η οποία πλην
του ότι έκρινε ως νομικά βάσιμο και το
τμήμα της αγωγής που αφορά τη συμβολή της ενάγουσας στις οικογενειακές
ανάγκες (για το οποίο γίνεται αναφορά
παραπάνω), έσφαλε και ως προς την
εκτίμησης των αποδείξεων, αφού δέχθηκε α)ότι ο εναγόμενος –αντενάγων δεν
είχε αρχική περιουσία, β) ότι η αξία των
αποκτημάτων γάμου του εναγομένου
– αντενάγοντος ανέρχεται στο ποσό
των 66.500.000 δρχ. (αντί του ορθού
57.851.500 δραχμών) και γ)ότι η αντίδικος του συνέβαλε κατά ποσοστό 50%
σ’ αυτά και αντίστοιχα αυτός στα δικά
της αποκτήματα (αντί του ορθού 40%
και 60% αντίστοιχα). Συνεπώς πρέπει,
αφού απορριφθεί στην ουσία της η
έφεση της Δ.Γ, να γίνει δεκτή η έφεση
του Ι.Π (κατά μερική παραδοχή των
πρώτου, δεύτερου, τρίτου και του υπό
στοιχ. δ΄ σκέλους του έβδομου λόγου
αυτής). Ακολούθως και, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 535 παρ. 1 ΚΠολΔ πρέπει
να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση και αφού διακρατηθεί η υπόθεση από
το δικαστήριο αυτό, να γίνουν εν μέρει
δεκτές η αγωγή και η ανταγωγή ως κατ’
ουσίαν βάσιμες και α) να υπο-χρεωθεί ο
εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα
το ποσό των 67.910, 78 ευρώ (δηλαδή
57.851.500 δρχ. χ 40% = 23.140.000
δρχ., ήτοι 67.910, 78 ευ-ρώ), με το νόμιμο
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τόκο από την επίδοση της αγωγής και
β) να αναγνωριστεί ότι η αντεναγομένη
είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στον
αντενάγοντα το ποσό των 52.824, 65
ευρώ (δηλαδή 30.000 δρχ. χ 60% =

18.000.000 δρχ., ήτοι 52. 824, 65 ευρώ),
με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
ανταγωγής.

1115/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αγησίλαος Μαραγκουδάκης, Γεράσιμος Παρασκευόπουλος).
Διατροφή μεταξύ των συζύγων. Κάθε σύζυγος, ανάλογα με τις δυνάμεις, ανεξάρτητα αν ο ένας
από αυτούς είναι εύπορος και ο άλλος άπορος, έχουν αμοιβαία υποχρέωση διατροφής. Το
μέτρο της διατροφής καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του όπως αυτές προκύπτουν από
τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και, εφόσον κάποιος από αυτούς διέκοψε την έγγαμη
συμβίωση για εύλογη αιτία, η διατροφή, που του οφείλεται από τον άλλο πληρώνεται σε
χρήμα. Συνεπώς προϋπόθεση γενέσεως του διατροφικού δικαιώματος είναι και η σύναψη
νομίμου γάμου μεταξύ των διαδίκων και η διακοπή από εκείνον που ασκεί το σχετικό
δικαίωμα της έγγαμης συμβίωσης, από εύλογη αιτία, ο οποίος έχει βιοτικές ανάγκες, που
δικαιολογούν τον προσδιορισμό της διατροφής στο ζητούμενο με την αγωγή χρηματικό ποσό.
Ένσταση του εναγομένου συζύγου. Πρέπει να ισχυρισθεί και να αποδείξει τα συγκεκριμένα
σε χρήμα εισοδήματα του ενάγοντος δικαιούχου, την πηγή τους και στην περίπτωση που η
επικαλούμενη οικονομική δύναμη εκπηγάζει από δυνατότητα εργασίας πρέπει να αναφέρεται
το συγκεκριμένο επάγγελμα που θα μπορούσε να ασκήσει ο δικαιούχος, ενόψει της ηλικίας
του κ.λπ. Πότε προτείνονται οι σχετικές ενστάσεις και πότε αναφέρονται τα πραγματικά
περιστατικά. Οψιγενείς ενστάσεις για τη μείωση της διατροφής. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1389, 1390, 1391,
1493 ΑΚ προκύπτει ότι οι σύζυγοι
έχουν αμοιβαία υποχρέωση για διατροφή τους, ο καθένας ανάλογα με τις
δυνάμεις του, ανεξαρτήτως του εάν ο
ένας από αυτούς είναι εύπορος και ο
άλλος άπορος, το μέτρο δε της διατροφής καθενός από αυτούς προσδιορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του, όπως
αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες
της οικογενειακής ζωής και, εφόσον κάποιος από αυτούς διέκοψε την έγγαμη
συμβίωση για εύλογη αιτία, η διατροφή,
που του οφείλεται από τον άλλο πληρώνεται σε χρήμα κάθε μήνα προκατα-

βολικώς και προσδιορίζεται, λαμβανομένων υπόψιν και των συνθηκών, που
έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια της χωριστής διαβίωσης των συζύγων. Ενόψει
αυτών προϋπόθεση γενέσεως του
δια-τροφικού δικαιώματος είναι μόνον η
σύναψη νομίμου γάμου μεταξύ των διαδίκων και η διακοπή, από εκείνον που
ασκεί το σχετικό δικαίωμα, της έγγαμης
συμβίωσης από εύλογη αιτία, ο οποίος
έχει βιοτικές ανάγκες, που, λαμβανομένων υπόψιν των παραπάνω συνθηκών,
δικαιολογούν τον προσδιορισμό της
δια-τροφής στο ζητούμενο με την αγωγή
χρηματικό ποσόν. Η τυχόν δε ύπαρξη
οικονομικών δυνάμεων στο πρόσωπο
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του ενάγοντος συζύγου, που του επιτρέπουν να συνεισφέρει στη διατροφή του
άλλου δεν αποτελεί στοιχείο της αγωγής περί διατροφής, αλλά θεμελιώνει
ένσταση, αφού η σύγκριση των δυνάμεων και των δύο συζύγων, που προσδιορίζουν την αναλογία της συνεισφοράς,
καθενός από αυτούς στη διατροφή,
οδηγεί στον περιορισμό του ποσού της
ζητούμενης διατροφής ή ακόμα και την
ολοσχερή απόρριψη της αγωγής, αν
από τη λογιστική εισφορά της οικονομικής δύναμης του κάθε συζύγου, που
γίνεται στα πλαίσια της εκατέρωθεν
συμβολής, συνάγεται ότι δεν υπάρχει
διαφορά μεταξύ των οφειλομένων χρηματικών ποσών λόγω διατροφής. Έτσι
ο εναγόμενος σύζυγος προς καταβολή
διατροφής πρέπει να επικαλεσθεί και
να αποδείξει κατ΄ ένσταση τα συγκεκριμένα σε χρήμα εισοδήματα του ενάγοντος δικαιούχου, την πηγή αυτών και,
στην περίπτωση που η επικαλούμενη
οικονομική δύναμη εκπηγάζει από
δυνατότητα εργασίας πρέπει να αναφέρεται το συγκεκριμένο επάγγελμα που
θα μπορούσε να ασκήσει ο δικαιούχος,
ενόψει των συνθηκών της εγγάμου συμβιώσεως, της ηλικίας, της υγείας των
επαγγελματικών ικανοτήτων, της μορφώσεως και εμπειρίας του. Αν στην ιστορική βάση της προτεινομένης παραπάνω ενστάσεως δε διαλαμβάνονται με
σαφήνεια και πληρότητα τα προαναφερόμενα στοιχεία, υπάρχει αοριστία της
ενστάσεως κατ’ άρθρο 262 ΚΠολΔ.
Πε-ραιτέρω από το συνδυασμό των
παρα-πάνω διατάξεων με εκείνες των
άρθρων 223, 224, 269 παρ. 2, 334, 524,
526 και 527 ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι
προϋ-ποθέσεις επιδικάσεως διατροφής
και ο καθορισμός της έκτασης, και του
ύψους αυτής κρίνονται από το χρόνο
έγερσης της αγωγής ή επί αιτήματος
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για την επιδίκαση από την υπερημερία,
από το χρόνο επέλευσης της, το σχετικό πάντως δικαίωμα, πρέπει να έχει
γεννηθεί κατά την πρώτη συζήτηση
στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου
δικα-στηρίου. Επομένως τα πραγματικά
περιστατικά, που θεμελιώνουν την αγωγή, τα οποία πρέπει να έχουν συντελεσθεί μέχρι την πρώτη συζήτηση στο
ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, είναι απαράδεκτα προτεινόμενα με τις πρωτόδικες προτάσεις, την
έφεση ή τις προτάσεις που υποβάλλονται στο Εφετείο. Αντιθέτως τα καταλυτικά του δικαιώματος, που ασκείται
με την αγωγή γεγονότα και οι αντενστάσεις, τα οποία δεν αφορούν πραγματικούς ισχυρισμούς, που μεταβάλλουν
τη βάση της αγωγής, μπορούν να
προτα-θούν μέχρι την τελευταία επί της
ουσίας της υποθέσεως συζήτηση, τόσο
στο πρωτοδικείο, όσον και στο εφετείο,
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
των άρθρων 269 παρ. 2 και 527 ΚΠολΔ.
Ειδικότερα στη δίκη για την επιδίκαση
διατροφής, ο εναγόμενος, ως εκκαλών,
μπορεί να προτείνει παραδεκτώς, το
πρώτον κατά την εκκλητή δίκη, οψιγενή
ισχυρισμό (ένσταση), στηριζόμενο στην
επελθούσα μεταβολή των προσδιοριστικών του ύψους της διατροφής στοιχείων, η οποία θα μπορούσε να έχει ως
επακόλουθα την παύση ή τη μείωση
του ποσού της διατροφής. Η προβολή
αυτής της οψιγενούς ενστάσεως μπορεί
να γίνει μόνο με εφετήριο ή το δικόγραφο των προσθέτων λόγων, στην ειδική
δε εργατική διαδικασία του άρθρου 681
ΒΚΠολΔ, κατά την οποία εκδικά-ζονται
και οι διαφορές που αναφέρονται στη
διατροφή συζύγων και τέκνων και με
τις προτάσεις, αφού, κατ’ άρθρο 674
παρ. 1 ΚΠολΔ, οι πρόσθετοι λόγοι της
έφε-σης ασκούνται και με τις προτάσεις.
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Τέλος «ως εύλογη αιτία» κατά το άρθρο
1391 ΑΚ νοείται η αυθαίρετη εγκατάλειψη του δικαιούχου συζύγου από τον
υπόχρεο ή η αυθαίρετη αποπομπή του
δικαιούχου συζύγου ή η δικαιολογημένη αποχώρηση του δικαιούχου ή η
δικαιολογημένη αποπομπή του υποχρέου. Η εύλογη αιτία διακοπής της
έγγαμης συμβίωσης μπορεί να οφεί-

λεται και σε αίτια αντικειμενικά, για τα
οποία δεν ευθύνεται κανένας από τους
συζύγους, αλλά και σε κοινή υπαιτιότητα τούτων (βλ. σχ. ΟλΑΠ 2/94, ΟλΑΠ
1626/00, ΑΠ 35/00, ΑΠ 900/2005 Δνη
46, 1078, ΑΠ 296/02 Δνη 139, ΑΠ 132/
03 Δνη 44, 1299, ΑΠ 804/92 Δνη 35, 108
ΑΠ 1031/93 ΕΕΝ 1994, 612, Εφ.Πατρ.
774/2002 ΑχΝομ 2003, 209).

1197/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευτυχία Μπάρκουλα, Παναγιώτης Χαλκιόπουλος).
Πώληση ξένου ακινήτου. Η σύμβαση είναι έγκυρη έστω και αν ο μεταβιβάζων δεν είναι
κύριος. Έναντι όμως του αληθινού κυρίου δεν είναι ισχυρή η μεταβίβαση της κυριότητας
του ακινήτου και συνεπώς εκείνος προς τον οποίο μεταβιβάζεται ξένο ακίνητο δεν αποκτά
κυριότητα εφόσον μεταβιβάσθηκε από μη κύριο. Προίκα. Νόμος 1329/1983. Με τα άρθρα
56, 57 και 58 ρυθμίζεται η τύχη της προίκας που συστάθηκε πριν την ισχύ του νόμου αυτού.
Πάντως μετά την ισχύ του νόμου αυτού (1329/1983) η γυναίκα αποκτά αυτοδικαίως την
κυριότητα του ακινήτου που είχαν δοθεί ως προίκα στον άντρα κατά κυριότητα (διατιμημένη
προίκα λόγω επελεύσεως) εφόσον τα ακίνητα αυτά βρίσκονται στην περιουσία του. Αν
δεν σώζονται τότε ισχύει ότι και στις προίκες που αντικείμενο τους είναι χρήματα, αφού
προικώα παραμένει η συμφωνηθείσα χρηματική αξία (άρθρο 58). Η αυτοδίκαιη εμπράγματη
μεταβολή (επιστροφή της κυριότητας) επερχόμενη με ειδικό νόμο δε χρειάζεται μεταγραφή.
Δαπάνη στο προικώο από το σύζυγο (ανέγερση οικίας). Ο σύζυγος έχει τη δυνατότητα να
ζητήσει τη διαφορά ανάμεσα στην αξία του προικώου με την προσθήκη κατά το χρόνο της
απόδοσης και στην αξία του χωρίς την προσθήκη του κατά τον ίδιο χρόνο. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 239, 513 επ, 1033,
1191 ΑΚ, προκύπτει ότι η πώληση του
ξένου ακινήτου, είναι έγκυρη δηλαδή μόνη η έλλειψη της κυριότητας στο ακίνη-το
δεν έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της
σύμβασης. Έναντι όμως του αληθι-νού
κυρίου δεν είναι ισχυρή η μεταβίβα-ση
της κυριότητας του ακινήτου, καθ’ όσον
για τη μεταβίβαση της κυριότητας του
ακινήτου, καθ’ όσον για τη μεταβίβα-ση
αυτή απαιτείται αυτός που μεταβι-βάζει
να είναι κύριος. Συνεπώς εκείνος προς

τον οποίο μεταβιβάσθηκε ξένο ακί-νητο
δεν αποκτά την κυριότητα, εφόσον του
μεταβιβάσθηκε από μη κύριο (βλ. σχ.
ΑΠ 525/86 ΝοΒ 35, 193, ΑΠ 1528/85
ΝοΒ 34, 1582, ΕφΠειρ 503/1997 Δνη
38, 1900 Μπαλή:Γεν. Αρχές εκδ. 8η
παρ. 87, του ίδιου Εμπρ Δ παρ. 81,
Γεωργιάδης: Εμπρ. Δικ. παρ. 175).
Εξάλλου κατά το άρθρο 78 παρ. 1 του
Εισ Ν ΑΚ σε περίπτωση γάμου, που
τελέσθηκε πριν από την εισαγωγή του
ΑΚ οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων κατά τα σχετικά με την προίκα κρί-
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νονται κατά τις διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, σύμφωνα με το
οποίο στη διατιμημένη λόγω πωλήσεως
προίκα ο σύζυγος αποκτούσε πλήρη
κυριότητα στα πράγματα που συνιστούσαν την προίκα, κινητά ή ακίνητα,
αντικείμενο όμως της προίκας παρέμενε
η χρηματική αξία αυτών που συμφωνήθηκε με το προικοσύμφωνο. Περαιτέρω
με το άρθρο 15 του Ν 1329/1983 καταργήθηκαν οι προϊσχύουσες διατάξεις
που αναφέρονταν στην προίκα και ορίσθηκε με αυτόν στις μεταβατικές του
διατάξεις και ειδικότερα στο άρθρο 56
ότι «οι προίκες που έχουν ήδη συσταθεί
κατά την έναρξη της ισχύος αυτού του
νόμου αποδίδονται στη γυναίκα. Από
το χρονικό αυτό σημείο η γυναίκα αποκτά αυτοδικαίως το πλήρες δικαίωμα
στα προικώα». Στο άρθρο 57 ορίζεται
ότι «από την έναρξη της ισχύος αυτού
του νόμου η γυναίκα αποκτά αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε
φόρου ή τέλους την κυριότητα των
πραγμάτων που δόθηκαν στον άνδρα
για προίκα κατά κυριότητα και σώζονται
στην περιουσία του» και στο άρθρο 58
ότι «οι προίκες που αντικείμενο τους είναι χρήματα ή χρηματική αποτίμηση δεν
αποδίδονται εκτός αν συμφωνήσουν τα
αντίθετα οι σύζυγοι. Για τις προίκες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ΑΚ, που καταργούνται
με αυτόν τον νόμο». Από τα παραπάνω
οριζόμενα προκύπτει ότι η γυναίκα μετά
την ισχύ του Ν. 1329/1983 αποκτά αυτοδικαίως την κυριότητα των ακινήτων
που είχαν δοθεί στον άνδρα για προίκα
κατά κυριότητα, (διατιμημένη λόγω πωλήσεως προίκα), εφόσον τα ακίνητα
αυ-τά εξακολουθούν να βρίσκονται στην
περιουσία του. Αν δε σώζονται ισχύει
ό,τι και στις προίκες που αντικείμενο
τους είναι χρήματα, αφού προικώα πα-
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ραμένει η συμφωνηθείσα χρηματική
αξία. Με την απόδοση της προίκας η
γυναίκα ανακτά πλήρη τα δικαιώματα
στην προικώα περιουσία και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις έννομες
σχέσεις, που είχαν παραχθεί ως προς
την περιουσία αυτή στο πρόσωπο του
άνδρα. Με το άρθρο 57 ο νομοθέτης
θέλησε την επιστροφή όλων των παλαιών προικώων, που βρίσκονται
ακόμα σε εκκρεμότητα δηλαδή εφόσον
υπάρ-χει ακόμη προικώα σχέση, και
επέλεξε για μεγαλύτερη προστασία της
γυναί-κας, την αυτούσια επιστροφή,
εφόσον το προικώο σώζεται. Η αυτοδίκη
εμ-πράγματη μεταβολή (επιστροφή της
κυ-ριότητας), επερχόμενη με βάση ειδικό
νόμο (άρθρο 57) δε χρειάζεται μεταγραφή. Τέλος κατά το άρθρο 56 του ίδιου
νόμου εφόσον ο άνδρας ως προικολήπτης έχει επιχειρήσει ουσιώδεις προσθήκες στο προικώο, όπως ανέγερση
οικοδομής, έχει τη δυνατότητα να
ανα-ζητήσει τη διαφορά ανάμεσα στην
αξία του προικώου με την προσθήκη
κατά το χρόνο της απόδοσης και στην
αξία του χωρίς την προσθήκη κατά τον
ίδιο χρόνο (βλ.σχ. ΑΠ 1928/1988 Δνη
31.1268, ΑΠ 1377/1992 Δνη 35, 1361,
Γεωργιάδη – Σταθόπουλου Αστικός
Κώδιξ σελ. 164 επ, Κ. Παπαδόπουλου:
Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου σελ.
239 επ., Α Γαζής Δνη 30, 253). Στην
παρούσα υπόθεση ο ενάγων εξέθετε
ειδικότερα στην αγωγή ότι με βάση
προικοσυμβόλαια του έτους 1934, που
μεταγράφηκαν νόμιμα, μεταβιβάσθηκε
λόγω διατιμημένης προίκας στον πατέρα του, ένας αγρός (σταφιδάμπελος)
στον οποίο ανήγειρε με δικές του δαπάνες μεταγενέστερα διόροφη οικοδομή το
1975 και 1978, στην οποία κατοικούσε
με τη σύζυγο του ( και μητέρα του ενάγοντος), συνέχεια μέχρι και το θάνατο
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του, που συνέβη το 1995, χωρίς ποτέ
να ενοχληθεί από κανέναν και έτσι απέκτησε την κυριότητα αυτού με τακτική
διαφορετικά με έκτατη χρησικτησία. Ότι
ο πατέρας του κατέλιπε κατά το θάνατο του ιδιόγραφη διαθήκη με την οποία
εγκαθιστούσε αυτόν κληρονόμο του
στην ψιλή κυριότητα του παραπάνω
ακινήτου και τη σύζυγο του στην επικαρπία αυτού. Ότι αποδέχθηκε την
κληρονομία του πατέρα του και μετέγραψε τη σχετική δήλωση αποδοχής
και κατέστη ψιλός κύριος του ίδιου ακίνητου. Ότι μετά το θάνατο του πατέρα
του, η μητέρα του προέβη σε συμβολαιογραφική δήλωση περί αναλήψεως
της προίκας, την οποία μετέγραψε και
ακολούθως προέβη με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που μεταγράφηκε,
στη σύσταση οροφοκτησίας στο ίδιο ακίνητο και μεταβίβασε λόγω πωλήσεως,
με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που
μεταγράφηκε νόμιμα, μεταβίβασε λόγω
γονικής παροχής ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας του ισογείου και υπογείου του ιδίου ακινήτου, στη
δεύτερη εναγομένη, θυγατέρα της και
λόγω δωρεάς το 1/3 της ψιλής κυριότητας αυτών (ισογείου και υπογείου)
στον πρώτο εναγόμενο εγγονό της,
οι οποίοι και κατέχουν έκτοτε το ίδιο
ακίνητο. Με βάση τα δεδομένα αυτά
ζήτησε 1) να αναγνωρισθεί η ακυρότητα
των προανα-φερομένων συμβολαίων,
επειδή δεν ήταν κυρία του επιδίκου
ακινήτου η μη-τέρα του, αλλά ο ίδιος
ως εκ διαθήκης κληρονόμος του πατέρα
του, διαφορε-τικά λόγω πλάνης της
μητέρας του, η οποία εξαπατήθηκε
από τους εναγόμε-νους και πίστευε
ότι ήταν κυρία και 2) να αναγνωρισθεί
ψιλός κύριος του επι-δίκου ακινήτου
και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να
του το αποδώσουν. Σύμ-φωνα με τα
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εκτιθέμενα η αξίωση του ενάγοντος για
την αναγνώριση της ακυ-ρότητας των
παραπάνω δικαιοπραξιών δεν είναι
νόμιμη, αφού η έλλειψη κυριό-τητας
της μητέρας του, που συμβλήθη-κε σ’
αυτές ως πωλήτρια και δωρήτρια, δεν
τις καθιστά για το λόγο αυτό άκυ-ρες με
βάση και όσα αναφέρονται στη νόμιμη
σκέψη που προηγήθηκε. Δε γίνεται
λόγος περί της ακυρότητας των ίδιων
αδικοπραξιών λόγω πλάνης, καθ’ όσον
το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε ως μη
νόμιμο με την εκκαλουμένη από-φαση,
η οποία δεν εκκαλείται ως προς την
παραδοχή της αυτή με την έφεση. Σ’
ότι αφορά τη σωρευόμενη αξίωση του
ενάγοντος για την αναγνώριση του ως
ψιλού κυρίου του επιδίκου ακινήτου και
αυτή δεν είναι νόμιμη. Καθ’ όσον με
βά-ση τα εκτιθέμενα στον προικολήπτη
και δικαιοπάροχο του, πατέρα του,
πε-ριήλθε κατά κυριότητα το επίδικο
προι-κώο ακίνητο, λόγω διατιμημένης
προί-κας, που αποτελούσε αρχικά αγρό
και αξιοποιήθηκε από τον ίδιο με την
ανέ-γερση της διόροφης οικοδομής, το
οποίο κατά την έναρξη της ισχύος του
Ν. 1329/1983 εξακολουθούσε να βρίσκεται στην περιουσία του. Συνεπώς
και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
ίδια νομική σκέψη, η μητέρα του απέκτησε αυτοδικαίως έκτοτε την κυριότητα
αυτού, αφού πρόκειται για διατιμημένη
προίκα που σώζεται στην περιουσία
του προικολήπτη πατέρα του, κατά
τον ίδιο παραπάνω χρόνο. Με βάση τα
δεδο-μένα αυτά ο πατέρας του δεν ήταν
κύ-ριος του επιδίκου ακινήτου κατά το
χρό-νο του θανάτου του και συνεπώς η
απο-δοχή της κληρονομίας του με την
επικα-λούμενη ιδιόγραφη διαθήκη και η
μετα-γραφή της σχετικής δήλωσης, δεν
προ-σπόρισε σ’ αυτόν κυριότητα, αφού
δεν ήταν κύριος ο διαθέτης.
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1200/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Παπάκος, Φαίδωνας Κουλούρης).
Υιοθεσία. Προβλήματα με τη διαφορά της ηλικίας μεταξύ αυτού που υιοθετεί και του
ανήλικου που υιοθετείται. Η πρέπουσα λύση σύμφωνα και με το άρθρο 8 παρ. 3
της Ευρωπαϊκής σύμβασης(ν. 1049/1990). Συναίνεση των φυσικών γονέων. Πότε
αναπληρώνεται αυτή από το δικαστήριο. Καταχρηστική άρνηση τους. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το εδάφιο γ’ του
άρθρου 1544ΑΚ, σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου του συζύγου (γνήσιου ή
θετού) ή ύπαρξης σπουδαίου λόγου,
εισάγεται απόκλιση από τον κανόνα
του εδαφίου α’ προς το συμφέρον του
τέ-κνου, ως προς το ελάχιστο του κατώτατου ορίου ηλικίας το οποίο προσδιορίζεται σε διαφορά μικρότερη των δεκαοκτώ ετών, αλλ’ όχι και μικρότερη των
δέκα πέντε ετών. Η διαφορά όμως των
δεκαπέντε ετών δεν αποτελεί συνή-θη
διαφορά μεταξύ γονέων και τέκνων. Η
διάταξη φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 8 παρ. 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, που κυρώθηκε με
το ν. 1049/80, η οποία κάνει λόγο για
μη πλήρωση των προϋποθέσεων της
υιοθεσίας στην περίπτωση που η διαφορά ηλικίας μεταξύ υιοθετούντος και
υιο-θετημένου είναι μικρότερη από την
ηλι-κία που συνήθως χωρίζει τους γονείς
από τα τέκνα τους. Η διαφορά όμως
ηλικίας κατά τη σύμβαση και μάλιστα
κατώτατη δεν αποτελεί προϋπόθεση
της υιοθεσίας, αλλά κριτήριο, πότε δηλαδή η υιοθεσία εξυπηρετεί το συμφέρον του υιοθετημένου. Επομένως, το
ανώτατο όριο διαφοράς ηλικίας, που
δεν αποτελεί κριτήριο κατά τη σύμβαση, πρέπει ως επιλογή του εσωτερικού
νομοθέτη, να συμπορεύεται προς τους
ορισμούς των παραγράφων 1 και 2 του

άρθρου 8 αυτής, δηλαδή η υιοθεσία
πρέπει να διασφαλίζει το συμφέρον του
ανηλίκου και το συμφέρον του ανηλίκου
επιτάσσει επιμήκυνση του ανώτατου
ορίου διαφοράς ηλικίας, ενόψει της μείωσης του ελαχίστου διαφοράς ηλικίας.
Γι ΄ αυτό πρέπει να γίνει δεκτό ότι, κατά
την ίδια ποσοστιαία αναλογία, θεωρείται
ότι έχει επιμηκυνθεί και το ανώτατο όριο
διαφοράς ηλικίας (βλ. Βαθρακοκοίλη, ΤΟ
ΝΕΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Β΄ έκδ.
2000, άρθρο 1544, σελ. 1077, ΕφΑθ
4955/2002 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 489/2001
ΕλλΔνη 42.957, ΕφΘεσ 2020/1999 Αρμ
53.1065).
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1549, 1550, 1552
ΑΚ και 800 ΚΠολΔ, για την υιοθεσία
ανηλίκου, η οποία τελείται με δικαστική
απόφαση, ύστερα από αίτηση του
υπο-ψηφίου θετού γονέα, απαιτείται να
συναινέσουν αυτοπροσώπως ενώπιον
του δικαστηρίου οι φυσικοί γονείς του.
Η συναίνεση αυτή αναπληρώνεται από
το δικαστήριο, μόνο εάν συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις του άρθρου
1552 ΑΚ. Κατά τη διάταξη του άρθρου
1552 εδάφιο ε΄ ΑΚ, η συναίνεση των φυσικών γονέων μπορεί να αναπληρωθεί
με απόφαση του δικαστηρίου, εάν το
τέκνο έχει παραδοθεί με τη συναίνεση
των γονέων σε οικογένεια για φροντίδα
και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία
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και έχει ενταχθεί σ’ αυτήν επί χρονικό
διάστημα ενός τουλάχιστον έτους, οι δε
γονείς εκ των υστέρων αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι απαραίτητη
προϋπόθεση για την αναπλήρωση
της συναίνεσης του φυσικού γονέα με
δικα-στική απόφαση είναι και η καταχρηστική άρνηση των γονέων προς
συναίνεση της υιοθεσίας, δηλαδή προβολή, εκ των υστέρων, άρνησης συναίνεσης προς υιοθεσία, η οποία μπορεί
να εκδηλωθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
Η άρνηση προς συναίνεση πρέπει να
έχει καταχρηστικό χαρακτήρα, δηλαδή
πρέπει να συντρέχουν περιστατικά που
συνθέτουν την έννοια της κατάχρησης
δικαιώματος υπό την αυτήν του άρθρου
281 ΑΚ έννοια, και για την οποία ισχύουν οι γι΄ αυτήν ορισμοί του ουσιαστικού
και δικονομικού δικαίου. Για τη διακρίβωση της καταχρηστικής άρνησης των
γονέων και του περιεχομένου της, ώστε
με ασφάλεια να παραλείπεται η συναίνεση τους θα πρέπει να ερευνάται η
συμπεριφορά των γονέων έναντι των
τέκ-νων, η τυχόν αδιαφορία τους γι΄ αυτά.
Θα πρέπει η συμπεριφορά τους να συγκεντρώνει τα στοιχεία της αφροντισίας,
των καθηκόντων τους ως γονέων, πρέπει
να ελέγχεται η τυχόν υπόκρυψη της
άρνησης οικονομικού εκβιασμού σε βάρος των υποψηφίων θετών γονέων (βλ.
Βαθρακοκοίλη, Τροποποιήσεις Οικογενειακού Δικαίου 2004, άρθρο 1552 σελ.
82-84, Κουνουγέρη –Μανωλεδά-κη,
Οικογ.Δικ. 2003, τομ. β΄, σελ. 356-357,
Παντελίδου, Οι τελευταίες αλλα-γές στο
δίκαιο της υιοθεσίας που επέ-φερε ο ν.
2915/2001, Αρμ. 56.836).
Εν προκειμένω, από τα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση
πρακτικά συνεδριάσεως του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και τις συννημένες
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εκθέσεις συναίνεσης για την υιοθεσία
ενώπιον του ορισθέντος δικαστή, αποδεικνύεται ότι για την προκειμένη υιοθεσία συναίνεσαν αυτοπροσώπως οι
αιτούντες, ο καθένας για τον εαυτό του
και για τον άλλον, καθώς και τα τέκνα
των αιτούντων Θ.Μ, Ι.Μ, Β.Μ και Ν.Μ
(άρθρα 1546, 1549, και 1556 ΑΚ και 800
παρ. 2 εδ. α΄ και β΄ ΚΠολΔ). Περαι-τέρω,
από τις καταθέσεις των μαρτύρων των
διαδίκων, που εξετάσθηκαν ενόρ-κως
ενώπιον του προαναφερομένου δικαστηρίου, καθώς και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται με επίκληση, μεταξύ των οποίων και οι από
13.10.2005, 19.12.2005 και 6.2.2006
εκθέσεις κοινωνικής έρευνας των αρμοδίων κοινωνικών λειτουργών ΜΚ.Ε. Δ
και Μ.Π, αντιστοίχως αποδείχθηκαν τα
ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η
πρώτη των κυρίως παρεμβαινόντων,
φυσική μητέρα του ανηλίκου τέκνου ΑΙΣ, τέλεσε νόμιμο γάμο με τον δεύτερο
εξ αυτών, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση
προχωρημένης εγκυμοσύνης και απέκτησε το πρώτο της τέκνο, τον Γ στις
29.12.1995. Η έγγαμη συμβίωση δεν
υπήρξε αρμονική και γρήγορα, σχεδόν
από την αρχή, διεκόπη και η ως άνω
παρεμβαίνουσα συνήψε εξωσυζυγικές
σχέσεις με άλλους άνδρες. Διαρκού-ντος
του γάμου της με τον ανωτέρω σύ-ζυγο
της γεννήθηκαν δύο άλλα τέκνα, η Δ-Μ
και η Μ, ηλικίας σήμερα 7 και 2 ετών,
αντιστοίχως, ενώ στις 26.11.2004 στο
Ρίο Πατρών γεννήθηκε το τέταρτο τέκνο
της, η Α- Ι.Σ, η οποία τεκμαίρεται ότι έχει
πατέρα τον δεύτερο παρεμβαί-νοντα
κατ΄ άρθρο 1465 παρ. 1 περ. α΄ ΑΚ,
εφόσον κατά τον χρόνο γεννήσεως της
δεν είχε λυθεί αμετακλήτως ο γάμος των
κυρίως παρεμβαινόντων, ούτε και
εγέρθηκε αγωγή προσβολής της πατρότητας της. Με την 1290/2005 απόφαση
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του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων, το σύνολο της
άσκησης της γονικής μέριμνας και της
επιμέλειας του προσώπου των τριών
πρώτων από τα παραπάνω ανήλικα
τέκνα αφαιρέθηκε προσωρινά από τους
κυρίως παρεμβαίνοντες και ανατέθηκε
προσωρινά και αποκλειστικά για τον Γ
στο κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων
«Σκαγιοπούλειο» των Πατρών, για τη
Δ- Μ στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας
Θηλέων των Πατρών και για τη Μ στο
ΠΙΚΠΑ, με σκοπό την τοποθέτηση της
σε ανάδοχη οικογένεια, μόλις τούτο
καθίστατο εφικτό. Σαράντα ημέρες με-τά
από τη γέννηση της Α-Ι και συγκεκριμένα στις 5.1.2005 οι κυρίως παρεμβαίνοντες την παρέδωσαν για φροντίδα και
ανατροφή και με σκοπό την υιοθεσία
στους αιτούντες και έκτοτε αυτή δια-μένει
μέχρι σήμερα στην ιδιόκτητη κατοι-κία
τους. Συντάχθηκαν δε και οι υπ΄ αριθμ.
6250/19.12.2005 και 6534/21.12.2005
πράξεις της συμβολαιογρά-φου Πατρών
Ε.Μ-Κ, με τις οποίες η πρώτη και ο
δεύτερος των κυρίως πα-ρεμβαινόντων,
αντίστοιχα, χορήγησαν τη συναίνεση
τους για τη μέλλουσα υιοθε-σία του
ανωτέρου τέκνου από τους αι-τούντες.
Στ η σ υ ν έ χ ε ι α ό μ ω ς , ο ι κ υ ρ ί ω ς
παρεμβαίνοντες αρνήθηκαν να παράσχουν τη νομότυπη (άρθρο 1550 ΑΚ)
συναίνεση τους προς υιοθεσία ενώπιον
του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου. Οι αιτούντες είναι σύζυγοι από το έτος 1975.
Από το γάμο αυτό απόκτησαν, όπως
προαναφέρθηκε, τέσσερα τέκνα, τη Θ.
ηλικίας σήμερα 28 ετών (ήδη έγγαμη),
την Ι ηλικίας 26 ετών, τη Β ηλικίας 23
ετών (έγγαμη) και τον Ν ηλικίας 21 ετών.
Ο αιτών γεννήθηκε στις 4.7.1950 και η
αιτούσα στις 17.4.1951, δηλαδή και οι
δύο έχουν συμπληρώσει το τριακοστό
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έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το εξηκοστό (άρθρο 1543 ΑΚ),
αλλά είναι μεγαλύτεροι από το προς
υιοθεσία ανήλικο τέκνο περισσότερο
από πενήντα έτη (άρθρα 1544 εδ. α΄
ΑΚ). Ειδικότερα ο αιτών υπερβαίνει το
υιοθετημένο τέκνο κατά 54 έτη και η
αιτούσα κατά 53 έτη. Όμως, η διαφορά
αυτή ηλικίας, σύμφωνα και με τη νομική
σκέψη που εκτίθεται ανωτέρω, θα
συνεκτιμηθεί στα πλαίσια της έρευνας
του Δικαστηρίου σχετικά με το συμφέρον του τέκνου. Τα στοιχεία που απαιτεί
ο νόμος (άρθρα 1558 ΑΚ και 8 Ευρωπ.
Σύμβ. Ν. 1049/1980) και παρέχουν τα
εχέγγυα για το συμφέρον της υιοθετούμενης, είναι τα εξής: Οι αιτούντες είναι
συνταξιούχοι του Δημοσίου, με συνολικές ετήσιες απολαβές 23.000 ευρώ
περίπου. Επίσης, διαθέτουν σημαντική
ακίνητη περιουσία (ιδιόκτητη κατοικία
στην Πάτρα εμβαδού 105 τ.μ., κατοικία
στη Ματαράγκα Αιτ/νίας, οικόπεδο 1000
τ.μ. και αγροτεμάχιο 10 στρεμμά-των
στη Γαβαλού Αιτ/νίας). Είναι ικανοί για
δικαιοπραξία, υγιείς και έχουν άμε-πτο
ποινικό παρελθόν. Επιπρόσθετα, είναι
άτομα υπεύθυνα, ώριμα, με ηθικές και
οικογενειακές αρχές, έχουν αρμονι-κή
έγγαμη συμβίωση, κατανόηση και
εκτίμηση μεταξύ τους και διαθέτουν την
εμπειρία της ανατροφής τεσσάρων τέκνων. Φροντίζουν με αγάπη και στοργή
το ανήλικο τέκνο, το οποίο με τη σειρά
του αντιδρά θετικά στις εκδηλώσεις αγάπης και ενδιαφέροντος των αιτούντων.
Επίσης, το τελευταίο έχει προσαρμοστεί ομαλά στο οικογενειακό περιβάλλον και είναι αποδεκτό από το φιλικό και
συγγενικό περιβάλλον. Η φυσική μητέρα
του προς υιοθεσία ανηλίκου γεν-νήθηκε
στο Αγρίνιο το έτος 1975. Η τε-λευταία,
λόγω ελλείψεως σταθερού οικογενειακού
περιβάλλοντος, αναγκά-σθηκε από
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μικρή ηλικία να εργάζεται σε διάφορα
σπίτια ως οικιακή βοηθός. Οι γονείς της
έχουν αποβιώσει. Δεν έχει εισοδήματα,
ε κ τ ό ς α π ό τα μ ε ρ ο κά μ α τα πο υ
πραγματοποιεί στην καθαριότητα άλλων
σπιτιών και εξωτερικών χώρων. Άσκησε
κακώς τη γονική μέριμνα έναντι των
άλλων τριών ανηλίκων τέκνων της,
παραβαίνοντας τα καθήκοντα του
γονικού λειτουργήματος, αφού τα φρόντιζε πλημμελώς, παραμελούσε τη διατροφή τους, ενώ στις 18.8. 2004 πάνω
στον εκνευρισμό της κτύπησε με καρέκλα στο κεφάλι τον ανήλικο υιό της Γ,
προκαλώντας του τραύμα τριχωτού κεφαλής. Κατά συνέπεια, η φυσική μητέρα αδυνατεί να ασκήσει το λειτούργημα
της γονικής μέριμνας της υιοθετουμένης.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι και ο δεύτερος των παρεμβαινόντων δεν είναι σε
θέση να ανταποκριθεί στο λειτούργημα
της γονικής μέριμνας της εν λόγω ανήλικης, που είναι φυσικό τέκνο κατά το
ως άνω νόμιμο μαχητό τεκμήριο της
πα-τρότητας, καθόσον προέρχεται από
οι-κογένεια με βεβαρημένο ιστορικό (κακοποίηση από τον πατέρα, νοητική
υστέρηση σε αδέλφια), είναι βαρήκοος
και ασκεί το επάγγελμα του μικροπωλητή, περιφερόμενος για πολλές ημέρες
εκτός Πατρών, σε διάφορα χωριά και
δεν υπάρχει από την πλευρά του υποστηρικτικό περιβάλλον. Για τους ανωτέρω λόγους με τις υπ’ αριθμ. 5199 και
5445/2006 αποφάσεις του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών αφαιρέθηκε προσωρινά και ολικά από τους φυσικούς
γονείς η πραγματική φροντίδα της ως
άνω ανήλικης Αρετής- Ιωάννας και ανατέθηκε προσωρινά και αποκλειστικά
στους αιτούντες – καθ’ών η παρέμβαση, ορίζοντας ως τόπο διαμονής την
κα-τοικία των τελευταίων στην Κάτω
Οβρυά Πατρών. Εξάλλου, τυχόν
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απομάκρυνση της προς υιοθεσία
ανήλικης από το ασφαλές οικογενειακό
και κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο
έχει πλήρως προσαρμοστεί ,θα ήταν
αντίθετη προς το συμφέρον της, το
οποίο σε κάθε περί-πτωση αξιολογικής
του στάθμισης με οποιαδήποτε άλλο,
κρίνεται πάντα πε-ρισσότερο άξιο
προστασίας, καθόσον η αποκοπή της
από το περιβάλλον αποδοχής, αγάπης
και στοργής, μέσα στο οποίο έχει
εγκλιματιστεί και η αλ-λαγή των
συνθηκών διαβίωση της, θα οδηγούσε
σε καταστροφικά για τον ψυ-χισμό της
αποτελέσματα, αφού είναι επιβεβλημένη
η σταθερότητα και η συνέχεια στις
συνθήκες ανάπτυξης αυ-τής, όπως και
κά θ ε ά λ λο υ πα ι δ ι ο ύ . Σ υ ν ε πώ ς ,
προκειμένου να αντιμετωπι-στεί ο
άμεσος και συγκεκριμένος κίν-δυνος
παραβίασης του δικαιώματος της
ανήλικης για μια υγιή ψυχοσωματική
ανάπτυξη, της οποίας αναγκαίος όρος
είναι η εκδήλωση στοργής, αγάπης και
βοήθειας, που ήδη βιώνει με τους αιτούντες, κατά τα προεκτεθέντα, πρέπει να
αναπληρωθεί η συναίνεση των φυσικών
γονέων της, οι οποίοι, από τη διαδρομή
των άνω περιστατικών, που έλαβαν χώρα, αποδείχθηκε ότι καταχρηστικά
αρνούνται την παροχή της. Επομένως,
ενόψει της προσωπικότητας, της υγείας, της οικογενειακής και περιουσιακής
κατάστασης των αιτούντων και της υιοθετουμένης, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η υιοθεσία είναι προς το συμφέρον της τελευταίας και θα αποβεί
προς όφελος της, την ολοκλήρωση δε
αυτής προτείνει και η προαναφερόμενη
κοινωνική λειτουργός Μ.Π, που διενήργησε εμπεριστατωμένη κοινωνική έρευνα. Συνεπώς το πρωτόδικο δικαστήριο,
που με την προσβαλλομένη απόφαση
του έκρινε, ότι η άρνηση των φυσικών
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γονέων να συναινέσουν στην υιοθεσία
δεν ήταν καταχρηστική, έσφαλε περί την
εκτίμηση των αποδείξεων, κατά παραδοχή ως βασίμων των σχετικών λόγων της εφέσεως. Κατ’ ακολουθίαν των
όσων εκτέθηκαν, πρέπει να γίνει δεκτή
η έφεση, ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, να
εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και
αφού κρατηθεί και εκδικαστεί η υπόθεση

από το Δικαστήριο τούτο, σύμφωνα με
το άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολΔ, α)να
απορριφθεί η κυρία πα-ρέμβαση ως
αβάσιμη στην ουσία της και β)να γίνει
δεκτή η αίτηση ως κατ’ ουσίαν βάσιμη
και να κηρυχθεί το ανω-τέρω ανήλικο
τέκνο των κυρίως παρεμ-βαινόντων,
θετό τέκνο των αιτούντων.

1204/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Eλένη Λυκογιάννη, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Ειρήνη Φάσσου).
Ληξιαρχική πράξη γέννησης. Διόρθωση με δικαστική απόφαση. Περιστατικά.

Με την αίτηση για την οποία εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση η αιτούσα ζητεί να διορθωθεί η ληξιαρχική
πράξη γέννησης της που έχει συνταχθεί
από το Ληξίαρχο της πρώην κοινότητας
Χαβαρίου Ηλείας και νυν δημοτικού διαμερίσματος Χαβαρίου Δήμου Αμαλιάδας, ως προς την ημερομηνία γέννησης
της από το εσφαλμένο 11-3-1946 στο
ορθό 9-9-1950. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αφού δίκασε την αίτηση η οποία
είναι νόμιμη(άρθ. 13§1 ν. 344/1976,
782§1,3 ΚΠολΔ) την απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη. Κατά της εκκαλουμένης απόφασης παραπονείται η αιτούσα για κακή εκτίμηση των αποδείξεων
και ζητεί την εξαφάνιση της προκειμένου
να γίνει δεκτή η αίτηση.
Από την ένορκη κατάθεση της
μάρτυρα που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου
και περιέχεται στα οικεία πρακτικά, τις
722/20-12-2006 και 903/2-20-2007
ένορκες βεβαιώσεις του Σ.Φ και Β.Π
αντίστοιχα που δόθηκαν στη Συμβ/φο
Αμαλιάδας Α.Ν και τα επικαλούμενα
και νομίμως προσκομιζόμενα από την

αιτούσα έγγραφα αποδείχθηκαν τα
ακόλουθα:Η αιτούσα φέρεται σύμφωνα
με την 15/12-3-1946 ληξιαρχική πράξη
γέννησης του Ληξιάρχου Χαβαρίου
Ηλείας να έχει γεννηθεί στο Χάβαρι
Ηλείας την 11-3-1946. Πλην όμως η ημερομηνία αυτή δεν είναι αληθής, τέθηκε
δε κατά το έτος 1966 με πρωτοβουλία
του πατέρα της αιτούσας σε συνεννόηση
με τον γραμματέα της Κοινότητας προκειμένου να εμφανισθεί η αιτούσα ως
ενήλικη και να διευκολυνθεί η μετάβαση
της στην Αυστραλία όπου πράγματι πήγε στη συνέχεια αυτή για να εργασθεί.
Η πραγματική ημερομηνία γέννησης της
αιτούσας είναι η 9-9-1950 όπως κατέθεσαν με σαφήνεια όλοι οι μάρτυρες
που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και
στη Συμβ/φο κατά τα προεκτεθέντα,
και όπως ισχυρίζεται η ίδια στην υπό
κρίση αίτηση.
Κατά συνέπεια, το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αμαλιάδας που απέρριψε
την αίτηση, εσφαλμένα έκρινε τις αποδείξεις γι’ αυτό και πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση κατά
παραδοχή της έφεσης και αφού κρατηθεί
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η υπόθεση και δικασθεί στην ουσία από
το παρόν Δικαστήριο να γίνει δεκτή η

αίτηση όπως ορίζεται ειδικό-τερα στο
διατακτικό της παρούσας.

1302/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Χρυσάνθη Σπυρούλια –Ρεπανά).
Διαζύγιο συναινετικό. Άσκηση έφεσης από τον ένα διάδικο αν και νίκησε στην πρωτόδικη
δίκη που δέχθηκε την αίτηση και λύθηκε ο γάμος. Επιτρέπεται η έφεση γιατί στις δίκες του
διαζυγίου στις οποίες προέχει το δημόσιο συμφέρον με τη μορφή της διατηρήσεως του
γάμου ως κοινωνικού θεσμού. Η έννοια της βλάβης θα αναζητηθεί σε ευρύτερα πλαίσια με
κριτήριο ότι το συμφέρον αυτό επιτυγχάνεται με την αποφυγή της λύσεως του γάμου, όταν
δηλαδή αυτό επιδιώκει με την έφεση ο διάδικος που νίκησε πρωτοδίκως. Επιτρεπτή κοινή
έφεση αμφοτέρων των συζύγων. Αντιμετώπιση της προθεσμίας της εφέσεως. Περιστατικά.

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 1441 του ΑΚ, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του
Ν. 1329/1983, καθιερώθηκε ως νέος
λό-γος διαζυγίου η συναίνεση των
συζύγων. Βασική προϋπόθεση για τη
λύση του γάμου με το λόγο αυτό είναι η
κοινή θέληση των δύο συζύγων, η οποία
πρέ-πει να διαπιστωθεί από το αρμόδιο
δι-καστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και
περιορίζεται στην εξακρίβωση των προϋποθέσεων ως τυπικών στοιχείων, χωρίς να εξετάζονται οι ουσιαστικοί λόγοι
που οδήγησαν τους συζύγους σε απόφαση να λύσουν το γάμο τους. Όπως
και κάθε δίκη διαζυγίου, έτσι και εδώ,
η απόφαση λύνει το γάμο έναντι όλων,
όταν καταστεί αμετάκλητη (άρθρο 613
του ΚΠολΔ). Από το χαρακτήρα αυτό του
συναινετικού διαζυγίου ως ελεύ-θερης
κοινής αποφάσεως των συζύγων, που
παράγει όμως αποτελέσματα μόνο με
τη δικαστική απόφαση, απορρέει η αρχή
ότι η δυνατότητα των διαδίκων συ-ζύγων
να ανακαλέσουν ελεύθερα στο εφετείο
τη δήλωση τους, με βάση την οποία

εκδόθηκε η οριστική απόφαση για τη
λύση του γάμου (από το πρωτο-βάθμιο
δικαστήριο), δεν πρέπει να πε-ριορίζεται
(δυνατότητα ανακλήσεως) παρά μόνο,
ως προς μεν το ουσιαστικό στοιχείο του
διαζυγίου (δήλωση των διαδίκων) από
τη θεμελιώδη αρχή του ιδιωτικού δικαίου
να μην προσβάλλο-νται συμφέροντα
τρίτων που τυχόν στη-ρίχτηκαν στην
ανακαλούμενη απόφαση, ως προς
δε το δικονομικό (έκδοση δικα-στικής
αποφάσεως) να μην παραβιά-ζονται
οι νόμιμες προθεσμίες που οδη-γούν
στην τελεσιδικία ή στο αμετάκλητο
της αποφάσεως (διαφορετικό είναι το
ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 758
του ΚΠοΛΔ, βλ. Γαζή ΝοΒ 31, σελ.
1297). Εξάλλου είναι μεν φανερό ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
516 του ΚΠολΔ βασική προϋπόθεση του
δι-καιώματος για την άσκηση από ένα
διά-δικο του ένδικου μέσου της εφέσεως
εί-ναι η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος
με την έννοια ότι για την προσβαλλόμενη
απόφαση απορρίφθηκαν τα αιτήματα
του ή γενικά οι ισχυρισμοί του που τα
στηρίζουν. Κατ’ εξαίρεση δε, το δικαίω-
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μα αυτό παρέχεται και στο διάδικο που
νίκησε στην πρωτοβάθμια δίκη, εφόσον
όμως υπάρχει και η συνδρομή του
εννόμου συμφέροντος. Κριτήριο, καταρχήν, για τον προσδιορισμό εδώ του
έννομου συμφέροντος αποτελεί η βλάβη
που τυχόν προξενεί γενικά η απόφαση
στο διάδικο που νίκησε. Προκειμένου για
τις δίκες διαζυγίου, στις οποίες προ-έχει
και το δημόσιο συμφέρον με τη μορ-φή
της διατηρήσεως του γάμου ως κοινωνικού θεσμού, η έννοια της βλάβης
θα αναζητηθεί σε ευρύτερα πλαίσια με
κριτήριο ότι το συμφέρον αυτό επιτυγχάνεται με την αποφυγή της λύσεως του
γάμου (ΑΠ 637/1966 ΝοΒ 15, 569), όταν
δηλαδή αυτό επιδιώκει με την έφε-ση ο
διάδικος που νίκησε πρωτοδίκως. Κατά
κυριολεξία εδώ, το ένδικο μέσο ενεργεί
τυπικά μόνο ως έφεση, για να ανοιγεί ο
δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας και να
λειτουργήσει ακολούθως ουσια-στικά
ως αίτηση ανακλήσεως της δηλώ-σεως
ή παραιτήσεως από το δικαίωμα της
αγωγής που δικάστηκε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Ειδικότερα, προκειμένου για το συναινετικό διαζύγιο που
δικάζεται κατά την εκούσια δικαιοδοσία
η δυνατότητα ασκήσεως του ένδικου
μέ-σου της εφέσεως από τους συζύγους
βρίσκει στήριγμα στη διάταξη του άρθρου 761 του ΚΠολΔ, με την οποία (στις
υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας)
παρέχεται το δικαίωμα εφέσεως και
στο διάδικο που νίκησε. Η διάταξη αυτή
είναι από εκείνες που συμπορεύεται με
τις παραπάνω γενικές διατάξεις που
αναφέρονται στο έννομο συμφέρον των
συζύγων για τη διατήρηση του γάμου
και επομένως βρίσκει εφαρμογή σ’ ό,τι
έχει σχέση με τις δίκες του συναινετικού
διαζυγίου. Σχετικό είναι εδώ το ζήτημα
της αφετηρίας της προθεσμίας για την
άσκηση των ένδικων μέσων, η οποία

283

λό-γω της ιδιορρυθμίας της δίκης που
γίνε-ται χωρίς αντιδικία δεν θα ταυτιστεί
κα-ταρχήν, με το καθιερωμένο γεγονός
επι-δόσεως της οριστικής αποφάσεως,
αφού συνήθως οι ενδιαφερόμενοι δεν
αντιμετωπίζουν άμεσο λόγο κοινοποιήσεως της. Στην προκειμένη περίπτωση,
εφόσον δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη
για την προθεσμία αυτή στις διατάξεις
της εκούσιας δικαιοδοσίας, θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 741 του
ΚΠολΔ η γενική διάταξη του άρθρου
518 παρ. 2 του ΚΠολΔ, σύμφωνα με
την οποία αν δεν επιδόθηκε η απόφαση,
η προθεσμία της εφέσεως είναι τρία
(3) χρόνια που αρχίζουν από τη δημοσίευση της αποφάσεως που περατώνει
τη δίκη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ερμηνεία αυτή δεν αντιστρατεύεται στο
πνεύμα του παραπάνω νόμου που καθιέρωσε το συναινετικό διαζύγιο, αφού
σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα που
δημιουργείται στους διαδίκους συζύγους να επανασυνδέσουν με τη δική
τους θέληση μέσα στην προθεσμία αυτή τις σχέσεις τους στο γάμο στηρίζε-ται
στην καθιερωμένη από το δίκαιο γε-νική
αρχή της αδέσμευτης από τους ενδιαφερόμενους ρυθμίσεως των θεμάτων
που αναφέρονται στις προσωπικές
σχέσεις του γάμου τους με την επιφύλαξη μόνο της μη προσβολής ξένων
συμφερόντων. Αυτά, αν τυχόν δημιουργηθούν (π.χ. διγαμίας κλπ) στο μεσοδιάστημα των δικονομικών προθεσμιών
που τρέχουν χωρίς κοινοποίηση και
οπωσδήποτε είναι μεγάλες, πρέπει
να αποτελέσουν λόγο για άρνηση του
δι-καστηρίου προς εξαφάνιση της
πρωτό-δικης αποφάσεως που έλυσε με
συναί-νεση το γάμο και όχι ανασταλτικό
(εκ των προτέρων) παράγοντα για τη μη
εφαρμογή των παραπάνω γενικών διατάξεων. Ας σημειωθεί ότι αν την εφαρμο-
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γή τους δεν ήθελε ο νομοθέτης στο
συναινετικό διαζύγιο, θα την απέκλειε
με την καθιέρωση συντομότερου τρόπου επιβολής στις σχετικές δίκες
της τελεσιδικίας και του αμετάκλητου
(ΕΑ 8990/1984 ΕλλΔνη 26, 69). Στην
προκειμένη υπόθεση οι διάδικοι που
τέλεσαν το γάμο τους στις 6 Μαρτίου
1994 ζήτησαν με την κοινή αίτηση τους
που απηύθυναν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αγρινίου τη λύση του γάμου τους
με βάση το άρθρο 1441 του ΑΚ, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του
Ν. 1329/1983. Αφού τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία από την παραπάνω διάταξη, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.
174/2-8-2004 οριστική απόφαση του
παραπάνω Δικαστηρίου, με την οποία
λύθηκε ο γάμος τους. Πριν η παραπάνω
απόφαση τελεσιδικήσει οι διάδικοι
άσκησαν την κατ’ αυτής με κατάθεση
στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου δι-
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καστηρίου υπ’ αριθμ. 40/24-4-2007 έφεση τους που απευθύνεται ενώπιον του
Δικαστηρίου αυτού και ζητούν την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως,
γιατί θέλουν να συνεχίσουν την έγγαμη
συμβίωση τους. Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στις παραπάνω σκέψεις η υπό
κρίση έφεση κατά τις παραπάνω αποφάσεως, η οποία δε δημοσιεύτηκε με
παρόντες τους διαδίκους (άρθρο 757
του ΚΠολΔ), ούτε κοινοποιήθηκε σ’ αυτούς, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, δηλαδή μέσα στην προθεσμία
του άρθρου 518 παρ. 2 του ΚΠολΔ,
ενώ το συμφέρον για την άσκηση της
από τους εκκαλούντες συζύγους είναι
αυτό που προσδιορίστηκε στην παραπάνω νομική σκέψη. Επομένως, πρέπει
αυτή να γίνει τυπικά δεκτή και ως κατ’
ουσίαν βάσιμη και να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση.
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5. kληρονομικο δικαιο
105/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γκουβίτσας, Διονύσιος Κότσιφας).
Νόμιμη μοίρα. Γονική παροχή. Η γονική παροχή αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το
ποσό που υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Για την εξεύρεση της
νόμιμης μοίρας προστίθεται και η αξία της γονικής παροχής, άσχετα αν η παροχή
αυτή γίνεται με τον τύπο της δωρεάς, αρκεί να γίνεται από ελευθεριότητα και όχι από
νομική υποχρέωση. Σε μέμψη όμως υπόκεινται μόνο οι δωρεές. Αν η γονική παροχή
δεν αποτελεί δωρεά, δεν προσβάλλεται ως άστοργη δωρεά. Περιστατικά.

Στην από 26-9-2003 αγωγή
της η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα
ισχυ-ρίστηκε ότι δυνάμει του υπ’ αριθμ.
19/24-12-1987 συμβολαίου γονικής
πα-ροχής ψιλής κυριότητας της συμβολαιογράφου Γαστούνης Ε.Π που μεταγράφηκε νόμιμα ο αποβιώσας στις
25-3-1998 σύζυγος της Σ.Κ μεταβίβασε
λόγω γονικής παροχής στον εναγόμενο
και ήδη εφεσίβλητο γιο του την ψιλή
κυριότητα ενός οικοπέδου…Ότι μετά
το θάνατο του επικαρπωτή συζύγου
της ο εναγόμενος και ήδη εφεσίβλητος
γιος του έγινε αποκλειστικός κύριος του
πα-ραπάνω ακινήτου, του οποίου η
συνο-λικά αξία ανερχόταν κατά το χρόνο
ασκήσεως της αγωγής σε 146.010 ευρώ. Ότι η παραπάνω γονική παροχή
που δεν την επέβαλαν ιδιαίτερο ηθικό
καθήκον ή λόγοι ευπρεπείας έγινε
αποδεκτή από τον εναγόμενο και ήδη
εφεσίβλητο. Ότι η γονική αυτή παροχή
προσβάλλει τη νόμιμη μοίρα της ως
συ-ζύγου, η οποία συνίσταται στο 1/8
εξ αδιαιρέτου επί της κληρονομιαίας
περι-ουσίας και ανέρχεται στο ποσό
των 18.251,25 ευρώ. Γι’ αυτό ζήτησε
αυτή να ανατραπεί η γονική παροχή που
έχει συσταθεί με το υπ’ αριθμ. 19/24-

12-1987 συμβόλαιο γονικής παροχής
της συμβολαιογράφου Γαστούνης Ε.Π.
και αφορά το παραπάνω οικόπεδο με
την εντός αυτού διώροφη οικία και να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προβεί σε
δήλωση βουλήσεως για τη μεταβίβαση
του παραπάνω ακινήτου σ’ αυτήν κατά
το 1/8 εξ αδιαιρέτου και να της αποδώσει τη νομή του ακινήτου αυτού
κατά το ποσοστό αυτό, άλλως για την
περί-πτωση που απορριφθεί η αγωγή
του ως προς την κύρια βάση της λόγω
πα-ραγραφής της να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το συνολικό
ποσό των 18.251,25 ευρώ με το νόμιμο
τόκο από την επίδοση της αγωγής και
έως την εξόφληση κατά τις διατάξεις
περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφαση του απέρριψε την
αγωγή ως προς την κύρια βάση της ως
μη νόμιμη και ως προς την επικουρική
της βάση ως άνευ αντικειμένου. Κατά
της αποφάσεως αυτής παραπονείται με
την υπό κρίση έφεση της η εκκαλούσα
ενάγουσα για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν και ζητεί την εξαφάνιση της με σκοπό την παραδοχή της
αγωγής της.
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Με το άρθρο 1831 παρ. 2 του ΑΚ,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ-ρο
26 του ν. 1329/1983, ορίζεται ότι στην
κληρονομία, για τον προσδιορισμό της
κληρονομίας και τον υπολογισμό της
νόμιμης μοίρας, προσθέτοντας με την
αξία που είχαν κατά το χρόνο της παροχής οτιδήποτε ο κληρονομούμενος
πα-ραχώρησε, όσο ζούσε, χωρίς αντάλλαγμα σε μεριδούχο είτε με δωρεά είτε
με άλλο τρόπο και επίσης οποιαδήποτε δωρεά που ο κληρονομούμενος
έκανε την τελευταία δεκαετία πριν από
το θάνατο του, εκτός αν την επέβαλαν
λόγοι ευπρεπείας ή ιδιαίτερο ηθικό
κα-θήκον. Εξάλλου, με το άρθρο 1835
παρ. 1 του ΑΚ ορίζεται ότι κάθε δωρεά
εν ζωή του κληρονομούμενου, η οποία
κατά το άρθρο 1831 υπολογίζεται στην
κληρονομία, μπορεί να ανατραπεί εφόσον η κληρονομία που υπάρχει κατά το
χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου δεν επαρκεί για να καλύψει τη
νόμιμη μοίρα, ενώ με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι αν έγιναν διαδοχικές δωρεές, η προηγούμενη είναι
δυνατόν να προσβληθεί εφόσον δεν
επαρκεί η ανατροπή της μεταγενέστερης. Τέλος, με το άρθρ. 1509 εδ. α΄ του
ΑΚ ορίζεται ότι η παροχή περιουσίας
στο τέκνο από οποιοδήποτε γονέα του
είτε για τη δημιουργία ή διατήρηση οικονομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας
είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση
επαγγέλματος αποτελεί δωρεά μόνο
ως προς το ποσόν που υπερβαίνει το
μέτρο, το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις. Από το συνδυασμό των διατάξεων
αυτών συνάγονται τα ακόλουθα: Α)Για
τον προσδιορισμό της κληρονομίας και
κατ’ επέκταση για την ανεύρεση της
νό-μιμης μοίρας προσθέτονται στην κληρονομία, εκτός των άλλων, και οτιδήποτε
ο κληρονομούμενος παραχώρησε, όσο

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ζούσε, χωρίς αντάλλαγμα στο μεριδούχο είτε με δωρεά είτε με άλλο τρόπο και
ότι επομένως με τη διατύπωση αυτή
εννοεί ο νόμος κάθε άλλη παροχή από
ελευθεριότητα γονέα προς παιδί, όπως
είναι αυτή που προβλέπεται από το
άρθρο 1509 εδ. α’ του ΑΚ, άσχετα αν
η παροχή αυτή αποτελεί ή όχι δωρεά,
σύμφωνα με το άρθρο αυτό και άσχετα
αν γίνεται ή όχι με τον τύπο της δωρεάς,
αρκεί ότι γίνεται από ελευθεριότητα και
όχι από νομική υποχρέωση, Β)σε μέμψη όμως υπόκεινται μόνο οι δωρεές, οι
οποίες σύμφωνα με το νέο άρθρο 1831
παρ. 2 του ΑΚ που προαναφέρθηκε
προσθέτονται στην κληρονομία, όπως
τούτο ορίζει το άρθρο 1835 του ΑΚ, το
οποίο δεν τροποποιήθηκε με το ν. 1329/
1983 και Γ)το γεγονός ότι η παροχή
του γονέα προς το τέκνο, όταν αυτή
είναι μέσα στα όρια που επιβάλλουν οι
περι-στάσεις δεν αποτελεί δωρεά, έχει
ως συνέπεια ότι αυτή δεν προσβάλλεται
ως άστοργη έστω και αν θίγει τη νόμιμη
μοίρα, αφού κατά το παραπάνω άρθρο
1835 του ΑΚ σε μέμψη υπόκεινται μόνο οι
δωρεές (βλ. Γ. Κουμάντου, Οικογενειακό
Δίκαιο, έκδοση Γ΄, τόμος Β΄, σελ. 161,
ΕΑ 906/1993 ΕλλΔνη 37,1135). Στην
προκειμένη περίπτωση η από 26-92003 αγωγή, στην οποία εκτίθεται ότι
ο αποβιώσας στις 25-3-1998 σύζυγος
της ενάγουσας Σ.Κ δυνά-μει του υπ’
αριθμ. 19/24-12-1987 συμ-βολαίου
γονικής παροχής ψιλής κυριό-τητας
της συμβολαιογράφου Γαστούνης Ε.Π.
που μεταγράφηκε νόμιμα μεταβί-βασε
στον εναγόμενο γιο του λόγω γονικής παροχής την ψιλή κυριότητα του
ακινήτου που περιγράφεται κατά θέση,
όρια και έκταση σ’ αυτήν, του οποίου
ο τελευταίος έγινε αποκλειστικός κύριος μετά το θάνατο του και του οποίου
η αξία κατά το χρόνο ασκήσεως της
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(αγωγής) ανερχόταν σε 146.010 ευρώ
και ότι η παραπάνω γονική παροχή
την οποία δεν επέβαλαν ιδιαίτερο
ηθικό καθήκον ή λόγοι ευπρεπείας
και η οποία έγινε αποδεκτή από τον
ενα-γόμενο προσβάλλει τη νόμιμη
μοίρα της ενάγουσας ως συζύγου του
αποβιώ-σαντος, η οποία συνίσταται στο
1/8 εξ αδιαιρέτου επί της κληρονομιαίας
πε-ριουσίας και ανέρχεται στο ποσό των
18.251,25 ευρώ και ζητείται μ’ αυτήν η
ανατροπή της γονικής παροχής κατά
το παραπάνω ποσοστό και η απόδοση
σ’ αυτήν της νομής του κατά το ίδιο ποσοστό και επικουρικά για την περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η αγωγή αυτή
λόγω παραγραφής της αξιώσεως της
ενάγουσας η καταβολή σ’ αυτήν του πο-

σού των 18.251,25 ευρώ με το νόμιμο
τόκο από την επίδοση της αγωγής
κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου
πλου-τισμού, είναι μη νόμιμη ως προς
την κύρια βάση της, καθόσον σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην παραπάνω
νομι-κή σκέψη η γονική παροχή δεν
αποτε-λεί δωρεά και ως εκ τούτου δεν
υπόκει-ται σε μέμψη, αφού δεν περιέχει
η αγω-γή αυτή ισχυρισμό και βάση περί
του ότι η γονική παροχή αποτελεί στο
σύνο-λο της ή μερικώς δωρεά, δηλαδή
ότι υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν
οι περιστάσεις και είναι απορριπτέα ως
άνευ αντικειμένου πλέον (η αγωγή) ως
προς την άνω επικουρική της βάση.

594/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Σμέρος, Σωτήριος Πολύδωρος).
Αγωγή περί κλήρου. Την ασκεί και ο μεριδούχος με τη διεκδίκηση της νόμιμης μοίρας ή και τη
συμπλήρωση της. Για τη παθητική νομιμοποίηση του εναγομένου απαιτείται να κατακρατεί τα
κληρονομιαία, αντιποιούμενος κληρονομικό δικαίωμα, ανεξάρτητα καλής ή κακής πίστης. Κατά
του κατακρατούντος τα κληρονομιαία αδικαιολόγητα ή δυνάμει ειδικού τίτλου( π.χ. δωρεά, αγορά
κ.λ.π.) δεν παρέχεται η αγωγή περί κλήρου αλλά εκτός των ειδικών (διεκδικητική κ.λ.π) και οι
περί προστασίας της νομής αγωγή (987 ΑΚ) με την άσκηση των οποίων προστατεύονται
τα δικαιώματα του κληρονόμου. Ο κληρονόμος μπορεί να σωρεύσει και διεκδικητική αγωγή
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. Οι δύο αγωγές έχουν διαφορετική ιστορική και
νομική αιτία. Η αγωγή περί κλήρου δεν χωρεί εναντίον εκείνου στον οποίο μεταβιβάσθηκαν
ορισμένα αντικείμενα και όχι όλη η κληρονομία ή μέρος της. Περιστατικά.

Κατά τα άρθρα 111 παρ. 2, 118
παρ. 4, 216 παρ.1 ΚΠολΔ το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει με
ποινή το απαράδεκτον που εξετάζεται
και αυτεπάγγελτα εκτός των άλλων
στοιχείων και ακριβή περιγραφή του
αντικειμένου της διαφοράς, που συντελείται με την ευκρινή έκθεση όλων των
πραγματικών γεγονότων, τα οποία είναι

αναγκαία για τη στήριξη του αξιουμένου
δικαιώματος. Κατά τη διάταξη του άρθρου 1871 ΑΚ ο κληρονόμος έχει δικαίωμα να απαιτήσει από εκείνον που κατακρατεί ως κληρονόμος αντικείμενα της
κληρονομίας (νομέα της κληρονομίας)
την αναγνώριση του κληρονομικού του
δικαιώματος και την απόδοση της κληρονομίας ή κάποιου αντικειμένου της.
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Η αγωγή αυτή (περί κλήρου) δίνεται και
στον μεριδούχο όταν από αυτόν ζητείται,
είτε η νόμιμη μοίρα του ή η συμπλήρωση
της, κατά το ελλείπον, εφόσον και αυτός κατά το ποσοστό της, συντρέχει ως
κληρονόμος. Κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, εναγόμενος με την περί
κλήρου αγωγή, είναι εκείνος που αξιώνει για τον εαυτό του κληρονομικό δικαίωμα και κατακρατεί την κληρονομία
ή αντικείμενο αυτής, ως κληρονόμος
αδιά-φορα αν πραγματικά πιστεύει στην
ύπαρξη του αξιουμένου από αυτόν κληρονομικού δικαιώματος. Με την αγωγή
του αυτή αρκεί ο ενάγων να επικαλείται
και αν αμφισβητείται από τον εναγόμενο
να αποδεικνύει το θάνατο του διαθέτη,
το περιεχόμενο της διαθήκης το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας του ενάγοντος
δηλαδή ότι είναι κατιών ή γονέας ή σύζυγος που επιζεί, ότι ο κληρονομούμενος είχε στην νομή ή κατοχή του τα
κλη-ρονομιαία πράγματα καθώς και ότι ο
εναγόμενος κατακρατεί ως κληρονόμος
(PRO HEREDE) του αποβιώσαντος
αντικείμενα της κληρονομίας. Για τη παθητική νομιμοποίηση του εναγομένου
δεν αρκεί όπως αυτός νέμεται απλώς
τέτοια αντικείμενα αλλά απαιτείται να
κατακρατεί αυτά, αντιποιούμενος κληρονομικό δικαίωμα επί της κληρονομίας
του αποβιώσαντος, ανεξαρτήτως καλής
ή κακής πίστεως. Κατ’ εκείνου που κατακρατεί κληρονομιαία αντικείμενα όχι
ως κληρονόμος του αποβιώσαντος,
αλ-λά αδικαιολογήτως ή δυνάμει ειδικού
νομίμου τίτλου (π.χ. αγορά, δωρεά κ.λπ)
δεν παρέχεται η περί κλήρου αγωγή
αλλά εκτός των ειδικών (διεκ-δικητική
κ.λπ) και οι περί προστασίας της νομής
αγωγή (ΑΚ 987) με την άσκη-ση των
οποίων προστατεύονται τα δικαι-ώματα
του κληρονόμου (ΑΠ 788/2005 Ελ.Δικ.
46, 1654, ΑΠ 1374/2000 Δνη 2002, 423,
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ΑΠ 1374/2000 Δνη 2002, 423, ΕφΑθ
7540/2004 Δνη 2006,198, ΑΠ 752/1993
Νόμος, Μπαλής Κληρονο-μικό Δίκαιο
σελ. 339, Κ. Παπαδόπου-λου «Αγωγές
Κληρονομικού Δικαίου τό-μος β΄. Ο
κληρονόμος μπορεί με την πε-ρί κλήρου
αγωγή να σωρεύσει και διεκ-δικητική
αγωγή, εφόσον βέβαια συντρέ-χουν οι
προϋποθέσεις της τελευταίας αυτής. Η
περί κλήρου και η διεκδικητική αγωγή
είναι δύο διαφορετικές αγωγές που
έχουν διαφορετική ιστορική και νομική
αιτία.(ΑΠ 591/1979 Νοβ 26,212). Στην
προκειμένη περίπτωση ο ενάγων με
την από 20.2.2002 αγωγή του ισχυρίσθηκε ότι τυγχάνει μοναδικό τέκνο της
Δ.Π, η οποία απεβίωσε στις 28.4.1993
στην Αμαλιάδα, από τον πρώτο νόμιμο
γάμο αυτής με τον Σ.Γ, ο οποίος γάμος
λύθηκε με διαζύγιο, ενώ από το δεύτερο
νόμιμο γάμο της με τον Π.Π, προαποβιώσαντα αυτής στις 18.10.1987, δεν
απέκτησε τέκνα. Ότι δυνάμει της από
12.6.1991 ιδιόγραφης διαθήκης, η ως
άνω αποβιώσασα εγκατέστησε κληρονόμο τον πρώτο εναγόμενο σε ολόκληρη
την περιουσία της, η οποία αποτελούνταν από έναν αγρό έκτασης 14 στρεμμάτων, στη θέση «Μαγούλα» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αμαλιάδας αξίας 100.000 ευρώ και από ένα
οικόπεδο εμβαδού 60 τ.μ. εντός σχεδίου
πόλης του Δήμου Αμαλιάδας, αξίας
35.000 ευρώ. Ότι τα ανωτέρω ακίνητα
είχαν περιέλθει στην αποβιώσασα
δυνάμει του υπ’ αριθμ. 25509/1951
συμβολαίου δωρεάς αιτία θανάτου του
τότε Συμ/φου Αμαλιάδας Ν.Χ νομίμως
μεταγεγραμμένου. Ότι ο πρώτος εναγόμενος αποδέχτηκε νομότυπα την κληρονομία και εν συνεχεία δυνάμει των
υπ’ αριθμ. 1895/13.7.1993 και 1896/
13.7.1993 συμβολαίων γονικής παροχής της Σ/φου Αμαλιάδος Α.Φ, νομίμως
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μεταγεγραμμένων μεταβίβασε κατά ψιλή κυριότητα παρακρατώντας την επικαρπία εφ’ όρου ζωής και κατά ποσο-στό
½ εξ αδιαιρέτου σε καθένα από τους
δεύτερο και τρίτο των εναγομένων το
δεύτερο ως άνω ακίνητο, ενώ μεταβίβασε κατά ψιλή κυριότητα τμήμα του
αγρού αυτού έκτασης 8 στρεμμάτων
και στον τρίτο εναγόμενο μεταβίβασε
κα-τά ψιλή κυριότητα τα υπόλοιπα 6
στρέμματα του αγρού αυτού. Στη συνέχεια όσον αφορά το δεύτερο ακίνητο οι
εναγόμενοι αφού κατεδάφισαν την παλαιά οικία ανήγειραν νέο οικοδόμημα
συνέστησαν οριζόντιο ιδιοκτησία αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητες και
αυ-τοτελείς ιδιοκτησίες ήτοι ένα ισόγειο
κα-τάστημα 44 τ.μ. και πρώτο όροφο,
κατοικία, η οποία έχει εμβαδόν 44,50
τ.μ. και είναι ημιτελής. Ότι δυνάμει των
υπ’ αριθμ. 3660/12.12.2001 και 3661/
12.12.2001 συμβολαίων δωρεάς εν ζωή
ψιλής κυριότητας της ανωτέρω Συμ/φου
ο δεύτερος εναγόμενος δώρισε στον
τρίτο το ποσοστό του ψιλής κυριότητας
του ½ εξ αδιαιρέτου επί της πρώτης ως
άνω οριζοντίου ιδιοκτησίας και ο τρίτος
δώρησε στο δεύτερο αντίστοιχα το δικό
του ποσοστό επί της δεύτερης έτσι ώστε
να παύσει η μεταξύ τους συνι-διοκτησία,
ενώ ο πρώτος δυνάμει των συμβολαίων
διατήρησε την εφ’ όρου ζω-ής επικαρπία
επί των δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών. Με
βάση το ιστορικό αυτό ζήτησε ο ενάγων
να αναγνωρισθεί το κληρονομικό του
δικαίωμα κατά το ½ εξ αδιαιρέτου,
που αντιστοιχεί στη νόμι-μη μοίρα του
,στα επίδικα κληρονομι-αία ακίνητα,
καθώς και η συγκυριότητα του κατά το
ίδιο ποσοστό και να υπο-χρεωθούν οι
εναγόμενοι να του αποδώ-σουν κατά
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το ίδιο ποσοστό. Με αυτό το ιστορικό
και αίτημα η κρινόμενη αγω-γή ως
αγωγή περί κλήρου είναι αόριστη
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε και πρέπει
ν’ απορριφθεί καθόσον δεν εκτίθενται
σ’ αυτή με σαφήνεια τα πραγματικά
περιστατικά που θεμελιώνουν την παθητική νομιμοποίηση των εναγομένων
δηλαδή ότι οι τελευταίοι κατέχουν και
κατακρατούν τα κληρονομιαία ακίνητα
ως κληρονόμοι της Δ.Π, αντιποιούμενοι
κληρονομικό δικαίωμα επ’ αυτών, αλλά
αντίθετα περιέρχονται στοιχεία ότι οι
εναγόμενοι νέμονται δυνάμει των προαναφερθέντων τίτλων. Σημειώνεται ότι εν
προκειμένω δε μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 1882 ΑΚ κα-τά
την οποία εναγόμενος στην περί κλήρου αγωγή μπορεί να είναι και όποιος
αποκτά την κληρονομία με σύμβαση
από το νομέα της αφού τίθεται με αυτή
ως προϋπόθεση ότι του μεταβιβάστηκε
το όλο ή μέρος της κληρονομίας ως
συνόλου (ενεργητικό και παθητικό) και
όχι απλώς ορισμένα αντικείμενα της
κληρονομίας, όπως εν προκειμένω αφορούν οι επίμαχες μεταβιβάσεις του πρώτου των εναγομένων προς το δεύτερο
και τρίτο (ΑΠ 454/2001 ΕλΔικ. 43.423,
ΕφΑθ 7540/2004 Ελ Δικ. 2006, 198,
Μπαλή 2213. 219). Με τα παραπάνω
δεδομένα η εκκαλουμένη απόφαση που
έκρινε με άλλη αιτιολογία ως νόμιμη την
αγωγή ενώ έπρεπε να την απορρίψει
για τον προαναφερθέντα λόγο ως αόριστη, έσφαλε και πρέπει να εξαφανιστεί,
κρατηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο
αυτό και απορριφθεί η αγωγή.
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875/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Γιαγιάννης, Δημήτριος Γκουβίτσας, Γεράσιμος
Παρασκευόπουλος).
Αγωγή περί κλήρου. Αν δεν είναι σε θέση από οποιαδήποτε αδυναμία αντικειμενική
ή υποκειμενική, υπαίτια ή ανυπαίτια, να προβεί ο εναγόμενος σε αυτούσια απόδοση,
ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Έννοια. Η αγωγή περί
κλήρου που έχει ως αντικείμενο την αξία των κληρονομιαίων που αναλογεί στο μερίδιο
του ενάγοντος, δεν είναι νόμιμη και πρέπει ν’ απορρίπτεται. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1871, 1872 και 1873
ΑΚ σαφώς προκύπτει, ότι ο εναγόμενος
με την περί κλήρου αγωγή υποχρεούται
να αποδώσει αυτούσια τα αντικείμενα
της κληρονομίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στις δύο πρώτες από τις διατάξεις αυτές, εκείνα δηλαδή που ήταν κληρονομιαία από την αρχή, ή το αντικατάλλαγμα αυτών και μόνον εφόσον δεν
είναι σε θέση, από οποιαδήποτε αδυναμία αντικειμενική ή υποκειμενική, υπαίτια ή ανυπαίτια, να προβεί σε αυτούσια
απόδοση, ευθύνεται κατά τις διατάξεις
περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (άρθρα 909, 910, 913 ΑΚ). Τούτο δεν έχει
την έννοια ότι σ’ αυτή την περίπτωση
χωρεί άλλη αγωγή, αλλ’ ότι χωρεί μεν
η περί κλήρου αγωγή, η οποία όμως
έχει διάφορη έκταση και αποτέλεσμα,
εφόσον αφενός μεν περιλαμβάνει μόνον
τον κατά την επίδοση της αγωγής πλουτισμό (άρθρο 909 ΑΚ), αφετέρου δε για
την εξεύρεση του πλουτισμού θα ληφθεί υπόψη όχι μεμονωμένα το συγκεκριμένο αντικείμενο που ζητείται με την
αγωγή, αλλά ολόκληρη η κληρονομία
και οι δαπάνες που έγιναν γι’ αυτήν.
Από τα ανωτέρω συνάγεται αναγκαίως,
ότι η αγωγή περί κλήρου, η οποία έχει
ως αντικείμενο την αξία των κληρονο-

μιαίων, που αναλογεί στο μερίδιο του
ενάγοντος, δεν είναι νόμιμη, εφόσον τέτοια αξίωση δεν παρέχεται στον ενάγοντα της περί κλήρου αγωγής και πρέπει
ν’ απορρίπτεται ως τέτοια, δηλαδή ως μη
νόμιμη (Παπαντωνίου:Κληρ. Δ, 1989,
παρ. 33α, σελ. 191, Κουσούλης, στον
ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, άρθρα
1872 –1873 αρ. 18 – 20, Εφ. Θεσ.
6/1990 ΕλλΔνη 31.1301). Τα ανωτέρω
ισχύουν κατά κανόνα όταν ενάγεται
ο νομέας της κληρονομίας, κατά του
οποί-ου προσήκει κατ’ αρχήν η περί
κλήρου αγωγή. Ωστόσο εξαίρεση για
τους τρί-τους εισάγει το άρθρο 1882
ΑΚ, με το οποίο εισάγεται εξαίρεση και,
κατά πλάσμα δικαίου, με τον pro herede
νε-μόμενο την κληρονομία εξομοιώνεται
και ο με ειδικό τίτλο (pro possessore)
νεμό-μενος αυτήν, εφόσον την απέκτησε
με σύμβαση από το νομέα της (Εφ.Πειρ.
67/1998 Ελλ.Δνη 39. 647, Εφ.Θεσ.
388/1979 Αρμ 33. 699, Εφ.Ναυπλ. 154/
2003 Ελλ.Δνη 45. 243). Στην προκειμένη υπόθεση, με την από 15.12.2002
αγωγή του ο ενάγων και ήδη εκκαλών
ισχυρίζεται, ότι ο πατέρας του Π.Δημ.
Κ απεβίωσε το έτος 1940 χωρίς να
αφήσει διαθήκη και κληρονομήθηκε από
τον ίδιο και τον ετεροθαλή αδελφό του
Δ.Κ, κατά ποσοστό ένα δεύτερο (1/2) εξ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

291

αδιαιρέτου από τον καθένα, δεδομένου
ότι οι μεν άλλοι αδελφοί τους Α και Χ.Κ
προαποβίωσαν τα έτη 1923 και 1925,
αντιστοίχως, οι δε αδελφές τους είχαν
προικιστεί από τον πατέρα τους όταν
ζούσε και έχουν παραιτηθεί από κάθε
δικαίωμα στην κληρονομία του. Ότι η
κληρονομία, εκτός ενός ακινήτου του
οποίου αναγνωρίζει κύριο τον εναγόμενο, αποτελείται από δύο (2) αγροτικά
ακίνητα, ήτοι α) μία άμπελο, εμβαδού
1.888.85 τ.μ., κείμενη στη θέση «Βατόλακα» ή «Άγιος Δημήτριος» της κτηματικής περιφέρειας Αμαλιάδας και β)
έναν αγρό, εμβαδού 11.370 τ.μ., κείμενο
στη θέση «Γαβράς» ή «Κασιδιάρη»
της ίδιας κτηματικής περιφέρειας, που
περι-γράφονται αναλυτικά στην αγωγή,
των οποίων η αξία κατά την άσκηση
της αγωγής ήταν του πρώτου 58.694
Ευρώ και του δευτέρου 176. 082 Ευρώ.
Ότι από το έτος 1971, οπότε ο ενάγων
ανα-χώρησε στην Αθήνα, όπου διαμένει
έκτοτε, ο αδελφός του Δ.Κ αρχικά είχε
επιληφθεί του συνόλου της κληρονομίας, πλην όμως στη συνέχεια αναγνώρισε το κληρονομικό του δικαίωμα, αλ-λά
για διαφόρους λόγους δεν είχε κα-ταστεί
εφικτή η διανομή της κληρονο-μίας.
Και ότι, όταν ανέθεσε το έτος 2001 σε
δικηγόρο την περάτωση της υπόθεσης αυτής, πληροφορήθηκε για πρώτη
φορά ότι ο αδελφός του δεν νεμόταν

την κληρονομία για αμφότερους, αλλά
με το 14082/9.5.1980 συμβόλαιο του
Συμ/φου Αμαλιάδας Α.Σ, το οποίο
μεταγρά-φηκε νόμιμα, είχε μεταβιβάσει,
λόγω δωρεάς εν ζωή, και τα δύο ακίνητα
στον εναγόμενο υιό του. Ζητά δε, όπως
η αγωγή παραδεκτά περιορίστηκε με δήλωση του κατά την έναρξη της συζήτησης που καταχωρήθηκε στα πρακτικά
του πρωτόδικου δικαστηρίου (άρθρα
294, 295 παρ. 1 εδ. β, 297 ΚΠολΔ), να
αναγνωρισθεί το ως άνω κληρονομικό
του δικαίωμα και ότι ο εναγόμενος
οφεί-λει να του καταβάλει νομιμοτόκως
το ήμισυ της προαναφερθείσας αξίας
των ακινήτων, κατ’ άρθρο 904 του ΑΚ,
λόγω του ότι έχει καταστεί αδικαιολόγητα
πλουσιότερος σε βάρος της περιουσίας
του. Με τέτοιο όμως περιεχόμενο η αγωγή δεν στηρίζεται στο νόμο, ούτε όπως
διατυπώνεται, λόγω του επικουρικού
χαρακτήρα της αγωγής από αδικαιολόγητο πλουτισμό, ούτε και εάν ήθελε
εκτιμηθεί ως αγωγή περί κλήρου με
αίτημα την απόδοση του πλουτισμού,
αφού, όπως αναπτύχθηκε στη μείζονα
σκέψη, απαιτείται στην περίπτωση αυ-τή
αδυναμία του εναγομένου να προβεί σε
αυτούσια απόδοση της κληρονο-μίας,
πράγμα που δεν εκτίθεται στην αγωγή.
Επομένως η υπό κρίση αγωγή είναι μη
νόμιμη και απορριπτέα.

892/2007
(Πρόεδρος: Δημήτρης Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Οικονόμου, Μελίνα Σβεντζούρη, Χρίστος Ζηγογιάννης).
Κληρονομητήριο. Η απόφαση που διατάσσει την παροχή κληρονομητηρίου, προσβάλλεται
μόνο με έφεση που ασκείται μόνο από τους διαδίκους και όχι από τρίτο που δεν έλαβε
μέρος στην πρωτόδικη δίκη. Ο τρίτος μπορεί να εναντιωθεί με αίτηση για αφαίρεση ή
κήρυξη ανίσχυρου του κληρονομητήριου. Τριτανακοπή αποκλείεται. Περιστατικά.
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Κατά τη διάταξη του άρθρου 824
παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ. «η απόφαση που διατάζει την παροχή πιστοποιητικού (κληρονομητηρίου) είναι δυνατό να προσβληθεί με έφεση μέσα σε προθεσμία είκοσι
ημερών από τη δημοσίευση της. Η απόφαση που διατάζει την παροχή πιστοποιητικού δεν προσβάλλεται με αναψηλάφηση, αναίρεση ή τριτανακοπή».
Ωστόσο, όμως, όπως προκύπτει από
τη διάταξη του άρθρου 761 Κ.Πολ.Δικ.
δικαίωμα εφέσεως κατά των αποφάσεων που εκδίδονται για υποθέσεις
που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 739
επ. Κ.Πολ.Δικ.), η οποία εφαρμόζεται
και για την έκδοση κληρονομητηρίου
(άρ-θρο 819 επ. Κ.Πολ.Δικ. 121 ΕισΝΑΚ
σε συνδυασμό με άρθρο 1956 ΑΚ),
έχουν μόνο τα περιοριστικώς σ’ αυτήν
αναφερόμενα πρόσωπα δηλαδή ο
αιτών, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση και όσοι καταστούν διάδικοι στη σχετική δίκη και όχι ο τρίτος,
που δεν έλαβε μέρος στην πρωτόδικη
δίκη. Ο τελευταίος, σε δίκη που αφορά
παροχή κληρονομητηρίου, είναι δυνατό
να εναντιωθεί με αίτηση για αφαίρεση
ή κήρυξη ανίσχυρου του κληρονομητηρίου (άρθρ. 1964-1965 ΑΚ 823 Κ. Πολ.
Δικ.) όχι όμως και με τριτανακοπή, της
οποίας η άσκηση ρητώς αποκλείεται
από τη διάταξη του άρθρου 824 παρ.
1 Κ.Πολ.Δικ., ούτε και με ανακλητική
αίτηση του άρθρου 758 Κ.Πολ.Δικ.
για-τί η απόφαση που διατάσσει την
παρο-χή κληρονομητηρίου δεν παράγει
δεδι-κασμένο αλλά δημιουργεί απλώς
νόμι-μο μαχητό τεκμήριο (ΑΠ 251/80
ΝοΒ 28/1704, Εφ.Αθ. 2761/1999 Δ/νη
2001/798 Βαθρακοκοίλης άρθρο 824
Κ. Πολ. Δικ.).
Στην προκειμένη περίπτωση, με
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την από 25-1-2006 αίτηση της ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, η Μ.Γ (ήδη εφεσίβλητη) ζήτησε
να της χορηγηθεί κοινό κληρονομητήριο, το οποίο να πιστοποιεί το κληρονομικό δικαίωμα και τη μερίδα που αναλογεί από την κληρονομία του Ι.Π του
Σ και της Π, που απεβίωσε στην Ακράτα
Αχαΐας στις 17-9-2005, στην ίδια καθώς
και στους γονείς του αποθανόντος και
στον αμφιθαλή αδελφό του Δ.Π. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαβρύτων, με
την υπ’ αριθμ. 34/2006 απόφαση του
δέχθηκε την αίτηση και διέταξε τον Γραμματέα του Δικαστηρίου να χορηγήσει
στην αιτούσα το ως άνω κοινό κληρονομητήριο. Κατά της απόφασης αυτής
ασκήθηκε έφεση από τους κληρονόμους
του αποθανόντος, ήτοι τους γονείς και
τον αδελφό του, οι οποίοι αναφέρονται
στο ως άνω κοινό κληρονομητήριο και
ζητούν για τους λόγους που ειδικότερα
αναφέρουν στην έφεση, να εξαφανισθεί
η ανωτέρω απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, προκειμένου
να απορριφθεί η αίτηση περί εκδόσεως
κοινού κληρονομητηρίου. Εν προκειμένω, οι εκκαλούντες δεν ήταν διάδικοι
στην περί παροχής κληρονομητηρίου
δίκη. Κατά συνέπεια, ως τρίτοι που δεν
πήραν μέρος στην πρωτόδικη διαδικασία έκδοσης του κληρονομητηρίου,
δεν νομιμοποιούνται να ασκήσουν έφεση κατά της άνω πρωτόδικης απόφασης. Επομένως, η υπό κρίση έφεση,
πρέπει, σύμφωνα και με την προηγηθείσα νομική σκέψη, να απορριφθεί
ως απαράδεκτη εφόσον ασκήθηκε από
τρίτους μη διάδικους στην πρωτόδικη
απόφαση, ήτοι λόγω έλλειψης των νομίμων προϋποθέσεων της σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 532 Κ.Πολ.Δικ.
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922/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαρία Μπαλάσκα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Γιαννόπουλος, Πέτρος Παναγιωτόπουλος,
Σπυράγγελος Μουντάκης).
Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός της πριν τον 1329/1983. Για να προστεθεί στην κληρονομία
και να υπολογισθεί στην νόμιμη μοίρα η παροχή που έγινε σε μεριδούχο από τον
κληρονομούμενο σε χρόνο μεγαλύτερο της δεκαετίας πριν το θάνατο του και πάντως
πριν την ισχύ του ν.1329/1983, πρέπει η παροχή να έγινε με τον όρο να καταλογιστεί
στην νόμιμη μοίρα. Παραίτηση από το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας. Μπορεί να γίνει και
με άτυπη και μη απευθυντέα σε άλλο σε δήλωση βουλήσεως είτε ρητώς είτε σιωπηρώς.
Αυτό το δικαίωμα μεταβαίνει και στους κληρονόμους. Συνεισφορά. Πως υπολογίζεται
η νόμιμη μοίρα σε περίπτωση υποχρέωσης συνεισφοράς. Τρόπος αναπροσαρμογής
παλαιάς παροχής λόγω μειώσεως της αγοραστικής αξίας της δραχμής. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1831§2 ΑΚ, όπως
ίσχυε πριν από τον ν. 1329/1983 και
έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση κατ’ άρθ. 88 του ιδίου νόμου,
για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας
προστίθεται στην κληρονομία κάθε δωρεά του κληρονομουμένου, που έγινε
στη δεκαετία πριν από το θάνατο του
και δεν επιβαλλόταν από ιδιαίτερο ηθικό
καθήκον ή από λόγους ευπρεπείας
καθώς και οτιδήποτε καταλογίζεται στη
νόμιμη μοίρα κάθε μεριδούχου κατ’ άρθρο 1833 ιδίου κώδικα. Ορίζεται δε στο
άρθρο αυτό, όπως τούτο ίσχυε κατά
τον ίδιο χρόνο, ότι στη νόμιμη μοίρα
καταλογίζεται οτιδήποτε παραχώρησε
ο κληρονομούμενος, ενόσω ζούσε στο
μεριδούχο με τον όρο να καταλογισθεί
στη νόμιμη μοίρα. Από το συνδυασμό
των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι
για να προστεθεί στην κληρονομία και
να υπολογισθεί στη νόμιμη μοίρα η
παροχή, που έγινε σε μεριδούχο από τον
κληρονομούμενο σε χρόνο μεγαλύτερο
της δεκαετίας πριν από το θάνατο του και
πάντως πριν την ισχύ του ν.1329/1983,
πρέπει η παροχή να έγινε με τον όρο

να καταλογιστεί στην νόμιμη μοίρα (ΑΠ
27/2005 ΕλΔνη 46, 803).
Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 1711§2, 1825, 1827, 1829,
1846 έως 1851 και 1857ΑΚ προκύπτει
ότι ακυρότητα της διαθήκης από παράβαση του δικαίου της νόμιμης μοίρας
είναι σχετική τασσομένη υπέρ του μεριδούχου και μη επιβαλλομένη σ’ αυτόν, ο
οποίος αν παραβιάσθηκε η νόμιμη μοί-ρα
του με τη διαθήκη, λόγω ολοσχερούς
παράλειψης του ή εγκατάστασης του σε
μέρος μόνον της νόμιμης μοίρας, είτε
με περιορισμούς σε αυτήν, δικαιούται
και μετά την πάροδο της προθεσμίας
προς αποποίηση, να παραιτηθεί του
δικαιώματος της νόμιμης μοίρας του,
ως προς ολόκληρη αυτή ή για το μέρος
που λείπει ή για τον περιορισμό που
έχει επιβληθεί, εκτός αν έχει εκδηλώσει
προηγουμένως αντίθετη βούληση. Η
παραίτηση αυτή δεν αποτελεί αποποίηση της κληρονομίας υπό την έννοια
του άρθ. 1847 ΑΚ ή εκποίηση αυτής
ή απαλλοτριωτική δικαιοπραξία των
άρθρων 369, 1033, 1121 και 1143 ΑΚ
αλλά αποτελεί παραίτηση από του δι-
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καιώματος για επίκληση της σχετικής
ακυρότητας της διαθήκης, δηλαδή νόμιμο γεγονός που συνάγεται απλώς απώλεια του δικαιώματος αυτού. Μπορεί δε
να γίνει η παραίτηση εφόσον ο νόμος
δεν ορίζει διαφορετικά και με άτυπη
και μη απευθυντέα σε άλλο δήλωση
βου-λήσεως, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς,
συναγομένη συμπερασματικώς από
πράξεις, που δείχνουν βούληση παραιτήσεως, ακόμη και στην περίπτωση
που περιλαμβάνονται στην κληρονομία
εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων,
η σύμβαση μεταβιβάσεως των οποίων
απαιτείται να γίνει ενώπιον συμβολαιογράφου. Το δικαίωμα του νόμιμου μεριδούχου για επίκληση της ακυρότητας
της διαθήκης που παραβιάζει τη νόμιμη
μοίρα του, κατά οιοδήποτε από τους
παραπάνω αναφερόμενους τρόπους,
καθώς και το δικαίωμα παραίτησης του
νόμιμου μεριδούχου από την επίκληση
της ακυρότητας της διαθήκης, που προσβάλλει τη νόμιμη μοίρα του, με την έννοια της αποδοχής της διαθήκης και των
όποιων μειώσεων και άλλων περιορισμών αυτή προβλέπει, μεταβαίνουν
στους κληρονόμους του (κληρονόμου)
νομίμου μεριδούχου, οι οποίοι επίσης
μπορούν ο καθένας με τη μερίδα του,
είτε να επικαλεσθούν την ακυρότητα
της διαθήκης, που παραβίασε τη νόμιμη
μοίρα του απ’ αυτούς κληρονομηθέντος
νομίμου μεριδούχου, είτε να παραιτηθούν με τους ίδιους όρους από την επίκληση της εν λόγω ακυρότητας με την
εκτεθείσα έννοια της παραιτήσεως αυτής (ΑΠ 1135/2002 ΕλλΔνη 45.461, ΑΠ
362/2002 ΕλΔνη 43.752, ΑΠ 975/2002
ΕλΔνη 44.1327, ΑΠ 671/1999 ΕλΔνη
41, 424, ΕΑ 1795/2005 ΕλΔνη 47.263,
ΕΑ 4057/1999 ΕλΔνη 47, 1499). Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 1825, 1827, 1899, 1831,
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1833, 1834 και 1895 ΑΚ όπως τα
τελευταία τέσσερα ίσχυαν πριν από την
αντικατάσταση τους με τα άρθρα 26 και
28 του ν. 1329/1983, 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 κατιόντα που αξιώνει
τη συμπλήρωση της, εκτιμάται η αξία
όλων των στοιχείων της κληρονομιαίας
περιουσίας κατά τον χρόνο του θανάτου
του κληρονομουμένου (πραγματική κληρονομική ομάδα) σ’ αυτή προστίθεται
η, κατά τον χρόνο που έγιναν, αξία των
παροχών, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση συνεισφοράς από τους κατιόντες, στις οποίες περιλαμβάνονται πάντοτε οι παροχές που πρέπει, λόγω του
σχετικού ορισμού του διαθέτη που έγινε
κατά την παροχή, να καταλογιστούν στη
νόμιμη μοίρα. Με βάση την έτσι προσδιοριζόμενη πλασματική κληρονομική
ομάδα εξευρίσκεται η εξ αδιαθέτου κληρονομική μερίδα του κληρονόμου, η
αξία της παροχής που έλαβε αυτός, για
την οποία υπάρχει υποχρέωση συνεισφοράς και το εξαγόμενο παριστάνει
την τελική εξ αδιαθέτου κληρονομική
μερίδα του κληρονόμου, απαλλαγμένη
από το βάρος συνεισφοράς, το μισό δε
του ποσού της μερίδας αυτής αποτελεί
τη νόμιμη μοίρα του, η οποία πραγματοποιείται και συγκεντρώνεται στην
πραγματική κληρονομική ομάδα με
τον καθορισμό σε αντίστοιχο ποσοστό
της. Εάν όμως η παροχή για την οποία
υπάρχει υποχρέωση συνεισφοράς πρέπει να καταλογιστεί στη νόμιμη μοίρα
τότε καταλογίζεται σ’ αυτή για τη μισή
μόνο αξία της και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο υπέρ του μεριδούχου, υφίσταται
τελικά το δικαίωμα του για το υπόλοιπο
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αυτό (ΑΠ 1306/1999 ΕλΔνη 44, 764).
Να επισημανθεί ότι ο ανωτέρω συνυπολογισμός παροχών καταλογιστέων ή μη
στη νόμιμη μοίρα του μεριδούχου, κατ’
άρθρο 1833 ΑΚ, χωρεί ανεξάρτητα από
τη θέληση του κληρονομουμένου (ΑΠ
1412/2000 ΕλΔνη 42,711). Περαιτέρω
όπως προαναφέρθηκε, στην κληρονομία προσθέτονται οι παροχές που ορίζει
το άρθρο 1831 ΑΚ με την αξία που είχαν
αυτές κατά το χρόνο που έγιναν. Αν
όμως επέλθει, μετά την παροχή και μέχρι το χρόνο του θανάτου του κληρονόμου, που είναι κρίσιμος κατ’ άρθ. 1830
ΑΚ, για τον υπολογισμό της αξίας της
κληρονομίας, ουσιώδης υποτίμηση
της δραχμής, τότε πρέπει σύμφωνα
με τις αρχές της καλής πίστεως (άρθ.
288ΑΚ) να αναχθεί η αξία της παροχής,
την οποία αυτή είχε κατά το χρόνο που
πραγματοποιήθηκε, στο ισάξιο του ποσού αυτού σε δραχμές, κατά το χρόνο
θανάτου του κληρονομουμένου, οπότε
και αποτιμάται η κληρονομία με βάση
τις μεταξύ των δύο αυτών χρονικών
ση-μείων σχέση της αξίας της δραχμής.
Για το σκοπό αυτό η αξία της παροχής
σε δραχμές, που κυκλοφόρησαν κατά
το χρόνο της σύστασης της, πρέπει να
ανα-χθεί σε χρυσές λίρες Αγγλίας με την
τι-μή τους στον ίδιο χρόνο, έπειτα δέον
να καθοριστεί η σχέση της αγοραστικής
αξίας της χρυσής λίρας του χρόνου αυτού προς την αγοραστική αξία της, κατά
το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου και, αφού βρεθεί έτσι το αντίστοιχο ποσό χρυσών λιρών του τελευταίου
αυτού χρόνου να μετατραπεί αυτό σε
δραχμές με την τιμή της χρυσής λίρας,
κατά το χρόνο επίσης του θανάτου του
κληρονομουμένου (ΑΠ 1013/1996 ΕλΔνη
39,844, ΑΠ 1924/ 1988 ΝοΒ 37, 738, ΕΑ
3289/2001 ΕλΔνη 43, 819, ΕΑ 1305/2001
ΕλΔνη 42, 1390).
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Αποδεικνύονται τα παρακάτω
κρίσιμα πραγματικά περιστατικά ενώ δεν
λαμβάνονται υπόψη οι λοιπές ένορ-κες
βεβαιώσεις ενώπιον του ιδίου συμβολαιογράφου, τις οποίες επίσης επικαλείται και προσκομίζει ο εναγόμενος
και τούτο διότι ανεξάρτητα και από το
γεγονός ότι κάποιες από αυτές, είναι
προγενέστερες των παραπάνω αριθμητικά περιορισμένων, που μπορεί να λάβει
υπόψη του το δικαστήριο, σύμφωνα και
με τις σχετικές νομικές σκέψεις που
προηγήθηκαν αυτές δεν μπορούν να
ληφθούν υπόψη είτε γιατί είναι
ανυπόστατες ως αποδεικτικά μέσα, διότι
δ ε ν π ρ ο η γ ή θ η κ ε ν ο μ ότ υ π η κ α ι
εμπρόθεσμη κλήτευση των αντιδίκων του
(13173, 13174/5.9.2002) προ δύο
εργασίμων ημερών, αφού η επίδοση της
από 3.9.2002 κλήτευσης έγινε προ μιας
εργασίμου ημέρας με την 3130/4.9.2002
έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας
Α.Β, είτε διότι υπερβαίνουν τις τρείς
(13631/22.5.2003) αλλά και διότι σε κάθε
περίπτωση δεν έχουν ληφθεί νομότυπα
(13351/29.11.2002, 13433/3.2.2003)
δίχως κλήτευση. Την 1.1.1987 απεβίωσε
στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας ο Δ.Μ, ο
οποίος κατοικούσε στο Αργοστόλι και ως
εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του είναι τρία
τέκνα του δηλ. οι διάδικοι (άρ. 1813,1820
ΑΚ) και η σύζυγος του, καλούμενοι στην
πρώτη τάξη με κληρονομικό μερίδιο
έκαστος Ό εξ αδιαιρέτου. Ο θανών όμως
με την υπ’ αριθμόν 13935/1.10.1982
δημόσια διαθήκη του ενώπιον του
συμβολαιογράφου Αργοστολίου Π.Μ, η
οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με τα υπ’
αριθμ. 18/10.3.1987 πρακτικά
συνεδριάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, εγκατέστησε ως μοναδικόν κληρονόμον τον
εναγόμενο, αφού ειδικότερα με αυτήν
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όρισε: Εγκαθιστώ μοναδικόν, γενικόν και
αποκλειστικόν κληρονόμον μου εφ’
ολοκλήρου της περιουσίας μου, κινητής
και ακινήτου της ευρεθησομένης κατά τον
χρόνο του θανάτου μου τον υιόν μου
Π.Δ.Μ ναυτικόν, κάτοικον ομοίως Αργοστολίου, ο οποίος συντηρεί τόσον εμέ
όσον και την μητέρα του, επί μακράν
σειράν ετών και μας περιθάλπει εις τας
ασθενείας μας. Η σύζυγος μου και μητέρα του Ν.Δ.Μ το γένος Δ.Σ, οικοκυρά
κάτοικος Αργοστολίου επιθυμώ να κατοικεί εις την εν Αργοστολίω και επί της
Λεωφόρου Βεργωτή, κειμένην οικίαν
μου, εφόρου ζωής αυτής και άνευ ουδενός εκ μέρους της ανταλλάγματος. Τας
θυγατέρας μου Σ. σύζυγον Θ.Δ το γένος
Δ.Μ, κάτοικον Αθηνών και Σ σύζυγο Ι.Γ,
το γένος Δ.Μ κάτοικον Αθηνών, έχω
επαρκώς προικήσει κατά τον γάμον των
και ως εκ τούτου έχουσι λάβει αύται
πλήρες το κληρονομικόν αυτών μερίδιον». Επομένως η κατά τα άνω εγκατάσταση του εναγομένου ως κληρονόμου στο σύνολο της περιουσίας του
διαθέτη συνιστά περιορισμό της νόμιμης
μοίρας τους ως αναγκαίων μεριδούχων
των εναγουσών και της μητέρας των
διαδίκων, η οποία μεταποβίωσε του
διαθέτη στις 20.12.1992 χωρίς να αφήσει
διαθήκη και το κληρονομικό της δικαίωμα,
ως επίσης αναγκαίας μερι-δούχου του
αποβιώσαντος πατρός των περιήλθε
στους διαδίκους συμμέτρως κατά το 1/3
εξ αδιαιρέτου προσαυξάνο-ντας έτσι τη
νόμιμη μοίρα των εναγου-σών και
επομένως το κληρονομικό δικαίωμα ως
εξ αδιαθέτου κληρονόμων του πατρός
των πλέον ανέρχεται σε 8/24 για καθένα
των διαδίκων και η νόμιμα μοίρα σε 4/24.
Αποδείχθηκε ακόμη ότι οι ενάγουσες δεν
παραιτήθηκαν από το δικαίωμα αυτό
αντίθετα με την υπ’ αριθμ. 28425/4.12.2001
πράξη αποδοχής της κληρονομίας
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ενώπιον της συμβολαιο-γράφου Αθηνών
Ο.Φ- Χ που νόμιμα μεταγράφηκε,
αποδέχθηκαν την ως άνω κληρονομία
των γονέων τους και ζήτη-σαν από τον
εναγόμενο να αναγνωρίσει και αυτός το
εν λόγω δικαίωμα τους επί της επιδίκου
κληρονομιαίας περιου-σίας, το οποίο
όμως ο τελευταίος αμφι-σβήτησε
προβάλλοντας την προαναφε-ρόμενη
ένσταση συνεισφοράς. Αποδεί-χθηκε
περαιτέρω ότι κατά το χρόνο του θανάτου
του ο ανωτέρω διαθέτης είχε στην πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή του τα εξής
ακίνητα:1)ένα οικόπεδο κ.λ.π. 2)ένα
αγροτικό ακίνητο 7.000 τ.μ. κ.λ.π. Τα δύο
αυτά ακίνητα κατά το χρόνο θανάτου του
ως άνω διαθέτη είχαν αξία 3.555.000
δραχμών. Η αξία αυτή της κληρονομιαίας
περιουσίας δεν αμφισβητείται από τις
ε ν α γ ό μ ε ν ε ς ο ι οπο ί ε ς κα ι σ τ η ν
προσκομιζόμενη από τις ίδιες από
24.11.2000 δήλωση φόρου κληρονομίας
προς την Δ.Ο.Υ Κεφαλ-ληνίας, την οποία
υπέβαλαν πριν την σύνταξη της πράξεως
αποδοχής κληρο-νομίας που
προαναφέρθηκε (28425/4.12.2001)
δήλωσαν ότι η αντικειμενική αξία του μεν
πρώτου ακινήτου για το οικόπεδο
ανερχόταν σε 718.694 δραχ. και για το
κτίσμα σε 2.624.501 δραχ., ενώ του
δευτέρου σε 2.362.500 δραχμές.
Επισημαίνεται ότι οι ενάγουσες οι οποίες
ήδη γνώριζαν τουλάχιστον από τις
30.7.1999 την ύπαρξη και άλλων 7
κληρονομιαίων αγροτικών ακινήτων τα
οποία περιέλαβαν στην από 30.7.1999
εξώδικη διαμαρτυρία πρόσκλησης προς
τον εναγόμενο την οποία του επέ-δωσαν
στις 13.8.1999 προκειμένου να τα
συμπεριελάβουν και στην επικείμενη τότε
δήλωση φόρου κληρονομίας, όπως είχαν
δικαίωμα δεν τα συμπεριέλαβαν τελικά
στην κρινόμενη αγωγή αλλά ούτε και
διεκδικούν την νόμιμη μοίρα τους και επ’
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αυτών των ακινήτων, ώστε είναι χωρίς
έννομη επιρροή, όσα αντίθετα αναφέρει
στις προτάσεις του ο εναγό-μενος για
αοριστία της ένδικης περί κλήρου αγωγής
επειδή κατά τον ενα-γόμενο επιλεκτικά
ασκούν το ένδικο δι-καίωμα τους και
τούτο γιατί δεν είναι απαραίτητη η
αναφορά της αξίας των κληρονομιαίων
ακινήτων εκ μέρους των εναγουσών οι
οποίες ως αναγκαίοι με-ριδούχοι εάν
κριθεί βάσιμο το δικαίωμα τους,
λαμβάνουν το ανάλογο ποσοστό τους
από κάθε κληρονομικό στοιχείο (ΑΠ
1374/2000 ΕλΔνη 43, 422, ΑΠ 1122/1995
ΕλΔνη 38, 560, ΕΑ 9097/2003 ΕλΔνη 45,
1487, ΕΑ 2576/1998, ΕΑ 7827/1998
ΕλΔνη 40,413 και 1163) δε-δομένου
μάλιστα ότι οι ενάγουσες αρνούνται ότι ο
διαθέτης παρείχε προς αυτές
οποιαδήποτε συνεισεκτέα παρο-χή και
δη με τον όρο να καταλογιστεί.
Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι ο εναγόμενος, από το 1967, που ασκούσε το
επάγγελμα του ναυτικού σε ποντοπόρα
πλοία και μέχρι το έτος 1979 που παντρεύτηκε και εγκατέστησε την Μεξικανικής ιθαγένειας σύζυγο του μόνιμα στην
πατρική κατοικία ώστε η τελευταία να
φροντίζει και τους γονείς του, απουσίαζε
ως ναυτικός συνεχώς και για δύο ή τρία
συνεχόμενα έτη συνέβαλε όμως στις
οικογενειακές ανάγκες των γονέων του
οι οποίοι ήταν υπερήλικες (είχαν γεννηθεί το 1898 και 1914 αντίστοιχα) αφού το
πενιχρό κατά την κοινή πείρα εισόδη-μα
τους από το καφενείο που διατηρού-σαν
σε συνδυασμό με την μηδαμινής αξίας
αγροτική περιουσία του διαθέτη, δεν
επαρκούσε για τη συντήρηση και τις
σπουδές των εναγουσών αδελφών του.
Από αυτές η μεν πρώτη είχε εγκατασταθεί από το έτος 1967 για σπουδές
στην Αθήνα ως σπουδάστρια στη ΣΒΙΕ
και στη συνέχεια το 1976 παντρεύτηκε
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για πολύ μικρό χρονικό διάστημα από το
έτος 1972 μέχρι τα πρώτα χρόνια του
γάμου της που απέκτησε τα τέκνα της
ώστε όσα αντίθετα υποστηρίζει, ότι είχε
οικονομική αυτοδυναμία αφότου
εγκαταστάθηκε ως σπουδάστρια στην
Αθήνα, κρίνονται αβάσιμα. Για τις δαπάνες των σπουδών της (ενοίκιο, διατροφή
κ.λπ) αλλά και για την τέλεση του γάμου
της και τη δημιουργία δικού της οίκου ο
πατέρας της της έδωσε το ποσό των
400.000 δραχμών με τον όρο να καταλογιστεί στη νόμιμη μοίρα της. Επί-σης
στη δευτέρα ενάγουσα ο πατέρας της,
κατά το έτος 1978 που και εκείνη
παντρεύτηκε το σύζυγο της Ι.Γ και εγκαταστάθηκε μόνιμα και εκείνη στην Αθήνα, της έδωσε το ποσόν των 500.000
δραχμών, με τον όρο επίσης να καταλογιστεί στη νόμιμη μοίρα της, προκειμένου και εκείνη να δημιουργήσει τον δικό
της οίκο. Για τις ανωτέρω παροχές προς
τις ενάγουσες κατέθεσαν αφενός ο θείος
τους, αδελφός της μητέρας των Ε.Σ στην
13626/2003 ένορκη βεβαίωση του, ο Ν.Φ
στην 13628/2003 ένορκη βεβαίωση και
ο Ν.Α στην 13218/2003 ένορκη βεβαίωση του οι οποίες προαναφέρθηκαν,
επιπλέον ενισχύονται και από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ανταπόδει-ξης
στο ακροατήριο Δ.Κ. Οι μάρτυρες αυτοί
είναι στενοί οικογενειακοί φίλοι του
εναγομένου, με εξαίρεση τον πρώτο,
στενό εξαίματος συγγενή των διαδίκων,
που είχε και άμεση γνώση και από την
αδελφή του (μητέρα των διαδίκων) είναι
δε όλοι κάτοικοι Αργοστολίου και σύμφωνα με τις καταθέσεις των ανωτέρω τα
γνωρίζουν από τις συζητήσεις που
έκαναν με τους γονείς του κατά τις επισκέψεις στην οικία τους τότε που αυτοί
ζούσαν. Επιβεβαιώνονται δε οι καταθέσεις τους κυρίως από το προεκτεθέν
κείμενο της επίμαχης διαθήκης του θα-

298

νόντος, ο οποίος σαφώς ανέφερε σ’ αυτήν ότι τις θυγατέρες του (τις οποίες και
κατονόμαζε) «έχω επαρκώς προικίσει
κατά τον γάμο των και ως εκ τούτου
έχουσι λάβει αύται πλήρες το κληρονομικόν αυτών μερίδιον». Για αυτό δε το
μερίδιο εναργώς διέλαβε στην διαθήκη
του ότι η επιθυμία του ήταν να αποτελέσει συνεισεκτέα παροχή, ώστε όσα
αντίθετα υποστηρίζουν οι ενάγουσες περί
του ότι ουδέν ποσό παρέσχε προς αυτές
ο πατέρας των και ότι ο εναγόμενος
αναγνώριζε το κληρονομικό τους
δικαίωμα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του
1990 είναι αβάσιμα κατ’ ουσίαν. Ο ως
άνω διαθέτης άλλωστε την προεκτεθείσα
επιθυμία του για εγκα-τάσταση του
εναγομένου ως μοναδικού, γενικού και
αποκλειστικού κληρονόμου του εφ’ όλης
της κινητής και ακινήτου περιουσίας του
αιτιολόγησε με τη φρά-ση: «ο οποίος
συντηρεί τόσον εμέ όσον και την μητέρα
του, επί μακράν σειράν ετών μας
περιθάλπει εις τας ασθενείας μας». Για
την διαρκή φροντίδα και την οικονομική
ενίσχυση των γονέων του εκ μέρους του
εναγομένου με σαφή και κατηγορηματικό
τρόπο κατέθεσαν όλοι οι παραπάνω
μάρτυρες, χωρίς η κατά-θεση τους να
αναιρεθεί από την κατάθε-ση του μάρτυρα
αποδείξεως συζύγου της πρώτης
ενάγουσας, ο οποίος μάλι-στα
επιβεβαίωσε την μηδαμινή αξία του
δεύτερου από τα επίδικα κληρονομιαία
ακίνητα (το αγροτικό) αλλά και το γεγονός ότι μέχρι και το έτος 1999 που
διεκδίκησαν οι ενάγουσες τη νόμιμη μοίρα οι σχέσεις των οικογενειών των διαδίκων ήταν πολύ καλές, ουδέποτε είχαν
διαταραχθεί και όσο ακόμη ζούσαν οι
γονείς των, αλλά και μετά επισκέπτο-νταν
τα καλοκαίρια για διακοπές, και διέμεναν
στο πατρικό σπίτι τους επιβε-βαίωσε
επίσης την περιορισμένη οικονο-μική
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δυνατότητα των γονέων των διαδί-κων,
αλλά ο ανωτέρω απέφυγε να απαντήσει,
δηλώνοντας άγνοια για το κατά πόσον ο
εναγόμενος ενίσχυε οικονομικά την
οικογένεια των γονέων του και εάν ο
πεθερός του πλήρωνε για τη φοίτηση της
συζύγου του στη σχολή ΣΒΙΕ, αφού τότε
δεν εργαζόταν η σύζυγος του, παρότι
επίσης παραδέχθηκε ότι διέμεναν μέχρι
το θάνατο τους στο Αργοστόλι, είχαν
ανάγκη ιατρικής φροντίδας και τους
φρόντιζε η σύζυγος του εναγομένου κατά
τη διάρκεια απουσίας του τελευ-ταίου,
που συνέχιζε το επάγγελμα του ναυτικού
και μετά το γάμο τους από 1979 έως 1992
που πέθανε η μητέρα του, όντας μάλιστα
κατάκοιτη σύμφωνα με την αιτιολογία
θανάτου της στην λη-ξιαρχική πράξη
θανάτου, που συντά-χθηκε σχετικά.
Η αξία των χρηματικών παροχών
προς τις ενάγουσες κατά τον χρόνο που
προέβη σ’ αυτές εν ζωή ο κληρονομούμενος πατέρας των, με βάση την αξία
της χρυσής λίρας Αγγλίας που ανερχόταν το έτος 1976 η μέση τιμή της σε
1.529, 97 δραχμές και το έτος 1978 σε
2.108,11 δραχμές αναγόμενη σε χρυσές
λίρες Αγγλίας αντιστοιχεί για την πρώτη
ενάγουσα σε 261,44 χρυσές λίρες και για
τη δεύτερη ενάγουσα σε 237, 17 χρυσές
λίρες, ενώ κατά το χρόνο θανάτου του
κληρονομουμένου το έτος 1987 η μέση
τιμή της ανερχόταν σε 12.485 δραχμές
ώστε οι ως άνω παροχές των 400.000
δρχ. και 500.000 δρχ. αντίστοιχα είχαν
ανατιμηθεί κατά το έτος αυτό (1987)
σε 3.263.078 δραχμές και 2.961.067
δραχμές αντίστοιχα για την πρώτη και
δεύτερη ενάγουσα. Περαιτέρω η αξία
του συνόλου της κληρονομίας του Δ.Μ
κατά τον χρόνο θανάτου του ανερχόταν
σε 3.555.000 δρχ. δεδομένου ότι δεν
γίνεται επίκληση χρεών της κληρονομίας
και εξόδων κηδείας αυτού αλλά και
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ενόψει του γεγονότος ότι οι διάδικοι
κληρονομούν συμμέτρως (1/3) την
μητέρα τους ώστε δεν διαφοροποείται κατ’ αποτέλεσμα το κληρονομικό
μερίδιο κάποιου από τους διαδίκους,
εντέλει η πλασματική κληρονομία αυτού
ανερχόταν σε 9.780.145 δραχμές
(3.264.078 +2.961.067+ 3.555.000
δραχμές) και συνακόλουθα η εξ αδιαθέτου μερίδα εκάστου των διαδίκων σε
3.260.043 δραχμές (9.780.145:3) και

το ήμισυ αυτής σε 1.630.024 δραχμές
που αποτελεί και τη νόμιμη μοίρα για
κάθε ενάγουσα. Επομένως σύμφωνα
με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω η
συνεισεκτέα παροχή που έλαβε κάθε
ενάγουσα υπερβαίνει την νόμιμη μοίρα
που δικαι-ούται και συνεπώς πρέπει ν’
απορρι-φθεί η αγωγή ως αβάσιμη κατ’
ουσίαν γενομένης δεκτής κατ’ ουσίαν της
ένστασης συνεισφοράς που πρόβαλε ο
εναγόμενος προς απόκρουση της.

1134/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Λέων, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος).
Διαθήκη. Ανίκανοι προς σύνταξη της. Ανίκανος είναι και όσοι δεν έχουν την ικανότητα
να διαβάζουν χειρόγραφα, έστω και αν είναι ικανοί να γράψουν αλλά από πάθηση
ή αδυναμία των οφθαλμών δεν δύναται να διαβάσουν τα γραφόμενα αφού δεν είναι
σε θέση να ελέγξουν σε κάθε στιγμή αν τα γραφόμενα τους αντιστοιχούν στη θέληση
τους. Η αδυναμία ανάγνωσης είναι γενική και να αφορά σε χειρόγραφα του ιδίου με τη
διαθήκη είδους γραφής. Αδυναμία σύνταξης διαθήκης για έλλειψη συνειδήσεως των
πράξεων τους ή από ανικανότητα χρήσης του λογικού λόγω πνευματικής ασθένειας.
Τύφλωση του ενός μόνο οφθαλμού. Δημοσίευση της διαθήκης που δημιουργεί
προβλήματα για το λόγο της ανικανότητας προς σύνταξη διαθήκης. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1719 αριθ. 4 ΑΚ, όπως ίσχυε πριν
από την αντικατάσταση της με τη διάταξη του άρθρου 30 του ν. 2447/1996 και
ήδη εφαρμόζεται στην ένδικη υπόθεση
ως εκ του χρόνου σύνταξης της επίμαχης ιδιόγραφης διαθήκης (5.3.1990),
ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη
είναι…όσοι κατά το χρόνο σύνταξης
της διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των
πρά-ξεων τους ή δεν έχουν τη χρήση του
λο-γικού λόγω πνευματικής ασθένειας.
Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 1723 ΑΚ, όποιος δεν είναι ικανός να διαβάζει χειρόγραφα, δεν μπορεί

να συντάξει ιδιόγραφη διαθήκη. Ως μη
ικανοί να διαβάζουν χειρόγραφα νοούνται οι ικανοί μεν να γράψουν, αλλά από
πάθηση ή αδυναμία των οφθαλμών μη
δυνάμενοι να διαβάσουν τα γραφόμενα,
αφού δεν είναι σε θέση να ελέγξουν σε
κάθε στιγμή αν τα γραφόμενα τους αντιστοιχούν στη θέληση τους. Η αδυναμία
ανάγνωσης δεν απαιτείται, κατά το νόμο, να αφορά ειδικά το κρινόμενο χειρόγραφο της διαθήκης. Αρκεί η εν λόγω
αδυναμία να είναι γενική και να αφορά
σε χειρόγραφο του ίδιου με τη διαθήκη
είδους γραφής (ΑΠ 1358/2006, ΑΠ 380/
1989 ΕλλΔνη 31.530, Γεωργιάδης, στον
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ΑΚ Γεωργιάδη- Σταθόπουλου, άρθρο
1723 αρ. 6, Παπαντωνίου στην ΕρμΑΚ
1723 αρ. 4). Στην προκειμένη υπόθεση,
όπως προκύπτει από την ένδικη αγωγή,
ο ενάγων εκκαλών, επικαλούμενος
άμε-σο έννομο συμφέρον, ζήτησε την
ανα-γνώριση της ακυρότητας της από
5.3.1990 ιδιόγραφης διαθήκης του
θανόντα στην Πάτρα, στις 9.9.1992,
Ε.Κ, πατέρα του και παππού, αντίστοιχα, των εναγομένων εφεσιβλήτων.
Ως λόγους ακυρότητας της εν λόγω
ιδιό-γραφης διαθήκης επικαλέστηκε ο
ενά-γων την πνευματική ανικανότητα
του δια-θέτη κατά το χρόνο σύνταξης
της, εξαι-τίας των παθήσεων από τις
οποίες έπα-σχε, οι οποίες επέφεραν
την έλλειψη της χρήσης του λογικού του,
δηλαδή την αδυναμία λογικής στάθμισης
και ελεύθερου προσδιορισμού της
βούλη-σης του, καθώς και τη σκόπιμη
προχρο-νολόγηση της διαθήκης αυτής
κατόπιν πειθαναγκασμού του από το
γιο του και πατέρα, αντίστοιχα, των
εναγομένων Γ.Κ, ώστε να μη φέρεται
ότι συντάχθηκε κατά το τελευταίο
προ του θανάτου του δίμηνο, οπότε
ο διαθέτης εστερείτο πλή-ρως της
χρήσης του λογικού του. Μετα-ξύ των
επικαλούμενων νόσων του διαθέ-τη,
οι οποίες επέφεραν τη σταδιακή χειροτέρευση των διανοητικών δυνάμεων
του σε τρόπο ώστε κατά το τελευταίο
προ του θανάτου του δίμηνο να μη
μπο-ρεί πλέον αυτός να προσδιορίσει
με λο-γικούς υπολογισμούς ελεύθερα
τη βού-ληση του και να αντισταθεί, έτσι,
σε υποβολή, προερχόμενη από άλλους,
δηλαδή σακχαρώδους διαβήτη βαριάς

μορφής, νεφρικής και καρδιακής ανεπάρκειας και γεροντικής άνοιας, συγκαταλέγεται και το γλαύκωμα του ενός
οφθαλμού από το έτος 1986 και εφε-ξής,
το οποίο επέφερε την ολική τύφλωση του ενός οφθαλμού και σημαντική
μείωση της όρασης του άλλου, η οποία,
αυξανόμενη προοδευτικά τα επόμενα
χρόνια, επέφερε μετά τα τέλη του
έτους 1989 (αλλά σε χρονολογία μη
επα-κριβώς προσδιοριζόμενη) ολική
τύφ-λωση του οφθαλμού αυτού. Υπό
τα εκτιθέμενα πιο πάνω πραγματικά
περι-στατικά, η αγωγή, κατ΄ ορθή
εκτίμηση της, στηρίζεται αποκλειστικά
στη διάτα-ξη του άρθρου 1719 αριθ. 4
ΑΚ, που προπαρατέθηκε, δηλαδή στην
ανικανό-τητα του διαθέτη προς σύνταξη
της επίμαχης ιδιόγραφης διαθήκης λόγω
της στέρησης της χρήσης του λογικού
του από πνευματικές ασθένειες, στις
οποίες περιλαμβάνεται, όπως έχει ήδη
εκτεθεί, η ολοκληρωτική τύφλωση του
διαθέτη από τις αρχές του έτους 1990
και εφεξής, η οποία δεν συνιστά αυτοτελή λόγο ακυρότητας της πιο πάνω
διαθήκης με επίκληση του άρθρου
1723 ΑΚ. Επομένως το πρωτόδικο
Δικαστή-ριο, που δέχθηκε ότι με την
κρινόμενη αγωγή ζητείται η αναγνώριση
της ακυ-ρότητας της ως άνω διαθήκης
για ένα μόνο λόγο, δηλαδή ,γιατί ο
διαθέτης κα-τά τον χρόνο της σύνταξης
της εστερείτο της χρήσης του λογικού,
ορθώς ερμή-νευσε και εφάρμοσε το
νόμο και τα αντί-θετα υποστηριζόμενα
με τον σχετικό λό-γο της εφέσεως είναι
αβάσιμα και απορριπτέα.

1149/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Παναγόπουλος, Μαρία Κοκύρη – Χρηστίδη,
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Ιωάννης Μπουρμπούλης).
Διαθήκη. Ακυρώσιμη λόγω απειλής ή απάτης. Έννοια των όρων της απειλής και της
απάτης. Κληρονόμος ανάξιος. Ποιος είναι. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 1782 ΑΚ
η διάταξη διαθήκης είναι ακυρώσιμη,
αν είναι προϊόν απειλής που ασκήθηκε
παράνομα ή αντίθετα προς τα χρηστά
ήθη. Η διάταξη είναι επίσης ακυρώσιμη,
αν είναι προϊόν απάτης, χωρίς την οποία
ο διαθέτης δεν θα διατύπωνε την διάταξη. Σύμφωνα με το άρθρο 1787 ΑΚ την
ακύρωση της διάταξης της διαθήκης
στις περιπτώσεις των άρθρων 1782 έως
1785 μπορεί να ζητήσει μόνο εκείνος
που ωφελείται άμεσα από την ακύρωση
της. Ως απειλή νοείται η ψυχολογική βία,
δηλαδή ο επηρεασμός του διαθέτη με
την εξαγγελία κακού για την περί-πτωση
κατά την οποία αυτός δεν προ-βεί σε
διάταξη τελευταίας βουλήσεως σύμφωνα
με την επιθυμία του απει-λούντος. Η
απειλή απαιτείται να είναι παράνομη ή
και αντίθετη στα χρηστά ήθη, πρέπει
δε να είναι σοβαρή ώστε να μπορεί να
προκαλεί φόβο σε έμφρο-να άνθρωπο
(αρ. 151 ΑΚ) και να εξακο-λουθεί έως τον
θάνατο του διαθέτη για να μην μπορεί
να ανακαλέσει την διαθή-κη (ΑΠ 493/70
ΝοΒ 1329, ΕΑ 8820/84 Αρχ.Ν ΛΣΤ 603).
Είναι αδιάφορο αν η απειλή προέρχεται
από τον τιμώμενο με την ακυρώσιμη
διάταξη ή άλλο πρό-σωπο. Ως απάτη
δεν καταλογίζονται απλές προσποιητές
εκδηλώσεις αφο-σίωσης και μέριμνας
υπέρ του διαθέτη γενόμενες με υπερβολή
ή φορτικότητα, αλλά ως τέτοια νοείται η
εκ προθέσεως συμπεριφορά που τείνει
να δημιουργή-σει ή να διατηρήσει μια
εσφαλμένη εντύ-πωση και συνίσταται είτε
σε παράσταση ψευδών γεγονότων ως
αληθών, είτε σε απόκρυψη, αποσιώπηση
ή ατελή ανακοίνωση αληθών γεγονότων

τα οποία παρασύρουν και καταπείθουν
τον διαθέτη στην τελευταία διάταξη,
στην οποία διαφορετικά αυτός δεν θα
προέβαινε κατά την συνήθη πορεία
των πραγμάτων και με πιθανότητα (ΑΠ
786/94 αδημ., ΑΠ 1161/90 Ελλ.Δνη 32
801), ενώ η προκληθείσα από την απάτη
πλάνη δεν είναι αναγκαίο να μνημονεύεται στην διαθήκη (Γεωργιάδης – Σταθόπουλος, Ερμ.ΑΚ, άρθρα 1719-1720 και
1782). Εμπίπτει στην ρύθμιση του αρ.
1782 ΑΚ η απειλή εγκατάλειψης ασθενούς γηραιού ανθρώπου που βρίσκεται
σε αδυναμία να αυτοεξυπηρετηθεί
(ΑΠ 677/2000 ΝοΒ 2001, 1155, ΑΠ
800/2000 Ελλ.Δνη 2000, 1627), ενώ
στην έννοια της προβλεπόμενης από το
άρθ-ρο απάτης περιλαμβάνονται ψευδείς
και υποβολιμαίες ή δελεαστικές παραστάσεις, οι οποίες δολίως και τεχνηέντως καταπείθουν και παρασύρουν τον
διαθέτη στην τελευταία διάταξη, την οποία
χωρίς τις παραστάσεις αυτές δεν θα
διατύπωνε, όπως οι ψευδείς υποσχέσεις
ότι θα αναλάμβανε την εφ’ όρου ζωής
περιποίηση του διαθέτη (ΑΠ 1161/1990
Εφ.Ελλ.Ν, 1991, 456), η καλλιέργεια
με συκοφαντίες ή ψευδολογίες της
αντιπάθειας, καχυποψίας ή μίσους του
διαθέτη κυρίως προς τους εξ’ αδιαθέτου
κληρονόμους (ΑΠ 151/1996 Εφ.Ελλ.Ν
1996, 471, Εφ.Αθ 2643/1970 Αρμ. 25,
145). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο
1860 παρ. 3 και 4 ΑΚ ανάξιος να κληρονομήσει είναι εκείνος που από πρόθεση εμπόδισε παράνομα τον κληρονομούμενο να συντάξει ή να ανακαλέσει
διαθήκη ως και εκείνος που με απάτη
παρακίνησε ή παράνομα ή αντίθετα
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προς τα χρηστά ήθη με απειλή ανάγκασε τον κληρονομούμενο να συντάξει ή
να αλλάξει διαθήκη. Σε περίπτωση που
ο λόγος αναξιότητας συνίστατο στην
παράνομη παρακώλυση του κληρονομούμενου να ανακαλέσει διαθήκη, πρέπει να υπάρχει πραγματική βούληση
του διαθέτη να ανακαλέσει διαθήκη (ΑΠ
822/78 ΝοΒ 27, 734). Σύμφωνα με το
άρθρο 1862 ΑΚ η αναξιότητα κηρύσσεται με δικαστική απόφαση. Την σχετική
αγωγή έχει δικαίωμα να εγείρει όποιος
έχει έννομο συμφέρον από τον παραμερισμό του ανάξιου, ενώ κατά το άρ-θρο
1863 ΑΚ άμα γίνει τελεσίδικη η απόφαση
που κηρύσσει την αναξιότητα η επαγωγή
προς την ανάξιο θεωρείται σαν να μην
έχει γίνει. Η κληρονομιά επά-γεται σ’
εκείνον που θα είχε σειρά να κληθεί, αν
ο ανάξιος δεν ζούσε κατά την επαγωγή.
Η επαγωγή θεωρείται ότι έγινε κατά
τον θάνατο του κληρονομού-μενου. Η
κήρυξη της αναξιότητας του τετιμημένου
σε διαθήκη αποκλείει αυ-τόν από την
κληρονομιά του διαθέτη όχι μόνο βάσει
της ακυρωθείσας διάταξης τελευταίας
βουλήσεως, αλλά και εξ οιασδήποτε
άλλης διαθήκης και εκ της εξ αδιαθέτου
διαδοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 1710
παρ. 2 ΑΚ η κληρονομική διαδοχή από
τον νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρχει
διαθήκη ή όταν η διαθήκη ματαιωθεί ολικά
ή μερικά, ενώ όπως ορίζει το άρθρο 1782
ΑΚ, σε ακύρωση δεν υπόκειται ολόκληρη
η διαθήκη, αλ-λά μόνο η πληττόμενη από
τον λόγο ακυρώσεως διάταξη τελευταίας
βουλή-σεως. Τέλος, μεταξύ των τρόπων
ανά-κλησης των διαθηκών είναι και αυτός
που προβλέπεται από το άρθρο 1764
παρ. 1 ΑΚ, σύμφωνα με τον οποίο μεταγενέστερη διαθήκη καταργεί με το περιεχόμενο της την προηγούμενη, μόνο
κατά το μέρος που εναντιώνεται σ’ αυτήν. Πρόκειται για περίπτωση σιωπηρής

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ανάκλησης διαθήκης, που ισχύει όταν
τα περιεχόμενα δύο χρονικά διαδοχικών
διαθηκών είναι και στο μέτρο που είναι
μεταξύ τους ασυμβίβαστα. Εναντίωση
του περιεχομένου της νέας διαθήκης
προς το περιεχόμενο της παλαιάς
υπάρχει, όταν τα δύο περιεχόμενα δεν
συμβιβάζονται μεταξύ τους, ιδίως όταν
τα ίδια περιουσιακά στοιχεία καταλείπονται με την καθεμιά από τις δύο διαθήκες σε διαφορετικό πρόσωπο [βλ.
Παπαντωνίου Ερμ. ΑΚ 1764 αριθμ. 16,
Ι.Δεληγιάννης, Σιωπηρή ανάκληση διαθήκης με μεταγενέστερη αντίθετου περιεχόμενου και ερμηνεία των διαθηκών
(Γνωμοδότηση) Αρμ. 1992 σελ. 572 επ.].
Ο κανόνας όμως του άρθρ. 1764 παρ.
1 ΑΚ λειτουργεί σε περίπτωση αμφιβολίας, για την περίπτωση δηλαδή που
δεν συνάγεται κάτι διαφορετικό από την
βούληση του διαθέτη (δόγμα της βούλησης) (άρθρ. 173 ΑΚ). Γίνεται ορθά
δεκτό, ότι το ασυμβίβαστο με την προηγούμενη διαθήκη περιεχόμενο της νέας
έχει εδώ ανακλητικό αποτέλεσμα, μόνο
όταν αυτή (δηλαδή η νέα) είναι ισχυρή
και έγκυρη, σε αντίθετη περίπτωση της
εξαρχής άκυρης ή της μεταγενέστερα
ακυρωθείσας διαθήκης, αυτή δεν έχει
ανακλητική ενέργεια, αφού η ανάκληση
υπάρχει μέσα στο περιεχόμενο της
διαθήκης και αυτή είναι άκυρη, με συνέπεια η προηγούμενη διαθήκη να διατηρεί την ισχύ της (Μπαλής, Κληρ. Δ., παρ.
67, Ι.Δεληγιάννης, ό.π,).
Αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του
δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά:Την 27-12-2002
απεβίωσε στο Αργοστόλι, όπου
κατοικούσε τα τελευταία έτη της ζωής του,
ο Γ-Θ.Χ του Ι, αδελφός του πατέρα του
πρώτου εκκαλούντος-ενάγοντος και του
παππού του δεύτερου εκκαλούντος –
ενάγοντος, ο οποίος είχε ήδη προ-
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αποβιώσει στο Αργοστόλι την 27-6-2002.
Ο ως άνω αποβιώσας άφησε δύο
διαθήκες:α) την 5838/30-4-2002 δημοσία διαθήκη που συντάχθηκε ενώπιον
της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Σ.Τ
και η οποία δημοσιεύθηκε με το 4/21-12003 πρακτικό συνεδριάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, κατά την οποία άφησε γενικό κληρονόμο του σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του τον εναγόμενο, εκτός
από την οικία του στο Αργοστόλι επί της
οδού Μομφεράτου, από την οποία άφησε
τον μεν ισόγειο όροφο στον ενα-γόμενο,
τον δε πρώτο όροφο μαζί με το σπιτάκι
του που βρίσκεται στον κήπο του
οικοπέδου στον πρώτο ενάγοντα και β)
την προγενέστερη από 17-8-2001
ιδιόγραφη διαθήκη, με την οποία όρισε
ως κληρονόμο τα δύο ακίνητα των Αθηνών, στην οδό Ιπποκράτους αριθ. 143
και Θήρας αρ. 79, τον εναγόμενο όπως
και ό,τι χρήματα βρεθούν τον χρόνο του
θανάτου του, την δε οικία του στο Αργοστόλι επί της οδού Ι. Μομφεράτου αριθ.
14, στους ενάγοντες. Αναλυτικότερα η
ακίνητη περιουσία που άφησε ο διαθέτης κατά τον χρόνο του θανάτου του
πε-ριλαμβάνει τα εξής ακίνητα:Α) Ένα
οικό-πεδο στο Αργοστόλι Ν.Κεφ/νίας
στον ομώνυμο Δήμο, επί της οδού
Μομφερά-του αριθ. 14….Επί του
οικοπέδου αυ-τού υπάρχουν 1)μία
διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από
α) ένα ισόγειο όρο-φο εμβαδού 93,90 τ.μ.
και β) τον πρώτο πάνω από το ισόγειο
όροφο εμβαδού 81 τ.μ. και 2) ένα ισόγειο
κτίσμα εμβαδού 22, 40 τ.μ. στο βάθος
του οικοπέδου. Β)ένα διαμέρισμα…Γ)΄Ένα
διαμέρισμα το με αρ. Β4 του δευτέρου
ορόφου πολυκατοικίας κτισμένης επί
οικοπέδου εντός της πόλεως των Αθηνών
στην θέση Πατήσια στην οδό θήρας αρ.
75, το οποίο έχει επιφάνεια….. Περαι-
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τέρω αποδείχθηκε ότι ο διαθέτης ήταν
οικονομικά εύρωστος, διαθέτοντας εισοδήματα από μισθώματα, σύνταξη, τόκους τραπεζικών καταθέσεων, τα τρία ως
άνω διαμερίσματα και το κεφάλαιο των
τραπεζικών του καταθέσεων, ήταν άτομο
κοινωνικό με ευρύτατο κύκλο γνωριμιών,
πολλούς φίλους οι οποίοι τον
περιποιούνταν και τον επισκέπτονταν
τακτικά, σχεδόν καθημερινά, όλο το
χρονικό διάστημα της παραμονής του
στο Αργοστόλι, είχε συγγενείς μεταξύ των
οποίων και οι ενάγοντες με τους οποίους
είχε άριστες σχέσεις, με συνέ-πεια να μην
επαφίεται αποκλειστικά στην φροντίδα
του εναγόμενου και της μητέρας του, o
οποίος ήταν βαφτισιμιός του και γιος του
επί σαράντα χρόνια συνεργάτη και φίλου
του Σ.Ν, ο οποίος του είχε συμπαρασταθεί
σε όλες τις επαγγελματικές και
προσωπικές δυ-σκολίες και απεβίωσε
νέος αφήνοντας τον εναγόμενο υπό την
προστασία του διαθέτη. Ενδεικτικό της
απεριόριστης εμπιστοσύνης του που είχε
ο διαθέτης ήταν ότι διατηρούσε μαζί του
κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και
μετά τον θάνατο του με την μητέρα του
εναγό-μενου. Το επίμαχο χρονικό
διάστημα σύνταξης της δημόσιας
διαθήκης 5838/30-4-2002 ο εναγόμενος
ήταν ηλικίας 17 ετών, μαθητής, και η
μητέρα του Μ(Ρ)Ν εργαζόταν στον Δήμο
Αθηναίων, οπότε υπήρχαν αντικειμενικές
δυσκο-λίες στην γηροκόμηση του διαθέτη
με την έννοια της προσωπικής φροντίδας.
Ο διαθέτης σε ανύποπτο χρόνο όταν
βρισκόταν σε καλή ψυχολογική,
διανοητική και σωματική κατάσταση,
αρκετά χρόνια πριν το τέλος του ρύθμισε
τον τρόπο που θα άφηνε την περιουσία
του, με τις από 20-1-1995 και 19-4-41998 ιδιόγραφες διαθήκες του με όμοιο
περιεχόμενο με αυτό της
προσβαλλόμενης, παρά το γεγονός ότι
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πιέζονταν συναισθηματικά από τον
προαποβιώ-σαντα αδελφό του και
πατέρα και πα-ππού των εναγόντων, να
αφήσει το σπίτι στην Κεφαλλονιά (οδός
Μομφεράτου) στους τελευταίους (βλ. και
κατάθεση Ε.Γ). Τον Απρίλιο του έτους
2002 ο δια-θέτης ασθένησε και
νοσηλεύθηκε στο Γ.Ν Νοσοκομείο
Κεφαλληνίας, πλην όμως η ασθένεια του
αυτή δεν επηρέασε καθόλου την
διανοητική του κα-τάσταση και ειδικότερα
δεν μειώθηκαν εξαιτίας της οι πνευματικές
του λειτουργίες, ούτε προκλήθηκε
απώλεια ή διαταραχή της συνείδησης
του, όπως προκύπτει και από το από
26-4-2002 ιστορικό του ως άνω
ιδρύματος. Ειδικά, όσο αφορά το
πρόβλημα της όρασης του διαθέτη αυτό
υπήρχε από παλιά, αλλά δεν εμπόδιζε
αυτόν να γράφει ή να διαβάζει ή να
υπογράφει, ενώ λίγες ημέρες πριν τη
νοσηλεία του είχε προβεί στην σύνταξη
του 6980/16-4-2002 πληρεξουσίου της
συμβολαιογράφου Αργοστολίου Α.Π
προς την μητέρα του εναγόμενου.
Περαιτέρω, με την 1949/27-11-2001
απόφαση του Διευθυντή του ΙΚΑ Αργοστολίου, ο διαθέτης κρίθηκε ανίκανος με
ποσοστό αναπηρίας 100% λόγω του
προβλήματος της όρασης, από 9-5-2001,
δηλαδή πριν ο διαθέτης συντάξει την από
17-8-2001 ιδιόγραφη διαθήκη που
επικαλούνται οι ενάγοντες και ζη-τούν με
βάση αυτή την αναγνώριση του
κληρονομικού τους δικαιώματος. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη δημόσια διαθήκη υπήρξε προϊόν ελεύθερης βούλησης
του διαθέτη και για τον λόγο αυτό δεν
προέβη σε ανάκληση της, παρά το γεγονός ότι από την ημεροχρονολογία
σύνταξης της (Απρίλιος του 2002) έως
την επιδείνωση της κατάστασης της
υγείας του (Νοέμβριος του 2002) πριν το
τέλος του (27-12-2002), μπορούσε να
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ενεργήσει σχετικά, αφού ζούσε μονί-μως
στο Αργοστόλι Ν. Κεφ/νίας και ο
εναγόμενος με την μητέρα του στην Αθήνα επίσης μόνιμα. Οι λόγοι αυτοί που
οδήγησαν τον διαθέτη στην σύνταξη της
προσβαλλόμενης διαθήκης ήταν η αγάπη και η εκτίμηση που έτρεφε στο πρόσωπο του πατέρα του εναγόμενου και
κατ’ επέκταση και στον ίδιο τον εναγόμενο. Ουδέποτε εκφράσθηκε αρνητικά ο
διαθέτης, ο εναγόμενος ή η μητέρα του
τελευταίου εις βάρος των εναγόντων,
ούτε υπήρξαν ποτέ αρνητικά σχόλια, γι’
αυτούς εκ μέρους του εναγόμενου ή της
μητέρας του με σκοπό να δημιουργηθεί
αρνητική εικόνα του διαθέτη για τους
ενάγοντες, ενώ συνέταξε τον Αύγουστο
του 2001 την ιδιόγραφη διαθήκη που
επικαλούνται οι ενάγοντες έχοντας την
προσδοκία της συγκατοίκησης με την
οικογένεια του ως άνω και ήδη
αποβιώσαντος αδελφού του, έχοντας
συγκινηθεί παράλληλα από το ενδιαφέρον
που έδειξε ο πρώτος ενάγων και ανεψιός
του. Ο διαθέτης ήταν άνθρωπος που
ήθελε να προσφέρει σ’ αυτούς που τον
φρόντιζαν, ανταποδίδοντας την αγάπη
που του έδειχναν προβαίνοντας έτσι στην
κατανομή της περιουσίας του. Ουδόλως
έχει αποδειχθεί πως η προσβαλλόμενη
διαθήκη αποτελεί προϊόν απειλής ή
απάτης του εναγόμενου και του
οικογενειακού του περιβάλλοντος, διότι
σε αντίθετη περίπτωση θα φρόντιζαν οι
τελευταίοι να επιλέγουν τις οικι-ακές
βοηθούς που τον φρόντιζαν ή θα
επιδίωκαν να εγκατασταθεί αυτός στην
Αθήνα για να ελέγχουν την κατάσταση
πλήρως. Τα δήθεν πιεστικά τηλεφωνήματα από την Αθήνα του εναγόμενου
προς τον διαθέτη χωρίς συγκεκριμένο
περιεχόμενο, όπως και οι κατά παρό-μοιο
τρόπο αναφερόμενες δήθεν πιέσεις και
απειλές της μητέρας του εναγόμε-νου,
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ουδόλως αποδείχθηκαν διότι δεν
υπάρχουν ψευδείς παραστάσεις που
παρέσυραν τον διαθέτη στην σύνταξη της
επίδικης διαθήκης, ούτε ότι χωρίς αυτές
τις παραστάσεις δεν θα προέβαι-νε στην
σύνταξη της, ούτε υφίσταται κάποια
απειλή κατά έννομου αγαθού του διαθέτη
όπως η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα
η οποία να εμπνέει φόβο σε έμφρονα
άνθρωπο, ακόμη και στην θέση του
άρρωστου πριν το τέλος του διαθέτη, η
οποία να υφίσταται μέχρι τον θάνατο
αυτού και για τους λόγους που
αναφέρονται παραπάνω, ότι δηλαδή
αυτός δεν ήταν ένα άτομο απομονωμένο
χωρίς κοινωνικό περίγυρο και άρα ευάλωτο σε παρόμοιες συμπεριφορές, αλ-λά
αντίθετα περιστοιχίζονταν καθημε-ρινά
από πολλούς φίλους και συγγενείς ενώ
από το σπίτι του είχαν κλειδιά περισσότεροι του ενός. Μάλιστα συνομολογείται πως η μητέρα του εναγό-

μενου είχε αναχωρήσει από την Κεφαλλονιά μαζί με τον πρώτο ενάγοντα την
27-4-2002, δηλαδή τρεις ημέρες πριν την
σύνταξη της επίδικης δημόσιας διαθήκης
και μία ημέρα μετά την έξοδο του διαθέτη
από το Νοσοκομείο, ούτε υπάρχει
κάποιος αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα
στη συμπεριφορά του εναγόμενου ή της
μητέρας του και στο περιεχόμενο της
προσβαλλόμενης διαθήκης…Επομένως,
το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που
δέχθηκε ότι η ως άνω δημόσια διαθήκη
δεν συνετάγη κάτω από την άσκηση
ψυχολογικής βίας και απάτης και ότι είναι
προϊόν ελεύθερης βούλησης του διαθέτη
και απέρριψε την ένδικη αγωγή, ως
ουσιαστικά αβάσιμη, ορθά τις αποδείξεις
εκτίμησε και οι λόγοι της εφέσεως με τους
οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι
αβάσιμοι και απορριπτέοι.

1260/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Ιωάννης Μασαούτης).
Νόμιμη μοίρα. Παραίτηση από αυτήν πριν την επαγωγή. Είναι άκυρη. Στοιχείο της
κληρονομιάς αποτελεί και το δικαίωμα επί της νομίμου μοίρας που είχε ο κληρονομούμενος
επί της κληρονομιάς προαποβιώσαντος προσώπου. Εξώγαμο τέκνο. Δήλωση της μητέρας
του τέκνου της ως εξώγαμου. Δεν έχει νομική επιρροή ως προς την ιδιότητα του τέκνου
ως γνήσιου τέκνου του συζύγου της μητέρας γιατί αφού γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του
γάμου της μητέρας της, κατά πλάσμα του νόμου λογίζεται ως γνήσιο τέκνο του συζύγου
εφόσον δεν εχώρησε αποκήρυξη του τέκνου από τον σύζυγο της μητέρας. Περιστατικά.

Η παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα, που γίνεται πριν από την επαγωγή
της κληρονομιάς, θεωρείται άκυρη, κατ’
αναλογική εφαρμογή της διατάξεως του
άρθρ. 1851 εδ. 1 ΑΚ, διότι πριν από
την επαγωγή είναι άγνωστο αν θίγεται

η νόμιμη μοίρα και ο παραιτούμενος
δεν μπορεί να έχει υπόψη του όλα τα
κρίσι-μα για τη λήψη της αποφάσεως
του στοιχεία (ΕΘ 1382/2001 Αρμ.
2002.545, Σταθόπουλο, στον ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλου, Εισαγ. παρατ.
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άρθρ. 1825-1847, αριθ. 50, Ματθίας,
ΕλΔ 29.174 επ.)…. Αποτελεί δε στοι-χείο
της κληρονομίας και το δικαίωμα επί της
νομίμου μοίρας που είχε ο κλη-ρονόμος
επί της κληρονομίας πραπο-βιώσαντος
προσώπου, όπως είναι ο/η σύζυγος
του (άρθρ. 1821, 1825 ΑΚ, ΑΠ 686/
1987 ΕΕΝ 1988.279, 1392/1980 ΝοΒ
29.687, ΕΑ 5660/1988. ΝοΒ 1999.790,
Απ. Γεωργιάδη, στον ΑΚ Γεωργιάδη
– Σταθόπουλου, άρθρ. 1710.91).
Αποδεικνύονται τα εξής:(Α) Την
6-6-1943 ο Δ.Σ του Σ τέλεσε νόμιμο
γά-μο κατά το Ορθόδοξο Δόγμα με την
Α ή Α θυγατέρα Κ.Μ ή Ξ (βλ. υπ’ αριθμ.
42/12-6-1943 ληξιαρχική πράξη γάμου
του Ληξίαρχου Μεσολογγίου). Κατά τη
διάρκεια του γάμου αυτού, όπως δεν
αμφισβητείται, η Α.Μ γέννησε την 12-71945 θήλυ τέκνο, το οποίο ονομάσθηκε
«Ελευθερία» (ενάγουσα), δηλώθηκε δε
στο Ληξιαρχείο Μεσολογγίου από την
μητέρα του ως εξώγαμο (βλ. υπ’ αριθμ.
121/14-5-1945 ληξιαρχική πράξη του ως
άνω Ληξιάρχου). Ο γάμος των ανω-τέρω
λύθηκε και την 6-7-1949 ο Δ.Σ ήλ-θε σε
2ο γάμο με την Μ. θυγατέρα Σ.Α (βλ.
υπ’ αριθμ. 8168/1999 πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του
Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου),με την οποία
δεν απέκτησαν τέκνα. Την 27-6-1999
απεβίωσε η ανωτέρω 2η σύζυγος του
Δ.Σ, ενώ ακόμη ζούσε ο τελευταίος
(βλ. απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 93/Τ.
55/1999 ληξιαρχικής πράξεως θανάτου
του ως άνω Ληξιάρχου), χωρίς να αφήσει συγγενείς που να δικαιούνται να την
κληρονομήσουν εξ αδιαθέτου. Η θανούσα με την υπ’ αριθμ. 4641/1998 δημόσια διαθήκη της Συμβ/φου Μεσολογγίου Α.Κ, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα
με το υπ’ αριθμ. 138/2001 πρακτικό του
Μον/λούς Πρωτ/κείου Μεσολογγίου,
κατέλειπε ολόκληρη την περιουσία της
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στους 1η και 2ο εναγομένους κατ’ ισομοιρία, ήτοι την κυριότητα του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, μαζί με
τον εναέριο χώρο που υπάρχει πάνω
από τον όροφο αυτό απεριορίστως
και το ½ εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου
στο οποίο είναι κτισμένη η οικοδομή,
εμβα-δού 177 τ.μ., που βρίσκεται στην
οδό Μάγερ του Μεσολογγίου. Την 223-2001 απεβίωσε και ο Δ.Σ, ο οποίος
με την υπ’ αριθμ. 137/2001 πρακτικό
του ανωτέρω Δικαστηρίου, κατέλειπε
στην 3η εναγομένη – αδελφή του την
κυριό-τητα του ισογείου ορόφου της
παραπά-νω οικοδομής.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτουν περαιτέρω τα εξής:(1)Η δήλωση
της μητέρας της ενάγουσας, ότι η τελευταία ήταν εξώγαμο, δεν ασκεί καμμία νόμιμη επιρροή ως προς την ιδιότητα
της ενάγουσας σαν γνησίου τέκνου του
Δ.Σ. Τούτο διότι, και αν ακόμη ήταν
αληθής η δήλωση αυτή, η ενάγουσα
ως γεννηθείσα κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας της με τον ανωτέρω,
κατά πλάσμα του νόμου λογίζεται ως
γνήσιο τέκνο αυτού, εφ’ όσον δεν γίνεται
επίκληση, ούτε και αποδεικνύεται, ότι
εχώρησε αποκήρυξη της ενάγουσας
από το Δ.Σ, δεδομένου μάλιστα ότι δεν
προβλεπόταν ούτε από το τότε ισχύον
δίκαιο η ανατροπή του τεκμηρίου
γνη-σιότητας με μόνη τη δήλωση της
μητέ-ρας του τέκνου. Κατά συνέπεια η
ενά-γουσα ως γνήσιο τέκνο κατά νόμο
του Δ.Σ έχει επί της καταλειφθείσας από
αυτόν κληρονομιαίας περιουσίας κληρονομικό δικαίωμα (άρθρ. 1813, 1825
ΑΚ). (2) Με την εγκατάσταση των 1ης
και 2ου των εναγομένων σε ολόκληρη
την περιουσία της 2ης συζύγου του Δ.Σ
προσεβλήθη το δικαίωμα της νόμιμης
μοίρας του τελευταίου ως αναγκαίου
κληρονόμου αυτής, το οποίο είναι το
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μι-σό της εξ αδιαθέτου μερίδας (άρθρ.
1825 ΑΚ) επί ολοκλήρου της κληρονομιάς, αφού ο Δ.Σ δεν συνέτρεχε με άλλους εξ αδιαθέτου κληρονόμους (άρθρ.
1821 ΑΚ). Η διαθήκη της ανωτέρω
κληρονομουμένης κατά το μέρος που
θίγει την νόμιμη μοίρα του συζύγου της
θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί (άρθρ.
1829 ΑΚ). Κατά συνέπεια ο ανωτέρω
συνέτρεχε ως κληρονόμος στο ποσοστό
αυτό επί της ως άνω περιουσίας κατά
το ½ εξ αδιαιρέτου. Η σχετική αξίωση
του, την οποία δεν άσκησε όσο ζούσε,
ως κληρονομητή, μεταβιβάσθηκε στην
ενάγουσα, ως μοναδική εξ αδιαθέτου
κληρονόμο του. Κατά συνέπεια η ενάγουσα ως μοναδική εξ αδιαθέτου κληρονόμος του πατέρα της σε ολόκληρη
την κληρονομιά του, επειδή δεν συνέτρεχαν κατά τον θάνατο του άλλοι
εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, κατέστη
αναγ-καία κληρονόμος και του ως άνω
ποσο-στού επί της καταλειφθείσας από
την Μ.Σ περιουσίας κατά το ποσοστό
½ εξ αδιαιρέτου, ήτοι κατά (1/2:2=) Ό εξ
αδιαιρέτου. (3) Τέλος με την εγκατάσταση της 3ης εναγομένης σε ολόκληρη την
περιουσία του Δ.Σ προσεβλήθη το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας της θυγατέρας του – ενάγουσας επί της περιουσίας αυτής, η οποία ήταν κληρονόμος
της πρώτης τάξεως (άρθρ. 1813 ΑΚ),
αποκλείουσα την κληρονόμο της δευτέ-

ρας τάξεως αδελφή του πατέρα της – 3η
εναγομένη (άρθρ. 1814, 1819 ΑΚ). Η
ενάγουσα δηλαδή, όπως προαναφέρθηκε, συνέτρεχε ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος σε ολόκληρη την κληρονομιά
του πατέρα της. Επομένως τυγχάνει
αναγκαία κληρονόμος σε ποσοστό ½
εξ αδιαιρέτου του ως άνω ακινήτου που
κατέλειπε ο πατέρας της στην 3η εναγομένη. Κατά το μέρος δε που η διαθήκη
του πατέρα της θίγει την νόμιμη μοίρα
της επί του ως άνω περιουσιακού στοιχείου θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί.
Οι εναγόμενοι όπως συνομολογούν
κατακρατούν τα ως άνω κληρονομιαία
ακίνητα ως κληρονόμοι των ανωτέρω
κληρονομουμένων, προσβάλλοντας έτσι
το κληρονομικό δικαίωμα της ενάγουσας επ’ αυτών. Επομένως πρέπει να
αναγνωρισθεί το κληρονομικό δικαίωμα
της ενάγουσας επί των ως άνω ακινήτων
κατά τα προαναφερθέντα ποσοστά εξ
αδιαιρέτου και η υποχρέωση των εναγομένων να της αποδώσουν τα ανωτέρω
ακίνητα κατά τα ποσοστά αυτά. Έτσι
έκρινε και η εκκαλουμένη απόφαση, η
οποία ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε
τον νόμο και καλώς εκτίμησε τις αποδείξεις και πρέπει να απορριφθεί σαν
αβάσιμος ο 1ος λόγος της εφέσεως με
τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα.

1319/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μάρκου, Νικόλαος Φερμελής).
Αγωγή περί κλήρου. Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός της. Δωρεά αιτία θανάτου. Ως προς
το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας των αναγκαίων κληρονόμων και κατά τον υπολογισμό
της λαμβάνεται ως κληροδοσία, τα δε δωρηθέντα θεωρούνται ως υπάρχοντα στην
κληρονομιά και μη εξελθόντα από αυτήν. Περιστατικά.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 1825, 1827, 1831, και 1833
ΑΚ, όπως ισχύουν μετά το ν. 1329/1983,
για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας
οποιουδήποτε μεριδούχου, η οποία
συνίσταται στο μισό της εξ αδιαθέτου
μερίδας λαμβάνεται ως βάση η κατάσταση και η αξία της κληρονομιάς κατά
το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, δηλαδή συνυπολογίζονται όλα
τα δεκτικά κληρονομικής διαδοχής
πε-ριουσιακά στοιχεία που υπάρχουν
κα-τά το χρόνο αυτό στην κληρονομιά
(πραγματική κληρονομική ομάδα), από
την οποία αφαιρούνται τα χρέη κληρονομιάς και οι δαπάνες της κηδείας του
κληρονομούμενου και της απογραφής
της κληρονομιάς. Ακολούθως προσθέτονται και θεωρούνται ότι υπάρχουν
στην κληρονομιά (πλασματική κληρονομική ομάδα) με την αξία που είχαν κατά
το χρόνο της παροχής, οτιδήποτε ο
κλη-ρονομούμενος παραχώρησε όσο
ζούσε, χωρίς αντάλλαγμα σε μεριδούχο,
είτε με δωρεά είτε με άλλο τρόπο και
επίσης οποιαδήποτε δωρεά που ο
κληρονο-μούμενος έκανε στα τελευταία
δέκα χρό-νια πριν από το θάνατο του.,
εκτός αν την επέβαλαν λόγοι ευπρέπειας
ή ιδιαί-τερο ηθικό καθήκον. Οι δωρεές
προ-σθέτονται έστω και αν δεν έχει
τηρηθεί ο τύπος της δωρεάς (Μπαλής
Κληρ. Δ. παρ. 149, σελ 221, ΕφΑθ
3289/2001, ΕλλΔνη 43. 819). Με βάση
την αυξημένη πλασματική κληρονομική
ομάδα που προσδιορίστηκε κατά τον
προαναφερόμενο τρόπο που εξευρίσκεται η νόμιμη μοίρα και από το ποσό
αυτό αφαιρείται η αξία των πραγμάτων
στα οποία τυχόν έχει εγκατασταθεί ο
μεριδούχος, καθώς και η αξία της παροχής που τυχόν είχε λάβει και υπόκειται σε συνεισφορά. Αν προκύπτει ότι
έχει καταληφθεί σε αυτόν λιγότερο από
τη νόμιμη μοίρα του θα σχηματιστεί ένα
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κλάσμα με αριθμητή το υπόλοιπο από
την παραπάνω αφαίρεση και παρανομαστή την αξία εκείνων των στοιχείων
της πραγματικής ομάδας της κληρονομιάς από τα οποία χωρίς αφαίρεση των
παραπάνω χρεών και δαπανών, θα
λάβει ο μεριδούχος το απαιτούμενο ποσοστό προς συμπλήρωση της νόμιμης
μοίρας του (ΑΠ 71/1998 ΝοΒ 74. 405,
ΑΠ 511/82 ΝοΒ 31.354, ΕφΑθ 3289/
2001 οπ, ΕφΑθ 2576/1988 ΕλλΔνη 40.
414, ΕφΑθ 1604/97 ΕλλΔνη 39. 179).
Το κλάσμα αυτό ή ο δεκαδικός αριθμός
που προκύπτει από τη διαίρεση του
αριθμητή με τον παρανομαστή, αποτε-λεί το ποσοστό το οποίο πρέπει να
λά-βει ο μεριδούχος πέραν εκείνων που
τυ-χόν είχαν καταληφθεί σε αυτόν αυτούσια σε κάθε αντικείμενο της πραγματικής ομάδας της κληρονομιάς για να
συμ-πληρωθεί ή να ληφθεί η νόμιμη
μοίρα του (ΑΠ 236/84 Α.Π. 511/82 οπ.,
Εφ.ΑΘ. 2576/98 ό.π.). Περαιτέρω,
κατά τη διάταξη του άρθρου 1871 ΑΚ
ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να
απαιτήσει από εκείνον που κατακρατεί
ως κληρονόμος αντικείμενα της κληρονομιάς (νομέα της κληρονομιάς) την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος
και την απόδοση της κληρονομιάς ή κάποιου αντικειμένου της. Η αγωγή αυτή
(περί κλήρου) δίνεται και στο μεριδούχο
όταν από αυτόν ζητείται είτε η νόμιμη
μοίρα του ή συμπλήρωση της κατά το
ελλείπον, εφόσον και αυτός κατά το ποσοστό της συντρέχει ως κληρονόμος.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Την 1-5-1995
απεβίωσε στην Πάτρα η Μ.Σ, κάτοικος
εν ζωή Πατρών χωρίς να αφήσει διαθήκη και άφησε μοναδικό εξ αδιαθέτου
κληρονόμο της τον εκκαλούντα (ενάγοντα), ο οποίος είναι θετό τέκνο αυτής
και του αποβιώσαντος στις 24-5-1986

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

συζύγου της Α.Σ, δυνάμει της 29/1973
αμετάκλητης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων. Στον
κληρονόμο αυτής αυτό (εκκαλούνταενάγοντα), η ως άνω διαθέτης κατέλιπε
τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία τα
οποία ανήκαν σ’ αυτήν κατά κυριότητα,
κατά τον χρόνο θανάτου της : 1)…
2)…3)…κλπ…Η δωρεά αιτία θανά-του
ως προς το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας
των αναγκαίων κληρονόμων και κατά
τον υπολογισμό αυτής λαμβάνεται ως
κληροδοσία, τα δε δωρηθέντα θεωρούνται ως υπάρχοντα στην κληρονομιά
και μη εξελθόντα αυτής (Α.Π. 511/1982,
ΝοΒ 31, 354, ΕφΑΘ. 9772/1991, Αρμ.
ΜΣΤ΄, 134)…Συνεπώς, η συνολική αξία
της κληρονομιαίας περιουσίας ανέρχεται σε 15.941.469 δρχ. (4.678.500 +
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3.153.969 + 600.000+ 7.500.000).
Έτσι η νόμιμη μοίρα του ενάγοντος,
μοναδικού εξ αδιαθέτου κληρονόμου της
αποβιω-σάσης ανέρχεται σε 7.970.734
δρχ. (15.941.469:2). Δεδομένου,
όμως, ότι αυτός έλαβε το ποσό των 8.
441.196 δρχ. (4.687.500 + 3.153.696 +
600.000) η νόμιμη μοίρα του έχει υπερκαλυφθεί και συνεπώς δεν υφίσταται
δικαίωμα νόμιμης μοίρας αυτού επί
των παραπάνω δωρηθέντων στην
εναγόμενη ποσοστών εξ αδιαιρέτου.
Συνεπώς, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
που δέχθηκε τα ίδια και απέρριψε την
αγωγή ως ου-σιαστικά αβάσιμη ορθά
το νόμο εφάρ-μοσε και τις αποδείξεις
εκτίμησε και οι λόγοι της εφέσεως είναι
αβάσιμοι και απορριπτέοι.
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6. πολιτικη δικονομια
1/2007
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ξενοφών Νικολάου, Ιωάννης Μαράτος, Παναγιώτα
Τζαμαλούκα).
Επίδειξη εγγράφων. Νόμιμα ζητείται με τις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου
αλλά πρέπει να είναι ορισμένο. Ένορκη βεβαίωση από διάδικο. Απαγορεύεται.
Προσκομιζόμενη είναι νομικώς ανυπόστατη ως αποδεικτικό μέσο. Εφετείο. Νέα
αποδεικτικά μέσα όπως π.χ. ένορκη βεβαίωση με κλήτευση που λήφθηκε μετά τη
συζήτηση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Η ενάγουσα ήδη εκκαλούσα
–εφεσίβλητος με τις έγγραφες προτάσεις
της ενώπιον του δικαστηρίου αυτού
υπο-βάλλει αίτημα επίδειξης εκ μέρους
των εφεσιβλήτων-εκκαλουσών «του
συνό-λου των εγγράφων παραστατικών
στοι-χείων που εκδόθηκαν από τον
υπεργο-λάβο Ε.Θ προς την Κοινοπραξία
(τιμο-λόγια αγοράς, τιμολόγια παροχής
υπη-ρεσιών και εξοφλητικές αποδείξεις)
κα-θώς και τις αποδείξεις πληρωμής από
τον αρμόδιο υπόλογο του Ελληνικού
Δη-μοσίου προς τον διαχειριστή και
εκπρό-σωπο της κοινοπραξίας Σ.Π
των λογα-ριασμών για τις ενέργειες
πράσινου του έργου». Το αίτημα αυτό
που παραδε-κτά προβάλλεται πρέπει
ν΄ απορριφθεί προεχόντως ως αόριστο
και ανεπίδεκτο δικαστικής εκτιμήσεως
διότι δεν προ-σδιορίζονται τα έγγραφα
αυτά ειδικό-τερα.
Από τις διατάξεις των άρθρων
62, 339, 409, 410 και 415 – 420 ΚΠολΔ
προκύπτει ότι ως μάρτυρες, με τις καταθέσεις των οποίων παρέχονται στο δικαστή πληροφορίες για τα αμφισβητούμενα ουσιώδη πραγματικά γεγονότα
της επίδικης υποθέσεως, μπορούν να

εξετασθούν μόνο τρίτα πρόσωπα και
όχι οι διάδικοι, η εξέταση των οποίων
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μαρτυρία,
αλλά αποτελεί επικουρικό αποδεικτικό
μέσο, επιτρεπόμενο μόνο αν τα πραγματικά γεγονότα δεν αποδείχθηκαν ή
αποδείχθηκαν ατελώς με τα άλλα αποδεικτικά μέσα. Έτσι, ένορκη βεβαίωση
διαδίκου στον Ειρηνοδίκη ή στον Συμβολαιογράφο είναι νομικώς ανυπόστατη
ως αποδεικτικό μέσο. Η έννομη αυτή
συνέπεια προϋποθέτει την ύπαρξη της
ιδιότητας του διαδίκου κατά το χρόνο
της ένορκης βεβαίωσης, αλλιώς, αν δηλαδή η εν λόγω ιδιότητα προϋπήρχε ή
αποκτήθηκε μεταγενεστέρως, δεν αναιρείται το υποστατό του αποδεικτικού
μέσου της ένορκης βεβαίωσης, η οποία,
όταν νομίμως προσκομίζεται με επίκληση από το διάδικο, είναι υποχρεωτικώς ληπτέα, από το δικαστήριο της
ουσίας κατά το σχηματισμό της αποδεικτικής του κρίσεως (βλ. Α.Π. 1492/
2006, Ελλ. Δ/νη 47,1362). Εξάλλου
κατά το άρθρο 529 § 1 εδ. α΄ ΚΠολΔ
στην κατ΄ έφεση δίκη επιτρέπεται να
γίνει επίκληση και προσαγωγή νέων
αποδεικτικών μέσων. Ως «νέο αποδει-
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κτικό μέσο» χαρακτηρίζεται το προσκομιζόμενο για πρώτη φορά στο Εφετείο,
όπως ένορκη βεβαίωση μετά νόμιμη
κλήτευση του αντιδίκου, η οποία δόθηκε
μετά τη συζήτηση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (βλ. Α.Π. 54/2003,

Ελλ. Δ/νη 44,723), ή το προσκομισθέν
απαραδέκτως στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας (λ.χ. χωρίς επίκληση ή εκπρόθεσμα βλ. Α.Π. 419/1996, Ελλ. Δ/νη
1997, 591-592).

8/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ανδρούλα Χριστοδούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δικαστική Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Αλεξάνδρα
Γιαννοπούλου, Αθανάσιος Καφέζας).
Αναγκαστική εκτέλεση. Τα έξοδα της βαρύνουν τον οφειλέτη και προκαταβάλλονται
από τον επισπεύδοντα. Υπέγγυο στους δανειστές είναι το ποσό του πλειστηριάσματος.
Τα έξοδα εκτήσεως δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προνομίων ούτε κατατάσσονται
στον πίνακα κατατάξεως αλλά προαφαιρούνται, προκειμένου να γίνει η κατάταξη
των δανειστών και προσδιορίζονται με τον πίνακα κατατάξεως ή με ιδιαίτερη πράξη.
Δικαιούχος των εξόδων εκτέλεσης είναι ο καταβάλλων αυτά επισπεύδων αλλά και τα
όργανα εκτελέσεως, μολονότι αυτά δεν νομιμοποιούνται να αναζητήσουν αυτά από τον
καθού η εκτέλεση, αφού δεν έλαβαν απ΄ αυτόν εντολή προς εκτέλεση. Η διαδικασία
της κατάταξης δεν είναι αδιαίρετη. Γι’ αυτό η ανακοπή εκτελέσεως απευθύνεται μόνο
κατ΄ εκείνου του οποίου ο ανακόπτων αμφισβητεί την απαίτηση ή προσβάλλει την
κατάταξη στον πίνακα. Ο ανακόπτων νικά μόνο για τον εαυτό του. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 932 Κ.ΠΟΛ.Δ.,
τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης
βαρύνουν εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και προκαταβάλλο-νται
από εκείνον που την επισπεύδει, κατά
δε 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, στην δεύτερη των οποίων γίνεται
διάκριση μεταξύ «αφαιρέσεως» των
εξόδων και «κατατάξεως» των προνομιακών απαιτήσεων, στα έξοδα εκτελέσεως, υπέγγυο στους δανειστές, εί-ναι
το ποσό του πλειστηριάσματος που

απομένει μετά την αφαίρεση των εξόδων
εκτέλεσης, 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 το πλειστηρία-σμα.
Εξάλλου, ως δικαιούχος των εξό-δων
εκτελέσεως, νοείται όχι μόνο ο καταβάλλων αυτά επισπεύδων, αλλά και
τα όργανα της εκτέλεσης, μολονότι αυτά
δεν νομιμοποιούνται να αναζητήσουν
αυ-τά από τον καθού η εκτέλεση, αφού
δεν έλαβαν απ΄ αυτόν την εντολή προς
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εκτέλεση και γι΄ αυτό δεν έχουν την ιδιότητα του δανειστή αυτού. Για το λόγο
αυτό δικαιούται, όπως συνάγεται από
τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων με τις διατάξεις των άρθρων 971
και 1007 Κ.ΠΟΛ.Δ., να συμμετέχουν
στην διαδικασία της κατάταξης και να
λάβουν τα δικαιούμενα παρ’ αυτών έξοδα εκτέλεσης, δια του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου. Κατ΄ ακολουθίαν,
με την ανακοπή των διατάξεων των
άρθρων 979 παρ. 2 και 1006 παρ.
3Κ.ΠΟΛ.Δ., μπορεί μεν ο ανακόπτων
να προσβάλλει τον πίνακα κατάταξης και
όταν ο υπάλληλος του πλειστηρια-σμού,
κατά την εκκαθάριση με τον πίνα-κα
των εξόδων, εσφαλμένα αφαιρεί ορισμένο ποσό πλειστηριάσματος προς
κάλυψη τούτων, εφ΄ όσον θίγονται με
την κατ΄ αυτό τον τρόπο γενομένη μείωση του πλειστηριάσματος τα έννομα
συμφέροντα του, με την κατάταξη
άλ-λου δανειστή ή τη μη προσήκουσα
κατάταξη αυτού. Δεν μπορεί όμως να
πράξει τούτο ο μη δικαιούχος των εξόδων εκτέλεσης, όταν ορθά μεν γίνεται η
εκκαθάριση αυτών αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό από το πλειστηρίασμα,
εσφαλμένα όμως προσδιορίζονται σαν
δικαιούχοι αυτών τα όργανα της εκτέλεσης, γιατί στερείται έννομου προς
τούτο συμφέροντος, αφού, τα προαναφερθέντα, ο ανακόπτων αυτός δεν είναι
δικαιούχος των εξόδων εκτέλεσης και
δεν περιλαμβάνονται αυτά μεταξύ των
προνομιούχων απαιτήσεων, ούτε κατατάσσονται στον πίνακα, αλλά προαφαιρούνται για να γίνει η κατάταξη των δανειστών (βλ. σχετ. ΑΠ. 987/1986 ΕΕΝ
1987-350 Β.Βαθρακοκοίλη, Κώδικας
Πολιτικής Δικονομίας, υπ’ άρθρο 979,
σελ. 980 παρ. 31). Κατ΄ ακολουθίαν των
ανωτέρω, το πρωτοβάθμιο δικαστή-ριο,
που με την εκκαλουμένη απόφαση του
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απέρριψε ως απαράδεκτο, για έλ-λειψη
εννόμου συμφέροντος του ανακόπτοντος, το σχετικό σκέλος του πρώτου
λόγου της ανακοπής, με τον οποίον
προσβάλλονται ο πίνακας κατάταξης
ως προς την προαφαίρεση των κονδυλίων για δικαιώματα παραγγελίας της
Β’,Γ΄, και Δ’ επαναληπτικής περίληψης,
ποσού 44,02 ευρώ το καθένα, για τον
λόγο ότι δικαιούχος αυτών δεν ήταν ο
δικαστικός επιμελητής, υπέρ του οποίου προαφαιρέθηκαν, αλλά ο δικηγόρος
της επισπεύδουσας, ορθά τις άνω διατάξεις ερμήνευσε και εφάρμοσε και τα
αντίθετα υποστηριζόμενα με τον δεύτερο
λόγο της έφεσης κρίνονται απορριπτέα
ως αβάσιμα.
Από τη διάταξη του άρθρου 979
παρ. 2 εδ. γ΄ του Κ.ΠΟΛ.Δ., σε συνδυασμό προς τα άρθρα 975 έως 980 του
ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι, όταν εκπλειστηρίασμα δεν αρκεί για να ικανοποιηθούν ο υπέρ ου η εκτέλεση και όλοι
οι δανειστές που αναγγέλθηκαν, η κατάταξη των δανειστών για την διανομή
του γίνεται μεν με ενιαία πράξη ως προς
όλους, πλην όμως η διαδικασία της
κατάταξης δεν είναι αδιαίρετη. Γι’ αυτό
η ανακοπή δεν είναι αναγκαίο να απευθύνεται καθ΄ όλων των αναγγελθέντων
δανειστών, αλλά μόνον κατ΄ εκείνου του
οποίου ο ανακόπτων αμφισβητεί την
απαίτηση ή προσβάλλει την κατάταξη
στον πίνακα. Έτσι δεν υπάρχει αναγκαστική ομοδικία μεταξύ των περισσότερων ανακοπτόντων δανειστών υπό
την έννοια του άρθρου 76 του Κ.ΠΟΛ.Δ.
και δεν ωφελείται ο ένας απ’ αυτούς από
τους λόγους, ανακοπής που προτείνει
ο άλλος. Πολύ περισσότερο δεν ωφελείται από την ανακοπή ενός δανειστή,
άλλος δανειστής που δεν άσκησε
ανα-κοπή. Ο ανακόπτων δικαιούται να
απευθύνει την ανακοπή του εναντίον
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οποιουδήποτε δανειστή που έχει καταταγεί στον πίνακα, τον οποίο ελπίζει
ότι θα νικήσει ένεκα επικρατέστερου
δικαιώματος ή ανυπαρξίας απαιτήσεως
του καθού και ο ανακόπτων αυτός νικά
μόνο για τον εαυτό του και κατατάσσεται με τη μεταρρύθμιση του πίνακα από
το δικαστήριο, στην θέση που επεδίωξε
με τον πίνακα (ΑΠ 190/98 Ελλ Δικ 39 –
830). Στη προκειμένη περίπτωση, όπως
προκύπτει από το δικόγραφο της ανακοπής, η οποία στρέφεται μόνο κατά της
επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζι-κής
εταιρείας με την επωνυμία «Τράπε-ζα
EFG Euro bank Ergasias Ανώνυμη
Εταιρεία», το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο με τον δεύτερο λόγο της ανακοπής του αμφισβητούσε την ύπαρξη των
απαιτήσεων από σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας των αναγγελθέντων δανειστών
Κ.Π, Α.Π. και Ι.Π., ποσού 8.195,81 Ευρώ, 7.674,83 Ευρώ και 6.821,99 Ευρώ
αντίστοιχα, για τις οποίες αυτοί κατετάγησαν οριστικά με τον προσβαλλόμενο
πίνακα, μετά την προαφαίρεση των
εξόδων εκτέλεσης, και ζητούσε την μεταρρύθμιση του πίνακα προκειμένου
να καταταγούν τυχαίως οι παραπάνω
απαιτήσεις τους και να οριστεί ότι θα

καταταγεί αυτό οριστικά και προνομιακά σε περίπτωση μη τελεσίδικης επιδίκασης τους. Η ανακοπή αυτή, καθόσον αφορούσε τον ως άνω δεύτερο λόγο
της, με τον οποίο αμφισβητείτο η ύπαρξη των απαιτήσεων των ως άνω αναγγελθέντων δανειστών και προσβαλλόταν
η κατάταξη αυτών στον πίνακα κατάταξης, απαραδέκτως στρεφόταν κατά
της επισπεύδουσας ως άνω τράπεζας
– καθής η ανακοπή και έπρεπε για τον
λόγο αυτό να απορριφθεί ως παθητικά
ανομιμοποίητη. Κατά συνέπεια, το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που με την
εκκαλούμενη απόφαση του απέρριψε
τον ως άνω λόγο της ανακοπής και την
ανακοπή, κατά το μέρος αυτό, ως απαράδεκτη, καθόσον αυτή στρεφόταν μόνο
κατά της ως άνω επισπεύδουσας και
όχι κατά των αναγγελθέντων ως άνω
δα-νειστών, την απαίτηση των οποίων
αμφι-σβητούσε, ορθά τον νόμο και τις
άνω διατάξεις ερμήνευσε και εφάρμοσε
και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τον
τρίτο και τελευταίο λόγο της έφεσης
κρίνονται απορριπτέα ως αβάσιμα.

13/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Ιωάννης Κανελλόπουλος).
Δικαστικό ένσημο. Η κύρωση για την παράλειψη καταβολής του από το ενάγοντα είναι η
απόρριψη της αγωγής. Κατά της απορριπτικής απόφασης, ο ενάγων δικαιούται να ασκήσει
έφεση. Μοναδικός λόγος εφέσεως που μπορεί να προταθεί είναι η άρση της παραλείψεως,
δηλαδή η εκ των υστέρων καταβολή του δικαστικού ενσήμου. Αν ο λόγος είναι βάσιμος,
εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση και χωρεί ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου νέα
συζήτηση κατά την οποία ο ενάγων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 528 του ΚΠολΔ,
μπορεί να προτείνει όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς, τους οποίους και πρωτόδικα
μπορούσε να προτείνει, χωρίς τους περιορισμούς του άρθρου 527 του ΚΠολΔ. Περιστατικά.
Η υπέρμετρη θρησκοληπτική δραστηριότητα (αδιαφορία για τη σύζυγο, επισκέψεις συνεχείς
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σε μονές, η επιβολή στα ανήλικα τέκνα του σε συνεχείς προσευχές και παρακολούθηση
λειτουργιών σε εκκλησίες κάθε σαββατοκύριακο κ.λ.π είναι εύλογη αιτία για την διακοπή της
συμβίωσης του ζεύγους και δικαιολογούν την καταβολή διατροφής στη σύζυγο.

Κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟΗ΄/
1912 «περί δικαστικών ενσήμων», όπως
ερμηνεύθηκε αυθεντικώς με το ν.δ.
1544/1942 και τροποποιήθηκε με το ν.δ.
4189/1961, ο ενάγων, αν παραλείψει
την προκαταβολή του οφειλόμενου
τέ-λους δικαστικού ενσήμου, λογίζεται
ότι δικάστηκε ερήμην και εφαρμόζεται
κα-τά τούτο το άρθρο 208 της Πολ. Δικ.
Από το όλο περιεχόμενο και το σκοπό
του παραπάνω νόμου ΓΠΟΗ /1912
προκύπτει ότι η κύρωση που θέλησε
να επιβάλει στον ενάγοντα, ο οποίος
παραλείπει να καταβάλει το οφειλόμενο
τέλος δικαστικού ενσήμου, είναι η απόρριψη της αγωγής του, η παραπομπή
δε στις διατάξεις των άρθρων 208 και
591 της τότε ισχύουσας Πολ.Δικ./ 1835
χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Στην απόρριψη της αγωγής κατέληγε και από την
εισαγωγή του ΚΠολΔ η παραπομπή
στο αντίστοιχο προς τις παραπάνω διατάξεις άρθρο 272 του Κώδικα τούτου.
Μετά την ισχύ όμως του ν. 2915/2001
η παραπομπή δεν μπορεί να νοηθεί ότι
γίνεται στο άρθρο 270 παρ. 1 εδ. ε΄ του
ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το
νόμο αυτό, διότι η εφαρμογή του οδη-γεί
σε εντελώς διαφορετικό από το σκοπό των παραπάνω διατάξεων αποτέλεσμα. Επομένως, θα εφαρμοστεί στην
περίπτωση αυτή ευθέως ο ν. ΓΠΟΗ΄/
1912, κατά τη σαφή έννοια του οποίου
η κύρωση για την παράλειψη καταβολής του οφειλόμενου τέλους δικαστικού
ενσήμου από τον ενάγοντα, είναι η
απόρριψη της αγωγής του. Κατά της
αποφάσεως που απορρίπτει την αγωγή, ένεκα μη καταβολής του τέλους του
δικαστικού ενσήμου, ο ενάγων δικαιού-

ται να ασκήσει έφεση. Μοναδικός λόγος
εφέσεως που μπορεί να προταθεί είναι
η άρση της παραλείψεως, δηλαδή η εκ
των υστέρων καταβολή του παραπάνω
τέλους. Αν ο λόγος αυτός είναι βάσιμος,
η πρωτόδικη απόφαση εξαφανίζεται.
Μετά την εξαφάνιση της αποφάσεως
χωρεί ενώπιον του δευτεροβάθμιου
δικαστηρίου νέα συζήτηση της υποθέσεως, κατά την οποία ο ενάγων, κατ’
ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 528
του ΚΠολΔ, μπορεί να προτείνει όλους
τους πραγματικούς ισχυρισμούς, τους
οποίους και πρωτοδίκως μπορούσε
να προτείνει, χωρίς να δεσμεύεται από
τους περιορισμούς του άρθρου 527 του
ΚΠολΔ (Σαμουήλ Σαμουήλ, Η έφεση, Ε΄
έκδοση, παρ. 228 στ, σελ. 102-103).
Από την έναρξη της έγγαμης
συμβιώσεως μέχρι το 2000 οι διάδικοι
συμβίωναν ομαλά. Έκτοτε η έγγαμη
συμβίωση των διαδίκων διαταράχτηκε
από το γεγονός ότι ο εναγόμενος επέδειξε μια θρησκοληπτική δραστηριότητα υπέρμετρη που τον οδήγησε σε
απασχόληση για πολλές ώρες την ημέρα με την Εκκλησία του Αγίου Παύλου,
όπου ήταν επίτροπος από το 1994. Η
εμμονή και η συνεχής ενασχόληση του
εναγομένου με τη θρησκεία γενικά σε
μεγαλύτερο βαθμό απ’ όσο θα έπρεπε
ενόψει των εν γένει οικογενειακών
υπο-χρεώσεων του, οι επισκέψεις του
τα Σαββατοκύριακα σε μοναστήρια της
περιφέρειας, η παντελής αδιαφορία του
για την αιτούσα, ο περιορισμός οποιασδήποτε κοινωνικής ζωής και η εμμονή
του να επιβάλλει στα ανήλικα τέκνα
του συνεχείς προσευχές και παρακολούθηση λειτουργιών σε εκκλησίες κά-θε
Σαββατοκύριακο, αντί άλλης διασκε-
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δάσεως, δημιούργησαν μια δικαιολογημένη αντίδραση στα τέκνα του, τα οποία
ζουν μέσα σε μια κοινωνία, όπου επικρατούν άλλες κοινωνικές αντιλήψεις.
Η ενάγουσα προσπάθησε να μεταπείσει τον εναγόμενο για τη συμπεριφορά
του αυτή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και
ο εναγόμενος επιδείκνυε συνεχή και
παντελή αδιαφορία προς την ενάγουσα
σύζυγο του και τις εν γένει κοινωνικές
και προσωπικές ανάγκες αυτής, ως
συντρόφου και ως γυναίκας. Έτσι από
το μήνα Σεπτέμβριο του 2003 επήλθε
οριστική διάσπαση στην έγγαμη σχέση
των διαδίκων, η οποία οφείλεται και στο
γεγονός ότι ο εναγόμενος σε ημέρα λειτουργίας της επιχειρήσεως του εστιατορίου του επί της οδού Τριών Ναυάρχων
61 των Πατρών αναχώρησε για τη Ζάκυνθο για να επισκεφτεί κάποιο μοναχό

και δεν επέστρεψε στην Πάτρα, όταν
τον κάλεσε η ενάγουσα, καίτοι η παρουσία του στην οικογενειακή στέγη
και στην επιχείρηση του ήταν αναγκαία.
Έτσι η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων
διασπάστηκε το μήνα Σεπτέμβριο του
2003. Ήδη ο εναγόμενος από το μήνα
Οκτώβριο του 2003 αποχώρησε από
την οικογενειακή στέγη. Έκτοτε αυτός
διαμένει σε ένα δωμάτιο που βρίσκεται
επάνω από την παραπάνω επιχείρηση
εστιατορίου. Επομένως, η διακοπή της
έγγαμης συμβιώσεως οφείλεται αποκλειστικά σε λόγους που αφορούν το
πρόσωπο του εναγομένου που αποχώρησε από τη συζυγική οικία, χωρίς
εύλογη αιτία και ως εκ τούτου η ενάγουσα δικαιούται διατροφή απ΄ αυτόν.

15/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Λάμπρος Θεοτοκάτος, Μιχαήλ Μοσχονάς, Ιωάννης
Μπουρμπούλης).
Διακοπή δίκης λόγω θανάτου. Η δίκη διακόπτεται με το θάνατο ομοδίκου με αποτέλεσμα
την ακυρότητα κάθε διαδικαστικής πράξης που ενεργείται μετά από αυτήν και πριν από την
επανάληψη της εκτός αν την ενεργήσει ο διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή. Σε
περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας(όπως σε διανομή κοινού) ο θάνατος του ομοδίκου επιφέρει
την διακοπή ως προς όλους τους διαδίκους. Η διακοπή επέρχεται από τη γνωστοποίηση του
λόγου της στον αντίδικο. Επανάληψη της δίκης γίνεται εκούσια με ρητή δήλωση ή σιωπηρή
δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή, όχι όμως και του ομοδίκου του, είτε
αναγκαστική με πρόσκληση του αντίδικου ή ομοδίκου που γίνεται με κοινοποίηση δικογράφου.
Η δήλωση δεν μπορεί να επιδοθεί πριν παρέλθει η προθεσμία της αποποίησης.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 286, 287, 288, 290,
291 και 292 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι η
δίκη διακόπτεται και με το θάνατο ενός
των ομοδίκων, με αποτέλεσμα την ακυρότητα κάθε διαδικαστικής πράξης που

ενεργείται μετ’ αυτήν και πριν από την
επανάληψη της, εκτός αν την ενεργήσει
ο διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η
διακοπή, σε περίπτωση δε αναγ-καστικής
ομοδικίας, η οποία συντρέχει και όταν
πρόκειται για υπόθεση διανο-μής κοινού
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πράγματος, ο θάνατος του ομοδίκου
επιφέρει την διακοπή της δίκης ως προς
όλους, επέρχεται δε διακοπή από της
γνωστοποιήσεως του λόγου της στον
αντίδικο. Η επανάληψη της δίκης μπορεί
να είναι είτε εκούσια, με ρητή ή σιωπηρή
δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου
επήλθε η διακοπή - όχι όμως και του
ομοδίκου του – είτε και αναγκαστική με
πρόσκληση του αντιδίκου ή του ομοδίκου
που πρέπει να γίνει με κοινοποίηση
δικογράφου, μπορούν δε οι διάδικοι αυτοί
να προ-καλέσουν την επανάληψη και
χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση
του λόγου της διακοπής, μη επικαλούμενοι
την έλλειψη της γνωστοποιήσεως
και θεωρώντας πως η διακοπή έχει
επέλθει, η πρόσκληση όμως αυτή δεν

μπορεί να επιδοθεί στον κληρονόμο
του αποβιώσαντος διαδίκου πριν από
την παρέλευση της προθεσμίας για την
αποποίηση της κληρονομίας, η οποία
κατ΄ άρθρο 1847 του ΑΚ είναι τεσσάρων
μηνών και για τους κατοικούντες στο
εξωτερικό ενός έτους και αρχίζει από την
επαγωγή της κληρονομίας (ΑΠ 535/2003).
Κατά τη διάρκεια της προς αποποίηση
της επαχθείσας στους κληρονόμους
προθεσμίας δεν δύνανται αυτοί να
εξαναγκαστούν να επαναλάβουν βιαίως
τη διακοπείσα δίκη και η σχετική κλήση
πρέπει να κοινοποιηθεί μετά την πάροδο
των παραπάνω προθεσμιών αλλιώς αυτή
(κλήση) είναι απαράδεκτη (ΑΠ 535/2003,
ΑΠ 428/1995, ΕφΑθ. 3773/1999).

16/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Χαράλαμπος Κουνιάκης, Ιωάννης Θεριανός, Μαρία
Τζεφριού).
Προσεπίκληση. Αν ο προσεπικληθείς δεν ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση, δεν καθίσταται
διάδικος και δεν νομιμοποιείται να ασκήσει έφεση υπέρ του προσεπικαλέσαντος αλλά
μόνο κατά των διατάξεων που δέχονται την προσεπίκληση και τον υποχρεώνουν σε
αποζημίωση εφόσον είχε ενωθεί και παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 516
ΚΠολΔ δικαίωμα έφεσης έχουν, εφόσον
νικήθηκαν ολικά ή εν μέρει στην πρωτόδικη δίκη, ο ενάγων, ο εναγόμενος,
εκεί-νοι που άσκησαν κύρια ή πρόσθετη
πα-ρέμβαση οι καθολικοί διάδοχοι
τους, οι ειδικοί διάδοχοι τους, εφόσον
απέ-κτησαν την ιδιότητα αυτή μετά την
άσκη-ση της αγωγής και οι εισαγγελείς
πρω-τοδικών, αν ήταν διάδικοι. Από τη
διάτα-ξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι κατά
το άρθρο 88 ΚΠολΔ, προσεπικληθείς
αν δεν άσκησε πρόσθετη παρέμβαση,

δεν κατέστη διάδικος και συνεπώς δεν
νομι-μοποιείται ν΄ ασκήσει έφεση υπέρ
του προσεπικαλέσαντος, αλλά μόνο
κατά των διατάξεων που δέχονται την
προσε-πίκληση και τον υποχρεώνουν
σε απο-ζημίωση, εφόσον είχε ενωθεί και
παρε-μπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης.
(ΕφΑθ 663/1998 ΝοΒ 46.1443, Κεραμεύς –Νίκας- Κονδύλης, Ερμηνεία
ΚΠολΔ υπ’ άρθρ. 516 σελ. 909, Β. Βαθαρακοκοίλης υπ’ άρθρ. 516 ΚΠολΔ).
Στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων
Π.Κ άσκησε κατά του εναγομένου Β.Κ
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την από 20.7.2004 αγωγή του, με την
οποία ζήτησε να υποχρεωθεί να του καταβάλει 46.450 €, ως αποζημίωση του
από τις ζημίες που υπέστη στο τροχαίο
ατύχημα που περιγράφεται λεπτομερώς σ΄ αυτή. Ο εναγόμενος Β.Κ. με την
από 9.8.2004 ανακοίνωση δίκης και
προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση στην οποία ένωσε και παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης ζήτησε
από την προσεπικαλούμενη και παρεμπιπτόντως εναγόμενη ασφαλιστική
εταιρεία υπό την επωνυμία «Υδρόγειος
– Ανώνυμη Ασφαλιστική και Αντασφαλιστική Εταιρεία» να παρέμβει προσθέτως υπέρ αυτού στην παραπάνω δίκη
και να υποχρεωθεί να του καταβάλει
κάθε χρηματικό ποσό που θα υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει στον ενάγοντα
της κύριας αγωγής. Το πρωτοβάθμιο
δι-καστήριο αφού συνεκδίκασε τις παραπάνω αγωγές με την υπ’ αριθμ. 10/2005
οριστική απόφαση του δέχθηκε εν μέρει
την αγωγή και εν μέρει την προσεπίκληση και παρεμπίπτουσα αγωγή ως
ουσιαστικά βάσιμες. Κατ’ αυτής της
απόφασης και εναντίον τόσο του ενάγοντος όσο και του εναγομένου της κύριας
αγωγής η προσεπικληθείσα – παρεμπιπτόντως εναγομένη ασφαλιστική
εται-ρεία άσκησε την κρινόμενη από

21.6.2005 έφεση της. Η έφεση όμως
αυ-τή κατά το μέρος που προσβάλει τις
διατάξεις της εκκαλουμένης που αφορούν την κύρια αγωγή είναι απαράδεκτη
και απορριπτέα, διότι η προσεπικαλουμένη ασφαλιστική εταιρεία δεν άσκησε
πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του προσεπικαλούντος εναγομένου και συνεπώς
δεν έγινε διάδικος στην μεταξύ αυτού
και του ενάγοντος δίκη. Ειδικότερα όπως
προκύπτει τόσο από την εκκα-λουμένη
απόφαση όσο και από τα ταυτάριθμα
πρακτικά της η ήδη εκκα-λούσα παρέστη
δια πληρεξουσίου δι-κηγόρου και
«αφού έλαβε το λόγο αρνήθηκε την
ανακοίνωση δίκης- προ-σεπίκληση και
ζήτησε ν’ απορρι-φθεί…..». Επομένως
αυτή δεν άσκησε πρόσθετη παρέμβαση
και συνεπώς δεν κατέστη διάδικος και
δεν μπορεί ν’ ασκήσει έφεση κατά της
πρωτόδικης απόφασης, αναφορικά
με την κύρια αγωγή. Η ίδια η έφεση
που προσβάλλει την εκκαλουμένη
απόφαση ως προς τις διατάξεις της
συνεκδικαζόμενης προσε-πίκλησης
και αγωγής αποζημίωσης και ζητεί
την απόρριψη αυτής είναι επίσης
απαράδεκτη και απορριπτέα, εφόσον
δεν έχει κάποιο λόγο έφεσης αναφο-ρικά
με την προσεπίκληση και την ενω-μένη
σ’ αυτή αγωγή αποζημίωσης.

43/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: ΠαναγιώτηςΘεοδωρακόπουλος, Σπυρίδων
Μπουρμπούλης).
Έφεση. Άσκηση της από ερημοδικασθέντα πρωτόδικα. Οι προτάσεις του πρέπει να
κατατεθούν πριν 20 ημέρες από τη δικάσιμο αλλιώς δικάζεται ερήμην. Πρόσθετοι λόγοι
έφεσης. Αποτελούν παρακολούθημα της έφεσης την οποία και συμπληρώνουν. Αν η
έφεση απορριφθεί ως απαράδεκτη, απορρίπτονται χωρίς έρευνα της ουσίας τους και οι
πρόσθετοι λόγοι.
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Κατά το άρθρο 524 παρ. 1, 2 και
3 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 2915/2001
και ισχύει από 1.1.2002, σύμφωνα με
το άρθρο 15 του ν. 2943/2001, στη
διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων
227, 233 έως 269, 270 παρ.2, 4, 6 και
7 και 271 έως 312. Η προφορική συζήτηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 270
είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση του άρθρου 528, στην οποία και
εφαρ-μόζονται όλες οι διατάξεις του
άρθρου 270. Σε περίπτωση ερημοδικίας
του εκ-καλούντος η έφεση απορρίπτεται.
Πε-ραιτέρω, κατά το άρθρο 115 παρ.
3 ΚΠολΔ, οι διάδικοι, στην κατ΄ έφεση
δίκη, υποχρεούνται να καταθέσουν
προτάσεις. Επομένως, εάν ο εκκαλών
δεν κατέθεσε καθόλου ή δεν κατέθεσε
εμπροθέσμως προτάσεις, θεωρείται δικονομικώς απών (Σαμουήλ, Η έφεση,
έκδ. ε΄ (2003) σελ. 399, ΕφΑθ 7786/
2004 ΕλλΔνη 47,905). Εξάλλου, από
το συνδυασμό των άρθρων 524 παρ. 2,
528, 270 και 237 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως
ισχύουν μετά τους ν. 2915/2001 και
3042/2002, προκύπτει ότι επί εφέσεως
κατ΄ αποφάσεως του Πολυμελούς
Πρω-τοδικείου, η οποία εκδόθηκε κατά
την τακτική διαδικασία επί αγωγής

που δι-κάσθηκε σαν να ήταν παρών
ο εναγόμε-νος, αυτός, ως εκκαλών,
υποχρεούται να καταθέσει στο Εφετείο
τις προτάσεις του είκοσι (20) ημέρες πριν
από τη δικά-σιμο διαφορετικά δικάζεται
ερήμην και απορρίπτεται η έφεση του
(ΑΠ 293/2005 ΕλλΔνη 47.1439, ΕφΑθ
7786/2004 ό.π., ΕφΔωδ 168/2006 Α΄
Δημο-σίευση Νόμος, Σαμουήλ ό.π.
σελ. 383, Μαργαρίτης σε Κεραμέα/
Κονδύλη/Νί-κα, Συμπλήρωμα, 524 άρ.
4, Βαθρακο-κοίλης, Συμπληρωματικός
Τόμος ΚΠολΔ, άρθ. 524 σελ. 545). Τέλος,
οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως, μολονότι
από άποψη περιεχομένου έχουν αυτοτελή χαρακτήρα και συνιστούν σε σχέση με την έφεση ιδιαίτερη διαδικαστική
πράξη, που διέπεται από τις σχετικές
με αυτή διατάξεις (ΚΠολΔ 520 παρ.2,
654 παρ. 1, 674 παρ.1 κ.λ.π.), αποτελούν παρακολούθημα της εφέσεως,
την οποία και συμπληρώνουν (ΟλΑΠ
33/1990 ΕλλΔνη 32.56, ΑΠ 771/1997
ΕΕΝ 1998 σελ. 736). Συνέπεια αυτού
είναι ότι οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως
δεν συζητούνται, αλλά απορρίπτονται
χω-ρίς έρευνα της ουσίας αυτών, εάν
η έφε-ση απορριφθεί ως απαράδεκτη
(ΑΠ 771/1997 ό.π., ΕφΑθ 8073/1990
ΕλλΔνη 33.897, ΕφΘεσ 32/2006 Αρμ
60,91, Σαμουήλ, ό.π. σελ. 240).

44/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Διονύσιος
Ζαχαρόπουλος, Γεώργιος Καραμέρος).
Αναγκαστική εκτέλεση. Προσβολή του πλειστηριασμού. Ο επισπεύδων δανειστής,
ο υπερθεματιστής και ο οφειλέτης σε βάρος του οποίου έγινε η εκτέλεση, τελούν σε
αναγκαστική ομοδικία και η διαφορά που δημιουργείται με την άσκηση της κατά το
άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής για την ακύρωση, επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση και δεν
μπορούν να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις έναντι τους. Αν ένας αναγκαίος ομόδικος
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ασκήσει ένδικο μέσο θεωρούνται από το νόμο ότι ασκούν αυτό και οι ομόδικοι του, παρότι
αδράνησαν. Δεν επιβάλλεται με ποινή απαραδέκτου να απευθύνεται το ένδικο μέσο και
κατά των ομοδίκων του με μόνη εξαίρεση τη δίκη της διανομής κοινού πράγματος. Όμως
υποχρεούται να καλεί τον αναγκαίο ομόδικο του σε κάθε μεταγενέστερη διαδικαστική
πράξη ( άρθρα 110 παρ. 2 και 76 παρ. 3 ΚΠολΔ). Διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη
η συζήτηση για όλους τους διαδίκους. Περιστατικά.

Σε δίκη περί την εκτέλεση, για
ακύρωση γενομένου αναγκαστικού
πλειστηριασμού ακινήτου, ο επισπεύδων την εκτέλεση δανειστής, ο υπερθεματιστής και ο οφειλέτης, σε βάρος
του οποίου έγινε η εκτέλεση, τελούν σε
ανα-γκαστική ομοδικία, διότι σύμφωνα
με το άρθρο 76 παρ. 1 α΄ και δ΄ ΚΠολΔ
η διαφορά που δημιουργείται με την
άσκηση της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ
ανακοπής για την εν λόγω ακύρωση,
επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση και δεν
μπορούν να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις έναντι αυτών (Μπρίνιας, Αναγκ.
Εκτέλ., έκδ. Β΄, άρθρο 933 παρ. 154,
Σαμουήλ, Η Έφεση, 2003 παρ. 337
σελ. 151, ΕφΑθ 11336/1990 ΕλλΔνη
32.1083, ΕφΑθ 11182/1989 ΕλλΔνη
33.603, ΕφΑθ 2151/1974 ΝοΒ 22.1315).
Σε περίπτωση δε υπάρξεως αναγκαίας
ομοδικίας, όπως ανωτέρω, καθένας από
τους αναγκαίους ομοδί-κους μπορεί να
ασκεί ένδικα μέσα, τα-κτικά ή έκτακτα,
μόνος του ή από κοι-νού με τους λοιπούς
ομοδίκους του, όπως και επί απλής
ομοδικίας. Η δια-φορά έγκειται στο ότι
επί αναγκαίας ομοδικίας η άσκηση των
ενδίκων μέσων από κάποιον από τους
ομοδίκους έχει αποτελέσματα και για
τους άλλους, σύμφωνα με το άρθρο
76 παρ. 4 ΚΠολΔ, με την έννοια ότι,
αν ένας ανα-γκαίος ομόδικος ασκήσει
ένδικο μέσο θεωρούνται από το νόμο
ότι ασκούν αυτό και οι ομόδικοι του,
παρότι αδρά-νησαν. Η κατά τα άνω δε
δυνατότητα καθενός αναγκαίου ομοδίκου
να ασκεί και μόνος ένδικο μέσο εφόσον

υπήρξε διάδικος στην πρωτόδικη δίκη
δεν επι-βάλλει, με ποινή απαραδέκτου,
να απευθύνεται το ένδικο μέσο και
κατά των ομοδίκων του (ΟλΑΠ 63/1981
ΝοΒ 29.1257, ΑΠ 1602/2000 ΕλλΔνη
42.722), με μόνη εξαίρεση τη δίκη διανομής κοινού πράγματος, πλην όμως
υπο-χρεούται να καλεί τον αναγκαίο
ομόδικο του σε κάθε μεταγενέστερη
διαδικαστι-κή πράξη, σύμφωνα με τα
άρθρα 110 παρ. 2 και 76 παρ. 3 ΚΠολΔ.
Διαφορε-τικά η συζήτηση κηρύσσεται
απαράδε-κτη για όλους τους διαδίκους
(ΑΠ 1171/2001 ΕλλΔνη 43.440, ΑΠ
1406/1996 Δ 28.461, ΕφΑθ 7053/2004
ΕλλΔνη 46.1544, ΕφΛαρ 391/2003 Αρμ.
59.1572). Στην προκειμένη υπόθεση,
από τα έγγραφα της δικογραφίας αποδεικνύεται, ότι με την από 10.5.2004
ανακοπή της εφεσίβλητης εταιρείας
«SHELL HELLAS A.E» ζητήθηκε η
ακύρωση της 35460/2003 εκθέσεως
πλειστηριασμού και κατακυρώσεως της
συμβολαιογράφου Πατρών Α.Σ. Κατά τα
εκτιθέμενα στην ανακοπή η διαδικα-σία
της αναγκαστικής εκτελέσεως έγινε με
επίσπευση του πρώτου των καθών και
ήδη εκκαλούντος Ελληνικού Δημο-σίου
προς ικανοποίηση απαιτήσεως του κατά
της δεύτερης των καθών οφει-λέτιδας
του Ε.Ν. και με τον πλειστη-ριασμό
που διενεργήθηκε την 12.11.2003 το
εκτεθέν στον πλειστηρια-σμό ακίνητο
κατακυρώθηκε στον τρίτο των καθών
Χ.Μ. Με την εκκαλουμένη 641/2005
οριστική απόφαση του Μονο-μελούς
Πρωτοδικείου Πατρών έγινε δεκτή η
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ανακοπή με τη σωρευόμενη σ΄ αυτή
αίτηση επαναφοράς των πραγμά-των
στην προηγούμενη κατάσταση και κατ’
αυτής παραπονείται το εκκαλούν με την
κρινόμενη από 10.10.2005 έφεση του.
Η συζήτηση της εφέσεως επισπεύ-δεται
από την εφεσίβλητη, με παραγγε-λία
της οποίας αντίγραφο της εφέσεως και
κλήση για συζήτηση για τη δικάσιμο
που αναφέρεται στο προεισαγωγικό της
παρούσας μέρος, επεδόθηκε στο εκκαλούν, το οποίο παραστάθηκε στη συζήτηση. Από κανένα όμως στοιχείο της δικογραφίας αποδεικνύεται, ούτε η εφεσί-

βλητη επικαλείται, ότι οι απολειπόμε-νοι
αναγκαίοι ομόδικοι του οφειλέτιδα Ε.Ν
και υπερθεματιστής Χ.Μ. κλήθη-καν
για να παραστούν κατά τη συζή-τηση
της εφέσεως. Επομένως, εκείνοι, ως
μη κλητευθέντες αναγκαίοι ομόδικοι,
δεν θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται
από το εκκαλούν ομόδικο τους και πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ως προς
όλους τους διαδίκους η συζήτηση της
εφέσεως.

49/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Βασιλεία Βαλλιάνου,
Κωνσταντίνος Χαλιώτης).
Διανομή ακινήτου. Έγερση αγωγής από συγκύριους κατά των υπολοίπων συγκυρίων.
Κατά το διάστημα της εκκρεμοδικίας η μια ενάγουσα μεταβίβασε το μερίδιο της στους
εναγόμενους. Αν η δίκη συνεχίζεται από την εναπομείνασα ενάγουσα με έφεση που
δεν στρέφεται κατά της άλλης συγκύριας που μεταβίβασε το μερίδιο της, η έφεση
είναι απαράδεκτη γιατί η πώληση δεν επέφερε καμιά μεταβολή στη δίκη διανομής
από πλευράς υποκειμένων και ως εκ τούτου η ενάγουσα που μεταβίβασε το μερίδιο
της εξακολουθεί και μετά τη μεταβίβαση να έχει την ιδιότητα του διαδίκου στη δίκη
της διανομής μέχρι την τελεσίδικη περάτωση της.

Η εκκαλούσα Π.Δ. σύζυγος Ν.Π.
και η πρωτοδίκως ερημοδικασθεί-σα
αδελφή της Ε.Δ. άσκησαν κατά των
εφεσιβλήτων αδελφών τους, Γ. και Ι.Δ.,
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Κεφαλληνίας την από 4 Φεβρουαρίου
2003 αγωγή διανομής ακινήτου (οικοπέδου), εμβαδού 310 τ.μ., με τα υπάρχοντα μέσα σαυτό κτίσματα (ισόγεια
οι-κία κρατικής αρωγής, πρόχειρη
ισόγεια προσθήκη και ξύλινη παράγκα),
η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του
Δικαστηρίου (Πολυμελούς Πρωτοδι-

κείου Κεφαλληνίας) την 5 Φεβρουαρίου
2003 και ορίστηκε δικάσιμος γι’ αυτήν,
αρχικώς η 14 Οκτωβρίου 2003 και μετά
από αναβολή η 25 Μαΐου 2005. Επ’
αυτής (αγωγής) εκδόθηκε η εκκαλουμένη οριστική απόφαση 5/2005 του ως
άνω Δικαστηρίου (Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας), η οποία την απέρριψε στην ουσία της ως καταχρηστικώς
ασκηθείσα κατ’ άρθρο 281 του ΑΚ. Την
5 Φεβρουαρίου 2003, που κατατέθηκε,
κατά τα άνω, η αγωγή διανομής, επήλθε, με βάση τα άρθρα 221 παρ.1α και
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215 παρ. 1 ΚΠολΔ, η εκκρεμοδικία,
διαρκούσης δε αυτής και συγκεκριμένα
την 18 Αυγούστου 2003 η εκ των εναγουσών Ε.Δ. μεταβίβασε αιτία πωλήσεως το
ιδανικό της μερίδιο επί του διανεμη-τέου
ακινήτου (21/96 ή 2,625/12) ισομε-ρώς
στους εναγόμενους και ήδη εφεσιβλήτους αδελφούς της (Γ. και Ι.Δ.) με το
νομίμως μεταγραφέν την 2 Οκτωβρίου
2003 υπ’ αριθ. 2096/18.8.2003 συμβόλαιο αγοράς της Συμβολαιογράφου
Σά-μης Κεφαλληνίας Δ.Ζ., το οποίο και
προσκομίζεται με επίκληση, προσαυξάνοντας έτσι αναλόγως τη μερίδα τους
επί του επικοίνου. Η μεταβίβαση αυτή,
στην οποία είχε δικαίωμα να προβεί η
εκ των εναγουσών Ε.Δ., δοθέντος ότι η
επέλευση της εκκρεμοδικίας δεν στερεί
τον διάδικο από τη σχετική εξουσία κατ’
άρθρο 225 παρ.1 ΚΠολΔικ., δεν επέφερε καμία μεταβολή στην δίκη διανομής από πλευράς υποκειμένων (άρθρο
225 παρ. 2 ΚΠολΔικ) και ως εκ τούτου
η μεταβιβάσασα το ιδανικό της μερίδιο
ενάγουσα Ε.Δ.(2η ) εξακολουθεί και
μετά τη μεταβίβαση να έχει την ιδιότητα
του διαδίκου στη δίκη της διανομής
μέχρι την τελεσίδικη περάτωση αυτής.
Επομένως, την κρινόμενη από 1 Μαρ-

τίου 2005 έφεση κατά της εκκαλου-μένης
ως άνω υπ’αριθ. 5/2005 οριστικής
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, που άσκησε η
άλλη ενάγουσα και ομόδικος της στην
πρωτόδικη δίκη αδελφή της Π. σύζυγος
Ν.Π, έπρεπε να την απευθύνει επί ποινή
απαραδέκτου και κατ’ αυτής, δηλαδή
πρωτοδίκως ομοδίκου της και μεταβιβασάσης το ιδανικό της μερίδιο στους εναγόμενους αδελφούς της, διαρκούσης
της εκκρεμοδικίας, αδελφής της Ε.Δ.
(βλ. σχετικώς ΑΠ 979/1982 με εισηγητή
τον Αρειοπαγίτη Ν.Σακελλαρόπουλο,
ΝοΒ 1983, σελίδα 673, ΑΠ 72/2005 με
εισηγητή τον Αρειοπαγίτη Δημήτριο Κυριτσάκη, Νόμος, Επιθ.Δικαίου Πολυκατοικίας 2005/118, Δικαιοσύνη 2005/
1460). Παραλείποντας τούτο, πρέπει η
έφεση της ενάγουσας Π. συζύγου Ν.Π
να απορριφθεί ως απαράδεκτη κατά τα
άρθρα 517,532 ΚΠολΔικ (βλ. σχετικώς
και Σαμ. Σαμουήλ «Η έφεση» Ε΄ έκδοση, 2003, σελίδα 150 στο τέλος) και να
συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων όλα
τα έξοδα κατά τα άρθρα 183 και 179 του
ΚΠολΔικ, διότι πρόκειται για διαφορά
ανάμεσα σε συγγενείς εξ αίμα-τος (οι
διάδικοι είναι αδέλφια).

61/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Στεργιόπουλος, Κωνσταντίνος Τζαβάρας).
Έφεση. Η υπόθεση στο εφετείο διέρχεται τρία στάδια (παραδεκτό έφεσης, παραδεκτό
κάθε λόγου εφέσεως και το βάσιμο νομικά και ουσιαστικά ) των λόγων της. Δεν κωλύεται
όμως το Εφετείο κατά την κρίση του να διατάξει, χωρίς να εξαφανίσει την εκκαλουμένη
απόφαση νέες η συμπληρωματικές αποδείξεις με τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται
στο άρθρο 339 ΚΠολΔ. Επίδειξη εγγράφου. Μπορεί αυτός που έχει έννομο συμφέρον να
ζητήσει την επίδειξη εγγράφου ακόμα και με τις προτάσεις του για πρώτη φορά ενώπιον
του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Προϋποθέσεις του αιτήματος αυτού. Περιστατικά.
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Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 522, 532, 533 και 535
παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι η υπόθεση ενώπιον του εφετείου, στο οποίο
αυτή μεταβιβάζεται με την άσκηση της
εφέσεως, κατά τα όρια που καθορί-ζονται
από αυτή (έφεση) και τους πρόσ-θετους
λόγους, διέρχεται τρία στάδια κατά τα
οποία εξετάζονται α)το παρα-δεκτό της
εφέσεως (άρθρο 532 παρ. 1 ΚΠολΔ),
β) το παραδεκτό καθενός λό-γου και
γ) το βάσιμο (νομικό και ουσια-στικό)
των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1
ΚΠολΔ).Το βάσιμο ή μη των λόγων της
εφέσεως κρίνεται από την εκτίμηση του
όλου αποδεικτικού υλικού που προσκομίστηκε στο εφετείο, στο οποίο
συμ-περιλαμβάνεται και εκείνο που για
πρώ-τη φορά προσκομίζεται στην κατ΄
έφε-ση δίκη κατά τους ορισμούς του
άρθ-ρου 529 παρ/φοι 1 και 2 ΚΠολΔ. Το
εφετείο, όμως, δεν κωλύεται, εφόσον στο
νόμο δεν ορίζεται το αντίθετο, για την,
κατά την κρίση του, ολοκλήρωση της
ερευνάς του σε σχέση με τη βασιμότητα
των λόγων της έφεσης και την καλύτερη
διάγνωση της διαφοράς, να διατάξει,
χωρίς να εξαφανίσει την εκκαλούμενη
απόφαση, νέες ή συμπληρωματικές
αποδείξεις, με τα αποδεικτικά μέσα
που αναφέρονται στο άρθρο 339
ΚΠολΔ, έτσι ώστε μετά τη συνεκτίμηση
των αποδείξεων αυτών που θα διεξαχθούν και εκείνων που η εκκαλουμένη
εκτίμησε, να κρίνει αν είναι εσφαλμένη
η απόφαση που προσβλήθηκε με την
έφεση και σε καταφατική περίπτωση να
αποφανθεί για τη βασιμότητα του λόγου
εφέσεως και εκ τούτου, κατά την επιταγή
πλέον του νόμου (άρθρο 535 παρ. 1),
να εξαφανίσει τότε την απόφα-ση του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, κα-θόσον,
κατά την ορθή έννοια της δια-τάξεως
αυτής, προϋπόθεση της εξαφα-νίσεως
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είναι η προηγούμενη διάγνωση από
το εφετείο της βασιμότητας του λό-γου
εφέσεως, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται κυριαρχικώς από το εφετείο,
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (Ολ.
ΑΠ 1285/82, ΝοΒ 1983.219, ΑΠ 2/06
ΕλΔ 2006.1048, 87/01 ΝΟΜΟΣ, 527/85
ΝοΒ 34.196).
Από τις διατάξεις των άρθρων
450 παρ. 2 και 451 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ
προκύπτει ότι κάθε διάδικος υποχρεούται να επιδείξει τα έγγραφα, τα οποία
κατέχει και που μπορούν να χρησιμεύσουν για απόδειξη, ο δε αντίδικος του
κατέχοντος το έγγραφο, εφ’ όσον δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την επίδειξη του εγγράφου με τις
προτάσεις του ακόμη και για πρώτη φορά ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Η παράλειψη του δικαστηρίου
της ουσίας να αποφανθεί στην αίτηση για
επίδειξη εγγράφων θεμελιώνει τον από
τον αριθμό 9 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.
λόγο αναιρέσεως, υπό την προϋπόθεση
ότι η αίτηση αυτή ήταν πα-ραδεκτή και
σύννομη, τουτέστιν να γίνε-ται επίκληση
της κατοχής του εγγρά-φου από τον
αντίδικο, να προσδιο-ρίζεται σαφώς το
έγγραφο και το περιε-χόμενο του και να
εκτίθενται περιστα-τικά από τα οποία
να προκύπτει το έν-νομο συμφέρον
του αιτούντος, δηλαδή ότι το έγγραφο
είναι πρόσφορο προς άμεση ή έμμεση
απόδειξη λυσιτελούς ισχυρισμού του
αιτούντος ή προς αντα-πόδειξη τέτοιου
ισχυρισμού του αντι-δίκου του (ΑΠ
1045/04 ΝΟΜΟΣ, 575/04 ΝΟΜΟΣ, ΕΘ
3796/90 Αρμ. 1991.592).
Η εναγόμενη – εκκαλούσα με τις
προτάσεις της στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο είχε ισχυρισθεί ότι ο ενάγων
– εφεσίβλητος δεν είχε κανένα άλλο
εισό-δημα εκτός του μισθού του από
την Εθνική Τράπεζα, στην οποία εργαζό-
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ταν, τον οποίο αποταμίευε σε δικό του
λογαριασμό στην Τράπεζα αυτή. Ότι
από τις αποταμιεύσεις του αυτές δεν
συνείσεφερε όχι μόνο για την επαύξηση
της περιουσίας της(ανέγερση οικοδομής), αλλά ούτε και για την αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών της οικογένειας. Ότι τέλος κατά το κρίσιμο διάστημα της ανεγέρσεως της οικοδομής
(1995), ο ενάγων με τα χρήματα του
ως άνω τραπεζικού λογαριασμού του
που τηρούσε στην παραπάνω Τράπεζα
αγόρασε μετοχές από το Χρηματιστήριο, τις οποίες κατέχει αυτός. Με βάση
τα ανωτέρω ζήτησε να επιδείξει ο ενάγων αντίγραφο της κινήσεως, καθώς και
αντίγραφο της μερίδας του στο Χρηματιστήριο, προκειμένου να αποδειχθούν
οι ανωτέρω ισχυρισμοί της. Τα αποδεικτικά αυτά μέσα τα επικαλείται η εναγομένη προκειμένου να αποκρούσει
τους αγωγικούς ισχυρισμούς περί συμμετοχής του ενάγοντος στην επαύξηση
της περιουσίας της κατά ποσοστό 50%.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε
σιγή το ως άνω αίτημα της εναγομένης.
Η τελευταία παραπονούμενη για την
κρίση αυτή της εκκαλουμένης επαναφέ-

ρει το αίτημα της για επίδειξη των
παρα-πάνω εγγράφων εκ μέρους του
ενά-γοντος ο οποίος και δεν αμφισβητεί
την ύπαρξη στο όνομα του λογαριασμού
στην ΕΤΕ και Χαρτοφυλακίου στο ΧΑΑ.
Το αίτημα της εναγομένης είναι παραδεκτό και νόμιμο (άρθρ. 450 παρ. 2, 451
παρ. 1 ΚΠολΔ), ενόψει δε του ότι αν το
περιεχόμενο των αιτουμένων εγ-γράφων
είναι αυτό που ισχυρίζεται η εκκαλούσα,
ήτοι ότι τα χρήματα από τον μισθό του
ενάγοντος κατετίθεντο σε ατομικό του
λογαριασμό και χρησι-μοποιήθηκαν
από αυτόν για την αγορά μετοχών,
τούτο ασκεί επιρροή στην κρί-ση για το
αν και κατά πόσο συμμετείχε ο ενάγων
στην επαύξηση της περιου-σίας της
εναγομένης, πρέπει το αίτημα να γίνει
δεκτό και κατ’ ουσίαν και να διαταχθεί
η επίδειξη των αιτουμένων εγ-γράφων,
χωρίς να εξαφανισθεί η εκκα-λουμένη
απόφαση, αφού όσον αφορά την
ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της
εφέσεως το Δικαστήριο επιφυλάσ-σεται
να αποφασίσει μετά την επίδειξη των
αιτουμένων εγγράφων.

72/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Γούναρης, Ελένη Παφύλα).
Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή του άρθρου 933 παρ. 1 και 4 του ΚΠολΔ. Ανακοπή
για την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης
ή την απαίτηση. Ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης πρέπει να
αποδεικνύονται αμέσως αλλιώς απορρίπτονται (933 ΚΠολΔ). Άμεση απόδειξη δεν
σημαίνει απλώς προαπόδειξη αλλά απόδειξη αποσβεστικών λόγων της εκτελούμενης
απαίτησης με έγγραφα ή δικαστική ομολογία. Το απαράδεκτο αφορά και την ένσταση
καταχρηστικής ασκήσης του δικαιώματος. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρ-θρου 933 παρ. 1 και 4 του ΚΠολΔ,
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αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου
στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή
που έχει έννομο συμφέρον, οι οποίες
αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την απαίτηση, ασκούνται μόνον με ανακοπή. Οι ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της
απαίτησης πρέπει να αποδεικνύονται
αμέσως, αλλιώς απορρίπτονται και
αυ-τεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι. Από
τις διατάξεις αυτές, που είναι ειδικές και
αποσκοπούν με το απαράδεκτο που
προβλέπουν στην αποφυγή παρέλκυσης της διαδικασίας της εκτέλεσης,
στον περιορισμό των δικών περί την
εκτέλεση, ώστε να μην αποδυναμώνονται οι εκτελεστοί τίτλοι με την καθυστέρηση της εκτέλεσης τους και στη μη
παρεμπόδιση του δικαιώματος ανταπόδειξης του καθού η ανακοπή, προκύπτει ότι άμεση απόδειξη δεν σημαίνει
απλώς προαπόδειξη αλλά απόδειξη
αποσβεστικών λόγων της εκτελούμενης
απαίτησης με έγγραφα ή δικαστική
ομολογία. Το απαράδεκτο των μη αποδεικνυόμενων αμέσως ισχυρισμών απόσβεσης της απαίτησης περιλαμβάνει,
εκτός των ισχυρισμών που στηρίζονται
στους αποσβεστικούς λόγους των ενοχών και τις παρακωλυτικές, κατά το ουσιαστικό δίκαιο, ενστάσεις ασκήσεως
του δικαιώματος, όπως είναι η καταχρηστική ένσταση από το άρθρο 281 του ΑΚ
(ΟλΑΠ 49/2005, ΕλλΔνη 2006. 80, ΑΠ
95/2006, ΕλλΔνη 2006.475).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η
ανακόπτων διατηρεί κατάστημα πώλησης υποδημάτων, στην Πάτρα, επί
της οδού…, ενώ η καθής είναι εταιρεία
εισα-γωγής και εμπορίας υποδημάτων
με έδρα τις Αχαρνές Αττικής. Στα πλαίσια
της προαναφερόμενης εμπορικής του
δραστηριότητας ο ανακόπτων προέβη
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από 28-5-1998 έως 23-7-1999 στην
αγορά υποδημάτων επί πιστώσει από
την καθής, συνολικής αξίας 8.916.864
δραχμών. Για την εξόφληση του τιμήματος ο ανακόπτων, αποδέχτηκε, μεταξύ των άλλων και επτά συναλλαγματικές, εκδόσεως της καθής, ποσού
500.000 δραχμών η κάθε μία, λήξης
30-12-1998, 30-12-1998, 30-1-1999,
30-1-1999, 28-2-1999, 28-2-1999 και
30-4-1999. Επειδή οι συναλλαγματικές
αυτές δεν πληρώθηκαν κατά τη λήξη
τους εκδόθηκε εις βάρος του ανακόπτοντος η 15104/26-10-1999 διαταγή
πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για το ποσό
των 3.500.000 δραχμών, πλέον τόκων
και εξόδων 105.000 δραχμών. Στις 2910-1999 επιδόθηκε στον ανακόπτοντα
ακριβές αντιπεφωνημένο αντίγραφο του
πρώτου εκτελεστού απογράφου της πιο
πάνω διαταγής πληρωμής, με την από
27-10-1999 επιταγή προς πληρω-μή
του συνολικού ποσού των 4.120.841
δραχμών (3.500.000 δραχμές για
κεφά-λαιο, 437.391 δραχμές για τόκους,
105.000 δραχμές για δικαστική δαπά-νη,
4.200 δραχμές για λήψη απογρά-φου,
1.250 δραχμές για έξοδα αντιγράφου, 67.000 δραχμές για σύνταξη της
επιταγής και 6.000 δραχμές για επίδοση). Μετά την επίδοση της διαταγής
πληρωμής ο ανακόπτων κατέβαλε στην
καθής τα εξής ποσά:1) 500.000 δραχμές…Στη συνέχεια, για την ικανοποίηση της προαναφερόμενης απαίτησης
της καθής, επιβλήθηκε αναγκαστική
κατάσχεση επί του καταστήμάτος του
ανακόπτοντος, που βρίσκεται στην
Πά-τρα….δυνάμει της 136/13-5-2002
έκθε-σης αναγκαστικής κατάσχεσης της
δικαστικής επιμελήτριας Αιγίου Κ.Α. και
ορίστηκε ημέρα πλειστηριασμού η 26-62002. Με τον υπό στοιχεία ΙΙ λόγο της
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έφεσης του ο ανακόπτων επαναφέρει
τον πρώτο λόγο της ανακοπής του περί
απόσβεσης με καταβολή της απαίτη-σης
της καθής που αναφέρεται στην από
29-1-2002 επιταγή της, για την οποία
επισπεύδεται αναγκαστική εκτέ-λεση εις
βάρος του. Ο ισχυρισμός όμως αυτός
είναι απορριπτέος ως απαρά-δεκτος,
γιατί δεν αποδεικνύεται αμέσως από
τα προσκομιζόμενα έγγραφα ή από
ομολογία της καθής. Ειδικότερα, ενώ
η συνολική αξία των αγορασθέντων
από τον ανακόπτοντα εμπορευμάτων
ανερχόταν σε 8.916.864 δραχμές
και προς εξόφληση του τιμήματος
έγιναν από τον τελευταίο τμηματικές
καταβο-λές (το σύνολο και το ακριβές
ύψος τους δεν αποδεικνύεται), αυτός
προσκομίζει οκτώ αποδείξεις είσπραξης
της Εθνικής Τράπεζας, μια χειρόγραφη
απόδειξη και δύο τιμολόγια, από τα
οποία απο-δεικνύεται ότι κατέβαλε μετά
την έκδοση της διαταγής πληρωμής
2.993.811 δραχμές και πριν την έκδοση
της 1.500.000 δραχμές, χωρίς όμως
παράλληλα να αποδεικνύεται ότι όλες
οι προαναφερόμενες καταβολές αφορούν τις επτά συναλλαγματικές, για τις
οποίες εκδόθηκε η 15104/1999 διαταγή
πληρωμής. Ο ισχυρισμός του ανακόπτοντος περί εξόφλησης δεν αποδεικνύεται ούτε από ομολογία της καθής,
η οποία ισχυρίζεται ότι ορισμένες μόνον
από τις παραπάνω καταβολές αφορούν
τη 15104/1999 διαταγή πληρωμής και
γι’ αυτό με την 29-1-2002 επιταγή της
προς πληρωμή ο ανακόπτων επιτάσσεται τελικά να καταβάλει μικρότερο
ποσό και δη μόνο 3.793, 85 ευρώ
(1.292.756 δραχμές). Κατά συνέπεια, το
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Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που δέ-χθηκε
τα ίδια και απέρριψε τον ισχυρι-σμό περί
απόσβεσης της οφειλής ως απαράδεκτο,
ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε
τις αποδείξεις και ο σχετι-κός λόγος
της έφεσης πρέπει ν’ απορρι-φθεί ως
ουσιαστικά αβάσιμος. Περαιτέ-ρω, με
τον υπό στοιχεία ΙΙΙ λόγο έφεσης του,
ο ανακόπτων επαναφέρει προς συζήτηση και το δεύτερο λόγο της ανακοπής του, με τον οποίο, όπως εκτίθεται
και στην αρχή της απόφασης, ισχυρίζεται ότι καταχρηστικά έχει εκδοθεί η
15104/1999 διαταγή πληρωμής και
επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση εις
βάρος του, γιατί αυτός πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής είχε προβεί
σε ρύθμιση της οφειλής του προς την
καθής, την οποία τήρησε και έχει ήδη
εξοφλήσει. Ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι απορριπτέος ως αόριστος,
κα-θόσον ο ανακόπτων, πέραν των
περι-στατικών που αναφέρει στον
πρώτο λόγο της ανακοπής του προς
θεμελίω-ση του ισχυρισμού του περί
απόσβε-σης της οφειλής του, δεν εκθέτει
περαι-τέρω νέα περιστατικά, με βάσει
τα οποία η άσκηση του δικαιώματος
του καθής να επισπεύσει αναγκαστική
εκτέλεση εις βάρος του με βάση τη
15104/1999 διαταγή πληρωμής υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και
ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός
του δικαιώματος. Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που έκρινε ομοίως,
ορθά εφάρμοσε το νόμο και ο σχετικός
λόγος της έφεσης είναι αβάσιμος και
απορριπτέος.
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76/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Καραγεώργος, Δημήτριος Ρήγας).
Δικαιοδοσία των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθρο 3 παρ. 1 ΚΠολΔ). Υπάγονται
Έλληνες και αλλοδαποί εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Σύμβαση
Βρυξελλών(ν. 1814/1988). Όταν πρόκειται για υποθέσεις που οι διάδικοι κατοικούν ή
εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη, το δικαστήριο θα εξετάσει βάσει ποιας διατάξεως της
θεμελιώνεται ή όχι η διεθνής δικαιοδοσία του. Με τη σύμβαση αυτή καθιερώνεται η κατοικία
του εναγομένου ως θεμελιώδης σύνδεσμος διεθνούς δικαιοδοσίας, εκτός εάν, σύμφωνα
με το άρθρο 17 της ίδιας σύμβασης, τα μέρη από τα οποία τουλάχιστον το ένα έχει την
κατοικία του στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, συμφώνησαν γραπτά ή προφορικά
με γραπτή βεβαίωση, ένα δικαστήριο να καταστεί αποκλειστικά αρμόδιο να δικάσει τις
διαφορές που έχουν προκύψει ή που θα προκύψουν από συγκεκριμένη έννομη σχέση.
Σύμβαση της Ρώμης(ν.1792/1988). Η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο που επέλεξαν
τα συμβαλλόμενα μέρη. Περιστατικά. Σύμβαση εργασίας οδηγού με ιδιοκτήτη φορτηγού
αυτοκινήτου που η επιχείρηση του έχει την έδρα της σε πόλη της Γερμανίας και αυτός
είναι κάτοικος Πατρών. Αρμόδια τα δικαστήρια των Πατρών. Προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1
του ΚΠολΔ στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται Έλληνες
και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Με τη
διάταξη αυτή καθιερώνεται ως κανόνας
η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών
πολιτικών δικαστηρίων και επί ιδιωτικών
διαφορών, εφόσον αυτές συνδέονται με
τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια με κάποιο στοιχείο θεμελιωτικό της αρμοδιότητας τους, κατά τις διατάξεις περί γενικών και ειδικών δωσιδικιών. Περαιτέρω,
σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 της
Σύμβασης των Βρυξελλών για τη διεθνή
δικαιοδοσία, που κυρώθηκε από την
Ελλάδα με το ν. 1814/1988 και έχει
αυ-ξημένη τυπική ισχύ, κατ΄ άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγματος, όταν πρόκειται
για υποθέσεις που οι διάδικοι κατοικούν
ή εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη, το
δι-καστήριο θα εξετάσει βάσει ποιας
δια-τάξεως της θεμελιώνεται ή όχι

η διεθνής δικαιοδοσία του. Κατά τα
άρθρα 2, 3 και 6 της ίδιας σύμβασης τα
πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους
στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους
ενάγονται ενώ-πιον των δικαστηρίων
του κράτους αυ-τού, ανεξάρτητα από την
ιθαγένεια τους. Καθιερώνεται δηλαδή η
κατοικία του εναγομένου ως θεμελιώδης
σύνδεσμός διεθνούς δικαιοδοσίας, εκτός
εάν, σύμφωνα με το άρθρο 17 της ίδιας
σύμ-βασης, τα μέρη, από τα οποία
τουλάχι-στον το ένα έχει την κατοικία του
στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους,
συμ-φώνησαν γραπτά ή προφορικά
με γρα-πτή βεβαίωση, ένα δικαστήριο
να κατα-στεί αποκλειστικά αρμόδιο
να δικάσει τις διαφορές που έχουν
προκύψει ή που θα προκύψουν από
συγκεκριμένη έννο-μη σχέση (ΑΠ
1252/2005, ΔΕΕ 2005.1211 & ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 5034/2003, ΕλλΔνη 2004.
524). Εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα
3 παρ. 1 εδ. α΄ και 4 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄
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και της από 19-6-1980 Σύμβασης της
Ρώμης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις
συμβατικές ενο-χές, που κυρώθηκε με
το ν. 1792/1988 και εφαρμόζεται στην
Ελλάδα από 1-4-1991, η σύμβαση
διέπεται από το δί-καιο που επέλεξαν
τα συμβαλλόμενα μέρη. Στο μέτρο που
το εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο δεν
έχει επιλεγεί από τους συμβαλλομένους,
η σύμβαση διέ-πεται από το δίκαιο
της χώρας με την οποία συνδέεται
στενότερα. Τεκμαίρεται ότι η σύμβαση
συνδέεται στενότερα με τη χώρα όπου
ο συμβαλλόμενος, ο οποίος οφείλει να
εκπληρώσει την πα-ροχή, έχει κατά
το χρόνο σύναψης της σύμβασης τη
συνήθη διαμονή του ή εάν πρόκειται για
εταιρία, ένωση ή νομικό πρόσωπο την
κεντρική του διοίκηση (ΑΠ 541/2001,
ΕλλΔνη 43.1048, ΑΠ 561/2001, ΕλλΔνη
43.1049, Εθεσσ. 1318/2003, ΕΕμπΔ
2004.299).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: ο
εναγόμενος και ήδη εκκαλών Β.Κ, κάτοικος Πατρών, διατηρεί από το έτος
1998 ατομική επιχείρηση μεταφορών
και ενοικιάσεων φορτηγών αυτοκινήτων
στην πόλη Άσαφενμπουργκ Γερμανίας,
με άδεια μεταφοράς εμπορευμάτων με
οχήματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης και είναι ιδιοκτήτης του
ΑΒ ΚV 88 φορτηγού αυτοκινήτου με
γερμανικές πινακίδες. Στα πλαίσια της
προαναφερόμενης δραστηριότητας του
διατηρεί πρακτορείο διεθνών μεταφορών και στην πόλη των Πατρών, επί των
οδών Θεσσαλονίκης και Ήρας, αριθμ.
16. Στις 20-3-2001 ο τελευταίος προσέλαβε τον ενάγοντα, κάτοικο Πατρών, ο
οποίος είναι κάτοχος άδειας οδήγησης
Ε΄ κατηγορίας και πιστοποιητικού
επαγγελματικής ικανότητας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αόριστου
χρόνου που καταρτίστηκε προφορικά
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στην Πάτρα, ως οδηγό του ΑΒ ΚV 88
φορτηγού αυτοκινήτου, με το οποίο ο
τελευταίος θα εκτελούσε μεταφορές
εμπορευμάτων με ρυμουλκούμενα οχήματα σε πόλεις της Ιταλίας, με αφετηρία το λιμάνι της Βενετίας. Ως αμοιβή
συμφωνήθηκε το ποσό των 80.000
δραχμών ανά μονάδα εργασίας, δηλαδή
ανά πραγματοποιούμενο δρομολόγιο,
στην οποία περιλαμβάνονταν, κατόπιν
ειδικής συμφωνίας, η αμοιβή για απασχόληση πέραν του ωραρίου των 40
ωρών εβδομαδιαίως, κατά Κυριακές,
αργίες και εβδομαδιαίας ανάπαυσης
και διανυκτέρευση εκτός έδρας. Δεν
υπήρξε όμως οποιαδήποτε συμφωνία
και μάλιστα έγγραφη όσον αφορά το
αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο για την
επίλυση των διαφορών από την παραπάνω σύμβαση εργασίας αλλά και το
εφαρμοστέο δίκαιο. Κατά συνέπεια,
αφού ο εναγόμενος ήταν κάτοικος Πατρών, όπου διατηρούσε και πρακτορείο
διεθνών μεταφορών και δεν υπάρχει
αντίθετη σχετική συμφωνία των διαδίκων, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ήταν
κατά τα τόπο αρμόδιο να δικάσει την
ένδικη διαφορά και συνεπώς, θεμελιώνεται δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
η επιχείρηση του εναγομένου έχει την
έδρα της στη Γερμανία, το φορτηγό που
ανέλαβε να οδηγήσει ο ενάγων είχε τόπο
συνήθους σταθμεύσεως τη Γερμα-νία
και ο τόπος παροχής της εργασίας ήταν
η Ιταλία. Σημειώνεται ότι ο εναγό-μενος,
ο οποίος δεν αρνείται την κατοι-κία
του στην Πάτρα αλλά μόνο την επαγγελματική του εγκατάσταση, παρέλαβε
το δικόγραφο της από 5-9-2002 αγω-γής
του ενάγοντος, επί της οποίας εκδό-θηκε
η εκκαλουμένη, προσωπικά στις 26-92002, στο πρακτορείο που διατη-ρεί
στην Πάτρα, επί των οδών Θεσσαλο-
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νίκης και Ήρας (βλ. 10.510 Β/26-9-2002
έκθεση επιδόσεως της αγωγής του δικαστικού επιμελητή Πατρών Δ.Α που
προσκομίζει με επίκληση ο εφεσίβλητος). Επομένως, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που έκρινε ομοίως και δέχτηκε
την ύπαρξη τοπικής αρμοδιότητας και

δικαιοδοσίας και εφάρμοσε το ελληνικό
δίκαιο ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε
το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις και
ο πρώτος λόγος της έφεσης πρέπει ν’
απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν.

97/2007
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής : Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Σιάτου, Χρυσούλα Καπάτου).
Αναγκαστική εκτέλεση. Η όλη διαδικασία διαχωρίζεται σε τρία στάδια και οι
ενδιαφερόμενοι έχουν υποχρέωση να προβάλουν τις όποιες αντιρρήσεις τους με την
ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ που ασκείται εντός ορισμένης προθεσμίας και με
αφετηρία ορισμένη διαδικαστική πράξη. Πλειστηριασμός. Περιπτώσεις ακυρότητας(960
παρ. 3 και 999 παρ. 4 ΚΠολΔ). Προθεσμίες προσβολής του. Λόγοι ανακοπής για μη
νομιμοποίηση του επισπεύδοντος διαχειριστή πολυκατοικίας απορρίπτεται γιατί
η έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης του δανειστή και οι τυχόν πλημμέλειες της
εντολής αφορούν την προδικασία και προτείνεται εμπροθέσμως με ανακοπή μέσα
σε δεκαπέντε ημέρες από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτελέσεως.

Με τις διατάξεις του άρθρου 934
ΚΠολΔ καθιερώνεται το σύστημα του
σταδιακού καθορισμού της προθεσμίας
της ανακοπής κατά της αναγκαστικής
εκτελέσεως, με βάση την πράξη στην
οποία ενυπάρχει το ελάττωμα, και περιορίζεται χρονικά η δυνατότητα προσβολής των πράξεων της αναγκαστικής
εκτελέσεως, με σκοπό τόσο την ταχεία
περάτωση της εκτελεστικής διαδικα-σίας
και την αποτροπή διαιώνισής της, όσο,
ιδιαίτερα, τη διαφύλαξη του κύ-ρους της
και συνακόλουθα την ασφά-λεια των
συναλλαγών. Για το λόγο αυτό η όλη
διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως
διαχωρίζεται σε τρία στάδια και οι
ενδιαφερόμενοι έχουν υποχρέωση να
προβάλουν τις όποιες αντιρρήσεις τους
με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ,

η οποία ασκείται εντός ορι-σμένης
προθεσμίας και με αφετηρία ορισμένη
διαδικαστική πράξη της εκτε-λέσεως.
Ειδικότερα, κατά τη διάταξη του άρθ. 934
ΚΠολΔ, η ανακοπή σύμ-φωνα με το
άρθρο 933 είναι παραδεκτή α) αν αφορά
την εγκυρότητα του τίτλου ή την
προδικασία της αναγκαστικής
εκτελέσεως μέσα σε δεκαπέντε ημέρες
αφότου γίνει η πρώτη μετά την επιταγή
πράξη εκτέλεσης, β) αν αφορά την
εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης
που έγιναν από την πρώτη μετά την
επι-ταγή πράξη εκτέλεσης και πέρα, ή
την απαίτηση, έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, γ) αν αφορά
την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης
εκτέλεσης, μέσα σε έξι μήνες αφότου η
πράξη αυτή ενεργηθεί και αν πρό-κειται
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για εκτέλεση για την ικανοποίηση
χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά και
ενενήντα ημέρες αφότου μεταγραφεί η
περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης,
αν πρόκειται για ακίνητα. Από τις διατάξεις αυτές σαφώς συνάγεται ότι η ανακοπή που περιέχει λόγους ακυρότητας,
οι οποίοι θίγουν αμέσως πράξεις εκτελέσεως που είναι προγενέστερες του
πλειστηριασμού, πρέπει να ασκηθεί
μέσα στις προθεσμίες του άρθρου 934
παρ. 1α και β κατά τις παραπάνω διακρίσεις, γιατί αν παρέλθει η προθεσμία
αυτή θεραπεύεται η ακυρότητα και καθίσταται απρόσβλητη η πράξη εκτελέσεως. Η οριζόμενη από το αρθ. 934
του ίδιου Κώδικα για κάθε περίπτωση
προσβολής προθεσμία είναι δικονομική, αφού τάσσεται για την άσκηση
της διαδικαστικής πράξεως της ανακοπής και συνεπώς διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 144 επ. ΚΠολΔ. με
συνέπεια αν οι προθεσμίες αυτές
παρέλθουν άπρακτες, να επέρχεται έκπτωση από το σχετικό δικαίωμα (άρθρ.
151 ΚΠολΔ). Έτσι, η καθιερούμενη αρχή της σταδιακής προσβολής των πράξεων της εκτελέσεως έχει ως επακόλουθο οι πράξεις της αναγκαστικής εκτελέσεως να ισχυροποιούνται κατά στάδια
και με την πάροδο της διαδικασίας να
καθίστανται απρόσβλητες οι πράξεις του
προηγούμενου σταδίου, το δε ελάτ-τωμα
τους να μην επιδρά στο κύρος των
μεταγενέστερων πράξέων. Εξάλλου,
σύμφωνα με τα άρθρα 960 παρ. 3 και
999 παρ. 4 ΚΠολΔικ. ο πλειστηριασμός
είναι άκυρος αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις της εμπρόθεσμης συντάξεως
περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης,
της εμπρόθεσμης επιδόσεως της στον
οφειλέτη, στον τρίτο κύριο ή νομέα και
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στους ενυπόθηκους ή προσημειούχους
δανειστές, της εμπρόθεσμης επιδόσεως
της στον Ειρηνοδίκη και της δημοσιεύσεως της στον τύπο, όπως ο νόμος
ειδι-κότερα ορίζει. Η μη εμπρόθεσμη
τήρη-ση μιας από τις παραπάνω
διατυπώ-σεις ή το ανυπόστατο της
προκαλεί ακυρότητα του πλειστηριασμού,
ανε-ξάρτητα από την επίκληση και
απόδει-ξη δικονομικής βλάβης. Μπορεί,
επο-μένως, να αποτελέσει λόγο
ανακοπής που προβάλλεται παραδεκτά
μέσα στην προθεσμία του άρθ. 934 παρ.
2 εδ. γ ΚΠολΔ, αφού στην ουσία πρόκειται για λόγο ακυρότητας του πλειστηριασμού και όχι της προηγούμενης
διαδικαστικής πράξης που ποτέ δεν
έγινε. Έτσι, ειδικότερα, η κατά το άρθ.
999 παρ.3 και 4 ΚΠολΔικ. μη επίδοση
της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στον οφειλέτη δημιουργεί ακυρότητα του πλειστηριασμού που δεν είναι
ηρτημένη, αλλά παράγει άμεσα αποτελέσματα και προτείνεται με λόγο ανακοπής μέσα στην προθεσμία του άρθ.
934 παρ. 1γ ΚΠολΔ. Ενώ όταν οι προσδιδόμενες στις πιο πάνω πράξεις
πλημμέλειες δεν αναφέρονται στην τήρηση των διατυπώσεων που αναφέρθηκαν, αλλά σε άλλες παραβάσεις
επαγόμενες δικονομική ακυρότητα, τότε
οι πράξεις αυτές πρέπει να προσβάλλονται με ανακοπή αυτοτελώς και
μέσα στην προθεσμία του άρθ. 934 παρ.
1 β ΚΠολΔ, δηλαδή πριν από τον
πλειστηριασμό, με επίκληση βλάβης του
επικαλουμένου την ακυρότητα (άρθ. 159
παρ. 3 ΚΠολΔ), διαφορετικά
απορρίπτεται η σχετική ανακοπή για την
ακύρωση πράξεων της διαδικασίας
αυτού, πέραν της τηρήσεως των διατυπώσεων που ορίζονται με ποινή ακυρότητας στο άρθ. 999 παρ. 4 ΚΠολΔ,
απαραδέκτως προβάλλονται μέσα στην
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προθεσμία του άρθ. 934 παρ. 1 γ
ΚΠολΔικ ως λόγοι ανακοπής κατά της
εκθέσεως του πλειστηριασμού και της
εκθέσεως κατακυρώσεως οι ακυρότητες αυτές του προγράμματος πλειστηριασμού (ΑΠ 194/2003 ΕλΔ 44.1312, ΑΠ
102/2000 ΕλΔ 41.993, ΑΠ 69/2001 ΕλΔ
42.914, ΑΠ 347/1995 ΕλΔ 37.1333, ΕΑ
2755/1998 ΕλΔ 40.1125 όπου και
παραπομπές στη νομολογία, ΕφΠατρ
513/1994 ΑχΝομ 1995, 237,
Βαθρακοκοίλης, Κωδ. Πολιτικής Δικονομίας, 1997, υπό άρθρ. 999, αριθ. 39,
σελ. 273-274)…..Με τον πρώτο λόγο
ανακοπής η ανακόπτουσα ισχυρίζεται
ότι ο πρώτος των καθών δεν νομιμοποιείτο ενεργητικώς όταν άσκησε την ανωτέρω αγωγή περί καταβολής των οφειλόμενων κοινόχρηστων δαπανών ούτε
όταν ενήργησε τις προσβαλλόμενες
πράξεις εκτέλεσης και τον πλειστηριασμό,
για το λόγο ότι δεν ήταν νόμιμος διαχειριστής της πολυκατοικίας, καθόσον η
θη-τεία του είχε λήξει από τις 6-11-1996.
Ο λόγος όμως αυτός κρίνεται απορριπτέος ως εκπρόθεσμος και ως εκ τούτου απαράδεκτος, διότι η έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης του δανειστή ο
οποίος επέσπευσε την αναγκαστική
εκτέλεση, καθώς και οι τυχόν πλημμέλειες της εντολής του προς τα πρόσωπα της εκτέλεσης για επίσπευση της
αναγκαστικής εκτέλεσης αφορούν την
προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης από την ίδια την έναρξη της, ώστε
προτείνονται εμπροθέσμως με ανακοπή
μέσα σε δεκαπέντε από τα την πρώτη
μετά την επιταγή πράξη εκτελέσεως κατ’
άρθ. 934 παρ. 1α ΚΠολΔ (βλ. και ad hoc
π ρ ο σ κο μ ι ζό μ ε ν η Α Π 4 0 7 / 2 0 0 1 ) .
Άλλωστε, η ανακόπτουσα συνομολογεί
ότι η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης βασίστηκε στην 366/2002 απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Πατρών
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(διαδικασία μισθωτικών διαφορών), με
αριθμό απογράφου 771/2002, την οποία
δεν προσέβαλε με ένδικο μέσο, λόγω
τ η ς υ πα ρ κ τ ή ς ο φ ε ι λ ή ς κα ι έ τσ ι
τελεσιδίκησε και αποτέλεσε τον εκτελεστό τίτλο με βάση τον οποίο επισπεύσθηκε η προσβαλλόμενη αναγκαστική
εκτέλεση και την εγκυρότητα του οποί-ου
εκπροθέσμως το πρώτον προσβάλ-λει
κατά τα ανωτέρω. Εξάλλου, η ανακόπτουσα δεν αμφισβήτησε την ενεργητική νομιμοποίηση του πρώτου των
καθ΄ ων ούτε στη δίκη ασφαλιστικών
μέτρων για διόρθωση της τιμής πρώτης
προσφοράς. Περαιτέρω, με το από 118-2003 πρόσθετο δικόγραφο, η ανακόπτουσα επεκτείνοντας και συμπληρώνοντας τον ανωτέρω λόγο ανακοπής,
ισχυρίζεται ότι εφόσον ο πρώτος των
καθ’ ων δεν ήταν νόμιμος διαχειριστής,
δεν είχε εξουσία εκπροσώπησης των
συνιδιοκτητών και ως εκ τούτου η ένωση
των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας
δεν κατέστη διάδικος στη δίκη που άρχισε με την ως άνω αγωγή καταβολής
κοινοχρήστων, λόγω δε της ελλείψεως
της ικανότητας αυτής να είναι κανείς
διά-δικος, η πιο πάνω αγωγή έπρεπε να
απορριφθεί αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη, η δε προαναφερόμενη τελεσίδικη απόφαση στην οποία στηρίχθηκε
η προσβαλλόμενη αναγκαστική εκτέλεση είναι ανυπόστατη, δεν παράγει δεδικασμένο ούτε εκτελεστότητα με περαιτέρω συνέπεια το ανυπόστατο όλων των
πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας,
του πλειστηριασμού και της έκθεσης
κατακύρωσης και βεβαίως δεν συμπληρώνονται οι προθεσμίες του άρθ. 934
ΚΠολΔ για την κατά στάδια προσβολή
των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Όμως και ο λόγος αυτός, ο οποίος προδήλως αφορά την εγκυρότητα του
εκτελεστού τίτλου με βάση τον οποίο
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επισπεύσθηκε η προσβαλλόμενη
αναγκαστική εκτέλεση, κρίνεται απορριπτέος ως απαράδεκτος διότι δεν προβλήθηκε μέσα στην κατ’ άρθρο 934 παρ.
1α ΚΠολΔ προθεσμία. Άλλωστε, η
επικαλούμενη το πρώτον ανυπαρξία
(ανυπόστατο) της ως άνω τελεσίδικης
απόφασης δεν επιδιώχθηκε από την
ανακόπτουσα με αναγνωριστική αγωγή
ή ένσταση κατ’ άρθρο 313 ΚΠολΔ ή και
με την ανακοπή του άρθ. 933 ΚΠολ Δικ,
οπότε θα είχε στην περίπτωση αυτή
ανα-γνωριστικό χαρακτήρα. Αλλά ούτε
το επικαλούμενο ελάττωμα της ελλείψεως
εξουσίας του πρώτου των καθ’ ων προς
εκπροσώπηση της ενώσεως των συνιδιοκτητών και ως εκ τούτου της ελλείψεως εξουσίας του προς παροχή εντολής στα όργανα της εκτέλεσης προς
επίσπευση της εκτελεστικής διαδικασίας προβλήθηκε κατά την προδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης ούτε κάποια πράξη της προσβαλλόμενης εκτελεστικής διαδικασίας προσβλήθηκε ως
ανυπόστατη για τον ίδιο λόγο μέχρι την
έναρξη του πλειστηριασμού, ο οποίος
επανειλημμένως αναβλήθηκε ύστερα
από τμηματικές καταβολές της ανακόπτουσας. Και βέβαια μπορεί η αναγνωριστική για την ανυπαρξία της απόφασης αγωγή να μην υπόκειται σε προθεσμία, όμως όταν αρχίζουν να αναδίδονται οι συνέπειες από την εκτελεστό-τητα
πρέπει οι τυχόν πλημμέλειες και
ελαττώματα του τίτλου επί του οποίου
θα στηριχθεί η εκτελεστική διαδικασία
να προβληθούν εγκαίρως στα προβλεπόμενα προς τούτο χρονικά πλαίσια.

Επομένως, η προαναφερόμενη τελεσίδικη απόφαση, η οποία αποτελεί εν προκειμένω τον εκτελεστό τίτλο δυνάμει του
οποίου επισπεύσθηκε και ολοκληρώθηκε η εκτελεστική διαδικασία, χωρίς να
έχει αναγνωριστεί ως ανύπαρκτη στα
προεκτεθέντα χρονικά πλαίσια, παράγει δεδικασμένο και εκτελεστότητα, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον
(άρθ. 933 παρ. 1 και 321 επ. ΚΠολΔ) να
προβληθούν ως λόγοι ανακοπής
ισχυρισμοί που καλύπτονται από το
δεδικασμένο της απόφασης αυτής,
αναγόμενοι δηλαδή στη διάγνωση του
κριθέντος δικαιώματος που κατοχυρώνεται με την αυθεντικότητα του δεδικασμένου. Δεν μπορεί δηλαδή να αμφισβητηθεί με την ανακοπή η ορθότητα του
δικανικού συλλογισμού της υπό εκτέλεση αποφάσεως, αφού τα τυχόν
ενυπάρχοντα σφάλματα της μείζονος ή
της ελάσσονος προτάσεως δεν θίγουν
από μόνα τους το κύρος της, παρά μόνο
με την άσκηση και την ευδοκίμηση του
προσήκοντος κατά περίπτωση ένδικου
μέσου (βλ. και προσκομιζόμενη ΑΠ
1291/2002) και εν προκειμένω, η 366/
2002 τελεσίδικη απόφαση του Μονομ.
Πρωτοδικείου Πατρών έχει δεχθεί ότι ο
πρώτος των καθών νομοτύπως ήταν
διο-ρισμένος διαχειριστής κατά το χρόνο
άσκησης και συζήτησης της αγωγής,
ενώ παράλληλα η ανακόπτουσα από
την πλευρά της δεν επικαλείται ότι άλλος ήταν νόμιμος διαχειριστής της
πολυκατοικίας.

101/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ανδρούλα Χριστοδούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Αλεξοπούλου, Θεόδωρος Αντωνόπουλος,
Αικατερίνη Μαραγκού).
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Έφεση. Ποιοι νομιμοποιούνται να την ασκήσουν.

Κατά μεν τη διάταξη της παρ. 1
του άρθρου 516 ΚπολΔ δικαίωμα έφεσης έχουν, εφόσον νικήθηκαν ολικά ή εν
μέρει στη πρωτόδικη δίκη, ο ενάγων, ο
εναγόμενος, εκείνοι που άσκησαν κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση, οι καθολικοί διάδοχοι τους, οι ειδικοί διάδοχοι
τους, εφόσον απέκτησαν την ιδιότητα
αυτή μετά την άσκηση της αγωγής και
οι εισαγγελείς πρωτοδικών, αν ήταν
διά-δικοι, κατά δε τη διάταξη της παρ. 2
του ίδιου άρθρου, έφεση έχει δικαίωμα
να ασκήσει και ο διάδικος που νίκησε,
εφόσον έχει έννομο συμφέρον. Από
τις διατάξεις αυτές, που εφαρμόζονται

κα-τά το άρθρο 591 παρ. 1 ΚπολΔ και
στις ειδικές διαδικασίες, μεταξύ των
οποίων και εκείνη των άρθρων 666, 667
και 670 έως 676 (681 Α) του ΚπολΔ,
σαφώς προκύπτει ότι για την άσκηση
εφέσεως απαιτείται να έχει ο εκκαλών
έννομο συμφέρον γι΄ αυτό, που κρίνεται
από το διατακτικό της εκκαλουμένης
από-φασης και υπάρχει όταν με αυτό
απορ-ρίπτονται αιτήσεις ή προτάσεις
του εκκαλούντος ή γίνονται δεκτές
αιτήσεις ή προτάσεις του αντιδίκου του
(Εφ. Αθ. 3743/96 Ελλ. Δικ. 39-386, Εφ.
Αθ. 1362/96 Ελλ. Δικ. 38-680, Εφ.Θεσ.
2518/95 Ελλ. Δικ. 38-1163).

104/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Φιλιππόπουλος, Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος).
Διανομή. Αξιώσεις μεταξύ των κοινωνών. Οι αξιώσεις αυτές μπορούν να ασκηθούν
με αυτοτελή ένσταση ή παρεμπίπτουσα αγωγή: Ο κοινωνός μπορεί ακόμα εφόσον
κατέχει το πράγμα, να ασκήσει και το δικαίωμα επίσχεσης. Αυτά ισχύουν και όταν
πρόκειται για διανομή κληρονομιαίων ακινήτων. Χρέη της κληρονομίας προτείνονται
απαράδεκτα με ένσταση στην αγωγή διανομής ενώ ένσταση για αξιώσεις από δαπάνες
καλλιέργειας ακινήτων πρέπει να είναι ορισμένη.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 802
του ΑΚ, κατά τη δικαστική διανομή κάθε
κοινωνός έχει το δικαίωμα να απαιτήσει
να του πληρωθούν οι αξιώσεις που έχει
από την κοινωνία κατά των άλλων κοινωνών από το μέρος που περιέρχεται με
τη διανομή στον οφειλέτη. Γι΄ αυτή την
πληρωμή το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την πώληση αυτού του μέρους με
πλειστηριασμό. Από τη διάταξη αυτή
προκύπτει ότι στη δίκη διανομής μπορούν να ασκηθούν οι αξιώσεις που πη-

γάζουν από άλλη αιτία ή αφορούν μεν
το κοινό πράγμα αλλά γεννήθηκαν πριν
τη δημιουργία της σχέσης της κοινωνίας.
Αξιώσεις που μπορούν να ασκηθούν
είναι, μεταξύ των άλλων και εκείνες για
απόδοση των εξόδων συντήρησης του
κοινού πράγματος, καθώς και της αναλογίας κάθε κοινωνού επί των καρπών.
Οι αξιώσεις αυτές μπορούν να ασκηθούν με ανταγωγή, ένσταση ή παρεμπίπτουσα αγωγή. Ο κοινωνός μπορεί
ακό-μη, εφόσον κατέχει το πράγμα, να
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ασκήσει και το δικαίωμα επισχέσεως,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
325 επ., 794, 802 και 1116 του ΑΚ
(Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, τόμος
Γ΄, ημίτομος Γ΄, έκδ. 2006, σελ. 335
έως 338, Κ. Παπαδόπουλου, Αγωγές
Εμπραγμάτου Δικαίου, έκδ. 1989, σελ.
444 έως 446, ΕΑ 6132/2002, ΕλλΔνη
2003. 1401, ΕΑ 3865/2002, ΕλλΔνη
2002.1705). Τα παραπάνω ισχύουν και
όταν πρόκειται για διανομή κληρονομιαίων ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 1887
του ΑΚ (Κ. Παπαδόπουλου, ό.π., σελ.
470, ΕΑ 4839/1986, ΕλλΔνη 28.650).
Εξάλλου, ο εναγόμενος «εν τω ενίστασθαι» θεωρείται ως ενάγων και συνεπώς,
έχει, σύμφωνα με τα άρθρα 262 παρ.
1 και 216 παρ.1α του ΚΠολΔ, το δικονομικό βάρος να εκθέτει το πραγματικό
της ένστασης του κατά τρόπο σαφή και
ορισμένο (Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας
Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική Νομολογιακή Ανάλυση, Τόμος Γ΄, κάτω από
το άρθρο 479, σελ. 36, ΕΑ 6132/2002,
ό.π.).

Στην προκείμενη περίπτωση,
από τις πάνω αξιώσεις των εναγομένων,
οι υπό στοιχεία Α 1 έως και 5 αφορούν
χρέη της κληρονομίας της Α.Σ, καθώς
και νοσήλια και έξοδα κηδείας και μνημοσύνων αυτής και όχι απαιτήσεις που
προήλθαν από τη σχέση της κοινωνίας
μεταξύ των διαδίκων επί των διανεμητέων ακινήτων, έστω και αν τα ακίνητα
αυτά αποτελούν κληρονομία της Α.Σ,
και έτσι απαραδέκτως προβλήθηκαν
στη δίκη διανομής με τη μορφή της ένστασης δαπανών. Περαιτέρω, ως προς
τις υπόλοιπες αξιώσεις των εναγομένων,
οι οποίες αφορούν δαπάνες καλλιέργειας από τον πρώτο δύο περιβολιών
και τη μερίδα που αναλογεί σε καθέναν
από αυτούς επί των καρπών των ετών
1989, 1990, 1991 και 1992, η παραπάνω ένσταση των εναγομένων είναι
απορριπτέα ως αόριστη, γιατί στο δικόγραφο των προτάσεων τους δεν εκτίθενται με πληρότητα όλα τα στοιχεία που
τη θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο.

120/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Οικονόμου, Γεώργιος Μάρκου).
Πίνακας Κατάταξης. Όταν η ανακοπή εναντίον του πίνακα συνίσταται στην άρνηση
της απαιτήσεως που κατατάχθηκε πριν από την απαίτηση ή αντί της απαιτήσεως του
ανακόπτοντος, αρκεί για το ορισμένο του λόγου της ανακοπής μόνη η άρνηση αυτή, απόκειται
δε στον καθού να επικαλεσθεί και να αποδείξει την ύπαρξη και το μέγεθος ή το τυχόν προνόμιο
της απαιτήσεως του. Παραδεκτώς στρέφεται και κατά του οργάνου εκτελέσεως (δικαστικού
επιμελητή). Πότε δεν πρόκειται για έξοδα εκτέλεσης που προαφαιρούνται. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
979§2, 585§2 και 216§1α του ΚΠολΔ,
προκύπτει ότι όταν η ανακοπή κατά του
πίνακα κατατάξεως συνίσταται στην άρνηση της απαιτήσεως που κατατάχθηκε

πριν από την απαίτηση ή αντί της απαιτήσεως του ανακόπτοντος, αρκεί για
το ορισμένο του λόγου της ανακοπής
μόνη η άρνηση αυτή, απόκειται δε
στον καθ’ ού να επικαλεσθεί και να
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αποδείξει την ύπαρξη και το μέγεθος
ή το τυχόν προ-νόμιο της απαιτήσεως
του (βλ.ΑΠ 1722/98 ΕλλΔ 40.603,
484/89 ΕλλΔ 31.1438, ΕΑ 5099/98
ΕλλΔ 40.393). Εξάλλου, όπως γίνεται
δεκτό, η ανακο-πή του άρθρου 979§2
του ΚΠολΔ μπο-ρεί να στραφεί και κατά
των προσώπων υπέρ των οποίων έγινε
προαφαίρεση εξόδων, κατά το άρθρο
975§1 του ΚΠολΔ, που δεν οφείλονται
σε πταίσμα του επισπεύδοντος (βλ.
ΑΠ 1722/98 ΕλλΔ 40.603, ΕΑ 1313/03
ΕλλΔ 45.1471, 5038/96 ΕλλΔ 39.433).
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από
το δικόγραφο της ένδικης ανακοπής,
επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη,
η ανακόπτουσα, αμφισβητώντας τη
νο-μιμότητα της προαφαίρεσης από το
πλειστηρίασμα του ποσού των 1.743.000
δραχμών ως εξόδων εκτελέσεως, και
δη ως αμοιβής του δεύτερου από τους
καθ’ ων, δικαστικού επιμελητή, για τις
αναφερόμενες πράξεις του τελευταίου
κατά τη διαδικασία εκτελέσεως, ζήτησε
να τροποποιηθεί ο προσβαλλόμενος
πίνακας κατατάξεως και να καταταγεί
αυτή (ανακόπτουσα Τράπεζα), αναγγελθείσα ενυπόθηκη δανείστρια για το
ποσό των 13.003.013 δραχμών, πλέον
τόκων και εξόδων (αναφερομένων), της
υπ’ αριθμ. 9/1998 διαταγής πληρωμής
του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων που είχε εκδώσει εις
βάρος του καθ’ ού η εκτέλεση – οφειλέτη, και για το ανωτέρω ποσό των 1.743.000
δραχμών. Με αυτό το (συνοπτικώς αναφερόμενο εδώ) ιστορικό και αίτημα και
σύμφωνα με την προηγηθείσα μείζονα
σκέψη, η ένδικη ανακοπή αφ’ ενός μεν
είναι πλήρως ορισμένη, αφ’ ετέρου δε
παραδεκτώς στρέφεται και κατά του
δεύτερου από τους καθ’ ων – οργάνου
της εκτελέσεως, υπέρ του οποίου έγινε
η προαφαίρεση, κατά τα προεκτε-θέντα,
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και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που
απέρριψε την ανακοπή ως αόριστη
και μάλιστα επειδή δεν αναφέρεται
σ’ αυτήν η κίνηση του αλληλόχρεου
λογα-ριασμού και το προκύψαν κατά
το κλεί-σιμο του κατάλοιπο βάσει των
οποίων εκδόθηκε η εκτελούμενη ως άνω
διατα-γή πληρωμής της ανακόπτουσας
Τρά-πεζας, επιπροσθέτως δε ως προς
τον δεύτερο των καθ’ ων ως παθητικώς
ανο-μιμοποίητη, έσφαλε στην κρίση του
αυ-τή, όπως βάσιμα η ανακόπτουσα
υπο-στηρίζει με την κρινομένη έφεση
της. Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή
η έφε-ση ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και
αφού εξαφανισθεί η εκκαλουμένη και
κρατη-θεί η υπόθεση στο δικαστήριο
τούτο, να εξετασθεί η ανακοπή, που είναι
νό-μιμη και εμπρόθεσμη (προαναφερθείσες διατάξεις και άρθρ. 933 του ΚΠολΔ),
ως προς τη βασιμότητα των λόγων της
(άρθρ. 535§1 του ΚΠολΔ).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά. Με τον ανακοπτόμενο υπ’ αριθμ. 11643/7-4-1999
πίνακα κατατάξεως του συμβολαιογράφου Ακράτας Κ.Π κατατάχθηκε
η ανακόπτουσα Εθνική Τράπεζα της
Ελ-λάδος Α.Ε., ενυπόθηκη δανείστρια,
στο προς διανομήν εκπλειστηρίασμα
εκ δραχμών 14.615.700 για το ποσό
των 9.743.800 δραχμών και προς ικανοποίηση μέρους της αναγγελθείσης
αξιώσεως της κατά του καθ΄ ού η
εκτέ-λεση – οφειλέτη Π.Χ εκ δραχμών
13.003.013, πλέον τόκων και εξόδων,
της προαναφερθείσης διαταγής πληρωμής, τούτο δε μετά την προνομιακή
κα-τάταξη του ελληνικού δημοσίου στο
1/3 το εκπλειστηριάσματος και αφού
προηγουμένως ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος ως άνω συμβολαιογράφος είχε αφαιρέσει από το πλειστηρίασμα που είχε επιτευχθεί, ανερχόμε-
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νο στο ποσό των 17.000.000 δραχμών,
μεταξύ των άλλων εξόδων εκτελέσεως
(άρθρ.975 του ΚΠολΔ) και το ποσό
των 1.743.000 δραχμών υπέρ του
δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου
Καλαβρύτων Α.Ρ ως αμοιβή και δαπανήματα του τελευταίου για ενέργειες
του κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και σύμφωνα με τον
από 16-12-1998 πίνακα του ειρημένου
δικαστικού επιμελητή που κοινοποίησε
ο ίδιος στον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Ο πλειστηριασμός του ακινήτου
του οφειλέτη κατά τον οποίο επετεύχθη
το ανωτέρω πλειστηρίασμα διενεργήθηκε την 16-12-1998 με επίσπευση της
ανακόπτουσας, μετά τη (δεύτερη)
μα-ταίωση του κατά την 24-6-1998 και
κα-τόπιν της υπ’ αριθμ. 11559/10-9-98
δη-λώσεως της τελευταίας ενώπιον του
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου για
συνέχιση του πλειστηριασμού και της
υπ’ αριθμ. 41/1998 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων,
με την οποία επετράπη στην ανακόπτουσα να επισπεύσει αυτή τον πλειστηριασμό στην περίπτωση της ματαιώσεως του κατά την ανωτέρω ημερομηνία
(άρθρ. 973 §§ 3-4 του ΚΠολΔ), βάσει
δε της προαναφερθείσης αναγγελίας
της, που επέχει θέση αυτοτελούς κατασχέσεως (άρθρ. 972§2β’ του ΚΠολΔ).
Το προαναφερθέν ως άνω ποσό των
1.743.200 δραχμών αφορά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως που
είχε προηγηθεί της αναγγελίας της ανακόπτουσας (12-6-1998) με επίσπευση
του πρώτου των καθ’ ων – δανειστή και
δη από τη σύνταξη της (αρχικής) υπ’
αριθμ. 237/97 εκθέσεως αναγκαστικής
κατασχέσεως μέχρι την κατά τα ανωτέρω ματαίωση του πλειστηριασμού(246-1998) και τη μετέπειτα επίσπευση
του από την ανακόπτουσα, η ματαίωση
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δε αυτή έλαβε χώραν επειδή εν τω
με-ταξύ ο επισπεύδων – πρώτος των
καθ’ ών ικανοποιήθηκε πλήρως και με
την υπ’ αριθμ. 11138/24-6-98 δήλωση
του ενώπιον του υπαλλήλου επί του
πλει-στηριασμού παραιτήθηκε από την
επι-βληθείσα αναγκαστική κατάσχεση
και συνήνεσε για τη διαγραφή της από
τα βιβλία κατασχέσεων του υποθηκοφυλακείου Ακράτας. Η προηγηθείσα
αυτή διαδικασία δεν κατέληξε στον
πλειστη-ριασμό του ακινήτου και το
εκπλειστη-ρίασμα που διανεμήθηκε
δεν επιτεύ-χθηκε βάσει της διαδικασίας
αυτής αλ-λά βάσει της αυτοτελούς και μη
εξαρ-τώμενης από εκείνην διαδικασίας
που ακολούθησε με την επίσπευση της
ανα-κόπτουσας, κατά τα προεκτεθέντα.
Επομένως και αφού προαφαιρετέα
κα-τά το άρθρο 975 του ΚΠολΔ έξοδα
εκτελέσεως είναι τα αναγκαία για την
έναρξη, κίνηση και γενικά τη διαδικασία
εκτελέσεως βάσει της οποίας επιτεύχθηκε το διανεμητέο πλειστηρίασμα
και που αφορούν το γενικό συμφέρον
όλων των δανειστών (βλ. ΕΑ 2801/98
ΕλλΔ 40.395), τα ανωτέρω αφαιρεθέντα
έξο-δα (δρχ. 1.743.200) δεν εμπίπτουν
στα κατά νόμον, ως άνω, αφαιρετέα,
αφού δεν έγιναν προς το συμφέρον (και)
της ανακόπτουσας και δεν αφορούν
τη δια-δικασία εκτελέσεως βάσει της
οποίας επιτεύχθηκε το πλειστηρίασμα
που διανεμήθηκε, και η αφαίρεση τους
από το προς διανομήν πλειστηρίασμα
δεν είναι νόμιμη, κατά τον βάσιμο περί
τού-του λόγο της κρινόμενης ανακοπής.
Κα-τά συνέπειαν πρέπει να γίνει δεκτή
η ανακοπή αυτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να μεταρρυθμιστεί ο προσβαλλόμενος πίνακας ως προς την κατάταξη
της ανακόπτουσας εις τρόπον ώστε
να καταταγεί η τελευταία και για το ως
άνω ποσό των 1.743.200 δραχμών και
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συνολικά για το ποσό των 11.487.000
(1.743.200 + 9.743.800) δραχμών
(33.710,93 €), να καταδικασθούν δε οι
καθ’ ών στην αναφερόμενη στο διατα-

κτικό δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας.

121/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Αλεξοπούλου, Αναστασία Παναγούλια).
Διανομή ακινήτου. Διανομή με σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών. Μόνο αν
ζητηθεί ρητά από κοινωνό, έστω και με τις προτάσεις.

Από τη διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 480 Α ΚΠολΔ ευθέως
προκύπτει, ότι η αυτούσια διανομή του
κοινού ακινήτου με σύσταση οριζοντίων
ή καθέτων ιδιοκτησιών προϋποθέτει ρητό αίτημα κοινωνού προς τούτο, έστω
υποβαλλόμενο με τις προτάσεις, δηλαδή το δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα
να επιλέξει αυτόν τον τρόπο αυτούσιας
διανομής αυτεπάγγελτα, ακόμα και αν
είναι καταφανώς ο μόνος εφικτός τρόπος αυτούσιας διανομής και χωρίς αυτό
το διανεμητέο θα οδηγηθεί σε πλειστηριασμό (βλ. σχετ. ΑΠ 572/2002 ΕλλΔνη
44.436, ΑΠ 1053/1993 ΕλλΔνη 35.1577,
Εφ Αθ 8828/2001 ΕλλΔνη 43.472,
ΕφΠειρ 20/2000 ΝΟΜΟΣ, Λή-δα Πίψου,
Δικαστική Διανομή, έκδ. 2006, παρ.

12 σελ 295-296). Εξάλλου, το εφετείο
δυνάμει του κατά το άρθρο 522 ΚΠολΔ
μεταβιβαστικού αποτελέσ-ματος της
εφέσεως, καθίσταται κύριο της διαφοράς
μέσα στα όρια που καθο-ρίζονται από
την έφεση και τους τυχόν πρόσθετους
λόγους. Επομένως, εφόσον με την
έφεση ζητείται η απόρριψη της αγωγής,
οφείλει και αυτεπαγγέλτως να εξετάσει
το νόμω βάσιμο, και, αν το αγωγικό
αίτημα δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο, να
την απορρίψει έστω και χωρίς ειδικό και
συγκεκριμένο λόγο εφέσεως (ΑΠ 7/2001
Ελλ.Δνη 42.925, Σαμουήλ, Η έφεση, ε’
έκδ 2003, παρ. 851-852).

138/2007
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Τρυφωνίδης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος).
Μεσεγγύηση-μεσεγγυούχος σε κατασχεθέν ακίνητο είναι από το νόμο ο κάτοχος (996
παρ.1 εδ. α’ ΚΠολΔ). Αν κατά το χρόνο της κατάσχεσης είναι άλλος ο κάτοχος και όχι ο
καθού η εκτέλεση (π.χ. ο μισθωτής) μεσεγγυούχος είναι από το νόμο ο (τρίτος) κάτοχος.
Κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος της κατάσχεσης. Αν κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής
εκτέλεσης έπαυσε η από τον τρίτο κατοχή παύει και η μεσεγγύηση. Συνεπώς ο
δικαστικός επιμελητής δεν διορίζει μεσεγγυούχο ούτε παραδίδει το κατασχεμένο, γι
αυτό δεν αποτελούν στοιχεία της έκθεσης κατάσχεσης ο διορισμός μεσεγγυούχου και
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η υπογραφή του. Πολιτικοί καρποί(μισθώματα). Από την εγγραφή της κατάσχεσης στο
βιβλίο κατασχέσεων οι καρποί εισπράττονται από τον μεσεγγυούχο και κατατίθενται στο
Τ.Π.Δ. Απαιτείται πάντως έγγραφη ειδοποίηση του μισθωτή (που είναι μεσεγγυούχος)
από τον επισπεύδοντα για το γεγονός της κατάσχεσης. Περιστατικά.

Κατά το αρθρ. 996 παρ 1 εδ. α’
ΚΠολΔ μεσεγγυούχος του κατασχεθέντος ακινήτου είναι από το νόμο ο κάτοχος του. Αν όμως του κατασχεμένου
ακί-νητου κατά τον κρίσιμο για τον
προσδιο-ρισμό του μεσεγγυούχου
χρόνο κατά-σχεσης κάτοχος αυτού είναι
όχι ο κα-θού η εκτέλεση, αλλά τρίτος, είτε
βάσει έννομης σχέσης (π.χ. μίσθωσης,
χρησι-δανείου κ.τ.λ.), είτε και ανεξάρτητα
από έννομη σχέση (π.χ. αναγκαστική
δια-χείριση), μεσεγγυούχος είναι από το
νό-μο ο κάτοχος. Κρίσιμος χρόνος, για
τον προσδιορισμό του μεσεγγυούχου
είναι ο της επιβολής της κατάσχεσης.
Αν στη διάρκεια της αναγκαστικής
εκτέλεσης έπαυσε η από το ουσιαστικό
δίκαιο αιτία της κατοχής του ακινήτου,
παύει και η μεσεγγύηση. Ενόψει του,
κατά τα άνω από το νόμο (ex lege) καθορισμού του μεσεγγυούχου, προκύπτει
ότι ο δικαστικός επιμελητής δεν διορίζει
το μεσεγγυούχο, ούτε παραδίδει το κατασχεμένο, γι’ αυτό δεν αποτελούν στοιχεία της έκθεσης κατάσχεσης ο διορισμός μεσεγγυούχου και η υπογραφή
του, αλλ’ απλώς γίνεται μνεία σ’ αυτήν
του κατόχου του ακινήτου, η δε ανάληψη των καθηκόντων του μεσεγγυούχου
γίνεται, αν πρόκειται για τον κατά το
χρόνο κατάσχεσης κάτοχο, αφότου
έλαβε γνώση της κατάσχεσης. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρ. 996 παρ
3 οι πολιτικοί καρποί (πρόσοδοι) του
κατασχεμένου ακινήτου, η έννοια των
οποίων προκύπτει από το άρθρο 961
εδ. γ’ ΑΚ, από την εγγραφή της κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων (και
όχι μόνο από την επιβολή της), οπότε

το γεγονός της κατάσχεσης δημοσιοποιείται και έναντι των τρίτων, κυρίως
δηλαδή έναντι του οφειλέτη από την
έννομη σχέση, ο οποίος, έτσι, γνωρίζει
σε ποιόν πρέπει να καταβάλει, ανήκουν
πια στον επισπεύδοντα και τους αναγγελθέντες δανειστές και περιλαμβάνονται στην κατάσχεση και γι’ αυτό
εισ-πράττονται από τον μεσεγγυούχο
(και αν αυτός είναι ο οφειλέτης) και
κατατί-θενται στο ΤΠΔ. Στους καρπούς
αυτούς εντάσσονται και τα μισθώματα
του κα-τασχεμένου ακινήτου, γιατί ως
έννομη σχέση, από την οποία πρέπει ν΄
απορ-ρέουν οι πρόσοδοι, νοείται εκείνη
με την οποία παραχωρείται η χρήση του
πράγματος ή του εμπράγματου δικαιώματος σε τρίτο. Όμως, προς μεγαλύτερη
ασφάλεια του οφειλέτη των πολιτικών
καρπών του κατασχεμένου ακινήτου,
ορίζεται προσθέτως στη διάταξη του
άρθρ. 996 παρ 3 εδ. β’ ότι ο τελευταίος
μπορεί έγκυρα να καταβάλει στον καθού η εκτέλεση, εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί εγγράφως από τον επισπεύδοντα για το γεγονός της κατάσχεσης.
Έτσι, ο μισθωτής ακινήτου, εφόσον
γίνε-ται από το νόμο μεσεγγυούχος, ως
κάτοχος, υπέχει υποχρέωση κατάθεσης του μισθώματος στο ΤΠΔ μόνο
αφού ειδοποιηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο (δεν αρκεί δηλαδή η κατ’
άλλο τρόπο γνώση) και έχει εγγραφεί
η κατάσχεση στα βιβλία κατασχέσεων,
γι’ αυτό, στην αντίθετη περίπτωση,
δεν μπορεί να ζητηθεί η απόδοση της
χρή-σης του μισθίου για καθυστέρηση
μισ-θωμάτων, ούτε η καταβολή τόκων
υπε-ρημερίας. Η ως άνω για τους
πολιτικούς καρπούς δέσμευση ισχύει
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γι’ αυτούς που καθίστανται απαιτητοί
έως την κα-τακύρωση, γιατί οι απ’
αυτήν πολιτικοί καρποί περιέχονται στον
υπερθεματιστή κατ’ άρθρ. 1017 παρ.
4 ΚΠολΔ (βλ. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ,
κάτω από άρθρ. 996, αρ. 5, 6, 7, 18, με
περαιτέ-ρω παραπομπές σε συγγραφείς
και νο-μολογία.).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά:Οι ενάγοντες,
δυνάμει του από 1-9-1985 ιδιωτικού
συμφωνητικού, εκμίσθωσαν στον εναγόμενο ένα ισόγειο κατάστημα, που βρίσκεται στην Πάτρα (Λεύκας 27), προκειμένου αυτός να το χρησιμοποιήσει
ως επαγγελματική στέγη (κρεοπω-λείο),
για χρονικό διάστημα τριών ετών. Η
μίσθωση παρατάθηκε αναγκαστικά, με
την δε με αριθ. 730/2001 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
διατάχθηκε η απόδοση του μισθίου
στους εκμισθωτές, γεγονός που συνέβη
στις 14-11-2001. Προηγουμένως, το
μίσθιο αυτό ακίνητο των εναγόντων είχε
κατασχεθεί αναγκαστικώς δυνάμει της
υπ’ αριθ. 1529/7-9-1999 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού
επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών
Γ.Α, σε εκτέλεση του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθ. 697/1998
διαταγής πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (βλ.
την επικαλούμενη και νόμιμα προσκομιζόμενη με αριθ. 1533/10-11-1999
περί-ληψη εκθέσεως αναγκαστικής
κατα-σχέσεως ενυπόθηκων ακινήτων
υπέρ της επισπεύδουσας εταιρίας με
την επωνυμία «ΑΛΦΑ Τράπεζα Πίστεως
Α.Ε.» του αυτού ως άνω δικαστικού επιμελητή). Με την από 8-9-1999 εξώδικη
δήλωση – πρόσκληση, που κοινοποιήθηκε στον εναγόμενο μισθωτή στις 9-91999, η ως άνω Τράπεζα γνωστοποίησε
σ’ αυτόν την κατάσχεση, την καταχώρη-
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ση αυτής, στις 8-9-1999, στα βιβλία
κα-τασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου
Π α τ ρ ώ ν κα ι ζή τ η σ ε α π ό α υ τ ό ν ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
996 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ, να καταθέτει
τα μισθώματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ αυτής, ως ενυπόθηκης δανείστριας και κατασχούσης το
ως άνω ακίνητο. Έκτοτε ο μισθωτής
– εναγόμενος, εφόσον κατέστη εκ
του νόμου μεσεγγυούχος του ως άνω
μισθί-ου μέχρι τις 14-11-2001, οπότε και
επήλθε η λύση της σύμβασης μίσθωσης
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, κατέθετε τα μισθώματα και το
αναλογούν τέλος χαρτοσήμου στο
ανω-τέρω Ταμείο (βλ. τα επικαλούμενα
και νόμιμα προσκομιζόμενα Γραμμάτια
Συστάσεως Παρακαταθήκης με αριθ.
21037 κ.λ.π…Και ναι μεν, δυνάμει της
υπ’ αριθμ. 3076/10-11-1999 απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),
ανεστάλη η εκτέλεση της ως άνω διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της έφεσης που είχαν
ασκήσει οι τότε ανακόπτοντες και νυν
ενάγοντες κατά της υπ’ αριθ. 421/1999
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών (η οποία είχε απορρίψει την αναφερόμενη ανακοπή τους
κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής), οι ίδιοι δε με την από 7-01-2000
εξώδικη δήλωση – πρόσκληση τους,
που κοινοποιήθηκε στον εφεσίβλητο την
ίδια ημέρα με την υπ’ αριθ. 11099 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πατρών Αθανασίας Σκαμπαρδώνη, κάλεσαν αυτόν
(εφεσίβλητο) να καταβάλλει τα μισθώματα σ’ αυτούς, πλην όμως η αναστολή
εκτέλεσης αφορούσε μόνο την εκτέλεση
της ως άνω διαταγής πληρωμής και όχι
την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλε-
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σης στο σύνολο της, ούτε είχε ως έννομη
συνέπεια την αναστολή των διατάξεων
του άρθρου 996 παρ. 3 του ΚΠολΔ,
όπως εσφαλμένως ισχυρίζονται οι
ενάγοντες, αφού αυτοί δεν ισχυρίζονται,
ούτε αποδεικνύεται ότι προέβαλαν
αντιρρήσεις κατά της κατάσχεσης
με ανακοπή του άρθρου 996 παρ.3
ΚΠολΔ., ούτε κατά της επιταγής, ούτε
ζήτησαν μέχρι σήμερα την ανατροπή της
κατάσχεσης σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 1019 παρ. 1 ΚΠολΔ, εν πά-ση

δε περιπτώσει, νομίμως ο εναγόμε-νος
δεν κατέβαλε τα ως άνω μισθώμα-τα,
μετά του αναλογούντος χαρτοσή-μου,
στους ενάγοντες, οι οποίοι και δεν
δικαιούνται να τα εισπράττουν, έστω και
αν αυτά δεν καταβλήθηκαν στον επί του
πλειστηριασμού υπάλληλο, αφού αυ-τά,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ανήκουν στον επισπεύδοντα
και τους αναγγελθέντες δανειστές και
περιλαμβάνονται στην κατάσχεση.

179/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Γαρυφαλιά Σταματελοπούλου-Χαραλαμπίδου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Μιχαήλ Μοσχονάς, Παναγής Καππάτος, Ελένη Δελαπόρτα).
Έφεση κατά της ερήμην εκδοθείσης πρωτοδίκως αγωγής. Αρκεί για τη θεμελίωση
παραδεκτού λόγου εφέσεως η άρνηση της αγωγής εκ μέρους των εναγομένων και
εκκαλούντων (528 ΚΠολΔ) ώστε να δοθεί ευκαιρία στους εναγόμενους, μέσα στα όρια
του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως να ακουσθούν και να προβάλλουν
όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς που θα μπορούσαν πρωτοδίκως να προβάλλουν.

….Η σε βάρος των δευτέρου έως
και ενάτου των εναγομένων και ήδη
εκ-καλούντων…και της εκ του νόμου
αλλη-λεγγύης και εις ολόκληρον ευθύνης
τους για τις συμβατικές εκείνης οφειλές
εκδόθηκε ερήμην τους, με την επί της
ουσίας διερεύνηση εκ μέρους του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας
της από 6.3.2002 αγωγής και την αποδοχή αυτής, ενόψει της μη ισχύος κατά
το χρόνο συζητήσεως στον Πρώτο
βαθ-μό της αγωγής (14.1.2003), του
δυσμε-νούς συνεπεία της ερημοδικίας
των πα-ραπάνω διαδίκων τεκμηρίου
της ομολο-γίας της ιστορικής αγωγικής
βάσεως (βλ. άρθρ. 13 του ν.2951/2001
με το οποίο καταργήθηκε η αντίστοιχη
διάτα-ξη της §3 του άρθρου 271 ΚΠολΔ).
Πλην όμως στη προκειμένη περίπτωση,

προς εξαφάνιση της εκδοθείσης κατά τη
τακτική διαδικασία εκδοθείσης και ήδη
εκκαλουμένης οριστικής αποφάσεως,
αρκεί για τη θεμελίωση παραδεκτού
λόγου εφέσεως, η απλή άρνηση της
αγωγής εκ μέρους των εναγόμενων και
εκκαλούντων σύμφωνα με την αληθή
έννοια της διατάξεως του άρθρου 528
ΚΠολΔ (όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 16§4 του ν.
2915/2001). Τούτο επιτρέπεται, προκειμένου να δοθεί μια ευκαιρία στους
εναγόμενους και εκκαλούντες, που δεν
εμφανίστηκαν ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και δικάσθηκαν σαν
να ήταν παρόντες, μέσα στα όρια του
μεταβιβαστικού αποτελέσματος της
εφέσεως, να ακουσθούν και να προβάλλουν όλους τους πραγματικούς ισχυρι-
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σμούς που θα μπορούσαν να προβάλλουν πρωτοδίκως, επανορθώνοντας
με τις εφέσεις τους, τις συνέπειες που η
απουσία τους στο πρώτο βαθμό ενδεχομένως επέφερε, της υποθέσεως, μετά ταύτα, αναδικαζόμενης άνευ άλλου
τινός (βλ.Β. Βαθρακοκοίλη Ερμ.Κ.Πολ.Δ,
οι τροποποιήσεις με το ν. 2915/2001,
άρθρ. 528, ΑΠ 1015/2005 ΕλλΔ46.1101,
ΑΠ 331/2001 ΕλλΔ 42.1318). Συνεπώς
και εν όψει του ότι οι ανωτέρω εναγόμενοι με τις υπό κρίση εφέσεις τους, που
κρίθηκαν παραδεκτές, αρνούνται την
ιστορική βάση της ένδικης αγωγής και
προσθέτως προβάλλουν όσον αφορά
το παρεπόμενο αγωγικό αίτημα για τη

προσωπική κράτηση, των εξ αυτών
ομορρύθμων μελών της συνεναγομένης
ομόρρυθμης εταιρείας, ένσταση μη συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων
(βλ. ΟλΑΠ 23/2005 ΝοΒ 53.1091), πρέπει, σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω έχουν
εκταθεί, να εξαφανισθεί, όσον αφορά
τους παραπάνω εναγόμενους, ως προς
όλες τις διατάξεις της η πρωτοβάθμια
απόφαση, να διακρατηθεί η αγωγή
από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και
επανεξετασθεί αυτή, ως προς τη νομική
και την ουσιαστική της βασιμότητα, ως
προς τους δεύτερο έως και ένατο των
εναγομένων.

181/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Δημήτριος Τσαούσογλου).
Έφεση. Οριστικές αποφάσεις που προσβάλλονται με έφεση. Δεν προσβάλλονται οι
εν μέρει οριστικές αποφάσεις. Μη οριστική είναι η απόφαση που δέχεται ορισμένα
κονδύλια και αναβάλλει για άλλα κονδύλια. Αντίθετα εν μέρει οριστική απόφαση κατά
της οποίας χωρεί έφεση είναι εκείνη η απόφαση που αποφαίνεται οριστικώς προς ένα
ή περισσοτέρους από τους ομοδίκους και μη οριστικώς ως προς άλλους. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρ. 513 παρ. 1 του ΚΠολΔ «έφεση
επιτρέπεται μόνο κατά των αποφάσεων
που εκδίδονται στον πρώτο βαθμό:
α) …., β) των οριστικών αποφάσεων
που περατώνουν όλη τη δίκη ή μόνο τη
δίκη για την αγωγή ή για την ανταγωγή.
Αν η απόφαση είναι εν μέρει οριστική,
δεν επιτρέπεται έφεση ούτε κατά των
ορι-στικών διατάξεων πριν εκδοθεί
οριστική απόφαση στη δίκη». Από το
συνδυα-σμό των διατάξεων αυτών με
εκείνες των άρθρ. 308, 309, 321, 539
και 553 παρ. 1 στοιχείο β και 2 του
ίδιου Κώδικα συνάγεται, ότι οριστική

απόφαση είτε του πρωτοβαθμίου είτε
του δευτεροβάθ-μιου δικαστηρίου είναι
εκείνη που πε-ρατώνει τη δίκη, με την
παραδοχή ή την απόρριψη της αγωγής
και απεκδύει το δικαστήριο της εξουσίας
του σχετικά με το αγωγικό αίτημα. Το
αποτέλεσμα αυτό διατυπώνεται κατά
κανόνα στο διατακτικό, δεν αποκλείεται
όμως και η αναδρομή στο αιτιολογικό, αν
το απο-τέλεσμα της δικανικής κρίσης δεν
απο-δίδεται στο διατακτικό (Α.Π. 203/
1979 Δίκη 10.334, Εφ. Αθ. 2290/2003
Ελ.Δ/νη 45. 876, Εφ. Δωδ. 16/2005
Τράπεζα Νομ. Πληροφοριών INTRACOM – ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, σκοπός της
απα-γόρευσης άσκησης έφεσης κατά
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των εν μέρει οριστικών αποφάσεων είναι
η αποφυγή κατάτμησης της διαφοράς
με-ταξύ των δικαστηρίων πρώτου και
δεύ-τερου βαθμού, καθώς και η εξοικονόμηση δαπανών και χρόνου για τον
τερματισμό της δίκης. Μετά την οριστική
διάγνωση της όλης διαφοράς, έφεση
χωρεί και κατά των οριστικών διατάξεων
που έχουν προεκδοθεί. Ως προς τις
οριστικές διατάξεις οι άνω αποφάσεις
δεν θεωρούνται κατά το νόμο συνεκκληθείσες με την οριστική απόφαση, αλλά
πρέπει να προσβληθούν με έφεση αυτοτελώς (Σ. Σαμουήλ Η έφεση, Δ’ έκδ.,
παρ. 223, σελ. 73-74 επ.). Επομένως,
εν μέρει οριστική απόφαση, κατά της
οποίας δεν χωρεί έφεση ούτε ως προς
την οριστική της διάταξη, είναι μεταξύ
άλλων και εκείνη που δέχεται την αγω-γή
ως προς ορισμένα κονδύλια και αναβάλλει την απόφαση του όσον αφορά
κάποιο άλλο κονδύλιο (Σαμουήλ ό.π.,
παρ. 216 και 223 σελ. 71, 73 και 74).
Αντιθέτως, εν μέρει οριστική, κατά της
οποίας χωρεί έφεση ως προς την οριστική της διάταξη, είναι μεταξύ άλλων και
η απόφαση που αποφαίνεται οριστικώς
προς ένα ή περισσότερους από τους
ομοδίκους και μη οριστικώς ως προς
τους υπόλοιπους (Σαμουήλ ό.π., παρ.
225, σελ. 75). Περαιτέρω, αν λείπει
κά-ποια από τις προϋποθέσεις του
παρα-δεκτού της έφεσης, στις οποίες
περι-λαμβάνεται και το εκκλητό της εκκαλούμενης απόφασης, το Δικαστήριο
απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη
και αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με το
άρθρο 532 ΚΠολΔ (Σαμουήλ ό.π., παρ.
217, σελ. 72, Εφ.Αθ. 2727/1999 ΝοΒ
48. 52, Εφ.Πειρ. 615/97 ΕλΔνη 40.383,
Εφ.Θεσ. 2714/89 ΕλΔνη ——32. 1278).
Στην ερευνώμενη υπόθεση, όπως ήδη
αναφέρθηκε, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν αποφάνθηκε ως προς το
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κονδύλιο της αγωγής, που αφορούσε
σε αποζημίωση του πρώτου ενάγοντος
για διαφυγόντα κέρδη αυτού από το
αδίκημα του πρώτου εναγομένου. Ειδικότερα ο πρώτος ενάγων εξέθετε, ότι
πριν από το δυστύχημα εργαζόταν ως
μηχανικός αυτοκινήτων οικοδομών, αντί
μηνιαίου μισθού 528,25 ευρώ, και ότι
από τη χρονολογία του τραυματισμού
του κατέστη ανίκανος προς ενάσκηση
του επαγγέλματος του αυτού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, με συνέπεια να απολέσει το ποσό των 2.641,25
ευρώ, που θα κέρδιζε κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, αν δεν
τραυματιζόταν. Ως προς το κονδύλιο
αυτό, το ———Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης, έως ότου προσκομισθεί από
οποιονδήποτε διάδικο απρόσβλητη
απόφαση του Ι.Κ.Α., από την οποία να
προκύπτει, εάν ο πρώτος ενάγων εισέπραξε ή δικαιούται να εισπράξει από το
Ι.Κ.Α. ασφαλιστικές παροχές εις εί-δος
ή εις χρήμα, ποιο είναι το ακριβές ποσό
αυτών των παροχών και ποιο χρο-νικό
διάστημα καλύπτει, αν δε η αρμό-δια
υπηρεσία του Ι.Κ.Α. δεν έχει ασχο-ληθεί
ακόμα με την περίπτωση αυτή, ορίζει
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, για
να προκληθεί η αντίστοιχη ενέργεια
της με αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου.
Από τα προαναφερόμενα αποδεικνύεται ότι το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν
αποφάνθηκε επί του παραπάνω κονδυλίου της αγωγής, το οποίο εκκρεμεί
ακόμη ενώπιον του, αλλ’ επιφυλάχθηκε
να επανεξετάσει την υπόθεση κατά
τούτο μετά την προσαγωγή της απαιτούμενης σχετικής με αυτό απόφασης
του Ι.Κ.Α., οπότε θα εκφέρει την τελειωτική του κρίση, με την οποία θα τερματίζει τη δίκη και θα τέμνει τελειωτικά την
ένδικη διαφορά. Άρα, η εκκαλουμέ-νη
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απόφαση είναι εν μέρει οριστική ως
προς τον πρώτο ενάγοντα και τους εναγομένους και δεν υπόκειται σε έφεση
ούτε κατά τις οριστικές διατάξεις της,
που αφορούν στους διαδίκους αυτούς,
πριν εκδοθεί οριστική απόφαση στην
(όλη) δίκη, σύμφωνα με όσα εκτίθενται

παραπάνω. Συνακόλουθα ως προς τον
πρώτο εκκαλούντα – πρώτο ενάγοντα
Σ.Μ, η υπό κρίση έφεση πρέπει να
απορριφθεί ως απαράδεκτη.

187/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μπέσκος, Παναγιώτης Θεοφανόπουλος).
Δεδικασμένο. Όταν προκύπτει από τελεσίδικη απόφαση δεδικασμένο δημιουργείται
και όταν το αντικείμενο της δίκης που διεξάγεται μεταξύ των ίδιων προσώπων είναι
διαφορετικό από εκείνο που ζητήθηκε στη δίκη που προηγήθηκε, έχει όμως ως αναγκαία
προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώματος που κρίθηκε στη δίκη εκείνη. Τούτο συμβαίνει
και όταν στη νέα δίκη πρόκειται να κριθεί η ίδια έννομη σχέση και το ίδιο νομικό ζήτημα
με αυτό το οποίο κρίθηκε με την προηγούμενη απόφαση. Περιστατικά.

Από τα άρθρα 321, 322 και 324
ΚΠολΔ συνάγεται ότι το δεδικασμένο
καλύπτει – ως ενιαίο όλο – ολόκληρο
το δικανικό συλλογισμό βάσει του οποίου το δικαστήριο κατέληξε στην αναγνώριση της επίδικης έννομης σχέσεως.
Συγκεκριμένα, καλύπτει, όχι μόνο το
κριθέν δικαίωμα (δηλαδή την έννομη
σχέση που διαγνώσθηκε), αλλά και την
ιστορική αιτία που έγινε δεκτή από την
απόφαση (υπό την έννοια των περιστατικών, τα οποία ήταν αναγκαία για την
διάγνωση της έννομης σχέσεως), καθώς
και τη νομική αιτία (το νομικό χαρακτηρισμό που το δικαστήριο έδωσε στα
πραγματικά περιστατικά, υπάγοντας
αυτά στην οικεία διάταξη νόμου). Αυτά
ισχύουν και όταν η τελεσιδίκως διαγνωσθείσα έννομη σχέση αποτελεί προδικαστικό ζήτημα άλλης (μεταγενέστερης) επίδικης αξιώσεως. Επομένως, το
δεδικασμένο από τελεσίδικη απόφαση
δημιουργείται και όταν το αντικείμενο
της δίκης, που διεξάγεται μεταξύ των

ιδίων προσώπων, είναι διαφορετικό από
εκείνο που ζητήθηκε στη δίκη που προηγήθηκε, έχει όμως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώματος
που κρίθηκε στη δίκη εκείνη, τούτο δε
συμβαίνει, όταν στη νέα δίκη, πρόκειται
να κριθεί η ίδια έννομη σχέση και το
ίδιο νομικό ζήτημα, με αυτό το οποίο
κρίθηκε με την προηγούμενη απόφαση
(ΑΠ Ολομ 34/92 ΕλΔ 1992.1451, ΑΠ
1570/03 ΕλΔ 2004.411). Περαιτέρω,
σύμφωνα με το άρθρο 330 ΚΠολΔ, το
δεδικασμένο εκτείνεται στις ενστάσεις
που προτάθηκαν, καθώς και σε εκείνες
που μπορούσαν να προταθούν αλλά
δεν προτάθηκαν. Από τις παραπάνω
διατάξεις συνάγεται ότι το δεδικασμένο
καλύπτει τις ενστάσεις, η παραδοχή
των οποίων οδηγεί στην κατάλυση ή
στον περιορισμό των κριθέντων στην
προγενέ-στερη δίκη, από την οποία
αυτό προέκυψε. Έτσι, καλύπτονται όλες
οι λεγόμενες καταχρηστικές ενστάσεις
(βλ. για την έννοια αυτών ΑΠ 598/1986
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και 1214/1986 ΝοΒ 38 σελ. 370 και 908
αντί-στοιχα) και οι μη γνήσιες ενστάσεις,
είτε προτάθηκαν είτε δεν προτάθηκαν,
μο-λονότι τα περιστατικά που τις απαρτίζουν είχαν συμπληρωθεί κατά τη συζήτηση της προγενέστερης αγωγής και
μπορούσαν συνεπώς να προταθούν,
καθώς και οι προταθείσες γνήσιες
(αυτοτελείς) ενστάσεις (ΑΠ 1506/04
ΕλΔ 2005.758, 1570/03, όπου παραπ.,
1017/01 ΝοΒ 2002.1104, ΕφΠειρ 455/05
ΠειρΝομ 2005.361, ΕΑ 4479/01 ΕΔΠ
2003.339).
Οι ενάγοντες είχαν ασκήσει την
από 9-10-2003 αγωγή, με την οποία,
εκθέτοντες όσα αναφέρουν και στην
κρι-νομένη αγωγή σχετικά με την
συμπερι-φορά των αρμοδίων οργάνων
του εναγο-μένου και την ζημία τους από
τη διατά-ραξη της νομής τους, ζητούσαν
να τους καταβάλει ο εναγόμενος το ποσό
των 41.147,80 ευρώ ως αποζημίωση
τους για την αδυναμία εκμισθώσεως του
επι-δίκου κατά το χρονικό διάστημα από
1-4-2003 μέχρι την 30-9-2003. Επί της
αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ΄ αρίθμ.
34/2005 απόφαση του Μον/λούς Πρωτ/
κείου Αιγίου, η οποία δέχθηκε την υποχρέωση αποζημιώσεως των εναγόντων
από τον εναγόμενο (απωλεσθέντα μισθώματα) και την ηθική βλάβη των πρώτων από την παράνομη συμπεριφορά
του δευτέρου και την έκαμε εν μέρει
δε-κτή ως προς τα αιτούμενα ποσά.
Ασκη-θείσης εφέσεως κατά της ως άνω
απο-φάσεως αυτή απορρίφθηκε με την
υπ’ αριθμ. 1047/2006 οριστική απόφαση
του Δικαστηρίου τούτου και έτσι η παραπάνω απόφαση κατέστη τελεσίδικη
και αποτελεί δεδικασμένο κατά την έννοια και την έκταση που ορίζεται στις
διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324,
325 και 330 ΚΠολΔ. Κατά την εκδίκαση
της ως άνω αγωγής ο εναγόμενος είχε
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ισχυρισθεί: (1ον) Ότι το επίδικο ευρίσκεται σε περιοχή, που έχει χαρακτηρισθεί ως «ζώνη πρασίνου», τελεί υπό
απαλλοτρίωση, δεν επιτρέπεται να
εκ-δοθεί γι’ αυτό άδεια επισκευής και
τέ-λος δεν μπορεί να εκμισθωθεί σε τρίτους. Και (2ον ) ότι η μη απομάκρυνση
των κινητών (μηχανημάτων, ιδιοκτησίας
του εναγομένου), που υπάρχουν μέσα
στο επίδικο και εξ αιτίας των οποίων
διαταράσσεται η σύννομη των εναγόντων
επ’ αυτού, οφείλεται σε υπαιτιότητα των
εναγόντων, οι οποίοι δεν φρόντισαν
για την αποκατάσταση των ζημιών των
κτισμάτων του επιδίκου, με αποτέλεσμα
να μην μπορούν να εισέλθουν σ’ αυτό οι
εργάτες του εναγομένου με ασφά-λεια,
για να απομακρύνουν τα μηχανή-ματα
που έχει τοποθετήσει ο τελευταίος και
έτσι να απελευθερωθεί το επίδικο.
Τους ισχυρισμούς αυτούς είχε απορρίψει ως αβάσιμους κατ’ ουσίαν τόσο το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, όσο και το
Δικαστήριο τούτο με την ως άνω απόφαση. Τους ίδιους αυτούς ισχυρισμούς
ο ενάγων πρότεινε και στην παρούσα
δίκη με τις προτάσεις του στον πρώτο
βαθμό, τους επαναφέρει δε και ενώπιον
του Δικαστηρίου τούτου ως 1ο και 2ο
λόγους της εφέσεως. Η εκκαλουμένη
τους απέρριψε ως απαράδεκτους, επειδή καλύπτονται από το δεδικασμένο που
απορρέει από την υπ’ αριθμ. 1142/2004
απόφαση του Δικαστηρίου τού-του. Η
απόφαση αυτή, που εκδόθηκε ύστερα
από έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 9/2002
αποφάσεως του Μον/λούς Πρωτ/
κείου Αιγίου, την οποία εξαφάνι-σε,
έκρινε επί άλλης αγωγής των εναγόντων με την ίδια ιστορική και νομική
αιτία, όπως και η κρινομένη, και αφορούσε καταβολή αποζημιώσεως (απωλεσθέντα μισθώματα) για το διάστημα
από 1-2-2001 μέχρι 31-7-2001(από
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31-7-2001 αγωγή). Με τον 3ο λόγο της
εφέσεως ο εκκαλών παραπονείται ότι οι
ισχυρισμοί αυτοί δεν καλύπτονται από
το δεδικασμένο εκ της υπ’ αριθμ. 1142/
2004 αποφάσεως. Ο λόγος αυτός είναι
βάσιμος, διότι ο μεν ως άνω επίδι-κος
1ος ισχυρισμός είχε προταθεί το πρώτον
στο Εφετείο και είχε απορρι-φθεί με
την απόφαση αυτή ως απαρά-δεκτος,
επειδή δεν είχε υποβληθεί σύμ-φωνα
με το άρθρο 520 ΚΠολΔ, ήτοι με το
εφετήριο ή με δικόγραφο προσθέτων
λόγων, ο δε 2ος ισχυρισμός δεν είχε
υποβληθεί καθόλου. Όμως ήδη οι
ισχυ-ρισμοί αυτοί καλύπτονται από το
δεδι-κασμένο που παράγει η προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. 64/2005 απόφαση
του Μον/λούς Πρωτ/κείου Αιγίου. Τούτο
διότι (α) οι ως άνω επίδικοι ισχυρισμοί
είναι αυτούσιοι οι προβληθέντες και
στην δίκη, επί της οποίας εκδόθηκε η
απόφαση αυτή και (β) συντρέχουν και
οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, ήτοι
ταυτότητα διαδίκων, αντικειμένου και
νομικής και ιστορικής αιτίας, αφού η

παρούσα δίκη έχει το ίδιο αντικείμενο
με την δίκη, επί της οποίας εκδόθηκε η
ως άνω απόφαση, ήτοι την καταβολή
αποζημιώσεως για απολεσθέντα μισθώματα από την μη εκμίσθωση του επιδίκου ακινήτου εξ αιτίας της ίδιας συνεχιζόμενης παράνομης συμπεριφοράς
των αρμοδίων οργάνων του εναγομένου
για μεταγενέστερο χρόνο. Ενόψει των
ανωτέρω η εκκαλουμένη δεν έσφαλε
κατ’ αποτέλεσμα και ορθώς απέρριψε
τους ως άνω ισχυρισμούς, με εσφαλμένη αιτιολογία, η οποία πρέπει να αντικατασταθεί από την εκτεθείσα παραπάνω (άρθρ. 534 ΚΠολΔ) και να απορριφθεί ο μεν 3ος λόγος της εφέσεως ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμος, οι δε 1ος και 2ος
λόγος αυτής ως απαράδεκτοι, αφού
οι αναφερόμενοι σ’ αυτούς ισχυρισμοί
καλύπτονται από το δεδικασμένο που
απορρέει από την υπ’ αριθμ. 64/2005
τελεσίδικη απόφαση του Μον/λούς
Πρωτ/κείου Αιγίου.

189/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Φωκίων Κατσίνης, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ
Διονύσιος Ζαχαρόπουλος).
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Σειρά των απαιτήσεων (δημοσίου, ενυπόθηκων
κ.λ.π). Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 974, 975, 976 παρ. 2,
977 παρ. 1, 1066 παρ. 3 και 1007 παρ.
1 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι επί πλειστηριασμού ακινήτου και ανεπάρκειας
του πλειστηριάσματος για την ικανοποίηση του επισπεύδοντος και των δανειστών που αναγγέλθηκαν, στο συντασσόμενο από τον υπάλληλο του πλειστη-

ριασμού πίνακα, το δημόσιο, εάν
συρ-ρέουν και ενυπόθηκες απαιτήσεις
άλλ-ων, κατατάσσεται στην υπ’ αριθμ. 5
τά-ξη και μέχρι ενός τρίτου του πλειστηριάσματος για απαιτήσεις από φόρους
που ορίστηκαν από την αξία της προσόδου ή από το είδος των πραγμάτων που
πλειστηριάστηκαν και που αφορούν το
έτος που έγινε ο πλειστηριασμός και το
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προηγούμενο. Περαιτέρω, σύμφωνα με
το άρθρο 61 παρ. 1 του ν.δ. 356/1974
«περί κώδικος εισπράξεως δημο-σίων
εσόδων» (ΚΕΔΕ), στην περίπτωση
αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακινήτου, το Δημόσιο κατατάσσεται, για
τις ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημέρα του
πλειστηριασμού απαιτήσεις του από
κάθε αιτία με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις και τόκους, στην υπ’ αριθμ.
5 σειρά του άρθρου 975 του ΚΠολΔ και
για τις μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
συμμέτρως μετά των λοιπών δανειστών.
Έτσι, με βάση αυτή τη διάταξη, μετά
την κατάργηση με το άρθρο 24 παρ.
1 του ν. 2093/1992 της παραγράφου
2 του προαναφερόμενου άρθρου 61
του ΚΕΔΕ, με την οποία περιοριζόταν
το γενικό προνόμιο του Δημοσίου κατά
αντικείμενο και χρόνο, διευρύνθηκε το
πιο πάνω προνόμιο του Δημοσίου, το
οποίο διατηρείται μεν στην ίδια σειρά
(υπ’ αριθμ. 5 σειρά του άρθρου 975
του ΚΠολΔ), αλλά καταλαμβάνει όλες
τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του (μετά
των προσαυξήσεων και τόκων) μέχρι
την ημέρα του πλειστηριασμού και όχι
μό-νον αυτές που αναφέρονται στο έτος
που έγινε ο πλειστηριασμός και το προηγούμενο αυτού (ΑΠ 1708/2002, ΑΠ 577/
2001, ΑΠ 394/2001, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ και
ΑΠ 603/1998, ΕλλΔνη 1998. 1569).
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 977
του ΚΠολΔ, αν εκτός από τις απαιτήσεις
του άρθρου 975 (ασφαλιζόμενες με γενικό προνόμιο), υπάρχουν και απαιτή-σεις
του άρθρου 976 παρ. 3(δαπάνες για
τη διατήρηση του πράγματος), προτιμώνται οι πρώτες. Αν υπάρχουν και
απαιτήσεις του άρθρου 976 αρ. 1 και
2(όπως ασφαλιζόμενες με ενέχυρο ή
υποθήκη), τότε οι απαιτήσεις του άρθρου 975 ικανοποιούνται έως το ένα τρίτο
του ποσού του πλειστηριάσματος που
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πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές
και τα δύο τρίτα διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 976
αρ. 1 και 2. Από τα υπόλοιπα που απόμειναν από το ένα τρίτο ή τα δύο τρίτα,
μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων
των άρθρων 975 και 976 παρ. 1 και 2,
κατά το προηγούμενο εδάφιο, κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν, οι
απαιτήσεις της άλλης από τις προαναφερόμενες δύο κατηγορίες που δεν
έχουν ικανοποιηθεί. Αν υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που
αναφέρονται στα άρθρα 975 ή 976,
η απαίτηση της προηγούμενης τάξης
προτιμάται από την απαίτηση της επόμενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης
ικανοποιούνται συμμέτρως. Αν συντρέχουν περισσότερες απαιτήσεις από
εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 976
αρ. 2, ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά. Το ποσό που απομένει
μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων
των άρθρων 975 και 976 διανέμεται συμμέτρως στους υπόλοιπους δανειστές
που έχουν αναγγελθεί. Με την προαναφερόμενη διάταξη, ρυθμίζεται η σειρά
ικανοποίησης των δανειστών σε περίπτωση συνδρομής των γενικών και
ειδι-κών προνομίων των άρθρων 975
και 976 αντίστοιχα αλλά και απαιτήσεων
που δεν διαθέτουν τα προνόμια αυτά.
Έτσι, στην περίπτωση κατά την οποία
συντρέ-χουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
του Δη-μοσίου(975 αρ. 5 ΚΠολΔ σε συνδ.
με 61 παρ. 1 του ΚΕΔΕ), απαιτήσεις για
τις οποίες υπάρχει υποθήκη (976 αρ.
2) και απαιτήσεις μη ασφαλιζόμενες με
γενικό ή ειδικό προνόμιο (976 αρ. 3),
τότε, εφόσον το πλειστηρίασμα που
απομένει μετά την αφαίρεση των εξόδων
εκτέλεσης δεν επαρκεί, το Δημόσιο
κα-τατάσσεται στο 1/3 το πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί
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στους πιστωτές. Στα δύο τρίτα που απομένουν κατατάσσονται οι ενυπόθηκοι
δανειστές. Αν υπάρξει περίσσευμα
από τα δύο τρίτα, αυτό διατίθεται για
την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
δημο-σίου, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί
με την κατάταξη στο 1/3 και μόνον εάν
και πάλι απομείνει υπόλοιπο, δηλαδή
έχουν ικανοποιηθεί οι γενικοί και ειδικοί
προνομιούχοι, τότε κατατάσσονται οι
εγχειρόγραφοι δανειστές (βλ. και Β.
Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική – Νομολογιακή
Ανάλυση, Τόμος Ε΄, σελ. 958, 959, Ι.
Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεση, Τόμος
Β΄, σελ. 1132, 1133 και 1137, ΕΠειρ.
71/1995, Αρχ. Ν 1995. 324 και ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ).
Αποδεικνύονται, σε σχέση με
τους λόγους της έφεσης, τα πιο κάτω
κρίσιμα πραγματικά περιστατικά: Με
επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» και σε εκτέλεση της 72/2000
διαταγής πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου,
εκπλειστηριάστηκαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Αιγίου Ε.Φ-Π δύο ακίνητα της οφειλέτιδας του ανακόπτοντος
ΕΡ, τα οποία είχαν κατασχεθεί δυνάμει
της 534/1-9-2000 έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως του δικαστικού επιμελητή Αιγίου Χ.Π. Ο πλειστηριασμός
διενεργήθηκε στις 4-6-2003 ενώπιον της
πιο πάνω συμβολαιογράφου, η οποία
συνέταξε τη 16.111/4-6-2003 έκθεση
δημόσιου πλειστηριασμού και το πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε και καταβλήθηκε από τους υπερθεματιστές Θ.Π
και Α.Υ, ανήλθε σε 66.500 ευρώ. Στον
πλειστηριασμό αναγγέλθηκαν: 1) Tο
ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο για απαιτήσεις του ύψους 67.625,52 ευρώ, οι
οποίες βεβαιώθηκαν από 4-2-1999 έως
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7-4-2003 και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την ημέρα του πλειστηριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
ΚΕΔΕ (βλ. την 9738/2003 αναγγελία
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αιγίου,
που προσκομίζει με επίκληση το εφεσίβλητο), 2) η επισπεύδουσα για απαίτηση ενυπόθηκη και μη, 3) η Αγροτική
Τράπεζα για ενυπόθηκη απαίτηση, 4)
ο Λ.Τ για ενυπόθηκη απαίτηση και 5)
ο καθού και εκκαλών Γ.Φ για απαίτηση
του δυνάμει της 10/2002 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αιγίου. Επειδή μετά την
αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης, το εναπομείναν πλειστηρίασμα των 62.540, 04
ευρώ δεν αρκούσε για την ικανοποίηση
της επισπεύδουσας και των αναγγελθέντων δανειστών, η υπάλληλος του
πλει-στηριασμού συνέταξε το 16.131/27-2003 πίνακα κατάταξης, με βάση τον
οποίο κατέταξε το ανακόπτον προνομιακά στο ένα τρίτο του διανεμητέου
πλει-στηριάσματος, δηλαδή για το ποσό
των 20.846,68 ευρώ, στα υπόλοιπα δύο
τρίτα (41.693,36 ευρώ) τους ενυπόθηκους δανειστές 1) Λ.Τ για το ποσό των
5.485,95 ευρώ, 2) «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ»
για το ποσό των 17.608,22 ευρώ και 3)
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» για το ποσό
των 2.059,46 ευρώ, ενώ στο υπόλοιπο
ποσό των 16.539,73 ευρώ που απέμεινε
μετά την ικανοποίηση των ενυπόθηκων
δανειστών (41.693,36 – 25.153,63
(5.485,95 + 17.608,22 + 2.059,
46=25.163,63)=16.539,73 ευρώ) κατέταξε συμμέτρως τους δανειστές «ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ» και καθού Γ.Φ, των οποίων
οι απαιτήσεις δεν ήταν εξασφαλισμένες
με κάποιο γενικό ή ειδικό προνόμιο
(εγχερόγραφους) και ειδικότερα για το
ποσό των 462,80 ευρώ την πρώτη και
των 16.076,93 ευρώ το δεύτερο έναντι
μεγαλύτερων απαιτήσεων τους. Σύμφω-
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να όμως με όσα αναφέρονται στις πιο
πάνω μείζονες σκέψεις, η υπάλληλος
επί του πλειστηριασμού, συντάσσοντας
τον πίνακα κατάταξης, έπρεπε, στο
ποσό των 16.539,73 που απέμεινε
μετά την ικανοποίηση των ενυπόθηκων
δανει-στών, να κατατάξει το ανακόπτον,
προς ικανοποίηση της απαίτησης του
για την οποία έγινε η από 12-6-2003
αναγγελία του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ
Αιγίου, δεδομένου ότι η απαίτηση αυτή
ήταν 67.625, 52 ευρώ και το Δημόσιο
είχε καταταγεί προνομιακά μόνον για
20.486,68 ευρώ (1/3 του πλειστηριά-

σματος). Κατά συνέπεια, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που έκρινε ομοίως
δέ-χθηκε το σχετικό λόγο ανακοπής
του Ελληνικού Δημοσίου, μεταρρύθμισε
το 16.131/2003 πίνακα κατάταξης της
συμβολαιογράφου Αιγίου Ε.Φ-Π και
κατέταξε οριστικά και προνομιακά στο
ποσό των 16.076,93 ευρώ που είχε καταγεί ο εκ των καθών Γ.Φ το ανακόπτον,
ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο
και εκτίμησε τις αποδείξεις και οι σχετικοί λόγοί της έφεσης είναι αβάσιμοι
και απορριπτέοι.

269/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Τσαούσογλου, Χάρης Μπουγιούκος).
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή του πρωτοδίκως. Απορρίπτεται η αγωγή οπότε ο ενάγων
μπορεί να ασκήσει έφεση και να προτείνει όλους τους ισχυρισμούς που θα μπορούσε
να προτείνει πρωτόδικα σε συνδυασμό με την καταβολή του δικαστικού ενσήμου. Η
διαδικασία αυτή ισχύει και στις διενέξεις περί αποζημιώσεως από τροχαία ατυχήματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.
ΓλΟΗ/1912 «περί δικαστικού ενσήμου»,
όπως ερμηνεύθηκε αυθεντικώς με το ν.δ.
1544/1942 και τροποποιήθηκε με το ν.δ.
4189/1961, ο ενάγων, αν παραλείψει
την προκαταβολή του οφειλόμενου
τέ-λους δικαστικού ενσήμου, δικάζεται
ερήμην και η αγωγή του απορρίπτεται,
κατ’ άρθρο 272 παρ. 1 ΚΠολΔ. Η λύση
αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με τη διάταξη του άρθρου 672 ΚΠολΔ, η οποία
εφαρμόζεται και στις διατάξεις περί
αποζημιώσεως από τροχαία ατυχήματα
(άρθρ. 681Α ΚΠολΔ), κατά τις οποίες,
αν κατά τη συζήτηση δεν εμφανισθεί
και δεν λάβει νόμιμα μέρος κάποιος από
τους διαδίκους, η διαδικασία προχωρεί
σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι,

καθόσον αυτή αφορά την ερημοδικία
που επέρχεται όχι λόγω μη προκαταβολής εξόδων και τελών της δίκης και
του δικαστικού ενσήμου (πλασματική
ερημοδικία), αλλά λόγω μη εμφανίσεως ή μη προσηκούσης εμφανίσεως
κά-ποιου διάδικου (ΟλΑΠ 642/1970
ΝοΒ 18. 971, ΕφΑθ 1589/05 ΕλΔ 2006.
241, ΕφΑθ 9720/1997 ΕλΔ 39. 1364,
Σαμουήλ, Η έφεση, 1993, σ. 83, 96).
Ο ενάγων που παρέλειψε πρωτοδίκως
την καταβολή του δικαστικού ενσήμου
μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της
ερήμην του εκδοθείσης απορριπτικής
αποφάσεως, από της δημοσιεύσεως
αυτής (άρθρ. 513 παρ. Ι εδ. β’ ΚΠολΔ).
Η νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση
εφέσεως σε συνδυασμό με τη καταβολή
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του δικαστικού ενσήμου, συνεπάγεται
την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως και νέα συζήτηση της υποθέσεως
στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, όπου 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 αρ.
3 ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 624/1972 ΝοΒ 21.21,
ΕφΑθ 1589/05 όπ., ΕφΑθ 9720/1997
ό.π., Σαμουήλ, ό.π., σ. 83, 84).
Στην κρινόμενη αγωγή ο ενάγων
εκθέτει ότι ο 1ος εναγόμενος οδηγώντας
το ΙΧΕ αυτοκίνητο, του, που ήταν ασφαλισμένο στην 2η εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, προκάλεσε από υπαιτιότητα του φθορές και βλάβες στο αυτοκίνητο της δικής του ιδιοκτησίας, κατά
την σύγκρουση των αυτοκινήτων αυτών
που έγινε κάτω από τις συνθήκες που
αναφέρονται στην αγωγή. Ο ενάγων
ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι,
ευ-θυνόμενοι εις ολόκληρον και με απειλή προσωπικής κρατήσεως κατά του
1ου εναγομένου, να του καταβάλλουν

το ποσό των 29.818, 15 ευρώ, με τον
νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση, για αποζημίωση του και για χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η εκκαλουμένη
απόφαση, η οποία την απέρριψε λόγω
μη καταβολής του αναλογούντος δικαστικού ενσήμου. Ο εκκαλών – ενάγων
έχει ήδη καταβάλει το ανάλογο τέλος
δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις (βλ. υπ’ αριθμ. 6934/2005
διπλότυπο εισπράξεως της ΔΟΥ Ζακύνθου και υπ’ αριθμ. 3321781/2005 γραμμάτιο εισπράξεως της ΕΤΕ). Επομένως
πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη
απόφαση και να εξετασθεί η αγωγή, η
οποία είναι παραδεκτή (άρθρ. 16 παρ.
12, 22 ΚΠολΔ) και νόμιμη (άρθρ. 297,
298, 299, 330, 346, 481, 914, 926, 932
ΑΚ, 2, 4, 5, 8, 9, 10 Ν. ΓλΟΗ/1911, 6
παρ. 1, 10 παρ. 1 Ν. 489/76, 176, 1047
παρ.1 ΚΠολΔ), κατά την διαδικασία του
άρθρου 681 Α ΚΠολΔ, από την άποψη
της ουσιαστικής της βασιμότητας.

274/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ειρήνη Ματσούκη, Δημήτριος Τσαούσογλου, Γεώργιος
Πολυχρονόπουλος, Ηλίας Σύριος).
Πλαγιαστική αγωγή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα δικαιώματα που δεν ασκεί ο
οφειλέτης να είναι κεκτημένα και απαιτητά. Για την περίπτωση ασφαλιστικής συμβάσεως
απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της πλαγιαστικής αγωγής κατά του ασφαλιστή
είναι η γένεση της αξιώσεως του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή η οποία συντελείται
(κατά την κρατούσα άποψη) όχι από το χρόνο του ατυχήματος αλλά από το χρόνο της
δικαστικής ή έστω εξώδικής οχλήσεως του ασφαλισμένου από το ζημιωθέντα τρίτο γιατί
από τότε πραγματώνεται η ασφαλιστική περίπτωση (κίνδυνος). Έκτοτε δε υπολογίζεται
και ο χρόνος της παραγραφής της αξιώσεως του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή.
Δικόγραφο που περιέχει αγωγή του τρίτου κατά του ζημιώσαντος και πλαγιαστική
αγωγή κατά του ασφαλιστή είναι νόμιμο αρκεί να έχει προηγηθεί η επίδοση του εν λόγω
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δικογράφου στον ασφαλισμένο αφού από τότε γεννάται η αξίωση του τελευταίου κατά
του ασφαλιστή και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 72ΚΠολΔ. Περιστατικά.

Από το άρθρο 72 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν ο οφειλέτης δεν ασκεί δικαστικά τα δικαιώματα του (κατά του δικού
του οφειλέτη) ο δανειστής δικαιούται να
ζητήσει δικαστική προστασία για λογαριασμό του ασκώντας αυτός τα δικαιώματα εκείνου (ήτοι του οφειλέτη του,
εκτός από τα έχοντα στενά προσωποπαγή χαρακτήρα), εφόσον βέβαια αυτά
τα δικαιώματα, που δεν ασκεί ο οφειλέτης, είναι κεκτημένα και απαιτητά.
Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την
άσκηση της πλαγιαστικής αγωγής είναι
η γένεση της αξιώσεως του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή, αυτή δε
η γένεση συντελείται, κατά την κρατούσα άποψη, όχι από το χρόνο του ατυχήματος αλλά από το χρόνο της δικαστικής ή έστω εξώδικης οχλήσεως του
ασφαλισμένου από το ζημιωθέντα τρίτο, γιατί από τότε πραγματώνεται η ασφαλιστική περίπτωση (κίνδυνος), έστω
και αν δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί με
δικαστική διάγνωση ή εξώδικο καθορισμό το ύψος της αξιώσεως του (ζημιωθέντος) τρίτου. Έκτοτε δε υπολογίζεται
και ο χρόνος της παραγραφής της
αξιώ-σεως του ασφαλισμένου κατά του
ασφαλιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 195 ΕΝ και 10 του Ν.
2496/1997 (βλ. ΕΑ 8881/1995, ΕΣυγκΔ
1996, 502, ΕΑ 2152/1990, Δ 22, 125, Αθ.
Κρητικού, Αποζ/ση από Τροχαία Αυτ/κά
Ατυχήματα, εκδ. 1998 αριθμ. 1879
επ., 1902, 1911, Ράνια Χατζηνικολάου
– Αγγελίδου, Η ασφάλιση ευθύνης, 98
επ.). Έτσι ακόμη και αν σωρεύονται

στο ίδιο δικόγραφο και οι δύο αγωγές
του ζημιωθέντος τρίτου (ευθεία κατά του
ασ-φαλισμένου και πλαγιαστική κατά της
ασφαλιστικής εταιρίας), αρκεί να έχει
προηγηθεί η επίδοση του εν λόγω δικογράφου στον ασφαλισμένο, αφού από
τότε γεννάται η αξίωση του τελευταίου
κατά του ασφαλιστή και πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 72ΚΠολΔ
(ΑΠ 3656/2002 ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαμ 215/05
Αρμ. 2006. 594).
Όπως αποδεικνύεται από τις
επικαλούμενες και προσκομιζόμενες
υπ’ αριθμ. 3048/2-7-1999 και 13.194/67-1999 εκθέσεις επιδόσεως των Δικαστικών Επιμελητών στα Πρωτοδικεία
Πατρών και Αθηνών αντίστοιχα Ε.Τ και
Α.Σ-Κ η κρινομένη αγωγή επιδόθηκε
στην μεν 1η εναγομένη – ασφαλισμένη
την 2-7-1999, στην δε 2η εναγομένη –
ασφαλιστική εταιρία την 6-7-1999. Κατά
συνέπεια όταν ασκήθηκε η κρινομένη
πλαγιαστική αγωγή (6-7-1999) είχε γεννηθεί η αξίωση της ασφαλισμένης – 1ης
εναγομένης κατά της 2ης εναγομένης
– ασφαλιστικής εταιρίας από την ασφαλιστική σύμβαση για την καταβολή του
ασφαλίσματος. Επομένως παραδεκτώς
και νομίμως ασκήθηκε η ανωτέρω
πλα-γιαστική αγωγή. Έτσι έκρινε και
η εκκα-λουμένη απόφαση, αν και με
άλλη αιτι-ολογία, η οποία πρέπει να
αντικατα-σταθεί με την ανωτέρω(αρθρ.
534 ΚΠολΔ), και είναι απορριπτέος ως
αβάσιμος ο 1ος λόγος της Β΄ εφέσεως
(της ασφαλιστικής εταιρίας), με τον
οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα.
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276/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Χρονόπουλος, Φαίδων Κουλούρης).
Προσεπίκληση. Όποιος ενάγεται με εμπράγματη αγωγή, αν κατέχει το επίδικο
πράγμα ή αν ασκεί εμπράγματο δικαίωμα στο όνομα άλλου, έχει δικαίωμα να τον
προσεπικαλέσει στη δίκη. Αν ασκήσει εμπράγματη αγωγή((διεκδικητική, αρνητική,
κλπ) ο εναγόμενος μπορεί να προσεπικαλέσει στη δίκη τον αληθινό κύριο ή νομέα του
πράγματος μόνον εάν ο ίδιος κατέχει το πράγμα (π.χ. ως μισθωτής κλπ) ή ασκεί επ’
αυτού εμπράγματο δικαίωμα στον όνομα του πραγματικού φορέα. Κοινόχρηστοι (οδοί).
Πως αποκτούν την ιδιότητα του κοινόχρηστου οι δημοτικές και κοινοτικές οδοί.

Κατά το άρθρο 87 του ΚΠολΔ
όποιος ενάγεται με εμπράγματη αγωγή,
αν κατέχει το επίδικο πράγμα ή αν
ασκεί εμπράγματο δικαίωμα στο όνομα
άλλου, έχει δικαίωμα να τον προσεπικαλέσει στη δίκη. Από τη διάταξη αυτή
προκύπτει ότι στην περίπτωση που
ασκηθεί εμπράγματη αγωγή (διεκδικητική, αρνητική, κλπ) ο εναγόμενος μπορεί να προσεπικαλέσει στη δίκη τον
αληθινό κύριο ή νομέα του πράγματος
μόνον εάν ο ίδιος κατέχει το πράγμα
(π.χ. ως μισθωτής, θεματοφύλακας) ή
ασκεί επ’ αυτού εμπράγματο δικαίωμα
στον όνομα του πραγματικού φορέα (Β.
Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική – Νομολογιακή
Ανάλυση, Τόμος Α΄, κάτω από το άρθρο
87, σελ. 597).
Στην προκειμένη περίπτωση
οι εναγόμενοι, με το από 14-2-2003
δικό-γραφο τους, προσεπικάλεσαν το
Δήμο Δύμης, ως αληθινό κύριο της πιο
πάνω εδαφικής λωρίδας, επικαλούμενοι
δι-καίωμα διέλευσης αυτών λόγω της
ιδιό-τητας της ως κοινόχρηστης οδού
και όχι ως κάτοχοι αυτής, ή ασκούντες
εμπρά-γματο δικαίωμα στο όνομα του
προσε-πικληθέντος. Κατά συνέπεια, η
προσε-πίκληση αυτή ήταν νόμιμη και

το πρω-τοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε
ομοίως, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε
το νόμο και ο όγδοος λόγος της έφεσης
είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 966, 967, 968 και 971
του ΑΚ προκύπτει ότι τα κοινόχρηστα
πράγματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι οδοί, εφόσον δεν
ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα, ή ο νόμος
δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο Δημόσιο, είναι δε πράγματα εκτός συναλλαγής, εκτός αν απέβαλαν την ιδιότητα
τους αυτή, γιατί έπαυσε ο προορισμός
τους για κοινή χρήση, από τότε όμως η
κυριότητα τους εξακολουθεί να ανήκει
κατά περίπτωση στο Δημόσιο, σε δήμο
ή κοινότητα και υπάγεται στην ιδιωτική
τους περιουσία. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 12
και 13 του ν. ΔΝΖ/1912 και 241 παρ.
1δ του π.δ. 410/1995 περί Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα, 968 και 970 του
ΑΚ, τα κοινόχρηστα ακίνητα που βρίσκονται στην περιφέρεια δήμου ή κοινότητας, περιέρχονται στην κυριότητα
τους. Τέλος, κατά το άρθρο 4 του ν.
3155/1955, περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών, δημοτικές και κοινοτικές
οδοί είναι εκείνες που εξυπηρετούν τις
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κάθε φύσεως ανάγκες ενός δήμου ή
μιας κοινότητας εντός των διοικητικών
τους ορίων. Οι ανωτέρω δημοτικές και
κοινοτικές οδοί αποκτούν την ιδιότητα
του κοινόχρηστου α) με πράξη της διοίκησης για ρυμοτομία και τη συντέλεση
τους σύμφωνα με τους νόμους περί
σχεδίων πόλεων και αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης, β) με τη βούληση του
ιδιοκτήτη που θέτει στην κοινή χρήση
συγκεκριμένο ακίνητο, είτε με νομότυπη
δικαιοπραξία (όπως διαθήκη, δωρεά)
κατά τις διατάξεις των άρθρων 1715,
2014 και 503 του ΑΚ, είτε με παραίτηση
από την κυριότητα, που πρέπει να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο και να
μεταγραφεί σύμφωνα με τ’ άρθρα 369

και 1192 του ΑΚ και γ) με την από το
β.ρ.δ. (ν. 3 παν. 43.7) προβλεπόμενη
αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα, δηλαδή με την άσκηση της κοινής χρήσης
επί τόσο χρόνο, ώστε η παρούσα γενεά
από δική της αντίληψη και από πληροφορίες της προηγούμενης γνώρισε έτσι
την παρούσα κατάσταση στα τελευταία
80 χρόνια. Ενόψει όμως του ότι ο θεσμός αυτός δεν αναγνωρίζεται από τον
ΑΚ, για την εφαρμογή του πρέπει οι
παραπάνω προϋποθέσεις να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι την εισαγωγή του ΑΚ
στις 23-2-1946 (ΑΠ 800/2006, ΕλλΔνη
2006.1081, ΑΠ 311/2004, ΕλλΔνη 2005.
1475, ΑΠ 15/2004, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

289/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σοφία Μέρμελα, Γεώργιος Βάγιας).
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Προαφαίρεση εξόδων. Ανακοπή κατά της πράξεως του
συμ/φου και για την προαφαίρεση των εξόδων του ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου και
του δικ. επιμελητή. Παθητική νομιμοποίηση της ανακοπής. Μόνο κατά του επισπεύδοντος
δανειστή και όχι κατά του συμ/φου και του δικ. επιμελητή. Ανακόπτων μπορεί να είναι κάθε
αναγγελθείς δανειστής και ο καθού η εκτέλεση. Εξαιρέσεις. Περιστατικά.

Ως δικαιούχος των εξόδων εκτελέσεως νοείται όχι μόνον ο καταβαλών
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 ΚΠολ.Δ να

λάβουν τα έξοδα εκτελέσεως δια του
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου,
ο οποίος με αιτιολογημένη πράξη του
τα αφαιρεί από 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 προαφαιρούμενα ποσά των
εξό-δων εκτελέσεως δεν κατατάσσονται
στον πίνακα, η σχετική όμως εκκαθαριστική πράξη του υπαλλήλου του
πλειστηριασμού αποτελεί διανομή πλειστηριάσματος και προσβάλλεται με την
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ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολ.Δ (ΑΠ
627/1994). Ανακόπτων μπορεί να είναι
αναγγελθείς δανειστής ή καθ’ ού 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 παθητικά στη διεξαγωγή
της περί την εκτέλεση δίκης αυτός μόνον, όταν η αμφισβήτηση δεν αφορά τη
διενέργεια των πράξεων εκτελέσεως
που έκανε ο δικαστικός επιμελητής,
αλ-λά 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 (συμ/φο) την εντολή προς
ενέργεια των απαιτούμενων για την περάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης
πράξεων και εντεύθεν προκαταβολών
ή οφειλών σ’ αυτόν τα αναγκαία έξοδα
(άρθρο 932 ΚΠολ.Δ), να συμμετάσχει ο
ίδιος στη δίκη, αφού υπέρ αυτού έγινε
η προαφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης
και αυτός είναι ο ζημιούμενος, σε περίπτωση ανατροπής του πίνακα κατάταξης λόγω της εσφαλμένης για οποιοδήποτε λόγο εκκαθάρισης αυτών, ως
υπόχρεος για την καταβολή των εξόδων
αυτών, βάσει της μεταξύ τους σχέσεως,
για την κανονική εκτέλέση της εντολής
(ΑΠ 142/2004 ΝοΒ 52, 1560).

Στη προκειμένη περίπτωση με
την κρινόμενη από 15/3/2005 ανακοπή
του, όπως από αυτή προκύπτει το ΙΚΑ
προσέβαλε την προαφαίρεση με τον
4004/12.2.2005 πίνακα κατάταξης της
συμ/φου Ζαχάρως Γ.Κ, των εξόδων
εκτελέσεως των καθών η ανακοπή,
της ανωτέρω συμ/φου και δικαστικής
επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηλείας
Σ.Κ, οι οποίες κατ’ εντολή της επισπεύδουσας Μ.Κ. συζ. Ν προέβησαν στις
αναφερόμενες ενέργειες για τον πλειστηριασμό των αναφερομένων τριών
ακι-νήτων, επικαλούμενο αοριστία και
ανε-παρκή αιτιολόγηση της γενόμενης
από τη δεύτερη των καθ’ ών υπάλληλο
επί του πλειστηριασμού εκκαθάρισης των
εξόδων εκτέλεσης, άλλως ότι αυτά (επί
μέρους έξοδα) δεν μπορούν να θεωρηθούν ως έξοδα εκτελέσεως ενόψει του
ότι δεν έγιναν προς εξυπηρέτηση του
γενικού συμφέροντος όλων των δανειστών και δεν αφορούν την εκτέλεση καθ’
ευατή, και αιτούμενο την τροποποίηση
του προσβαλλόμενου πίνακα και σύμμετρη κατάταξη του στο ποσό των
προ-αφαιρεθέντων εξόδων ανερχόμενο
στο συνολικό ποσό των 1.655,06 ευρώ.
Η ανακοπή όμως αυτή απευθυνόμενη
κατά των οργάνων της εκτέλεσης,
υπαλ-λήλου επί του πλειστηριασμού και
δικα-στικής επιμελήτριας και όχι κατά
της επισπεύδουσας τον πλειστηριασμό
Μ.Κ, είναι παθητικώς ανομιμοποίητη
και απορριπτέα ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προεκτέθηκαν.

298/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Αναστάσιος Τσατάς).
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Αναγκαστική εκτέλεση. Η έναρξη της προϋποθέτει επίδοση προς τον καθού η εκτέλεση
αντιγράφου του απογράφου με επιταγή για εκτέλεση αλλιώς η εκτέλεση είναι άκυρη και
χωρίς βλάβη του καθού. Επίδοση. Αν δεν έγινε σύμφωνα με το νόμο(122-143 ΚΠολΔ),
επέρχεται ακυρότητα μόνο σε συνδυασμό με το στοιχείο της βλάβης. Τα ίδια ισχύουν
και στην περίπτωση ακυρότητας της επίδοσης της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης
και της έκθεσης του αναγκαστικού πλειστηριασμού. Περίπτωση που θυροκολλήθηκαν
τα πιο πάνω έγγραφα σε κατάστημα που όμως δεν είναι τόπος της επαγγελματικής
δραστηριότητας του καθού. Επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 128-129ΚΠολΔ. Αν δεν
είναι νόμιμη η επίδοση, έχουμε ακυρότητα μόνο σε περίπτωση βλάβης. Γι αυτό ο
ενδιαφερόμενος πρέπει να επικαλείται τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν τη
βλάβη, αλλιώς απορρίπτεται ως αόριστος ο ισχυρισμός. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 924 ΚΠολΔ για
την έναρξη της αναγκαστικής εκτελέσεως απαιτείται επίδοση προς τον καθού
η εκτέλεση αντιγράφου του απογράφου
με επιταγή για εκτέλεση. Η επισπευδομένη εκτέλεση χωρίς τέτοια επίδοση
είναι άκυρη και χωρίς βλάβη του καθού
η εκτέλεση, επειδή τόσον η επίδοση
αυ-τή αποτελεί βασική προϋπόθεση
του κύρους της αναγκαστικής εκτέλεσης
όσον και για το λόγο ότι χωρίς την επίδοση αυτή δεν αρχίζει η αναγκαστική
εκτέλεση. Διαφορετικό όμως είναι το
ζήτημα της ακυρότητας της επιταγής ή
της επίδοσης αυτής. Αν δηλαδή η επίδοση δεν έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 122 –143 ΚΠολΔ, επέρχεται
ακυρότητα αυτής μόνο σε συνδυασμό
με το στοιχείο της βλάβης. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση ακυρότητας
της επιδόσεως της εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως και της έκθεσης
του αναγκαστικού πλειστηριασμού, η
οποία επιδρά ακυρωτικώς με την επίκληση της βλάβης. Τέτοια ακυρότητα
υπάρχει και όταν η επιταγή, η έκθεση
αναγκαστικής κατασχέσεως, η έκθεση
αναγκαστικού πλειστηριασμού, λόγω
απουσίας του οφειλέτη – καθού η εκτέλεση από τον τόπο της επαγγελματικής
του δραστηριότητας (κατάστημα), επιδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 128 παρ. 4 ΚΠολΔ, χωρίς όμως

ο τόπος της επαγγελματικής του δραστηριότητας στον οποίο αναζητήθηκε και
επικολλήθηκαν τα παραπάνω έγ-γραφα,
να είναι πράγματι ο αναφερό-μενος
στις σχετικές εκθέσεις επιδόσε-ως.
Στην περίπτωση δηλαδή αυτή η μη
θυροκόλληση των ίδιων εγγράφων στην
πραγματική κατοικία του οφειλέτη δεν
εξομοιώνονται με έλλειψη επίδοσης. Η
παράβαση των διατάξεων των άρθρων
128, 129 ΚΠοΛΔ, συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικαστικής πράξης της
επί-δοσης μόνον στην περίπτωση, που
κα-τά την κρίση του δικαστηρίου προκάλεσε στο διάδικο βλάβη, η οποία δεν
μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά
παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας και την οποία ο τελευταίος πρέπει να
επικαλείται κατά τρόπο συγκεκρι-μένο,
εκθέτοντας τα πραγματικά περι-στατικά
που συνιστούν αυτήν, διαφορε-τικά ο
ισχυρισμός του είναι απορριπτέ-ος ως
αόριστος και προβάλλεται με ανακοπή
μέσα στην προθεσμία του άρθρου
934 παρ.1β ΚΠολΔ δηλαδή μέχρι την
έναρξη του πλειστηριασμού. Περαιτέρω
σύμφωνα με την ορθή έννοια του
άρθρου 159 αρ. 3 ΚΠολΔ ως βλάβη
που μπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα
θεωρείται εκείνη που προκαλείται από
την παράβαση της δικονομικής διάταξης
αυτής καθεαυτής και όχι από την πρά-ξη
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της εκτελέσεως την ίδια. Δεν πρόκει-ται
δηλαδή για τις επιβλαβείς συνέπειες
που η πράξη εκτελέσεως επιφέρει και
υπό κανονικές συνθήκες. Έτσι ακόμα
και όταν η βλάβη συνδέεται με την
πε-ριουσία των διαδίκων πρέπει να
αντιμε-τωπίζονται ως δικονομική, αφού
και αυτή προέρχεται από παράβαση
δικο-νομικών διατάξεων που έχουν
τεθεί για την επίτευξη συγκεκριμένων
δικονομι-κών επιδιώξεων (βλ. σχ. ΑΠ
279/2004 Δνη 46, 430, ΑΠ 156/2002
Δνη 43.1385, ΑΠ 116/1998 Δνη 39,557,
ΑΠ 54/1995 Δνη 37.111, ΑΠ 347/1995
Δνη 37.1333 Μπρίνιας Αναγκ. Εκτέλεση
παρ. 117, 149, Πελ. Γέτσου – Φαλτσή
Αναγκαστι-κή Εκτέλεση, Γενικό Μέρος,
1998 σελ. 246 επ.).
…..Ο ανακόπτων με τη σωρευόμενη ανακοπή κατά της αναγκαστικής
εκτελέσεως ισχυρίζεται ότι είναι άκυρη
η διαδικασία αυτής, επειδή δεν έγινε
νόμιμη επίδοση του εκτελεστού τίτλου
δηλαδή της προαναφερόμενης διαταγής
πληρωμής, καθώς και των παραπάνω
πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας.
Ειδικότερα ισχυρίζεται ότι τόσον η διαταγή πληρωμής, όσον και η έκθεση
αναγκαστικής κατάσχεσης, αλλά και
το πρόγραμμα πλειστηριασμού επιδόθηκαν σ’ αυτόν με θυροκόλληση στο
κατάστημα του στην Αρχαία Ολυμπία,
λόγω απουσίας του ίδιου ενώ κατά το
χρόνο της επίδοσης δεν είχε κατάστημα
στην πόλη αυτή και συνεπώς οι επιδόσεις έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 128, 129 ΚΠολΔ και
συνεπώς είναι άκυρη η επισπευδομένη

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

εκτέλεση. Ο λόγος αυτός της ανακοπής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη
νομική σκέψη που προηγήθηκε, παραδεκτά προβάλλεται κατ’ άρθρο 934
παρ. 1β ΚΠολΔ, αφού η άσκηση αυτής
(ανακοπής) έγινε με την κατάθεση του
δικογράφου της την 2.6.2004 και με την
επίδοση αντιγράφου αυτής στην καθής
την 11.6.2004, ο δε πλειστηριασμός
που αποτελεί το απώτατο χρονικό
σημείο για την άσκηση ανακοπής με
τον επικα-λούμενο λόγο, ορίσθηκε για
την 7.7.2004, πλην όμως πρέπει να
απορρι-φθεί ως μη νόμιμος, καθ’ όσον ο
ανακό-πτων δεν επικαλείται ότι η σχετικά
προ-αναφερόμενη παράβαση, επέφερε
κατ’ άρθρο 159 αρ. 3 ΚΠολΔ σ’ αυτόν
βλά-βη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνον με την
κήρυξη της ακυρότητας. Συνεπώς το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη την ανακοπή, ενώ έπρεπε να την απορρίψει ως
μη νόμιμη, έσφαλε και πρέπει κατά
πα-ραδοχή της εφέσεως και χωρίς
ειδικό προς τούτο παράπονο λόγω του
μεταβι-βαστικού αποτελέσματος αυτής
(άρθρο 522 ΚΠολΔ), με την οποία ο
εκκαλών παραπονείται για την κατ’
ουσίαν απόρριψη της ανακοπής, χωρίς
να κα-θίσταται χειρότερα η θέση του να
εξα-φανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση
και αφού κρατηθεί η υπόθεση ενώπιον
του δικαστηρίου τούτου, (άρθρο 535
παρ. 1), που δικάζει την από 28.5.2004
ανα-κοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως να την απορρίψει ως μη νόμιμη.
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320/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Αργυρόπουλος, Αλκαίος Βγενόπουλος).
Επαναφορά πραγμάτων (152-155 ΚΠολΔ). Προθεσμία προς άσκηση της αίτησης
με ιδιαίτερο δικόγραφο για επαναφορά των πραγμάτων τριάντα ημέρες. Μέσα στην
προθεσμία αυτή πρέπει να γίνει και η επίδοση της αίτησης στον αντίδικο. Περιστατικά.

Από τα άρθρα 152 έως 155
παρ. 1 του ΚΠολ.Δ προκύπτει ότι, αν
κά-ποιος διάδικος δεν μπόρεσε να
τηρήσει κάποια προθεσμία εξαιτίας
ανώτερης βίας ή δόλου του αντιδίκου
του, μπορεί να ζητήσει την επαναφορά
των πραγμά-των στην προηγούμενη
κατάσταση. Η επαναφορά πρέπει να
ζητηθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα
ημερών από την ημέρα της άρσης του
εμποδίου που συνιστούσε την ανώτερη
βία ή της γνώ-σης του δόλου. Η αίτηση
για επανα-φορά μπορεί ν’ ασκηθεί με
χωριστό δι-κόγραφο που κοινοποιεί ο
απωλέσας την προθεσμία διάδικος στον
αντίδικο του. Στην περίπτωση αυτή το
δικόγρα-φο κατατίθεται σύμφωνα με τις
διατά-ξεις για την άσκηση της αγωγής,
δηλα-δή με κατάθεση στη γραμματεία
του δικαστηρίου που απευθύνεται και
με επίδοση αντιγράφου στον εναγόμενο
(άρθρο 218 παρ. 1 ΚΠολ.Δ). Έτσι για την
ολοκλήρωση της ασκήσεως με χω-ριστό
δικόγραφο της αιτήσεως επανα-φοράς
των πραγμάτων στην προηγού-μενη
κατάσταση δεν αρκεί η εντός των
τριάντα ημερών, που αποτελούν την
προθεσμία ασκήσεως της αιτήσεως,
κατάθεση του χωριστού δικογράφου
στη γραμματεία, αλλ’ απαιτείται και η,
μέσα στην ίδια προθεσμία, επίδοση
αυ-τού στον αντίδικο του αιτούντος. Αν
δεν συμβεί αυτό, η αίτηση επαναφοράς
απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ΑΠ

205/2003 Ελ.Δικ. 45, 439, Εφ. Πειρ. 705/
2003 Αρμ. 2004, 396). Στην προκειμένη
περίπτωση ο αιτών σύνδικος της
κηρυ-χθείσας σε πτώχευση ανώνυμης
βιομη-χανικής εταιρείας επεξεργασίας
βάμ-βακος με την επωνυμία «ΚΡΙ- ΚΑΣ
ΑΒΕΕΒ», με την υπό κρίση αίτηση του,
επικαλούμενος γεγονότα ανώτερης βίας
στο πρόσωπο του, ζητεί την επαναφορά
των πραγμάτων στην προηγούμενη
κατάσταση, δηλαδή να θεωρηθεί η
από 11/3/2004 αναγγελία του προς την
υπάλληλο του συγκεκριμένου πλειστηριασμού που πραγματοποιήθηκε με
επίσπευση της καθής τράπεζας, με την
οποία αναγγέλεται για τις αναλυτικές
σε αυτή περιγραφόμενες απαιτήσεις
συγκεκριμένων πτωχευτικών πιστωτών
και η οποία είναι εκπρόθεσμη κατά το
άρθρο 972 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠολ.Δ, ως
εμπροθέσμως κατατεθείσα. Η κρινόμενη αίτηση επαναφοράς κατατέθηκε στη
γραμματεία του Πρωτοδικείου Πατρών
την 12/3/2004, όπως τούτο προκύπτει
από την κάτωθι αυτής πράξη του αρμόδιου γραμματέα, δηλαδή μέσα στην ως
άνω τριακονθήμερη προθεσμία από τις
11/2/2004 (πρώτη ημερομηνία εξέλεγξης των πιστώσεων), οπότε κατ’ αυτούς
τους ισχυρισμούς του αιτούντος εξέλιπε
ο λόγος ανωτέρας βίας. Η επίδοση
της, όμως, στην αντίδικο του Τράπεζα
έλαβε χώραν την 16/3/2004 όπως
τούτο προ-κύπτει από την επ’ αυτής
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επισημείωση του δικαστικού επιμελητή
του Πρωτο-δικείου Αθηνών Ν.Π, δηλαδή
πέρα από την ως άνω προθεσμία, που
άρχισε από της κατά ως άνω λήξεως
του κωλύμα-τος. Με την πάροδο όμως
της προθεσ-μίας αυτής όπως προκύπτει
από τα άρθρα 151 και 158 ΚΠολ.Δ
επήλθε αυτοδικαίως έκπτωση από το
δικαίωμα επαναφοράς, που λαμβάνεται
υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Συνεπώς η
κρινό-μενη αίτηση πρέπει ν’ απορριφθεί
ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου

ασκή-σεως της. Σημειώνεται ότι η αίτηση
στρεφόμενη κατά της συμ/φου του
πλει-στηριασμού και της κηρυχθείσης
σε πτώχευση ανώνυμης εταιρείας
«ΚΡΙ-ΚΑΣ ΑΒΕΕΒ» για τις οποίες δεν
προ-κύπτει η κλήτευση τους, είναι σε
κάθε περίπτωση απαράδεκτη, αφού
αυτές δεν νομιμοποιούνται παθητικά
στην προκειμένη δίκη η οποία αφορά
δια-φορά του συνδίκου και της επισπεύδουσας Τράπεζας.

322/2007
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Αντωνόπουλος, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του
Ν.Σ.Κ Βασιλική Καραγιάννη).
Προσωπική κράτηση για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Έφεση. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο
εφαρμόζει το νόμο κατά το χρόνο που δημοσιεύθηκε η πρωτόδικη απόφαση. Το παραδεκτό
όμως των μέσων εκτέλεσης διέπεται από το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο διενέργειας τους.
Αδυναμία του οφειλέτη να εξοφλήσει την απαίτηση του δημοσίου λόγω εμπορικών ατυχημάτων
και πτωχεύσεως του. Η αίτηση του δημοσίου απορρίπτεται. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 236 ν. 2717/1999
(Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας), που
ισχύει σήμερα, το αναγκαστικό μέτρο της
προσωπικής κρατήσεως διατάσσε-ται,
για την είσπραξη τους, κατά τον Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974), απαιτήσεων του Δημο-σίου,
εφόσον παρίσταται στη συγκεκρι-μένη
περίπτωση αναγκαίο και πρόσφο-ρο
για την εξασφάλιση του χρέους και
συνιστά το μόνο ικανό μέσο εισπράξεως, για την ικανοποίηση της σχετικής
απαιτήσεως. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί
έκφραση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία, απορρέουσα από τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου,
αναγνωρίζεται ήδη με το άρθρο 25 παρ.
1 εδ. β΄ του Συντάγματος, όπως ισχύει

από 18-4-2001, μετά την αναθεώρηση
από τη Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή των
Ελλήνων. Σύμφωνα δε με την αρχή
αυ-τή, η προσωπική κράτηση, ως μέσο
εισπράξεως των ανωτέρω απαιτήσεων
του Δημοσίου, διατάσσεται εφόσον
παρίσταται στη συγκεκριμένη περίπτωση ως κατάλληλο, αναγκαίο και το ηπιότερο προς τούτο μέσο. Στην προκειμένη περίπτωση η ένδικη αίτηση του ήδη
εκκαλούντος – εφεσιβλήτου Ελληνικού
Δημοσίου περί προσωποκρατήσεως
του καθού η αίτηση ήδη εκκαλούντος
– εφεσιβλήτου για ληξιπρόθεσμες
οφει-λές προερχόμενες από απαίτηση
από σύμβαση εγγυήσεως βιοτεχνικού
δανεί-ου, επί της οποίας εκδόθηκε η
εκκα-λουμένη, ασκήθηκε το έτος 1995,

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

συζη-τήθηκε στις 17-1-1996 ενώπιον του
πρω-τόδικου δικαστηρίου και τελικά η
νέα συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου
τού-του μετά από εφέσεις αμφοτέρων
των διαδίκων πραγματοποιήθηκε στις 92-2006. Μετά την άσκηση της προκειμένης αίτησης ίσχυσαν οι πιο πάνω
αναφε-ρόμενες διατάξεις σχετικά με την
προ-σωπική κράτηση για χρέη προς το
Δη-μόσιο. Κατά τον Κ.Πολ.Δ. 533 παρ.
2 το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εφαρμόζει το νόμο που ίσχυε όταν δημοσιεύθηκε η πρωτόδικη απόφαση. Κατά τη
γενι-κή αρχή όμως του δικονομικού
δικαίου, η οποία απορρέει από την Εισ.
Ν. Κ.Πολ.Δ. 50 παρ. 1, το παραδεκτό
των μέσων εκτελέσεως διέπεται από το
νό-μο, ο οποίος ισχύει κατά το χρόνο διενέργειας τους (ΑΠ.Ολ. 680/1977, ΝΟΒ
26, 632), ενόψει του ότι η αναγκαστική
εκτέλεση αποτελεί ανεξάρτητη διαδικασία της διαγνωστικής δίκης, οι δε κατ’
ιδίαν πράξεις αυτής, καθώς και τα μέσα
της κρίνονται αυτοτελώς και διέπονται
από το δίκαιο, που ισχύει κατά το
χρό-νο, στον οποίο επιχειρείται κάθε
επί μέ-ρους διαδικαστική πράξη της
εκτελε-στικής διαδικασίας (Μπρίνιας,
Αναγκα-στική Εκτέλεση, 2η εκδ. παρ.
761 ΙV, σελ. 2450 επ.) κατά τον κανόνα
tempus regit actum. Στο ίδιο αποτέλεσμα
οδηγεί και η γενική αρχή που απορρέει
από την Εισ. Ν.Κ. Πολ.Δ. 12, κατά την
οποία στο πλαίσιο μίας διαδικασίας
που εκκρεμεί, όσες διαδικαστικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν πριν από τη
νομοθετική μεταβολή, ρυθμίζονται από
το προϊσχύσαν δίκαιο. Όσες από τις
πράξεις αυτές γίνονται μετά τη νομοθετική μεταβολή ρυθμίζονται από το νέο
δίκαιο (Μπέης, Εισαγωγή στη δικονομική σκέψη, 34 εκδ. παρ. 11 σελ. 215).
Επομένως, εφόσον η διαδικαστική πράξη της συλλήψεως του οφειλέτη καθού
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η αίτηση θα επακολουθήσει (μετά την
τελεσιδικία της απόφασης, που θ’ απαγγέλει την προσωπική κράτηση του),
πα-ρέπεται ότι το ισχύον δίκαιο (δηλ.
οι ανωτέρω στην αρχή αναφερόμενες
δια-τάξεις), θα ρυθμίσει το επιτρεπτό του
αιτήματος της προκειμένης ένδικης αιτήσεως (βλ. Εφ.ΑΘ. Ελλ.Δ/νη 39, 1660).
Ο καθού η αίτηση Α.Κ οφείλει στο
Ελληνικό Δημόσιο το συνολικό πο-σό
των 10.331.404 δραχμών, που αντιστοιχεί σε 30319, 60 Ευρώ, λόγω εξοφλήσεως εκ μέρους αυτού βιοτεχνικού
δανείου, το οποίο είχε λάβει με την
εγ-γύηση του και υποκαταστάσεως
του, εκ του λόγου τούτου, στη θέση
της δα-νείστριας Τράπεζας. Από το
παραπάνω ποσό, 4.419.619 δραχμές
αποτελούν τη βασική οφειλή (κεφάλαιο)
και 5911785 δραχμές προσαυξήσεις
εμ-πρόθεσμης καταβολής, όπως προκύπτει από το σχετικό πίνακα χρεών της
Α΄ ΔΟΥ Πατρών από 22-6-1995 και
όπως συνομολογείται. Το εν λόγω χρέος
βεβαιώθηκε και επακολούθησε ρύθμι-ση
του με δόσεις καταβλητέες στις 8-101992, 9-10-1992 και 9-12-1992 πλην
όμως δεν μπόρεσε ν’ ανταποκριθεί στη
ρύθμιση αυτή με αποτέλεσμα την απώλεια του εν λόγω δικαιώματος. Πληρώνοντας την εγγύηση το Ελληνικό Δημόσιο υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα
του δανειστή κατ’ άρθρ. 858 Α.Κ. και
η παραγραφή της αξιώσεως του είναι
αυ-τή της αξιώσεως εκ δανείου και
δη εικο-σαετής από τότε που έγινε
απαιτητό το δάνειο (άρθρ. 249, 251
Α.Κ.) και όχι πενταετής και συνεπώς
δεν επήλθε παραγραφή της αξιώσεως
εν επιδικία, όπως ισχυρίζεται ο καθού
η αίτηση ήδη εκκαλών με πρόσθετο
λόγο έφεσης, καθόσον από την άσκηση
της εφέ-σεως(14-10-1996) και μέχρι
την επόμενη διαδικαστική πράξη του
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προσδιο-ρισμού της εφέσεως (3-23004) δεν πα-ρήλθε 20ετία. Επομένως,
απορριπτέος ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος
ο πρόσθετος αυτός λόγος έφεσης, που
παραδεκτά προβλήθηκε.
Περαιτέρω από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκαν
τα εξής: ο καθού η αίτηση με το πιο
πάνω δάνειο που έλαβε λειτούργησε
επιχείρηση παρασκευής εμπορίας ειδών κεραμικής, αρχικά μόνος του και
στη συνέχεια σε συνεργασία με τους
Α.Τ και Σ.Α. Ακολούθως, η συνεργασία
τους λύθηκε στις 2-2-1992 με αποχώρηση του καθού η αίτηση, ο οποίος και
εισέπραξε 4.000.000 δραχμές σε μετρητά και συνέχισε να λειτουργεί ατομική επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο,
προφανώς με τα χρήματα αυ-τά…
Πιθανολογήθηκε περαιτέρω, ότι η
ατομική επιχείρηση του καθού δεν πήγε
καλά και δημιούργησε χρέη και με την
538/1996 απόφαση του Πολυμε-λούς
Πρωτοδικείου Πατρών, που δημοσιεύθηκε στις 3-6-1996, κηρύχθηκε αυτός σε κατάσταση πτώχευσης και ορίστηκε ημέρα παύσεως των πληρωμών
η 2-6-1995. Με την υπ’ αριθμ. 339/2003
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών κηρύχθηκε η παύση των
εργασιών της πτωχεύσεως και το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο καθού – πτωχός είναι συγνωστός. Δέχτηκε ειδικότερα στο σκεπτικό της, ότι η πτώχευση
οφείλονταν σε εμπορικά ατυχήματα,
που δεν μπορούσαν να αποδοθούν σε
δόλο ή αμέλεια του καθώς και σε άλλα
ανυπαίτια περιστατικά και συγκεκριμένα: Στο ότι, ενώ από το 1993 περίπου
είχε χρηματικές απαιτήσεις κατά τρίτων
συνολικού ύψους τουλάχιστον 20.000.000
δραχμών, όπως είχε αναγνωρισθεί με
την 104/1997 οριστική απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, δεν
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κατέστη δυνατόν να τις εισπράξει παρά
τον έντονο και συνεχή επί σειρά ετών
δικαστικό αγώνα και έτσι δεν μπόρεσε
ν’ ανταπεξέλθει στις οικονομικές του
υποχρεώσεις και να συντηρήσει την
πτωχεύσασα τελικώς επιχείρηση του
παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες
του προς είσπραξη της πιο πάνω σημαντικής απαίτησης του. Επίσης στο
ότι, κατά το τέλος του 1993, η σύζυγος
τους υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και
χειρουργήθηκε στο κεφάλι, ενώ η κόρη
του ήταν φοιτήτρια στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως και ο
γιος του στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, και ως εκ τούτου είχε
ν’ αντιμετωπίσει αυξημένες οικονο-μικές
δαπάνες. Η ουσιαστική βασιμότη-τα των
παραπάνω περιστατικών που δέχθηκε
η απόφαση αυτή, πιθανολο-γείται και
από τα πιο πάνω αποδεικτι-κά μέσα
που προσκομίζονται ενώπιον του
δικαστηρίου τούτου.
Περαιτέρω από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκαν
τα εξής: Η εκ μέρους του καθού μη εξόφληση του ανωτέρου χρέους, για την
είσπραξη του οποίου το εκκαλούν ζητά
με την, εφ’ ης η εκκαλουμένη απόφαση
αίτηση του, την προσωπική του κράτηση, είναι αδύνατη διότι στερείται εισοδημάτων, περιουσίας και πόρων και σήμερα είναι άνεργος, ενώ από το 1996 έως
το 2003 ήταν πτωχός και χωρίς εργασία. Είχε από το έτος 1993 περίπου
χρηματικές απαιτήσεις κατά τρίτων συνολικού ύψους τουλάχιστον 20.000.000
δραχμών, όπως είχε αναγνωρισθεί
με την 104/1997 οριστική απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου,
πλην όμως δεν κατέστη δυνατόν να τις
εισπράξει παρά τον έντονο και συνεχή
μέχρι και σήμερα δικαστικό αγώνα
(εκκρεμεί σήμερα ενώπιον του Αρείου
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Πάγου μετά από αίτηση αναίρεσης που
άσκησε ο ίδιος). Εξάλλου, πιθανολογήθηκε, ότι στερείται και αφανών περιουσιακών στοιχείων ή πηγών εισοδημάτων,
ικανών, με την απειλή της αιτουμένης
προσωποκρατήσεως του, να οδηγήσουν στην ικανοποίηση της ανωτέρω
απαιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου.
Ενόψει τούτων η αιτούμενη προσωπική
κράτηση του καθού η αίτηση δεν είναι
πρόσφορο μέτρο, για την ικανοποίηση
της ανωτέρω απαιτήσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ αυτού, αφού, για
τους προεκτεθέντες, ανεξαρτήτως της

θελήσεως του, λόγους οικονομικής του
αδυναμίας, δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει στην ικανοποίηση της παραπάνω
απαιτήσεως. Συνεπώς, δεν συντρέχει εν
προκειμένου η ανωτέρω αξιουμένη κατά
νόμο προϋπόθεση απαγγελίας προσωπικής κατ’ αυτού κρατήσεως, για την
είσπραξη της παραπάνω απαιτήσεως
του Ελληνικού Δημοσίου και η ένδικη
αίτηση, που είναι ορισμένη και νόμιμη
στηριζόμενη στις αναφερόμενες στην
αρχή διατάξεις, πρέπει ν’ απορριφθεί
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

331/2007
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Τρυφωνίδης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δικαστική Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Αλεξάνδρα
Γιαννοπούλου, Μαρία Σιάτου).
Πίνακας κατάταξης. Κρίση του πρωτόδικου δικαστηρίου ότι τα ποσά που αφαίρεσε ο
συμ/φος από το πλειστηρίασμα (19.220 δρχ. για έξοδα του και 52.000 δρχ. για έξοδα του
δικ. επιμελητή) δεν κρίνονται υπερβολικά ώστε να δικαιολογείται η ακύρωση του πίνακα
κατάταξης, είναι εσφαλμένη. Γι αυτό και ακυρώνεται ο πίνακας από το Εφετείο. Περιστατικά.

Η υπάλληλος του πλειστηριασμού για έξοδα και τέλη από τη σύνταξη
του ανακοπτόμενου πίνακα κατάταξης
αφαίρεσε για δικαιώματα πρωτοτύπου,
α’ φύλλο 15.000 δραχμές, πλέον 8 φύλλα Χ 800 δραχμές το φύλλο = 6.400
δραχμές + 100 δραχμές για μεγαρόσημο και συνολικά 21.500 δραχμές, ήτοι
επιπλέον 6.500 δρχ., επίσης δε για
έκαστο αντίγραφο 9 φύλλων Χ 1.100
δραχμές = 9.900 δραχμές + 100 δραχμές για μεγαρόσημο = 10.000 δραχμές
Χ 6 αντίγραφα = 60.000 δραχμές και
για έξοδα επίδοσης έξι αντιγράφων
26.500 δραχμές, που κακώς αφαιρέθηκαν, πλην όμως ο προσβαλλόμενος
πίνακας (και κατ’ ακολουθία η εκκα-

λουμένη), βάλλεται για το θέμα αυτό
μόνο κατά το ποσό των 4 επιδόσεων Χ
4.000 δρχ. =16.000 δρχ., ο δε σχετικός
λόγος της ανακοπής πρέπει να γίνει εν
μέρει δεκτός και ως ουσία βάσιμος. Τα
αντίθετα κρίνασα η εκκαλουμένη έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή
του νόμου, ο δε σχετικός λόγος της έφεσης πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος.
Μετά τα παραπάνω, παρανόμως προαφαιρέθηκαν έξοδα και δικαιώματα
εκτέλεσης συνολικού ποσού (26.220 +
25.800 +6.500+16.000 =) 74.520 δρχ.,
ήτοι 218, 69 ευρώ. Το πρωτοβάθμιο
Δι-καστήριο που δέχθηκε ότι η ως άνω
υπάλληλος του πλειστηριασμού προαφαίρεσε για τις προαναφερόμενες πρά-

360

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ξεις και ενέργειες του δικαστικού επιμελητή επιπλέον ποσό 52.000 δρχ., πλην
όμως ότι τα ποσά αυτά δεν κρίνονται
υπερβολικά ώστε να δικαιολογείται η
ακύρωση του πίνακα κατάταξης, με
πε-ραιτέρω συνέπεια την καθυστέρηση
της ολοκλήρωσης της εκτέλεσης και στη
συνέχεια απέρριψε για το λόγο αυτό την
ανακοπή, έσφαλε ως προς την ορθή
ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και
την εκτίμηση των αποδείξεων και συνεπώς βασίμως παραπονείται το εκκαλούν. Γι αυτό πρέπει να γίνει δεκτή η
έφεση ως ουσιαστικά βάσιμη και να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση. Στη
συνέχεια, πρέπει να διακρατηθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο αυτό και να δικα-

σθεί ανακοπή από το παρόν Δικαστήριο (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔικ), η
οποία πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει
ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη,
να μεταρρυθμισθεί ο προσβαλλόμενος
πίνακας και να μειωθεί το ποσό των
προαναφερομένων εξόδων της προδικασίας και της κυρίας διαδικασίας της
εκτέλεσης κατά το ποσό των 218, 69
ευρώ, ποσό το οποίο πρέπει να αποτελέσει διανεμητέο πλειστηρίασμα, επί
του οποίου πρέπει να καταταγεί οριστικώς κα προνομιακώς το ανακόπτον, ως
μόνο ανακόπτον τα σχετικά κονδύλια,
προς μερική ικανοποίηση των αναγγελθεισών απαιτήσεων του.

353/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή - Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Αντωνόπουλος, Νίκος Παπάκος).
Ιδιωτικό έγγραφο. Για να έχει αποδεικτική δύναμη πρέπει να έχει την ιδιόγραφη υπογραφή
του εκδότη δηλαδή εκείνου που αναλαμβάνει υποχρεώσεις από το έγγραφο. Τιμολόγια. Δεν
έχουν αποδεικτική δύναμη για εκείνον στο όνομα του οποίου εκδόθηκαν από τον πωλητή
αν δεν φέρουν την υπογραφή του φερόμενου ως αγοραστή. Διαταγή πληρωμής. Με βάση
τιμολόγια μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής αν έχουν υπογραφή του αγοραστή ή αν
υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα οπότε με βάση τα έγγραφα αυτά και τα τιμολόγια μπορεί
να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Αντιπροσώπευση. Συνέπειες. Περιστατικά.

Για να έχει αποδεικτική δύναμη
ιδιωτικό έγγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 443 Κ.Πολ.Δίκ. πρέπει να έχει τη
ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, δηλα-δή
εκείνου που αναλαμβάνει υποχρεώ-σεις
από το έγγραφο. Ειδικώς, τα τιμο-λόγια
που εκδίδονται στην αγορά, κυ-ρίως για
φορολογικούς λόγους, δεν μπορούν να
έχουν αποδεικτική δύναμη για εκείνον
στο όνομα του οποίου εκδό-θηκαν
από τον πωλητή, δεν φέρουν την
υπογραφή του φερόμενου ως αγοραστή

για το νόμιμο της εκδόσεως της ή για την
κατάρτιση της συμβάσεως πωλή-σεως ή
για την παραλαβή των εμπορευ-μάτων
που αναφέρονται σ’ αυτά, διότι έτσι τα
εν λόγω τιμολόγια δεν έχουν εκ-δοθεί
από τον αγοραστή ούτε φέρουν την
υπογραφή του φερόμενου ως αγοραστή ή των νομίμων αντιπροσώπων
αν έχουν εκδοθεί στο όνομα του νομικού
προσώπου. Με μόνα λοιπόν τα τιμολόγια του πωλητή δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής γιατί δεν απο-
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δεικνύεται από αυτό η κατάρτιση της
σύμβασης πωλήσεως που αποτελεί την
αίτια της χρηματικής απαίτησης, ούτε
η παραλαβή των εμπορευμάτων που
αναγράφονται σ’ αυτό από τον φερόμενο αγοραστή, εκτός αν υπάρχουν συνοδευτικά της σύμβασης πώλησης έγγραφα, οπότε με βάση τα έγγραφα αυ-τά
και τα τιμολόγια, μπορεί να ζητηθεί και
να εκδοθεί διαταγή πληρωμής γιατί από
το συνδυασμό των έγγραφων αυτών
που έχουν αποδεικτική δύναμη, αποδεικνύεται εγγράφως η ύπαρξη της απαιτήσεως (Εφ.ΑΘ. 3927/2003 ΝΟΜΟΣ,
Δ/νη 2004 σελ.203). Τέλος, από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
211-212 ΑΚ, προκύπτει ότι δήλωση
βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο)
στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευόμενου) μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αμέσως υπέρ
και κατά του αντιπροσωπευόμενου. Το
αποτέλεσμα αυτό επέρχεται, είτε η δήλωση βούλησης γίνει ρητά στο όνομα
του αντιπροσωπευομένου, είτε συνάγεται από τις περιστάσεις ότι έγινε στο
όνομα του (ΑΠ 1792/2002, ΑΠ 1308/02
ΝΟΜΟΣ). Η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται είτε με σχετική δικαιοπραξία, οπότε γίνεται λόγος για εκούσια αντιπροσώπευση, είτε με διάταξη
νόμου. Στην εκούσια αντιπροσώπευση
η εσωτερική σχέση μεταξύ αντιπροσωπευομένου και αντιπροσώπου συνίσταται συνήθως σε σύμβαση εντολής ή άλλη
σύμβαση (ΑΠ 134/2004 ΝΟΜΟΣ).
Αποδείχθησαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η καθ’ ής η
ανακοπή, η οποία διατηρεί επιχείρηση
εμπορίας πετρελαιοειδών, πώλησε στον
ανακόπτοντα ποσότητες πετρελαίου
για τις οποίες εκδόθήκαν τα ακόλουθα
τιμολόγια- δελτία αποστολής στο όνομα
της επιχείρησης του (μεταπώλη-ση
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πετρελαιοειδών, Παλαιοβαρβάσαινα
Ηλείας) ήτοι 44/26-1-2003, 48/4-2-2003,
55/14-3-03, 56/20-3-03, 59/15-4-03,
62/23-4-03 και 3/31-3-03 στα οποία
αναγράφεται το πωληθέν κατ’ είδος και
ποσότητα πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή
μονάδος, το συνολικό τίμημα, ο χρόνος
πληρωμής (επί πιστώσει) και τα στοιχεία του αγοραστή ανακόπτοντος. Την
ανωτέρω ποσότητα πετρελαίου κάθε
φορά παρελάμβανε ο Δ.Κ, ενεργώντας
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του
ανακόπτοντος, δηλαδή ως αντιπρόσωπος του, υπογράφοντας την παραλαβή
στο σώμα των τιμολογίων αυτών, γεγονός το οποίο συνομολογείται από
τους διαδίκους. Ο Δ.Κ παρουσιάστηκε
στην καθ’ ής η ανακοπή από τον ανακόπτοντα ως ο άνθρωπος που θα ήταν
πλέον στην επιχείρηση του ως υπεύθυνος και θα τον εκπροσωπούσε νόμιμα σε όλες τις συναλλαγές, και η επιχείρηση του θα εξακολουθούσε να λειτουργεί στο όνομα του (ανακόπτοντος)
με τη σύμφωνη γνώμη του και κατόπιν
της μεταξύ τους εσωτερικής συμφωνίας
που εμπεριέχεται στο από 17-10-2002
ιδιωτικό συμφωνητικό. Έτσι, στο όνομα
της επιχείρησης του ανακόπτοντος εκδόθηκαν όλα τα ανωτέρω τιμολόγια,
με τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία, τα
οποία συμπεριλαμβάνονται στα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που τηρούσε
ο ανακόπτων και στις φορολογικές
του υποχρεώσεις απέναντι στη φορολογούσα αρχή για υποβολή δηλώσεων
ετησίου εισοδήματος, περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Η οποιαδήποτε εσωτερική σχέση του ανακόπτοντος με τον
Δ.Κ., δεν αφορά την καθ’ ής η ανακοπή
πωλήτρια. Από την ανωμοτί κατάθεση
του ανακόπτοντος και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της καθ’ ής η ανακοπή σαφώς συνάγεται ότι τα ανωτέρω
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εμπορεύματα κατά είδος και ποσότητα
παραδόθηκαν και παρελήφθησαν από
την επιχείρηση του ανακόπτοντος δια
του αντιπροσώπου του Δ.Κ στα πλαίσια
της διατάξεως του άρθρου 211 ΑΚ και
ως εκ τούτου η μη υπογραφή του ιδίου
του ανακόπτοντος στα επίδικα τιμολόγια δεν είναι στοιχείο της εγκυρότητας
των ιδιωτικών αυτών εγγράφων, τα
οποία εμπεριέχουν σαφέστατα δήλωση

παράδοσης και παραλαβής αλλά και
χρηματική απαίτηση, το ύψος της
οποίας, ως εμπεριέχεται στα ανωτέρω
τιμολόγια, δεν αμφισβήτησε ο ανακόπτων. Με βάση τα ανωτέρω, η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, εγκύρως
εκδόθηκε σε βάρος του ανακόπτοντος
και πρέπει να επικυρωθεί απορριπτόμενης της ανακοπής ως κατ’ ουσίαν αβάσιμης.

366/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Πέτρος Χόρτης, Γεράσιμος Γαντζίας, Αριστείδης Μαργέλλης).
Ένορκες βεβαιώσεις. Λαμβάνονται υπόψη τρεις για κάθε πλευρά και μόνον αν έχουν
δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. Ο
περιορισμός ισχύει όταν σε ένορκες βεβαιώσεις έχουν ληφθεί αποκλειστικά για
τη συγκεκριμένη δίκη. Μαρτυρίες τρίτων που έχουν ληφθεί υπό τύπον ενόρκων
βεβαιώσεων πριν από την έναρξη της δίκης όπως σε προηγούμενη δίκη ασφαλιστικών
μέτρων, εφόσον επιτρέπεται η απόδειξη με μάρτυρες, μπορούν να ληφθούν υπόψη
από το δικαστήριο για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Εκτός αν κατά την κρίση
του έχουν ληφθεί για να χρησιμεύσουν και στη δίκη κατά την οποία κρίνεται η διαφορά.

Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον
ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη το πολύ τρεις
κάθε πλευρά και μόνον αν έχουν δοθεί
ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από
τις βεβαιώσεις και αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον
ημέρες πριν από αυτή. Ο περιορισμός
αυτός υφίσταται όταν οι ένορκες βεβαιώσεις έχουν ληφθεί αποκλειστικά για
τη συγκεκριμένη δίκη, οπότε και το Δικαστήριο υποχρεούται επί περισσοτέρων των τριών επικαλουμένων και
προ-σαγομένων, να λάβει υπόψη μόνον
τις τρεις πρώτες από τις επικαλούμενες
κατά σειρά και προσκομιζόμενες (Β.
Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δι-

κονομίας, Ερμηνευτική Νομολογιακή
Ανάλυση, συμπληρωματικός τόμος
2001, σελ. 311, ΑΠ 725/2005, ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ). Μαρτυρίες τρίτων που έχουν
ληφθεί υπό τον τύπο ενόρκων βεβαιώσεων πριν από την έναρξη της δίκης,
όπως σε προηγηθείσα δίκη ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον επιτρέπεται
η απόδειξη με μάρτυρες, μπορούν να
ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο για
τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων,
εκτός αν, κατά την κρίση του, έχουν ληφθεί για να χρησιμεύσουν και στη δίκη,
κατά την οποία κρίνεται η διαφορά (ΑΠ
624/2004 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1148/2002
ΕλλΔνη 2002. 408).
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408/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Βασίλειος Ζορμπάς).
Αναψηλάφηση. Ανεύρεση κρίσιμων εγγράφων που δεν μπόρεσε να προσκομίσει
εγκαίρως ο αιτών από ανωτέρη βία ή τα οποία κατακράτησε ο αντίδικος του ή τρίτος που
είχε συνεννοηθεί ο αντίδικος και των οποίων (εγγράφων) την ύπαρξη αγνοούσε, ο αιτών
όπως επίσης αγνοούσε και την κατοχή τους από τον αντίδικο ή τον τρίτο κατά τη διάρκεια
της δίκης. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να υπήρχαν κατά τη διάρκεια της δίκης αλλά γίνεται
επίκληση και προσαγωγή τους για πρώτη φορά στη δίκη της αναψηλάφησης. Έγγραφα
που συντάχθηκαν μετά το χρόνο δημοσίευσης της προσβαλλομένης με αναψηλάφηση
απόφασης δεν μπορούν να θεμελιώσουν άσκηση αναψηλάφησης. Εξαίρεση όταν από
το μεταγενέστερο έγγραφο προκύπτει η ύπαρξη και το περιεχόμενο κρίσιμου εγγράφου.
Πότε το έγγραφο είναι «κρίσιμο». Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 544 αριθ. 7
ΚΠολΔ η αναψηλάφηση επιτρέπεται αν
ο διάδικος που τη ζητεί βρήκε ή πήρε
στην κατοχή του μετά την έκδοση της
προσβαλλόμενης απόφασης νέα κρίσιμα έγγραφα, τα οποία δεν μπορούσε να
προσκομίσει εγκαίρως από ανωτέρα βία
ή τα οποία κατακράτησε ο αντίδικος του
ή τρίτος που είχε συνεννοηθεί με τον
αντίδικο και των οποίων (εγγράφων)
την ύπαρξη αγνοούσε, όπως επίσης
αγ-νοούσε και την κατοχή τους από τον
αντίδικο ή τον τρίτο κατά τη διάρκεια
της δίκης. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι τα έγγραφα που επικαλείται
ο αιτών την αναψηλάφηση πρέπει
να είναι νέα, υπό την έννοια ότι αυτά
υπήρ-χαν κατά τη διάρκεια της δίκης
αλλά γίνεται επίκληση και προσαγωγή
αυ-τών για πρώτη φορά στη δίκη για
την αναψηλάφηση. Επομένως, έγγραφα
που συντάχθηκαν μετά το χρόνο δημοσίευσης της προσβαλλόμενης με αναψηλάφηση απόφασης δεν μπορούν να
θεμελιώσουν αίτηση αναψηλάφησης.
Κατ’ εξαίρεση μπορεί να θεμελιωθεί
λό-γος αναψηλάφησης και με τέτοια
μετα-γενέστερα έγγραφα, όταν από το

περιε-χόμενο τους προκύπτει η ύπαρξη
και το περιεχόμενο κρίσιμου εγγράφου,
που είχε εκδοθεί πριν τη δημοσίευση
της προσβαλλομένης απόφασης, του
οποίου η έγκαιρη προσκόμιση δεν ήταν
δυνατή για ένα από τους λόγους που
ορίζονται στην παραπάνω διάταξη.
Κρί-σιμο θεωρείται το έγγραφο όταν
αφορά ουσιώδη περιστατικά της δίκης
που έχει διεξαχθεί και η προσκόμιση του
μπο-ρούσε να ασκήσει από αποδεικτική
άποψη αποφασιστική επιρροή σ’ αυτή
προς απόδειξη ή ανταπόδειξη της
βά-σης της αγωγής ή αυτοτελούς ισχυρισμού του εναγομένου προς απόκρουση αυτής, υπό την προϋπόθεση
ότι τα πραγματικά περιστατικά είχαν
προταθεί από τον αιτούντα διάδικο
είτε προς θεμελίωση αγωγής είτε προς
θε-μελίωση αυτοτελούς ισχυρισμού
προς αντίκρουση της (ΑΠ 1456/2003,
ΕλλΔνη 2005.1067, ΑΠ 67/2003,
ΕλλΔνη 2003.714, ΑΠ 1264/2004, ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ).
Στην προκείμενη περίπτωση, ο
αιτών, με την από 22-10-2005 αίτηση
του, εκθέτει ότι δυνάμει της 319/1993
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διαταγής πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθής
το χρηματικό ποσό που αναφέρεται σ’
αυτή ως χρεωστικό κατάλοιπο μεταξύ
τους αλληλόχρεου λογαριασμού. Ότι
κατά της προαναφερόμενης διαταγής
πληρωμής άσκησε την από 22-4-1993
ανακοπή του ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, επί της οποίας
εκδόθηκε ερήμην του η 832/1995 απορριπτική της ανακοπής του απόφαση. Ότι
κατά της τελευταίας απόφασης άσκησε
την από 27-3-1996 έφεση ενώ-πιον
του παρόντος Δικαστηρίου, με κυ-ρίους
και προσθέτους λόγους, πλην όμως η
έφεση του γενομένη δεκτή, λό-γω της
ερημοδικίας του στο πρώτο βαθ-μό
με την 775/1996 απόφαση, απορρίφθηκε και πάλιν η ανακοπή του και η
άνω εφετειακή απόφαση έχει καταστεί
ήδη αμετάκλητη, μετά την απόρριψη
ασκηθείσης κατ’ αυτής αναίρεσης, με
την 330/1998 απόφαση του Αρείου Πάγου και τέλος εκθέτει ο αιτών ότι στις 2
Σεπτεμβρίου 2005 και 12 Οκτωβρίου
2005 περιήλθαν στην κατοχή του κρίσιμα έγγραφα, την ύπαρξη των οποίων
αγνοούσε, καθόσον απέκρυπτε η κα-θής
και τρίτος και ειδικότερα 1) η 2084/2005
βεβαίωση του Γραμματέα του Τμήματος Αρχείου του Πρωτοδικείου Πατρών, από την οποία αποδεικνύεται
ότι δεν υπάρχει στο Αρχείο του Πρωτοδικείου η 319/14-4-1993 διαταγή πληρωμής και συνεπώς η προαναφερόμενη
διαταγή πληρωμής συμπληρώθηκε
αυ-θαίρετα και είναι πλαστή μη φέρουσα
ούτε υπογραφή του εκδοθέντος αυτήν
δικαστή και γραμματέως και 2) τα
πρωτότυπα δέκα συναλλαγματικών,
από τα οποία αποδεικνύεται ότι η μεταξύ αυτού και της καθής σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού έκλεισε χωρίς η
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απαίτηση της καθής να είναι βέβαιη,
απαιτητή και εκκαθαρισμένη. Ζητεί δε
την εξαφάνιση της προαναφερόμενης
775/1996 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου και την κατ’ ουσίαν έρευνα της
υπόθεσης, ώστε να γίνει δεκτή η από
27-3-1996 έφεση του και η από 22-41993 ανακοπή του.
Η αίτηση έχει ασκηθεί νομότυπα
και εμπρόθεσμα (άρθρα 495 παρ. 1, και
2, 544 αρ. 7 και 545 παρ. 1 και 3 εδ. ε του
ΚΠολΔ). Επομένως, είναι πα-ραδεκτή
και πρέπει να ερευνηθεί περαι-τέρω
ως προς το παραδεκτό και βάσι-μο των
λόγων της (άρθρο 549 του ΚΠολΔ).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα:
Δυνάμει της 319/14-4-1993 διαταγής
πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών ο αιτών υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθής
το ποσό των 7.112.945 δραχμών, ως
ορι-στικό κατάλοιπο κατά το κλείσιμο
του μεταξύ τους 4610/5-2-1993 αλληλόχρεου λογαριασμού. Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής ο αιτών
άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών την από 22-4-1993
ανακοπή του, με μοναδικό λόγο την
ακυρότητα της προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής, γιατί η καθής, με την
από 12-4-1993 εξώδικη δήλωση πρόσκληση της, έταξε σ’ αυτόν δεκαήμερη
προθεσμία για την εξόφληση της οφειλής του, ενώ κατόπιν προφορικής συμφωνίας του με το διευθυντή του υποκαταστήματος της των Πατρών του παρασχέθηκε προθεσμία εξόφλησης μέχρι τις
10-5-1993 και έτσι η έκδοση διατα-γής
πληρωμής πριν την πάροδο των παραπάνω προθεσμιών ήταν άκαιρη. Το
Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών, με
την 832/1995 οριστική απόφαση του,
απέρ-ριψε την ανακοπή ερήμην του ανακόπτοντος και ήδη αιτούντος. Κατά της
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πρωτόδικης απόφασης ο αιτών άσκησε
ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου
την από 27-3-1996 έφεση του, με τους
από 13-5-1996 πρόσθετους λόγους.
Η έφε-ση του, μετά των πρόσθετων
λόγων της, συζητήθηκε στις 23-5-1996
αντιμω-λία των διαδίκων και εκδόθηκε η
προ-σβαλλόμενη 775/1996 απόφαση,
με την οποία εξαφανίστηκε η πρωτόδικη
από-φαση λόγω της ερημοδικίας του
ανακό-πτοντος στον πρώτο βαθμό και
απορρί-φθηκε κατ’ ουσίαν περαιτέρω
δικασθεί-σα εκ νέου η ανακοπή ως προς
τον πιο πάνω λόγο της, ενώ οι ισχυρισμοί
που υποβλήθηκαν με το δικόγραφο των
προσθέτων λόγων απορρίφθηκαν
ως απαράδεκτοι, με την αιτιολογία ότι
αποτελούσαν νέους λόγους ανακοπής,
που δεν προτάθηκαν κατά τα οριζόμενα
στη διάταξη του άρθρου 585 παρ. 2
του ΚΠολΔ. Η τελευταία απόφαση επιδόθηκε στον αιτούντα στις 10-12-1996
(βλ. επισημείωση του δικαστικού επιμελητή Πατρών Ι.Κ. επί του αντιγράφου
της προσβαλλόμενης με την κρινόμενη
αίτηση απόφασης, την οποία προσκομίζει με επίκληση ο αιτών), ο οποίος
άσκησε αναίρεση κατ’ αυτής, που απορρίφθηκε με την 330/1998 απόφαση του
Αρείου Πάγου.
Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι μετά από αίτηση του αιτούντος εκδόθηκε η
2084/12-10-2005 βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδίκου Πατρών, στην
οποία βεβαιώνεται ότι στο τόμο Διαταγών πληρωμών, του έτους 1993, στον
οποίο περιλαμβάνονται οι εκδοθείσες
διαταγές πληρωμής από αριθμό 301
έως 350, δεν υπάρχει η 319/14-4-1993
διαταγή πληρωμής και «όπως φαίνεται
έχει σκιστεί από άγνωστο άτομο». Από
την παραπάνω βεβαίωση σαφώς προκύπτει ότι έχει εκδοθεί και έχει συμπεριληφθεί στον εν λόγω Τόμο Διαταγών
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Πληρωμής του Πρωτοδικείου Πατρών
και η 319/14-4-1993 διαταγή πληρωμής
και όχι ότι η προαναφερόμενη διαταγή
πληρωμής είναι ανύπαρκτη ως μη εκδοθείσα από Δικαστή του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, όπως αβάσιμα
ισχυρίζεται ο αιτών, απλώς κάποιος
που είχε κάποιο συμφέρον να την εξαφανίσει και υπεξαίρεσεν αυτό το έγγραφο σε άγνωστο χρόνο. Επίσης, από την
3557/2005 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών (διαδικασίας
ασφαλιστικών μέτρων) αποδεικνύεται
ότι κατά τη συζήτηση της από 7-6-2005
αίτηση του αιτούντος κατά της καθής
περί επίδειξης εγγράφων (συναλλαγματικών), ο πληρεξούσιος δικηγόρος της
τελευταίας παρέδωσε στον αιτούντα
ενώπιον του ακροατηρίου δέκα συναλλαγματικές. Τα έγγραφα όμως αυτά,
πέραν από το ότι δεν αποδεικνύεται ότι
ο αιτών εμποδίστηκε να τα λάβει εγκαίρως στην κατοχή του από την καθής ή
τρίτο σε συννενόηση με αυτή, δεν θεωρούνται κρίσιμα για το θέμα που έκρινε
επί της ουσίας το παρόν Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της από 22-4-1993 ανακοπής του αιτούντος, μετά την εξαφάνιση της 832/1995 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Όπως
προαναφέρθηκε, ο αιτών είχε ζητήσει
την ακύρωση της 319/1993 διαταγής
πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών επικαλούμενος ακυρότητα αυτής, γιατί η καθής
δεν τήρησε την προθεσμία που του
χο-ρήγησε προς εξόφληση κα όχι γιατί
η απαίτηση της τελούσε υπό αίρεση και
δεν ήταν βέβαιη, απαιτητή και εκκαθαρισμένη, όπως ισχυρίζεται με την ένδικη
αίτηση του, ενώ με την ανακοπή του δεν
είχε προβάλει ισχυρισμό περί ανυπαρξίας και ανυπόστατου της ίδιας της διαταγής πληρωμής. Συνεπώς, τα προαναφε-
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ρόμενα έγγραφα και αν ακόμη βρίσκονταν στην κατοχή του αιτούντος και προσκομίζονταν νόμιμα από αυτόν κατά τη
συζήτηση της από 27-3-1996 έφεσης
του, δεν θα μπορούσαν να ασκήσουν
από αποδεικτική άποψη επιρροή και
μάλιστα αποφασιστική στη δίκη εκείνη

προς απόδειξη του παραπάνω λόγου
της ανακοπής του. Επομένως, πρέπει
ν’ απορριφθεί η αίτηση ως αβάσιμη
κατ’ ουσίαν.

430/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Λέων, Ελευθέριος Σταύρου).
Δικαστής. Εξαίρεση δικαστή. Λόγος εξαίρεσης ιδρύεται και σε περίπτωση που η συμμετοχή
του στη σύνθεση του δικαστηρίου δημιουργεί υπόνοια μεροληψίας. Ο λόγος της εξαίρεσης
πρέπει να κριθεί τόσο από αντικειμενική όσο και από υποκειμενική άποψη. Δηλαδή για
τη θεμελίωση του σχετικού λόγου δεν αρκεί το αν ο υπό εξαίρεση δικαστής πιστεύει ότι
μπορεί να αποφασίσει αμερόληπτα, αλλά να μπορεί να προκληθεί στους διαδίκους και
στην κοινή γνώμη η εντύπωση ότι ο δικαστής δεν μπορεί να αποφασίσει αμερόληπτα και
απροκατάληπτα. Αν ο ίδιος ο δικαστής προβεί σε δήλωση ότι δεν μπορεί να αποφασίσει
αμερόληπτα πρέπει η δήλωση του να γίνει σεβαστή. Διαδικασία. Περιστατικά.

Επειδή, λόγος εξαίρεσης του
δι-καστή ιδρύεται κατά το άρθρ. 52
περ. στ’ Κ. Πολ. Δικ. και σε περίπτωση
που η συμμετοχή του στη σύνθεση
του δικα-στηρίου προκαλεί υπόνοια
μερολη-ψίας. Η διάταξη είναι σύστοιχη
και προς το άρθρ. 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ
που θεωρεί προϋπόθεση της αρχής της
δί-καιης δίκης την εξασφάλιση της μέσω
της αμεροληψίας αντικειμενικότητα του
δικαστηρίου και των μελών του (βλ.
σχετ. ΕΔΔΑ De Haan v. Netheland βλ.
Δ. 1998. 95 Algan v. Spain 28.10.98
ΕΕΕυρΔ 1999.994). Ο λόγος εξαίρεσης
πρέπει να κριθεί τόσο υπό αντικειμενική
(ΑΕΔ 7/93 Ελλ.Δ. 1994. 299), όσο
και υπό υποκειμενική άποψη (ΕΔΔΑ
Hauschildt ECHER A.154) δηλαδή για
τη θεμελίωση του σχετικού λόγου δεν
αρκεί το αν ο υπό εξαίρεση δικαστής
πιστεύει ότι μπορεί να αποφασίσει αμερόληπτα, αλλά να μπορεί να προκληθεί

στους διαδίκους και στην κοινή γνώμη
η εντύπωση ότι ο δικαστής δεν μπορεί
να αποφασίσει αμερόληπτα και απροκατάληπτα, σε περίπτωση όμως που ο
ίδιος ο δικαστής προβεί σε δήλωση ότι
δεν μπορεί να αποφασίσει αμερό-ληπτα,
πρέπει να γίνει σεβαστή η θέ-ληση του
(σχετ. Νίκας σε Κεραμέα /Κονδύλη /
Νίκα Ερμ. Κ.Πολ. Δ. άρθρ. 52 αριθμ.
1). Εξ άλλου, κατά το άρθρ. 55 παρ.
1 και 4 του Κ.Πολ.Δικ. οι δικαστές του
Πολυμελούς Δικαστηρίου οφείλουν
να δηλώσουν τούτο στον Πρόε-δρο,
σε μια τέτοια περίπτωση το Δικαστήριο αποφασίζει χωρίς τη συμμετοχή
εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση χωρίς
συζήτηση στο ακροατήριο. Αν η αίτηση
υποβληθεί μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, το Δικαστήριο συγκροτείται σε
συμβούλιο, συμπληρούμενης της σύνθεσης του από έναν άλλο δικαστή, αρμοδίως οριζόμενο από τον Διευθύνοντα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

367

το Δικαστήριο και αν η δήλωση γίνει
δε-κτή, διατάσσεται η επανάληψη της
συ-ζήτησης κατά το άρθρο 307 ΚΠολΔ.
(βλ. Α.Π. 614/1987 Δ 1988. 828, Εφ.Αθ.
11834/88 Ελ.Δνη 1993. 363, Εφ.Θεσ.
2323/96 Ελ.Δνη 1996. 1396). Στην
προκειμένη περίπτωση κατά τη δικάσιμο της 15-2-2007 μετείχε ως μέλος της
σχετικής σύνθεσης του Δικαστηρίου,
που δίκασε την υπ’ αριθ. πινακίου 9
υπόθεση μεταξύ των Γ.Π και Ε.Σ Α, ο
Εφέτης Α.Σ. Κατά τη μελέτη της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο Γ.Π είχε ασκή-σει

εναντίον του προαναφερόμενου δικαστή
ως μέλους της συνθέσεως ποι-νικού
δικαστηρίου την από 26-12-2003 αγωγή
κακοδικίας και, συνεπώς, κατά την
κρίση του Δικαστηρίου, οποιαδήπο-τε
θέση λάβει ο δικαστής αυτός στην
παρούσα υπόθεση μπορεί να προκαλέσει υπόνοια μεροληψίας του. Πρέπει
λοιπόν να γίνει δεκτή η δήλωση εξαίρεσης και να διαταχθεί η επανάληψη της
συζήτησης της υπόθεσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο διατακτικό.

436/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Ζορμπάς).
Πλαστότητα εγγράφου. Όποιος την προτείνει είναι ταυτόχρονα υποχρεωμένος να προσκομίσει
έγγραφα και να αναφέρει ονομαστικά του μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά μέσα αλλιώς οι
ισχυρισμοί του είναι απαράδεκτοι. Όμως στον ισχυρισμό περί πλαστότητας της υπογραφής
εμπεριέχεται η άρνηση της γνησιότητας της στην περίπτωση που δεν προβάλλεται παραδεκτά
ο περί πλαστότητας ισχυρισμός. Τέτοιος ισχυρισμός είναι ένσταση επί των πιστωτικών τίτλων
και πρέπει να αποδείξει την πλαστότητα ο αμφισβητών την γνησιότητα.

Κατά το άρθρο 463 του Κ. Πολ.
Δ. όποιος προβάλει 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 (ΑΠ 188/199 Ελ.Δ
40. 1094, ΑΠ 151/1999 Ελ.Δ. 40. 1092).
Ενόψει όμως ότι στον ισχυρισμό περί
πλαστότητας της επί του εγγρά-φου
φερόμενης υπογραφής εμπεριέχεται η άρνηση της γνησιότητας αυτής,
στην περίπτωση που δεν προβάλλεται
παραδεκτά ο περί πλαστότητας ισχυρισμός, είναι ερευνητέος ο εμπεριε-

χόμενος σ’ αυτόν ισχυρισμός περί μη
γνησιότητας της υπογραφής, που φέρει
τον χαρακτήρα ενστάσεως επί των πιστωτικών τίτλων και το βάρος της αποδείξεως φέρει ο αμφισβητών τη γνησιότητα της υπογραφής (ΕΑ 6097/1991
Ελ. Δ 29.374, Γέσιου-Φαλτσή Δίκαιο
αποδείξεως Εκδ.3η σελ.282).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά:Η εναγόμενη
διατηρούσε μέχρι και το έτος 2000 ατομική επιχείρηση τουριστικού γραφείου
στην Πάτρα. Από την άλλη πλευρά ο
ενάγων διατηρεί επιχείρηση τουριστικού
πρακτορείου στην Ανδραβίδα Ηλείας
και είναι ιδιοκτήτης των υπ’ αριθ.
κυκλ. ΑΧΕ-4719, τύπου SCANIA και
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ΑΧΗ-7726, τύπου MERSENTES 0303
τουριστικών λεωφορείων. Με το από
3-2-1997 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως τουριστικού λεωφορείου ο ενάγων
συμβλήθηκε με το σύζυγο της εναγομένης Α.Σ και εκμίσθωσε σ’ αυτόν το
πρώτο από τα άνω λεωφορεία για ένα
έτος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί
για τις ανάγκες της επιχείρησης της
ενα-γομένης, αντί μηνιαίου μισθώματος
600.000 δραχμών. Η εν λόγω μίσθωση
ανανεώθηκε για ένα ακόμη έτος με το
ίδιο μίσθωμα, δυνάμει του από 3-2-1998
συμφωνητικού ανανεωτηρίου μίσθωσης.
Εξάλλου με το από 1-5-1998 συμφωνητικό μίσθωσης ο ενάγων συμβλήθηκε
και πάλι με το σύζυγο της εναγόμενης
και εκμίσθωσε σ’ αυτόν το δεύτερο από
τα άνω λεωφορεία για ένα έτος και με
τους ίδιους όρους και μίσθωμα με την
προηγούμενη μίσθωση. Τις παραπάνω
μισθώσεις συνήψε ο σύζυγος της εναγομένης με τη συναίνεση της τελευταίας
και προς εξυπηρέτηση των αναγκών της
τουριστικής επιχείρησης της ίδιας, αφού
κατά το πλείστον οι συναλλαγές της
επιχείρησης προς τρίτους γίνοταν από
αυτόν, ο οποίος είχε σχετική εμπειρία,
αφού στο παρελθόν διατηρούσε παρόμοια επιχείρηση. Κατά το έτος 1999 από
τις παραπάνω μισθώσεις είχε προ-κύψει
υπόλοιπο οφειλής μισθωμάτων ύψους
3.600.000 δραχμών, για την κά-λυψη
του οποίου ο σύζυγος της εναγό-μενης
παρέδωσε στον ενάγοντα τρεις επιταγές
με αριθμούς 3767022 5, 3767023 4,
3767021 6 της Γενικής Τρά-πεζας,
με ημερομηνίες έκδοσης 15-3-1999,
30-4-1999 και 30-6-1999, ποσών
1.200.000, 1.400.000 και 1.000.000
δραχμών, αντίστοιχα. Οι επιταγές αυτές
προέρχονται από το μπλοκ επιταγών
της εναγόμενης και εκδόθηκαν εις διαταγήν του ενάγοντος από το σύζυγο της
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εναγόμενης, ο οποίος υπέγραψε αυτές
στη θέση του εκδότη υπό την επωνυμία
της ατομικής επιχείρησης της εναγομένης, με χρέωση του 015 056010240587
λογαριασμού αυτής στην άνω τράπεζα.
Η εναγόμενη τελούσε σε γνώση των
πα-ραπάνω ενεργειών του συζύγου
της και συναινούσε σ’ αυτές. Περαιτέρω
απο-δείχθηκε ότι η εναγόμενη δεν είχε τη
δυνατότητα να πληρώσει τις άνω επιταγές κατά τη λήξη τους, οι οποίες παρέμειναν στα χέρια του ενάγοντος, χωρίς
να σφραγιστούν, μετά από παρακλήσεις της ίδιας και του συζύγου της. Στη
συνέχεια ο σύζυγος της εναγόμενης
πα-ρέδωσε στον ενάγοντα την επίδικη
με αριθμό 3767029 9 επιταγή της ίδιας
ως άνω τράπεζας, σε χρέωση του ίδιου
λο-γαριασμού, στην οποία υπήρχε μόνο
στη θέση του εκδότη η υπογραφή του
συζύγου της εναγόμενης και η σφραγίδα της επιχείρησης αυτής. Τα υπόλοιπα
στοιχεία της επιταγής ήταν ασυμπλήρωτα, κατά την παράδοση της στον
ενάγοντα, ο οποίος τα συμπλήρωσε και
εμφάνισε την επιταγή προς πληρωμή
στην πληρώτρια τράπεζα στις 22-52000, η οποία δεν πληρώθηκε ελλείψει
αντιστοίχων διαθέσιμων κεφαλαίων στο
λογαριασμό της εναγόμενης. Ειδικότερα ο ενάγων έθεσε στην άνω επιταγή
τόπο εκδόσεως την Πάτρα, ημερομηνία
εκδόσεως την 15-5-2000, ποσόν
4.385.803 δραχμές, που προέκυψε
από το συνολικό ποσόν των άνω επιταγών, πλέον των νομίμων τόκων υπερημερίας μέχρι τις 15-5-2000, με βάση τη
συμφωνία του με το σύζυγο της εναγόμενης και τη συναίνεση της τελευταίας.
Η εναγόμενη με τις εμπρόθεσμα επί της
έδρας του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου
κατατεθείσες προτάσεις, κατά τη συζήτηση της αγωγής, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ουδέποτε, υπέγραψε την επίδι-
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κη επιταγή ως εκδότρια και ότι αυτή
είναι πλαστή ως προς την υπογραφή
και το περιεχόμενο, κατονόμασε ως
πλαστογράφο τον ενάγοντα και πρότεινε ως μάρτυρα το μάρτυρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Ο ισχυρισμός αυτός
περί πλαστότητας είναι απορριπτέος
ως απαράδεκτος, αφού δεν ανάφερε η
εναγόμενη για την πληρότητα αυτού τα
άλλα αποδεικτικά μέσα, ούτε και προσκομίζει άλλωστε τέτοια αποδεικτικά
μέσα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στη μείζονα σκέψη της παρούσας.
Επο-μένως πρέπει ν’ απορριφθεί ως
αβάσι-μος ο συναφής πρώτος λόγος της
έφε-σης. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η
εναγόμενη γνώριζε για τις συναλλαγές
του συζύγου της με τον ενάγοντα και
είχε συναινέσει στην έκδοση της επίδικης επιταγής, αφού και στη μήνυση που
υπέβαλε σε βάρος του ενάγοντος αναφέρει ότι είχε επαγγελματική συνεργασία με αυτόν και ότι η επίδικη επιταγή του
είχε δοθεί λευκή, όπως προεκτέ-θηκε,
ως εγγύηση. Στη συνέχεια εξάλ-λου στη
δίκη με κατηγορούμενο τον ενά-γοντα
για πλαστογραφία της επίδικης επιταγής
η ίδια ως μηνύτρια και ο σύζυ-γος της
ως μάρτυρας κατέθεσαν ότι κα-λώς
τη συμπλήρωσε αυτός την επιταγή.
Κατόπιν τούτου, ο ενάγων κηρύχθηκε
αθώος (βλ. 3096/2005 απόφαση του
΄Α Τριμελούς Πλημ/κείου Πατρών). Επιπλέον δεν αποδείχθηκε ότι εναγόμενη
κατά το κρίσιμο διάστημα βρισκόταν σε
διάσταση με το σύζυγο της, άλλωστε
παρόμοια περίπτωση αυτός δεν θα είχε
δυνατότητα να χρησιμοποιεί το μπλοκ
των επιταγών της. Επομένως, πρέπει
να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος
ο εμπεριεχόμενος στον ισχυρισμό περί
πλαστότητας ισχυρισμός της εναγόμενης περί μη γνησιότητας της υπογραφής

369

της, αφού αποδείχθηκε, κατά τα άνω
εκτιθέμενα, ότι είχε συναινέσει στην
έκ-δοση της επίδικης επιταγής από το
σύζυγο της και στη συμπλήρωση αυτής
από τον ενάγοντα. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η επιταγή αν και εμφανίστηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα από τον ενάγοντα στην πληρώτρια τράπεζα στις
22-5-2000, δεν πληρώθηκε ελλείψει
αντι-στοίχων διαθέσιμων κεφαλαίων στο
λο-γαριασμό της εναγόμενης και σφραγίστηκε με την σχετική επισημείωση ότι
δεν πληρώθηκε. Η δε εναγόμενη κατά
το χρόνο έκδοσης και της πληρωμής
της επιταγής γνώριζε ότι δεν διέθετε
κεφάλαια προς κάλυψη αυτής δοθέντος
και του ότι η επιχείρηση της λόγω οικονομικών δυσχερειών σταμάτησε να
λειτουργεί κατά το Μάιο του 2000. Από
την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά της εναγόμενης ο ενάγων ζημιώθηκε
κατά το ποσόν της επιταγής των 12.871
ευρώ. Περαιτέρω υπέστη ηθική βλάβη
από την σε βάρος του διαπραχθείσα
αδικοπραξία της εναγόμενης και πρέ-πει
να επιδικαστεί χρηματική ικανοποίη-ση
235 ευρώ, ποσόν που κρίνεται εύλογο, σταθμίζοντας τις συνθήκες της
αδι-κοπραξίας, το είδος και το βαθμό
του πταίσματος αυτής, την έκταση της
επελθούσας ζημίας, καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των
διαδίκων. Κατ’ ακολουθίαν τούτων, το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχθηκε
τα ίδια και δέχθηκε την αγωγή ως κατ’
ουσίαν βάσιμη δεν έσφαλε ως προς την
ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και
εκτίμηση των αποδείξεων και πρέπει
όλοι οι λόγοι της έφεσης και συνακόλουθα η έφεση στο σύνολο της να
απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Τέλος, πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά
έξοδα του εφεσίβλητου του παρόντος
βαθμού δικαιοδοσίας σε βάρος της εκ-
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καλούσας, λόγω της ήττας της (άρθρα

176, 183 Κ.Πολ.Δ).

438/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Χριστόφορος Παλιογιώργος, Πάνος Νικολόπουλος).
Αγωγή με αντικείμενο αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδημάτων εξαιτίας τραυματισμού του
ενάγοντος. Ανεξάρτητα αν έχει αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό αίτημα, πρέπει να επιδίδεται
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση η συζήτηση θεωρείται απαράδεκτη. Περιστατικά.

…..Επομένως οι εφέσεις, συνεκδικαζόμενες για την οικονομία χρόνου
και δικαστικών εξόδων, πρέπει να γίνουν τυπικώς δεκτές και να εξεταστεί
το βάσιμο των λόγων τους. Για το παραδεκτό της συζήτησης της ως άνω από
22 Οκτωβρίου 2002 αγωγής του ζημιωθέντος Θ.Κ, η οποία είχε αποκλειστικά
και μόνο ως αντικείμενο την αποζημίωση
αυτού λόγω απώλειας εισοδημάτων
εξαιτίας του τραυματισμού του σε τροχαίο αυτοκινητικό ατύχημα και ανεξάρτητα από το καταψηφιστικό ή αναγνωριστικό αίτημα της, έπρεπε αντίγραφο
της αγωγής αυτής να επιδοθεί και στον
Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του
ενάγοντος κατά το άρθρο 10 παρ. 5η
του Ν 2741/1999 (άρθρο 10 § 5 Ν 489/
1976), το οποίο ως συνέπεια της παράλειψης αυτής προβλέπει την κήρυξη της
συζήτησης της αγωγής ως απαράδεκτης. Από τον ενάγοντα και εκκαλού-ντα

Θ.Κ δεν προσκομίστηκε ούτε πρωτοδίκως, ούτε κατ’ έφεση έκθεση επίδοσης της αγωγής του στον αρμόδιο ως
εκ της κατοικίας του Οικονομικό Έφορο
και συνεπώς η έφεση των εναγομένων
που έχει ως λόγο και το ότι το πρωτόδικο δικαστήριο δεν κήρυξε, όπως είχε
υποχρέωση, το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής, αλλά προχώ-ρησε
στην εξέταση της ουσίας της (το απαράδεκτο τούτο προτάθηκε από τους
εναγόμενους και με το κύριο σώμα των
πρωτόδικων προτάσεων τους, οι οποίες
κατατέθηκαν εμπροθέσμως, αφού το
εκπρόθεσμο αυτών δεν προκύπτει από
σχετική επισημείωση του γραμματέα
της έδρας) πρέπει να γίνει δεκτή, απορριπτομένης κατ’ ουσίαν της αντίθετης
έφεσης του ενάγοντος, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

452/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Αγγελόπουλος, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του
Ν.Σ.Κ Διονύσιος Ζαχαρόπουλος).
Διεκδικητική αγωγή. Διεκδίκηση τμήματος ακινήτου μεγαλύτερης εκτάσης. Δέον ο
ενάγων να προσδιορίζει με ακρίβεια το τμήμα που διεκδικείται. Συμπλήρωση τυπικών
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ελλείψεων της αγωγής (227 ΚΠολΔ). Η συμμόρφωση δεν αφορά την αοριστία ή
ακυρότητα της αγωγής. Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση δεν έχει υποχρέωση
να θεραπεύσει την αοριστία της αγωγής με υποδείξεις προς τον ενδιαφερόμενο διάδικο
και μάλιστα σε βάρος του εναγόμενου. Περιστατικά.

Επί διεκδικητικής αγωγής ακινήτου (άρθρο 1094 ΑΚ), ο ενάγων οφείλει
να περιγράψει το επίδικο ακίνητο, μνημονεύοντας με λεπτομέρεια τη θέση,
την έκταση, την ιδιότητα (π.χ. οικόπεδο,
αγρός κλπ) και τα όρια του, ώστε να μην
γεννιέται αμφιβολία για την ταυτότη-τα
του. Όταν το διεκδικούμενο ακίνητο
φέρεται στην αγωγή ως τμήμα μεγαλύτερου ακινήτου, έχει υποχρέωση ο ενάγων, εκτός από την έκταση του διεκδικούμενου αυτού τμήματος, να προσδιορίσει τη θέση του μέσα στο μεγαλύτερο
ακίνητο, ούτως ώστε να είναι δυνατόν
στον εναγόμενο μεν να αντιτάξει άμυνα
περί συγκεκριμένου επιδίκου αντικειμένου (και όχι ασαφούς), στο δικαστήριο
δε να τάξει το προσήκον θέμα αποδείξεως και να εκδώσει απόφαση δεκτική
εκτελέσεως. Το βάρος αυτό του ενάγοντος, ήτοι το να προσδιορίσει το αντικείμενο περί του οποίου ζητεί έννομη
προ-στασία, δεν μπορεί να μετατεθεί,
με οποιαδήποτε νομική κατασκευή, ούτε
στο στάδιο της αποδείξεως, δηλαδή
στους μάρτυρες, τους πραγματογνώμονας κλπ., ούτε πολύ περισσότερο στο
δικαστήριο, ώστε το τελευταίο να αποφανθεί και περί του ποίο θεωρεί ο ενάγων ως επίδικο ή πράγμα ισοδύναμο,
για ποιο δικαίωμα ο ενάγων ζητεί
προ-στασία. Εξάλλου, κατά την αρχική
δια-τύπωση του Κ.Πολ.Δικ.1968 (άρθρο
231), προβλεπόταν αληθής υποχρέωση του δικαστή να εξετάζει το δικόγραφο της αγωγής πριν από τη συζήτηση
και, σε περίπτωση που διαπίστωνε
τυ-πικές ή ουσιαστικές ελλείψεις του,
να υποδεικνύει στο διάδικο τη συμπλή-

ρωση ή τη διόρθωση του. Η υποχρέωση
αυτή του δικαστή καταργήθηκε με το
ν.δ. 958/1971 και περιορίστηκε σε απλή
δυνατότητα του, χωρίς δικονομικές κυρώσεις και μάλιστα μόνον ως προς τις
τυπικές και όχι ως προς τις ουσιαστικές
ελλείψεις, σύμφωνα με το ισχύον αντίστοιχο άρθρο 227 Κ.ΠολΔικ. Η τελευταία αυτή διάταξη, όπως γίνεται δεκτό,
δεν αφορά ακυρότητα η αοριστία της
αγωγής και δεν επιτρέπεται η διόρθωση
ή συμπλήρωση της εν λόγω αοριστίας
με βάση αυτή (Μπέης Πολ.Δικ. άρθρο
227 σελ. 1041, 1042 και για την αιτιολογία της ανωτέρω καταργήσεως άρθρο
106 σελ. 546, Σταυρόπουλος Πολ. Δικ.
άρθρο 227 παρ. 2α ). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 236 Κ.Πολ.Δικ. «ο
δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση,
πρέπει να φροντίζει με την υποβολή
ερωτήσεων ή με άλλο τρόπο να εκφράζονται σαφώς για όλα τα πραγματικά
γεγονότα τα πρόσωπα που μετέχουν
στη συζήτηση, να υποβάλλουν τις αναγκαίες προτάσεις και αιτήσεις και γενικά
να παρέχουν τις αναγκαίες διασαφήσεις για την εξακρίβωση της αλήθειας
των προσβαλλόμενων ισχυρισμών».
Η διάταξη αυτή καθιερώνει καθήκον
του δικαστή προς παροχήν επικουρίας
στους διαδίκους ως προς τα επισημαινόμενα σ’ αυτήν ζητήματα και αποτελεί
το αναγκαίο αντίβαρο του ισχύοντος
(άρθρο 106 Κ.Πολ.Δικ.) συζητητικού
συστήματος. Το καθήκον αυτό είναι καθήκον διευκρινήσεως (διασαφήσεως)
των ισχυρισμών των διαδίκων και κατατείνει στη διακρίβωση της αλήθειας τούτων, κατά την εξέταση της υποθέσεως
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(Μπέης Κ.Πολ.Δικ. άρθρο 236 σελ.
1055, 1056, Σταυρόπουλος ΚΠολΔικ.
άρθρο 236 παρ. 1β, Γ. Μητσόπουλος
Το καθήκον του Δικαστηρίου καθοδηγήσεως των διαδίκων κλπ ΝοΒ 34, 753
επ.) Από την ίδια διάταξη δεν γεννιέται
υποχρέωση του δικαστηρίου να θεραπεύσει την αοριστία της αγωγής με υποδείξεις προς τον ενδιαφερόμενο διάδικο
και μάλιστα σε βάρος του εναγομένου,
ο οποίος ευλόγως δεν γνωρίζει μέχρι τη
συζήτηση της αόριστης αγωγής για ποιο
αντικείμενο δικάζεται (ΑΠ 1574/2002 Τρ.
Νομ. Πληροφ., Εφ. Πειρ. 239/1998 Ελ.Δ.
39 σελ. 887).
Με την από 10-10-2002 αγωγή
τους οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες
ισχυρίσθηκαν ότι είναι συγκύριοι κατά
ποσοστό 2/8 ο πρώτος και 3/8 έκαστος
των λοιπών, ενός ακινήτου εκτάσεως
18.535,48 τμ., όπως ειδικότερα περιγράφουν αυτό κατά θέση, όρια και
αξία. Ότι απέκτησαν την κυριότητα
αυ-τού κατά τα ανωτέρω ποσοστά από
κληρονομιά της συζύγου του πρώτου
και μητέρας των λοιπών, την οποία
κληρονομιά αποδέχθησαν νομότυπα
και μετέγραψαν την σχετική δήλωση
αποδοχής. Ότι στην ανωτέρω δικαιοπάροχο τους είχε περιέλθει με συμβόλαιο
διανομής νόμιμα μεταγεγραμμένο. Ότι
στον πατέρα της δικαιοπαρόχου των
είχε περιέλθει με το υπ’ αριθμ. 8030/
1903 συμβόλαιο αγοράς του συμβολαιογράφου Πατρών Ι.Α, νομίμως
μετα-γεγραμμένου. Ότι άλλως έγιναν
κύριοι με έκτακτη χρησικτησία αφού το
νέμο-νταν με τα νόμιμα προσόντα αυτοί,
οι άμεσοι και απώτεροι δικαιοπάροχοι
τους από το έτος 1860 μέχρι σήμερα.
Ότι το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο από
το έτος 1992 με τον προσωρινό κτηματολογικό πίνακα αμφισβήτησε την κυριότητα τους στο τμήμα του παραπάνω
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ακινήτου τους εκτάσεως 9.500 τμ. Με
βάση το παραπάνω ιστορικό οι ενάγοντες ζήτησαν να αναγνωριστεί η κυριότητα τους σε ολόκληρο το ανωτέρω ακίνητο (18.535, 48 τμ.) καθώς επίσης και
στο επίδικο τμήμα των 9.500 τμ. που
περιλαμβάνεται σ’ αυτό και αμφισβητείται από το εναγόμενο. Το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφαση του απέρριψε την αγωγή κατά μεν
το αίτημα αναγνωρίσεως της κυριότητας των εναγόντων σε όλο το ακίνητο
τους, ως απαράδεκτη ελλείψει νομίμου
συμφέροντος καθόσον οι ενάγοντες
δεν επικαλούντο στην αγωγή τους ότι
το εναγόμενο αμφισβητεί την κυριότητα
τους επί ολοκλήρου του ακινήτου τους,
κατά δε το αίτημα αναγνωρίσεως της
κυριότητας τους στο επίδικο τμήμα των
9.500 τμ. (μέρος του όλου ακινήτου),
που αμφισβητείται από το εναγόμενο,
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται οι ενάγοντες για μη ορθή εφαρμογή του νόμου
και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ζητούν να εξαφανιστεί προκειμένου να γίνει εν όλω δεκτή η αγωγή
τους. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, κατά το μέρος που απέρριψε την αγωγή
περί αναγνωρίσεως της κυριότητας των
εναγόντων σε ολόκληρο το ανωτέρω
ακίνητο, ελλείψει εννόμου συμφέροντος,
ορθά έκρινε, τα όσα δε αντίθετα ισχυρίζονται οι εκκαλούντες με την υπό κρίση
έφεση τους απορριπτέα κρίνονται ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμα. Με την ανωτέρω
όμως αναγνωριστική αγωγή τους οι
ενά-γοντες ζητούν να αναγνωριστεί η
κυριό-τητα τους και σε μέρος του όλου
ακινή-του, ήτοι σε έκταση 9.500τμ. η
οποία αμφισβητείται από το εναγόμενο.
Το επίδικο αυτό ακίνητο περιγράφεται
στην εν λόγω αναγνωριστική αγωγή
«ως έκταση 9.500τμ., η οποία κείται
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κατά την νοτιοδυτική πλευρά του όλου
ακινήτου τους και συνορεύει Βόρεια,
Βορειοανατολικά και ανατολικά με ιδιοκτησία τους, νότια και δυτικά με δρόμο».Με αυτό το περιεχόμενο η ένδικη
αγωγή δεν είναι πλήρης και ορισμένη
όσον αφορά την ταυτότητα του επίδικου
ακινήτου και για την αοριστία αυτή πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως
ασκηθείσα. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη
από-φαση του απέρριψε την αγωγή ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμη, των εκκαλούντων
ενα-γόντων παραπονούμενων για την

κατ’ ουσίαν απόρριψη αυτής, έσφαλε ως
προς την εφαρμογή του νόμου. Γι’ αυτό,
πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη
απόφαση, να κρατηθεί και δικαστεί η
υπόθεση από το δικαστήριο αυτό και
να απορριφθεί η αγωγή ως αόριστη,
σύμφωνα και με την προηγηθείσα
νομι-κή σκέψη, κατ’ αυτεπάγγελτον
έρευνα και άνευ ως προς τούτο ειδικού
παρα-πόνου κατ’ άρθρο 533 παρ. 1 Κ.
Πολ.Δικ., της αποφάσεως αυτής ούσης
επωφελέστερης για τον εκκαλούντα από
την εκκληθείσα(Σ.Σαμουήλ Η ΕΦΕΣΗ
εκδ. 1986 σελ. 191).

465/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παπασωτηρίου, Δικαστικός Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ
Διονύσιος Ζαχαρόπουλος, Ιωάννης Μαραγκουδάκης, Παναγιώτα
Τζαμαλούκα, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Διονυσία Σχοινά).
Αναγγελία για την κατάταξη απαίτησης στον σχετικό πίνακα. Πρέπει να υπογράφεται από
δικηγόρο γιατί αποτελεί διαδικαστική πράξη. Ο δικηγόρος όμως, έστω και αν έχει προαχθεί
¨ παρ’ Αρείω Πάγω¨ πρέπει να είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας όπου
διεξάγεται η ειδική εκκαθάριση ή ο πλειστηριασμός. Αλλιώς είναι απαράδεκτη η αναγγελία.
Αναγγελία που υπογράφεται από δικηγόρο που ανήκει στο δικηγορικό σύλλογο Πειραιώς. Δεν
δικαιούται να υπογράψει αναγγελία για κατάταξη σε πλειστηριασμό που διατάχθηκε σε συμ/φο
Ζακύνθου. Η αναγγελία είναι άκυρη. Για να ήταν έγκυρη έπρεπε να συνυπογράφεται και από
δικηγόρο της Ζακύνθου. Αν ο σ/φος κάνει δεκτή την αναγγελία, ασκείται ανακοπή κατά του
πίνακα και ακυρώνεται αυτή. Η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 118 αρ. 5 ΚΠολΔ και
39§1 του ν.δ. 3026/54 «περί Κώδικος
Δικηγόρων» προκύπτει ότι το αναγγελτήριο, δηλαδή το εισαγωγικό δικόγρα-φο
της αναγγελίας με το οποίο εισάγεται στη διαδικασία της αναγκαστικής
εκτέλεσης και ειδικότερα στη διαδικασία της κατάταξης η απαίτηση του
αναγγελλόμενου δανειστή, για έλεγχο
και κατάταξη στον πίνακα κατάταξης

(ΑΠ 472/2005 ΕλλΔ 2005, 1433), πρέπει να φέρει υπογραφή από δικηγόρο
καθόσον αυτό αποτελεί και διαδικαστική πράξη για την ενέργεια της οποίας
απαιτείται και η συνδρομή της διαδικαστικής προϋπόθεσης της ικανότητας
προς το δικαιολογείν (άρθρ. 94 ΚΠολΔ),
ο δε ειδικός εκκαθαριστής (όπως και
ο υπάλληλος του πλειστηρι-ασμού)
προς τον οποίο απευθύνεται, αποτελεί
κατά τη διενέργεια της εκτέλε-σης
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δικαστική αρχή (Μπρίνιας Αναγκαστική Εκτέλεση άρθρ. 972 παρ. 380).
Αν δε φέρει υπογραφή δικηγόρου ή
υπογράφεται από δικηγόρο που δεν
έχει την ικανότητα προς επιχείρηση της
διαδικαστικής πράξης της αναγγελίας,
όπως προβλέπεται από τον Κώδικα
περί Δικηγόρων, το αναγγελτήριο είναι
απαράδεκτο ανεξαρτήτως βλάβης του
αντιδίκου (σχ. ΑΠ 547/1999 ΕλλΔνη 39.
1298) και συνακόλουθα δεν παράγει
συνέπειες στο πλαίσιο της διαδικασίας
της κατάταξης (ΕφΑθ 7532/2001
ΕλλΔνη 42.2002). Εξάλλου κατά το
άρθρο 44 του ίδιου πιο πάνω Ν.Δτος
3026/194, ο δικηγόρος δικαιούται να
ασκεί το λειτούργημα του στην περιφέρεια του δικηγορικού συλλόγου, του
οποίου είναι μέλος, ενώ σε δικαστήρια
εδρεύοντα σε άλλη περιφέρεια μπορεί
να δικηγορεί μόνο με τη σύμπραξη
δικηγόρου και αν ακόμη έχει προαχθεί
«παρ’ Αρείω Πάγω», να υπογράψει
αναγγελτήριο απαίτησης επιδιδόμενο
σε ειδικό εκκαθαριστή, που εδρεύει
σε άλλον δικηγορικό σύλλογο εκτός
της περιφέρειας που έχει διοριστεί
αυτός, χωρίς τη σύμπραξη δικηγόρου
μέλους του συλλόγου αυτού (σχετ. ΑΠ
1442/1997 ΕλλΔικ. 41.703) καθ’ όσον
η δια-δικαστική πράξη της αναγγελίας
ενερ-γείται στην περίπτωση αυτή στην
περί-πτωση αυτή στην περιφέρεια του εν
λό-γω συλλόγου, όπου εδρεύει η «δικαστική αρχή» της ειδικής εκκαθάρισης,
ενώπιον της οποίας και ασκεί κατά τον
τρόπο αυτό το λειτούργημα του, ο δικηγόρος που υπογράφει την αναγγελία
και δίδει τη παραγγελία προς επίδοση
αυτής στον ειδικό εκκαθαριστή. Με
βά-ση τα παραπάνω, η αναγγελία που
υπογράφεται από δικηγόρο κατά παράβαση των διατάξεων που προαναφέρθηκαν είναι άκυρη και δεν παράγει
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έννομα αποτελέσματα. Το κύρος δε
της αναγγελίας εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, όταν προσβάλλεται ο πίνακας κατάταξης από
αναγγελθέντα δανειστή παραπονούμενος για τη κατάταξη η μη προσήκουσα κατάταξη του σ’ αυτόν (Εφ Αθ 5200/
2002 ΕλλΔνη 2005.531). Στην προκειμένη περίπτωση από όλα τα έγγραφα
που επικαλούνται και προσκομίζουν
οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση του πρώτου των καθών σ’ όλες τις
ανακοπές Σ.Γ εκπλειστηριάσθηκε την
22.9.2004 ενώπιον της συμβολαιογράφου Ζακύνθου Θ-Α.Κ ένα ακίνητο έκτασης 5.700 τ.μ. μετά των ελαιοδένδρων
και του ισόγειο κτήματος, που βρίσκε-ται
στη θέση «Κάναλη» της τέως Κοινότητας Μπόχαλη και ήδη του Δήμου Ζακυνθίων, που άνηκε στη συγκυριότητα
των Μ.Δ.Μ, Κ.Μ και Χ.Μ. Στον πλειστηριασμό αυτόν αναγγέλθηκαν για διάφορες απαιτήσεις τους: 1)…2)…Από τον
προαναφερόμενο πλειστηριασμό του
ακινήτου, επιτεύχθηκε τίμημα 183.420
ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων
εκτέλεσης απέμεινε προς διανομή το
ποσό των 176.052,81 ευρώ. Η προαναφερόμενη συμβολαιογράφος και υπάλληλος επί του πλειστηριασμού με τον
ανακοπτόμενο υπ’ αριθμ. 17663/2004
πίνακα της κατέταξε οριστικά τον επισπεύδοντα τον πλειστηριασμό και του
άλλους αναγγελθέντες με την από
6.10.2004 αναγγελία τους δανειστές και
έτσι εξαντλήθηκε το εκπλειστηρίασμα.
Το Ελληνικό Δημόσιο με τον πρώτο λόγο της κρινόμενης ανακοπής του κατά
του παραπάνω πίνακα κατάταξης ισχυρίζεται ότι ήταν άκυρη η αναγγελία των
ήδη καταταγέντων διότι το δικόγραφο
αυτής (αναγγελίας) είχε υπογραφεί από
δικηγόρο Πειραιώς και όχι από δικηγό-
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ρο του πρωτοδικείου Ζακύνθου. Όπως
προκύπτει από την 6.10. 2004 αναγγελία των 1)Ν.Λ έως και 16ου Ν.Θ προς
την επί του πλειστηριασμού υπάλληλο
συμβολαιογράφο Ζακύνθου Θ-ΑΚ, με
την οποία αυτοί ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους στον προαναφερόμενο πλειστηριασμό, αυτή (αναγγελία) υπογράφεται από τον Σ.Λ, δικηγόρο Πειραιώς.
Σύμφωνα όμως με την προηγούμενη
νομική σκέψη, εφόσον το αναγγελτήριο
είναι δικόγραφο και η «δικαστική αρχή»
στην οποία απευθύνεται είναι η περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ζακύνθου έπρεπε οπωσδήποτε να συνυπογράφεται
και από δικηγόρο του Πρωτοδικείου
Ζακύνθου, η σύμπραξη του οποίου είναι
απολύτως αναγκαία για την εγκυρό-τητα
της πράξης αυτής και κατά συνέ-πεια
του δικογράφου (άρθρ. 54§3, 4 ΝΔ
3026/1954). Επομένως η προαναφερόμενη αναγγελία των ήδη καταταγέντων ήταν άκυρη και εσφαλμένα θεώρησε
αυτή έγκυρη η υπάλληλος επί του πλειστηριασμού και κατέταξε αυτούς στον
ανακοπτόμενο πίνακα. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι και οι λοιπές ένδικες αναγγελίες των ανακοπτόντων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου, υπογράφονται από
δικηγόρους οι οποίοι δεν είναι διορισμένοι στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου. Ειδικότερα η από 1.10.2004 αναγγελία της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς
την προαναφερόμενη συμβολαιογράφο
Ζακύνθου, υπογράφεται από τον Α.Μ,
δικηγόρο Πειραιώς. Η από 6.10.2004
αναγγελία της εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ELDON’S ΑΕΒΕ» υπογράφεται από τον Μ.Ν, δικηγόρο Πειραιώς.
Η από 6.10.2004 αναγγελία του Ι.Μ
υπογράφεται από τον Ι.Μ δικηγόρο
Αθηνών. Οι παραπάνω αναγγελίες των
τριών ανακοπτόντων είναι άκυρες, σύμ-
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φωνα με τα αμέσως προαναφερόμενα,
εφόσον υπογράφονται από δικηγόρους
που δεν είναι διορισμένοι στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου, που είναι η έδρα της
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου
συμβολαιογράφου Ζακύνθου, και δεν
συμπράττει (συνυπογράφει) και δικηγόρος διορισμένος στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου. Η ακυρότητα αυτή λαμβάνεται
υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το
δικαστήριο εφόσον οι παραπάνω αναγγελθέντες άσκησαν τις κρινόμενες ανακοπές τους με τις οποίες ζητούν την μεταρρύθμιση του ανακοπτόμενου πίνακα
κατάταξης με το σκοπό αντί των εις αυτόν καταταγέντων να καταταγούν αυτοί
για τις αναγγελθείσες απαιτήσεις τους.
Επομένως ερευνάται αυτεπαγγέλτως
η εγκυρότητα των αναγγελιών τους,
οι οποίες, όπως προαναφέρεται, είναι
άκυρες. Συνεπώς, οι προδιαληφθείσες
τρεις συνεκδικαζόμενες ανακοπές πρέπει ν’ απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμες. Περαιτέρω, όπως προαναφέρεται, ο πρώτος λόγος της ανακοπής του
Ελληνικού Δημοσίου, για ακυρότητα της
αναγγελίας των ήδη καταταγέντων, είναι
βάσιμος. Επομένως πρέπει ν’ ακυρωθεί
η κατάταξη των ήδη καταταγέντων καθών στρέφεται η κρινόμενη ανακοπή
και να καταταγεί στη θέση τους το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο, οι αναγγελίες του οποίου για το προαναφερόμενο
συνολικό ποσό των 2.565.271,93 ευρώ,
ήταν σύννομες. Συμειώνεται ότι κατά
των αναγγελθέντων και καταταγέντων
Φ.Λ και Δ.Π, δεν ασκήθηκε ανακοπή
και συνεπώς η θέση τους στον πίνακα
κατάταξης παραμένει. Κατ’ ακολουθίαν
όλων των παραπάνω πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση να
διακρατηθεί η υπόθεση από το δικαστήριο αυτό, να συνεκδικασθούν οι κρινόμενες ανακοπές, ν’ απορριφθούν ως
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ουσιαστικά αβάσιμες οι από 29.11.2004,
1.12.2004 και 3.12.2004 ανακοπές και
να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η
από 4.12.2004 ανακοπή του Ελληνικού
Δημοσίου και να μεταρρυθμιστεί ο ανακοπτόμενος πίνακας κατάταξης και

αντί των καταταγέντων, να καταταγεί
το Ελ-ληνικό Δημόσιο για το υπόλοιπο
του επιτευχθέντος τιμήματος, όπως στο
δια-τακτικό ειδικότερα ορίζεται.

480/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης, Άγγελος Αγγελόπουλος,
Κωνσταντίνος Πετρόπουλος).
Παραγραφή πενταετής(250ΑΚ). (Αμοιβή μηχανικού). Παραίτηση από τη κλήση προς
συζήτηση. Αυτή σημαίνει ότι παραίτηση του ενάγοντος από το δικόγραφο της κλήσης για
συζήτηση της αγωγής του οποτεδήποτε γενομένη, εφόσον το δικαστήριο δεν έχει προχωρήσει
στην προφορική συζήτηση επί της ουσίας της υπόθεσης. Όταν μέχρι την παραίτηση έχουν
μεσολαβήσει με αίτηση του διαδίκου αναβολές της υπόθεσης με πράξη του δικαστηρίου,
επάγεται από τότε που αυτή(παραίτηση) έγινε, την αναδρομική κατάργηση όλων των
προηγηθεισών διαδικαστικών πράξεων, διαδίκου και δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης
και της αρχικής εγγραφής, με επιμέλεια του παραιτούμενου ενάγοντος, της υπόθεσης στο
πινάκιο, που αποτελεί, διαδικαστική πράξη επίσπευσης της συζήτησης, όχι όμως και την
κατάργηση των συνεπειών όπως λ.χ. της διακοπής της παραγραφής της αξίωσης, που
επέφερε ήδη η κατάθεση της αγωγής και η επίδοση αυτής στον εναγόμενο. Περιστατικά.

Κατά τα άρθρα 294 εδάφ. α΄,
295 παρ 1 και 297 ΚΠολΔικ ο ενάγων
μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς τη συναίνεση του
εναγόμενου πριν αυτός προχωρήσει
στην προφορική συζήτηση της ουσίας
της υπόθεσης, η παραίτηση δε αυτή
γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται
στα πρακτικά ή με δικόγραφο που
επι-δίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου και έχει ως αποτέλεσμα ότι η
αγωγή θεωρείται πως δε ασκήθηκε.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 299 του
ΚΠολΔικ, οι διατάξεις των άρθρων 294
ως 298 εφαρμόζονται στην ανταγωγή,
την παρέμβαση, την προσεπίκληση,
την ανακοίνωση, τα ένδικα μέσα, την
ανακο-πή, την τριτανακοπή και σε
οποιαδήπο-τε άλλη διαδικαστική πράξη.

πληρεξούσιου δικηγόρου του, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, παραιτήθηκε από το δικόγραφο της κλήσης
προς συζήτηση της αγωγής του με
απο-τέλεσμα να ματαιωθεί η συζήτηση
αυ-τής. Νέο δικόγραφο κλήσης προς
συζή-τηση της αγωγής του ο εκκαλών
(ενά-γων) κατέθεσε στο γραμματέα του
Μο-νομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
7 Νοεμ-βρίου 2002, επιδόθηκε δε
αυτό στον εφεσίβλητο (εναγόμενο)
την 20 Νοεμβρί-ου 2002. Έτσι με την
παραίτηση από το δικόγραφο της
κλήσης προς συζήτη-ση της αγωγής
του, που έγινε από τον εκκαλούντα
κατά τα άνω την 25 Σεπτεμ-βρίου
1996 με την εγγραφή της υπόθε-σης
επιμέλεια του ενάγοντος στο πινάκιο. Επομένως, από την 7 Νοεμβρίου
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Επομέ-νως, οι παραπάνω διατάξεις που
ανα-φέρονται στην παραίτηση από το
δικό-γραφο της αγωγής εφαρμόζονται
και στην κλήση προς συζήτηση της
αγω-γής, διότι και η κλήση αυτή αποτελεί
διαδικαστική πράξη και το δικόγραφο
της αποτελεί εισαγωγικό δικόγραφο συζήτησης, ώστε η παραίτηση του καλούντος από την κλήση προς συζήτηση
να καθιστά τη συζήτηση απαράδεκτη,
αφού πλέον δεν υπάρχει εισαγωγικό
γι’ αυτήν δικόγραφο. Η παραίτηση μάλιστα αυτή, η οποία ουσιαστικά είναι
παραίτηση μόνο από τη διαδικαστική
πράξη της επίσπευσης της συζήτησης,
έχει σαν αυτόθροη συνέπεια να θεωρείται ως μη γενόμενη και η άρρηκτα με
εκείνη (κλήση για συζήτηση) συνδεδεμένη διαδικαστική πράξη της αρχικής
εγγραφής της υπόθεσης στο πινάκιο
κατ’ άρθρο 226 ΚΠολΔικ, η οποία δεν
αποτελεί στοιχείο ούτε της προδικασίας, ούτε προϋπόθεση της ίδιας της
διαδικαστικής πράξης, αλλά μόνο
προϋπόθεση της συζήτησης(βλ. λ.χ. ΑΠ
1350/2006 Νομ.Βήμα τόμος 54(2006),
σελίδα 1285). Τούτο σημαίνει ότι παραίτηση του ενάγοντος από το δικόγραφο της κλήσης για συζήτηση της αγωγής του, οποτεδήποτε γενόμενη, εφόσον
το δικαστήριο δεν έχει προχωρήσει στην
προφορική συζήτηση επί της ουσίας της
υπόθεσης, δηλαδή και όταν μέχρι την
παραίτηση έχουν μεσολαβήσει με αίτηση του διαδίκου αναβολές της υπόθεσης με πράξη του δικαστηρίου επάγεται, από τότε που αυτή (παραίτηση)
έγινε την αναδρομική κατάργηση όλων
των προηγηθεισών διαδικαστικών πράξεων, διαδίκων και δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής εγγραφής, με επιμέλεια του παραιτούμενου
ενάγοντος, της υπόθεσης στο πινάκιο,
που αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε,
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διαδικαστική πράξη επίσπευσης της
συζήτησης, όχι όμως και την κατάργη-ση
των συνεπειών, όπως λ.χ. της διακοπής της παραγραφής της αξίωσης, που
επέφερε ήδη η κατάθεση της αγωγής
και η επίδοση αυτής στον εναγόμενο,
οπότε στην περίπτωση αυτή η νέα
πα-ραγραφή της αξίωσης, αρχόμενη
από την επόμενη ημέρα της επίδοσης,
θα διακοπεί εκ νέου με την κατάθεση
από το διάδικο αυτοτελούς δικογράφου
κλήσης για επαναφορά και πάλι της
υπόθεσης προς συζήτηση. Εν προκειμένω, από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι
και από όσα αυτοί συνομολογούν,
προ-έκυψαν τα ακόλουθα: Εκατέρωθεν
συνομολογείται ότι η πενταετής παραγραφή της αξιώσης του εκκαλούντος
μηχανικού κατά του εφεσιβλήτου για
καταβολή της αμοιβής του με βάση το
άρθρο 102 του π.δ 696/1974 άρχισε
την 1 Ιανουαρίου 1992. Την 25 Σεπτεμβρίου 1996 ο εκκαλών μηχανικός κατέθεσε στο γραμματέα του Πρωτοδικείου
Πατρών, διεκδικώντας την καταβολή
της αμοιβής του, καταψηφιστική αγωγή
κατά του εφεσιβλήτου, ενώ την ίδια ημέρα με πράξη του γραμματέα του δικαστηρίου (Πρωτοδικείου Πατρών) προσδιορίστηκε δικάσιμος προς συζήτηση
της αγωγής η 20 Φεβρουαρίου 1997 και
γράφτηκε η υπόθεση στο πινάκιο. Αντίγραφο της αγωγής με πράξη ορισμού
δικασίμου και κλήση προς συζήτηση
για τη δικάσιμο αυτή (20.2.1997) επιδόθηκε με επιμέλεια του ενάγοντος στον
εναγόμενο (εφεσίβλητο) την 6 Νοεμβρίου 1996, οπότε και διακόπηκε η
πενταετής παραγραφή της αξίωσης
που είχε αρχίσει κατά τα άνω από
1.1.1992. Κατά την ορισθείσα αρχική
δικάσιμο της 25ης Σεπτεμβρίου 1997,
οπότε αυτός (ενάγων) με δήλωση του
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1996, που επιδόθηκε κατά τα άνω η
αγωγή στον εφεσίβλητο και κατά πάσα
περίπτωση από 1 Ιανουαρίου 1997,
που άρχισε η νέα πενταετής παραγραφή της ένδικης αξίωσης και μέχρι την 7
Νοεμβρίου 2002, που έλαβε, κατά τα
άνω, χώρα η κατάθεση από τον εκκαλούντα αυτοτελούς δικογράφου κλήσης
για επαναφορά και πάλι της υπόθεσης
προς συζήτηση, δηλαδή ενέργεια έγκυρης διαδικαστικής πράξης για πρώτη
φορά μετά την 1 Ιανουαρίου 1997, που
άρχισε η νέα πενταετής παραγραφή
της ένδικης αξίωσης, συμπληρώθηκε
πενταετία και η απαίτηση παραγράφη-κε
εν επιδικία, όπως ορθώς δέχτηκε και η
εκκαλουμένη απόφαση προσηκόντως

ερμηνεύοντας το νόμο. Επομένως, η
έφεση, που έχει αποτέλεσμα και για
το μη ασκήσαν αυτήν (έφεση) τεχνικό
επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ), το
οποίο είναι αναγκαίος ομόδικος του
εκ-καλούντος μηχανικού στη συγκεκριμένη δίκη για αμοιβή μελέτης (βλ. και
Σαμ. Σαμουήλ. Έφεση β΄ έκδοση 2003,
σελίδα 151 παράγραφος 337, ΑΠ 290/
1978 ΝοΒ 1979/1972, ΑΠ 163/1980 ΝοΒ
1980/1461, ΑΠ 1107/2003), πρέ-πει να
απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβά-σιμη και
να καταδικαστεί ο εκκαλών, ως ηττηθείς,
στα δικαστικά έξοδα του εφεσιβλήτου
του παρόντος βαθμού δι-καιοδοσίας
(άρθρα 183, 176 ΚΠολΔικ).

483/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Γρίνος, Γρηγόρης Αποστόλου).
Έφεση κατά αποβιώσαντος διαδίκου είναι άκυρη και απορρίπτεται. Αν ασκηθεί έφεση, θα
πρέπει να στρέφεται κατά των κληρονόμων του αποβιώσαντος. Δυνατό όμως ο εκκαλών
να μην γνωρίζει όλους τους κληρονόμους ή τις διευθύνσεις τους και στρέφει την έφεση μόνο
εναντίον μερικών. Αν οι εφεσίβλητοι κληρονόμοι προτείνουν και αποδείξουν την ύπαρξη
και άλλου κληρονόμου τότε επιβάλλεται η αναβολή της συζήτησης της έφεσης ώστε να
κληθούν και οι λοιποί κληρονόμοι οι οποίοι ως διάδοχοι του αποθανόντος αρχικού ενάγοντος
πρέπει να καταλάβουν τη θέση του εφεσίβλητου μαζί με τους φερόμενους ως εφεσίβλητους.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 76
ΚΠολΔ, όταν η διαφορά επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση, η ισχύς της απόφασης, που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους
τους ομοδίκους ή όταν οι ομόδικοι μόνον
από κοινού μπορούν να ασκήσουν αγωγή ή να εναχθούν ή, εξ αιτίας των περιστάσεων που συνοδεύουν την υπόθεση,
δεν μπορούν να υπάρξουν αντίθετες
αποφάσεις απέναντι στους ομοδίκους,
οι πράξεις του καθενός ωφελούν και
βλάπτουν τους άλλους. Οι ομόδικοι που
μετέχουν νόμιμα στη δίκη ή έχουν προ-

σεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από
εκείνους που παρίστανται (ΕφΘεσ
37/1990 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).
Περαι-τέρω σύμφωνα με το άρθρο 517
Κ.Πολ.Δ «η έφεση απευθύνεται κατά
εκείνων που ήσαν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη ή των καθολικών διαδόχων
ή των κληροδόχων τους. Αν υπάρχει
αναγκαστική ομοδικία, η έφεση πρέπει
να απευθύνεται κατά όλων των ομοδίκων αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη». Από τη γραμματική διατύπωση της
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διάταξης αυτής δεν προκύπτει με
ασφάλεια αν σε περίπτωση, που ο
αρχικός διάδοχος κληρονομήθηκε από
περισσότερα πρόσωπα η έφεση επιτρέπεται να απευθύνεται εναντίον ορισμένων από αυτά ή επιβάλλεται οπωσδήποτε να απευθύνεται κατά πάντων
των κληρονόμων. Κατά κανόνα η αναφορά στο δικόγραφο της έφεσης ως
εφεσίβλητων των κληρονόμων του αρχικού ενάγοντος οφείλεται στις σχετικές
πληροφορίες, που έχει στο θέμα αυτό ο
εκκαλών εναγόμενος. Πολλές φορές
είναι δύσκολο να πληροφορηθεί τα στοιχεία και τις διευθύνσεις όλων των κληρονόμων. Αν στο δικόγραφο της έφεσης
αναφέρει μόνον ορισμένους κληρονόμους, δεν σημαίνει ότι επιθυμεί να αποκλείσει υπάρχοντες άλλους. Το συμφέρον του εναγομένου είναι να διεξάγει την
δίκη, κατ’ έφεση έναντι όλων των κληρονόμων του αρχικού ενάγοντος. Αν
γνώρι-ζε κατά τρόπο ασφαλή όλους τους
κλη-ρονόμους, θα τους ανέφερε. Βέβαια
τη στιγμή που πληροφορείται ο εκκαλών
την ύπαρξη και άλλων κληρονόμων πέραν των αναφερομένων στο δικόγραφο
της έφεσης δεν θα είχε τη δικονομική
δυνατότητα να ασκήσει ως προς τους
μη αναφερθέντες άλλη έφεση. Τούτο
δύναται να συμβαίνει αν έχει ήδη παρέλθει η προθεσμία της έφεσης. Όμως
και οι μη αναφερόμενοι στο δικόγραφο
της έφεσης ως εφεσίβλητοι, λοιποί κληρονόμοι έχουν συμφέρον να επηρεάσουν, με τη συμμετοχή τους στη δίκη,
την εξέλιξη της υπόθεσης, αφού η τελευταία θα επιδράσει στο μέλλον,
δυσμενώς ή ευμενώς, τα συμφέροντα
τους. Η συμμετοχή στη δίκη των άνω
κληρονόμων επιτυγχάνεται με την ιδιότητα των εφεσίβλητων, καίτοι δεν αναφέρονται στο δικόγραφο της έφεσης ως
τέτοιοι (Αθ.Κρητικού «παθητική νομιμο-
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ποίηση επί εφέσεως κατά κληρονόμων
του νικήσαντος διαδίκου» Δ 27. 1043).
Αυτό προκύπτει από τα παρακάτω: Στη
νομολογία κρατεί ότι στην περίπτωση
που αποβιώσει διάδικος που νίκησε
στον πρώτο βαθμό μετά την τελευταία
συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ή μετά την
έκδοση της απόφασης, η έφεση πρέπει
να απευθύνεται κατά των καθολικών
διαδόχων του. Η έφεση που απευθύνεται κατά προσώπου, που έχει αποβιώσει κατά το χρόνο άσκησης της απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο για ακυρότητα του δικογράφου
της (ΑΠ 1495/2000 ΕλλΔνη 2001. 709,
ΑΠ 1144/1999 ΕλλΔνη 41. 345, ΑΠ
1633/1998 ΑρχΝ 1999. 426, ΑΠ
230/1998 ΕλλΔνη 39. 1274, ΑΠ
1146/1995 ΕΕΝ. 1997. 77, ΕφΘεσ.
189/1996 ΕλλΔνη 1997. 882, ΕφΑθ.
8/1987 ΕλλΔνη 29. 144, Σ.Σαμουήλ, «Η
έφε-ση» έκδ. Ε παρ. 48). Στην περίπτωση
αυτή η νομολογία με σκοπό την διάσωση του κύρους του δικογράφου της έφεσης που απευθύνεται κατά του αποθανόντος προσώπου, που δεν μπορεί εξ
αντικειμένου να έχει την ιδιότητα του
διαδίκου, δέχεται τελικά την εγκυρότη-τα
του δικογράφου με την προϋπόθεση ότι
ο εκκαλών μέχρι την άσκηση της έφεσης δεν είχε λάβει γνώση του θανάτου
του εφεσίβλητου (βλ. ΟλΑΠ 27/1987
ΝοΒ 1988. 92, ΑΠ 1329/1989 ΕλλΔνη
32. 795, ΑΠ 863/1980 ΝοΒ 1981.103).
Αν κατά τη συζήτηση της έφεσης δεν
έχουν εμφανιστεί όλοι οι κληρονόμοι
που λαμβάνουν τη θέση του εφεσίβλητου, τότε πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση της έφεσης προκειμένου να κληθούν. Διαφορετικά η συζήτηση της
υπο-θέσεως κηρύσσεται απαράδεκτη.
Από το πνεύμα της νομολογίας, που
ακο-λουθεί την παραπάνω λύση φαίνεται
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να γίνεται δεκτό ότι ως εφεσίβλητοι
πρέπει να καλούνται όλοι οι κληρονόμοι
του θανόντος και δεν παρέχεται ευχέρεια
στον εκκαλούντα να καλέσει κατ’ επιλογή του ορισμένους από αυτούς. Ανάλογη νομική μεταχείριση επιβάλλεται και
στην περίπτωση που ο εκκαλών υπολαμβάνει ως κληρονόμους του αρχικού
ενάγοντος ορισμένα πρόσωπα και κατ’
αυτών απευθύνει την έφεση, διότι αν ο
εκκαλών γνώριζε ότι υπάρχουν και άλλοι κληρονόμοι οπωσδήποτε θα έστρεφε την έφεση και κατ’ αυτών, ώστε η
υπόθεση να κριθεί ως προς όλους, κατά
τρόπο ενιαίο, από το δευτεροβάθ-μιο
δικαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι αν
προβληθεί και αποδειχθεί από τους
αναφερόμενους στο δικόγραφο της
έφεσης ως εφεσίβλητους κληρονόμους
η ύπαρξη και άλλων κληρονόμων του
θανόντος αρχικού ενάγοντος, επιβάλλεται η αναβολή της συζήτησης της έφεσης, ώστε να κληθούν και οι λοιποί
κλη-ρονόμοι, οι οποίοι ως διάδοχοι του
απο-θανόντος αρχικού ενάγοντος και
ταυτιζό-μενοι με αυτόν πρέπει να
καταβάλουν τη θέση του εφεσίβλητου
μαζί με τους φερόμενους ως
εφεσίβλητους στο δικό-γραφο της
έφεσης. Η συμμετοχή όλων των
κληρονόμων ως εφεσίβλητων εγγυά-ται
την επίλυση της ανακύψασας διαφο-ράς
στο σύνολο της και αποφεύγει τον
κίνδυνο εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων για την ίδια βασική έννομη σχέση
(ΕφΑΘ 7347/1998 ΝοΒ 48.642). Περαιτέρω κατά την ερμηνεία του άρθρου 517
Κ.Πολ.Δ σταθερά γίνεται δεκτό από τη
θεωρία και τη νομολογία ότι η έφεση
πρέπει να ασκείται κατά του αντιδίκου
του εκκαλούντος, ο οποίος νίκησε έναντι
του τελευταίου και έναντι του οποίου ο
εκκαλών επιδιώκει την ακύρωση της
προσβαλλόμενης απόφασης, έχοντας
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προς τούτο έννομο συμφέρον (Σ. Σαμουήλ, ό.π. παρ. 336 επ. όπου παραπομπές στη νομολογία, Β. Βαθρακοκοίλης, Κ.Πολ.Δ υπό άρθρο 517 αρ. 2
επ., Μπέη Πολ.Δ άρθρο 517 σελ. 1944).
Επί θανάτου νικήσαντος ενάγον-τος,
που επήλθε μετά τη συζήτηση, κατά την
οποία εκδόθηκε η προσβαλλό-μενη
απόφαση ή μετά τη δημοσίευση,
επέρχεται κληρονομική διαδοχή. Στη
θέση του θανόντος υπεισέρχονται όλοι
οι κληρονόμοι του. Η υπεισέλευση αυτή
καλύπτει τα ουσιαστικά δικαιώματα και
τη δικονομική θέση του θανόντος, (βλ.
σχετ. Μπέη Πολ.Δ άρθρο 118 σελ. 636,
ο ίδιος, Η ανίσχυρος Διαδικαστική πράξη 1968, παρ. 4 ΙΙ 3 α σελ. 121). Εφόσον
συνεπώς, αν ζούσε ο νικήσας ενάγων
κατ’ αυτού έπρεπε να απευθυνθεί η
έφεση, επί θανάτου του η έφεση του
εναγομένου πρέπει να στραφεί εναντίον
όλων των κληρονόμων του θανόντος
ενάγοντος, αφού όλοι αυτοί υπεισέρχονται στη θέση του νικήσαντος ενάγοντος.
Όλοι οι κληρονόμοι αποτελούν τον αντίδικο του εκκαλούντος. Όλοι οι κληρονόμοι ταυτίζονται με το νικήσαντα ενάγοντα στη θέση του οποίου υποκαθίστανται. Και ναι μεν επί πλειόνων από την
αρχή της δίκης απλών ομοδίκων ο
ηττηθείς διάδικος δεν είναι απαραίτητο
να στρέψει την έφεση κατά πάντων των
ομοδίκων, αλλά μόνο έναντι εκείνου ως
προς τον οποίο επιδιώκει την εξαφάνιση
ή τροποποίηση της εκκαλουμένης απόφασης, όμως αυτό δεν ισχύει επί θανάτου του ενός αρχικού διαδίκου και κληρονομήσεως του από πλειόνες. Τούτο
γιατί οι πλείονες κληρονόμοι υπεισέρχονται στη θέση ενός και μόνο διαδίκου,
ενώ επί πλειόνων από την αρχή ομοδίκων υπάρχουν πλείονες διάδικοι (Εφ
Δωδ 126/2004 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ,
Ε φ ΑΘ . 7 3 4 7 / 1 9 9 8 ό . π . , Ε φ ΑΘ
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1353/1991 ΕλλΔνη 33. 897, Αθ.
Κρητικός, ό.π σελ. 1049). Κατ’ ακολουθία
των πα-ραπάνω προκύπτει ότι επί
θανάτου του αρχικού και νικήσαντος
ενάγοντος, που συμβαίνει μετά τη
συζήτηση, κατά την οποία εκδόθηκε η
προσβαλλόμενη απόφαση ή μετά τη
δημοσίευση της εκκαλούμενης, η έφεση
που ασκείται από τον εναγόμενο πρέπει
να απευθύ-νεται κατά πάντων των
κληρονόμων του πρώτου, μεταξύ των
οποίων καθιδρύε-ται υποχρεωτική κοινή
νομιμοποίηση και ως εκ τούτου
αναγκαστική ομοδικία (ΑΠ 89/1973, ΝοΒ
21, 769). Από τα πα-ραπάνω σαφώς
συνάγεται ότι οι απο-λειπόμενοι
αναγκαίοι ομόδικοι ως συγκληρονόμοι
του αρχικού ενάγοντος, θεωρούνται ότι
αντιπροσωπεύονται από εκείνους που
παρίστανται, κατ’ αρθ. 76 παρ. 1 εδ.τελ.
Κ.Πολ.Δ. Στην προκειμέ-νη περίπτωση,
όπως προκύπτει από την υπ’αριθ.
5550γ73-11-2005 έκθεση επιδόσεως
του Δικαστικού Επιμελητή του
Πρωτοδικείου Αγρινίου, Χ.Α.Γ, ακρι-βές
επικυρωμένο αντίγραφο της κρινό-μενης
έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 64/2004
οριστικής απόφασης του Μονομε-λούς
Πρωτοδικείου Αγρινίου, που εκδό-θηκε
κατά τη διαδικασία των διαφορών από
αυτοκινητικό ατύχημα, επί αγωγής του
αποβιώσαντος στις 1-12-2004, Κ.Γ.Α-Α,
του οποίου εξ αδιαθέτου κλη-ρονόμοι
είναι οι εφεσίβλητοι, με πράξη ορισμού
δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για
τη δικάσιμο που αναφέρε-ται στην αρχή
της απόφασης αυτής, επι-δόθηκε
νομότυπα και εμπρόθεσμα στην τρίτη
εφεσίβλητη, (αρθ. 122 επ. 128 παρ. 1
και 498 Κ.Πολ.Δ.), με επιμέλεια του
εκκαλούντος από τον οποίο και επισπεύδεται η παρούσα συζήτηση (βλ. και
υπ’ αριθ. 788/2005 πράξη προσδιορισμού δικασίμου της γραμματέα του
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Δικαστηρίου αυτού). Αυτή όμως, (τρίτη
εφεσίβλητη), δεν εμφανίστηκε στο
ακροατήριο, κατά τη δικάσιμο αυτή, κατά
την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε, από
τη σειρά του οικείου πινακίου. Πρέ-πει
συνεπώς να δικαστεί σαν να είναι και
αυτή παρούσα, εφόσον, σύμφωνα με
όσα αναφέρθηκαν στην αρχή της παραγράφου αυτής, αντιπροσωπεύεται
από την παριστάμενη πρώτη εφεσίβλητη συγκληρονόμο. Δεν πρέπει δε να
ορισθεί παράβολο ερημοδικίας, καθόσον αυτή δεν δικαιούται να ασκήσει
ανα-κοπή ερημοδικίας (ΕφΛαρ 106/2005
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, Εφθεσ
37/1990, Αρμ. 1990, 108, ΕφΑΘ.
887/1982, ΕλλΔνη 24,94). Περαιτέρω
όπως προκύπτει από το δικόγραφο της
έφε-σης, αυτή στρέφεται και κατά του
δεύτε-ρου εφεσίβλητου Γ.Α του Κ,
φερομένου κατ’ αρχήν και αυτού ως
συγκληρονό-μου του αρχικού ενάγοντος,
ο οποίος και αυτός δεν εμφανίστηκε
κατά τη συ-ζήτηση της υπόθεσης στο
ακροατήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από
δικηγόρο, δεν προκύπτει δε, από τα
στοιχεία της δικογραφίας η νομότυπη
κλήτευση του. Παρ’ όλα αυτά όμως, δεν
συντρέχει κατά την κρίση του Δικαστηρίου
αυτού περί-πτωση αναβολής της
παρούσας συζή-τησης, προκειμένου να
κληθεί και αυ-τός, ως αναγκαίος
ομόδικος, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν
επίσης στην αρχή της παραγράφου
αυτής, αφού οι πλη-ρεξούσιοι δικηγόροι
του εκκαλούντος και της πρώτης
ε φ ε σ ί β λ η τ η ς , α ν τ ί σ τ ο ι - χα , π ο υ
παραστάθηκαν κατά τη συζή-τηση, με
την από 30-3-2007 κοινή δήλω-ση τους,
που προσκόμισαν μετά τη συ-ζήτηση
της υπόθεσης αυτής, παραιτή-θηκαν
από την έκδοση απόφασης ως προς τον
άνω απολειπόμενο διάδικο, για τον
οποίο έτσι, εγκύρως, ματαίωσαν την
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υπόθεση, μετά τη συζήτηση, ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται περί ανυπάρκτου
προσώπου, αφού είχε προαποβιώσει
του κληρονομουμένου αρχικού ενάγοντος, γεγονός που αποδεικνύουν προσκομίζοντας και το υπ’ αριθμ. 12953/3-

4-2007 νεότερο πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του Δήμου Αγρινίου.
Πρέπει συνεπώς ως προς τον ως άνω
Γ.Α να κηρυχθεί ματαιωμένη η συζήτηση, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των αρθ.
106, 108 και 226 παρ. 4 εδ. α’Κ.Πολ.Δ.

490/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γρηγόριος Δανελάτος, Αλέκος Καρώκης, Λάμπρος
Βασιλόπουλος).
Έφεση. Αν ασκείται κατά αποφάσεως που εκδόθηκε πρωτόδικα σαν να ήταν παρών ο διάδικος,
για την εξαφάνιση της απόφασης δεν απαιτείται να ευδοκιμήσει προηγουμένως κάποιος
λόγος εφέσεως. Aρκεί η τυπική παραδοχή της γιατί αυτή (έφεση) έχει τα αποτελέσματα
της αναιτιολόγητης ανακοπής. Αν η απόφαση εκδόθηκε αντιμωλία του διαδίκου, τότε αυτή
εξαφανίζεται μόνο αν γίνει δεκτός κάποιος λόγος βάσιμος κατ’ ουσίαν. Περιστατικά.

Στο άρθρο 528 του ΚΠολΔ, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 4
του ν. 2915/2001, ορίζεται ότι αν ασκηθεί
έφεση από διάδικο που δικά-στηκε
σαν να ήταν παρών, η εκκαλου-μένη
απόφαση εξαφανίζεται μέσα στα όρια
που καθορίζονται από την έφεση και
τους πρόσθετους λόγους. Ο εκκα-λών
δικαιούται να προβάλει όλους τους
ισχυρισμούς που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως. Από τη διάταξη αυτή
σαφώς προκύπτει ότι παρά την κατάργηση των τεκμηρίων εκ της ερημοδικίας
των διαδίκων (παραιτήσεως και ομολογίας της αγωγής) που θέσπιζαν τα άρθρα 271 και 272 του ΚΠολΔ, μετά την
οποία εξέλιπαν πλέον οι λόγοι για χορήγηση αναιτιολόγητης ανακοπής και,
κατ’ επέκταση, εφέσεως με όμοια αποτελέσματα, εντούτοις η παραπάνω διάταξη διατήρησε ευθέως την έφεση κατ’
ερήμην αποφάσεως ως υποκατάστατο
της αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας. Τούτο ρητώς ορίζεται στην αιτιολογική έκθεση του ν. 2915/2001, προκύ-

πτει δε και από την αντιπαραβολή του
άρθρου 528 προς τα άρθρα 522 και
535 του ΚΠολΔ. Ειδικότερα:Ι) το άρθρο
522 θεσπίζει το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως, διαγράφοντας
τα όρια αυτού. Η ίδια ρύθμιση επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 528. Η
επανάληψη αυτή θα ήταν άσκοπη και
νομοτεχνικά περιττή, αν πράγματι ο
νομοθέτης ήθελε να ρυθμίσει κατά τον
ίδιο τρόπο την έφεση κατά των ερήμην
και κατά την αντιμωλία εκδιδόμενων
αποφάσεων. Επειδή όμως τούτο δεν
συμβαίνει, δηλαδή ο νομοθέτης δεν θέλησε να δώσει στο άρθρο 528 λειτουργία διαφορετική από εκείνη που είχε
υπό την ισχύ του ν. 2207/1994, η διατύπωση του παρέμεινε χωρίς καμμία ως
προς αυτό μεταβολή, υποδεικνύοντας
ότι η έφεση, όταν λειτουργεί ως αναιτιολόγητη ανακοπή, δεν συνεπάγεται την
εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως
στο σύνολο της, αλλά στην έκταση που
προσδιορίζουν τα όρια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος, ΙΙ) το άρθρο 528
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ορίζει ότι αν ασκηθεί έφεση από διάδικο
που δικάστηκε σαν να ήταν παρών, η
εκκαλούμενη απόφαση εξαφανίζεται
μέσα στα όρια που καθορίζονται από
την έφεση και τους πρόσθετους λόγους.
Και μόνη η ύπαρξη του άρθρου αυτού
περιορίζει το κανονιστικό πεδίο του
άρθρου 535 επί των κατ’ αντιμωλία
εκδιδόμενων αποφάσεων, ορίζεται σχετικώς ότι αν ο λόγος της εφέσεως κριθεί
βάσιμος, η απόφαση που προσβάλλεται εξαφανίζεται και το δευτερο-βάθμιο
δικαστήριο κρατεί την υπόθεση και
τη δικάζει κατ’ ουσίαν. Η διαφορά στη
φραστική διατύπωση των δύο αυ-τών
ομόλογων άρθρων καταδεικνύει ότι την
εξαφάνιση της ερήμην αποφάσεως,
μέσα στα όρια που καθορίζονται από
την έφεση και τους πρόσθετους λόγους,
επιφέρει η εμπρόθεσμη και παραδεκτή
άσκηση εφέσεως, ενώ την εξαφάνιση
της αποφάσεως που εκδόθηκε κατ’
αντιμωλία επιφέρει η παραδοχή κάποιου λόγου της ως βασίμου κατ’ ουσίαν.
Αν ο νομοθέτης ήθελε πράγματι να
ρυθ-μίσει κατά τρόπο ενιαίο την τύχη του
ένδικου αυτού μέσου είτε στρέφεται κατ’
ερήμην είτε κατ’ αντιμωλία αποφάσεως,
αν δηλαδή ήθελε η εξαφάνιση της εκκαλουμένης να επέρχεται μόνο μετά την
κατ’ ουσίαν παραδοχή κάποιου λόγου
της εφέσεως, αρκούσε γι’ αυτό η διάταξη του άρθρου 535, ενώ το άρθρο 528
θα ήταν περιττό. Την ύπαρξη του δεν
θα δικαιολογούσε ούτε η δυνατότητα
που το δεύτερο εδάφιο του παρέχει
στον εκκαλούντα για την κατ’ εξαίρεση

προ-βολή νέων ισχυρισμών, καθόσον
το εδά-φιο αυτό ανήκει νομοτεχνικά στο
αντικεί-μενο του άρθρου 527, όπου και
όφειλε να ενταχθεί ως τέταρτη εξαίρεση.
Η σκόπιμη συνεπώς διατήρηση του
άρ-θρου 528 με δομή ίδια ουσιαστικά
με εκείνη που του είχε προσδώσει ο ν.
2207/1994 υποδηλώνει σαφώς ότι για
την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως, εφόσον αυτή εκδόθηκε σαν να
ήταν παρών ο διάδικος, δεν απαιτείται
να ευδοκιμήσει προηγουμένως κάποιος
λόγος εφέσεως, αλλ’ αρκεί η τυπική
παραδοχή της, καθόσον αυτή έχει αποτελέσματα της αναιτιολόγητης ανακοπής που έχει καταργηθεί (ΑΠ 1015/2005
ΕλλΔνη 46,1100).
Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ’
αριθμ. 312/2005 οριστικής αποφάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία ερήμην του εκκαλούντος εναγομένου κατά την πρώτη συζήτηση της
αγωγής των εφεσιβλήτων εναγόντων
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο
έκανε δεκτή την αγωγή ως κατ’ ουσίαν
βάσιμη, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και
σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις.
Επομένως, πρέπει σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην παραπάνω νομική
σκέψη να γίνει τυπικά δεκτή η υπό
κρί-ση έφεση και να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να κρατηθεί δε η
αγωγή στο Δικαστήριο αυτό (άρθρο 535
του ΚΠολΔ) και να εξεταστεί ως προς τη
βασιμότητα της.

495/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου, Γεώργιος Τάτσης, Βασίλειος
Ροϊδοδήμος, Λεωνίδας Υφαντής).
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή του κατά την πρωτόδικη δίκη. Δικάζεται ερήμην ο
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ενάγων που δεν το είχε καταβάλλει πρωτόδικα. Όσες αγωγές όμως συζητούνται
από 1/1/2002 και μετά χωρίς καταβολή του δικαστικού ενσήμου απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Περιορισμός του αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό, μπορεί
να γίνει μόνο έως την περάτωση της δίκης στον πρώτο βαθμό, όχι στο εφετείο.
Περιστατικά.

Περαιτέρω κατά τη διάταξη του
άρθρου 173 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. όποιος
προκαλεί κύρια η παρεμπίπτουσα
αγωγήν προκαταβάλει τα τέλη για τις
συζητήσεις της δίκης αυτής κατά τη διάταξη του άρθρου 2 της παρ. 1 του Νόμου ΓΠΟΝ/1912 «περί δικαστικών ενσήμων»: Οσάκις η αξία του αντικειμένου
της αγωγής είναι ανωτέρα των δραχμών
15.000 επιβάλλεται τέλος καταβαλλόμενου κατά τον ανωτέρω και εν άρθρω
7 οριζόμενον τρόπον…..» κατά δε τη
διάταξη του άρθρου 3 του αυτού ως άνω
νόμου «Εάν μη επικολληθή ή προσαρτηθή κατά τας ανωτέρω διατάξεις το
δικαστικό ένσημον είναι απαράδεκτα
παρά παντός δικαστηρίου ή δημοσίας
αρχής τα υποκείμενα εις τα τέλη των
άρθρων 1, 2 και 5 έγγραφα….». Η τελευταία αυτή διάταξις είχε ερμηνευθεί
αυθεντικώς με τα άρθρα 7 ΝΔ 1544/42
και 11 ΝΔ 4189/61, τα οποία ώριζον ότι
ο ενάγων αν παραλείψει την καταβολή
του οφειλομένου δικαστικού ενσήμου
λογίζεται ερήμην δικαζόμενος. Όμως
με-τά τη γενομένη με το άρθρο 13 παρ.
2 Ν. 2995/2001 κατάργηση της πλασματικής ερημοδικίας και του τεκμηρίου
παραιτήσεως από του δικογράφου της
αγωγής την οποίαν καθιέρωνε το καταργηθέν ομοίως άρθρο 272 Κ.Πολ.Δ.
αναβιώνει η αρχική ως άνω αυθεντική
της ερμηνεία. Από δε το συνδυασμό της
τελευταίας για το αρχικόν της περιεχόμενο και των προπαρατεθεισών διατάξεων, σαφώς προκύπτει ότι προκειμένου
περί καταψηφιστικής αγωγής με χρηματικό αντικείμενο μεγαλύτερο του ήδη

σε ευρώ ισόποσου των 15.000 δρχ.
(πλην απαιτήσεων εξ εργατικού ατυχήματος για τις οποίες προνοεί ειδική διάταξη) απαιτείται η παρά του ενάγοντος
προσάρτηση του αποδεικτικού καταβολής του αναλογούντος στο αντικείμενο
της τέλους δικαστικού ενσήμου και ότι σε
περίπτωση παραλείψεως του εν λόγω
δικονομικού βάρους η αγωγή η οποία
συζητείται από 1/1/2002 και εφε-ξής,
οπότε ισχύει η διάταξις του άρθρου
13 παρ. 2 Ν. 2915/01 απορρίπτεται
ως απαράδεκτος. (Εφ.Αθ. 1972/2006
Δικ. 48,277 Εφ.Αθ. 9699/2005 αδημ.).
Εξάλλου με το άρθρο 223 ΚΠολΔ ορίζεται ότι «όταν επέλθει η εκκρεμοδικία είναι
απαράδεκτη η μεταβολή του αιτή-ματος
της αγωγής. Κατ’ εξαίρεση μπο-ρεί
ο ενάγων με τις προτάσεις εωσότου
περατωθεί η δίκη στον πρώτο βαθμό
να περιορίσει το αίτημα της αγωγής ή να
ζητήσει 1) τα παρεπόμενα του κύ-ριου
αντικειμένου της αγωγής και 2) αντί γι’
αυτό που ζητήθηκε αρχικά άλλο αντικείμενο ή το διαφέρον εξ αίτιας μεταβολής που επήλθε». Από τη διάταξη αυτή
προκύπτει ότι ο κατ’ εξαίρεση επιτρεπτός περιορισμός του αγωγικού αιτήματος, ο οποίος συνιστά μερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής,
μπορεί να γίνει κατά τη σαφή λεκτική
διατύπωση της § 1 εδ. β’ της υπόψη
διάταξης, έως την περάτωση της δίκης
στον πρώτο βαθμό και συνακόλουθα
αποκλείεται αυτός στην κατ’έφεση δίκη
στην οποία αποκρούεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτος, έστω και αν
συναινεί ο αντίδικος. Αν ήταν παραδε-
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κτός ο περιορισμός αυτός στην κατ’
έφε-ση δίκη, ως συνέπεια ανεπίτρεπτη,
θα είχε την ανενέργεια της πρωτόδικης
απόφασης η οποία μόνο με ένδικα
μέσα μπορεί να ανατραπεί (βλ. Εφ. Αθ.
1168/2005 Ελ.Δικ. 46/2005, Εφ. Αθ.
111/1995 Ελ.Δικ. 36,1576, Σαμουήλ Η
Έφεση έκδ. 2003 § 669). Στην προκειμένη περίπτωση η εκκαλούσα παραπονείται βασίμως με την έφεση της κατά
τα ανωτέρω ότι κακώς δικάσθηκε ερήμην και απορρίφθηκε η παρεμπίπτουσα αγωγή της κατ’ ουσίαν λόγω μη
καταβολής του δικαστικού ενσήμου.
Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση
και κατά τούτο, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη και καθ’ ό μέρος απέρριψε την
παρεμπίπτουσα αγωγή και αφού κρατηθεί κατά τούτο η υπόθεση να ερευνηθεί περαιτέρω η αγωγή. Περαιτέρω η
εκκαλούσα παρεμπιπτόντως ενάγουσα
ασφαλιστική εταιρεία ενώ οφείλει να

καταβάλει δικαστικό ένσημο δεν κατέβαλε αυτό ούτε στην έκκλητο δίκη αλλά
επιχειρεί το πρώτον με τις προτάσεις
της που κατέθεσε το δευτεροβάθμιο
τούτο Δικαστήριο να περιορίσει το
αίτημα της αγωγής από καταψηφιστικό
σε αναγνωριστικό δικαιολογώντας έτσι
τη μη καταβολή του ανάλογου τέλους
δικαστικού ενσήμου. Ο περιορισμός
όμως αυτός του αιτήματος της αγωγής
σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν
πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτος. Συνεπώς πρέπει να δικασθεί
αντιμωλία να απορριφθεί η αγωγή της
ως απαράδεκτη ελλείψει καταβολής του
αναλόγου δικαστικού ενσήμου και να
καταδικασθεί η εκκαλούσα στη δικαστική
δαπάνη του εφεσιβλήτου αμφοτέρων
των βαθμών λόγω της ήττας της (176,
183 Κ.Πολ.Δ.) κατά το διατακτικό.

506/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρήστος Δημακόπουλος, Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος).
Οριστικές αποφάσεις. Εν μέρει οριστικές αποφάσεις με τις οποίες περατώνεται η δίκη ως
προς ορισμένα μόνο κεφάλαια ή βάσεις της αγωγής ή ως προς ορισμένους μόνο διαδίκους
που για τα υπόλοιπα κεφάλαια, βάσεις ή ορισμένους μόνο διαδίκους διαφορά δεν τέμνεται
οριστικά αλλά εξακολουθεί να είναι εκκρεμής. Κατά των αποφάσεων αυτών δεν χωρεί κατά
κανόνα έφεση πριν περατωθεί η εκδίκαση όλης της διαφοράς. Αγωγή για αναγνώριση
κληρονομικού δικαιώματος ενός επίδικου ακινήτου, και απόδοση ωφελημάτων. Αν η
απόφαση δέχεται το κληρονομικό δικαίωμα του ενάγοντος και διατάσσει πραγματογνώμονα
για το εφικτό της αυτούσιας διανομής, δεν χωρεί έφεση. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρ-θρου 513 παρ. 1 του ΚΠολΔ έφεση
επι-τρέπεται μόνο κατά των αποφάσεων
που εκδίδονται στον πρώτο βαθμό:
α)…, β) των οριστικών αποφάσεων που
περατώνουν όλη τη δίκη για την αγωγή ή

την ανταγωγή….Αν η απόφαση είναι εν
μέρει οριστική, δεν επιτρέπεται έφε-ση
ούτε κατά των οριστικών διατάξεων πριν
εκδοθεί οριστική απόφαση στη δί-κη.
Από τις παραπάνω διατάξεις προ-κύπτει
ότι εν μέρει οριστικές είναι οι απο-φάσεις
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με τις οποίες περατώνεται η δίκη ως
προς ορισμένα μόνα κεφάλαια ή βάσεις της αγωγής ή ως προς ορισμένους
μόνο διαδίκους, ενώ για τα υπόλοιπα
κεφάλαια ή βάσεις ή ως προς τους
υπόλοιπους διαδίκους ή διαφορά δεν
τέμνεται οριστικά, αλλά εξακολουθεί να
είναι εκκρεμής. Κατά των αποφάσεων
αυτών δεν χωρεί κατά κανόνα έφεση ούτε ως προς τις οριστικές τους διατάξεις
πριν περατωθεί η εκδίκαση όλης της
διαφοράς. Σκοπός της απαγορεύσεως
είναι η αποφυγή κατατμήσεως της διαφοράς μεταξύ των δικαστηρίων πρώτου
και δεύτερου βαθμού, καθώς και η
εξοι-κονόμηση δαπανών και χρόνου
για τον τερματισμό της δίκης. Μετά την
οριστική διάγνωση της όλης διαφοράς,
έφεση χωρεί και κατά των οριστικών
διατάξεων των αποφάσεων που έχουν
προεκδοθεί. Ως προς τις οριστικές
διατάξεις οι πα-ραπάνω αποφάσεις δεν
θεωρούνται κα-τά νόμο συννεκληθείσες
με την οριστική απόφαση, αλλά πρέπει
να προσβλη-θούν με έφεση αυτοτελώς
(Σαμουήλ Σα-μουήλ, Η έφεση, Ε΄
έκδοση 2003, παρ. 223, σελ. 92).
Επομένως, εν μέρει ορι-στική απόφαση
κατά της οποίας δεν χωρεί έφεση ούτε
ως προς την οριστική της διάταξη είναι
η απόφαση που δέχε-ται την αγωγή
αναγνωρίσεως της συγκυ-ριότητας των
διαδίκων επί των διανεμη-τέων ακινήτων
και διατάσσει πραγμα-τογνωμοσύνη
ως προς το θέμα της αυ-τούσιας ή
μη διανομής των διανεμητέων (ΑΠ
1062/1974 ΝοΒ 23, 631). Περαιτέ-ρω
αν λείπει κάποια από τις προϋπο-θέσεις
του παραδεκτού της εφέσεως, στις
οποίες περιλαμβάνεται και το εκ-κλητό
της εκκαλούμενης αποφάσεως, το
Δικαστήριο απορρίπτει την έφεση ως
απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως σύμ-
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φωνα με το άρθρο 532 του ΚΠολΔ (Εφ.
Αθ. 2727/1999 ΝοΒ 48, 52, Εφ.Πειρ.
615/1997 ΕλλΔνη 40,383). Στην προκειμένη περίπτωση το πρωτοβάθμιο
δι-καστήριο επί της από 20-8-1992
αγω-γής για αναγνώριση κληρονομικού
δικαιώματος επί των επίδικων ακινήτων
και την απόδοση των ωφελημάτων απ’
αυτά, καθώς και τη διανομή των ακινήτων αυτών σε περίπτωση που αυτή είναι
αδύνατη με πώληση τους με δημόσιο
πλειστηριασμό έκανε δεκτή εν μέρει την
αγωγή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη κατά το
μέρος που αφορά την αναγνώριση του
κληρονομικού δικαιώματος των εναγουσών αναγνωρίζοντας το ποσοστό του
κληρονομικού δικαιώματος τους στα
επίκοινα ακίνητα, απέρριψε την αγωγή
αυτή ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη κατά το
μέρος που αφορά την απόδοση των
ωφελημάτων από τον πρώτο εναγόμενο
στις ενάγουσες, ανέβαλε κατά τα λοιπά
την οριστική του απόφαση και διέταξε
τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης,
διορίζοντας πραγματογνώμονα για να
αποφανθεί αν είναι εφικτή και συμφέρουσα η αυτούσια διανομή των επίκοινων ακινήτων. Άρα η εκκαλούμενη απόφαση είναι εν μέρει μη οριστική απόφαση στην όλη δίκη σύμφωνα με όσα εκτίθενται παραπάνω. Επομένως, πρέπει
η υπό κρίση έφεση να απορριφθεί ως
απαράδεκτη και να καταδικαστούν οι
ενάγοντες στα δικαστικά έξοδα των
πρώτης και δεύτερης των εφεσιβλήτων
του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας κατά τα άρθρα 176 και 183 του ΚΠολΔ και
να μην επιβληθούν τα δικαστικά έξο-δα
του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας σε
βάρος των εκκαλούντων και υπέρ τρίτης
εφεσίβλητης, διότι δεν υποβλή-θηκε σ’
αυτά λόγω της ερημοδικίας της.
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512/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Πατρινός, Κρινιώ Τσάφα, Μαρία Πατριαρχέα).
Έφεση. Είναι νόμιμο με το ίδιο δικόγραφο να προσβάλλονται μία η περισσότερες
αποφάσεις, αρκεί να εκδόθηκαν μεταξύ των αυτών διαδίκων και κατά το αυτό είδος
διαδικασίας. Πτώχευση. Αποφάσεις που εκδίδονται επί της πτωχεύσεως. Η διάταξη
του άρθρου 676 ΕμπΝ που αναφέρεται στην προθεσμία άσκησης της έφεσης έχει
καταργηθεί μετά την ισχύ του ΚΠολΔ. Εκούσια δικαιοδοσία. Προθεσμία για άσκηση
εφέσεως. Ισχύουν οι προθεσμίες του ΚΠολΔ(518.1).

Κατά τα παγίως παραδεδεγμέ-να
στην επιστήμη και νομολογία με ένα και
το αυτό δικόγραφο εφέσεως μπο-ρούν
να προσβληθούν μια ή περισσότε-ρες
αποφάσεις, πρέπει, όμως, οι αποφάσεις αυτές να εκδόθηκαν μεταξύ των
αυτών διαδίκων και κατά το αυτό είδος
διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή
υπάρχει σώρευση στο ίδιο δικόγραφο
πολλών ένδικων μέσων εφέσεως, καθένα από τα οποία κρίνεται αυτοτελώς
ως προς το τυπικά παραδεκτό και το
βάσιμο αυτού (βλ. Σαμουήλ Σαμουήλ,
Η έφεση, Ε΄ έκδοση 2003, παρ. 22,
Εφ.Αθ, 12487/1987 ΝοΒ 37,98). Εξάλλου, κατά το άρθρο 518 παρ. 1 του
ΚΠολΔ αν ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα, η προθεσμία της εφέσεως είναι
τριάντα ημέρες και η προθεσμία αυτή
αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως που περατώνει την δίκη. Κατά
δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου αν δεν
επι-δοθεί η απόφαση, η προθεσμία της
εφέσεως είναι τρία χρόνια, που αρχίζουν
από τη δημοσίευση της αποφάσεως
που περατώνει τη δίκη. Μετά δε την
εισαγωγή του νέου Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας η διάταξη του άρθρου 676
ΕμπΝ που αναφέρεται στην προθεσμία
ασκήσεως εφέσεως κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί της πτωχεύσεως έχει καταργηθεί (βλ. ΕΑ 435/1970

Αρμ. 24,639). Περαιτέρω για τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας για
την οποία δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση
ισχύει η κατά το άρθρο 518 παρ. 1 του
ΚΠολΔ προθεσμία για την περίπτωση
επιδόσεως της αποφάσεως που περατώνει τη δίκη (Εφ.Πειρ. 1771/1988 Ελλ.
Δνη 31, 1072) και η κατά την παρ. 2
του ίδιου άρθρου τριετής προθεσμία για
την άσκηση εφέσεως που αρχίζει από
τη δημοσίευση της αποφάσεως που
περατώνει τη δίκη (ΕΑ 10293/1986 Ελλ.
Δνη 28,887). Μετά δε την παρέ-λευση
της παραπάνω τριετούς προθεσ-μίας
η απόφαση αυτή καθίσταται σε κάθε
περίπτωση τελεσίδικη και η έφε-ση
που ασκείται μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής απορρίπτεται ως απαράδεκτη και το απαράδεκτο ερευνάται
και αυτεπαγγέλτως (Εφ.Αθ. 4510/1986
Ελλ.Δνη 27, 1345). Στην προκειμένη
περίπτωση η υπ’ αριθμ. 57/2005 έφεση
ασκείται από τους πτωχεύσαντες κατά
των υπ’ αριθμ. 1/2000 και 15/2005 οριστικών αποφάσεων του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, οι οποίες
εκδόθηκαν μεταξύ των αυτών διαδίκων
και κατά τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας και πρόκειται για σώρευση στο ίδιο δικόγραφο δύο ένδικων μέσων εφέσεως, τα οποία κρίνονται αυτο-
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τελώς ως προς το τυπικά παραδεκτό και
βάσιμο αυτών. Όσον αφορά την έφε-ση
που απευθύνεται κατά της πρώτης
εφεσίβλητης που υπέβαλε την αίτηση
κηρύξεως πτωχεύσεως και κατά της
δεύτερης εφεσίβλητης οριστικής συνδίκου της πτωχεύσεως και στρέφεται
κα-τά της υπ’ αριθμ. 1/2000 οριστικής
αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάσταση πτωχεύσεως οι
εκ-καλούντες, είναι εκπρόθεσμη, διότι
η παραπάνω εκκαλούμενη απόφαση
δημοσιεύθηκε στις 14-1-2000 και δεν
επιδόθηκε στους εκκαλούντες, οι οποίοι
μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριών
ετών άσκησαν την έφεση αυτή με την
κατάθεση του δικογράφου στον αρμόδιο
γραμματέα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας στις 28-7-2005 (αριθμ.
εκθέσεως καταθέσεως 57/28-7-2005).
Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην παραπάνω
νομι-κή σκέψη πρέπει η έφεση αυτή
να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να
επι-βληθούν σε βάρος της πτωχευτικής
πε-ριουσίας μόνο τα δικαστικά έξοδα
της πρώτης εφεσίβλητης του παρόντος
βαθ-μού δικαιοδοσίας κατά τα άρθρα
183 και 746 του ΚΠολΔ και όχι της
δεύτερης εφεσίβλητης οριστικής
συνδίκου της πτωχεύσεως, στα οποία
δεν υποβλήθη-κε λόγω της ερημοδικίας
της. Περαιτέ-ρω, όσον αφορά την έφεση

που στρέφε-ται κατά της υπ’ αριθμ.
15/2005 οριστι-κής αποφάσεως του
Πολυμελούς Πρω-τοδικείου Αμαλιάδας,
που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων
741 επ. του ΚΠολΔ σύμφωνα με το
άρθρο 44 του εισαγωγικού αυτού νόμου
και κήρυξε την παύση των εργασιών της
πτωχεύ-σεως της πρώτης εκκαλούσας
και τα ομόρρυθμα μέλη της, δεύτερο και
τρίτο των εκκαλούντων, μη συγγνωστά,
έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες
διατυ-πώσεις και είναι εμπρόθεσμη.
Επο-μένως, πρέπει αυτή να εξεταστεί
περαι-τέρω ως προς το παραδεκτό
και το βάσιμο των λόγων της κατά την
αυτήν όπως και πρωτοδίκως διαδικασία.
Ση-μειώνεται ότι οι εκκαλούντες νομιμοποιούνται να ασκήσουν έφεση κατά
της παραπάνω αποφάσεως αν και δεν
έχουν κλητευθεί και παραστεί στην
πρωτοβάθμια δίκη και η έφεση αυτή
παραδεκτά απευθύνεται κατά της οριστικής συνδίκου της πτωχεύσεως κατ’
ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 674
του ΕμπΝ, καθόσον με την παύση
των εργασιών της πτωχεύσεως δεν
επέρχε-ται η λήξη του λειτουργήματος
της συν-δίκου, αλλά εξακολουθεί αυτή
να εκ-προσωπεί τους πτωχευτικούς
πιστωτές (Εφ.Πατρ. 191/1997 Αχ.Νομ.
14,462).

539/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Καραμπούλης, Γεώργιος Βγενόπουλος).
Έφεση. Συζήτηση ενώπιον του Πολ.Πρωτοδικείου που δίκασε ως εφετείο. Το Πολ.Πρωτ.
εξαφάνισε την απόφαση του Ειρηνοδικείου και δίκασε κατ’ ουσίαν την αγωγή στην ίδια
συζήτηση της εφέσεως και χωρίς να διατάξει την εισαγωγή της αγωγής ενώπιον του για
συζήτηση σε άλλη δικάσιμο με κλήση που έπρεπε να εγγραφεί και στο πινάκιο (άρθρο 225
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ΚΠολΔ). Δηλαδή δεν χώρησε πρώτη παραδεκτή συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του
αρμοδίου καθύλην δικαστηρίου χωρίς να δυνηθούν οι διάδικοι να καταθέσουν έγγραφες
προτάσεις ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου και να προτείνουν παραδεκτά τους ισχυρισμούς
τους και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία αφού η εισαγωγή ενώπιον του καθύλην
αρμοδίου δικαστηρίου δεν έχει την έννοια ότι συνεχίζεται η συζήτηση ενώπιον του καθ’ ύλην
αρμοδίου δικαστηρίου. Γι αυτό και εξαφανίζεται η απόφαση και αναπέμπεται η υπόθέση
ενώπιον του Πολ.Πρωτοδικείου αφού δεν χώρησε πρώτη συζήτηση. Περιστατικά.

Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών ασκήθηκε η από 23.3.2001 (αριθ.
εκθ. κατ. 364/30.4.2001) αγωγή των
εναγόντων ήδη εφεσιβλήτων κατά της
εναγομένης ήδη εκκαλούσης. Με την
αγωγή αυτή οι ενάγοντες ισχυρίσθηκαν
τα εξής: Ότι κατέστησαν συγκύριοι κατά
παράγωγο τρόπο του αναφερόμενου σ’
αυτή αναλυτικά κατά θέση, έκταση και
όρια ακινήτου, ενώ η εναγομένη κατέστη
κυρία με παράγωγο τρόπο και από τον
ίδιο δικαιοπάροχο, του αναλυτικά περιγραφομένου στην αγωγή ακινήτου. Ότι
τα ακίνητα αυτά βρίσκονται στην πόλη
των Πατρών, σε επαφή δε του κοινού
ορίου βρίσκεται ο νότιος τοίχος του ακινήτου της εναγομένης, ο οποίος είχε προ
του έτους 1963 δύο παράθυρα, συγκεκριμένων διαστάσεων, τα οποία το έτος
1993 η τελευταία αφαίρεσε και αφού
μεγέθυνε το άνοιγμα τους, καθιστώντας
μάλιστα το ένα από αυτά πόρτα, τοποθέτησε καινούργιο παραθυρόφυλλο και
κάτω από την πόρτα σιδερένιο εξώστη,
κατά παράβαση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας. Ότι λόγω των
μετατροπών αυτών δεν είναι δυνατή η
ανέγερση οικοδομής στο ακίνητο τους,
διότι τα παραθυρόφυλλα και ο εξώστης
καταλαμβάνουν την αέρινη στήλη του
ακινήτου τους. Ζητούσαν δε να γίνει δεκτή η αγωγή τους και να υποχρεωθεί η
εναγομένη α)ν’ αφαιρέσει το σιδερένιο
εξώστη και το εξωτερικό παραθυρόφυλλο, β)να επαναφέρει το άνοιγμα των παραθύρων στις αρχικές τους διαστάσεις,

σε περίπτωση δε αρνήσεως της να
επι-τραπεί σ’ αυτούς και να προβούν
στις παραπάνω ενέργειες, δαπάναις
της και γ) να παύσει να προσβάλλει με
οποιον-δήποτε τρόπο την κυριότητα
τους στο μέλλον. Επί της αγωγής αυτής
εκδό-θηκε η υπ’ αριθμ, 43/2003 οριστική
απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών,
η οποία την έκανε δεκτή. Κατά της
απο-φάσεως αυτής άσκησε την από
7.5.2003 (αριθμ. εκθ, κατ. 2122/783/
2003) έφεση ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών η εναγόμενη
πα-ραπονούμενη εκτός των άλλων για
αναρμοδιότητα καθ’ ύλην του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Επί της εφέσεως
αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 169/2005
οριστική απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, κατά την τακτική
διαδικασία, η οποία έκρινε ότι το Πρωτόδικο Δικαστήριο ήταν αναρμόδιο καθ’
ύλην για την εκδίκαση της υποθέσεως,
έκανε δεκτή την έφεση, εξαφάνισε την
εκκαλουμένη 43/2003 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών και
πα-ρέπεμψε την υπόθεση για εκδίκαση
ενώπιον του αρμοδίου καθύλην Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Στη
συνέχεια, επειδή το ίδιο ήταν αρμόδιο
καθύλην, δεν διέταξε τη εισαγωγή της
ενώπιον του με κλήση για εκδίκαση σε
άλλη δικάσιμο, αλλά κράτησε την υπόθεση και δίκασε την αγωγή ως προς τη
νομική και ουσιαστική της βασιμότητα
ως πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και την
έκανε δεκτή. Κατά της αποφάσεως
αυ-τής άσκησε την υπό κρίση έφεση
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η ενα-γόμενη. Με την έφεση αυτή
και για τους αναφερόμενους σ’ αυτή
λόγους, πλήττε-ται η εκκαλουμένη ως
προς τις διατάξεις της, που δίκασε
ως πρωτοβάθμιο καθύ-λην αρμόδιο
Δικαστήριο στο οποίο πα-ραπέμφθηκε
η υπόθεση με την ίδια απόφαση για
εκδίκαση και έκανε δεκτή την αγωγή.
Ζητεί δε να γίνει δεκτή η έφεση και να
εξαφανιστεί εκκαλουμένη κατά το μέρος
που εκκαλείται και να αναπεμφθεί η
υπόθεση στο πρωτο-βάθμιο Δικαστήριο
για εκδίκαση, άλ-λως να γίνει δεκτή η
έφεση και ν’ απορ-ριφθεί η αγωγή. Η
έφεση αυτή έχει ασκηθεί νομοτύπως
και εμπροθέσμως γι’ αυτό και πρέπει
να γίνει τυπικά δε-κτή και να ερευνηθεί
περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και
το βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 §
1 ΚΠολΔικ).
Όπως προαναφέρθηκε, η εκκαλουμένη κατά το μέρος που εκκαλείται,
έκρινε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και
όχι ως δευτεροβάθμιο και κατά το μέρος
αυτό μπορεί να προσβληθεί αυτοτελώς
με έφεση, γι’ αυτό και απορριπτέος ως
αβάσιμος ο αντίθετος ισχυρισμός των
εναγόντων ήδη εφεσιβλήτων. Σύμφωνα
με το άρθρο 535 ΚΠολΔικ, όπως ίσχυε
πριν την αυτ. με το αριθ. 16 του ν. 2915/
2001 και ισχύει πριν τη αυτ. με το αριθ.
16 του ν. 2915/2001 και ισχύει στην παρούσα υπόθεση σύμφωνα με το άρθρο
15 ν. 2943/2001 καθόσον η πρώτη συζήτηση της αγωγής είχε προσδιοριστεί
να γίνει πριν την 1.1.2002, «§1. αν ο
λόγος της έφεσης κριθεί βάσιμος, η
απόφαση που προσβάλλεται εξαφανίζεται και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο,
αν το πρωτοβάθμιο έχει αποφανθεί για
την ουσία της υπόθεσης, κρατεί αυτό
την υπόθεση και τη δικάζει κατ’ ουσίαν
σε αντίθετη περίπτωση μπορεί ή να
την αναπέμψει στο Δικαστήριο που έχει
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εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση
ή σε άλλο ομοιόβαθμο Δικαστήριο της
περιφέρειας του ή να την κρατήσει για
να τη δικάσει κατ’ ουσίαν. § 2. Αν η
προσβαλλόμενη απόφαση εξαφανίζεται
για αναρμοδιότητα του πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου η υπόθεση παραπέμπεται
στο αρμόδιο Δικαστήριο και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46….» Η
παραπομπή στην τελευταία περίπτω-ση
είναι υποχρεωτική κατά την άνω διάταξη και αποκλείεται η κατ’ εφαρμογή
της § 1 δυνατότητα διακράτησης της
υπόθεσης στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο. Η συζήτηση στο Δικαστήριο στο
οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση, θεωρείται πρώτη (ΕΦ ΑΘ 990/78 ΕλλΔνη
1978,277). Η υπόθεση εκεί εισάγεται
με απλή κλήση, η οποία εγγράφεται
στο πινάκιο κατ’ άρθρ. 226 ΚΠολΔ, η δε
δυνατότητα εισαγωγής της υπόθε-σης
σ’ αυτό με κλήση, δεν έχει την έν-νοια
ότι συνεχίζεται η ενώπιον του αναρμοδίου Δικαστηρίου δίκη, αλλ’ απλώς
ότι δεν απαιτείται εκ νέου άσκηση της
αγωγής (βλ.Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ
άρθρ. 281, σελ. 274). Η συζήτηση της
υπόθεσης χωρίς την εγγραφή της στο
πινάκιο είναι απαράδεκτη και αν τυχόν
γίνει χωρίς αυτήν επέρχεται ακυρότητα
από την έλλειψη αυτή, στοιχείου της
προδικασίας, η οποία ερευνάται αυτεπαγγέλτως, γιατί η επιταγή της εγγραφής στο πινάκιο της υπόθεσης αφορά
τη δημόσια τάξη, και μάλιστα ανεξαρτήτως της συνδρομής του στοιχείου της
βλάβης (Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ
άρ-θρ. 226, σελ. 89). Στην προκειμένη
περί-πτωση, όπως προαναφέρθηκε, το
πρω-τοβάθμιο Δικαστήριο στο οποίο
παρα-πέμφθηκε με την ίδια απόφαση
(εκκα-λουμένη) η υπόθεση για εκδίκαση
κατά την τακτική διαδικασία, δεν διέταξε
την εισαγωγή της ενώπιον του για
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συζήτηση σε άλλη δικάσιμο με κλήση,
η οποία (κλήση) έπρεπε να εγγραφεί και
στο πινάκιο κατ’ αρθρ. 226 ΚΠολΔ, αλλά
τη κράτησε και τη δίκασε με συνέπεια
να μη χωρήσει παραδεκτή πρώτη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του πρωτόδικου καθύλην αρμοδίου Δικαστηρίου
και να μη δυνηθούν οι διάδικοι να καταθέσουν έγγραφες προτάσεις ενώπιον
του ίδιου Δικαστηρίου και να προτείνουν
παραδεκτά τους ισχυρισμούς τους, ειδικότερα η εναγομένη ήδη εκκαλούσα
τους ισχυρισμούς της γι’ αντίκρουση της
αγωγής καθώς και να προσκομίσουν
και επικαλεσθούν τα αποδεικτικά τους
στοιχεία, δεδομένου ότι η εισαγωγή ενώπιον του καθύλην αρμοδίου Δικαστηρίου της υποθέσεως δεν έχει την έννοια
ότι συνεχίζεται η συζήτηση ενώπιον
του καθύλην αρμοδίου Δικαστηρίου της
υποθέσεως δεν έχει την έννοια ότι συνεχίζεται η συζήτηση ενώπιον του καθύλην αρμόδιου Δικαστηρίου της υποθέσεως δεν έχει την έννοια ότι συνεχίζεται

η συζήτηση ενώπιον του καθύλην αρμόδιου Δικαστηρίου. Συνεπώς έσφαλε το
πρωτόδικο Δικαστήριο μη διατάσσοντας
τα παραπάνω, γι’ αυτό και πρέπει να
γίνει δεκτός ως κατ’ ουσίαν βάσιμος ο
σχετικός πρώτος λόγος της υπό κρίση
έφεσης και η έφεση, να εξαφανιστεί η
εκκαλουμένη απόφαση κατά το μέρος
που εκκαλείται και δη κατά το μέρος
που κράτησε και δίκασε ως καθύλην
αρμόδιο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο την
πιο πάνω αγωγή και δεδομένου ότι δε
χώρησε παραδεκτή πρώτη συζήτηση
της αγωγής, να αναπεμφθεί η υπόθεση
για εκδίκαση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών, το οποίο εξέδωσε την εκκαλουμένη, σύμφωνα με την αναφερόμενη στην μείζονα νομική σκέψη διάταξη
του άρθρου 535 § 1 ΚΠολΔ. Δεν επιδικάζεται δικαστική δαπάνη, διότι η
απόφαση της αναπομπής δεν είναι
οριστική (ΑΠ 1711/80 ΝοΒ 29, 1097, ΑΠ
675/73, ΝοΒ. 22, 65).

546/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ειρήνη Ρουσάκου, Θανάσης Βγενόπουλος).
Αναψηλάφηση. Προθεσμία προς άσκηση. Απαραίτητα στοιχεία της άσκησης όταν
αυτή στηρίζεται στην ανεύρεση κρίσιμων εγγράφων. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 544
περ. 6 και 7 Κ.Πολ.Δ. συνάγεται ότι
αναψηλάφηση επιτρέπεται πλην άλλων
και αν ο διάδικος, που ζητεί την αναψηλάφηση βρήκε ή πήρε στην κατοχή του,
μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης
απόφασης νέα κρίσιμα έγγραφα, τα
οποία δεν μπορούσε να τα προσκομίσει
εγκαίρως, από ανώτερη βία ή τα οποία
κατακράτησε ο αντίδικος του ή τρίτος,

που έχει συνεννοηθεί με τον αντίδικο του
και των οποίων την ύπαρξη και την κατοχή τους από τον αντίδικο ή τον τρίτο,
αγνοούσε κατά τη διάρκεια της δίκης.
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου
547 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. το έγγραφο της
αναψηλάφησης πρέπει να περιέχει τα
στοιχεία, που απαιτούνται κατά τα άρθρα 118 έως 120, να αναφέρει την προσβαλλόμενη απόφαση, τους λόγους
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της αναψηλάφησης, τα γεγονότα από
τα οποία προκύπτει η τήρηση προθεσμίας, αίτηση για εξαφάνιση, ολική ή εν
μέρει, της προσβαλλόμενης απόφασης,
καθώς και αίτηση για την ουσία της
υπόθεσης. Από τη διάταξη αυτή συνδυαζόμενη και με εκείνη του άρθρου 119
παρ. 1 Κ.Πολ.Δ στην οποία η πρώτη
παραπέμπει συνάγεται ότι αν από το
δικόγραφο της αίτησης αναψηλάφησης
λείπει ή δεν είναι ορισμένο ένα ή και
περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία του, τούτο είναι άκυρο. Η δε ακυρότητα αυτή, ως αναγόμενη στην έλλειψη
της νόμιμης προδικασίας, που αφορά
τη δημόσια τάξη ερευνάται και αυτεπαγγέλτως (ΑΠ 97/1989, ΕφΔωδ 138/
2006 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 545
παρ. 1,2,3, περ. δ, ε και 4 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση
αναψηλάφησης απ’ αυτόν, που διαμέ-νει
στην ημεδαπή είναι εξήντα ημερών και
στην περίπτωση της επίκλησης, με
αυτή, των ανωτέρω λόγων, η ανωτέρω
προθεσμία αρχίζει αφού συντρέξουν
τό-σο η επίδοση της προσβαλλόμενης
απόφασης, όσο και η κατά τον αιτούντα
στοιχειοθέτηση των επικαλούμενων απ’
αυτόν, ανωτέρω λόγων, δηλαδή η γνώση
της ύπαρξης νέων κρίσιμων εγγράφων
(βλ. AΠ 1142/2003 ΔΗΜΟΣΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ). Τέλος στη διάταξη του άρθρου
545 παρ. 5 εδ. α΄ Κ.Πολ.Δ., ορίζονται
ότι: «αν η απόφαση δεν επιδόθηκε, η
προθεσμία της αναψηλάφησης είναι
τρία χρόνια από τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης, εφόσον είναι
τελεσίδικη ή ανέκκλητη, αλλιώς από την
ημέρα που έγινε τελεσίδικη». Κατά την
αληθινή έννοια της διάταξης αυτής, η
οποία προκύπτει από το ότι δεν γίνεται
κάποια διάκριση και από το σκοπό της,
που συνίσταται στην ασφάλεια των συ-
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ναλλαγών με τη θέση του ακραίου χρονικού περιορισμού, ώστε το ένδικο μέσο
της αναψηλάφησης να μη μπορεί να
ασκηθεί ύστερα από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει εφαρμογή και στις
περιπτώσεις, κατά τις οποίες συντρέχει
ο λόγος αναψηλάφησης, που μνημονεύεται στο άρθρο 544 αρ. 7 Κ.Πολ.Δ.,
δηλαδή στην περίπτωση ανεύρεσης νέων κρίσιμων εγγράφων. Η προθεσμία
των τριών χρόνων, η οποία αρχίζει από
τη δημοσίευση της τελεσίδικης ή ανέκκλητης απόφασης, συντρέχει με την
προθεσμία αναίρεσης, την οποία ορίζει
το άρθρο 564 παρ.1, 2 και 3 Κ.Πολ.Δ.,
αφού, όπως προκύπτει από το άρθρο
539 Κ.Πολ.Δ., σε αναψηλάφηση υπόκεινται και αποφάσεις οι οποίες υπόκεινται σε αναίρεση. Στην περίπτωση
του λόγου αναψηλάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 544 αρ. 7 Κ.Πολ.Δ.,
στην οποία, η από το άρθρο 545 παρ.1
και 2 Κ.Πολ.Δ., προθεσμία των 60 ή 120
ημερών, αρχίζει από την ημέρα που
εκείνος, ο οποίος ζητεί την αναψηλάφηση, έμαθε, ότι υπάρχουν νέα κρίσιμα
έγγραφα (άρθρ. 545 παρ. 3 περ. ε), η
αναψηλάφηση είναι εκπρόθεσμη, αν,
από την ημέρα που δημοσιεύθηκε η
απόφαση, της οποίας ζητείται η αναψηλάφηση, πέρασαν τρία χρόνια (ΑΠ
663/1996 ΕλλΔνη 38.72, ΑΠ 606/1990
ΕλλΔνη 30.320, ΑΠ 4/1979 ΝοΒ 17.932,
ΕφΠειρ 500/81 ΕλλΔνη 1982.177, όπως
και Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής
Δικονομίας, τ.Γ΄ (1995) στο άρθρο 545
αρ. 22-23 σελ 434, Β. Μπρακατσούλα,
Έφεση και Αναψηλά-φηση (1991) σελ
375 παρ 188). Η εκ-πρόθεσμη αυτή
αναψηλάφηση απορρί-πτεται, κατ’
άρθρο 549 Κ. Πολ.Δ., εφαρ-μόζεται και
στη δίκη της αναψηλάφη-σης (βλ. ΕφΑΘ
5189/2000 ΔΗΜΟΣΙΕΥ-ΣΗ ΝΟΜΟΣ,
ΕφΑΘ 2090/96 ΕλλΔνη 38.1602,
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ΕφΘεσ 2545/1996 ΔΗΜΟΣΙ-ΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ.) Στην προκειμένη περί-πτωση
με την υπό κρίση, από 10 Ιανου-αρίου
2005, αίτηση αναψηλάφησης κα-τά
της υπ’ αριθ. 1028/1999 απόφασης
του Δικαστηρίου τούτου με την οποία
έγινε δεκτή η από 22-11-1986 έφεση
των καθ’ών κατά της υπ’ αριθ. 91/1986
οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Ζακύνθου, και κατά των
προδικαστικών αποφάσεων αυτού,
που προηγήθηκαν και θεωρούνται ότι
συμπροσβλήθηκαν και αυτές, γίνεται
επίκληση του, από τη διάταξη του άρθρου 544 παρ 7 Κ.Πολ.Δ., λόγου αναψηλάφησης, δηλαδή της ανεύρεσης νέου κρίσιμου εγγράφου. Όμως με το δικόγραφο της υπό κρίση αίτησης, παρά
την προαναφερθείσα ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 547 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.,
δεν προσδιορίζεται ούτε αν επιδόθηκε
η προσβαλλόμενη απόφαση, ούτε ο
χρόνος, που οι αιτούντες έλαβαν γνώση
του επικαλούμενου από αυτούς κρίσιμου εγγράφου, περιοριζόμενοι στην αόριστη αναφορά ότι «τώρα υπέπεσε στην
αντίληψη τους». Σε κάθε περίπτωση
όμως, η προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. 1028/
1999 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου
δημοσιεύθηκε 21.12.1999, και συνεπώς
άρχισε από την επομέ-νη(άρθρ. 144
παρ. 1 ΚΠολΔ) να τρέχει η προθεσμία
προς άσκηση αναψηλά-φησης, η οποία
και συμπληρώθηκε με-τά την πάροδο

της τριετίας, (21-12-2002), ανεξάρτητα
από την ημερομηνία ανεύρεσης του
φερομένου ως κρίσιμου εγγράφου.
Επομένως, αφού η αναψη-λάφηση, ως
ένδικο μέσο (Β. Βαθρακο-κοίλη, Κώδικας
Πολιτικής Δικονομίας τ. Γ΄(1995) το
άρθρο 495 αρ. 2 σελ. 86) ασκείται με
κατάθεση του δικογράφου της στη
γραμματεία του Δικαστηρίου, που έχει
εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση
(Βαθρακοκοίλη ό.π. αρ. 30 σελ. 93, ΑΠ
297/1989 ΕλλΔνη 31,335, ΑΠ 414/1986
ΕΕΝ 53.868, ΑΠ 367/1974 ΕΕΝ 42.48
ΕφΑΘ 12557/1987 ΑρχΝ. 39,424, ΕφΑΘ
2260/1984 ΕλλΔνη 25, 591, ΕφΔωδ
1512/1984 ΕλλΔνη 25, 939) και το πιο
πάνω ένδικο δικόγραφο, κατατέθηκε στη
γραμμα-τεία του παρόντος Δικαστηρίου
την 14.4.2005 (βλ. υπ’ αριθ. 3/2005
πράξη κατάθεσης του), δηλαδή, μετά τη
συμπλήρωση πλήρους τριετίας, από τη
δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης, πρέπει σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην αρχή της παραγράφου
αυτής, το δικόγραφο της υπό κρίση
αί-τησης αναψηλάφησης και σύστοιχα
η ίδια η αίτηση, ανεξαρτήτως της αοριστίας της, να απορριφθεί, πρωτίστως,
ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης
άσκησης της.

569/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Χριστόφορος Σαράκης, Ανδρέας Γεωργίου).
Δικαστική ομολογία. Αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που ομολόγησε και
αφορά τα πραγματικά περιστατικά της ιστορικής βάσης της αγωγής ή της ένστασης. Με
την αποδοχή της αγωγής αναγνωρίζεται ολικά ή εν μέρει το ασκούμενο με την αγωγή
δικαίωμα. Συνεπώς διαφέρουν η δικαστική ομολογία και τη αποδοχή. Περιστατικά.
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Αγωγή για μετατόπιση δουλείας διόδου σε άλλο σημείο του δουλεύοντος. Αν γίνει
δεκτή η αγωγή υποχρεώνεται ο εναγόμενος να προβεί σε δήλωση βουλήσεως περί
μεταβολής της θέσεως στην οποία ασκείται η δουλεία.

Η δικαστική ομολογία, που αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου
που ομολόγησε (άρθ. 352 παρ. 1
ΚΠολΔ), αφορά στα πραγματικά περιστατικά της ιστορικής βάσεως της
αγω-γής ή της ενστάσεως και διαφέρει
γι’ αυτό από την αποδοχή της αγωγής,
με την οποία αναγνωρίζεται ολικά η εν
μέ-ρει το ασκούμενο με αυτή δικαίωμα
(άρθ. 298 ΚΠολΔ), δηλαδή οι έννομες
συνέπειες των οποίων ζητείται η διάγνωση με την αγωγή (ΑΠ 956/2004 ΕλλΔνη
47.1674, ΑΠ 1059/2001 ΕλλΔνη 44.414,
ΑΠ 596/2001 ΕλλΔνη 43.1417, ΑΠ 325/
2001 ΕλλΔνη 42.1286). Στην προκειμένη υπόθεση, από τα επικαλούμενα και
προσκομιζόμενα ταυτάριθμα με την
εκ-καλουμένη απόφαση πρακτικά, αποδεικνύεται ότι μετά την εκφώνηση της
κρινομένης υποθέσεως ενώπιον του
πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, οι εναγόμενοι δήλωσαν δια του πληρεξουσίου
δικηγόρου τους ότι συνομολογούν την
ιστορική βάση της αγωγής. Επομένως,
το πρωτόδικο δικαστήριο που έκρινε
ότι υπάρχει αποδοχή της αγωγής από
τους εναγομένους και με βάση αυτή
δέ-χθηκε την αγωγή, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις παραπάνω
δια-τάξεις, κατά το βάσιμο παράπονο
των εκκαλούντων εναγομένων. Γι αυτό,
πρέ-πει να γίνει δεκτή και κατ’ ουσίαν η
έφε-ση, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη
από-φαση και αφού κρατηθεί προς
εκδίκα-ση η υπόθεση από το Δικαστήριο
τούτο (άρθ. 535 παρ. 1 ΚΠολΔ), να
ερευνηθεί περαιτέρω η αγωγή (που είναι
νόμιμη, κατ’ άρθρο 1128 ΑΚ) και από
ουσιαστι-κή άποψη.
Οι εναγόμενοι ομολογούν, παρα-

γομένης συνεπώς πλήρους σχετικώς
αποδείξεως (άρθρα 335, 339, 352
παρ. 1 ΚΠολΔ), ότι οι ενάγοντες είναι
συγκύριοι ενός οικοπέδου, εκτάσεως
1.849,19 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση
«Ντούσαγα» του Δήμου Αγρινίου(Ο.Τ.
92). ότι αυτοί είναι συγκύριοι ομόρου
οικοπέδου, εκτάσεως 158,65 τ.μ., του
προαναφερομένου ακινήτου των εναγόντων. ότι στο μέσον περίπου του
ακινήτου των εναγόντων και σε βάρος
αυτού (ακινήτου) υφίσταται δουλεία
διόδου υπέρ του ως άνω ακινήτου τους
προς εξυπηρέτηση και σύνδεση αυτού
μετά της δημοτικής οδού. ότι η δίοδος
αυτή έχει πλάτος 4 μέτρα και μήκος
91,06 μέτρα. ότι η άσκηση της εν λόγω
δουλείας από μέρους των συγκυρίων
(εναγομένων) του δεσπόζοντος ακινήτου
στο μέσον του ακινήτου είναι ιδιαίτερα
επαχθής, αφού χωρίζει το ακίνητο των
εναγόντων σε δύο άνισα τμήματα και
καθιστά αυτό αδύνατο να οικοδομηθεί.
ότι η μετατόπιση της συγκεκριμένης
δουλείας από το μέσον περίπου του
δουλεύοντος ακινήτου στο άκρον αυτού
με πλάτος 4 μέτρων και μήκος 117,40
μέτρων δεν πρόκειται να βλάψει τα οικονομικά συμφέροντα του δεσπόζοντος
ακινήτου τους και θα εξυπηρετείται το
ακίνητο τους κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά από διαφορετική θέση εντός
του ακινήτου των εναγόντων. και ότι δεν
απαιτείται δαπάνη για τη μετατόπιση
της επίδικης δουλείας. Κατ’ ακολου-θίαν
των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η
αγωγή, ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, κατά τα
οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό και
να καταδικαστούν οι εναγόμενοι, λό-γω
της ήττας τους, στα δικαστικά έξο-δα
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των εναγόντων και των δύο βαθμών
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τα άρθρα
176 και 183 ΚΠολΔ ( για το ότι ως προς
την τελική κατανομή των δικαστικών
εξό-δων των διαδίκων καθιερώνεται η

αρχή της ήττας, η οποία ισχύει και στον
δεύ-τερο βαθμό δικαιοδοσίας, δηλαδή
σε περίπτωση παραδοχής της έφεσης,
βλέπε ΑΠ 692/2004 ΕλλΔνη 47.1015).

592/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Παπανικολάου, Λεωνίδας Νησίδης, Γεώργιος
Κουκούλης, Αντώνιος Σκουτέρης).
Απόδειξη. Εξέταση των διαδίκων. Περιστατικά. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης
λόγω ηθικής βλάβης από αδικοπραξία. Η «ταραχή» λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων
και μόνον αυτή δεν θεμελιώνει αξίωση για ηθική βλάβη.

Κατά την διάταξη του άρθρ. 415
παρ. 1 ΚΠολΔ αν τα πραγματικά γεγονότα δεν αποδείχθηκαν καθόλου ή αν
δεν αποδείχθηκαν εντελώς από τα άλλα
αποδεικτικά μέσα, το δικαστήριο μπορεί να εξετάσει ένα ή περισσοτέρους
διαδίκους για την αλήθεια των πραγματικών περιστατικών. Εξ άλλου κατά την
διάταξη του άρθρ. 417 παρ. 1 ΚΠολΔ
οι διάδικοι εξετάζονται χωρίς να ορκισθούν, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει
σκόπιμη την ένορκη εξέταση τους,
στην τελευταία δε αυτή περίπτωση δεν
επι-τρέπεται η εξέταση του διαδίκου
για γεγονότα που αποτελούν γι’ αυτόν
αξιόποινη ή ανήθικη πράξη. Στην προκειμένη περίπτωση η κυρίως ενάγουσα
δεν εξέτασε στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου μάρτυρα και κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του ως άνω
Δικαστηρίου εξετάσθηκε χωρίς όρκο ο
1ος αντεναγόμενος Θ.Σ (οδηγός του
αυ-τοκινήτου της κυρίως ενάγουσας και
σύ-ζυγος αυτής). Ενόψει των όσων αναφέρθηκαν στην μείζονα σκέψη, έστω
και αν τα κατατεθέντα από αυτόν συνιστούν αξιόποινη πράξη για τον ίδιο (πα-

ράβαση διατάξεων ΚΟΚ), επιτρεπτώς
εξετάσθηκε, αφού η εξέταση του ήταν
χωρίς όρκο.
Κατά την διάταξη του άρθρ. 68
ΚΠολΔ δικαστική προστασία έχει δικαίωμα να ζητήσει όποιος έχει άμεσο
έννο-μο συμφέρον. Ειδικώς αξίωση από
αδι-κοπραξία και κατά συνέπεια έννομο
συμφέρον να ζητήσει δικαστική προστασία έχει ο αμέσως εκ της παρανόμου
πράξεως ζημιωθείς (άρθρ. 914 ΑΚ).
Κατά την διάταξη του άρθρ. 932 ΑΚ επί
αδικοπραξίας, χρηματική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης μπορεί να ζητήσει,
εκτός από εκείνον που υπέστη περιουσιακή ζημία και εκείνος που έπαθε βλάβη της υγείας του. Ο ενάγων πρέπει
να εκθέτει στην αγωγή τα πραγματικά
περιστατικά, που θεμελιώνουν το κατά
τα ανωτέρω έννομο συμφέρον του και
δικαιολογούν την άσκηση της αγωγής
κατά του εναγομένου για την επιδίκαση
χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης (άρθρ. 216 παρ. 1 ΚΠολΔ),
διότι άλλως η αγωγή είναι απορριπτέα
ως απαράδεκτη, είτε ως αόριστη, αν
δεν αναφέρονται τα απαραίτητα γεγο-
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νότα για να μπορεί να κριθεί η ύπαρξη
εννόμου συμφέροντος, είτε ελλείψει
ενεργητικής νομιμοποιήσεως αν δεν
αναφέρονται καθόλου τέτοια γεγονότα.
Στην κρινόμενη ανταγωγή εκτίθεται ότι ο 1ος αντενάγων οδηγούσε το
ΙΧΕ αυτοκίνητο της 2ης αντενάγουσας, το
οποίο κατά την σύγκρουση με το όχημα
της 2ης αντεναγομένης, που οδη-γούσε
ο 1ος αντεναγόμενος, υπέστη τις ζημίες,
που εκτίθενται στην ανταγωγή, από
υπαιτιότητα των αντεναγομένων (δηλαδή του 2ου και του 4ου αντεναγομένου), για τις οποίες η 2η αντενάγουσα
ζητεί την αναφερόμενη στην αγωγή
αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Από την
επι-σκόπηση του δικογράφου της ανταγωγής προκύπτει ότι ο 1ος αντενάγων
ζητεί την επιδίκαση χρηματικής ικανο-

ποίησης λόγω ηθικής βλάβης ύψους
500 ευρώ, για την «ταραχή» που υπέστη εξ αίτιας της συγκρούσεως. Με το
περιεχόμενο αυτό η ανταγωγή είναι
απαράδεκτη και απορριπτέα ως προς
τον 1ο αντενάγοντα ελλείψει ενεργητικής
νομιμοποιήσεως, αφού αυτός δεν επικαλείται (α) περιουσιακή ζημία, ούτε
(β) βλάβη της υγείας του προκληθείσα
από υπαιτιότητα των αντεναγομένων.
Ει-δικώς ως προς τελευταίο η επικαλούμενη «ταραχή» και αληθής υποτιθέμενη
δεν συνιστά μόνη της «προσβολή της
υγείας», αφού ο αντενάγων δεν εκθέτει
τις συνέπειες που αυτή είχε στην υγεία
του. Έτσι έκρινε και η εκκαλουμένη
απόφαση, η οποία ορθώς ερμήνευσε
και εφάρμοσε τις ως άνω διατάξεις και
πρέπει να απορριφθεί σαν αβάσιμος ο
2ος λόγος της Α’ εφέσεως.

598/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ. Βασιλική Καραγιάννη,
Παντελής Κιτσάκης).
Έφεση. Εσφαλμένη αναγραφή του αριθμού της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν
επιφέρει ακυρότητα του δικογράφου της εφέσεως. Δημόσιο. Μισθώσεις για στέγαση
δημοσίων υπηρεσιών. Έχει εφαρμογή και σε αυτές το άρθρο 288ΑΚ. Η χρησιμοποίηση
του μισθίου μετά τη λήξη της μισθώσεως θεωρείται κατ’ εξαίρεση ως σιωπηρή παράταση
της μίσθωσης κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί να υπάρχει η μισθωτική σύμβαση
για την οποία καταβάλλεται μίσθωμα ίσο προς αυτό της μισθώσεως που έληξε με την
προϋπόθεση του άρθρου 611 ΑΚ. Ο μισθωτής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το μισθίο
και μετά τη λήξη της μίσθωσης και ο εκμισθωτής το γνωρίζει και δεν εναντιώνεται
στην χρησιμοποίηση με ρητή εξώδικη όχληση (άρθρο 340 ΑΚ) προς το μισθωτή
προς απόδοση του μισθίου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει λόγος για σιωπηρή
παράταση της μίσθωσης. Περιστατικά για την αναπροσαρμογή.

Κατά την παρ. 1 του άρθρου 520
του ΚΠολΔ το έγγραφο της εφέσεως
πρέπει να περιέχει τα κατά τα άρθρα
118 έως 120 απαιτούμενα στοιχεία

και τους λόγους της εφέσεως. Από τις
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η εσφαλμένη αναγραφή του αριθμού της εκκαλουμένης αποφάσεως δεν επιφέρει ακυ-
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ρότητα του δικογράφου της εφέσεως,
εφόσον από τα λοιπά στοιχεία δεν
γεν-νιέται αμφιβολία για την ταυτότητα
της (ΕφΑθ 14226/1987 ΕλλΔνη 30,820).
Κατά τη διάταξη του άρθρου
41 παρ. 17α του Ν. 2648/22.10.1998
η διά-ταξη της παρ.1 του άρθρου 10
του Π.Δ. 19/19.11.1932 αντικαθίσταται
ως εξής: «Στις μισθώσεις ακινήτων για
στέγαση δημοσίων υπηρεσιών ή άλλη
δημόσια χρήση εφαρμόζονται ως προς
τη διάρ-κεια της μισθώσεως, την αναπροσαρμογή του μισθώματος και την
καταγγελία της συμβάσεως από τον εκμισθωτή λόγω ιδιοχρήσεως ή ανοικοδομήσεως του ακινήτου οι διατάξεις του
Π.Δ. 34/1995, όπως ισχύουν». Από το
συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων
συνάγεται ότι στις μισθώσεις ακινήτων
για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών,
εφόσον η αναπροσαρμογή διέπεται
από το καθεστώς του Π.Δ. 34/1995, έχει
και επ’ αυτών εφαρμογή η διάταξη του
άρθρου 288 του ΑΚ. Η διάταξη αυτή,
εξάλλου, δηλαδή η αναπροσαρμογή με
βάση το άρθρο 288 του ΑΚ, είχε εφαρμογή στην κατηγορία αυτή των μισθώσεων (για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών) και υπό το προηγούμενο νομικό
καθεστώς (ΟλΑΠ 927/ 1982 ΕλλΔνη
24.45 ΑΠ 487/2001 ΕλλΔνη 43, 439).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 28 του Π.Δ.
της 19/19.11.1932 «περί στεγάσεως δημοσίων υπηρεσιών, όπως ήδη ισχύει»,
ή για οποιοδήποτε λόγο χρησιμοποίηση οικήματος από το Δημόσιο που
μισθώθηκε για στέγαση δημόσιας υπηρεσίας, πέραν του χρόνου κατά τον
οποίο έληξε η βάσει δημοπρασίας ή
απευθείας γενόμενη μίσθωση ή η κατά
τις κείμενες διατάξεις παράταση αυτής,
θεωρείται ως σιωπηρή παράταση της
μισθώσεως και καταβάλλεται γι’ αυτήν
τη χρησιμοποίηση μίσθωμα ίσο προς
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αυτό της μισθώσεως που έληξε και
ανάλογο προς το χρόνο κατά τον οποίο
χρη-σιμοποιήθηκε το μίσθιο. Από τη
διάταξη αυτή που διατηρήθηκε σε ισχύ
και μετά την εισαγωγή του ΑΚ με βάση
το άρθρο 34 του ΕισΝΑΚ συνάγεται
ότι η χρησι-μοποίηση του μισθίου μετά
τη λήξη της μισθώσεως θεωρείται κατ’
εξαίρεση ως σιωπηρή παράταση της
μισθώσεως, κατά τη διάρκεια της οποίας
εξακο-λουθεί να υπάρχει η μισθωτική
σύμβα-ση, για την οποία καταβάλλεται
μίσθω-μα ίσο προς αυτό της μισθώσεως
που έληξε με την προϋπόθεση του
άρθρου 611 του ΑΚ. Εφόσον, δηλαδή ο
μισθω-τής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί
το μίσθιο και μετά τη λήξη της μισθώσεως
και ο εκμισθωτής το γνωρίζει και δεν
εναντιώνεται στη χρησιμοποίηση, με
ρητή εξώδικη όχληση, κατά το άρθρο
340 του ΑΚ, προς το μισθωτή προς
απόδοση του μισθίου, οπότε στην
περί-πτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει
σιωπη-ρή παράταση της μισθώσεως
(ΑΠ 65/2000 ΕλλΔΝη 41,760)…Με βάση
το παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό
μισ-θώσεως η διάρκεια της μισθώσεως
αυ-τής ορίστηκε σε πέντε (5) έτη από την
ημέρα παραδόσεως του μισθίου στον
προϊστάμενο της παραπάνω υπηρε-σίας.
Επίσης το μηνιαίο μίσθωμα ορί-στηκε σε
3.500.000 δρχ. ή 10.271,46 ευρώ και θα
καταβάλλοταν στο τέλος κάθε τριμηνίας.
Μετά την πάροδο του συμβατικού
χρόνου διαρκείας της μισ-θώσεως
αυτής που έλαβε χώρα στις 24.5.2001
η μίσθωση αυτή παρατάθηκε σιωπηρά
για μια ακόμη πενταετία, δε-δομένου ότι
η αρχική εκμισθώτρια δεν εναντιώθηκε
στην παράταση αυτή.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι από
την κατάρτιση του από 24.5.1996 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως με βάση
το οποίο η αρχική εκμισθώτρια και το
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εναγόμενο όρισαν το ποσό του μηνιαίου
μισθώματος του μίσθιου ακινήτου στο
ποσό των 3.500.000 δρχ. ή 10.271,46
ευρώ μέχρι την έγερση της από 12.11.2004
αγωγής επήλθε αύξηση της μισθωτικής
αξίας του μίσθιου ακινήτου και αυτή
οφείλεται στο γεγονός ότι επήλθε αύξηση του κόστους ζωής και ανατίμηση της
αντικειμενικής, καθώς και της μισθω-τικής
αξίας των ακινήτων. Το παρόν Δικαστήριο
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες
συνθήκες του μίσθιου ακινή-του, όπως
τη θέση του, το εμβαδόν του, τη γενική
διαμόρφωση του, την παλαιότητα του,
την εμπορικότητα της περιοχής, όπου
βρίσκεται το μίσθιο ακίνητο, καθώς και την
αύξηση του κόστους ζωής σε συνδυασμό
με τις αρχές της καλής πίστεως και
των χρηστών συναλλακτικών ηθών
κρίνει ότι μεταξύ του συμφωνημένου
μισθώματος κατά το κρίσιμο χρονικό
διάστημα και του ελεύθερου μισθώματος
υπάρχει σημαντική διαφορά, η οποία
υπερβαίνει καταφανώς τον κίνδυνο

που ανέλαβε με το από 24.5.1996
ιδιωτικό συμφωνητικό η αρχική εκμισθώτρια, η δε εμμονή του εναγομένου
στην πληρωμή του μισθώματος που
προκύπτει από τη συμφωνία είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και την εντιμότητα που επιβάλλονται στις συναλλαγές, ώστε σύμφωνα με τις παραπάνω
αρχές πρέπει να αναπροσαρμοστεί το
καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα των
10.271,46 ευρώ στο ποσό των 12.500
ευρώ για το χρονικό διάστημα από την
επίδοση της αγωγής (3.12.2004 και μέχρι τη λήξη της συμβάσεως μισθώσεως
με τη συμπλήρωση της δεύτερης πενταετίας (24.5.2006) και έτσι να αρθεί η
δυσαναλογία και να αποκατασταθεί η
καλή πίστη που διαταράχτηκε κατά μερική παραδοχή ως κατ’ ουσίαν βάσιμης
της βάσεως της αγωγής που στηρίζεται
στο άρθρο 288 του ΑΚ και ως εκ τούτου
παρέλκει η έρευνα της βάσεως που
στηρίζεται στο άρθρο 388 του ΑΚ.

609/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σάββας Σαββαόγλου, Κωνσταντίνος Χαλιώτης).
Διακοπή της δίκης λόγω θανάτου διαδίκου του όπου τελείωσε η προφορική συζήτηση
μετά την οποία εκδίδεται οριστική απόφαση. Θάνατος αυτού ομοδίκου. Η διακοπή
επέρχεται μόνο ως προς τον ομόδικο.

Από τις διατάξεις των άρθρων
286 έως 288, 291 και 292 του ΚΠολΔ
οι οποίες εφαρμόζονται και στην κατ’
έφεση δίκη (άρθρ. 524§1 ΚΠολΔ),
συνάγεται ότι η δίκη διακόπτεται αν,
εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση, μετά την οποία εκδίδεται οριστική
απόφαση, πεθάνει κάποιος διάδικος.
Η διακοπή επέρχεται από τη γνωστο-

ποίηση προς τον αντίδικο του λόγου
της διακοπής με επίδοση δικογράφου ή
με προφορική δήλωση στο ακροατήριο
ή εκτός αυτού κατά την επιχείρηση της
διαδικαστικής πράξης, από πρόσωπο
που έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη
δίκη (ΑΠ 65/2004 ΕλλΔνη 2004, 1036).
Η επανάληψη της διακοπείσης δίκης
μπορεί να γίνει με δικόγραφο και κοινο-
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ποίηση του στους κληρονόμους του διαδίκου που πέθανε, μετά την πάροδο της
προθεσμίας προς αποποίηση της κληρονομίας (ΑΠ 535/2003 ΕλλΔνη 2004.
1375). Ο θάνατος του απλού ομοδίκου
επιφέρει βίαια διακοπή της δίκης μόνον
ως προς τον θανόντα διάδικο ενώ ως
προς του λοιπούς απλούς ομοδίκους η
δίκη συνεχίζεται κανονικά (ΑΠ 250/1980
ΝοΒ 1980, 1708, Κονδύλης Ερμ.
ΚΠολΔ, υπ’ άρθρ. 288 σελ. 581).

Εξάλλου επί διεκδικητικής αγωγής εκ του
γεγονότος ότι η κυριότητα είναι δικαίωμα
διαιρετό και επομένως επιδεκτικό
κτήσης και απώλειας κατ’ ιδανικά μέρη,
σε περίπτωση περισσοτέρων εναγόντων ή εναγομένων υπάρχει δεσμός
απλής και όχι αναγκαστικής ομοδικίας
(ΑΠ 84/2003 ΕλλΔνη 2003, 1347). Επομένως, επί διεκδικητικής αγωγής, που
αποβίωσε κάποιος των εναγομένων και
έγινε διακοπή της δίκης και επανάληψη.

620/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Καφέζας, Αριστείδης Καρύδης).
Η παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται ότι αυτή
δεν ασκήθηκε. Αν οι εφεσίβλητοι είναι πολλοί, δικαιούται ο εκκαλών να δηλώσει ότι η
έφεση δεν εισάγεται προς συζήτηση της έφεσης ως προς ένα από αυτούς. Η δήλωση
αυτή έχει την έννοια παραίτησης από την κλήση προς συζήτηση της έφεσης ως προς
τον συγκεκριμένο εφεσίβλητο ως προς τον οποίο ο εκκαλών δεν μετείχε στη συζήτηση.
Περιστατικά. Κύρια παρέμβαση. Πρέπει να επιδίδεται προς όλους τους διάδικους της
κύριας δίκης. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 294, 295, 299 και 524
παρ. 1 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι μόνον
η σαφής δήλωση του εκκαλούντος ότι
παραιτείται από το δικόγραφο της έφεσης έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται
ότι αυτή δεν ασκήθηκε. Το αποτέλεσμα
όμως αυτό δεν επέρχεται στην περίπτωση που η έφεση στρέφεται κατά περισσότερων εφεσιβλήτων, απλών ομοδίκων
και ο εκκαλών δηλώσει ότι η έφεση δεν
εισάγεται προς συζήτηση ως προς έναν
από αυτούς. Η τελευταία δήλωση έχει
την έννοια της παραίτησης από την
κλή-ση προς συζήτηση της έφεσης ως
προς το συγκεκριμένο εφεσίβλητο, ως
προς τον οποίο ο εκκαλών δεν μετέχει

στη συζήτηση. Έτσι, αν ο εφεσίβλητος
αυ-τός δεν παραστεί κατά την εκφώνηση
της υπόθεσης από τη σειρά του πινακίου επέρχεται ματαίωση της συζήτησης κατά το άρθρο 260 του ΚΠολΔ
(Σ.Σαμουήλ, Η έφεση, έκδ. 2003,
αρ. 978, Α. Κρητικού, Αποζημίωση
από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα,
Συμ-πλήρωμα 2005, αρ. 2740, ΑΠ
1261/1989, ΑρχΝ 1992. 204 και ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση,
κατά την εκφώνηση της από 20-7-2002
έφεσης από τη σειρά του πινακίου,
η πρώτη εφεσίβλητη «PULLINCINO
CLASSICS» δεν παραστάθηκε. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εκκαλούσας
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δήλωσε ότι η έφεση δεν εισάγεται προς
συζήτηση ως προς την προαναφερόμενη
εφεσίβλητη. Κατά συνέπεια, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην πιο πάνω
μείζονα σκέψη, πρέπει να κηρυχθεί
μα-ταιωμένη η συζήτηση της έφεσης
μεταξύ της εκκαλούσας και της πρώτης
εφε-σίβλητης.
Εξάλλου, από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 79 και
81 παρ.1 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι
ο τρί-τος που αντιποιείται ολόκληρο ή
ένα μέρος από το αντικείμενο της δίκης
που εκκρεμεί ανάμεσα σε άλλους, έχει
δι-καίωμα να παρέμβει κυρίως σε κάθε
στάση της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας διαδικασίας. Η άσκηση κυρίας παρέμβασης είτε στον πρώτο είτε
στο δεύτερο βαθμό αποτελεί άσκηση
παρεμπίπτουσας αγωγής, κατά την έννοια των άρθρων 282-285 του ΚΠολΔ
και πρέπει να επιδίδεται σε όλους τους
διαδίκους της κυρίας δίκης. Αν δεν επιδόθηκε προς όλους, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της, γιατί δεν είναι
επιτρεπτή κατά νόμο η συζήτηση της,
γιατί δεν είναι επιτρεπτή κατά νόμο η
συζήτηση μόνον ως προς εκείνους που
επιδόθηκε ή παραστάθηκαν (Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας,
Ερμηνευτική Νομολογιακή Ανάλυση,
κάτω από το άρθρο 81, αρ. 25, ΕΑ
9697/1986, ΕλλΔνη 28.1109).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
Τ.Π άσκησε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου την από 19-9-2005 κυρία παρέμβαση, στρεφόμενος κατά της εκκαλούσας, της πρώτης εφεσίβλητης «PULLICINO CLASSICS» και των εναγομένων
Ι.Σ και ανώνυμης εταιρείας «ΣΠΥΚΑΡ
ΑΕ», αντιποιούμενος το αντικείμενο
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της κυρίας δίκης όσον αφορά την από
20-7-2002 έφεση κατά της εφεσίβλητης
«PULLICINO CLASSICS» με τον ισχυρισμό ότι κύριος του Μ399 GGG ΙΧΕ
αυτοκινήτου και δικαιούχος της αποζημίωσης που επιδικάστηκε με την εκκαλουμένη, είναι ο ίδιος και όχι η εφεσίβλητη ενάγουσα «PULLICINO CLASSICS». Κατά την εκφώνηση της κυρίας
παρέμβασης στο ακροατήριο από τη
σειρά του πινακίου, παραστάθηκε μόνον η τέταρτη των καθών, ασφαλιστική
εταιρεία «ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ». Το δικόγραφο
της κυρίας παρέμβασης επιδόθηκε
στους δεύτερο και τρίτη των καθών (βλ.
2326/13-4-2006 έκθεση επιδόσεως του
δικαστικού επιμελητή Πατρών Δ.Δ προς
τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών και τα
φύλλα της 29-6-2006 της ημερήσιας
αθηναϊκής εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ» και
της 15-6-2006 της ημερήσιας πατραϊκής
εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ» για τον
άγνωστης διαμονής δεύτερο των καθών
και 789Β/23-9-2006 έκθεση επιδόσεως
του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Γ.Γ
για την τρίτη των καθών) όχι όμως και
στην πρώτη, αλλοδαπή εταιρεία με την
επωνυμία «PULLICINO CLASSICS» και
φερόμενη ιδιοκτήτρια του Μ399 GGC
ΙΧΕ αυτοκινήτου. Επομένως, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην αμέσως πιο
πάνω μείζονα σκέψη και ανεξάρτητα
από το γεγονός ότι μετά τη δήλωση της
εκκαλούσας ότι δεν εισάγει προς συζήτηση την έφεση της κατά της εφεσίβλητης «PULLICINO CLASSICS» δεν
υπάρχει στάδιο δίκης για τη συζήτηση
της κυρίας παρέμβασης, πρέπει να
κη-ρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της
κυ-ρίας παρέμβασης.
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628/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Άλκης Αναγνωστόπουλος, Σοφία Μέρμελα, Αναστάσιος
Φραντζής).
Αυτοκινητικό αδίκημα. Ασφαλιστική εταιρία. Σε περίπτωση εξαιρέσεως από την
ασφαλιστική ευθύνη, δικαιούται αν εναχθεί από τον ζημιωθέντα τρίτο, να στραφεί κατά
του ασφαλισμένου αναγωγικά, απαιτώντας όσα κατέβαλε ή θα καταβάλει στον τρίτο. Το
δικαίωμα της αναγωγής ασκείται είτε με αυτοτελή αγωγή του ασφαλιστή μετά την καταβολή
που έκανε αυτός προς τον τρίτο είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή. Η παρεμπίπτουσα
αγωγή ασκείται μόνο μεταξύ των ίδιων διαδίκων στο ίδιο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί
η κύρια υπόθεση. Αν επομένως, ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος δεν είναι διάδικος στην
κύρια δίκη αλλά τρίτος, τότε η μόνη δικονομική δυνατότητα για να ασκήσει ο εναγόμενος
εναντίον του μια τέτοια αγωγή είναι να τον προσεπικαλέσει στη δίκη ενώνοντας στο ίδιο
δικόγραφο και την παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 11 παρ. 1 ν. 489/1976
και 927 ΑΚ προκύπτει ότι η καλύπτουσα ασφαλιστικώς την αστική ευθύνη
εξ αυτοκινήτου εταιρία, σε περίπτωση
εξαιρέσεως από την ασφαλιστική ευθύνη, δικαιούται, αν εναχθεί από τον ζημιωθέντα τρίτο, να στραφεί κατά του
ασφαλισμένου αναγωγικά, απαιτώντας,
όσα κατέβαλε ή θα καταβάλλει στον
τρίτο. Το δικαίωμα της αναγωγής ασκείται είτε με αυτοτελή αγωγή του ασφαλιστή μετά την καταβολή που έκανε αυτός
προς τον τρίτο είτε με παρεμπίπτουσα
αγωγή. Από την διάταξη του άρθρ. 283
παρ. 1 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι η παρεμπίπτουσα αγωγή ασκείται μόνο μεταξύ των ιδίων διαδίκων στο ίδιο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η κύρια υπόθεση. Αν, επομένως, ο παρεμπιπτόντως
εναγόμενος δεν είναι διάδικος της κύριας
δίκης αλλά τρίτος, τότε η μόνη δικονομική δυνατότητα για να ασκήσει ο εναγόμενος εναντίον του μια τέτοια αγωγή,
είναι να τον προσεπικαλέσει στη δίκη
ενώνοντας στο ίδιο δικόγραφο και την

παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης
(Εφ. Αθ. 8069/2004, Ελλ.Δνη 2005,
1721, Εφ.Πατρ. 259/2004 Αχ. Νομ.
2005, 245, Κρητικός Αποζημίωση εκθ.
1987. παρ. 1036). Στην προκειμένη περίπτωση η τρίτη εναγομένη στην κύρια
αγωγή ασφαλιστική εταιρία υπό την
επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΑΕ» άσκησε την
από 30-11-2003 παρεμπίπτουσα αγωγή της κατά του πρώτου και δεύτερου
συνεναγομένου και κατά της μη διαδίκου εταιρίας με την επωνυμία «INTERENT CAR RENTAL- ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΕΣ ΕΠΕ» και ζήτησε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι σ’ αυτήν να της καταβάλουν, σε ολόκληρο καθένας τους,
κάθε χρηματικό ποσό που θα υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει στον ενάγοντα
της κύριας αγωγής. Η παρεμπίπτουσα
αυτή αγωγή, αναφορικά με την τρίτη
πα-ρεμπιπτόντως εναγομένη, είναι
απαρά-δεκτη και απορριπτέα, εφόσον η
ενα-γομένη αυτή δεν είναι διάδικος στην
κύ-ρια δίκη ούτε η παρεμπιπτόντως
ενά-γουσα ένωσε στο δικόγραφο αυτό
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και προσεπίκληση της να παρέμβει στη
δίκη αυτή σύμφωνα με την προηγού-

μενη σκέψη.

666/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτης: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Λάμπρος Θεοτοκάτος, Δημήτριος Κομνηνός,
Σπυρίδωνας Μπουρμπούλης).
Ένορκες βεβαιώσεις. Κλήτευση πριν από δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. Το Σάββατο
είναι μη εργάσιμη ημέρα, όχι όμως αργία, άρα λαμβάνεται υπόψη στη συμπλήρωση των
δύο ημερών. Η κλήση του αντιδίκου μπορεί να εκδοθεί και στον πληρεξούσιο δικηγόρο
του αντιδίκου. Η προθεσμία της κλήσεως υπολογίζεται από στιγμή σε στιγμή για τον
υπολογισμό των δύο εργασίμων ημερών. Συνεπώς αν λείπουν ώρες για τη συμπλήρωση
των δύο ημερών, η ένορκη βεβαίωση δε λαμβάνεται υπόψη. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 270
παρ. 2 ΚΠολΔ ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου
λαμβάνονται υπόψη μόνον αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου
δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
από τη βεβαίωση. Για τη συμπλήρωση
των δύο αυτών εργασίμων ημερών
συνυπολογίζεται, αν μεσολαβήσει
μεταξύ της επιδόσεως της κλήσεως και
του ορισθέντος χρόνου εξετάσεως του
μάρτυρος, η ημέρα του Σαββάτου, γιατί
το Σάββατο είναι για τις υπηρεσίες των
δικαστηρίων μη εργάσιμη ημέρα, δεν είναι
όμως και εξαιρετέα κατά την έννοια του
άρθρου 145 παρ. 4 ΚΠοΛΔ (ΑΠ 686/2003
ΝΟΜΟΣ, 1574/2001 ΕλΔ 2002.717,
736/2001 ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ. 343/2005
ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
εναγόμενος επικαλέσθηκε και προσεκόμισε στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
τις υπ’ αριθμ. 1041/2004 και 3121/2004
ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον των Συμ/
φων Ληξουρίου Α.Κ και Ηλίου Αττικής Μ.Ζ
αντίστοιχα. Οι βεβαιώσεις αυτές δό-θηκαν
την 2-3-2004 ημέρα Τρίτη. Η επίδοση της

σχετικής από 26-2-2004 κλήσεως είχε γίνει
την 27-2-2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα
18.00 στον πληρεξούσιο Δικηγόρο των
εναγόντων (ΑΠ 497/1991 ΕλΔ 33.126)
(βλ. την υπ’ αριθμ. 11899/2004 έκθεση
επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή
στο Πρωτοδι-κείο Κεφαλληνίας). Κατά
συνέπεια από την επίδοση της κλήσεως
μέχρι την λήψη των ενόρκων αυτών
βεβαιώσεων είχε παρέλθει διάστημα δύο
πλήρων εργασίμων ημερών (Σάββατο
28/2 Δευτέρα 1/3) και οι ένορκες αυτές
βεβαιώσεις είναι παραδεκτό αποδεικτικό
μέσο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ.
270 παρ. 2 ΚΠοΛΔ……όμως ο 3ος
εναγόμενος δεν κλητεύθηκε προ δύο
εργασίμων ημερών, αφού η επίδοση
της κλήσεως προς αυτόν έγινε την 8-12007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00
και οι ένορκες βεβαιώσεις δόθηκαν
την 10-1-2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00. Δηλαδή και υπό την εκδοχή ότι
η προθεσμία υπολογίζεται από στιγμή
σε στιγμή και πάλιν κατά την δόση των
βεβαιώσεων δεν είχαν παρέλθει 48 ώρες
από την επίδοση της κλήσεως προς
τον 3ο ενάγοντα. Δεδομένου δε ότι τα
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κατατεθέντα ενόρκως στις βεβαιώσεις
αυτές αναφέρονται σε όλους τους
ενάγοντες και όχι μόνο στους νομίμως

κλητευθέντες, δεν πρέπει να ληφθούν
καθόλου υπόψη (ΕΑ 4371/1985 ΕλΔ
26.741).

678/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μάρκου, Βασίλειος Παπανικολάου).
Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως(949 ΚΠολΔ). Η υποχρέωση του εναγομένου να δηλώσει
τη βούληση του προς τον ενάγοντα πρέπει να απορρέει είτε από δικαιοπραξία την οποία
ο νόμος εξοπλίζει με δεσμευτικότητα, είτε απευθείας από το νόμο. Άρα δεν επιρρίπτεται
καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως του εναγομένου που προσυμφώνησε άτυπα την πώληση
ακινήτου δηλαδή χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο. Περιστατικά. Διαζευκτική ή επικουρική
εναγωγή δεν επιτρέπεται. Έννοια της διαζευκτικής εναγωγής και της επικουρικής εναγωγής.
Η μεν διαζευτική εναγωγή ενέχει πλήρη αοριστία ως προς το πρόσωπο του διαδίκου ενώ η
επικουρική εναγωγή αποτελεί ως προς τον επικουρικά εναγόμενο άσκηση αγωγής από την
αίρεση της απορρίψεως αυτής ως προς τον κυρίως εναγόμενο η οποία δεν επιτρέπεται.
Συνεπώς και στις δύο περιπτώσεις το αγωγικό δικόγραφο θεωρείται στο σύνολο του
άκυρο και η αγωγή απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως εκτός αν ο ενάγων παραιτηθεί από το
δικόγραφο της αγωγής κατά των επικουρικά εναγομένων, έστω και ενώπιον του Εφετείου.
Ομόρρυθμη Εταιρία. Κύριος των κερδών είναι η εταιρία και συνεπώς μόνο κατ’αυτής
νομιμοποιείται παθητικώς να στραφεί ο εταίρος για την καταβολή των κερδών. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 949
Κ.Πολ.Δ. όταν κάποιος καταδικάζεται
σε δήλωση βουλήσεως, η δήλωση αυτή
θεωρείται ότι έγινε μόλις η απόφαση
γίνει τελεσίδικη. Αν η καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως εξαρτήθηκε από αντιπαροχή η δήλωση βουλήσεως θεωρείται ότι έγινε από τη στιγμή που εκπληρώθηκε η αντιπαροχή ή επήλθε υπερημερία αποδοχή της. Με τη διάταξη αυτή
θεσμοθετείται ειδικός τρόπος αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία επέρχεται,
κατά πλάσμα του νόμου, από την τελεσιδικία της αποφάσεως, που καταδικάζει σε δήλωση βουλήσεως τον οφειλέτη.
Προϋπόθεση είναι αφενός μεν η ιδιότητα
του ενάγοντος ως φορέα της αξιώσεως
να δεχθεί τη δήλωση αυτή και αφετέρου

η ιδιότητα του εναγομένου ως οφειλέτη
της. Η υποχρέωση του εναγομένου να
δηλώσει τη βούληση του προς τον ενάγοντα πρέπει να απορρέει είτε από δικαιοπραξία, την οποία ο νόμος εξοπλίζει με δεσμευτικότητα, είτε απευθείας
από το νόμο (ΑΠ 76.2004 ΕλΔ 45.734).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 166 ΑΚ, καταρτισμένη σύμβαση αποτελεί και το
προσύμφωνο, με το οποίο δημιουργείται τέλεια ενοχή, δηλαδή γεννιούνται
υποχρεώσεις και από τα δύο μέρη
για τη σύναψη της κύριας συμβάσεως
(ΑΠ 152/2001 ΕλΔ 42.1636, ΑΠ 58/
1997 ΕλΔ 39.127, ΕΑ 4273/2005 ΕλΔ
46.1551, ΕΑ 9758/2002 ΕλΔ 44.853,
ΕΑ 2969/1998 ΕλΔ 39.665, ΕφΛαρ
333/2001 ΕλΔ 43.843). Οι υποχρεώσεις

404

αυτές είναι αγώγιμες και καθένα από
τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να
εγείρει αγωγή με αίτημα την κατά το
άρθρο 949 Κ.Πολ.Δ. καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως, η οποία θεωρείται
ότι έγινε μόλις η απόφαση καταστεί
τε-λεσίδικη, όπως προαναφέρθηκε (ΑΠ
58/1997 όπου παραπ., ΕΑ 9758/2002
όπου παραπ.) Περαιτέρω, σύμφωνα με
το άρθρο 166 του ΑΚ, το προσύμφωνο
υπόκειται στον τύπο που ο νόμος ορίζει
για τη σύμβαση που πρέπει να συναφθεί. Δικαιοπραξία, για την οποία δεν
τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί ο νόμος,
εφόσον δεν ορίζεται τo αντίθετο, είναι
άκυρη, κατ’ άρθρ. 159 ΑΚ και θεωρείται
σαν να μην έγινε (αρθρ. 180 του ίδιου
Κώδικα). Κατά τα άρθρα 369 και 1033
του ΑΚ, για την μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται η σύνταξη
συμ-βολαιογραφικού εγγράφου και, επομένως, στον τύπο αυτόν υποβάλλεται
και το προσύμφωνο, το οποίο αφορά
τέτοια σύμβαση (ΑΠ 681/2003 ΝοΒ
52.43, ΑΠ 152/2001 όπου παραπ., ΕΑ
7059/2004 ΕλΔ 46. 912, ΕΑ 9770/2002
ΕλΔ 44. 1003, ΕΑ 7120/2000 ΕλΔ
43.1460, ΕΑ 2764/1994, ΕλΔ 36. 712,
Κρητικός. Το προσύμφωνον, σελ. 201
επ. και 210). Από τις προπαρατιθέμενες
διατάξεις προκύπτει ότι, αφού η αγωγή
του άρθρου 949 Κ.Πολ.Δ. προϋποθέτει
υποχρέωση του εναγομένου από σύμβαση ή απευθείας από το νόμο, δεν επιτρέπεται καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως του εναγομένου που προσυμφώνησε άτυπα την πώληση ακινήτου, διότι η
συμφωνία αυτή, για την οποία δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο,
λόγω της ακυρότητας της, θεωρείται
σαν να μην έγινε (ΕΑ 7120/2000 όπου
παραπ., Κρητικός όπου παραπ., σελ.
369, Μπέης, Πολιτική Δικονομία, τόμος
23ος, αρθρ. 949, σελ. 1894, αριθ. 88).
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Η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, όταν
τα περιστατικά υποβάλλονται σ’ αυτό,
διό-τι οι διατάξεις για τον τύπο των
δικαιο-πραξιών είναι δημόσιας τάξεως
(ΕΑ 7059/2004, ΕΑ 7120/2000, όπου
πα-ραπ., ΕΑ 3410/1991 ΕλΔ 33.875,
Μαρ. Καράσης και Σπυρ. Βρελλής σε ΑΚ
Γεωργιάδη Σταθόπουλου, αρθρ. 180,
αριθ. 3 και αρθρ. 159, αριθ. 8, αντίστοιχα, Σημαντήρας, Γενικές Αρχές, έκδ.
1980, § 37, αριθ. 687, σελ. 460).
Στην προκειμένη περίπτωση
η ενάγουσα εκθέτει στην αγωγή ότι ο
1ος εναγόμενος είχε υποσχεθεί ρητώς
ότι θα μεταβιβάσει στα άλλα αδέρφια
του- συνεταίρους του ποσοστό 1/3 εξ
αδιαιρέτου στον καθένα της κυριότητας
οικοδομής, που είχε ανεγερθεί σε
οικόπεδο, το οποίο είχε αγοράσει το
1976 και ανήκε στην ιδιοκτησία του,
χωρίς να εκτίθεται ότι η συμφωνία
αυτή, η οποία έχει τον χαρακτήρα
προσυμφώνου κατά την έννοια του
αρθρ. 166 ΑΚ, είχε περιβληθεί τον τύπο
του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Κατά
συνέπεια το κύριο αίτημα της αγωγής,
περί καταδίκης του 1ου εναγομένου σε
δήλωση βουλήσεως με περιεχόμενο
την μεταβίβαση στην ενάγουσα, ως
κληρονόμου του εκ των συνεταίρων
πατέρα της, των 3/12 εξ αδιαιρέτου της
ως άνω οικοδομής, είναι απορριπτέο
ως μη νόμιμο, αφού η επικαλούμενη
συμφωνία (προσύμφωνο) μεταξύ των
τότε συνεταίρων, ως αφορώσα ακίνητο,
για να είναι νόμιμη και να μπορεί να
δημιουργήσει εκατέρωθεν έννομες
συνέπειες, κυρίως δε την υποχρέωση
μεταβιβάσεως του ως άνω ποσοστού
εκ μέρους του 1ου εναγομένου σε καθένα από τους λοιπούς συνεταίρους του,
έπρεπε να περιβληθεί τον τύπο του
συμβολαιογραφικού εγγράφου. Μη τη-
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ρηθέντος του τύπου αυτού η συμφωνία
αυτή ήταν άκυρη και σαν τέτοια δεν
μπορεί να δημιουργήσει αγώγιμη αξίωση κατά του 1ου εναγομένού, κατ’
επέ-κταση δε ούτε καταδίκη αυτού σε
δήλω-ση βουλήσεως με περιεχόμενο
την μεταβίβαση της κυριότητας του
επιδί-κου ποσοστού επί της παραπάνω
οικο-δομής, σύμφωνα και με όσα
εκτέθηκαν στην μείζονα σκέψη. Έτσι
έκρινε και η εκκαλουμένη απόφαση, η
οποία ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε
τον νόμο και πρέπει να απορριφθεί σαν
αβάσιμος ο 1ος λόγος της εφέσεως, με
τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 68, 74, 75, 118, 216
παρ. 1, 218 και 219 Κ.Πολ.Δ., συνάγεται ότι δεν επιτρέπεται η διαζευκτική ή
επικουρική εναγωγή, γιατί το πρόσωπο
του δικαιούχου ενάγοντος και του υπόχρεου εναγομένου πρέπει να είναι
ορι-σμένο και θετικό και να συνάπτεται
με τα πραγματικά περιστατικά που
δικαι-ολογούν την ιδιότητα αυτού ως
ενά-γοντος ή εναγομένου. Διαζευκτική
ενα-γωγή υπάρχει όταν ενάγονται
περισ-σότερα πρόσωπα, χωρίς να
προσδί-δεται σε ένα από αυτά, κατά
τρόπο οριστικό ή θετικό, η ιδιότητα του
εναγο-μένου ως υπόχρεου από την
έννομη σχέση της δίκης, ενώ επικουρική
εναγω-γή υπάρχει, όταν ο δεύτερος και οι
επό-μενοι ενάγονται για την περίπτωση
απορρίψεως της αγωγής κατά του αμέσως προηγουμένου αυτών. Και στις δύο
περιπτώσεις δεν πρόκειται περί παθητικής ομοδικίας των άρθρων 74 επ.
Κ.Πολ.Δ., καθόσον οι εναγόμενοι αυτοί
δεν είναι κοινωνοί της ίδιας υποχρεώσεως, ούτε φέρονται ως αυτοτελώς
υπόχρεοι έναντι του ενάγοντος, αφού
ένας μόνο ευθύνεται, αλλά υπάρχει
αμφιβολία προς αυτούς. Είναι λοιπόν
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προφανές ότι η μεν διαζευκτική εναγωγή
ενέχει πλήρη αοριστία ως προς το πρόσωπο του διαδίκου, ενώ η επικουρική
εναγωγή αποτελεί, ως προς τον επικουρικό εναγόμενο, άσκηση αγωγής
υπό την αίρεση της απορρίψεως αυτής
ως προς τον κυρίως εναγόμενο, η οποία
δεν επιτρέπεται. Συνεπώς και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις το αγωγικό
δικόγραφο θεωρείται στο σύνολο του
άκυρο και η αγωγή απορρίπτεται
αυτε-παγγέλτως ως απαράδεκτη (ΕΑ
7554/2004 ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ. 208/2004
ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 5746/1998 ΕλΔ 39.1644,
ΕΑ 2908/1996 ΕλΔ 37.1611, ΕΑ 631/
1991 ΕλΔ 32.1629, ΕΑ 1111/1996 ΕλΔ
38.865), εκτός αν ο ενάγων παραιτηθεί
από το δικόγραφο της αγωγής κατά
των επικουρικά εναγομένων, έστω και
ενώπιον του Εφετείου (ΑΠ 118/1998 Δνη
39.536, ΕΠειρ 19/2004 ΠειρΝ 2004.60,
ΕΑ 2908/1996 ΕλΔ 37.1611, Κεραμεύς
Κονδύλης- Νίκας, άρθρ. 219 αρ. 12).
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 72 και 784 ΑΚ, στην
ομόρρυθμη εμπορική εταιρία, που τήρησε τις διατυπώσεις δημοσιότητας του
άρθρου 42 ΕμπΝ και έχει νομική προσωπικότητα, την οποία διατηρεί μέχρι
πέρατος της εκκαθαρίσεως και για τις
ανάγκες αυτής, κύριος των κερδών που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας της, είναι το νομικό
πρόσωπο της εταιρίας και επομένως
μόνο κατ’ αυτού νομιμοποιείται παθητικώς να στραφεί ο εταίρος για την καταβολή των κερδών που του αναλογούν
(ΕφΔωδ. 264/2005 ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 1308/
1998 ΕλΔ 1999.1151, Ε.Θ. 2838/1988
ΕΕμπΔ 1990, 60, βλ. ΑΠ 1166/1977
ΝοΒ 1978.1126, ΕΑ 3669/2002 ΕλΔ
2003.218, Καραβά, ΕμπορΔ, Τόμος 2,
§ 107, Στ. Σταυρόπουλου Ερμ. Εμπ.
και Ναυτ. Δικαίου, 1996, σελ. 94 υπό το
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άρθρο 22 Ε.Ν. αριθμ. 7 α).
Η ενάγουσα στην κριννη αγωγή
εκθέτει τα εξής: Mε το από 27-1-1969
ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Πατρών, εισήλθε στην Ομόρρυθμη
Εταιρία με την επωνυμία «Υιοί Γεωργίου
Τσασιρλή ή Τσασερλή Ο.Ε.», στην
οποία ήδη ομόρρυθμοι εταίροι ήταν ο
1ος εναγόμενος και ο μη διάδικος Β.Τ,
ο πατέρας της Π.Τ με εταιρικό μερίδιο
1/3 ο καθένας. Το έτος 1976 ο 1ος εναγόμενος με το υπ’ αριθμ. 14.237/1976
αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβ/
φου Πατρών Κ.Σ, που μετεγράφη νομίμως, αγόρασε ένα οικόπεδο, εμβαδού
1.104, 34 τ.μ., το οποίο περιγράφεται
στην αγωγή. Η 2η εναγομένη «…στα
πλαίσια της επενδυτικής της δραστηριότητας από το έτος 1982 μέχρι το έτος
1984 διέθετε έσοδα της, προκύπτοντα
από την παραγωγική της δραστηριότητα, ως και είδη παραγωγής της (τούβλα)
για την ανέγερση και κατασκευή πολυκατοικίας επί του ανωτέρου οικοπέδου…». Για την κατασκευή της οικοδομής αυτής η Ο.Ε. δαπάνησε το ποσό
των 15.117.135 δρχ. σε μετρητά και
σε τούβλα παραγωγής της, που χρησιμοποιήθηκαν στην οικοδομή, το οποίο
(ποσό) σε σημερινές τιμές ανέρχεται σε
119.215.500 δρχ.. Η επένδυση αυτή
από την 2η εναγομένη έγινε με την
σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων
και με την προαναφερθείσα ρητή
υπόσχε-ση του 1ου εναγομένου ότι θα
μεταβιβά-σει ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου
της πολυκατοικίας σε καθένα από
τους άλλους δύο εταίρους. Μετά τον
θάνατο του πατέρα της η ενάγουσα,
ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος του κατά
ποσοστό 3/4 υπεισήλθε στην εταιρία σε
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του κατά ποσοστό (1/3 : 3/4=)3/12. Η
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ενά-γουσα ζητεί (κατά το επικουρικό
αίτημα της) να υποχρεωθεί ο 1ος
εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό
των (119.215.500:3/12) 29.803.875
δρχ., που αντιπροσωπεύει την αξία του
μεριδίου της επί της ως άνω οικοδομής,
κατά το οποίο (ποσό) ο 1ος εναγόμενος
«…κατέστη πλουσιότερος άνευ νόμιμου αιτίας, καθόσον φέρεται ιδιοκτήτης
της εν λόγω πολυκατοικίας, ενώ ποσοστό 1/3 των χρημάτων που διέθεσε η
δεύτερη των αντιδίκων για την κατασκευή της ανήκει στον πατέρα (της)
και αποτελεί το ποσοστό συμμετοχής
του στα κέρδη της δεύτερης των αντιδίκων…», σε περίπτωση δε που δεν
ήθε-λε γίνει δεκτή η αγωγή κατά του 1ου
εναγομένου, να υποχρεωθεί να της καταβάλλει το ποσό αυτό η 2η εναγομένη.
Ήδη, όπως προαναφέρθηκε, η ενάγουσα παραιτήθηκε από το δικόγραφο της
αγωγής ως προς την 2η εναγομένη και
έτσι η αγωγή στρέφεται πλέον μόνον
κατά του 1ου εναγομένου, όσον αφορά
το επικουρικό αίτημα της. Κατά συνέπεια δεν συντρέχει περίπτωση επικουρικής ή διαζευκτικής εναγωγής. Όμως η
αγωγή, αυτεπαγγέλτως ερευνωμένη, με
το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα
είναι παθητικώς ανομιμοποίητη στρεφόμενη κατά του 1ου εναγομένου, που
είναι ομόρρυθμος εταίρος της 2ης εναγομένης. Η ενάγουσα για τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις της από την εταιρική
σχέση, και για την επίδικη, που αφορά
μη απόδοση του μεριδίου της επί των
κερδών της 2ης εναγομένης, νομιμοποιείται να στραφεί μόνον κατά της ομόρρυθμης εταιρίας, η οποία φέρεται ότι
διέθεσε τα έσοδα της για την ανέγερση
της επίδικης οικοδομής. Επομένως η
εκκαλουμένη, που απέρριψε την αγωγή
ως προς το αίτημα της αυτό, με την
αιτιολογία της συνδρομής επικουρικής
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εναγωγής, εσφαλμένα μεν ερμήνευσε
και εφάρμοσε τις ως άνω διατάξεις,
όπως βάσιμα υποστηρίζει η εκκαλούσα
με τον 2ο και 3ο λόγο της εφέσεως, όμως
κατ’ αποτέλεσμα ορθώς απέρριψε την
αγωγή ως απαράδεκτη κατά το αίτημα
της αυτό, αφού αυτή απαραδέκτως
στρέφεται κατά του 1ου εναγομένου
κατά τα προεκτεθέντα. Κατά συνέπεια,

εφ’ όσον (α) με την ως άνω κρίση δεν
καθίσταται χείρων η θέση της εκκαλούσας και (β) δεν αλλάζει το διατακτικό της εκκαλουμένης αποφάσεως, δεν
πρέπει να εξαφανισθεί η απόφαση αυτή,
αλλά να αντικατασταθούν οι αιτιολογίες
της με τις ανωτέρω (αρθρ. 534 Κ.Πολ.Δ.)
και να απορριφθεί η έφεση στο σύνολο
της ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν.

690/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάσος Φραντζής).
Δικηγόρος που υπέγραψε το ένδικο μέσο της έφεσης, κατά νόμιμο αμάχητο τεκμήριο,
θεωρείται μέχρι την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο ότι είναι ο πληρεξούσιος και αυτοδικαίως
αντίκλητος του εκκαλούντος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στην ανοιγείσα με το
ένδικο μέσο δίκη. Μεταξύ αυτών και η κλήση για την πρώτη συζήτηση της έφεσης.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 96, 97, 104 και 143 παρ.
1 και 3 του ίδιου Κώδικα, συνάγεται ότι
ο δικηγόρος που υπέγραψε το ένδικο
μέσο της έφεσης, κατά νόμιμο αμάχητο
τεκμήριο, θεωρείται μέχρι την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο ότι είναι ο πληρεξούσιος και αυτοδικαίως αντίκλητος
του εκκαλούντος για όλες τις επιδόσεις

που αναφέρονται στην ανοιγείσα με το
ένδικο μέσο δίκη, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κλήση για την πρώτη συζήτηση της έφεσης (Β. Βαθρακοκοίλη,
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική Νομολογιακή Ανάλυση, κάτω
από το άρθρο 143.25, ΑΠ 454/2004.
ΕλλΔνη 2006.106).

691/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κων/νος Παλαιολόγος, Γεώργιος Τσίρης).
Απόφαση που εκδόθηκε πρωτόδικα ερήμην του εκκαλούντος. Άσκηση εφέσεως.
Ο δικηγόρος δεν μπορεί να παραστεί κατά τη συζήτηση στο εφετείο με δήλωση
του άρθρου 242 του Κ.Πολ.Δ. Έτσι ο εκκαλών θεωρείται ερήμην δικαζόμενος και
απορρίπτεται η έφεση. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ. 1 και 242

παρ. 1 και 2 του Κ.Πολ.Δ., προκύπτει ότι
οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν
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με κοινή ή μονομερή δήλωση που υπογράφεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ότι δεν θα παραστούν
κατά την εκφώνηση της υπόθεσης μόνον
όταν η προφορική συζήτηση δεν είναι
υποχρεωτική. Η δήλωση αυτή παραδίδεται στον αρμόδιο γραμματέα το αργότερο την παραμονή της δικασίμου και
σημειώνεται αμέσως στο πινάκιο. Εξάλλου, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 524
παρ. 2 και 528 του Κ.Πολ.Δ., εάν ασκηθεί έφεση από διάδικο που δικάστηκε
σαν να ήταν παρών στον πρώτο βαθμό,
η εκκαλούμενη απόφαση εξαφανίζεται
μέσα στα όρια που καθορίζονται από
την έφεση και τους πρόσθετους λόγους
και ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει
όλους τους ισχυρισμούς που μπορoύσε
να προτείνει πρωτοδίκως. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η προφορική συζήτηση ενώπιον του εφετείου
και ο διάδικος πρέπει να παραστεί κατά
την εκφώνηση της υπόθεσης και δεν
μπορεί να υποβάλει δήλωση ότι επιθυμεί να εκφωνηθεί η υπόθεση χωρίς
την παρουσία του. Εάν παραστεί με
δήλω-ση θεωρείται ότι δεν παραστάθηκε
νόμιμα και γι’ αυτό δικάζεται ερήμην
και απορρίπτεται η έφεση του (βλ. ΕΑ
5838/2005, ΕλλΔνη 2006.904, ΕΑ 4249/
2004, ΕλλΔνη 2005. 526, ΕΑ 7786/2004,
ΕλλΔνη 2006.905).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
εκκαλών εναγόμενος, με την από 27-

2-2006 έφεση του, ζητεί την εξαφάνιση
της 849/2005 οριστικής απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
που εκδόθηκε ερήμην του κατά την
ειδι-κή διαδικασία του άρθρου 681Β του
Κ.Πολ.Δ., δυνάμει της οποίας ανατέθηκε η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των τέκνων του στην ενάγουσα
σύζυγο του και υποχρεώθηκε αυτός
να καταβάλει μηναία διατροφή, ποσού
250 ευρώ για κάθε τέκνο. Κατά την
εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο
κατά τη σημερινή δικάσιμο, εμφανίστηκε μόνον η εφεσίβλητη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντος κατέθεσε στη γραμματέα του Δικαστηρίου,
την προηγούμενη της συζήτησης, την
από 9-5-2007 δήλωση, στην οποία
δηλώνει ότι ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντος συμφωνεί να συζητηθεί η υπόθεση χωρίς να παρασταθεί
κατά την εκφώνηση της από τη σειρά του
πινακίου. Ο εκκαλών όμως είχε δικαστεί
ερήμην στον πρώτο βαθμό και συνεπώς,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πιο
πάνω μείζονα σκέψη, η προφορική
συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον
του παρόντος Δικαστηρίου είναι υποχρεωτική. Επομένως, αφού ο εκκαλών,
ο οποίος επισπεύδει ο ίδιος τη συζήτηση, δεν παραστάθηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, πρέπει να δικασθεί
ερήμην και ν’ απορριφθεί η έφεση του.

766/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Απόστολος Πούλιος, Μαρία Σιάτου).
Χρηματική ποινή (άρθρο 205 κωδ. 1) στο διάδικο, στο νόμιμο αντιπρόσωπο του ή στο
δικαστικό του πληρεξούσιο για παράβαση του άρθρου 205 ΚΠολΔ. Αν επιβληθεί η
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ποινή στο διάδικο χωρεί έφεση μόνο αν αυτό είναι επιτρεπτό για την κύρια υπόθεση.
Αν επιβλήθηκε η ποινή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή το δικαστικό πληρεξούσιο δεν
χωρεί έφεση, χωρεί όμως ανακοπή κατά το άρθρο 583 ΚΠολΔ. Περιστατικά. Αγωγή
διατροφής ανηλίκου από γονέα του. Για το ορισμένο της ένστασης του τελευταίου περί
διακινδύνευσης της δικής του διατροφής με τη μορφή παραπομπής σε άλλο υπόχρεο,
πρέπει να αναφέρονται ορισμένα στοιχεία στην αγωγή. Ποια είναι αυτά. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 205
του ΚΠολΔ το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, με την οριστική απόφαση του,
επι-βάλλει στο διάδικο ή στο νόμιμο
αντι-πρόσωπο του ή στο δικαστικό του
πλη-ρεξούσιο, ανάλογα με την ευθύνη
καθε-νός, χρηματική ποινή από εκατόν
πενή-ντα έως οκτακόσια ογδόντα ευρώ,
που περιέρχεται στο Ταμείο Νομικών,
αν προκύψει από τη δίκη που έγινε ότι,
αν και το γνώριζαν, 1) άσκησαν προφανώς αβάσιμη αγωγή, ανταγωγή ή παρέμβαση ή προφανώς αβάσιμο ένδικο
μέσο ή 2) διεξήγαγαν τη δίκη παρελκυστικά ή δεν τήρησαν τους κανόνες των
χρηστών ηθών ή της καλής πίστης ή το
καθήκον αλήθειας. Με τη διάταξη αυτή,
η οποία εναρμονίζεται με τη διάταξη του
άρθρου 116 ΚΠολΔ, καθιερώνεται αποκλειστικά για την εξασφάλιση της διαδικαστικής τάξης, χωρίς καμιά επίδραση
στο περιεχόμενο της απόφασης η υποχρέωση του Δικαστηρίου και όχι η διακριτική ευχέρεια αυτού, για την επιβολή
χρηματικής ποινής, που περιέρχεται στο
Ταμείο Νομικών, ως ασφαλιστικό φορέα
των νομικών επαγγελμάτων, εφό-σον
διαπιστωθεί δικονομική συμπερι-φορά,
η οποία έχει αρνητική επενέργεια στην
απονομή δικαιοσύνης. Ο διάδικος,
στον οποίο επιβλήθηκε η υποχρέωση
καταβολής χρηματικής ποινής με την
οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου μπορεί να ασκήσει το ένδικο μέσον της έφεσης, εφόσον αυτό είναι
επιτρεπτό για την κύρια υπόθεση και
προσβάλλεται η απόφαση κατ’ ουσίαν.
Αν όμως η ποινή επιβλήθηκε προσωπι-

κά στο νόμιμο αντιπρόσωπο ή το δικαστικό πληρεξούσιο του διαδίκου, τότε
αυτός δεν δικαιούται ν’ ασκήσει έφεση
αλλά ανακοπή, σύμφωνα με το άρθρο
583 του ΚΠολΔ (Β.Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση, κάτω από
το άρθρο 205, αρ. 8, σελ. 1080).
Στην προκείμενη περίπτωση, το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο επέβαλε χρηματική ποινή ποσού 500 ευρώ προσωπικά στο Δ.Φ, ως νόμιμο αντιπρόσωπο
του ανηλίκου και όχι εις βάρος αυτού ως
ενάγοντος. Συνεπώς, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην πιο πάνω μείζονα
σκέψη ο Δ.Φ, ασκώντας έφεση για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου του, δεν
μπορεί να προσβάλει το κεφάλαιο της
εκκαλουμένης περί επιβολής σ’ αυτόν
χρηματικής ποινής. Επομένως, κατά το
μέρος που ζητείται η εξαφάνιση της εκκαλουμένης ως προς την προαναφερόμενη διάταξη, πρέπει ν’ απορριφθεί η
έφεση ως απαράδεκτη. Κατά τη διάταξη του άρθρου 1487 του ΑΚ, δεν έχει
υποχρέωση διατροφής εκείνος ο οποίος, ενόψει και των λοιπών υποχρεώσεων
του, δεν είναι σε θέση να τη δώσει χωρίς
να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή.
Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει όταν πρόκειται για τη διατροφή ανήλικου τέκνου
από το γονέα του, εκτός αν αυτό μπορεί
να στραφεί εναντίον άλλου υποχρέου ή
μπορεί να διατραφεί από την περιουσία
του. Από το συνδυασμό της διάταξης
αυτής με εκείνες των άρθρων 216 και
262 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι επί αγω-
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γής διατροφής ανηλίκου από γονέα
του, για το ορισμένο της ένστασης
του τελευ-ταίου περί διακινδύνευσης
της δικής του διατροφής με τη μορφή
της παραπο-μπής σε άλλο υπόχρεο,
πρέπει, να αναφέρονται το ενεργητικό
της περιου-σίας του ενιστάμενου γονέα,
οι υπο-χρεώσεις του, ο άμεσος κίνδυνος
για τη δική του διατροφή και το πρόσωπο
εναντίον του οποίου μπορεί να στραφεί
ο ανήλικος (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, Το
Νέο Οικογενειακό Δίκαιο, κάτω από το
άρθρο 1487, σελ. 492, ΑΠ 676/2000,
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 15936/1988, Ελλ
Δνη1992.178).
Ο παραπάνω ισχυρισμός που
πρόβαλε πρωτοδίκως η εναγομένη, με
το προαναφερόμενο περιεχόμενο, αποτελεί ένσταση περί ίδιας διακινδύνευσης
δια παραπομπής του ανηλίκου σε άλλον υπόχρεο προς διατροφή, η οποία
είναι πλήρως ορισμένη, καθόσον, σύμ-

φωνα με όσα αναφέρονται στην αμέσως
πιο πάνω μείζονα σκέψη, περιέχει όλα
τα στοιχεία που τη στηρίζουν σύμφωνα
με το νόμο, δηλαδή την περιουσιακή
κα-τάσταση της εναγομένης, τις υποχρεώσεις της και τον υπόχρεο εναντίον του
οποίου μπορεί να στραφεί ο ανήλικος
για τη διατροφή του. Επομένως, το
πρω-τοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο,
έκρινε τον παραπάνω ισχυρισμό της
εναγο-μένης ως ένσταση παραπομπής
του δι-καιούχου σε άλλον υπόχρεο προς
δια-τροφή, την οποία στη συνέχεια
εκτίμησε ορισμένη, ορθά ερμήνευσε
και εφάρμο-σε το νόμο και όσα αντίθετα
υποστη-ρίζει ο εκκαλών, με το σχετικό
λόγο της έφεσης του είναι αβάσιμα και
απορ-ριπτέα.

779/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δήμητρα Κουνινιώτη, Γεωργία Βούλγαρη, Πέτρος Ρηγάτος).
Ασφαλιστικά μέτρα. Εκκρεμής δίκη ενώπιον του Εφετείου. Αίτηση για λήψη ασφαλιστικών
μέτρων(δικαστική μεσεγγύηση ακινήτου) με ιδιαίτερη αίτηση. Απορρίπτεται γιατί το
Πολυμελές δικαστήριο συζητεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση
της κύριας υπόθεσης και όχι ανεξάρτητα από αυτή. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 684 ΚΠολΔ
αν η κυρία υπόθεση είναι εκκρεμής σε
Πολυμελές Δικαστήριο, τα ασφαλιστικά
μέτρα διατάσσονται και από το δικαστήριο
αυτό. Σύμφωνα με το άρθρο 663§5 ιδίου
Κώδικα κατά τη συζήτηση της κύριας
υπόθεσης η αίτηση μπορεί να υποβληθεί
και με τις προτάσεις στα Ειρηνοδικεία και
προφορικά. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο
δικάζει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας

υπόθεσης. Από το συνδυασμό των
διατάξεων αυτών σαφώς συνάγεται ότι
τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται και
από το Πολυμελές Δικαστήριο όπως
είναι το Εφετείο, αν η κύρια υπόθεση
είναι εκκρεμής σε αυτό και ότι τούτο
δικάζει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων,
μόνο κατά τη συζήτηση της κυρίας
υπόθεσης, δεν επιτρέπεται δηλαδή
στην περίπτωση αυτή να δη-μιουργηθεί
αυτοτελής στάση δίκης για τη συζήτηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

411

αίτησης ασφαλιστικών μέ-τρων. Εξάλλου
η αναβολή της κύριας υποθέσεως από το
πινάκιο του δικα-στηρίου δεν αποτελεί
συζήτηση κατά την έννοια του άρθρου
868§5 εδ. 2, αφού το δικαστήριο δεν έχει
τη δυνα-τότητα εποπτείας του νομικού και
πραγ-ματικού υλικού της υποθέσεως και
συνε-πώς δε συντρέχει ο δικαιολογητικός
λόγος καθιερώσεως της συντρέχουσας
αρμοδιότητας του Πολυμελούς δικαστηρίου (ΕφΑθ 7251/1990 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 733/1983 Ελ.Δικ. 24.1008,
ΕφΛαρ. 607/1983 ΝοΒ 32.693, Τζίφρα
ασφαλιστικά μέτρα 1976 σελ. 12 και
13, Κ.Μπέη Πολ.Δικ. 684 παρ. 2, 3 κεφ.
24 σελ. 58, πρακτικά αναθεωρητικής
επιτροπής Σχεδίου Κ.Πολ.Δ σελ. 342 και
647 εν συνδ. με πρακτικά Συντακτι-κής
Επιτροπής Κ.Πολ.Δ τόμος Β σελ. 240,
241, Ερμηνεία Κ.Πολ.Δ. Νίκα, Κον-δύλη
Κεραμέα τόμο ΙΙ, σελ. 684 αρ. 3.
Στην προκειμένη περίπτωση με
την υπό κρίση από 25.4.2007 αίτηση
διορισμού μεσεγγυούχου του επιδίκου
ακινήτου, η οποία φέρεται αυτοτελώς
για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου
τούτου στο οποίο είναι εκκρεμής η κύρια υπόθεση, επί αγωγής διεκδίκησης
των αιτούντων του ιδίου ακινήτου, που
απορρίφθηκε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη,
με την 17/2005 απόφαση του Μονομε-

λούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου,
συνεπεία της από 28.2.2007 εφέσεως
των αιτούντων κατά της εν λόγω πρωτόδικης αποφάσεως, συζητουμένη (η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) μετά τη χορηγηθείσα αναβολή επί της άνω εφέσεως
για τη δικάσιμο της 21.2.2008, ζητείται,
λόγω συνδρομής επείγουσας περίπτωσης και για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των αιτούντων, να διαταχθεί ως
ασφαλιστικό μέτρο η δικαστική μεσεγγύηση του περιγραφομένου στην αίτηση
ακινήτου ήτοι ελαιοστασίου εκτάσεως
16.411,98 τ.μ. στην περιοχή πρώην
Κοι-νότητας Γαλατά Μεσολογγίου μέχρι
να επιλυθεί τελεσίδικα η ως άνω εμπράγματη διαφορά που έχει ανακύψει με τους
καθών και να διοριστεί μεσεγγυούχος ο
πρώτος των αιτούντων. Η αίτηση όμως
αυτή πρέπει ν’ απορριφθεί, σύμφωνα με
τα εκτιθέμενα στην αρχή, ως απαράδεκτη
διότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον
του Δικαστηρίου τούτου χωριστά από
τη συζήτηση της κυρίας υπόθεσης που
είναι μεν εκκρεμής στο δικαστήριο τούτο
αλλ’ αναβλήθηκε η συζήτηση της και έτσι
δημιουργείται πλέον αυτοτελής στάση
δίκης προς συζήτηση της αίτησης αυτής,
που δεν επιτρέπεται κατά τα παραπάνω
αναπτυχθέντα ενώπιον του Δικαστηρίου
τούτου.

814/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βλάσης Σαφαρίκας, Δημήτριος Παπαδημητρίου).
Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή κατ’ αυτής (934 ΚΠολΔ). Προθεσμίες προς άσκηση
της ανακοπής κατά στάδιο της εκτέλεσης. Ανακοπή που στηρίζεται σε οποιοδήποτε
παρακωλυτικό ή καταλυτικό της γένεσης της απαίτησης γεγονός ή της άσκησης ή
της με οποιαδήποτε τρόπο απόσβεσης της, πρέπει να ασκηθεί έως την έναρξη της
τελευταίας πράξης εκτέλεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης όταν πρόκειται για
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εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών αξιώσεων. Περιστατικά.

Ο α ν α κόπ τω ν μ ε τ η ν α π ό
21.6.1996 ανακοπή του ισχυρίσθηκε,
ότι με την επίσπευση της καθής η ανακοπή και για την ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως της που επιδικάσθηκε
με την 47/1984 διαταγή πληρωμής του
δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου, κατασχέθηκε με την
801/1995 έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως του δικαστικού επιμελητή Μεσολογγίου Δ.Κ το ειδικότερα περιγραφόμενο ακίνητο του (οικόπεδο με
ανώ-γειο οικία), το οποίο ακολούθως
πλει-στηριάσθηκε την 1.11.1995. Και ότι
το εκπλειστηριασθέν ακίνητο κατακυρώθηκε στην επισπεύδουσα καθής η ανακοπή και συντάχθηκε σχετικώς από
την επί του πλειστηριασμού υπάλληλο,
συμβολαιογράφο Παραχελωΐτιδος ΕΠ- Τ
η 10749/1.11.1995 έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού και κατακύρωσης
και στη συνέχεια η 11150/7.5.1996
περί-ληψη κατακυρωτικής εκθέσεως, η
οποία μεταγράφηκε νόμιμα. Ζήτησε δε,
να ακυρωθεί η ανωτέρω έκθεση πλειστηριασμού και κατακύρωσης και η περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως, για το
λόγο ότι εξόφλησε ολοσχερώς την ένδικη
οφειλή του προς την καθής η ανακοπή.
Επί της ανακοπής αυτής εκδόθηκε η
εκκαλούμενη απόφαση, με την οποία
απορρίφθηκε ως απαράδε-κτη, λόγω
εκπρόθεσμης ασκήσεως της. Κατά της
αποφάσεως αυτής παρα-πονείται ο
ανακόπτων με την υπό κρίση έφεση για
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του
νόμου, ζητώντας την εξα-φάνιση της και
την παραδοχή της ανα-κοπής του.
Σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθ-ρου 934 παρ. 1 του ΚΠολΔ, με
την οποία έχει εισαχθεί το σύστημα της
κα-τά στάδια προσβολής των πράξεων

της αναγκαστικής εκτέλεσης, ανακοπή
σύμφωνα με το άρθρο 933, είναι παραδεκτή:α) αν αφορά την εγκυρότητα του
τίτλου ή την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, μέσα σε δεκαπέντε
ημέρες αφότου γίνει η πρώτη μετά την
επιταγή πράξη εκτέλεσης, β)αν αφορά
την εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη μετά
την επιταγή πράξη εκτέλεσης και πέ-ρα,
ή την απαίτηση, έως την έναρξη της
τελευταίας πράξης εκτέλεσης, γ) αν
αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας
πράξης εκτέλεσης, μέσα σε έξι μήνες
αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί, και
αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα του
πλειστηριασμού ή αναπλειστηρια-σμού
αν πρόκειται για κινητά, και ενενή-ντα
ημέρες αφού μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής 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
συν-δυασμό με το ότι η κατά το σύστημα
του ΚΠολΔ λειτουργία της δικονομικής
ακυρότητας καθιστά αναγκαία την
προ-σβολή των άκυρων πράξεων της
αναγ-καστικής εκτέλεσης, οι οποίες
παρά-γουν τις συνέπειες τους εωσότου
απαγ-γελθεί με δικαστική απόφαση η
ακυρό-τητα τους, γίνεται φανερό ότι αν
οι επί μέρους πράξεις της διαδικασίας
της αναγκαστικής εκτέλεσης παρουσιάζουν ελάττωμα, που μπορεί να οδηγήσει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

413

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 σχετικής
πράξης, η οποία καθίσταται πλέον
απρόσβλητη (ΑΠ 1774/2001 ΕλλΔνη
43.1385, ΑΠ 1257/1997 ΕλλΔνη 39.555,
ΕφΑθ 4378/2003 ΕλλΔνη 45.213,
ΕφΘεσ 2905/2005 Αρμ.60.93). Έτσι,
τα ελαττώματα της δεν επιδρούν στο
κύρος των μεταγενέστερων πράξεων
της δια-δικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης (ΑΠ 1113/1983, Δ. 15.758,
ΕφΑθ 4378/2003 ό.π., Μπρίνιας: Αναγκ.
Εκτέλ., τόμ. Α΄, έκδ. Β΄ (1983), παρ. 164
σελ. 457 επ. και παρ. 165 σελ. 460 επ.).
Για την εφαρμογή των προθεσμιών του
άρθρου 934 παρ. 1 του ΚΠολΔ γίνεται
σύνδεση όχι μόνο με το αίτημα της ανακοπής, αλλά κυρίως με τα ιστορούμενα
σ’ αυτή ελαττώματα, τα οποία πρέπει
να αναφέρονται ευθέως και αμέσως στο
κύρος της προσβαλλόμενης με αυτή
(ανακοπή) πράξης (ΕφΑθ 653/2003
ΕλλΔνη 45.1695, ΕφΑθ 459/1993 ΝοΒ
42.206, ΕφΘεσ 80/1996, ΕφΠατρ 1188/
2005 Αχ Νομ 22.439, Μπρίνιας:ό.π.,
παρ. 166, σελ. 462-463). Επομένως, η
ανακοπή η οποία στηρίζεται σε οποιοδήποτε παρακωλυτικό ή καταλυτικό της
γένεσης της απαίτησης γεγονός ή της
άσκησης ή της με οποιοδήποτε τρόπο
απόσβεσης της πρέπει ν’ ασκη-θεί έως
την έναρξη της τελευταίας πρά-ξης
εκτέλεσης, δηλαδή έως τη σύνταξη

της έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης όταν πρόκειται για εκτέλεση
για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων (ΑΠ 1565/2001 ΕλλΔνη 45.127).
Στην προκειμένη υπόθεση, όπως
προαναφέρθηκε, με την κρινόμενη
ανακοπή του, ο ανακόπτων, με τον
μοναδικό της λόγο ισχυρίσθηκε, ότι η
απαίτηση της καθής η ανακοπή εναντίον
του εξοφλήθηκε ολοσχερώς και ως εκ
τούτου οι προαναφερόμενες πράξεις
εκτελέσεως, ήτοι η 10749/1.11.1995
έκθεση δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου και κατακύρωσης
και η 11150/7.5.1996 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης της ως άνω υπαλλήλου του πλειστηριασμού, είναι άκυ-ρες. Όμως ενόψει των ανωτέρω διαλαμβανομένων, εφόσον η ανακοπή, που
ασκήθηκε με την επίδοση της, την
5.7.1996, αφορούσε και προσέβαλε
μόνον την απαίτηση χρηματικού ποσού,
έπρεπε, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 934 παρ. 1 περ. β΄ του ΚΠολΔ,
να ασκηθεί μέχρι την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, που είναι
η σύνταξη της έκθεσης του πλειστηριασμού και κατακύρωσης που συντάχθηκε προγενέστερα (1.11.1995). Συνεπώς, η υπό κρίση ανακοπή που ασκήθηκε μεταγενέστερα της τελευταίας ως
άνω πράξεως εκτελέσεως και αφορούσε μόνον την απαίτηση της καθής,
είναι απαράδεκτη και ως εκ τούτου
απορριπτέα.

816/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Άλκης Αναγνωστόπουλος, Απόστολος Πούλιος).
Έφεση. Για την άσκηση της απαιτείται έννομο συμφέρον αλλιώς απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Αυτό σημαίνει ότι η βλάβη πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο που
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ασκείται το ένδικο μέσο και εφόσον η πρωτόδικη απόφαση δημιουργεί εναντίον του
δυσμενές δεδικασμένο. Η ύπαρξη του έννομου συμφέροντος εξετάζεται αυτεπάγγελτα
από το δικαστήριο. Περιστατικά.

Από το άρθρο 516 παρ. 2 ΚΠολΔ
παρέχεται δικαίωμα εφέσεως και στον
διάδικο που νίκησε, εφόσον έχει έννομο
συμφέρον, εφόσον δηλαδή η απόφαση
επιδρά δυσμενώς στις ουσι-αστικές
έννομες σχέσεις του (Κονδύλης, Το
δεδικασμένον, παρ. 18, σελ. 221). Κάθε
απόφαση μπορεί εξαιτίας της θε-τικής
ενέργειας του ουσιαστικού δεδικασμένου να αποδειχθεί βλαπτική για τα
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,
ΕφΘεσ 2205/2000 Αρμ. 55.1508, Νίκας,
Το έννομο συμφέρον, σελ. 103). Αυτό
σημαίνει, ότι η βλάβη του θα πρέ-πει να
υφίσταται κατά τον χρόνο που ασκείται
το ένδικο μέσο και μόνο τότε έχει έννομο
συμφέρον αν η πρωτόδικη απόφαση
δημιουργεί εναντίον του δυσ-μενές
δεδικασμένο (ΑΠ 503/1989 ΝοΒ 38.812,
ΕφΑθ 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 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι το έννομο συμφέρον, ως προϋπόθεση του παραδεκτού κάθε ενδί-κου
μέσου, αποτελεί ειδικότερη έκφαν-ση

της θεμελιώδους αρχής που καθιε-ρώνει
το πιο πάνω άρθρο. Η παραπάνω
προϋπόθεση εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και η έλλειψη
της συνεπάγεται ,την απόρριψη του
ενδί-κου μέσου ως απαραδέκτου (άρθρα
68, 73, 532 ΚΠολΔ, ΕφΑθ 1039/2001
ΕλλΔνη 42.1388). Στην προκειμένη
υπόθεση, κατά της 720/2006 οριστικής
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, που εκδόθηκε κατά
την ειδική διαδικασία των διαφορών για
ζη-μίες από αυτοκίνητο, καθώς και από
τη σύμβαση της ασφάλισης του (άρθρα
681 Α, 666, 667 και 670-676 ΚΠολΔ),
έχει ασκηθεί από τους εναγομένους η
από 27.11.2006 έφεση. Η έφεση αυτή
κατά το μέρος που στρέφεται κατά του
τετάρτου εφεσιβλήτου, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, γιατί δεν υπάρχει έννομο συμφέρον των εκκαλούντων
για την άσκηση της, δεδομένου ότι αυτοί
δεν βλάπτονται από την εκκαλουμένη,
αφού ως προς τον παραπάνω εφεσίβλητο απορρίφθηκε η αγωγή ως μη
νό-μιμη. Αντιθέτως, η ίδια έφεση κατά
το μέρος που απευθύνεται κατά των λοιπών εφεσιβλήτων έχει ασκηθεί νομίμως
και εμπροθέσμως. Επομένως, πρέπει
να γίνει τυπικά δεκτή και εξεταστεί το
βάσιμο των λόγων της.

836/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δικαστική Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Αναστασία
Παπαθανασοπούλου, Αγγελική Πανουτσοπούλου).
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Αναγκαστική εκτέλεση. Τα έξοδα της εκτέλεσης προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα
και μετά κατατάσσονται οι απαιτήσεις των αναγγελθέντων. Δικαιούχος των εξόδων
είναι όχι μόνο ο καταβαλλών αυτά επισπεύδων αλλά και ο δικαστικός επιμελητής και
ο συμβολαιογράφος. Η εκκαθαριστική πράξη των εξόδων που συντάσσει ο σ/φος
προσβάλλεται με ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολΔ. Ποίοι οι διάδικοι. Ποια τα έξοδα
της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν κατασχέθηκαν πολλά ακίνητα αλλά πλειστηριασμός
έγινε όχι σε όλα, προαφαιρούνται τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης όχι πλέον των
κατασχεθέντων αλλά μόνο αυτών που πλειστηριάσθηκαν. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 932 ΚΠολΔ. «Τα
έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως
βαρύνουν εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και προκαταβάλλο-νται
από εκείνον που την επισπεύδει» και
κατά το άρθρο 975 του ίδιου Κώδικα
« Η κατάταξη των δανειστών στον
πίνα-κα 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 περιλαμβάνουν 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
δικαιο-λογήσει τα σχετικά κονδύλια
προκειμέ-νου να αφαιρέσει αυτά από το
πλειστη-ρίασμα. Εξάλλου ως δικαιούχος
των εξόδων εκτελέσεως νοείται όχι

μόνον ο καταβάλλων αυτά επισπεύδων,
αλλά και τα όργανα εκτελέσεως και
ειδικότε-ρα ο δικαστικός επιμελητής
και ο υπάλληλος του πλειστηριασμού
(συμ-βολαιογράφος), καίτοι τα τελευταία
δεν νομιμοποιούνται να αναζητήσουν τα
έξο-δα αυτά από τον καθού η εκτέλεση
και για τούτο δεν έχουν την ιδιότητα του
δα-νειστή 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 το πλειστηρίασμα και ακολούθως διανέμει τούτο
ή προβαίνει στην κατάταξη των δανειστών του καθού ή εκτέλεση, σε περίπτωση ανεπάρκειας του, για την εξόφληση όλων. Τα ως άνω προαφαιρούμενα 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 μεταξύ
των τελευταίων και του επισπεύδοντος
δανειστή που νομιμοποιείται παθητικά

416

στη διεξαγωγή της περί την εκτέλεση
δίκης αυτός μόνον, όταν η αμφισβήτηση
δεν αφορά την 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. Έχει δε άμεσο έννομο συμφέρον, ως χορηγήσας στο δικαστικό επιμελητή και τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο (συμβολαιογράφο) την εντολή προς ενέργεια των
απαι-τούμενων για την περάτωση της
ανα-γκαστικής εκτέλεσης πράξεων και
εν-τεύθεν προκαταβολών ή οφειλών σ’
αυ-τούς 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
ανατροπής του πίνακα κατάταξης, λό-γω
της εσφαλμένης για οποιοδήποτε λόγο
εκκαθάρισης αυτών. (ΑΠ 289/2004, ΑΠ
142/2004 Δημοσίευση Νόμος).
Περαιτέρω κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 932, 971 και
975 του ΚΠολΔ, από το πλειστηρία-σμα,
που επιτεύχθηκε από τον πλειστηριασμό αναγκαστικώς κατασχεμένων
ακινήτων προαφαιρούνται, προκειμένου
να γίνει η κατάταξη των δανειστών, όλα
τα έξοδα εκτελέσεως. Σε αυτά, κατά την
έννοια των εν λόγω διατάξεων, περιλαμβάνονται οι δαπάνες που γίνονται
για την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος όλων των δανειστών και αφορούν
τη προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, την κατάσχεση, τη συντήρηση
του κατασχεθέντος, τον πλειστηριασμό
και την κατάταξη, ήτοι όλες τις δαπάνες
που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της
όλης εκτελεστικής διαδικασίας από τα
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πρώτα έξοδα για τη λήψη απογρά-φου,
μέχρι την αποπεράτωση της. Δη-λαδή,
έξοδα εκτελέσεως, τα οποία, κα-τά τις
παραπάνω διατάξεις, προαφαι-ρούνται
από το πλειστηρίασμα, είναι εκείνα με
τα οποία, η εκτέλεση ήχθη σε πέρας με
πλειστηριασμό, αφού η προαφαίρεση
γίνεται από το πλειστη-ρίασμα, που
προέκυψε από την εκτέλε-ση, όχι δε
και τα έξοδα εκτελέσεως, η οποία δεν
ολοκληρώθηκε με πλειστη-ριασμό ή
εγκαταλείφθηκε και έτσι δεν απέδωσε
πλειστηρίασμα, από το οποίο και μόνον
προαφαιρούνται, κατά τα ανω-τέρω,
και τα έξοδα. Επομένως, και στην
περίπτωση κατασχέσεως, βάσει ενιαίας κοινής εκθέσεως, περισσοτέρων
ακι-νήτων, για ορισμένα από τα οποία
δεν ολοκληρώθηκε η εκτέλεση με
πλειστη-ριασμό, τα έξοδα εκτελέσεως
που αφο-ρούν τα ακίνητα αυτά δεν θα
αφαιρε-θούν από το πλειστηρίασμα που
επι-τεύχθηκε από τον πλειστηριασμό
των λοιπών ακινήτων. (ΑΠ 238/2006,
1515/2005 Δημοσίευση Νόμος).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά:Με επίσπευση του πρώτου καθού η ανακοπή βάσει
της υπ’ αριθμ. 3260/20001 έκθεσης
αναγκαστικού πλειστηριασμού της
Συμ/φου Γαστούνης Ηλείας Α.Π εκπλειστηριάστηκε ένας αγρός του οφειλέτη
Σ.Θ. Στον πλειστηριασμό αναγγέλθηκε
και το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο
για απαίτηση του κατά του οφειλέτη
ποσού 103.619.664 δραχμών. Επειδή
το πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε των
7.501.000 δραχμών δεν επαρκούσε για
την ικανοποίηση των αναγγελθέντων δανειστών η άνω υπάλληλος του πλειστηριασμού συνέταξε πίνακα κατάταξης
δανειστών με αριθμό 3530/5-9-2002.
Πριν, όμως, από την κατάταξη των
δανειστών αφαίρεσε μεταξύ άλλων και
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ποσό 2.236, 24 ευρώ, που αφορούσε
έξοδα εκτέλεσης που κατέβαλε ο πρώτος καθού η ανακοπή, επισπεύσας τον
πλειστηριασμό, για τα δικαιώματα της
δεύτερης καθής η ανακοπή δικαστικής
επιμελήτριας από την επιβληθείσα
αναγκαστική κατάσχεση, δυνάμει της
130/2000 ενιαίας έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως αυτής, σε έξι ακίνητα
του άνω οφειλέτη. Περαιτέρω, όμως,
όπως προεκτέθηκε, εκπλειστηριάστηκε ένας αγρός και, σύμφωνα με όσα
εκτίθενται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, εσφαλμένα αφαιρέθηκαν από
το πλειστηριασμό τα άνω έξοδα εκτελέσεως που αφορούν τα υπόλοιπα ακίνητα, αφού έπρεπε να αφαιρεθεί μόνο
μέ-ρος αυτών, ποσού 325, 59 ευρώ, που
αναλογούσε στο άνω εκπλειστηριασθέν
ακίνητο. Επομένως, ο δεύτερος λόγος
ανακοπής, ως προς τον οποίο προσβάλλεται η εκκαλουμένη απόφαση
είναι νόμω και ουσία βάσιμος. Περαιτέρω, κατά το μέρος της που στρέφεται
η ανακοπή κατά της δεύτερης καθής
δικαστικής επιμελήτριας, αφού δεν
αμφισβητούνται με την ανακοπή πράξεις εκτελέσεως που έκανε η ίδια,
είναι απαράδεκτη ελλείψει παθητικής
νομι-μοποιήσεως, κατά παραδοχή
της σχε-τικής ένστασης της δεύτερης
καθής,, που προτάθηκε παραδεκτά
στον παρό-ντα βαθμό δικαιοδοσίας το
πρώτον, αφού λαμβάνεται υπόψη και
αυτεπαγ-γέλτως (άρθρα 269 παρ. 1, 527
παρ. 3 Κ.Πολ.Δ). Με βάση, λοιπόν, τα

άνω εκτιθέμενα, έπρεπε να απορριφθεί
ο δεύτερος λόγος της ανακοπής ως
προς την δεύτερη καθής και να γίνει
δεκτός κατά τα λοιπά. Επομένως, το
πρωτο-βάθμιο Δικαστήριο, που με
την εκκα-λουμένη απόφαση έκρινε ότι
ορθά η δεύτερη καθής προαφαίρεσε το
ποσόν των 2.236, 24 ευρώ από το πλειστηρίασμα για τα άνω έξοδα εκτέλεσης,
εσφαλμένα εφάρμοσε και ερμήνευσε το
Νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις. Κατά
συνέπειαν, πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση ως προς το μοναδικό της λόγο, να
εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση,
να κρατηθεί η υπόθεση σ’ αυτό το Δικαστήριο για να δικαστεί στη συνέχεια,
να απορριφθεί, κατά το μέρος που εκκαλείται, η ανακοπή ως προς τη δεύτερη καθής, να γίνει δεκτή κατά τα λοιπά
ως νόμω και ουσία βάσιμη, να μεταρρυθμιστεί ο 3530/5-9-2002 πίνακας
κα-τάταξης της Συμ/φου Γαστούνης
Ηλείας Α.Π και να καταταγεί στο ποσόν
των 1910,65 (2236, 34 –325,59) ευρώ
το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο για την
αναγγελθείσα απαίτηση του, εφόσον
επί παραδοχής της ανακοπής κατά
πίνακα κατάταξης, κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας,
ωφελείται μόνο ο ανακόπτων, ο οποίος
μόνος κατατάσσεται στο αποδεσμευόμενο ποσό, ακόμη και αν προηγούνται
αυτού στη σειρά των προνομίων άλλοι
δανειστές.

840/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ντάνα Αντωνοπούλου, Σταύρος Καμμένος, Δικαστική
Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Βασιλική Καραγιάννη).
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Αναγκαστική εκτέλεση. Απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας. Η διαίρεση
του εκπλειστηριάσματος σε ποσοστά κατά το άρθρο 977 ΚΠολΔ γίνεται μετά την
ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνονται και τόκοι
αλλά μόνο ορισμένης κατηγορίας. Περιστατικά για αόριστη ανακοπή.

Επειδή κατά το άρθρο 975 Κ.
Πολ.Δ. η κατάταξη των δανειστών στον
πίνακα γίνεται με την εξής σει-ρά:1), 2),
3) οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας καθώς και…, εφόσον
προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι
μήνες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού…Με το άρθρο δε 31 του ν.
1545/1985 ορίσθηκε ότι στην τρίτη τάξη
προνομίων του άρθρου 975 Κ.Πολ.
Δ. κατατάσσονται οι απαιτήσεις που
έχουν σαν βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας εφόσον προέκυψαν
κατά την τελευταία διετία πριν από
την ημερομηνία ορισμού του πρώτου
πλει-στηριασμού ή της κηρύξεως τη
πτω-χεύσεως. Αποζημιώσεις λόγω
καταγγε-λίας της σχέσεως εργασίας
κατατάσσο-νται, ανεξάρτητα από το
χρόνο που προ-έκυψαν, στην τάξη αυτή.
Η διαίρεση του εκπλειστηριάσματος σε
ποσοστά κατά το άρθρο 977 Κ.Πολ.
Δ. γίνεται μετά την ικανοποίηση των
απαιτήσεων της τάξης αυτής. Έτσι με
τη δεύτερη από τις ανω-τέρω διατάξεις
διευρύνθηκε σημαντικά ο χρόνος που
καλύπτεται από το προ-νόμιο του
άρθρου 975 περ. 3 για απαι-τήσεις
από παροχή εξαρτημένης εργα-σίας,
σε διετία πριν από την ημέρα ορι-σμού
του πρώτου πλειστηριασμού ή της
κηρύξεως της πτωχεύσεως, έγινε υπαγωγή στο προνόμιο αυτό και των αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας, ανεξάρτητα από το χρόνο
που προέκυψαν αυτές και καθιερώθηκε
η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών
πριν από την κατάταξη των απαιτήσεων
και τη διαίρεση του εκπλειστηριάσμα-τος
κατ’ άρθρο 977 του Κ.Πολ.Δ. γίνεται

μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων
της τάξεως αυτής. Έτσι με τη δεύτερη
από τις ανωτέρω διατάξεις διευρύνθηκε
σημαντικά ο χρόνος που καλύπτεται
από το προνόμιο του άρθρου 975 περ.
3 για απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας, σε διετία πριν από την
ημέρα ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή της κηρύξεως της πτωχεύσεως,
έγινε υπαγωγή στο προνόμιο αυτό και
των αποζημιώσεων λόγω καταγγελίας
της σχέσης εργασίας, ανεξάρτητα από
το χρόνο που προέκυψαν αυτές και καθιερώθηκε η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών πριν από την κατάταξη
των απαιτήσεων και τη διαίρεση του
εκπλειστηριάσματος κατ’ άρθρο 977 του
Κ.Πολ.Δ. Από την ευρύτατη διατύ-πωση
της ανωτέρω διατάξεως του άρθ-ρο 31
του Ν. 1454/1985 και τον κοινωνι-κό
σκοπό που υπηρετεί, ο οποίος έγ-κειται
στην ισχυρή αλλά δίκαιη προστα-σία
εκείνων που με την προσωπική τους
εργασία βοηθούν στην ανάπτυξη των
επιχειρήσεων, προκύπτει ότι στην προνομιακή κατάταξη των απαιτήσεων των
εργαζομένων περιλαμβάνονται και οι
παρεπόμενες απαιτήσεις τους από τόκους. Και εφόσον μεν οι παρεπόμενες
αυτές απαιτήσεις τόκων προέρχονται
από αποζημίωση λόγω καταγγελίας
της εργασιακής σχέσεως, δεν υπόκεινται σε κανένα χρονικό περιορισμό.
Εφόσον, όμως, είναι παρεπόμενες
άλ-λων αξιώσεων από την εργασιακή
σχέ-ση, κατατάσσονται προνομιακώς
μόνο αν προέκυψαν την τελευταία διετία
πριν από την ημερομηνία ορισμού του
πλει-στηριασμού ή εφόσον πρόκειται
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για πτώχευση την τελευταία διετία πριν
από την κήρυξη της πτωχεύσεως. Τούτο
συνάγεται εκ του ότι η διάταξη του άρθρου 975 περ. 3 Κ.Πολ.Δ. είναι σαφής
και δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ
απαιτήσεων εκ κεφαλαίου και απαιτήσεων εκ τόκων, τα προνόμια δε αποτελούν εξαίρεση από τον γενικό κανόνα
της ίσης ικανοποιήσεως όλων των δανειστών και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να
επεκτείνονται ερμηνευτικώς. Αν ήθελε
ο νομοθέτης να εξοπλίσει με προνόμιο
και τις αξιώσεις τόκων, οι οποίοι γεννήθηκαν μετά την ημερομηνία του πρώτου
πλειστηριασμού ή της κηρύξεως της
πτωχεύσεως από οποιαδήποτε απαίτηση έχουσα ως βάση της την παροχή
εξαρτημένης εργασίας, που όμως
προέ-κυψε κατά την προ του πρώτου
πλει-στηριασμού ή της κηρύξεως της
πτω-χεύσεως διετία, θα όριζε τούτο
ρητώς, όπως για τις αποζημιώσεις λόγω
καταγγελίας της σχέσεως εργασίας ρητώς όρισε ότι αυτές κατατάσσονται στην
τρίτη τάξη ανεξάρτητα από το χρόνο
που προέκυψαν (ΟλΑΠ 22/2000, ΑΠ
613/2001 Ελ.Δ 2002.124).
Σύμφωνα με τα άρθρο 979 παρ.
2, 933 και 585 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ., η
ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως,
ως εισαγωγικό δικόγραφο της περί
την εκτέλεση δίκης πρέπει να περιέχει
όλα τα απαιτούμενα από τα άρθρα 118
και 216 του Κ.Πολ.Δ. στοιχεία και δη
ακρι-βή περιγραφή της απαιτήσεως,
της οποίας ζητείται η κατάταξη, κατά το
είδος και το ποσό της και του προνομίου της, δηλαδή παράθεση των πραγματικών περιστατικών τα οποία κατά
νόμο θεμελιώνουν την απαίτηση και
το προνόμιο της, ώστε να παρέχεται η
δυνατότητα στον καθ’ ού να αμυνθεί και
στο Δικαστήριο να διαγνώσει τη βασιμότητα της και στην περίπτωση αμφισβη-
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τήσεως της να τάξει το οικείο θέμα
αποδείξεως. Η ελλιπής παράθεση των
περιστατικών αυτών καθιστά την ανακοπή αόριστη και ως εκ τούτου απορριπτέα, μη δυναμένη να συμπληρωθεί με
τις προτάσεις ή με την αναφορά στην
αναγγελία του ανακόπτοντος και σε
άλ-λα έγγραφα που αποδεικνύουν την
απαίτηση (ΑΠ 440/2004 δημοσιευμένη
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1491/2003 ΕλλΔνη 45.437,ΑΠ
1700/2002 ΕλλΔνη 44.1600, ΑΠ 337/
1998 ΝοΒ 47.947, Β. Βαθρακο-κοίλης,
ΚΠολΔ Ερμηνευτική – Νομολο-γιακή
ανάλυση, τ.Ε΄, 1997, στο άρθρο 979,
αρ. 61). Η αναφορά και η εξειδίκευ-ση
της απαιτήσεως στο δικόγραφο της
ανακοπής είναι αναγκαία ανεξάρτητα
από το θεμελιωτικό λόγο του αιτήματος
της, αφού μόνον έτσι παρέχεται στο
Δικαστήριο η δυνατότητα να ερευνήσει
τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα
της ανακοπής (τόσο, δηλαδή, της απαιτήσεως του ανακόπτοντος όσο και του
τυχόν προνομίου της) και στον καθ’ ου
να αμυνθεί.
Στην προκειμένη περίπτωση με
την από 10-11-1999 ανακοπή τους οι
ανακόπτοντες και ήδη ο 1ος έως και
21ος εφεσίβλητοι ιστορούν ότι διενεργήθηκε πλειστηριασμός σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του εργοδότη τους και
ότι ανήγγειλαν τις εργατικές απαιτήσεις
τους, που είχαν επιδικαστεί με την 139/
1999 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου και οι
οποίες προέρχονταν από οφειλόμενους
μισθούς, υπερωρίες, υπερεργασίες κλπ
για τα έτη 1997 και 1998, καθώς και
από μη καταβληθείσες αποζημιώ-σεις
λόγω της καταγγελίας της σύμβα-σης
εργασίας τους. Ότι συνετάγη ο υπ’ αριθ.
6950/21-10-1999 πίνακας κατά-ταξης
δανειστών της Συμ/φου Αγρινίου Α.Π-Α
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και κατετάγησαν για το συνολικό ποσόν
των 68.394.088 δραχμών, ως προς
το οποίο είχε κηρυχθεί προσω-ρινά
εκτελεστή η άνω απόφαση, με τους
νόμιμους τόκους μέχρι την ημερο-μηνία
του πίνακα κατάταξης και όχι και για το
μεταγενέστερο χρονικό διάστημα μέχρι
τις 25-3-2000, που οι ίδιοι υπο-λόγιζαν
ότι θα καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας,
κατά τα αναφερόμενα στην ανακοπή.
Ότι πρέπει να καταταγούν επιπλέον
προνομιακά και για τα ποσά των τόκων
που αναφέρουν για τον καθέ-να τους
για το χρονικό διάστημα μετά την
σύνταξη του πίνακα κατάταξης (22-101999) έως και 25-3-2000. Με βάση το
ιστορικό αυτό ζήτησαν να μεταρρυθμιστεί ο προσβαλλόμενος πίνακας κατάταξης δανειστών αποβαλλομένων των
καθών η ανακοπή (ΕΤΕ, ΙΚΑ, Ελληνικό
Δημόσιο) συμμέτρως για τα αντίστοιχα
ποσά.
Από τα ιστορούμενα στην ανακοπή δεν προσδιορίζεται επακριβώς η
απαίτηση και πλέον συγκεκριμένα δεν
προσδιορίζεται ποιο μέρος από τα ποσά
της παρεπόμενης απαίτησης των τόκων,
των οποίων ζητούν την προνομια-κή
κατάταξη, αναλογεί στις αξιώσεις των
ανακοπτόντων από αποζημίωση λό-γω
καταγγελίας της εργασιακής σύμ-βασης,
για τις οποίες έχουν δικαίωμα κατάταξης
αυτοί χωρίς χρονικό περιορι-σμό και
ποιο μέρος αυτών αντιστοιχεί στις
απαιτήσεις από άλλες αξιώσεις της

εργασιακής σχέσης, για τις οποίες το
δικαίωμα τους προς κατάταξη περιορίζεται μόνο στους τόκους που είχαν γεννηθεί μέσα στην τελευταία διετία πριν
το πλειστηριασμό, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Με το περιεχόμενο αυτό η ανακο-πή,
είναι αόριστη και εκ τούτου απορρι-πτέα
ως απαράδεκτη, διότι στο δικό-γραφο
αυτής δεν εκτίθενται με πληρότη-τα
τα θεμελιωτικά και εξειδικεύοντα την
απαίτηση των ανακοπτόντων αναγκαία
στοιχεία, με συνέπεια να μην είναι
δυνα-τός από το δικαστήριο ο ακριβής
καθο-ρισμός των απαιτήσεων αυτών και
περαιτέρω η έρευνα της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της ανακοπής,
αλλά και η άμυνα των καθών η ανακοπή. Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε νόμιμη την ανακοπή και
κατ’ ουσία βάσιμη, έσφαλε ως προς την
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
216, 975, 979 Κ.Πολ.Δ και την εκτίμηση
του δικογράφου της ανακοπής και πρέπει, κατά παραδοχή της έφεσης ως προς
τους 1ο έως και 21ο των εφεσίβλη-των,
να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση,
να κρατηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο
τούτο (άρθρ. 535 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ) και
να απορριφθεί η ανακοπή ως αόριστη,
χωρίς να απαιτείται ειδικό παράπονο
του εκκαλούντος- καθού η ανακοπή,
αρκούντος μόνο του αιτήμα-τος του για
την απόρριψη της ανακοπής.

842/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Νικολόπουλος, Νικόλαος Λαλιώτης, Αριστείδης
Τζωρτζόπουλος, Δημήτριος Νικάκης, Κωνσταντίνος Φίλος).
Ανακοίνωση της δίκης. Εκείνος προς τον οποίο έγινε η ανακοίνωση της δίκης, αν δεν
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ασκήσει παρέμβαση, δεν αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου, έστω και αν καταθέσει
προτάσεις κοινές με το διάδικο, που του ανακοίνωσε τη δίκη και συνεπώς δεν ασκεί
ούτε ασκείται κατ’ αυτού έφεση κατά της οριστικής απόφασης, που εκδόθηκε στη δίκη
στην οποία έγινε η ανακοίνωση της δίκης.

Η ανακοίνωση δίκης αποτελεί
δι-καίωμα του διαδίκου και αποβλέπει
συνήθως στην παρότρυνση του τρίτου
να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση. Σε
αντίθεση προς την προσεπίκληση, η
ανακοίνωση δε συνιστά μορφή αιτήσεως
παροχής έννομης προστασίας, δε διατυπώνει αίτημα κατά του τρίτου, δεν
ανοίγει νέα διαδικασία, ούτε διευρύνει
τα υποκειμενικά όρια της εκκρεμούς
δί-κης και δε δημιουργεί υποχρέωση
του δικαστηρίου να αποφανθεί επ’
αυτής, ούτε υποχρέωση του λήπτη
της ανακοί-νωσης να απαντήσει στην
ιστορική της βάση. Εκείνος προς τον
οποίο έγινε η ανακοίνωση της δίκης, αν
δεν ασκήσει παρέμβαση, δεν αποκτά
την ιδιότητα του διαδίκου, έστω και αν
προσήλθε στο δικαστήριο και κατέθεσε
κοινές προτάσεις με το διάδικο, που

του ανα-κοίνωσε τη δίκη και συνεπώς
δεν ασκεί ούτε ασκείται κατ’ αυτού
έφεση κατά της οριστικής απόφασης,
που εκδόθηκε στη δίκη κατά την οποία
έγινε η ανακοί-νωση αυτής (βλ. σχ. ΑΠ
1012/1991 Δνη 93,571, ΑΠ 1667/1980
ΝοΒ 29, 1079, ΕφΑθ 2952/1979 ΝοΒ 79,
574, Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ στα άρθρα
91, 92 Κεραμέας – Κονδύλη- Νίκα Ερμ
ΚΠολΔ στα ίδια άρθρα). Τέλος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 532
ΚΠολΔ το δευτεροβάθμιο δικαστήριο
ερευνά αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή
των προϋποθέσεων του παραδεκτού
της έφεσης, μεταξύ των οποίων και η
νομιμοποίηση των διαδίκων, εκκαλούντος και εφεσιβλήτου. Σε περίπτωση
δε που διαπιστωθεί η έλλειψη μιας από
τις παρακάνω προϋποθέσεις, η έφεση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

861/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Λαμπρόπουλος, Βασίλειος Σκούρας).
Κατά τόπο αρμοδιότης του δικαστηρίου. Με ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των διαδίκων
μπορεί να γίνει αρμόδιο. Αν όμως πρόκειται για μελλοντικές διαφορές, τότε απαιτείται
έγγραφη συμφωνία και εφόσον αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση. Το έγγραφο
είναι συστατικό. Οι συμπληρωματικές ρήτρες που αναφέρονται σε δελτία αποστολής
– τιμολόγια είναι έγκυρες. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 42
παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ., πρωτοβάθμιο τακτικό Δικαστήριο, που δεν είναι κατά τόπο
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
δια-φορές, είναι έγκυρη μόνο αν είναι έγγραφη και αναφέρεται σε ορισμένη έννο-
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μη σχέση, από την οποία θα προέλθουν
οι διαφορές. Το έγγραφο που απαι-τείται,
κατά την τελευταία διάταξη για την
ανωτέρω συμφωνία είναι συστατικό
αυτής και όχι αποδεικτικό, όπως σαφώς προκύπτει από την όλη διατύπωση
της εν λόγω διατάξεως και ιδίως από
τη φράση «είναι έγκυρη μόνο αν είναι
έγγραφη». Περαιτέρω, οι καταχωριζόμενες στο δελτία αποστολής – τιμολόγια
συμπληρωματικές ρήτρες, είναι ισχυρές
και υποχρεώνουν τους συμβληθέντες,
όταν τα έγγραφα αυτά φέρουν τις
υπογραφές τους. Διαφορετικά, η σχετική συμφωνία είναι άκυρη και θεωρείται
ως μη γενόμενη (Ολ.Α.Π. 4/92 ΝοΒ
40,707).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η
εναγόμενη και ήδη εφεσίβλητη εταιρεία
προέβαλε πρωτοδίκως την ένσταση
της κατά τόπον αναρμοδιότητας του
Δικα-στηρίου, ισχυριζόμενη ότι με
ειδικό όρο που περιλαμβάνεται στο υπ’
αριθμ. 000935/2002 τιμολόγιο – δελτίο
απο-στολής ορίστηκε ότι «αρμόδια

για κάθε διαφορά είναι τα Δικαστήρια
της Αθή-νας». Η συμφωνία αυτή είναι
έγκυρη διότι το παραπάνω έγγραφο
(τιμολόγιο – δελτίο αποστολής) φέρει την
υπογρα-φή των διαδίκων χωρίς αυτή να
αμφι-σβητείται και ως εκ τούτου αρμόδια
Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς των είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών σύμφωνα με την προηγηθείσα
νομική σκέψη. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη
απόφαση του δέχθηκε τα αυτά, κήρυξε
εαυτό κατά τόπον αναρμόδιο και παρέπεμψε τις ανωτέρω αγωγές προς εκδίκαση στο καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο, ήτοι στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτική διαδικασία), δεν έσφαλε αλλά ορθά το νόμο
εφάρμοσε και όσα αντίθετα ισχυρίζεται
ο ενάγων –εκκαλών με το μόνο λόγο της
εφέσεως του, απορριπτέα κρίνονται ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμα ως και η έφεση στο
σύνολο της.

881/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γιαννακός, Φώτιος Λεπίδας, Αναστασία
Τογιοπούλου).
Αντέφεση. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της άσκησης της. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
523 παρ. 1, 532 του ΚΠολΔ, προκύπτει
ότι ο εφεσίβλητος μπορεί και αφού
πε-ράσει η προθεσμία της έφεσης να
ασκήσει αντέφεση, ως προς τα κεφάλαια της απόφασης που προσβάλλονται με την έφεση και ως προς εκείνα
που συνέχονται αναγκαστικά με αυτά
και αν ακόμη αποδέχθηκε την απόφαση ή παραιτήθηκε από την έφεση.

Δια-φορετικά, αν δηλαδή το κεφάλαιο
που πλήττεται με την αντέφεση δεν έχει
εκ-κληθεί, η αντέφεση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως από
το Δικαστήριο. Ως κεφάλαια κατά την
έννοια του άρθρου 523 παρ. 2 ΚΠολΔ,
θεωρούνται εκείνα που ανάγονται σε
αυτοτελείς αιτήσεις για παροχή προστασίας, ενώ συνέχονται με εκείνα που
έχουν εκκληθεί όσα α) αφορούν παρε-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

πόμενα ή παρακολουθήματα της κυρίας
απαίτησης, β) αποτελούν προκριματικό
ζήτημα της παραδοχής της έννομης
προστασίας, γ) όταν οι διατάξεις της
εκκαλούμενης έχουν τέτοια συνάφεια
προς τα εκκληθέντα κεφάλαια, ώστε
η επ’ αυτών διαφορετική κρίση του
δικα-στηρίου να επηρεάζει την κρίση
και στα κεφάλαια που έχουν εκκληθεί
με την έφεση και δ) πηγάζουν από
την ίδια ιστορική και νομική αιτία (ΑΠ
212/2006, ΑΠ 1396/2002, ΑΠ 317/2002
στη Νό-μος, Σ. Σαμουήλ η έφεση εκδ.Ε
παρ. 617).
Με την από 27-10-1993 αγωγή
της η ενάγουσα εταιρία με την επωνυμία
«Αφοί Σ και Σία ΟΕ» και ήδη εφεσίβλητη εξέθεσε ότι μεταβίβασε λόγω πωλήσεως στον εναγόμενο το περιγραφόμενο
υπό κατασκευή διαμέρισμα. Ότι το τίμημα ανερχόταν σε 13.856.472 δραχμές
και συμφωνήθηκε ότι θα καταβληθεί
με δόσεις εκ των οποίων η τελευταία
δραχ-μών 3.800.000 με την παράδοση
του διαμερίσματος μέχρι τις 30-4-1993.
Ότι αν και ειδοποιήθηκε ο εναγόμενος
να παραλάβει το διαμέρισμα, να καταβάλει την τελευταία δόση και την αξία
προσθέτων εργασιών κατέστη υπερήμερος. Με βάση το ιστορικό αυτό ζήτησε
να αναγνωριστεί ότι πληρώθηκε η διαλυτική αίρεση της εξοφλήσεως του τιμήματος και ανετράπησαν τα αποτελέσματα της σύμβασης και να αναγνωριστεί
η κυριότητα της στο ακίνητο. Επικου-ρικά
δε ζήτησε να υποχρεωθεί ο εναγό-μενος
να της καταβάλει ως αποζημίωση για το
υπόλοιπο του τιμήματος, πρόσ-θετες
εργασίες και δαπάνες κοινοχρή-στων
5.923.253 δραχμές συνολικά με το
νόμιμο τόκο. Με την αγωγή συνεκδικάστηκε και η με τις προτάσεις ασκηθείσα ανταγωγή του εναγόμενου, με
την οποία ζήτησε αυτός την επιδίκαση
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αποζημίωσης από ζημίες που προήλθαν από την κατασκευή του διαμερίσματος με ελαττώματα και χωρίς τις
συμ-φωνηθείσες ιδιότητες, καθώς και
από την υπαίτια καθυστέρηση της
εκτέλεσης και παράδοσης του έργου
ύψους 5.680.950 δραχμών με το νόμιμο
τόκο.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
αφού συνεκδίκασε την αγωγή και την
ανταγωγή, απέρριψε ως απαράδεκτη
την κυρία βάση της αγωγής, έκρινε ως
νόμιμη την ανταγωγή και στη συνέχεια
διέταξε τη διεξαγωγή αποδείξεων με
την 653/1995 προδικαστική απόφαση.
Με-τά τη διεξαγωγή των αποδείξεων,
με την εκκαλουμένη απόφαση, δέχθηκε
κατά ένα μέρος την αγωγή (ως προς την
επι-κουρική βάση της) και την ανταγωγή
ως κατ’ ουσίαν βάσιμες και υποχρέωσε
τον μεν εναγόμενο να καταβάλει στην
ενάγουσα 14.030,38 ευρώ, τη δε ενάγουσα- αντεναγόμενη να καταβάλει
στον εναγόμενο – αντενάγοντα 5.424,
65 ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής
παραπονείται ο εναγόμενος για τους
αναφερόμενους σ’ αυτή λόγους και ζητά
την εξαφάνιση της, ώστε να απορριφθεί
η αγωγή στο σύνολο της και αν γίνει
δεκτή η ανταγωγή του. Η εφεσίβλητη
– ενάγουσα με ιδιαίτερο δικόγραφο
μετά την πάροδο της προθεσμίας για
την έφε-ση, άσκησε την από 29-1-2007
αντέ-φεση ως προς τα κεφάλαια της
εκκα-λουμένης που αφορούν κονδύλια
της αγωγής που δεν της επιδικάστηκαν,
κα-θώς και ως προς κονδύλια της ανταγωγής που επιδικάστηκαν στον εκκαλούντα –εναγόμενο – αντενάγοντα. Τα
κεφάλαια, όμως, αυτά της εκκαλουμένης είναι διαφορετικά από τα προσβαλλόμενα με την έφεση κεφάλαια και ούτε
συνέχονται αναγκαίως με αυτά, αφού
στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται
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για εντελώς διαφορετικά κεφάλαια, που
μόνο με αντίθετη έφεση μπορούσαν να
προσβληθούν. Επομένως, σύμφωνα
και με τα αναφερόμενα στη μείζονα
σκέ-ψη της παρούσας, η αντέφεση της
εφε-σίβλητης πρέπει να απορριφθεί ως
απαράδεκτη (ΑΠ 604/2006 Δημ.Νόμος,
ΑΠ 1466/77 ΝοΒ 26.1189, ΕφΑθ 1398/
87 ΕλΔνη 29.529, ΕφΑθ 2053/87 ΕλΔνη

29.549, ΕφΑθ 2154/88 ΕλΔνη 30.617)
και να καταδικαστεί αυτή στη δικαστική
δαπάνη του αντεκκαλούμε-νου λόγω της
ήττας της (άρθ. 176,183 Κ.Πολ.Δ).

884/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Αποστολίδου - Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Φώτης Λεπίδας).
Δεδικασμένο. Δεσμευτικότητα του. Έννοια.

Από το συνδυασμό των διατάξεων περί δεδικασμένου (άρθρα 321,
323 επ., 329, 330, 331, 333 Κ.Πολ.Δικ.)
συνάγεται ότι το δεδικασμένο σκοπό
έχει να ικανοποιήσει το δημόσιο συμφέρον με την κατοχύρωση της αυθεντίας
της δικαστικής κρίσης, της αποφυγής
εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων, της
διατηρήσεως βεβαιότητας δικαίου και
διασφαλίσεως της κοινωνικής ειρήνης
(Εφ.Αθ 7604/1996 Ελ.Δ.37/694). Για το
λόγο αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί ή
να καταστεί ανενέργητο το δεδικασμένο
είτε αμέσως με τη δημιουργία νέας δίκης
με το ίδιο αντικείμενο, ήτοι την ύπαρξη ή
ανυπαρξία της ίδιας εννόμου σχέσεως
με τις απορρέουσες εξ αυτής και καλυπτόμενες εκ του δεδικασμένου έννομες
συνέπειες της, είτε εμμέσως με την προσβολή του δεδικασμένου ως προϊόντος
δόλου όταν αυτό εμφανίζεται ως προδικαστικό ζήτημα σε άλλη δίκη, η οποία
καίτοι εμφανίζεται με διάφορο αντικείμενο έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη ή
ανυπαρξία του ήδη τελεσιδίκως κριθέντος στην προηγούμενη δίκη δικαιώματος, εννόμου σχέσεως ή εννόμου

συνεπείας, διότι και σ’ αυτή την περίπτωση η αμφισβήτηση των ήδη τελεσιδίκως κριθέντων θα είχε αφενός μεν την
έννοια ότι η ανεπίδεκτος αμφισβητήσεως αλήθεια δεν είναι πράγματι τέτοια, πράγμα αντίθετο προς τον επιδιωκόμενο από τον ως άνω σκοπό, αφετέρου δε ως αναγκαίο αποτέλεσμα της
την ανατροπή του δια του δεδικασμένου
δημιουργηθέντος αμάχητου τεκμηρίου
περί της αλήθειας των ήδη τελεσιδίκως
κριθέντων θεμάτων. Εξάλλου τόσο για
τον τότε διάδικο δωρεοδόχο όσο και τον
εξομοιούμενο με αυτόν εξ αδιαθέτου
κληρονόμο του μοναδικός τρόπος ανατροπής του δεδικασμένου, λόγω δόλου
τινός των διαδίκων ή τρίτου, είναι η
συνδρομή ορισμένου λόγου αναψηλαφήσεως και μόνο με το ένδικο αυτό
μέ-σον και εντός της προβλεπόμενης
για την άσκηση του προθεσμίας (άρθρο
333 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.) κατά τρόπον
ώστε να καταστεί ανενέργητο το απορρέον εκ της πρώτης δίκης δεδικασμένο.
Ειδικότερα, αν υπάρχει δεδικασμένο,
εφόσον δεν επήλθε μεταβολή του νομικού καθεστώτος που διέπει μια έννομη
σχέση ή των πραγματικών περιστατι-
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κών, που αποτελούν προϋπόθεση
της σχέσης αυτής, αποκλείεται η σε
μετα-γενέστερη δίκη αμφισβήτηση της
έννο-μης σχέσης που αποτελεί βάση
της αξίωσης. Δεδικασμένο δε αποτελεί
και η ενδεχομένως άδικη ή εσφαλμένη
τελεσίδικη απόφαση (ΑΠ 166/99 Ελ.Δ.
40/1040, Δ. Κονδύλη το δεδικασμένο,
έκδ. 1983 παρ. 32 σελ. 376 επ.). Η
τε-λεσίδικη απόφαση αποτελεί δεδικασμένο, που δεν επιτρέπει να αμφισβητεί
και να καταστεί αντικείμενο νέας δίκης
το δικαίωμα που κρίθηκε και η δικαιολογητική σχέση από την οποία αυτό
έχει παραχθεί. Η απαγόρευση αυτή

ενεργεί τόσο θετικά, με την έννοια ότι
το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου
ανα-κύπτει εξ αφορμής άλλης δίκης, είτε
ως κύριο είτε ως προδικαστικό ζήτημα,
το δίκαιο που κρίθηκε με τελεσίδικη
απόφαση, οφείλει να θέσει ως βάση
της αποφάσεως του το δεδικασμένο,
που προκύπτει από την απόφαση αυτή,
λαμβάνοντας το ως αμάχητη αλήθεια,
όσο και αρνητικά, με την έννοια ότι απαγορεύεται η συζήτηση νέας αγωγής για
το ίδιο δικαίωμα, για την ύπαρξη ή μη
του οποίου υπάρχει δεδικασμένο (ΑΠ
1333/2000 Ελ.Δ. 43/398).

890/2007
(Πρόεδρος: Δημήτρης Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Αποστολίδου- Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βλάσης Σαφαρίκας, Δημήτριος Παπαδημητρίου).
Αναψηλάφηση. Έκδοση αντιφατικών αποφάσεων από το ίδιο ή διαφορετικά δικαστήρια
(544. 1 Κ.Πολ.Δ). Με αναψηλάφηση προσβάλλεται μόνο οι τελεσίδικες αποφάσεις με
οποιονδήποτε τρόπο και αν επήλθε η τελεσιδικία ανεξάρτητα από τη διαδικασία. Σε
αντιφατικές αποφάσεις προσβάλλεται η τελευταία νεότερη απόφαση.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 544
παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ. «αναψηλάφηση επιτρέπεται μόνο αν στην ίδια υπόθεση
εκ-δόθηκαν, μεταξύ των ίδιων διαδίκων,
που είχαν παραστεί με την ίδια ιδιότητα,
από το ίδιο ή διαφορετικά Δικαστήρια,
αποφάσεις που αντιφάσκουν μεταξύ
τους». Επίσης, κατά τη διάταξη του άρθρου 538 Κ.Πολ.Δικ. «με αναψηλάφηση
μπορούν να προσβληθούν οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων, των Μονομελών και Πολυμελών Πρωτοδικείων, των
Εφετείων και του Αρείου Πάγου, εφόσον
δικάζει κατ’ ουσίαν», κατά δε τη διάταξη του άρθρου 539 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.
«αναψηλάφηση επιτρέπεται μόνο κατά
των οριστικών αποφάσεων που περα-

τώνουν τη δίκη και δεν μπορούν να
προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας
και έφεση». Από το συνδυασμό των
ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι με
αναψηλάφηση προσβάλλονται μόνον οι
τελεσίδικες αποφάσεις με όποιο τρόπο
και αν επήλθε η τελεσιδικία, ανεξαρτήτως διαδικασίας εκδόσεως (ΑΠ 1489/87
ΕΕΝ 1988/ 811, ΕφΑθ. 13226/87
Αρχ.Ν. 1988/406). Οι προεκδοθείσες
αποφάσεις συμπροσβάλλονται με την
τελεσίδικη απόφαση και δεν απευθύνεται κατ’ αυτών αναψηλάφηση. Αν η
έφε-ση έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε για
ουσιαστικούς λόγους, αναψηλάφηση
επιτρέπεται μόνο κατά της απόφασης
του Εφετείου. Επίσης, αν η έφεση γίνει
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τυπικά δεκτή και απορριφθεί κατ’ ουσίαν, σε αναψηλάφηση υπόκειται μόνο
η εφετειακή απόφαση, διότι η πρωτόδικη απόφαση επικυρώνεται και ενσωματώνεται στην απόφαση του Εφετείου
(Ολ.ΑΠ 40/1996 Ελ.Δ. 1996/1534), ως
κατ’ ουσίαν δε απόρριψη της εφέσεως
θεωρείται και η λόγω ερημοδικίας
του εκκαλούντος απόρριψη (Ολ.ΑΠ
16/1990 Ελ.Δ. 1990/804). Περαιτέρω,
σε περίπτωση εκδόσεως αντιφατικών
αποφάσεων αναψηλάφηση χωρεί μόνο
κατά της τελευταίας νεωτέρας απόφασης (ΑΠ 43/1995 ΝοΒ 1996/616), η
οποία και εξαφανίζεται αν η αναψηλάφηση γίνει δεκτή (άρθρο 544 παρ.
2 Κ.Πολ.Δικ.). Αναψηλάφηση κατά
της προγενέστερης απόφασης δεν
είναι επιτρεπτή και αν ασκηθεί είναι
απαρά-δεκτη (Εφ.Αθ. 4333/1986 Ελ.Δ.
1986/1333).
Από την εκτίμηση των εγγράφων
που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζονται, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η καθής η αίτηση, Εμπορική
Τράπεζα της Ελλάδος, προέβη στην
έκδοση της υπ’ αριθμ. 47/1984 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, για
ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος
Δ.Μ, από δανειοδότηση αυτού. Με
τον παραπάνω τίτλο η καθής προέβη
στην κατάσχεση ακίνητης περιουσίας
του αιτούντος. Κατά των πράξεων της
δια-δικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως, ο αιτών άσκησε ανακοπή ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου
933 Κ.Πολ.Δικ.. Επί της ανακοπής
αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 38/1993
οριστική απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, με την οποία η ανακοπή απορρίφθηκε και στη συνέχεια μετά από
έφε-ση του ανακόπτοντος εκδόθηκε η με

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

αριθμό 13/1996 απόφαση του Εφετείου
Πατρών, η οποία δέχθηκε την ανακοπή
και ακύρωσε τις προσβληθείσες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, λόγω μη
οφειλής του ανακόπτοντος. Η καθής
ισχυριζόμενη ότι δεν επήλθε πλήρης και
ολοσχερής εξόφληση των απαιτήσεων
της, επέσπευσε εκ νέου αναγκαστική
εκτέλεση της ίδιας ως άνω Διαταγής
Πληρωμής σε βάρος του αιτούντος,
κατάσχεσε αναγκαστικά και εξέθεσε
σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητη περιουσία του. Κατά των
πράξεων της νέας αναγκαστικής εκτελέσεως ο αιτών άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
ανακοπή σύμφωνα με την διάταξη του
άρθρου 933 Κ.Πολ.Δικ., επί της οποίας
εκδόθηκε η με αριθμό 239/1995 οριστική απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε η
ανα-κοπή λόγω μη εξόφλησης και αποσβέσεως της απαιτήσεως της καθής
(Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος). Κατά
της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε από
τον ανακόπτοντα έφεση, η οποία εκδικάσθηκε ενώπιον του Εφετείου Πατρών
κατά τη δικάσιμο της 23-5-2002 ερήμην
του εκκαλούντος – ανακόπτοντος, και
με την υπ’ αριθμ. 713/2002 απόφαση
του απέρριψε την έφεση λόγω της
απουσίας του εκκαλούντος (ανακόπτοντος). Στη συνέχεια, λόγω έκδοσης αντιφατικών ως άνω αποφάσεων, ο αιτών
με αίτηση αναψηλάφησης ζήτησε να
ακυρωθεί και εξαφανιστεί η υπ’ αριθμ.
239/1995 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, η οποία
όπως προαναφέρεται κατέστη τελεσίδικη με την υπ’ αριθμ. 713/2002 απόφαση του Εφετείου Πατρών, που απέρριψε την έφεση λόγω ερημοδικίας του
εκκαλούντος. Με βάση τα ανωτέρω, και
σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

427

σκέψη, σε αναψηλάφηση υπόκειται
μόνο η ως άνω απόφαση του Εφετείου
(αριθμ. 713/2002) και για το λόγο αυτό
η υπό κρίση αίτηση αναψηλάφησης
απορριπτέα κρίνεται ως απαραδέκτως
ασκηθείσα, εφόσον αυτή στρέφεται
κα-τά της προγενέστερης πρωτόδικης
ορι-στικής απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (239/1995),

η οποία ενσωματώθηκε στην τε-λευταία
Εφετειακή απόφαση. Το πρω-τοβάθμιο
Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη
απόφαση έκρινε τα αυτά, δεν έσφαλε,
αλλά ορθά εφάρμοσε το νόμο και τις
αποδείξεις εκτίμησε, τα όσα δε αντίθετα
ισχυρίζεται ο εκκαλών απορριπτέα
κρίνονται ως κατ’ ουσίαν αβάσιμα ως
και η έφεση στο σύνολο της.

927/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαρία Μπαλάσκα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Φραίμης, Θεόδωρος Τζαμαλούκας).
Δικαστική απόφαση. Είναι νόμιμο ο πρόεδρος του δικαστηρίου να είναι και εισηγητής.
Απορρίπτεται σχετικός λόγος έφεσης που υποστηρίζει το αντίθετο. Περιστατικά.

Ο σχετικός λόγος της έφεσης
κατά τον οποίον κατά παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 300, 301 ΚΠολΔ
η εκκαλουμένη εκδόθηκε από τον ορισθέντα και ως εισηγητή δικαστή τόσο
για την έκδοση της 5/2002 προδικαστικής αποφάσεως όσον και της οριστικής
62/2005, ενώ αυτός έπρεπε να αντικατασταθεί από άλλο δικαστή από εκείνους
που έλαβαν μέρος στη μετ’ απόδειξη
συζήτηση, επειδή ο εισηγητής αυτός
ως αρχαιότερος προήδρευσε αφού αντικατέστησε τον απόντα λόγω αναρρωτι-

κής αδείας πρόεδρο και έπρεπε, κατά
την διάσκεψη, να ψηφίσει πρώτος όχι
ο εισηγητής αλλά ο νεώτερος δικαστής
για να μην επηρεαστεί από την εκπεφρασμένη γνώμη του αρχαιότερου εισηγητή, είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος διότι δεν αποκλείεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων
του προέδρου και του εισηγητή (ΑΠ
824/1973 Νοβ 1974, 330, ΑΠ 256/1975
Νοβ 23, 1059, ΑΠ 1007/80 Νοβ 29,
334).

941/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Πέτρος
Κωνσταντινόπουλος, Γεώργιος Μαμάσης).
Επίδοση δικογράφου με θυροκόλληση. Διατυπώσεις για την εγκυρότητα της επίδοσης
(παράδοση αντιγράφου του δικογράφου στον προϊστάμενο του οικείου αστυνομικού
τμήματος με ταχυδρόμηση έγγραφης ειδοποίησης στον καθού). Η παράλειψη των
στοιχείων αυτών επιφέρει δικονομική ακυρότητα της επιδόσεως μόνο με τη συνδρομή
των στοιχείων της βλάβης. Αν παραστεί ο προς άν η επίδοση πρωτόδικα χωρίς να
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προτείνει ότι υπέστη κάποια δικονομική βλάβη από τις παρατυπίες της επίδοσης η
επίδοση είναι έγκυρη. Περιστατικά.

Επειδή, για τη συντέλεση της
επιδόσεως με θυροκόλληση, κατά τη
διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου
128 ΚΠολΔ, ο νόμος εκτός από την
επικόλληση του εγγράφου στη θύρα
του παραλήπτη απαιτεί, και μάλιστα
αθροιστικώς, την τήρηση πρόσθετων
διατυπώσεων, ήτοι το αργότερο την
επομένη εργάσιμη ημέρα μετά τη θυροκόλληση α) παράδοση αντιγράφου του
επιδιδομένου εγγράφου στον προϊστάμενο κλπ. του οικείου αστυνομικού τμήματος και σύνταξη βεβαιώσεως κάτω
από την έκθεση επιδόσεως που να περιέχει τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή
στοιχεία και β)ταχυδρόμηση σε εκείνον
προς τον οποίον απευθύνεται η επίδοση, έγγραφης ειδοποιήσεως που αναφέρεται στην άνω διάταξη και σύνταξη
κάτω από την επιδοτήρια έκθεση της
αναφερόμενης σ’ αυτήν βεβαιώσεως.
Στην τελευταία πρέπει να γίνεται αναφορά του ταχυδρομικού γραφείου με το
οποίο εστάλη η ειδοποίηση και τον
υπάλληλο που την παρέλαβε, ο οποίος
και προσυπογράφει τη βεβαίωση. Η
παράλειψη αναφοράς των στοιχείων
αυτών επιφέρει ακυρότητα της επιδόσεως μόνο με τη συνδρομή του στοιχείου
της βλάβης (άρθρο 159 αρ. 3 ΚΠολΔ),
καθόσον η τήρηση της διατυπώσεως
αυτής δεν ορίζεται από την προκειμένη
διάταξη με ποινή ακυρότητας. Η βλάβη
,στην περίπτωση αυτή, είναι δικονομική,
διότι προέρχεται από παράβαση δικονομικού κανόνα και αφορά στην άσκηση
δικονομικών δικαιωμάτων, που παρέχονται στους διαδίκους από το δικονομικό
δίκαιο. Εξάλλου, η διαπίστωση της συνδρομής ή όχι βλάβης για την απαγγελία
ακυρότητας αποτελεί κρίση περί τα

πράγματα και συνεπώς η πραγματοποίηση της γίνεται με απόδειξη. Το δικαστήριο όμως δεν υποχρεούται να διατάξει αποδείξεις, αλλά έχει την εξουσία
να αχθεί σε αποδοχή ή απόρριψη του
ισχυρισμού για τη συνδρομή βλάβης
με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και τα
προαποδεικτικώς προσαγόμενα από
τους διαδίκους μέσα (ΑΠ 1685/2005
ΝΟΜΟΣ, 334/1998 Δίκη 1998.101).
Στην προκειμένη περίπτωση η
κρινομένη ανακοπή είχε επιδοθεί στον
αντίκλητο της καθ’ ής η ανακοπή δια
θυροκολλήσεως. Ανεξάρτητα από τυχόν παρατυπίες της επιδόσεως αυτής,
η καθ’ ής η ανακοπή παρέστη στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, χωρίς να προτείνει
ότι υπέστη κάποια δικονομική βλάβη
από τις παρατυπίες που αναφέρονται
στην εκκαλουμένη ή από κάποια άλλη
παρατυπία της επιδόσεως. Κατά συνέπεια η επίδοση της ανακοπής ήταν
έγ-κυρη και αφού η ανακοπή ασκήθηκε
εντός της νομίμου προθεσμίας (5-52003), ήτοι εντός 30 ημερών από της
επιδόσεως του πίνακα κατατάξεως στον
Υπουργό των Οικονομικών (4-4-2003)
(η τελευταία ημέρα της 30νθήμερης
προθεσμίας 4-5-2003 ήταν Κυριακή,
αρθρ. 144 παρ. 1 ΚΠολΔ), ήταν και
εμπρόθεσμη (αρθρ. 10 Ν.Δ. της 26-6/107-1944 «Περί δικών του Δημοσίου»), και
ως εκ τούτου παραδεκτή. Επομέ-νως
η εκκαλουμένη, που την απέρριψε ως
εκπροθέσμως ασκηθείσα, εσφαλμέ-να
ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο και
πρέπει κατά παραδοχή των 1ου και
2ου λόγου της εφέσεως να εξαφανισθεί,
να κρατηθεί δε η υπόθεση και να δικαστεί κατ’ ουσίαν (άρθρ. 535 παρ, 1
ΚΠολΔ).
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944/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Φώτιος Λεπίδας, Γιάννης Παπαναστασόπουλος,
Χρήστος Λιαρομμάτης).
Τριτανακοπή. Αν η έφεση έγινε τυπικά δεκτή, σε τριτανακοπή υπόκειται μόνο η
απόφαση του εφετείου.

Επειδή από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρ. 532, 533 και 537
ΚΠολΔικ συνάγεται ότι, αν η υπόθεση
διήλθε και τον δεύτερο βαθμό και η έφεση έγινε τυπικά δεκτή, σε τριτανακοπή
υπόκειται μόνο η απόφαση του εφετείου, διότι αν περαιτέρω η έφεση ευδοκί-

μησε κατ’ ουσία η πρωτόδικη απόφαση
εξαφανίσθηκε και έπαυσε να ισχύει, αν
δε η έφεση απορρίφθηκε κατ’ ουσία η
πρωτόδικη απόφαση ενσωματώθηκε
στην απόφαση του εφετείου (ΑΠ 505/
2006 ΝΟΜΟΣ, πρβλ.Ολ. ΑΠ 40/1996
ΕλΔ 1996.1534).

968/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Παπαχρήστου, Αλέξανδρος Τσάκνης).
Έφεση και αντέφεση. Αν ο εκκαλών δεν προσβάλλει το κεφάλαιο της υπαιτιότητας και
συνυπαιτιότητας, η αντέφεση ασκείται απαράδεκτα contra μειοψηφία του Προέδρου του Εφετείου.

Με την έφεση πρέπει να συνεκδικασθεί και η αντέφεση που οι εφεσίβλητοι άσκησαν με τις έγγραφες προτάσεις τους κατά το μέρος όμως που
αφορά τα κεφάλαια της εκκαλούμενης
απόφασης που προσβάλλονται με την
έφεση και συνέχονται αναγκαστικά με
αυτά, πλην του κεφαλαίου της υπαιτιότητας και ενστάσεως συνυπαιτιότητας
για τα οποία η εκκαλούσα δεν προσβάλλει με την έφεση την πρωτόδικη
από-φαση και ως προς αυτά κατά την
πλειο-ψηφούσα γνώμη του Δικαστηρίου
η αντέφεση απαράδεκτα ασκείται (άρθρ.
246, 523§1, 522 ΚΠολΔ) (ΑΠ 604/2006
ΝΟΜΟΣ).

Κατά τη γνώμη ενός μέλους του
Δικαστηρίου (του Προέδρου) θα έπρεπε να κριθεί παραδεκτή η κρινόμενη
αντέφεση, με την οποία προσβάλλεται
το κεφάλαιο της εκκαλούμενης απόφασης ως προς την υπαιτιότητα, ενώ με
την έφεση προσβάλλεται το κεφάλαιο
της αποζημίωσης. Γιατί με αφετηρία
τη γενική παραδοχή ότι αποτελούν ίδιο
κεφάλαιο η υπαιτιότητα και η έκταση
της ζημίας, καθιστώντας δικονομικώς
επιτρεπτή την αντέφεση για κάθε είδους
ζημία, εφόσον προσβάλλεται με την έφεση μόνον η υπαιτιότητα (ΑΠ 604/2006
ΝΟΜΟΣ, 442/2002 ΕΔ 44.696, 670/1967
ΝοΒ 16.260), κατά λογική συνεκ-δοχή
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πρέπει να ισχύει και το αντίστροφο,
δηλαδή να επιτρέπεται αντέφεση για την
υπαιτιότητα, όταν προσβάλλεται με την
έφεση η αποζημίωση για περιουσιακή

και μη ζημία, ενόψει του ότι η έννοια
της υπαιτιότητας από λογική και νομική
άποψη συνέχεται με κάθε επί μέρους
ζημία (Εφ.Αθ 7425/1984 ΕΔ 26.481).

973/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Αντωνόπουλος, Ιωάννης Σπηλιόπουλος).
Έφεση. Ερημοδικία εκκαλούντων. Πότε υπάρχει. Η κυριότητα είναι διαιρετό δικαίωμα.
Συνεπώς ενάγουν ή ενάγονται περισσότεροι και επομένως επιδεκτικό κτήσης, άσκησης
και απώλειας κατ’ ιδανικά μέρη και δεν υφίσταται δεσμός αναγκαστικής ομοδικίας.

Ο εκκαλών ερημοδικεί :α) αν
δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση της
εφέ-σεως, β)αν δεν παρίσταται με
πληρε-ξούσιο δικηγόρο (άρθρο 94
παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.). Η υποχρεωτική
παράστα-ση με πληρεξούσιο δικηγόρο
στις πο-λιτικές δίκες δεν είναι αντίθετη
προς τα άρθρα 20 του Συντάγματος
και 6 παρ. 3 εδ.γ΄ της από 4-11-1950
διεθνούς συμβάσεως της Ρώμης, που
κυρώθηκε με ν.δ. 53/74 (ΑΠ 604/1989
Δ 21/670). Η πληρεξουσιότητα δίδεται
είτε με συμ-βολαιογραφική πράξη είτε
με δήλωση προφορική του διαδίκου
που καταχω-ρείται στα πρακτικά (άρθρο
96 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ. και παρέχει στον
πληρε-ξούσιο το δικαίωμα να παριστά
τον εντο-λέα του στο Δικαστήριο και να
ενεργεί όλες τις πράξεις που αφορούν
τη διε-ξαγωγή της δίκης (άρθρο 97 παρ.
1 Κ.Πολ.Δικ.). Και γ)αν δεν κατατεθεί ή
δεν καταθέσει εμπροθέσμως προτάσεις
(άρθρα 115 παρ. 3, 524 παρ. 1, 237
παρ. 1 εδ. 2, όπως και τα δύο τελευταία
αντικαταστάθησαν με τα άρθρα 16
παρ. 3 και 7 παρ. 1 του ν. 2915/2001).
Η κατάθεση προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική ούτε στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, σε υποθέσεις που δικάζονται

κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών παραδόσεως ή αποδόσεως της
χρήσεως μισθίου (άρθρο 649 παρ. 1,
654 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.). Ο διάδικος που
δεν κατέθεσε ή δεν κατέθεσε εμπροθέσμως προτάσεις δικαιούται μια φορά
μόνο να εμφανιστεί κατά τη συζήτηση
της εφέσεως και να ζητήσει προφορικώς
την αναβολή της υποθέσεως (άρθρο
241 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ.). Αν το αίτημα
αναβολής δεν γίνει δεκτό, δικάζεται
ερήμην. Η απόρριψη της εφέσεως λόγω
της ερημοδικίας του εκκαλούντος γίνεται
κατ’ ουσίαν και όχι κατά τύπους διότι,
μολονότι στην πραγματικότητα οι λόγοι
της εφέσεως δεν εξετάζονται ως προς
το παραδεκτό και τη βασιμότητα τους,
θεωρείται – κατά πλάσμα του νόμου
– ότι είναι αβάσιμοι και για την αιτία αυτή
πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται
στο Δικαστήριο η δυνατότητα εκδόσεως
αντίθετης απόφασης περί παραδοχής
της (βλ. Σαμουήλ «Η έφεση» εκδ. 1993,
αρ. 1050 σελ. 316, Κ. Κεραμέα Αστικό
Δικον. Δίκαιο 1986, σελ. 253, Α.Π. 16/90
Δ/νη 31, 804, ΑΠ 1303/96 Δ/νη 38, 1785,
ΑΠ 507/98 Δ/νη 39, 1582, ΑΠ 1016/2000
Δ/νη 42, 417, Εφ.Θεσ. 2455/944 Αρμ.
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49, 1046, Εφ.Αθ. 5185/1998 Δ/νη
39,1673). Επίσης, επί διεκδικητι-κής
αγωγής, όταν ενάγουν ή ενάγονται
περισσότεροι, ως εκ του ότι η κυριότητα
είναι διαιρετό δικαίωμα και επομένως
επιδεκτικό κτήσης, άσκησης και απώλειας κατ’ ιδανικά μέρη, δεν υπάρχει

δεσμός αναγκαστικής ομοδικίας υπό
την έννοια του άρθρου 76 Κ.Πολ.Δικ.
και συνεπώς καθένας από τους ομόδικους συγκυρίους ενεργεί ανεξάρτητα
των λοιπών, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 75 Κ.Πολ.Δικ. (ΑΠ 84/2003
Ελ.Δ. 44/1437).

983/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Πολυτίμη Αθανασοπούλου).
Αντέφεση. Αντέφεση νόμιμη με τις προτάσεις (διαδικασία άρθρων 681 Α κ.λ.π). Αν δεν
παρίσταται ο εκκαλών προσηκόντως, είναι απαράδεκτη για έλλειψη προδικασίας. Περιστατικά.

Κατ’ άρθρ. 674§1 ΚΠολΔ, το
οποίο σύμφωνα με το άρθρο 681Α του
ίδιου Κώδικα έχει εφαρμογή και στην
προκειμένη διαδικασία, η αντέφεση
μπορεί να ασκηθεί και με τις προτάσεις,
για το παραδεκτό όμως αυτής πρέπει
να παρίσταται ο εκκαλών προσηκόντως, γιατί, σε περίπτωση ερημοδικίας
του αυτή είναι απαράδεκτη για έλλειψη
προδικασίας (βλ. Αθ. Κρητικού, αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα, έκδ.
1998 §2762, σελ. 915, ΑΠ 107/1987
Αρχ. Ν. 38,745, Εφ. Αθ. 1177/2000,
Ελλ.Δ/νη 41, 1683). Στην προκειμένη
περίπτωση, η πρώτη των εφεσιβλήτων
της πρώτης και της δεύτερης ένδικης
εφέσεως Β ή Β χήρα Μ (Μ) M (M) με τις
έγγραφες προτάσεις της ενώπιον του

Δικαστηρίου αυτού άσκησε αντέφεση.
Η αντέφεση όμως αυτή που συνεκδικάζεται με τις εφέσεις κατά το μέρος
που αφορά την πρώτη ένδικη έφεση,
που απορρίφθηκε λόγω της ερημοδικίας των εκκαλούντων, και δη κατά το
μέρος που στρέφεται κατά των εκκαλούντων της έφεσης αυτής και δη,
του Α.Μ, της εταιρείας περιορισμένης
ευθύ-νης με την επωνυμία «ΠΝΙΟΥΜΑΤ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕ» και της
ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.»,
σύμφωνα με όσα στη μείζονα νομική
σκέψη αναφέρθηκαν, είναι απαράδεκτη
για έλλειψη προδικασίας, αφού οι εκκαλούντες δικάζονται ερήμην και για το
λόγο αυτό απορριπτέα.

986/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Γληγόρης, Αναστασία Σταυροπούλου).
Παρεμπίπτουσα αγωγή. Παράλειψη να ζητήσει ο ενάγων με την αγωγή του τόκους της
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
απαίτησης του. Δεκτή παρεμπίπτουσα αγωγή ενώπιον του εφετείου που συζητούνται
εφέσεις κατά της πρωτόδικης απόφασης. Περιστατικά.

Με την αγωγή αυτή η παρεμπιπτόντως ενάγουσα εκθέτει ότι άσκησε
κατά της εναγομένης την προαναφερόμενη κύρια αγωγή με την οποία ζητούσε
να υποχρεωθεί αυτή να της καταβάλει
50.000 € ως αποζημίωση της για την
ψυχική οδύνη που υπέστη από το θάνατο του αδελφού της. Ότι στην αγωγή
αυτή παρέλειψε να υποβάλει αίτημα
για τόκους. Ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο επεδίκασε σ’ αυτήν 12.000 €
και κατά της απόφασης αυτής άσκησε
την προαναφερομένη έφεση. Με βάση
αυτό το ιστορικό ζήτησε να υποχρεωθεί
η εναγομένη να της καταβάλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που θα της επιδικαστεί με το νόμιμο τόκο, από την
επόμενη ημέρα που της επιδόθηκε η
κύρια αγωγή. Η αγωγή αυτή αρμόδια και
παραδεκτά φέρεται το πρώτον ενώ-πιον
του δικαστηρίου αυτού (άρθρ. 283§2
ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στη-ριζόμενη
στις διατάξεις των άρθρων 345, 346, του
ΑΚ και 283§1 του ΚΠολΔ). Επομένως,
πρέπει να ερευνηθεί στην ουσία της
συνεκδικαζόμενης με τις κρι-νόμενες
εφέσεις. Όπως προαναφέρεται από
τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέ-σα
αποδείχθηκε ότι η εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να
καταβάλει στην ενάγουσα λόγω ψυχικής οδύνης από το θάνατο του αδελφού
της Ο.Κ 12.500€. Το ποσό αυτό πρέπει
να καταβληθεί με το νόμιμο τόκο από
την επομένη ημέρα που της επιδόθηκε
η αγωγή. Ο ισχυρισμός της εναγομένης
ότι σε κάθε περίπτωση η αξίωση της
ενάγουσας για καταβολή τόκων έχει

παραγραφεί είναι αβάσιμος και απορριπτέος αφενός μεν διότι η κρινόμενη
παρεμπίπτουσα αγωγή καταβολής
τόκων είναι μη αυτοτελής (ΑΠ 971/1998
ΕλΔνη 1999, 278, Κεραμεύς – Κονδύλης- Νίκας Ερμ. ΚΠολΔ, υπ’ άρθρ.
283§9) και συνεπώς εφόσον δεν έχει
παραγραφεί η κύρια απαίτηση δεν τίθεται θέμα παραγραφής για το παρεπόμενο αίτημα των τόκων, αφετέρου αποδείχθηκε ότι ο οδηγός του ζημιογόνου
αυτοκινήτου Π.Σ κατέθεσε στην επιληφθείσα του Τροχαίου ατυχήματος αστυνομική αρχή αποδεικτικό ασφάλισης του
ζημιογόνου αυτοκινήτου, ήτοι βεβαί-ωση
της εναγομένης ασφαλιστικής εται-ρείας
ότι αυτό (αυτοκίνητο) ήταν ασφα-λισμένο
στην ίδια κατά τον κρίσιμο χρό-νο και
συνεπώς έχει καταρτιστεί σύμβα-ση
σωρευτικής αναδοχής χρέους (άρθρ.
361, 477 ΑΚ) και εφόσον η απαί-τηση
στηρίζεται σε αδικοπραξία υπό-κειται
στην πενταετή παραγραφή του άρθρ.
937 ΑΚ, η οποία δεν έχει παρέλ-θει,
αφού από το χρόνο που έγινε το ατύχημα
6.11.2002 μέχρι και την 7.1.2007, που
συνομολογεί η εναγομέ-νη ότι της
επιδόθηκε η κρινόμενη παρε-μπίπτουσα
αγωγή, δεν παρήλθε χρονι-κό διάστημα
πλέον της πενταετίας. Κατ’ ακολουθίαν
πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή ως και
ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί η
εναγομένη να κατα-βάλει στην ενάγουσα
το προαναφερό-μενο χρηματικό ποσό
των 12.500€ με το νόμιμο τόκο από την
επομένη ημέρα που της επιδόθηκε η
κύρια αγωγή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
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1011/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδων Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Γάτσος, Αλέκος Καρώκης).
Ανακοπή ερημοδικίας. Αν κριθεί βάσιμος ο λόγος της ανακοπής, το δικαστήριο εξαφανίζει
την προσβαλλόμενη απόφαση. Με την ίδια απόφαση θα κρίνει και το τύποις παραδεκτό
και νόμω βάσιμο της ανακοπής με πιθανολόγηση για την διαμόρφωση της οποίας δεν
είναι υποχρεωμένο να διατάξει τη διεξαγωγή αποδείξεων. Το ελάττωμα της κλητεύσεως
ή η ύπαρξη του περιστατικού ανώτερης βίας που προκάλεσαν την ερημοδικία του
ανακόπτοντος θα διαγνωσθούν με βάση τα στοιχεία που επικαλούνται και προσκομίζουν
προαποδεικτικώς οι διάδικοι. Επίδοση δικογράφου. Αν δεν βρεθεί ο παραλήπτης στην
κατοικία του ,η επίδοση γίνεται σε ένα σύνοικο (δηλ. σε πρόσωπο που διαμένει στο ίδιο
διαμέρισμα ή σε υπηρέτη του. Ανταπόδειξη κατά της έκθεσης επίδοσης επιτρέπεται
μόνο αν η έκθεση προσβληθεί ως πλαστή. Περιστατικά άκυρης επίδοσης-Νοσηλεύτρια
που εξυπηρετεί ασθενή για ορισμένες ώρες το 24ώρο, δεν είναι σύνοικος και συνεπώς
η επίδοση εγγράφου σ’ αυτήν είναι άκυρη. Σύμβαση κατασκευής πολυκατοικίας με το
σύστημα της αντιπαροχής. Προσύμφωνο πώλησης διαμερίσματος και εκχώρηση από τον
εργολάβο των δικαιωμάτων του έναντι του οικοπεδούχου. Κοινοποίηση της εκχώρησης
στον οικοπεδούχο ο οποίος όμως παρά ταύτα πώλησε με την υπόδειξη του εργολάβου
το διαμέρισμα σε τρίτο. Συνέπειες. Σύμβαση υπέρ τρίτου γνήσια. Στην περίπτωση της
σύμβασης για την ανοικοδόμηση πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής, δεν
έχουμε γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου. Εκχώρηση. Από την γνωστοποίηση της εκχώρησης
παύει κάθε δεσμός μεταξύ οφειλέτη προς τον εκχωρητή και η απαίτηση αποκτάται από τον
εκδοχέα που καθίσταται αποκλειστικά δικαιούχος της απαίτησης. Προσύμφωνο πώλησης.
Ο πωλητής από προσύμφωνο μπορεί να πωλήσει και να μεταβιβάσει περαιτέρω σε τρίτον
το αυτό πράγμα. Τότε διεκδικείται αποζημίωση (ΑΚ 335). Κατάχρηση δικαιώματος. Πότε
είναι αβάσιμη η σχετική ένσταση. Περιστατικά.

Ανακοπή κατά της αποφάσεως
που έχει εκδοθεί ερήμην επιτρέπεται
να ασκήσει ο διάδικος που δικάσθηκε
ερήμην, αν δεν κλητεύθηκε καθόλου ή
νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή αν συντρέχει
λόγος ανώτερης βίας (αρθρ. 501
ΚΠολΔ). Αν η ανακοπή ασκήθηκε
εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις (άρθρ. 503 παρ. 1
και 505 παρ. 1 ΚΠολΔ) και αν πιθανολογείται ότι είναι βάσιμος ο λόγος που
προτάθηκε, τότε το δικαστήριο εξαφανίζει την ερήμην απόφαση, διατάσσει
να επιστραφεί το παράβολο (αρθρ. 505
παρ. 2 ΚΠολΔ) και αμέσως προχωρεί

στην εξέταση της διαφοράς, αφού οι
δι-άδικοι επανέρχονται στην κατάσταση
που υπήρχε πριν από την απόφαση
που εξαφανίστηκε. Από τις διατάξεις
αυτές προκύπτει ότι το δικαστήριο αποφαίνεται για την ουσιαστική βασιμότητα
του λόγου της ανακοπής ερημοδικίας
αμέσως, με την ίδια απόφαση, με την
οποία θα κρίνει και το τύποις παραδεκτό και νόμω βάσιμο της ανακοπής
(Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ, αρθρ. 509
παρ. 1), αρκούμενο με πιθανολόγηση,
για την διαμόρφωση της οποίας δεν είναι
υποχρεωμένο να διατάξει τη διεξαγωγή
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αποδείξεων (άρθρ. 347 ΚΠολΔ). Το
ελάττωμα της κλητεύσεως ή η ύπαρξη
του περιστατικού ανώτερης βίας, που
προκάλεσαν την ερημοδικία του ανακόπτοντος, θα διαγνωσθούν με βάση τα
στοιχεία που επικαλούνται και προσκομίζουν προαποδεικτικώς οι διάδικοι
(βλ. Γ. Διαμαντόπουλου, Η ανωτέρω
βία ως λόγος ανακοπής ερημοδικίας
(1997) ΙV 2, σελ. 159 επ., όπου και
παραπο-μπές). Περαιτέρω, όπως
προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου
128 παρ.1, 2 και 3 του ΚΠολΔ, επί επιδόσεως εγγράφου, αν ο παραλήπτης
του εγγράφου δε βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε
ένα από τους συγγενείς ή υπηρέτες
που συνοικούν μαζί του. Ως σύνοικοι
θεωρούνται εκείνοι που διαμένουν στο
ίδιο διαμέρισμα, προς τους οποίους έτσι
εγκύρως γίνεται η επίδοση του εγγράφου, αν ο παραλήπτης δεν βρεθεί από
το δικαστικό επιμελητή στην κατοικία
του (ΑΠ 237/2006 ΝΟΜΟΣ). Εξ άλλου
από το συνδυασμό των διατάξεων των
άρθρων 117, 139, 438 και 440 ΚΠολΔ
συνάγεται ότι η έκθεση επιδόσεως
δικο-γράφου, που έχει συνταχθεί από
τον αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο
δικα-στικό επιμελητή αποτελεί δημόσιο
έγ-γραφο, το οποίο παρέχει πλήρη απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται σ’ αυτό
ότι έγιναν από το δικαστικό επιμελητή ή
ενώπιον του. Ανταπόδειξη επιτρέπεται
μόνο με προσβολή του εγγράφου ως
πλαστού. Αντίθετα ως προς τα περιστατικά που περιέχονται στην πιο πάνω
έκθεση, αλλά δεν υποπίπτουν από τη
φύση τους στην άμεση αντίληψη του
δι-καστικού επιμελητή και των οποίων
την αλήθεια όφειλε αυτός να εξετάσει
(όπως η αναφερόμενη στην έκθεση επιδόσεως βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή ότι ο παραλαβών το επιδοθέν

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

έγγραφο ήταν υπάλληλος του προς όν η
επίδοση, ή ότι ήταν σύνοικος αυτού, ή ότι
ο τόπος της κατοικίας αυτού ήταν στην
συγκεκριμένη διεύθυνση, όπου και έγινε
η επίδοση –(ΑΠ 555/2004 ΝΟΜΟΣ-) ή
η αναφερόμενη στην έκθεση επιδόσεως
βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή ότι
παρέδωσε το έγγραφο, λόγω απουσίας
του παραλήπτη της επιδόσεως στον
τόπου εργασίας του, στο συνεργάτη
αυτού – (ΑΠ 1916/2005 ΕλΔ 2006. 482),
η έκθεση επιδόσεως αποτελεί κατά το
άρθρο 440 ΚΠολΔ πλήρη απόδειξη,
επιτρεπομένης όμως ανταποδείξεως,
το βάρος της οποίας φέρει, σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 338 ΚΠολΔ,
εκείνος που αμφι-σβητεί την αλήθεια
τους (ΑΠ 237/2006 ΝΟΜΟΣ, 415/2005
ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ. 274/2004 ΝΟΜΟΣ,
ΕΑ 9584/1995 ΕλΔ 37.1131).
Η κρινομένη από 25-7-2006 ανακοπή ερημοδικίας κατά της υπ’ αριθμ.
712/2006 αποφάσεως του Δικαστηρίου
τούτου, με την οποία απερρίφθη σαν
ανυποστήρικτη η από 21-4-2005 (αριθμ.
καταθ. 225/2005) έφεση του ανακόπτοντος (και της ομοδίκου της Κ χήρας
Χ.Α) κατατέθηκε εκπροθέσμως την
26-7-2006 (βλ. υπ’ αριθμ. 5/26-7-2006
έκ-θεση καταθέσεως του Γραμματέα του
Δικαστηρίου τούτου), ήτοι την 16η ημέρα από της επιδόσεως της ως άνω αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου στον
ανακόπτοντα (βλ. υπ΄ αριθμ. 14.415/107-2006 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο
Πατρών Α.Σ) χωρίς η τελευταία ημέρα
της 15νθήμερης νόμιμης προθεσμίας
(αρθρ. 503 παρ. 1 ΚΠολΔ) να είναι αργία
ή εξαιρετέα (25-7-2006, ημέρα Τρίτη).
Ο ανακόπτων όμως με τις προ-τάσεις
του ισχυρίζεται ότι η ως άνω επί-δοση
της ανακοπτομένης αποφάσεως δεν
ήταν νομότυπη και η επίδοση της δεν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

εκίνησε την προθεσμία ασκήσεως της
ανακοπής ερημοδικίας, αφού η ΜΜ,
στην οποία παραδόθηκε η ανακοπτομένη απόφαση, δεν ήταν σύνοικος
αλλά νοσηλεύτρια αυτού. Ο ισχυρισμός
αυτός είναι νόμιμος (άρθρ. 128 παρ. 1
και 3, 440 ΚΠολΔ) και πρέπει να εξετασθεί κατ’ ουσίαν.
Αποδεικνύονται τα εξής σχετικά
με το εμπρόθεσμο της κρινομένης ανακοπής: Ο ανακόπτων ηλικίας, το 2006,
87 ετών, υπέστη την 11-9-2000 αγγεια-κό
εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύ-θηκε
στο Παν/κό Νοσ/μείο Πατρών μέ-χρι την
19-9-2000 (βλ. υπ’ αριθμ. 11762/199-2000 εξιτήριο του Νοσ/μείου). Την
13-10-2001 του έγινε αξονική τομογραφία στο Νοσ/μείο «Άγιος Ανδρέας»
και διαπιστώθηκε ότι στην οροφή του
αριστερού βρεγματικού λοβού προσθίως υπάρχει ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα διαμέτρου 1,5 εκατοστού (βλ. από
13-10-2001 εξέταση και απάντηση του
ως άνω Νοσ/μείου). Την 19-10-2001
εισήχθη στο Παν/κό Νοσ/μείο Πατρών
με τονικοκλονικούς σπασμούς – υπονατριναιμία και παρέμεινε νοσηλευόμενος
μέχρι την 1-11-2001 (βλ. από 1-10-2001
εξιτήριο). Την 9-11-2001 υπεβλήθη και
πάλιν σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου και διαπιστώθηκε διεύρυνση του
υπαραχνοειδούς χώρου και του κοιλιακού συστήματος και μεγάλου βαθμού λευκαραίωση (βλ. από 9-11-2001
γνωμάτευση του Ακτινολόγου Α.Χ).
Λό-γω της ανωτέρω καταστάσεως
της υγεί-ας του, εξ αιτίας της οποίας
εμφανίζει δεξιά πυραμιδική συνδρομή,
πάρεση και αφασία καθώς και την
κλινική εικό-να της αγγειακής άνοιας (βλ.
από 25-7-2006 ιατρική βεβαίωση του
Νευ-ρολόγου Σ.Ρ) είναι καθηλωμένος σε
αναπηρικό αμαξίδιο και παραμένει στο
σπίτι του συνέχεια από το έτος 2000,
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που υπέστη το εγκεφαλικό επεισόδιο.
Κατά την ημερομηνία επιδόσεως της
ανακοπτομένης αποφάσεως ευρίσκετο
στο σπίτι του κλινήρης, όπως σαφώς
και κατηγορηματικώς κατέθεσε η μάρτυρας αποδείξεως Μ.Μ. Η τελευταία
είναι νοσηλεύτρια και μαζί με την άλλη
νοσηλεύτρια Ρ.Β προσφέρουν τις απαραίτητες φροντίδες στον ανακόπτοντα,
εργαζόμενες σε δύο βάρδιες (09.0021.00 και 21.00-09.00). Κατά συνέπεια
η βεβαίωση της Δικαστικής Επιμελήτριας ότι «…ήρθα για να επιδώσω
στον εκκαλούντα κ.ΔΑ του Χ και της
Α, κάτοι-κος Πατρών (Χαραλάμπη
87) ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ.
712/2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ
ΠΑ-ΤΡΩΝ…και επειδή δεν βρήκα τον
ίδιο προσωπικά στην κατοικία του στην
άνω διεύθυνση, αλλά την σύνοικο αυτού
κ.Μ.Μ, όπως μου εδήλωσε, επέδωσα
σ’ αυτή το ως άνω έγγραφο, το οποίο
και παρέλαβε..», στην ως άνω υπ’
αριθμ. 14.415/10-7-2006 έκθεση επιδόσεως της ανακοπτομένης αποφάσεως, ανεξάρτητα από την αλήθεια του
βεβαιούμενου σ’ αυτήν ότι δεν βρέθηκε
στην κατοικία του ο ανακόπτων, δεν είναι αληθής, αφού η ανωτέρω δεν ήταν
σύνοικος του ανακόπτοντος, δεδομένου
ότι δεν διέμενε «στο ίδιο διαμέρισμα»
με αυτόν, αλλά ευρίσκετο στην κατοικία
του επί ορισμένο χρόνο ημερησίως για
την παροχή προς αυτόν νοσηλευτικών
υπηρεσιών, όπως βάσιμα υποστηρίζει
ο ανακόπτων. Ενόψει των ανωτέρω η
παράδοση σ’ αυτήν της ανακοπτομένης
αποφάσεως ήταν άκυρη (άρθρ. 128
παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ) και δεν επέφερε
την έναρξη της προθεσμίας προς
άσκη-ση της ανακοπής ερημοδικίας.
Επομέ-νως πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή
η κρι-νομένη ανακοπή ερημοδικίας ως
εμπρο-θέσμως ασκηθείσα.
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Στην από 12-6-2003 (αριθμ.
καταθ. 2569/958/2003) αγωγή ο ενάγων εκθέτει τα εξής: Με βάση το υπ’
αριθμ. 2747/1994 εργολαβικό προσύμφωνο της Συμβ/φου Πατρών Κ.Π οι
εν-αγόμενοι ανέθεσαν στον Φ.Α να οικοδομήσει, με το σύστημα της αντιπαροχής, πολυόροφη οικοδομή σε οικόπεδο
τους, που βρίσκεται στην Πάτρα, αντί
εργολαβικού ανταλλάγματος συνισταμένου σε οριζόντιες ιδιοκτησίες, που
αντιστοιχούν στα 843,41/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου, οι οποίες θα μεταβιβαζόταν στον εργολάβο ή σε τρίτο
πρόσωπο που θα υπεδείκνυε αυτός.
Μεταξύ των οριζοντίων ιδιοκτησιών που
θα ελάμβανε ο εργολάβος ήταν και οι
υπό στοιχεία Α-5 και Β-8Ξ, τις οποίες ο
τελευταίος με το υπ’ αριθμ. 20.945/1996
προσύμφωνο του Συμβ/φου Πατρών
ΧΑ υποσχέθηκε να μεταβιβάσει στον
ενάγοντα αντί 23.350.141 δρχ., ποσό
το οποίο ο τελευταίος κατέβαλε στον
εργολάβο, με οριστικό συμβόλαιο που
θα συντασσόταν μέχρι την 30-121996, άλλως θα είχε το δικαίωμα να
υπογράψει το συμβόλαιο αυτό ο ενάγων με αυτοσύμβαση. Με το προσύμφωνο ο εργολάβος εξεχώρησε στον
ενά-γοντα κάθε απαίτηση του κατά των
οικοπεδούχων – εναγομένων από το
ερ-γολαβικό προσύμφωνο προς μεταβίβαση σ’ αυτόν των αντιστοιχούντων
στα ως άνω διαμερίσματα ποσοστά εξ
αδιαιρέτου επί του οικοπέδου. Την εκχώρηση αυτή ο ενάγων ανήγγειλε στους
εναγομένους την 20-3-1997 και τους
καλούσε να μην μεταβιβάσουν τα διαμερίσματα αυτά σε άλλους αγοραστές.
Τελικώς οι εναγόμενοι – οικοπεδούχοι,
από κοινού με τον εργολάβο, με το υπ’
αριθμ. 5.207/17-10-1997 συμβόλαιο της
αυτής ως άνω Συμβ/φου Πατρών, μεταβίβασαν την υπό στοιχείο Β-8 ιδιοκτησία
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σε τρίτο πρόσωπο, τον Δ.Τ, έναντι αναγραφομένου στο συμβόλαιο τιμήματος
16.600.000 δρχ. Ο ενάγων επικαλούμενος την υπαίτια ολική αδυναμία εκπληρώσεως της παροχής των εναγόμενωνοικοπεδούχων και την εξ αυτής προκύψασα ζημία του, συνισταμένη στην
αξία της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας,
ύψους 158.473,95 ευρώ, ζητεί (α) υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν το παραπάνω ποσό κατά το ½ ο
καθένας με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση,
με βάση (αα) την γνήσια σύμβαση υπέρ
τρίτου, ήτοι υπέρ των υποδεικνυομένων
αγοραστών από τον εργολάβο, που
είχε συναφθεί με το εργολαβικό προσύμφωνο, άλλως (αβ) με βάση την
σύμ-βαση εκχωρήσεως της απαιτήσεως
του εργολάβου από τον εργολαβικό προσύμφωνο, άλλως (β) να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να του καταβάλλουν το
ποσό αυτό, νομιμοτόκως ως άνω, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, ως αποζημίωση
με βάση τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες, επειδή υπαίτια και παράνομα, ήτοι
εν γνώσει της γενομένης εκχωρήσεως,
μεταβίβασαν το επίδικο διαμέρισμα σε
τρίτο. Η αγωγή με το περιεχόμενο αυτό
παραδεκτώς εισάγεται για να εκδικασθεί κατά την τακτική διαδικασία και είναι
νόμιμη (άρθρ. 16, 410, 411, 455, 297, 298,
335, 481 επ., 914, 926, 346 ΑΚ).
Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 410 και 411 του Α.Κ.
γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου υπάρχει
και συνεπώς αυτός (τρίτος) μπορεί, αν
και δεν έλαβε μέρος στην κατάρτιση της
συμβάσεως, να απαιτήσει την παροχή
απευθείας από τον υποσχεθέντα, αν
προκύπτει από την σύμβαση ρητή ή
σιωπηρή θέληση των συμβληθέντων
μερών προς τούτο, γεγονός που είναι
ζήτημα ερμηνείας της συγκεκριμένης
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συμβάσεως ή συνάγεται τούτο από
τη φύση και το σκοπό της συμβάσεως
αντικειμενικά. Όταν όμως πρόκειται
για σύμβαση μεταξύ οικοπεδούχου και
εργολάβου, με την οποία ο τελευταίος
αναλαμβάνει με αντιπαροχή να ανεγείρει επί οικοπέδου του πρώτου, οικοδομή και στην οποία (σύμβαση) ο οικοπεδούχος υπόσχεται απλώς, ανάλογα
με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών, να μεταβιβάσει κατά κυριότητα,
ορισμένα ποσοστά εξ αδιαιρέτου επί
του οικοπέδου του προς τον εργολάβο
ή τον απ’ αυτόν υποδειχθησόμενο τρίτο,
ο οποίος μπορεί να είναι και αυτός που
έχει προσυμφωνήσει με τον εργολάβο
την αγορά διαμερίσματος της ανεγειρόμενης οικοδομής, δεν μπορεί, από τη
φύση και το σκοπό της συμβάσεως αυτής, να συναχθεί τέτοιο άμεσο δικαίω-μα
του ως άνω τρίτου, έτσι ώστε να δικαιούται αυτός να απαιτήσει απ’ ευθεί-ας
από τον οικοπεδούχο την μεταβίβα-ση
προς αυτόν του ποσοστού του οικοπέδου, που αναλογεί στο διαμέρισμα, το
οποίο προσυμφώνησε με τον εργολά-βο
να αγοράσει. Στην περίπτωση αυτή,
η σύμβαση δεν είναι γνήσια σύμβαση
υπέρ τρίτου. Η σύμβαση αυτή μεταξύ
οικοπεδούχου και εργολάβου καταρτίζεται, όχι προς το συμφέρον του τρίτου,
αλλά προς το ίδιο των συμβαλλομένων
συμφέρον, δεν αλλάζει δε ο σκοπός αυτός και ο χαρακτήρας της συμβάσεως
από το ότι περιλαμβάνεται σε αυτή
συμφωνία κατά την οποία ο οικοπεδούχος μπορεί να μεταβιβάσει τα ποσοστά
του οικοπέδου του, αντί του εργολάβου,
στον απ’ αυτόν υποδειχθησόμενο
τρίτο, καθόσον με τη συμφωνία αυτή
παρέ-χεται απλώς η ευχέρεια στον
οικοπε-δούχο να καταβάλει την παροχή
στον τρίτο, ως δεκτικό καταβολής, αντί
να την καταβάλει στον δανειστή του
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εργο-λάβο, απαλλασσόμενος έτσι της
υπο-χρεώσεως του έναντι αυτού (Ολομ.
ΑΠ 850/1982, ΝοΒ 31.812, Ολομ,ΑΠ
1237/1982 ΝοΒ 31.1175, ΑΠ 104/2007
ΝΟΜΟΣ, 1388/1988 ΕΕΝ 2000.131, ΕΑ
4025/1993 ΕλΔ 36.709). Εξ άλλου στην
ως άνω περίπτωση, που η σύμβα-ση
χαρακτηρίζεται ως μη γνήσια σύμ-βαση
υπέρ τρίτου, η προστασία του τρί-του,
που επιβάλλεται από τις κρατού-σες
στις συναλλαγές οικονομικές ανάγ-κες,
μπορεί επαρκώς να επιτευχθεί, εκτός
των άλλων, και με την εκχώρηση στον
τρίτο από τον εργολάβο της απαιτήσεως του κατά του οικοπεδούχου
(άρθρο 455ΑΚ) (ΕφΔωδ. 300/2004
ΝΟΜΟΣ, Α. Γεωργιάδη, Η σύμβαση
ανέγερσης πολυώροφης οικοδομής με
αντιπαροχή, ΕΛ 41. 591-592). Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων
455, 460 έως 467 ΑΚ, προκύπτει ότι ο
δανειστής μπορεί με σύμβαση να μεταβιβάσει σε άλλον την απαίτηση του
(εκ-χώρηση), χωρίς τη συναίνεση του
οφει-λέτη, αλλά ο εκδοχέας δεν αποκτά
δι-καίωμα απέναντι στον οφειλέτη, πριν
ο ίδιος ή ο εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη. Μετά την αναγγελία της εκχωρήσεως αποκόπτεται
οριστικά κάθε δεσμός του οφειλέτη.
Με-τά την αναγγελία της εκχωρήσεως
απο-κόπτεται οριστικά κάθε δεσμός
του οφειλέτη προς τον εκχωρητή και η
απαί-τηση αποκτάται από τον εκδοχέα,
ο οποίος καθίσταται αποκλειστικά δικαιούχος της απαιτήσεως, δικαιούμενος να
την εισπράξει και να την επιδιώξει δικαστικά από τον οφειλέτη (ΑΠ 1463/1998
ΕΕΝ 2000, 167). Ο χρόνος εκπληρώσεως της παροχής που οφείλεται στον
εκδοχέα είναι ο ίδιος, όπως ήταν και
απέναντι στον εκχωρητή (Κρητικός,
στον ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου,
αρθρ. 462.4), ενώ για τις ενστάσεις του

438

οφει-λέτη κατά του εκχωρητή, τις οποίες
ο οφειλέτης μπορεί να αντιτάξει κατά του
εκδοχέα, κατ’ άρθρο 463 ΑΚ, αρκεί κα-τά
τον χρόνο της αναγγελίας να υπήρχε
ο νομικός λόγος ή η βάση της ενστάσεως, έστω και αν τα πραγματικά περιστατικά στα οποία αυτές θεμελιώνονται
συνέτρεξαν μετά την αναγγελία (Κρητικός, όπου παραπ., άρθρο. 463.11, 18
επ.). Είναι επιτρεπτή και η εκχώρηση
μέλλουσας απαίτησης εφόσον ο εκχωρητής έχει την εξουσία διαθέσεως της
απαιτήσεως κατά το χρόνο γεννήσεως
της τελευταίας (Κρητικός, όπου πα-ραπ.,
αρθρ. 455.50), αρκεί να προσδιο-ρίζεται
επαρκώς, ώστε να εξατομικεύε-ται
το αργότερο κατά τον χρόνο γεννήσεως της (Κρητικός, όπου παραπ.,
αρθρ. 455.50), αρκεί να προσδιορίζεται
επαρκώς, ώστε να εξατομικεύεται το
αργότερο κατά το χρόνο της γεννήσεως
της, οπότε η εκχώρηση τελεί υπό την
αίρεση ότι θα γεννηθεί η απαίτηση
(ΑΠ 1471/2000 ΕλΔ 2001.701). Τέλος
ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει κατά
του εκδοχέα ανταπαίτηση του κατά του
εκχωρητή που έγινε ληξιπρόθεσμη κατά τον χρόνο της αναγγελίας (άρθρ. 448
ΑΚ), καθώς και ανταπαίτηση του, που
δεν ήταν ληξιπρόθεσμη τον χρόνο αυτό,
αν κατέστη ληξιπρόθεσμη όχι βραδύτερον από την απαίτηση που εκχωρήθηκε (άρθρ. 463 παρ. 2 ΑΚ, Κρητικός,
όπου παραπ. αρθρ. 463.25 επ.).
Από τις διατάξεις του άρθρου
166 του ΑΚ συνάγεται ότι και το προσύμφωνο αποτελεί καταρτισμένη σύμβαση, από την οποία γεννώνται υποχρεώσεις μεταξύ των συμβαλλομένων προς
σύναψη της κύριας συμβάσεως σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε
αυτό. Εφόσον δε το παραπάνω άρθρο
δεν περιέχει ειδικές διατάξεις, που διέπουν αυτό, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία
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για τις σχέσεις που πηγάζουν από αυτό
οι κανόνες που αφορούν γενικά όλες
τις συμβάσεις ή την ειδική κατηγορία
στην οποία υπάγεται ορισμένη τέτοια
(ΑΠ 1131/1976 ΑρχΝ 28.227). Η κύρια
υποχρέωση που παράγεται από το
προσύμφωνο είναι η υποχρέωση των
μερών να συμπράξουν για την κατάρτιση της οριστικής συμβάσεως που σκοπείται με το προσύμφωνο. Στο αποτέλεσμα αυτό αποβλέπουν τελικά τα μέρη, δηλαδή στην εκπλήρωση του περιεχομένου του προσυμφώνου (βλ. σχετικά
Αθ. Κρητικού, «Το προσύμφωνον»,
1980, σελ. 233). Περαιτέρω, κατά το
χρονικό διάστημα από την κατάρτιση
του προσυμφώνου μέχρι τη σύναψη
της οριστικής συμβάσεως ο υπόχρεος
από το προσύμφωνο προς περιουσιακή
επίδοση με την οριστική σύμβαση διατηρεί πλήρη την εξουσία νομικής και πραγματικής διαθέσεως του αντικειμένου
της οριστικής συμβάσεως (βλ. Κρητικό,
ο.π., σελ. 233). Έτσι ο πωλητής από
προσύμφωνο πωλήσεως κινητού ή
ακινήτου πράγματος μπορεί να πωλήσει
και να μεταβιβάσει περαιτέρω σε τρίτον
το αυτό πράγμα (βλ. Κρητικό, ο.π., σελ.
341). Ο δανειστής από προσύμ-φωνο
δεν αποκτά ενοχικό δικαίωμα υπέρτερο
έναντι οποιουδήποτε άλλου ενοχικού
δανειστή (βλ. Κρητικό, ο.π., σελ. 135).
Στην περίπτωση της μη εκ-πληρώσεως
της ενοχής από το προ-σύμφωνο,
εφαρμόζονται αναλογικά οι γενικές
διατάξεις του ΑΚ και συγκεκρι-μένα
των άρθρων 330 επ., 335 επ. και 362
επ. (Εθεσ 1788/1998 Αρμ. 1998, 798,
ΕΑ 5548/1993 ΕλΔ 34.384, Ράμ-μος,
στην ΕρμΑΚ, αρθρ. 166.24, Κρητικός, όπου παραπ., σελ. 340 επ.). Επί
μεταβιβάσεως του περιουσιακού αντικειμένου (κινητού ή ακινήτου) του προσυμφώνου από τον πωλητή σε τρίτον,

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

υπάρχει υπαίτια αδυναμία παροχής
αυτού (πωλητή), οπότε ευθύνεται σύμφωνα με το άρθρο 335 του ΑΚ σε αποζημίωση του δανειστή (αγοραστή από
το προσύμφωνο). Η αποζημίωση αυτή
συνίσταται στο λεγόμενο θετικό διαφέρον ή διαφέρον εκπληρώσεως από την
οριστική σύμβαση, δηλαδή ο δανειστής
που ζημιώθηκε δικαιούται να αξιώσει
ό,τι θα είχε, εάν δεν υπήρχε η αντισυμβατική συμπεριφορά του οφειλέτη (ΑΚ
298, ΕΑ 8528/2005 Αρμ. 2007.212,
ΕφΛαρ 333/2001 ΕλΔ2002.842, βλ.
και Επειρ. 110/2005 ΕλΔ 2006.248,
ΕΑ 6725/1999 ΕλΔ 42.473, 9585/1998
ΕλΔ 40. 649, Σταθόπουλος, στον ΑΚ
Γεωρ-γιάδη – Σταθόπουλου, αρθρ. 335336.17, 20 αρθρ. 297-298.33), δηλαδή την
αξία του περιουσιακού αντικειμένου κατά
τον χρόνο της πρώτης συζητήσεως της
αγωγής (ΕΑ 2969/1998 Αρμ. 1999. 657).
Αποδεικνύονται τα εξής:(Α) Με
βάση το υπ’ αριθμ. 2747/1994 προσύμφωνο μεταβιβάσεως ποσοστών εξ
αδι-αιρέτου οικοπέδου και εργολαβικό
ανεγέρσεως πολυκατοικίας με αντιπαροχή – σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας
και κανονισμός πολυκατοικίας της Συμβ/φου Πατρών Κ.Π, οι εναγόμενοι – συγκύριοι κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου
ο καθένας οικοπέδου επί της διασταυρώσεως των οδών Αγίων Σαράντα και
Ελευθερίου Βενιζέλου των Πατρών ανέθεσαν στον εργολήπτη Φ.Α να οικοδομήσει, με το σύστημα της αντιπαροχής,
πολυόροφη οικοδομή στο οικόπεδο
τους αυτό. Με το ίδιο συμβόλαιο, που
μετεγράφη νομίμως, η οικοδομή υπήχθη
στο καθεστώς της οροφοκτησίας. Το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίστατο στην
μεταβίβαση κατά κυριότητα στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, που θα υπεδείκνυε αυτός, οριζοντίων ιδιοκτησιών,
που αντιστοιχούσαν στα 843, 41/1000
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εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου.. Μεταξύ
των οριζοντίων ιδιοκτησιών που θα
ελάμβανε ο εργολάβος ήταν και οι υπό
στοιχεία Α-5, εμβαδού 55, 82 τ.μ. και
με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 13,75/1000 εξ αδιαιρέτου και
Β-8, εμβαδού 119, 87 τ.μ. με ποσοστό
ιδιοκτησίας στο οικόπεδο 29, 52/1000
εξ αδιαιρέτου. Από τα προαναφερθέντα
συνάγεται σαφώς ότι οι συμβαλλόμενοι
στo εργολαβικό προσύμφωνο απέβλεψαν κυρίως στο δικό τους συμφέρον
και όχι στο συμφέρον των τρίτων, στους
οποίους καθ’ υπόδειξη του εργολάβου
θα μεταβιβαζόταν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που αντιστοιχούσαν στο εργολαβικό αντάλλαγμα. Με το υπ’ αριθμ.
20.945/1996 προσύμφωνο του Συμβ/
φου Πατρών Χ.Α ο εργολάβος υποσχέθηκε να μεταβιβάσει στον ενάγοντα τις
παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες πλήρως αποπερατωμένες και κατάλληλες
για οίκηση (με το κλειδί) αντί 23.350.141
δρχ, ποσό το οποίο ο τελευταίος κατέβαλε στον εργολάβο. Κατά συνέπεια ο
ενάγων ως εκ προσυμφώνου αγοραστής οριζοντίων ιδιοκτησιών που αντιστοιχούσαν στο εργολαβικό αντάλλαγμα δεν νομιμοποιείται να ασκήσει
απ’ ευθείας αγωγή κατά των οικοπεδούχων με βάση το εργολαβικό προσύμφωνο. Επομένως το κύριο αίτημα
της αγωγής κατά την πρώτη βάση του
είναι απορριπτέο ως αβάσιμο.
Με βάση τα οριζόμενα στο ως
άνω υπ’ αριθμ. 20. 495/1996 προσύμφωνο το οριστικό συμβόλαιο θα συντασσόταν μέχρι τη 30-12-1996, άλλως «…θα
μπορεί ο αγοραστής να υπογρά-ψει με
αυτοσύμβαση μόνος του το συμ-βόλαιον
σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού
Κώδικα, με εντολή και πληρε-ξουσιότητα
που του δίνει από τώρα εργολήπτης
– πωλητής, και μάλιστα ανέκκλητη, γιατί
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αφορά και το συμφέ-ρον του αγοραστή
και η οποία ισχύει και στις περιπτώσεις
των άρθρων 223 και 726 του Αστικού
Κώδικα.». Από τα ανωτέρω προκύπτει
σαφώς, ότι μεταξύ του εργολάβου και
του ενάγοντος συνή-φθη σύμβαση
εκχωρήσεως της απαιτή-σεως του
εργολάβου, έναντι των οικοπε-δούχων,
για την μεταβίβαση των ποσο-στών επί
του οικοπέδου που αντιστοι-χούσαν
στις επίδικες οριζόντιες ιδιοκτη-σίες,
προς τον ενάγοντα (άρθρ. 455 ΑΚ). Ο
ενάγων ζητούσε από τον εργολάβο και
τους οικοπεδούχους να προβούν στην
σύνταξη του οριστικού συμβολαί-ου.
Όμως «…Μέχρι τέλος του χρόνου που
του είχαν πει δεν έγινε τίποτα, μόνο
του τάζανε, ο Α και ο οικοπεδούχος ο
κ. Α και η κ.Κ..» (βλ. κατάθεση μάρτυρα αποδείξεως στα ταυτάριθμα με την
εκκαλουμένη πρακτικά). Τελικά ο ενάγων την 20-3-1997 επέδωσε στον 1ο
εναγόμενο (και στην άλλη οικοπεδούχο)
κυρωμένο αντίγραφο του ως άνω
προ-συμφώνου στο τέλος του οποίου
υπάρ-χει η εξής παραγγελία: «Αρμόδιος
δικαστικός επιμελητής…να επιδώσει το
παρόν προς τον Δ.Α…προς γνώση του
και για τις νόμιμες συνέπειες, ως οικοπεδούχο, παρακαλούμενον να μη συμπράξει στην μεταβίβαση των ως άνω
διαμερισμάτων, που έχω ήδη αγοράσει
εγώ με το ως άνω προσύμφωνο σε άλλο
υποψήφιο αγοραστή, γιατί πληροφορούμαι ότι ο εργολάβος πωλητής διαπραγματεύεται την πώληση τους σε άλλο αγοραστή…» (βλ. υπ’ αριθμ. 7.204/
1997 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού
Επιμελητή ΕΑ). Η ανωτέρω γνωστοποίηση συνιστά την κατ’ άρθρ. 460 ΑΚ
αναγγελία της γενομένης εκχωρήσεως,
προς τον οφειλέτη του δανειστή – εργολάβου 1ο εναγόμενο – οικοπεδούχο.
Έκτοτε ο τελευταίος κατέστη οφειλέτης
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του ενάγοντος, υποχρεούμενος να μεταβιβάσει στον ενάγοντα τα αντιστοιχούντα στις επίδικες ιδιοκτησίες ποσοστά
εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου. Ο 1ος
εναγόμενος, ενεργώντας από κοινού
με την άλλη οικοπεδούχο Κ.Α και με τον
εργολάβο, την 17-10-1997, ήτοι πολύ
μετά την αναγγελία της εκχωρήσεως,
μεταβίβασαν λόγω πωλήσεως, κατά
πλήρη κυριότητα την επίδικη υπό στοιχείο Β-8 οριζόντια ιδιοκτησία μαζί με
τα αντιστοιχούντα σ’ αυτήν ποσοστά
εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου στον
Δ.Τ, με το υπ’ αριθμ. 5.207/1997
συμβόλαιο της ως άνω Συμβ/φου,
που μετεγράφη νομίμως, έναντι του
φερομένου τιμήματος 16.600.000
δρχ., όση και η αντικειμε-νική του
αξία, το οποίο εισέπραξε ο εργολάβος,
όπως βεβαιώνεται στο συμβόλαιο
αυτό (8ο φύλλο έμπροσθεν). Με τον
τρόπο αυτό κατέστησαν ολικά αδύνατη
υπαιτίως την οφειλομένη με βά-ση το
εργολαβικό προσύμφωνο παρο-χή
προς τον εργολάβο η οποία εξεχω-ρήθη
κατά τα ανωτέρω στον νομοτύπως στον
ενάγοντα, προς μεταβίβαση σ’ αυτόν
της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας μετά
των αναλογούντων σ’ αυτήν ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου.
Συνεπώς ο 1ος εναγόμενος είναι υπόχρεος προς αποζημίωση του ενάγοντος
για την ζημία που υπέστη από την
αδυναμία της παροχής προς αυτόν, η
οποία συνίσταται στο θετικό διαφέρον
του (άρθρ. 335 ΑΚ), ήτοι στην αξία του
επιδίκου διαμερίσματος κατά τον χρόνο
της πρώτης συζητήσεως της αγωγής (16-2004). Το διαμέρισμα αυτό εμβαδού,
όπως προαναφέρθηκε, 119,87 τ.μ.,
αποτελείται από τρία δωμάτια, καθιστικό με συνεχόμενη κουζίνα, λουτρό,
αποθήκη και διαθέτει εξώστες στην
δυ-τική και νότια πλευρά του, βρίσκεται
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στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας, είναι
γωνιακό (συνορεύει νότια με την οδό
Ελευθερίου Βενιζέλου και δυτικά με την
οδό Αγίων Σαράντα), ήταν κατά τον χρόνο της πρώτης συζητήσεως της αγωγής
ηλικίας 7 ετών και βρίσκεται σε αναπτυσσόμενη περιοχή των Πατρών (περιοχή Αγίου Ιωάννη Πράτσικα). Κατά τον
μάρτυρα αποδείξεως η αξία των διαμερισμάτων της καταστάσεως του επιδίκου στην περιοχή αυτή ήταν 450.000
δρχ./τ.μ., ήτοι κατ’ αυτόν η αξία του
επι-δίκου ανέρχεται σε 53.941.500 δρχ.
ή 158. 302, 27 ευρώ, όση επικαλείται και
ο ενάγων. Ο 1ος εναγόμενος ισχυρίζεται
ότι η αξία του επιδίκου δεν υπερβαίνει
τα 265 ευρώ/τ.μ. και συνολικά τα
31.765,55 ευρώ, χωρίς να προσκομίζει
κάποιο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.
Δεν μπορεί δε να αποτελέσει ασφαλές
αποδεικτικό στοιχείο περί της εμπορικής αξίας του επιδίκου η αναφερόμενη
στην υπ’ αριθμ. 2326/2006 έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως του επιδίκου
του Δικαστικού επιμελητή Ι.Κ αξία αυ-τού
των 61.500 ευρώ, αφού είναι γνωστό
ότι στις περιπτώσεις αναγκαστικών
εκτελέσεων υποτιμάται η αξία των
ακι-νήτων προκειμένου να ευρεθούν
εύκολα οι υποψήφιοι πλειοδότες. Τέλος
η αντι-κειμενική του αξία τον Οκτώβριο
1997, οπότε πωλήθηκε στον Δ.Τ, ήταν
16.651,741 δρχ. ή 48.867, 91 ευρώ, ήτοι
138.916 δρχ./ τ.μ. ή 407, 67 ευρώ/τ.μ.,
γεγονός που δεικνύει, αφού σύμ-φωνα
με τα διδάγματα της κοινής πεί-ρας
η εμπορική αξία των ακινήτων είναι
ανώτερη κατά 50% περίπου της αντικειμενικής, ότι η εμπορική του αξία τον
ίδιο χρόνο ήταν ανώτερη των 200.000
δρχ./τ.μ. Ενόψει των ανωτέρω, του γεγονότος ότι για την αγορά και των δύο
διαμερισμάτων (Α-5 και Β-8) συνολικού
εμβαδού 175, 69 τ.μ. ο ενάγων κατέ-
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βαλε το 1996 το συνολικό ποσό των
23.350.141 δρχ. (132.905 δρχ./τ.μ.) ή
68.661,74 ευρώ, χωρίς να επικαλείται
ή να προκύπτει ότι το τίμημα αυτό
είναι μικρότερο του πράγματι καταβληθέντος, που αντιστοιχεί σε 390,81
ευρώ/τ.μ., λαμβανομένου όμως υπόψη
ότι το επίδικο ως ευρισκόμενο στον
2ο όροφο έχει μεγαλύτερη εμπορική
αξία του άλ-λου διαμερίσματος που
ευρίσκεται στον 1ο όροφο, και των
διδαγμάτων της κοι-νής πείρας, κυρίως
ως προς ότι την διαρ-ρεύσασα 7ετία
η εμπορική αξία των ακινήτων στην
περιοχή αυξήθηκε σημα-ντικά, η αξία
του επιδίκου διαμερίσμα-τος τον Ιούνιο
2004 ανερχόταν σε 1.100 ευρώ το τ.μ.
και συνολικά σε 131.857 ευρώ. Κατά
το ποσό αυτό μειώθηκε η περιουσία
του ενάγοντος από την αντι-συμβατική
συμπεριφορά του 1ου ενα-γομένου και
της άλλης οικοπεδούχου. Επομένως
1ος εναγόμενος είναι υπό-χρεος να
καταβάλει στον ενάγοντα διαι-ρέτως το
½ του ως άνω ποσού, ως συγ-κύριος
του οικοπέδου κατά το ποσοστό αυτό
εξ αδιαιρέτου (άρθρ. 481 ΑΚ).
Ο 1ος εναγόμενος ισχυρίζεται
ότι δεν είχε υποχρέωση μεταβιβάσεως
της επίδικης ιδιοκτησίας στον εκδοχέα –
ενάγοντα, επειδή τον εκχωρητή εβάρυνε
(κατ’ άρθρ. 4 του εργολαβικού) η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς
το ΙΚΑ για την εκτέλεση του έργου,
ύψους 52.781. 123 δρχ., επί πλέον δε
και ποσό 2.460.000 δρχ. για τα έργα
ηλεκτροδοτήσεως και υδρεύσεως της
οικοδομής (κατ’ άρθρ. 5 του εργολαβικού). Ο ισχυρισμός όμως αυτός
κα-ταρρίπτεται από την συμπεριφορά
που επέδειξαν ο 1ος εναγόμενος και η
άλλη οικοπεδούχος μετά την αναγγελία
της εκχωρήσεως, αφού μεταβίβασαν το
επίδικο διαμέρισμα μαζί με τα ποσοστά
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εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου στον
Δ.Τ, το δε τίμημα της πωλήσεως εισεπράχθη από τον εργολάβο – εκχωρητή
εξ ολοκλήρου, παρ’ ότι κατά τους
ισχυ-ρισμούς τους μέχρι τότε είχαν
καταβά-λει στο ΙΚΑ 48.408.007 δρχ.
(βλ. απο-δείξεις εισπράξεως του ΙΚΑ
μέχρι την 17-10-1997, που συνετάγη
το πωλη-τήριο συμβόλαιο). Αλλά και
μετά την 17-10-1997 οι ανωτέρω παρά
την ως άνω επικαλούμενη οφειλή του
εργολά-βου και τις επί πλέον καταβολές
που ισχυρίζονται ότι έκαμαν προς το ΙΚΑ
ύψους 4.373.116 δρχ. (βλ. αποδείξεις
εισπράξεως ΙΚΑ από την 17-10-1997
και μεταγενέστερα), προέβησαν στην
μεταβίβαση προς τρίτους των υπό
στοι-χεία Β-5Α (14-11-1997), Κ-3 (1612-1997 και Β-5Β (2-7-2001) οριζοντίων
ιδιοκτησιών που ανήκαν στον εργολάβο
– εκχωρητή (βλ. προσαγόμενα συμβόλαια). Αν ήταν αληθής ο ισχυρισμός του
1ου εναγομένου τότε κατά τον χρόνο
συνάψεως του ως άνω πωλητηρίου συμβολαίου (17-10-1997), που είναι μεταγενέστερος της αναγγελίας της εκχωρήσεως (20-3-1997), οι οικοπεδούχοι δεν
θα συνέπρατταν στην σύνταξη του
συμβολαίου αυτού. Πέραν όμως τούτου
με βάση το εργολαβικό ή προσκόμιση
βεβαιώσεως του ΙΚΑ περί εξοφλήσεως
των ασφαλιστικών εισφορών απαιτείτο
για την μεταβίβαση των τελευταίων
200/100 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου
(άρθρ.16 αριθμ. 10 του εργολαβικού).
Κατά τον χρόνο όμως της αναγγελίας
της εκχωρήσεως τα ποσοστά εξ αδιαιρέτου που αντιστοιχούσαν στις μη
πω-ληθείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες του
εργολαβικού ανταλλάγματος ανερχό-ταν
σε 209, 50/1000, μη συμπεριλαμβανομένης της επίδικης υπό στοιχείο Β-8
(29,52/1000), ήτοι Γ-7 20,68/1000, ΑΠ
–1 35/1000, Δ-5 13,75/1000, Δ-3 21,54/
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1000, Β-5Α 16, 10/1000, Κ-3 94,20/1000
και Β-5Β 8,23/1000. Ενώ κατά τον
χρόνο της μεταβιβάσεως του Β-8 διαμερίσματος στον Δ.Τ ήδη τα ποσοστά εξ
αδιαιρέτου που αντιστοιχούσαν στις μη
πωληθείσες ιδιοκτησίες του εργολαβικού ανταλλάγματος συμπεριλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας αυτής ανερχόταν σε 148, 05/1000, ήτοι Β-8 29,52/
1000, Β-5α 16,10/1000, Κ-3 94,20/1000
και Β-5Β 8,23/1000, δηλαδή ήταν
λιγότερα των 200/1000, αφού στο μεταξύ είχαν πωληθεί οι υπό στοιχ. Γ-7, ΑΠ
–1, Δ-5 και Δ-3 οριζόντιες ιδιοκτησίες
(βλ. για τα ανωτέρω ποσοστά τα προσκομιζόμενα συμβόλαια μεταβιβάσεως
των αντιστοίχων οριζοντίων ιδιοκτησιών).
Η πώληση δηλαδή του επιδίκου διαμερίσματος, ενόψει των απομενόντων (148,
05/1000 –29, 52/1000=) 118, 53/1000
καταδεικνύει ότι είχε τηρηθεί ο ως άνω
όρος του εργολαβικού για μεταβίβαση
των τελευταίων 200/1000 εφ’ όσον ο
εργολάβος – εκχωρητής είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το ΙΚΑ.
Έτσι κατά τον χρόνο που ο 1ος εναγόμενος κατέστησε αδύνατη την παροχή του
(17-10-1997) δεν υπήρχε υποχρέωση
του εργολάβου – εκχωρητή, την οποία
μπορούσε να προτείνει ο 1ος εναγόμενος κατά του ενάγοντος – εκδοχέα.
Τα αυτά ισχύουν και για τις επικαλούμενες δαπάνες ηλεκτροδοτήσεως και
υδρεύσεως. Περαιτέρω αβάσιμος είναι
και ο ισχυρισμός του 1ου εναγομένου
ότι επειδή είχε κηρυχθεί ο εργολάβος
– εκχωρητής έκπτωτος δεν είχε υποχρέωση με βάση το αρθρ. 9 του εργολαβικού να προβεί στην επίδικη μεταβίβαση. Τούτο διότι η έκπτωση του εκδοχέα
έγινε πολύ μετά την περιέλευση του
1ου εναγομένου σε αδυναμία παροχής
(17-10-1997), ήτοι την 15-2-2001, οπότε
επεδόθη στον εκχωρητή – εργολάβο
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η από 8-2-2001 εξώδικη δήλωση των
οικοπεδούχων περί κηρύξεως αυτού
εκπτώτου (βλ. υπ’ αριθμ. 3293 Δ/2001
έκθεση επιδόσεως του Δικ.Επιμ. Μ.Κ).
Απορριπτέος είναι και ο ισχυρισμός
περί υπάρξεως αξιώσεως του 1ου
ενα-γομένου ποσού 54.832.123 δρχ.
ή 160.915,98 ευρώ κατά του εκχωρητή
– εργολάβου από τις προαναφερθείσες
αιτίες (εισφορές προς το ΙΚΑ, δαπάνες
ηλεκτροδοτήσεως –υδρεύσεως), την
οποία προτείνει σε συμψηφισμό με την
ένδικη απαίτηση του ενάγοντος – εκδοχέα, κυρίως διότι, ενόψει των προεκτεθέντων, δεν αποδείχθηκε ως βάσιμη
κατ’ ουσίαν η απαίτηση αυτή σε βάρος
του εκχωρητή –εργολάβου. Τέλος ο 1ος
εναγόμενος προτείνει τον ισχυρισμό
περί καταχρηστικής ασκήσεως του επιδίκου δικαιώματος, επειδή ο ενάγων
– εκδοχέας εγνώριζε και προγενέστερα
αλλά και κατά την κατάρτιση του προσυμφώνου, ότι ο εργολάβος – εκχωρητής ώφειλε τα ανωτέρω ποσά στους
οικοπεδούχους και παρά ταύτα κατήρτισε το προσύμφωνο αυτό και επειδή
άσκησε την κρινομένη αγωγή μετά
από 7 έτη από την κατάρτιση του
προσυμ-φώνου. Ο ισχυρισμός αυτός
είναι απορ-ριπτέος προεχόντως ως
μη νόμιμος, αφού υπό τα ανωτέρω
περιστατικά, και αληθών υποτιθεμένων
αυτών, η συμπε-ριφορά του ενάγοντος
δεν υπερβαίνει και μάλιστα προφανώς
τα όρια που διαγράφονται στην διάταξη
του άρθρ. 281 ΑΚ. Τούτο δεδομένου
ότι (α) η τυχόν υπάρχουσα γνώση του
ενάγοντος – εκδοχέα κατά τον ως άνω
χρόνο περί οφειλής του εργολάβου
– εκχωρητή προς τους οικοπεδούχους
και η παρά την γνώση αυτή σύναψη του
προσυμφώ-νου, δεν είναι αντίθετη με
την καλή πίστη και τις λοιπές αρχές που
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καθορίζει η διάταξη του αρθρ. 281 ΑΚ,
κυρίως διότι με το προσύμφωνο αυτό
δεν θα μπο-ρούσαν οι συμβληθέντες να
υπονομεύ-σουν τις όποιες αξιώσεις των
οικοπεδού-χων κατά του εργολάβου,
αφού για την σύναψη της οριστικής
σύμβασης θα έπρεπε να συμπράξουν
και αυτοί και (β) μόνη η επικαλούμενη
παρέλευση αρκετού χρόνου από την
κατάρτιση του προσυμφώνου, χωρίς
την συνδρομή και άλλων περιστάσεων
δεν καθιστά την άσκηση της επίδικης
αξιώσεως κατα-χρηστική. Ο ίδιος όμως
ισχυρισμός είναι απορριπτέος και ως
αβάσιμος κατ’ ουσίαν, αφού (1) από
κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε η
γνώση του ενά-γοντος – εκδοχέα
περί της οφειλής του εκχωρητή –
εργολάβου προς τους οικο-πεδούχους
και (2) ο ενάγων δεν επέδειξε αδράνεια,
αφού πέραν από τις οχλήσεις του
προς τους οικοπεδού-χους για την
σύναψη του οριστικού συμβολαίου (βλ.
κατάθεση μάρτυρα αποδείξεως) και την
αναγγελία προς αυτούς της γενομένης
εκχωρήσεως κα-τά τα προαναφερθέντα,
(Ι) με την από 20-9-1997 αίτηση του είχε
ζητήσει την δικαστική μεσεγγύηση των
προσυμφω-νηθέντων προς πώληση
διαμερισμάτων, επί της οποίας εκδόθηκε
η υπ’ αριθμ. 2447/1997 απόφαση του
Μον/λούς Πρωτ/κείου Πατρών, που την
έκαμε δε-κτή, (ΙΙ) άσκησε την από 10-121997 αγωγή με αίτημα των καταδίκη των
ενα-γομένων οικοπεδούχων με δήλωση
βου-λήσεως για την μεταβίβαση των ως
άνω διαμερισμάτων και (ΙΙΙ) τον Ιούλιο
2002 επεχείρησε να εκτελέσει την ως
άνω απόφαση περί μεσεγγυήσεως των
διαμερισμάτων, οπότε διεπίστωσε την
γενομένη μεταβίβαση του επιδίκου υπό
στοιχείο Β-8 διαμερίσματος.
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1017/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Τσαούσης, Παύλος Χρονόπουλος, Τάκης
Ανδρονόπουλος).
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης (933 ΚΠολΔ). Η κατά στάδια προσβολή των
πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ανυπαρξία ή το εκπρόθεσμο της επίδοσης
της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στον οφειλέτη επάγεται ακυρότητα
του πλειστηριασμού ενώ η απλώς άκυρη επίδοση της (όπως όταν συντρέχουν
παραλείψεις ή αταξίες ως προς την επίδοση) η ακυρότητα επάγεται μόνο με τη
συνδρομή του στοιχείου της βλάβης και παράγει τις συνέπειες της σαν να ήταν
έγκυρη μέχρι ότου κηρυχθεί άκυρη με δικαστικές αποφάσεις ύστερα από προσβολή
της με ανακοπή (933ΚΠολΔ). Αν η ακυρότητα αυτή δεν προσβληθεί εμπρόθεσμα,
δεν κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια
πλειστηριασμού. Άγνοια του καθού η εκτέλεση ως προς το χρόνο διενέργειας του
πλειστηριασμού λόγω άκυρης επίδοσης της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης
πρέπει να συνδυάζεται και με ισχυρισμό του ότι δεν έλαβε ούτε μπορούσε να έχει λάβει
γνώση της περίληψης. Επίδοση σε νομικό πρόσωπο. Λεπτομέρειες. Περιστατικά.

Όπως ορίζεται με τη διάταξη του
άρθρου 934 παρ. 1 ΚΠολΔικ, η οποία
επιβάλλει την κατά στάδια προσβολή
των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως, η ανακοπή των πράξεων της
αναγκαστικής εκτελέσεως, η ανακοπή
του άρθρου 933 είναι παραδεκτή α) αν
αφορά την εγκυρότητα του τίτλου ή την
προδικασία μέσα σε δεκαπέντε ημέρες
αφότου γίνει η πρώτη μετά την επιταγή
πράξη εκτελέσεως, β)αν αφορά την
εγκυρότητα των πράξεων της εκτελέσεως που έγιναν από την πρώτη μετά
την επιταγή πράξη εκτελέσεως και πέρα ή την απαίτηση, έως την έναρξη την
τελευταίας πράξεως εκτελέσεως, γ)αν
αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας
πράξεως εκτελέσεως, μέσα σε έξι μήνες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί
και αν πρόκειται για εκτέλεση για την
ικα-νοποίηση χρηματικών απαιτήσεων,
μέ-σα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα
του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά και ενενή-

ντα ημέρες αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής εκθέσεως
αν πρόκειται για ακίνητα. Εξάλλου
στην παράγραφο 4 του άρθρου 999
ΚΠολΔικ ορίζεται, πλην άλλων, ότι ο
πλειστηριασμός ακινήτου που υποβλήθηκε σε αναγκαστική κατάσχεση, με
ποινή ακυρότητας, δεν μπορεί να γίνει
χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις
που ορίζονται στην παράγραφο 1 του
ίδιου άρθρου περί καταρτίσεως περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως,
που περιέχει την ημέρα και ώρα του
πλειστηριασμού, καθώς και στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου περί επιδόσεως της άνω περιλήψεως στον οφειλέτη μέσα σε είκοσι ημέρες από την ημέ-ρα
της κατασχέσεως. Από τη διάταξη αυτή
συνδυαζόμενη και με τις διατάξεις των
άρθρων 159, 160, 161 και 933 ΚΠολΔικ,
συνάγεται ότι μόνο η ανυ-παρξία ή το
εκπρόθεσμο της επιδό-σεως της άνω
περιλήψεως στον οφειλέ-τη επάγεται
την ακυρότητα του πλει-στηριασμού,
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ενώ η απλώς άκυρη επίδο-ση αυτής,
όπως όταν συντρέχουν παρα-λείψεις
ή αταξίες ως προς την επίδοση, οπότε
η ακυρότητα απαγγέλλεται μόνο με
την συνδρομή του στοιχείου της βλάβης (ΑΠ 93/2001 ΝΟΜΟΣ, 1198/1994
ΕλΔ 1996.105), παράγει τις συνέπειες
της, σαν να ήταν έγκυρη, μέχρι ότου
κηρυχθεί άκυρη με δικαστική απόφαση
ύστερα από προσβολή της με ανακοπή
από το άρθρο 933 ΚΠολΔικ, εντός της
κατ’ άρθρο 934 παρ. 1β΄και 2 ιδίου
Κώ-δικα προθεσμίας (ΑΠ 307/2003 ΝΟΜΟΣ). Αν η ενδιάμεση αυτή ακυρότητα
δεν ήθελε προσβληθεί εμπροθέσμως,
δεν κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως και
η διενέργεια του πλειστηριασμού (ΑΠ
279/2004 ΕλΔ 2005.430, 916/2004
ΝΟΜΟΣ, 194/2003 ΕλΔ 2003.1313).
Εξάλλου η τήρηση των παραπάνω προθεσμιών της ανακοπής, που ορίζονται
από το άρθρο 934 ΚΠολΔικ, προϋποθέτει ότι ο καθού η εκτέλεση θα έχει
πραγματικά λάβει γνώση της προσβαλλομένης πράξεως, προκειμένου να την
προσβάλλει αποτελεσματικά ενώπιον
του αρμοδίου δικαστηρίου. Διότι ναι μεν
το σχετικό δικαίωμα προσβάσεως σ’
αυτό δεν είναι απόλυτο και υπόκειται σε
περιορισμούς, ειδικότερα σε ότι αφορά
τις προϋποθέσεις του παρα-δεκτού της
ανακοπής κατά της εκτελέ-σεως, πλην
όμως οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν
να εμποδίζουν την ανοικτή πρόσβαση
σε ένα άτομο κατά τρόπο ή σε βαθμό,
ώστε το δικαίωμα του αυτό να θίγεται
στην ίδια την ουσία του. Οι εν λόγω
περιορισμοί συμβιβάζονται με το άρθρο
6 παρ. 1 της κυρωθείσας αρχικώς με
το ν. 2329/1953 και εκ νέου με το ν.δ.
57/1974, Συμβάσεως της Ρώ-μης ΄΄Για
την προάσπιση των δικαιωμά-των
του ανθρώπου και των θεμελιωδών
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ελευθεριών¨, το οποίο έχει υπερνομοθετική ισχύ, μόνο εφόσον τείνουν σε ένα
νόμιμο σκοπό και εφόσον υπάρχει
σχέση αναλογίας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού (απόφαση της 6.12.2002
του Ε.Δ.Α.Δ.). Αλλά και κατά το άρθρο
20 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο
ορίζει ότι «καθένας έχει το 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», δεν αποκλείεται στο νομοθέτη
να θέτει περιορισμούς, υπό τους οποίους τελεί το εν λόγω δικαίωμα, οι περιορισμοί όμως αυτοί δεν μπορούν να περιστείλουν την προσφυγή στα δικαστήρια
κατά τέτοιο τρόπο ή σε τέτοιο βαθμό,
ώστε το δικαίωμα αυτό να προσβάλλεται στον ίδιο του τον πυρήνα. Δύναται,
συνεπώς, ο νομοθέτης, θεσπίζοντας
προϋποθέσεις προσφυγής στα δικαστήρια, να καθορίζει και προθεσμία
μέ-σα στην οποία οφείλει να ορίζει την
γνώ-ση του θιγομένου, για το βλαπτικό
εκ μέρους του οφειλέτη του γεγονός
(πρά-ξη ή παράλειψη), γιατί χωρίς μια
τέτοια γνώση δεν καθίσταται εφικτή η
εκ μέ-ρους του θιγομένου διεκδίκηση
της πα-ροχής έννομης προστασίας. Η
γνώση αυτή του θιγομένου δεν απαιτείται
μεν αναγκαίως να διαπιστώνεται από
την έκθεση επιδόσεως της βλαπτικής
πρά-ξεως στον ίδιο. Πρέπει όμως
τουλάχι-στον να συνάγεται κατά τρόπο
ασφα-λή, ότι ενόψει των συντρεχουσών,
κατά περίπτωση, συνθηκών, μεταξύ των
οποίων κα ο χρόνος που μεσολάβησε
ο θιγόμενος, ως επιμελής άνθρωπος,
έλαβε ή μπορούσε να έχει λάβει γνώση
του βλαπτικού γι’ αυτόν γεγονότος (πράξεως ή παραλείψεως), ώστε να είναι σε
θέση να επιδιώξει την παροχή έννομης
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προστασίας (ΑΕΔ 2/1999 ΕλΔ 1999,
549). Η εκ μέρους όμως του καθού η
εκτέλεση επίκληση άγνοιας ως προς
το χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού, λόγω άκυρης επιδόσεως της
πε-ριλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως, πρέπει κατά τις αρχές της καλής
πίστεως και των χρηστών ηθών του άρθρου 116 ΚΠολΔ, που ισχύουν αναλογικά και στην αναγκαστική εκτέλεση, να
συνδυάζεται και με ισχυρισμό αυτού
ότι δεν έλαβε, ούτε μπορούσε να έχει
λάβει γνώση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως (AG HOC ΑΠ
658/2007 ΝΟΜΟΣ, βλ. και ΑΠ Ολομ.
3/2007 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 196/2006 ΝΟΜΟΣ,
1403/2005 ΕλΔ 2006.133). Το αυτό
ισχύει για τον ενυπόθηκο δανειστή, σε
περίπτωση που συντρέχει κάποια ακυρότητα σχετικά με την επίδοση σ’ αυτόν
της περιλήψεως της κατασχετήριας
εκθέσεως κατ’ αρθρ. 999 παρ. 3 ΚΠολΔ.
Περαιτέρω από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 126 παρ. 1
στοιχ. δ, 127 παρ. 1, 129 παρ. 1 και 139
ΚΠολΔ συνάγεται ότι επί επιδό-σεως
δικογράφου προς νομικό πρόσω-πο
πρέπει να εγχειρίζεται τούτο στον κατά
το νόμο ή το καταστατικό εκπρό-σωπο
του, αν δε αυτός δεν ευρεθεί στο κατά
το άρθρο 124 παρ. 2 ΚΠολΔ γρα-φείο
μπορεί να γίνει η επίδοση προς άλλο
πρόσωπο κατά τα αναφερόμενα στην
τελευταία διάταξη. Ο εκπρόσω-πος
όμως του νομικού προσώπου δικαιούται, εντός του πλαισίου της γενικής
προς εκπροσώπηση του νομικού προσώπου εξουσίας του, να ορίσει κάποιο
άλλο πρόσωπο (δικηγόρο, υπάλληλο
κλπ.) ως αρμόδιο για την παραλαβή
δικογράφων, στην τελευταία δε περίπτωση ο εξουσιοδοτηθείς μπορεί να
παραλάβει δικόγραφο σαν να ήταν ο
ίδιος ο εκπρόσωπος. Στην περίπτωση
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αυτή, αφού η επίδοση είναι σαν να
γίνεται στον ίδιο τον εκπρόσωπο, δεν
είναι αναγκαίο να γίνεται μνεία του ονοματεπωνύμου του τελευταίου, αρκούσης της μνείας του ονοματεπωνύμου του
εξουσιοδοτηθέντος, η οποία μπορεί να
μη γίνεται στο κυρίως κείμενο της εκθέσεως επιδόσεως, αλλά να αναφέρεται
τούτο και προ της υπογραφής του παραλαβόντος το δικόγραφο (ΑΠ 882/1989
ΕΕΝ 1990.271).
Με την από 3-3-2003 ανακοπή
η ανακόπτουσα – εκκαλούσα εκθέτει τα
εξής: Με την επίσπευση του 2ου καθ’
ου η ανακοπή και προς ικανοποίηση
χρηματικής απαιτήσεως του κατά του
1ου των καθ’ ών, προερχομένη από την
υπ’ αριθμ. 250/2000 διαταγή πληρωμής
του Δικαστή του Μον/λους Πρωτ/κείου
Κορίνθου, εκπλειστηριάσθηκε με βάση
την υπ’αριθμ. 1824/2002 Δ΄ επαναληπτική περίληψη δημοσίου αναγκαστικού
πλειστηριασμού του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών Κ.Ρ το
περιγραφόμενο στην ανακοπή ακίνητο
ιδιοκτησίας του 1ου καθ’ ου. Υπερθεματιστές ανεδείχθησαν οι 3ος και 4ος των
καθ’ ών η ανακοπή, οι οποίοι αποδέχθηκαν την κατακύρωση και κατέβαλαν
το εκπλειστηρίασμα, συντάχθηκε δε
από την επί του πλειστηριασμού υπάλληλο Συμβ/φο Πατρών Β.Ρ, η υπ’ αριθμ.
26.317/2002 έκθεση αναγκαστικού
πλειστηριασμού. Η ανακόπτουσα έχει
χρηματική απαίτηση κατά του 1ου των
καθ’ ών προερχομένη από σύμβαση
δανείου ύψους 24.559,19 ευρώ, προς
ασφάλεια του οποίου έχει εγγράψει επί
του πλειστηριασθέντος ακινήτου δύο
υποθήκες (προτιμώμενες αντισεισμικές). Η ανακόπτουσα επικαλούμενη το
γεγονός ότι επίδοση της ανωτέρω υπ’
αριθμ. 1824/2002 Δ΄ επαναληπτικής
περιλήψεως, με βάση την οποία έγινε
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ο πλειστηριασμός την 30-10-2002,
είναι ανυπόστατη, επειδή δεν έγινε
προς τον νόμιμο εκπρόσωπο της που
ευρίσκεται στην έδρα της στην Αθήνα ή
στο Κατά-στημα της στην Πάτρα, επί της
συμβο-λής των οδών Αγίας Σοφίας και
Κορίν-θου, από το οποίο χορηγήθηκε το
ως άνω δάνειο, αλλά στον Διευθυντή του
Καταστήματος της στην Πάτρα, επί της
οδού Αγίου Ανδρέου, Ι.Π, με συνέπεια
να μην αναγγελθεί εμπροθέσμως στον
πλειστηριασμό, ζητεί να ακυρωθεί η
ανωτέρω έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού και κατακυρώσεως και ο
βάσει αυτός διενεργηθείς πλειστηριασμός.
Όπως προκύπτει από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη υπ’ αριθμ.
2947 γ΄/27-9-2002 έκθεση επιδόσεως
του ιδίου ως άνω Δικαστικού Επιμελητή, σ’ αυτήν εκτίθεται ότι «…πήγα
στο εδώ Κατάστημα της ενυπόθηκου
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και έδωκα στον αρμόδιο για
την παραλαβή δικογράφων υπάλληλο,
ακριβές και επίσημο αντίγραφο της
υπ’αριθμ. 1824 της 26ης Σεπτεμβρίου
2002 Δ΄ Επαναληπτικής Περίληψης
μου Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού Ακίνητης Περιουσίας από την
οποία προκύπτει ότι…βγαίνει σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό…στις
ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12Μ. έως
14.00 Μ.Μ. η στην πιο πάνω περίληψη
μου αναφερομένη και περιγραφόμενη
Ακίνητη Περιουσία … Ο Λαβών (υπογραφή) Ι.Π…». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το προς επίδοση έγγραφο δεν
επι-δόθηκε στον νόμιμο εκπρόσωπο
της ανακόπτουσας, αλλά στον «…αρμόδιο για την παραλαβή δικογράφων
υπάλληλο…». Η έκθεση επιδόσεως
πάσχει ακυρότητα, αφού δε αναφέρε-ται
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ότι ανεζητήθη ο νόμιμος εκπρόσω-πος
της ανακόπτουσας και δεν ευρέθη, ώστε
να μπορεί να γίνει νομίμως η επί-δοση
στον «αρμόδιο υπάλληλο» (άρθρ. 126
παρ.1 δ΄, 129 παρ 1 ΚΠολΔ). Η αταξία
όμως αυτή ως προς την επίδοση δεν
συνιστά ανυπόστατη επίδοση επιφέρουσα την ανυπαρξία της επιδόσεως
της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως προς την ενυπόθηκη δανείστρια
– ανακόπτουσα, όπως ισχυρίζεται
αβά-σιμα η ανακόπτουσα, και η οποία
θα καθιστούσε τον διενεργηθέντα
πλειστη-ριασμό άκυρο (άρθρ. 999 παρ.
4 ΚΠολΔ), αλλά ακυρότητα αυτής, η
οποία θα μπορούσε να προσβληθεί με
ανακοπή του αρθρ. 933ΚΠολΔ μέσα
στην προθεσμία του αρθρ. 934 παρ.1
β΄ ΚΠολΔ. Τούτο δε ενόψει και του ότι
η ανακόπτουσα δεν αναφέρει ότι εξ
αιτίας της ως άνω ακυρότητας δεν έλαβε
γνώση του πλειστηριασμού, ούτε ότι δεν
μπορούσε να λάβει γνώση του πλειστηριασμού εκ της επιδόσεως στον ως άνω
υπάλληλο της. Σε κάθε δε περίπτωση
ούτε απέδειξε η ανακόπτουσα, ενόψει
της διατάξεως του άρθρου 18 παρ. 2
του ν. 2190/1920, κατά την οποία με
το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας
μπορεί να ορίζεται ότι ένα ή και περισσότερα μέλη του Συμβουλίου ή άλλα
πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρία γενικά ή για ορισμένου
είδους πράξεις, ότι ο ανωτέρω Διευθυντής του Καταστήματος της δεν ήταν
αρμόδιος κατά το καταστατικό της ή με
απόφαση του Δ.Σ. είτε να την εκπροσωπεί γενικώς είτε να παραλαμβάνει
δικόγραφα. Τούτο μάλιστα δεδομένου
ότι στο ίδιο Κατάστημα της ανακόπτουσας και στο ίδιο πρόσωπο (Ι.Π) είχαν
επιδοθεί από τον ως άνω Δικαστικό
Επι-μελητή τόσον η περίληψη της
κατα-σχετήριας εκθέσεως, όσον και οι
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τρεις προηγούμενες περιλήψεις της
εκθέ-σεως αυτής του ιδίου αναγκαστικού
πλειστηριασμού (βλ. υπ’ αριθμ. 1023γ΄/910-2001, 1326 γ΄/29-11-2001, 1768γ΄/13-2002 και 2319 γ΄/24-5-2002 εκθέ-σεις
επιδόσεως), χωρίς να δημιουργηθεί
θέμα ακυρότητας από την ανακόπτουσα. Κατά συνέπεια αφού η ως άνω άκυρη επίδοση δεν προσβλήθηκε με ανακοπή μέχρι την έναρξη του πλειστηριασμού και δεν ακυρώθηκε, παρήγαγε
τα αποτελέσματα της και ως εκ τούτου
εγκύρως διεξήχθη ο πλειστηριασμός.
Με βάση τα ανωτέρω απαραδέκτως προτείνει η ανακόπτουσα την ως
άνω ακυρότητα, μετά την διενέργεια του

πλειστηριασμού, εντός της προθεσμίας
του άρθρ.934 παρ. 1 γ΄ ΚΠολΔ, και
πρέπει να απορριφθεί η ανακοπή ως
απαράδεκτη. Έτσι έκρινε και η εκκαλουμένη, η οποία ορθώς ερμήνευσε
και εφάρμοσε τον νόμο και πρέπει να
απορ-ριφθεί σαν αβάσιμος ο μοναδικός
λόγος της εφέσεως και η κρινόμενη
έφεση στο σύνολο της, να συμψηφισθεί
δε η δικα-στική δαπάνη των διαδίκων
του παρό-ντος βαθμού δικαιοδοσίας,
επειδή η ερμηνεία των ως άνω κανόνων
δικαίου ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρ.
179 ΚΠολΔ).

1027/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Βασίλειος Βλαχογιάννης).
Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασμός σε ακίνητο. Περατώνεται με την μεταγραφή
της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης. Περιστατικά.

Σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του εκ των καθών η ανακοπή Χρ.Α,
επέσπευσαν οι λοιποί τούτων, αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση
χρηματικής απαιτήσεως που διατηρούσαν κατ’ αυτού. Προς τούτο επιβλήθηκε
αναγκαστική κατάσχεση σε ακίνητο
του παραπάνω οφειλέτη, που βρίσκεται στη θέση «Δύο μάτια ή Καρούλια» της κτηματικής περιφέρειας της
Κοινότητας Δάφνης Ναυπακτίας, επιφάνειας 4.715 τ.μ. και συνορεύει βόρεια
κ.λ.π…. για την οποία συντάχθηκε η
132/18.12.1996 έκθεση αναγκαστικής
κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας Στ. Κ. Ακολούθως συντάχθηκε η
132/23.12.1996 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης της ίδιας δικαστικής επι-

μελήτριας, με την οποία ορίσθηκε ως
χρόνος πλειστηριασμού του παραπάνω
κατασχεθέντος ακινήτου η 5.2.1997,
οπότε και διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός κατά την ημερομηνία αυτή ενώπιον
του συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Αθ.
Γ, που αναπλήρωνε την επί του πλειστηριασμού υπάλληλο Ειρ.Ν, κατακυρώθηκε δε το ίδιο ακίνητο στον Φ.Α,
που είναι ένας από τους επισπεύδοντες
την εκτέλεση και καθών η ανακοπή. Για
την κατακύρωση συντάχθηκε η 1631/
25.2.1997 περίληψη κατακυρωτικής
έκθεσης της τελευταίας συμβολαιογράφου, η οποία δεν αποδείχθηκε ότι
έχει μεταγραφεί, καθ’ όσον κανένας
από τους διαδίκους δεν επικαλείται
τούτο, ούτε προσκομίζεται πιστοποιητικό περί της σχετικής μεταγραφής, ούτε
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εξάλλου αποδείχθηκε ότι εγκαταστάθηκε στο εκπλειστηριασθέν ακίνητο ο
υπερθεματιστής και επομένως, αφού
δεν περατώθηκε η διαδικασία της
ανα-γκαστικής εκτέλεσης, υπάρχει στο

ίδιο εφαρμογής της ανακοπής του 936
ΚΠολΔ (ΑΠ 927/2002 Δνη 44.1273).

1040/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αγγελική Σπηλιοπούλου, Παύλος Συνετός).
Διαδικασία μισθωτικών διαφορών. Έφεση κατά αποφάσεων της διαδικασίας αυτής. Η
προθεσμία είναι δεκαπέντε ημέρες. Για το ελληνικό δημόσιο είναι τριάντα ημέρες και
η προθεσμία αυτή αναστέλλεται καθόλη τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών. Όλα
αυτά έχουν εφαρμογή και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Όμως, με βάση
την αρχή της ισότητας των όπλων που αποτελεί έκφανση του δικαιώματος για δίκαιη
δίκη, ισχύουν και για τον αντίδικο του ελληνικού δημοσίου ή ν.π.δ.δ. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 652 παρ.1
ΚΠολΔ, η προθεσμία της έφεσης στις
μισθωτικές διαφορές είναι δεκαπέντε
ημέρες, αν εκείνος που δικαιούται να
ασκήσει το ένδικο αυτό μέσο μένει στην
Ελλάδα. Για το Ελληνικό Δημόσιο, η
προθεσμία για την άσκηση της έφεσης,
κατά οριστικής απόφασης που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των άρθρων
648 έως 661 του ίδιου Κώδικα, είναι
τριάντα ημέρες, κατά το άρθρο 10 του
από 26.6./10.7.1944 Δ/τος, που εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εισαγωγή του ΚΠολΔ, από την επόμενη
ημέ-ρα που θα γίνει η επίδοση της
εκκα-λούμενης απόφασης. Η προθεσμία
αυτή αναστέλλεται καθόλη τη διάρκεια
των δικαστικών διακοπών, δηλαδή από
1 Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου (άρθρο
11 παρ. 2 του ν. 1756/1988), σύμφωνα
με την αληθινή έννοια του άρθρου 11
του άνω Κ. Δ/τος της 26.6./10.7.1944.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 28 παρ. 4
εδ. α΄ του ν. 2579/1998, που ορίζει ότι
οι διατάξεις του άρθρου 11 του Κ. Δ/τος
της 26.6/10.7.1944 έχουν εφαρμογή και

σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-καίου,
προκύπτει, ότι η προθεσμία άσκησης
έφεσης κατά οριστικής από-φασης που
εκδόθηκε στη διαδικασία των άρθρων
648 έως 661 ΚΠολΔ, για ν.π.δ.δ. είναι
τριάντα (30) ημέρες, κα-θώς και ότι η
προθεσμία αυτή αναστέλ-λεται καθόλη
τη διάρκεια των δικαστι-κών διακοπών
(1.7. έως 15.9. κάθε δικαστικού έτους). Η
ίδια προθεσμία των 30 ημερών, καθώς
και η αναστολή της προθεσμίας κατά
τα άνω, με βάση την αρχή της ισότητας
των όπλων που αποτελεί έκφανση του
δικαιώματος για δίκαιη δίκη, ισχύει και
για τον αντίδικο του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ.
(ΑΠ 328/2005 Δημοσίευση Νόμος, ΑΠ
76/2003 Ελλ.Δνη 2000/1356).
Στην προκειμένη περίπτωση η
υπό κρίση έφεση κατά της υπ’ αριθμ.
35/2003 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, το
οποίο δίκασε κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των
μισθωτικών διαφορών (άρθρα 647 επ.
Κ.Πολ.Δ), επί αγωγής του εφεσίβλητου
ν.π.δ.δ, που έγινε δεκτή, έχει ασκηθεί
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στις 16-7-2003, ενώ η εκκαλούμενη
απόφαση έχει επιδοθεί στον εκκαλούντα στις 16-7-2003, ενώ η εκκαλούμενη
απόφαση έχει επιδοθεί στον εκκαλούντα στις 25-6-2003, όπως προκύπτει
από την 3530/25-6-2003 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του
Πρωτοδικείου Ζακύνθου ΜΑ. Σύμφωνα
με όσα εκτίθενται στην παραπάνω σκέψη της παρούσας και ενόψει του ότι το
εφεσίβλητο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου,
που είναι ν.π.δ.δ έχει τα προνόμια του
Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 1 παρ. 2, 46, 47 και 48 Β.Δ/τος
14/19 Ιανουαρίου 1939 (ΦΕΚ Α΄ 24)
«Περί Κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων Διατάξεων», η προθεσμία
των τριάντα ημερών για την άσκηση της

έφεσης ισχύει και για τον εκκαλούντα
αντίδικο του, καθώς και η αναστολή της
προθεσμίας κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών. Επομένως, η έφεση
ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως
σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, καθώς και τα άρθρα 495,
516 Κ.Πολ.Δ. Κατόπιν τούτων, πρέπει
αυτή να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο
των προβαλλομένων λόγων της, με την
αυτή ως άνω διαδικασία (άρθρο 533
παρ. 1 Κ.Πολ.Δ), κατά το μέρος που
μεταβιβάζεται η υπόθεση με την έφεση
στο δευτεροβάθμιο αυτό Δικαστήριο
(άρθρο 522Κ.Πολ.Δ).

1050/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδων Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Μπουρδανιώτης, Ευάγγελος Ανδριόπουλος).
Επίδοση. Λεπτομέρειες για την εγκυρότητα της και ιδίως σε νομικά πρόσωπα. Η
έκθεση επίδοσης συνιστά δημόσιο έγγραφο και επιτρέπεται ανταπόδειξη μόνο με την
προσβολή της ως πλαστής. Πότε όμως επιτρέπεται ανταπόδειξη. Περιστατικά.

Στις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζονται τα
εξής:α) Στο άρθρο 126 παρ. 1 στοιχ. δ΄
ότι η επίδοση γίνεται για νομικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων
στον εκπρόσωπο τους, σύμφωνα με το
νόμο ή το καταστατικό, β)στο άρθρο 127
παρ. 1 ότι η επίδοση συνίσταται στην
παράδοση του εγγράφου στα χέρια του
προσώπου προς το οποίο γίνεται, γ)
στο άρθρο 129 παρ. 1 ότι αν ο παραλήπτης της επιδόσεως δεν βρίσκεται
στο κατάστημα, στο γραφείο ή στο
εργαστήριο, που προβλέπει το άρθρο
124 παρ 2, το έγγραφο παραδίδεται στα

χέρια του διευθυντή του καταστή-ματος,
του γραφείου ή του εργαστηρίου ή σε
έναν από τους συνεταίρους, συνεργάτες, υπαλλήλους ή υπηρέτες, εφό-σον
έχουν συνείδηση των πράξεων τους και
δεν συμμετέχουν στη δίκη ως αντί-δικοι
του παραλήπτη της επιδόσεως, δ) στο
άρθρο 139 παρ.1 στοιχ. δ ότι όποιος
ενεργεί την επίδοση συντάσσει έκθεση,
η οποία, εκτός από όσα απαι-τεί το
άρθρο 117, πρέπει να περιέχει, εκτός
των άλλων οριζόμενων στοιχείων, και
μνεία του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και τον τρόπο
κατά τον οποίο επιδόθηκε σε περίπτω-
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ση απουσίας ή αρνήσεως του παραλήπτη ή των προσώπων που ορίζονται στα
άρθρα 128 έως 135 και 138. Από τον
συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι, σε περίπτωση επιδόσεως
εγ-γράφου σε νομικό πρόσωπο, το
έγγρα-φο πρέπει να παραδίδεται σ’
εκείνον που είναι εκπρόσωπος του κατά
τον νό-μο ή το καταστατικό και, αν αυτός
δεν ευρεθεί στο κατά το άρθρο 124 παρ.
2 γραφείο του και η επίδοση γίνει με
παράδοση σε κάποιο από τα πρόσωπα
που αναφέρονται στο τελευταίο άρθρο,
στην έκθεση αφενός πρέπει να βεβαιώνεται το γεγονός της μη ανευρέσεως του
νόμιμου εκπροσώπου και να προσδιορίζεται ο τόπος στον οποίο αναζητήθηκε και δεν βρέθηκε, κατά τρόπο που
να μη γεννά αμφιβολία περί του τόπου
της επιδόσεως και αφετέρου πρέπει
και αρκεί να αναγράφεται η ιδιότητα
και το ονοματεπώνυμο του προσώπου
στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο,
χωρίς να προσαπαιτείται, για το έγκυρο
της επιδόσεως, και η αναγραφή του
ονομα-τεπωνύμου του εκπροσώπου
του νομι-κού προσώπου ο οποίος
δεν βρέθηκε (ΑΠ 1153/2006 ΝΟΜΟΣ,
903/2006 ΝΟΜΟΣ, 1597/2005 ΝΟΜΟΣ,
769/2002 ΝΟΜΟΣ). Αν κατά το χρόνο
της επιδόσεως, το νομικό πρόσωπο
τελεί υπό εκκαθάριση, η επίδοση γίνεται
στον εκκαθαριστή (βλ. Β.Βαθρακοκοίλη,
ΚΠολΔ, έκδ. 1994, τόμ. Α΄, άρθρο 216
αριθ. 18) και μάλιστα στο γραφείο ή
το κατάστημα της εταιρίας στο οποίο
ενερ-γείται η εκκαθάριση από τον
εκκαθα-ριστή, είτε προσωπικά στον
ίδιο (άρθρο 127 ΚΠολΔ), είτε στους
συνεργάτες του (άρθρο 129 ΚΠολΔ),
είτε με θυροκόλλη-ση (άρθρα 128 παρ.
4, 129 παρ. 2 ΚΠολΔ) (ΕΘεσ 1024/2002
ΔΕΕ 2002.713. Τέλος όπως προκύπτει
από το συνδυασμό των διατάξεων των
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άρθ-ρων 117, 139, 438 και 440 ΚΠολΔ,
η έκθεση επιδόσεως που συντάσσει
ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής
συνι-στά δημόσιο έγγραφο, το οποίο
περιέ-χει πλήρη απόδειξη ως προς όσα
βεβαι-ώνονται σ’ αυτήν ότι έγιναν από
τον δικαστικό επιμελητή ή ενώπιον του.
Ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνο με την
προσβολή της ως πλαστής. Τα περιστατικά αντίθετα που βεβαιώνονται σ’
αυτήν, την αλήθεια των οποίων όφειλε
να διαπιστώσει ο δικαστικός επιμελητής, αλλά τα όποια δεν υποπίπτουν
από τη φύση τους στην άμεση αντίληψη
του, όπως είναι και ότι εκείνος στον
οποίο εγχειρίσθηκε το έγγραφο είναι
υπάλληλος του παραλήπτη και συνοι-κεί
μαζί του, αποδεικνύονται μεν πλήρως
από την έκθεση επιδόσεως, επιτρέπεται όμως ως προς αυτό ανταπόδειξη,
με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο και
με μάρτυρες, από εκείνον που αμφισβητεί την αλήθεια τους (ΑΠ 237/2006
ΝΟΜΟΣ).
Στην προκείμενη περίπτωση,
όπως αποδεικνύεται από την νομίμως
επικαλουμένη και προσκομιζομένη υπ’
αριθμ. 946/2003 έκθεση επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο
Κιλκίς Σ.Π, αυτός βεβαιώνει ότι την 136-2003 «…ήλθα στο Καλοχώρι, όπου
έχει τα γραφεία της η ανώνυμη εταιρεία
με την επωνυμία «ΑΓΚΡΙΜΠΟΥΣ
ΑΕ – Γ. και Π. ΧΡΙΣΤΙΑΣ Εισαγωγική
– Εξα-γωγική- Εμπορική ΑΕ», που
εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και
εκπροσωπείται νόμιμα, για να επιδώσω
σ’ αυτήν πιστό αντίγραφο της υπ’ αριθμ.
273/2003 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών…Και επειδή
δεν βρήκα τον νόμιμο εκπρόσωπο της
στα γραφεία στο Καλοχώρι, αλλά την
εργα-ζόμενη σ’ αυτό υπάλληλο της Σ.Χ,
όπως μου εδήλωσε, επέδωσε σ’ αυτήν
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το προαναφερόμενο έγγραφο…». Με
βάση τα αναφερόμενα στην έκθεση
επιδόσεως η επίδοση της εκκαλουμένης
αποφάσεως είναι νομότυπη, αφού έγινε
στην έδρα της προς ην επίδοση Α.Ε., δεν
βρέθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής
και η επίδοση νομίμως έγινε προς την
ανευρεθείσα υπάλληλο της εταιρεί-ας,
τα γεγονότα δε αυτά αναφέρονται στην
έκθεση. Η καθ’ ης η κλήση – εκκαλούσα,
που τον χρόνο της επίδικης επιδόσεως
είχε τεθεί υπό εκκαθάριση, ισχυρίζεται
ότι η επίδοση είναι άκυρη επειδή (1) δεν
έγινε στο γραφείο της εταιρείας και (2)
επειδή η αναφερομένη ως παραλαβούσα
το έγγραφο και φερομένη ως υπάλληλος
αυτής Χ.Σ, που ήταν στο παρελθόν
υπάλληλος της, είχε όμως απολυθεί
από την εται-ρεία την 23-12-2001 (βλ.
επικαλουμένη και προσκομιζομένη από
23-12-2001 καταγγελία συμβάσεως
εργασίας, η οποία κατετέθη στον ΟΑΕΔ
με αριθμ. πρωτ. 132/3-1-2002) δεν ήταν
κατά τον χρόνο εκείνο υπάλληλος της. Το
ίδιο κατέθεσε και ο εξετασθείς ενώπιον
του Δικαστηρίου τούτου μάρτυρας της
εκ-καλούσας. Ο ισχυρισμός όμως αυτός
δεν κρίνεται ως βάσιμος. Τούτο διότι
(α)Όπως αναφέρεται τόσο στην από

20-3-2002 ανακοίνωση καταχωρήσεως
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
Νο-μαρχίας Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ ΑΕ
και ΕΠΕ 2287/2002): «Η Διεύθυνση των
γραφείων εκκαθάρισης είναι : ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.» αλλά και στο δικόγραφο της εφέσεως αναφέρεται ότι η
έδρα της εταιρείας είναι στο Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης, όπου και έγινε η επίδοση. (β) Η καταγγελία της συμβάσεως
εργασίας της ανωτέρω Χ.Σ την 23-122001 δεν αποκλείει την ύπαρξη τέτοιας
σχέσεως τον χρόνο της επιδόσεως (136-2003). (γ) Η εκκαλούσα δεν αμφισβητεί την γνησιότητα της υπογραφής
της παραλαβούσας το έγγραφο ούτε
την παραλαβή καθ’ εαυτή, ούτε βέβαια
προσβάλει την έκθεση ως πλαστή, όσον
αφορά τον τόπο επιδόσεως του εγγράφου, όμως (δ) δεν δίνει καμμία εξήγηση
για το πώς βρέθηκε και ποια ιδιότητα
είχε η ευρεθείσα από το δικαστικό επιμελητή στα γραφεία της Χ.Σ, η οποία
μάλιστα δήλωσε και την ιδιότητα της
«υπαλλήλου» της εκκαλούσας και παρέλαβε το επιδοθέν έγγραφο. Επομένως ο ανωτέρω ισχυρισμός πρέπει να
απορριφθεί.

1069/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ιωάννα Κλάπα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σάββας Σαββαόγλου, Γεράσιμος Θεοδωράτος).
Ανήλικος. Εκπροσωπείται από τους γονείς του. Αν όμως ενηλικιωθεί μετά την έκδοση
της πρωτόδικης απόφασης, τότε η έφεση πρέπει να στρέφεται κατ’ αυτού προσωπικά
και όχι κατά των γονέων του. Αλλιώς απορρίπτεται η έφεση. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθ-ρου 63 του Κ.Πολ.Δ., όποιος είναι
ικα-νός για οποιαδήποτε δικαιοπραξία
μπορεί να παρίσταται στο Δικαστήριο με

το δικό του όνομα και κατά τη διάτα-ξη
του άρθρου 64 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, όσοι είναι ανίκανοι να παρίστανται
στο Δικαστήριο με το δικό τους όνομα
εκπροσωπούνται από τους νομίμους
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εκπροσώπους τους. Ικανός για δικαιοπραξία, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Α.Κ. είναι όποιος έχει συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας του (ενήλικος). Άρα
ο ανήλικος δεν έχει το δικαίωμα να παρίσταται με το δικό του όνομα στο Δικαστήριο, αλλά εκπροσωπείται σ’ αυτό
από τους δύο γονείς του, οι οποίοι από
κοινού ασκούν τη γονική μέριμνα του
(άρθρο 1510 του Α.Κ.). Μετά την ενηλικίωση του, οπότε καθίσταται πλέον
ικανός για κάθε δικαιοπραξία, παύει
αυτοδικαίως η αντιπροσωπευτική εξουσία των γονέων του και παρίσταται στο
Δικαστήριο με το δικό του όνομα. Έτσι,
η έφεση η οποία ασκείται από τους νομίμους εκπροσώπους (γονείς) ή απευθύνεται κατ’ αυτών, παρότι ο εκπροσωπούμενος απ’ αυτούς διάδικος μετά
την έκδοση της οριστικής απόφασης
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, οπότε
και απέκτησε πλέον την ικανότητα να
παρί-σταται στο δικαστήριο με το δικό
του όνομα, πρέπει ν’ απορρίπτεται
ως απα-ράδεκτη (Εφ.Αθ. 893/2004
Ελλ.Δνη 2006.205, βλ. Σ.Σαμουήλ, Η
Έφεση, Ε’ έκδοση, 2003, παρ. 49). Στην

προ-κειμένη περίπτωση, ο έκτος των
ενα-γόντων και ήδη εφεσιβλήτων (στην
Α έφεση)- εκκαλούντων (στη Β έφεση),
Α.Π, ως ανήλικος (γεννηθείς στις 31-11984) κατά την πρωτοβάθμια δίκη και
μέχρι την έκδοση της εκκαλουμένης
απόφασης, εκπροσωπήθηκε σ’ αυτήν
από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα
του, δεύτερο και τρίτη των εναγόντων
και ήδη εφεσιβλήτων –εκκαλούντων.
Πλην όμως, στις 20-1-2005, οπότε
ασκήθηκε υπό στοιχ. Α’ έφεση, ο ανωτέρω διάδικος ήταν ήδη ενήλικος και
επομένως ικανός να παρίσταται στο
δι-καστήριο με το δικό του όνομα. Επομένως, η έφεση αυτή, η οποία στρέφεται
κατά των νομίμων εκπροσώπων (γονέων) του Α.Π, παρότι ήδη ενηλίκου, πρέπει ν’ απορριφθεί, αυτεπαγγέλτως (άρθρο 73 του Κ.Πολ.Δ), ως απαράδεκτη
ως προς αυτόν (έκτο των εφεσιβλήτων)
και να καταδικαστούν οι εκκαλούντες στα
δικαστικά του έξοδα για τον πα-ρόντα
βαθμό δικαιοδοσίας (άρθρα 176, 183
και 192 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.), κατά τα
στο διατακτικό οριζόμενα.

1077/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Ζαφειρόπουλος, Αναστάσιος Τελώνης).
Μάρτυρες. Δεν μπορούν να εξετασθούν οι μάρτυρες εκείνοι που μετέχουν στη δίκη ως
δικαιούχοι ή υπόχρεοι έστω και αν δικάζονται με αντιπρόσωπο. Επίσης δεν εξετάζονται ως
μάρτυρες διάφορα εξομοιούμενα με το διάδικο πρόσωπα όπως ο νόμιμος αντιπρόσωπος
φυσικού προσώπου ανικάνου να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα καθώς και
ο εκούσιος αντιπρόσωπος που ενεργεί στη δίκη με την ιδιότητα αυτή. Όλοι αυτοί εξετάζονται
ως διάδικοι (415-420 ΚΠολΔ). Αλλιώς η κατάθεση τους δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα ίδια
ισχύουν και για τις ένορκες βεβαιώσεις. Η απόκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 671
ΚΠολΔ για λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που δεν πληρούν τους ορισμούς του νόμου
δεν εκτείνεται τόσο ώστε να παρέχεται η εξουσία στο δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη και
ανυπόστατα μέσα. Περιστατικά. Διατροφή. Ιδιωτικό συμφωνητικό που ρυθμίζει το ποσό
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διατροφής ανηλίκων. Δεν δεσμεύει το δικαστήριο ούτε τους ανηλίκους δικαιούχους.

Επειδή από τα άρθρα 339, 393,
επ., και 415 επ. ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο
μάρτυρας είναι τρίτο πρόσωπο διά-φορο
από τους διαδίκους. Τούτο σημαί-νει
ότι δεν μπορούν να εξετασθούν ως
μάρτυρες α) εκείνοι που μετέχουν στη
δίκη ως δικαιούχοι ή υπόχρεοι και μάλιστα όχι μόνο όταν δικάζονται αυτοπροσώπως, αλλά και όταν δικάζονται με
αντιπρόσωπο και β) διάφορα, εξομοιούμενα με το διάδικο, πρόσωπα, όπως
είναι και ο νόμιμος αντιπρόσωπος του
μετέχοντος στη δίκη νομικού προσώπου
ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος φυσικού
προσώπου, ανικάνου να παρίσταται
στο δικαστήριο με το δικό του όνομα
(άρθ. 62, 63, 64 Κ.Πολ.Δ.), καθώς και
ο εκούσιος αντιπρόσωπος αυτού που
ενεργεί στη δίκη με την ιδιότητα αυτή.
Όλοι αυτοί μπορούν να εξετασθούν από
το δικαστήριο μόνο κατά τα άρθρα 415420 ΚΠολΔ και όχι σαν τρίτα πρόσωπα
εκτός των διαδίκων, διαφορετικά η κατάθεση τους δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη,
γιατί αποτελεί ανεπίτρεπτο αποδεικτικό
μέσο. Για τον, κατά τα άνω, αποκλεισμό των ανωτέρω προσώπων ως μαρτύρων απαιτείται να υπάρχει η ως άνω
ιδιότητα τους κατά το χρόνο εξετάσεως
τους, γιατί αν προϋπήρχε και εξέλιπε ή
αν επήλθε μετά την κατάθεση τους, η
τελευταία είναι έγκυρη και λαμβάνεται
υπόψη από το δικαστήριο (ΟλΑΠ 1328/
77, ΑΠ 1361/2005 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Τα ανωτέρω για την ταυτότητα
του νομικού λόγου ισχύουν και επί ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον ειρηνοδίκη ή
συμβολαιογράφου κατά το άρθρο 671
παρ. 1 του ΚΠολΔ, με τις οποίες ο ενόρκως βεβαιών τρίτος καταθέτει ό,τι γνωρίζει περί των αποδεικτέων πραγματικών
περιστατικών. Άρα, ένορκη βεβαίωση

ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου
του ίδιου του διαδίκου ή του νομίμου
εκπροσώπου ή μέλους της διοικήσεως
του διαδίκου νομικού προσώπου ή του
αντιπροσώπου ανικάνου φυσικού προσώπου, είναι ανυπόστατο αποδεικτικό
μέσο. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του
άρθρου 671 παρ. 1 ΚΠολΔ, το δικαστήριο κατά την ειδική διαδικασία των
εργατικών διαφορών – που, σύμφωνα
με το άρθρο 681Β Κ.Πολ.Δ. εφαρμόζεται και στη διαδικασία των διαφορών
περί επιμέλειας και διατροφής τέκνων
– λαμβάνει υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους ορισμούς
του νόμου. Η απόκλιση όμως αυτή δεν
εκτείνεται τόσο, ώστε να παρέχεται η
εξουσία στο δικαστήριο να λαμβάνει
υπόψη, κατά την εν λόγω διαδικασία
και ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα.
(ΑΠ 1401/2006, ΕφΑθ 46/2005 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση η αντεκκαλούσα- εφεσίβλητη
με το δεύτερο λόγο της κρινομένης αντέφεσης της, ισχυρίζεται ότι εσφαλμένα
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν έλαβε
υπόψη του την υπ’ αριθ. 6441/28-222005 ένορκη βεβαίωση της ίδιας, ως
αντιπροσώπου των ανηλίκων τέκνων
της, ενώπιον της Συμ/φου Πατρών
Ε.Μ, που λήφθηκε νομίμως με τις
διατυ-πώσεις του άρθ. 671 παρ. 1 εδ.
γ; Κ.ΠοΛ.Δ. κρίνοντας αυτή ως ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο. Ο λόγος αυτός πρέπει ν’ απορριφθεί ως νομικά
αβάσιμος, αφού σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην αρχή της παραγράφου
αυτής, δεν εξετάζονται ως μάρτυρες τα
εξομοιούμενα με το διάδικο πρόσωπα,
όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι
η ως άνω εξετασθείσα ενάγουσα, η
οποία στη δίκη αυτή μετέχει ως ενάγουσα, αφενός ατομικώς για τον εαυτό της
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και αφετέρου ως αντιπρόσωπος των ανικάνων να παρίστανται στο δικαστήριο,
με το δικό τους όνομα, ανηλίκων τέκνων
της και συνεπώς ορθώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του
την παραπάνω ένορκη βεβαίωση της.
……Δυνάμει του ίδιου συμφωνητικού αυτού, στη διατροφή τους ορίσθηκε ότι θα συμμετέχει και ο εναγόμενος πατέρας τους, με το συνολικό ποσό
των 206 Ευρώ μηνιαίως και για τα δύο
ανήλικα καθώς και με το ήμισυ των
δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα που
θα λαμβάνει από την εργασία του. Η
εν λόγω ρύθμιση της καταβαλλόμενης
από τον εναγόμενο διατροφής δεν
περιορίσθηκε χρονικά, δεν ορίσθηκε
δηλαδή στο ανωτέρω συμφωνητικό
μέχρι πότε θα ισχύει αυτή. Ήδη με σχετικό λόγο της εφέσεως του ο εκκαλών
– εναγόμενος παραπονείται γιατί το
πρωτόδικο δικαστήριο, παρά την ως
άνω ρύθμιση, που έγινε με το προαναφερόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό επιδίκασε μεγαλύτερη μηνιαία διατροφή για
τα ανήλικα τέκνα του (ύψους 250 και
200 Ευρώ, αντίστοιχα για το καθένα,
όπως προαναφέρθηκε). Η γενόμενη
όμως το άνω ιδιωτικό συμφωνητικό
ρύθμιση δεν δεσμεύει ούτε τους δικαι-

ούχους ανηλίκους, ούτε το δικαστήριο,
όταν το με αυτήν οριζόμενο ποσό διατροφής υπολείπεται του κρινόμενου
από το δικαστήριο ως δικαιουμένου
από το οποίο (μεγαλύτερο) ποσό δεν
επιτρέπεται να παραιτηθεί ο δικαιούχος
για το μέλλον, η ανωτέρω δε συμφωνία
είναι στην περίπτωση αυτή άκυρη,
ως ενέχουσα παραίτηση διατροφής
του ανηλίκου για το μέλλον (ΑΠ 620/
1999 ΕλλΔνη 41.73, ΑΠ 14/1991 ΝοΒ
40.721, ΕφΑθ 9153/2005 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 1901/1995 ΕλλΔνη
36.1553, ΕφΘεσ 330/2000, αδημ. στο
νομ. τύπο). Επομένως τα ανήλικα τέκνα
του εναγομένου δεν δεσμεύονται από
την ως άνω συμφωνία, που έγινε με το
προαναφερόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό
και δικαιούνται, δια της εκπροσώπου
τους, μητέρα τους, ν ’αξιώσουν την καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλόμενης διατροφής, εφόσον η άνω συμφωνηθείσα υπολείπεται της, κατά τις
κρινόμενες ανάγκες τους, οφειλόμενης
διατροφής (βλ. και Βαθρακοκοίλη, Το
νέο Οικ. Δίκαιο, 2000, στο άρθρο 1499
παρ. 3, σελ. 794), πράγμα το οποίο και
έπραξαν με την κρινόμενη αγωγή.

1107/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαρία Μπαλάσκα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Νικολόπουλος, Ευλαλία Μιχαηλίδου).
Αναγκαστική εκτέλεση. Μπορεί να γίνει μόνο με εκτελεστό τίτλο. Προϋπόθεση της εγκυρότητας
της επιταγής προς πληρωμή είναι η συμφωνία αυτής με το περιεχόμενο του τίτλου στον
οποίο στηρίζεται η εκτέλεση. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση, το ποσό
που αναφέρεται στην επιταγή προς πληρωμή, πρέπει να είναι εκείνο που υποχρεώθηκε ο
οφειλέτης να πληρώσει τελεσίδικα με την απόφαση έστω και αν εσφαλμένως επιδικάσθηκε
μικρότερο ποσό από το πράγματι οφειλόμενο. Αυτό γιατί η κρίση του δικαστηρίου καλύπτεται
από το δεδικασμένο που καταλαμβάνει όχι μόνο το κυρίως δικαίωμα που κρίθηκε με την
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απόφαση αλλά και κάθε παρεπόμενο για το οποίο αρμοδίως έκρινε το δικαστήριο όπως είναι
το δικαίωμα για τους τόκους της απαίτησης που επιδικάσθηκε από το δικαστήριο. Η επιταγή
προς πληρωμή πρέπει να είναι σαφής γιατί αλλιώς αν κατά την κρίση του δικαστηρίου επήλθε
βλάβη στον οφειλέτη επέρχεται ακυρότητα. Τι πρέπει να περιέχει η επιταγή για τους τόκους.
Απόφαση τελεσίδικη διοικητικού Εφετείου που δίκασε προσφυγή με αμοιβή από εκτέλεση
δημοσίων έργων. Επιταγή προς πληρωμή κατά του δήμου (εργοδότη) και για τους τόκους
που δεν επιδικάσθηκε από το διοικητικό Εφετείο. Ανακοπή εναντίον του Μον. Πρωτοδικείου.
Ακύρωση της επιταγής. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθ. 904
ΚΠολΔ αναγκαστική εκτέλεση μπορεί
να γίνει μόνο βάσει εκτελεστού τίτλου
(ΑΠ 1387/1997 ΕΕμπΔ. ΜΔ 693) εκτελεστοί δε τίτλοι είναι α) οι τελεσίδικες
αποφάσεις καθώς και οι αποφάσεις
κάθε ελληνικού δικαστηρίου που κηρύχθηκαν εκτελεστές…» (ΑΠ 96/1996
ΕλΔνη 37.615, ΑΠ 489/1997 ΝοΒ 1999,
35). Εξάλλου όπως συνάγεται από τις
διατάξεις των άρθρων 916, 924 και 927
ΚΠολΔ βασική προϋπόθεση για την
εγκυρότητα της επιταγής προς πληρωμή είναι η συμφωνία αυτής με το περιεχόμενο του τίτλου στον οποίο στηρίζεται
για εκτέλεση. Ειδικότερα όταν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση,
το ποσό που αναφέρει η επιταγή προς
πληρωμή, πρέπει να είναι εκείνο που
υποχρεώθηκε ο οφειλέτης να πληρώσει
τελεσιδίκως με την απόφαση έστω και
αν εσφαλμένως επιδικάσθηκε μικρότερο ποσό από το πράγματι οφειλόμενο,
αφού η κρίση αυτή του δικαστηρίου
κα-λύπτεται ήδη από το δεδικασμένο.
Σύμ-φωνα με τις διατάξεις των άρθρων
321, 322, 324, 330 και 331 ΚΠολΔ το
δε-δικασμένο καταλαμβάνει όχι μόνο
το κυρίως δικαίωμα που κρίθηκε με την
απόφαση, αλλά και κάθε παρεπόμενο
για το οποίο αρμοδίως έκρινε το δικαστήριο, όπως είναι το δικαίωμα που
αναφέρεται στους τόκους της κυρίας
απαιτήσεως οι οποίες ακολούθως
επι-δικάσθηκαν στον δικαιούχο (ΕΑ

8803/1984 ΕλΔνη 26, 486). Περαιτέρω
κατά τη διάταξη του ως άνω άρθ.
924 ΚΠολΔ η επιταγή η οποία είναι η
πρώτη πράξη εκτέλεσης και συνάμα
αποτελεί προδι-κασία της εκτελεστικής
διαδικασίας, πρέπει να προσδιορίζει
την απαίτηση η οποία αποτελεί το
αντικείμενο της εκτέλεσης κατά τρόπο
σαφή, ορισμένο και αναμφίβολο, έτσι
που ο επιτασσό-μενος να γνωρίζει τι
και γιατί καλείται να παράσχει στον
επιτάσσοντα και να καθίσταται δυνατή η
συμμόρφωση εκεί-νου και σε αδράνεια
του η αναγκαστική εκτέλεση, καθόσον
αλλιώς επέρχεται ακυρότητα εφόσον
κατά την κρίση του δικαστηρίου, επήλθε
στον οφειλέτη βλάβη που δεν μπορεί
αλλιώς να επα-νορθωθεί παρά μόνο
με την κήρυξη της ακυρότητας κατά την
ΚΠολΔ 159§3 (Μπρίνια Αναγ. Εκτέλ.
αρ. 924, 5115) (ΑΠ 194/1995 ΕλλΔνη
37.101, ΑΠ 310/1992 Δ. 23.813, ΑΠ
47/1990 ΕλΔνη 31.812). Έτσι ως προς
τους τόκους πρέ-πει να προσδιορίζονται
τα στοιχεία που βασίζουν το οφειλόμενο
ποσό των τό-κων, δηλαδή το κεφάλαιον,
αφετήριος χρόνος και αν περιέχονται
τόκοι τόκων και αυτό το στοιχείο αλλιώς
η επιταγή είναι κατά τα άνω αόριστη,
πρέπει δη-λαδή το οφειλόμενο ποσό να
προκύπτει από τον τίτλο (ΑΠ 72/1995
ΕλΔνη 38. 585, ΑΠ 194/1995 ΕλΔνη
37.101, ΕΑ 2535/1998 ΕλΔνη 40.384,
ΕΑ 5667/1995 ΕλλΔνη 38. 1618, ΕΑ
2659/1992 ΕλΔνη 35.456, ΕΑ 10678/
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1984 ΕΕμπΔ 37.133). Αν η επιταγή
επιδόθηκε για μεγαλύτερο ποσό εκείνου
που αναγρά-φεται στον τίτλο, τότε αυτή
είναι άκυρη κατά το επιπλέον ποσό,
χωρίς να επέρ-χεται ακυρότητα ως προς
το υπόλοιπο και πράγματι οφειλόμενο
ως προς το οποίο η επιταγή διατηρεί
την ισχύ της και νομίμως χωρεί γιαυτό το
ποσό η εκτέλεση (ΑΠ 390/2000 ΕλΔνη
41, 1323, ΕΑ 1115/1992 ΕλΔνη 35.456).
Τέτοια περίπτωση ανακύπτει όταν με
την επιταγή αξιώνονται τόκοι του κεφαλαίου, οι οποίοι δεν επιδικάσθηκαν με
την καταψηφιστική (τελεσίδικη ή οριστική αλλά κηρυχθείσα προσωρινώς εκτελεστή) δικαστική απόφαση(ΑΠ 96/1996
ΕλΔνη 37.615). Στην περίπτωση της
επιταγής που αφορά σε ποσό μεγαλύτερο του εκτελεστού τίτλου και
που δεν καλύπτεται από το δεδικασμένο, χωρεί κατόπιν ανακοπής του άρθ.
933§§3,4 μερική ακύρωση της επιταγής
προς πληρωμή για το μη προκύπτον
ποσό εκ του εκτελεστού τίτλου. Ενώ
το μερικώς έγκυρο της επιταγής αυτής
αρκεί για την ισχυροποίηση της ενεργούμενης εκτελέσεως (ΑΠ 675/2001
ΕλΔνη 42.1575, ΑΠ 310/1992 Δ. 23.813,
ΑΠ 1078/1990 ΕλΔνη 32.796, ΑΠ
634/1988 ΕλΔνη 30.964, ΑΠ 1445/1980
Νοβ 29.707, ΕΑ 1839/2002 ΕλΔνη
45.852, ΕΑ 2535/1998 ΕλΔνη 40.384,
ΕΑ 2675/1993 ΕλλΔνη 35.476).
Η αναγκαστική εκτέλεση για το
εν μέρει έγκυρο ποσό συνεχίζει απρόσκοπτα και επηρεάζει μόνο την κατάταξη, αφού κατά το στάδιο αυτό εξετάζεται το ύψος της απαίτησης για την
ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται
η εκτέλεση (ΑΠ 1445/1980 ό.π.).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
κρίσιμα πραγματικά περιστατικά: Ο
ανακόπτων Δήμος μετά την ισχύ του
ν. 2539/1997 υπεισήλθε ως καθολικός
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διάδοχος της Κοινότητας Λακκόπετρας
Αχαΐας σε όλες τις υποχρεώσεις της
και στην ένδικη υπόθεση. Ο καθού η
ανακοπή εργολάβος άσκησε την από
3.1.1996 προσφυγή του κατά της ανωτέρω κοινότητας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στην οποία εξέθετε ότι ανέλαβε, εκτέλεσε προσηκόντως
και παρέδωσε αντί εργολαβικής αμοιβής τα περιγραφόμενα κοινοτικά
έργα αλλά ότι η καθής η προσφυγή
αρνήθη-κε να εκδώσει το σχετικό
ένταλμα πλη-ρωμής της εργολαβικής
αμοιβής του. Ότι μετά την σιωπηρή
απόρριψη της από 30.8.1995 αίτησης
του θεραπείας ενώπιον του Νομάρχη
Αχαΐας, με την πάροδο άπρακτης της
νόμιμης προθε-σμίας, ο καθού ζήτησε
με την ανωτέρω προσφυγή του να
ακυρωθεί η τεκμαιρό-μενη απόρριψη
από το Νομάρχη Αχαΐας της αιτήσεως
θεραπείας και να υπο-χρεωθεί η κυρία
του έργου Κοινότητα Λακκόπετρας να
του καταβάλει την εργολαβική αμοιβή
του ποσού 21.262.282 δρχ. Επί της
προσφυγής αυτής εκδόθηκε η 779/1997
απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πατρών
η οποία ακύρωσε την τεκμαιρόμενη
απόρριψη από τον Νομάρχη Αχαΐας
της από 30.8.1995 ένστασης – αίτησης
θεραπεί-ας του προσφεύγοντος και
υποχρέωσε την καθής η προσφυγή να
καταβάλει στον προσφεύγοντα το ποσό
των 21.180.597 δρχ. Στην απόφαση αυτή
ελλείψει σχετικού αιτήματος του προσφεύγοντος τότε καθού η ανακοπή δεν
έχει συμπεριληφθεί διάταξη περί επιδικάσεως τόκων επί του ανωτέρου ποσού
και δη από την 30.8.1995 ημερομηνία
κατάθεσης της αιτήσεως θεραπείας,
είτε από την άσκηση της από 3.1.1996
προσφυγής του και εφεξής. Ούτε όμως
και στο σκεπτικό της απόφασης αυτής
περιλαμβάνεται κρίση για απαίτηση
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καταβολής τόκων επί του ανωτέρω κεφαλαίου. Επιπλέον όμως δεν ασκήθηκε
κατά της απόφασης αυτής ένδικο μέσο
και ως εκ τούτου αυτή κατέστη αμετάκλητη, προκύπτει άλλωστε τούτο και
από το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1108/20.3.2006
πιστοποιητικό του ανωτέρω Εφετείου.
Επομένως η κρίση του ως άνω δικαστηρίου καλύπτεται από το δεδικασμένο
περί της ανυπαρξίας της αίτησης τόκων
εκ μέρους του προσφεύγοντος για το
κεφάλαιο εκείνο. Ο προσφεύγων ζήτησε
και εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 2/2000 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ανωτέρω
απόφασης και επέδωσε αντίγραφο του
με την κάτω από αυτό από 18.11.2003
δεύτερη επιταγή προς εκτέλεση προς
τον ανακόπτοντα με την οποία τον
κα-λούσε να του καταβάλει 1) για επιδικασθέν κεφάλαιο 21.180.597 δρχ. ή
62.158,76 €, 2) για τόκους του παραπάνω κεφαλαίου από 30.8.1995 ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως θεραπείας έως την 29.6.2000 ημερομηνία
επιδόσεως της πρώτης επιταγής για
εκτέλεση 24.171.465 δρχ. ή 70.936,
07 ευρώ, 3) για τόκους παραπάνω
κεφα-λαίου από 30.6.2000 έως την
18.11.2003 1.2002. 823 δρχ ή 3.529,
93 ευρώ, 4) για έξοδα απογράφου
912.500 δραχ. ή 2.676, 45 ευρώ, 5)
για έξοδα αντιγράφου χαρτοσήμανση
κ.λπ 150.000 δραχ. ή 440, 21 ευρώ,
6)για σύνταξη και επίδοση της πρώτης
επιτα-γής 300 ευρώ, 7) για σύνταξη και
κοινο-ποίηση της δεύτερης επιταγής 300
ευ-ρώ και όλα τα κονδύλια (πλην των
κον-δυλίων των τόκων) με το νόμιμο
τόκο από την επίδοση της δεύτερης
επιταγής μέχρι την εξόφληση του.
Σύμφωνα όμως με τη μείζονα
νομική σκέψη που προηγήθηκε η από
18.11.2003 επιταγή προς εκτέλεση είναι
άκυρη ως προς το προσβαλλόμενο
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με την ανακοπή υπ’ αριθ. 2 κονδύλιο
των τόκων χρονικού διαστήματος
από 30.8.1995 έως 29.6.2000 ποσού
70.936, 07 ευρώ επειδή ως προς αυτό
το κονδύλιο επισπεύδεται εκτέλεση
χω-ρίς την ύπαρξη εκτελεστού τίτλου
διότι, όπως προεκτέθηκε η υπ’ αριθμ.
779/1997 εκτελούμενη απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πατρών, δεν περιέχει
διάταξη, που να επιδικάζει τόκους και
επομένως δεν αποτελεί η απόφαση
αυτή εκτελεστό τίτλο για το κονδύλιο
αυτό και συνακόλουθα πρέπει να κηρυχθεί άκυρη ως προς αυτό η προσβαλλομένη (από 18.11.2003) επιταγή προς
εκτέλεση και τούτο ανεξάρτητα από τη
δικονομική βλάβη του ανακόπτοντος. Το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση του, έκρινε ομοίως
και δέχθηκε εν μέρει την ανακοπή ακολούθως δε ακύρωσε την ανακοπτόμενη
επιταγή προς εκτέλεση κατά το ποσόν
των 71.808, 68 ευρώ εκ των οποίων το
ποσό των 70.936,07 ευρώ για το υπ’
αριθμ. 2 κονδύλιο αυτής ενώ κατά το
υπόλοιπο ποσό των 872, 61 ευρώ, αυτό
αφορά τα υπ’ αριθμ. 4 και 5 κονδύλια
ως προς τα οποία ακύρωσε εν μέρει
τα προαναφερθέντα κονδύλια κατά τα
ποσά των 437, 42 ευρώ και 435,19 ευρώ
αντίστοιχα δέχθηκε δηλαδή τους δύο
πρώτους λόγους της ανακοπής και ως
προς την ουσιαστική τους βασι-μότητα.
Και όσον αφορά τα δύο τελευ-ταία
κονδύλια δεν υπάρχει ειδικό παράπονο από τον εκκαλούντα, ως προς το
πρώτο όμως από το ως άνω κονδύλιο
ο μοναδικός λόγος της έφεσης κατά
τον οποίον η εκκαλουμένη εσφαλμένα
εφάρμοσε τον νόμο επειδή κατά τους
ισχυρισμούς του εκκαλούντος οφείλεται
τόκος υπερημερίας από την καθυστέρηση πληρωμής του περιλαμβανομένου
στην εγκριθείσα πιστοποίηση ποσού
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πέραν της κατά το νόμο οριζομένης προθεσμίας είναι απορριπτέος ως αβάσιμος
και τούτο διότι η εκκαλουμένη δεν έκρινε
περί της τοκογονίας ή μη της απαιτήσεως του αλλά ότι, ελλείψει σχετικού
αιτήματος, δεν περιλαμβάνετο το σχετικό κονδύλιο των τόκων στον εκτελεστό

τίτλο και συνακόλουθα ακύρως επετάσσετο για την πληρωμή του ο καθού η
εκτέλεση ανακόπτων με την προσβαλλόμενη από 18.11.2003 επιταγή προς
εκτέλεση. Επομένως ορθά εφάρμοσε
τον νόμο και πρέπει να απορριφθεί η
έφεση κατ’ ουσίαν.

1135/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Νίκος Ζορμπάς).
Αδυναμία έκδοσης δικαστικής απόφασης που διαπιστώθηκε μετά το τέλος της συζήτησης.
Η συζήτηση επαναλαμβάνεται μετά από ορισμό νέας δικασίμου και η κλήση κοινοποιείται
με επιμέλεια είτε κάποιου διάδικου είτε της γραμματείας του δικαστηρίου. Στην περίπτωση
αυτή η κλήση για τη συζήτηση και τα αποδεικτικά επίδοσης συντάσσονται ατελώς (307
ΚΠολΔ). Στη νέα συζήτηση ο απολιπόμενος διάδικος θεωρείται ως κατ΄ αντιμωλίαν
δικαζόμενος αν είχε παραστεί προσηκόντως στην προηγούμενη συζήτηση.

Κατά το άρθρο 307 του ΚΠολΔ
αν για οποιοδήποτε λόγο που παρουσιάστηκε μετά το τέλος της συζητήσεως
είναι αδύνατο να εκδοθεί η απόφαση,
η συζήτηση επαναλαμβάνεται αφού
οριστεί νέα δικάσιμος και κοινοποιηθεί
κλήση. Ο ορισμός της δικασίμου μπορεί
να γίνει και η κλήση για τη συζήτηση
μπορεί να κοινοποιηθεί με την επιμέλεια
είτε κάποιου διαδίκου είτε της γραμματείας του δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή η κλήση για τη συζήτηση και
τα αποδεικτικά της επιδόσεως συντάσσονται ατελώς. Η νέα συζήτηση (ανασυ-

ζήτηση της υποθέσεως) συνεπεία
αδυναμίας εκδόσεως αποφάσεως αποτελεί, κατά την άποψη που το Δικαστήριο
τούτο δέχεται ως ορθότερη, συνέχεια
της συζητήσεως που προηγήθηκε κατ’
ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως της
παραγράφου 1 του άρθρου 254 του
ΚΠολΔ. Έτσι, στη νέα αυτή συζήτηση
ο απολιπόμενος διάδικος θεωρείται
ως κατ’ αντιμωλίαν δικαζόμενος αν
είχε παραστεί προσηκόντως στην
προηγούμενη συζήτηση (ΕΑ 1849/2001
ΕλλΔνη 44, 207, ΕΑ 3365/1995 ΕλλΔνη
37,1161).

1144/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δήμητριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Μάριος Παπαθεοδώρου, Νικόλαος Μπλάγκας).
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Η θετική δήλωση του τρίτου, αποτελεί τίτλο εκτελεστό για
το δανειστή. Η καταφατική δήλωση του τρίτου είναι δημιουργική υποχρέωσης του προς
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καταβολή των εξόδων της εξοφλητικής απόδειξης όπως είναι τα τέλη χαρτοσήμου,
Φ.Π.Α. τα οποία φέρει εκείνος κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Νομιμοποίηση
παθητική των διαδίκων. Εξετάζεται σε κάθε στάση της δίκης καθώς και οι κατά τα
άρθρα 62 και 72 προϋποθέσεις έγκυρης διεξαγωγής της δίκης. Αν δεν συντρέχουν
απορρίπτεται η αγωγή ως απαράδεκτη. Στοιχεία αγωγής για το παραδεκτό της.

Όπως προκύπτει από το άρθρο
983 παρ. 1 ΚΠολΔ, η κατάσχεση
χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτου
γίνεται με επίδοση στον τρίτο και σε
εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η
εκτέλεση του εγγράφου (κατασχετηρίου). Με το άρθρο 985 παρ. 1 ΚΠοΛΔ
καθιερώνεται υποχρέωση του τρίτου,
στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, να προβεί, μέσα σε οκτώ ημέρες από την επίδοση σ’ αυτόν του κατασχετηρίου, σε δήλωση στην οποία να
αναφέρεται αν υπάρχει η κατασχεθείσα
απαίτηση. Σε καταφατική περίπτωση,
ο τρίτος παρέχει τη διαβεβαίωση ότι θα
παρακρατήσει ό,τι τυχόν θα προκύψει
στο μέλλον υπέρ του καθού η κατάσχεση από τη μνημονευόμενη στο κατασχετήριο βασική έννομη σχέση. Η καταφατική δήλωση του τρίτου αποτελεί τίτλο
εκτελεστό για τον κατασχόντα δανειστή,
υπό την έννοια του άρθρου 904 παρ. 2
περ. ζ΄ ΚΠολΔ, με τον οποίο μπορεί να
προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση κατά
της περιουσίας του τρίτου. Συνεπώς, αν
ο τρίτος αρνείται την πληρωμή, εκβιάζεται με την κατ’ άρθρο 989 ΚΠολΔ
εκτέλεση της καταφατικής δήλωσης
του, η οποία γίνεται με τα μέσα εκτέλεσης προς ικανοποίηση χρηματικών
απαιτήσεων σε βάρος της ατομικής
πε-ριουσίας του τρίτου (βλ. Μπέη, Δ.
9.563, Μπρίνια, Αναγκ.Εκτελ., β’έκδ.,
παρ. 482). Αν στο κατασχετήριο αναφέρεται ότι επιβάλλεται κατάσχεση και
για τους τόκους του κεφαλαίου ως την
εξόφληση του, θα υπολογιστούν και οι

έως την ένατη ημέρα από την επίδοση
του κατασχετηρίου στον καθού η εκτέλεση τόκοι (βλ. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ
τ. ΣΤ΄, άρθρο 988 αρ. 5). Η καταφατική
δήλωση του τρίτου είναι δημιουργική
υποχρέωσης του προς καταβολή των
εξόδων της εξοφλητικής απόδειξης,
όπως είναι τα τέλη χαρτοσήμου ή ο
φό-ρος προστιθέμενης αξίας, τα οποία
φέ-ρει εκείνος κατά του οποίου γίνεται
η εκτέλεση (βλ. Καρακατσάνη, στον
ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, άρθρο
425 αρ. 3). Εξάλλου, κατά το άρθρο
73 ΚΠολΔ, το δικαστήριο εξετάζει και
αυ-τεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, αν συντρέχουν οι κατά τα άρθρα 62
έως 72 του ιδίου κώδικα προϋποθέ-σεις
έγκυρης διεξαγωγής της δίκης, με-ταξύ
των οποίων και η παθητική νομιμοποίηση του ενάγοντος, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται την απόρριψη της
αγωγή ως απαράδεκτης. Περαιτέρω,
όπως προκύπτει από τις διατάξεις των
άρθρων 111 παρ. 2, 117, 118 εδ. 4 και
216 παρ. 1 ΚΠολΔ, το δικόγραφο της
αγωγής, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 και 117, πρέπει
να παρέχει επί ποινή απαραδέκτου,
ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της
διαφοράς, η οποία συντελείται με την
έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν
σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση της από τον
ενάγοντα κατά του εναγομένου (ΑΠ
1056/2002 ΕλλΔνη 45.84, ΑΠ 48/1987
ΕΕΝ 1987. 868). Η έκθεση όλων των
θεμελιούντων κατά νόμο την αγωγή
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πραγματικών περιστατικών, τα οποία
δεν μπορούν να οριστούν γενικά, αλλά
προσδιορίζονται ειδικά, αποτελεί προϋπόθεση το παραδεκτού της αγωγής
(ΑΠ 496/1990 ΕΕρΔ 50. 235, ΕφΑθ
2302/2006 ΕλλΔνη 48. 598).
Στην προκειμένη υπόθεση, η
ενά-γουσα με την κρινόμενη αγωγή της
εκθέτει, ότι με την 824/2001 απόφαση
του Εφετείου Πατρών η εναγομένη
υπο-χρεώθηκε να της καταβάλει το
ποσό των 108.706, 58 ευρώ. Για την
ικανοποί-ηση της απαίτησης της αυτής
η ενά-γουσα επέβαλε κατάσχεση στα
χέρια της Αγροτικής Τράπεζας, ως
τρίτης, σε χρηματικές απαιτήσεις της
εναγομένης κατά της Τράπεζας αυτής,
εκείνη δε της κατέβαλε 593.047, 46
ευρώ και ειδικό-τερα :α) 3.815, 11 ευρώ
για δικαστικά έξοδα, β) 12.710, 44 ευρώ
για έκδοση απογράφου, γ) 108.706, 58
ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο, δ) 36.
050 ευρώ για αμοιβή των δικηγόρων για
τη σύνταξη δύο επιταγών προς εκτέλεση
και δικαιώματα των δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις αυτών και ε) 431.815,
37 ευρώ για τόκους υπερημερίας μέχρι
την 23.4.2003, η δε ενάγουσα εξέδωσε,
όπως είχε υποχρέωση τα αναφερόμενα
σ’ αυτήν τρία τιμολόγια για τα ως άνω
ποσά που εισέπραξε από την Τράπεζα,
πλέον χαρτοσήμου 3, 6% ποσού
16.140, 27 ευρώ για τα υπό στοιχ. α,
β, ε κονδύλια και ΦΠΑ ποσού 26.056,
58 ευρώ για τα υπό στοιχ.γ και δ κονδύλια. Ότι μετά την ανωτέρω καταβολή
απέμεινε υπόλοιπο από 16.631,14
ευ-ρώ για τόκους υπερημερίας του επιδικασθέντος ποσού, το οποίο οφείλει
η εναγομένη. Συνολικά η οφειλή της
ενα-γομένης από τις προαναφερόμενες
αι-τίες από χαρτόσημο, Φ.ΠΑ και τόκους
κεφαλαίου ανερχόταν την 9.12.2003
που την όχλησε προς τούτο, στο ποσό
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των 58.827, 59 ευρώ, πλην όμως η
ενα-γομένη αρνείται να της καταβάλει το
πο-σό αυτό και να παραλάβει τα εκδοθέντα τιμολόγια. Με βάση το ιστορικό
αυτό ζητεί να υποχρεωθεί η εναγομένη
να της καταβάλει το παραπάνω ποσό,
με το νόμιμο τόκο από την 10.12.2003,
άλλως από την επίδοση της αγωγής
μέχρι την εξόφληση και να απειληθεί
κατ ’ αυτής χρηματική ποινή ποσού
5.900 ευρώ για την παράβαση της
υπο-χρέωσης της να παραλάβει τα
τιμο-λόγια. Κατά τα διαλαμβανόμενα
στην αγωγή η ενάγουσα εισέπραξε την
απαίτηση της από την Αγροτική Τράπεζα ως τρίτη, στα χέρια της οποίας
κατέσχεσε απαίτηση της εναγομένης
καθής η κατάσχεση. Τούτο σημαίνει ότι
η εν λόγω Τράπεζα έκανε την προβλεπόμενη από το άρθρο 988 παρ. 1 ΚΠολΔ
καταφατική δήλωση τρίτου ότι υπάρχει
η κατασχεθείσα απαίτηση. Επομένως,
μετά την πάροδο των οκτώ ημερών
από την κοινοποίηση της κατά-σχεσης
στην καθής η εκτέλεση ενα-γομένης,
όφειλε η Τράπεζα αυτή, σύμ-φωνα με το
άρθρο 988 παρ. 1 ΚΠολΔ, να καταβάλει
στην ενάγουσα επισπεύ-δουσα τόσο
την κατασχεθείσα απαίτη-ση, όσο και
τα έξοδα της εξοφλητικής απόδειξης,
όπως είναι τα τέλη χαρτο-σήμου και
ο φόρος προστιθέμενης αξίας που
αναλογούν στα ποσά που κατέβαλε. Γι’
αυτό και η ενάγουσα δεν νομιμοποιείται
παθητικώς να στραφεί εναντίον της
εναγομένης, γιατί μόνη υπεύθυνη
είναι η Αγροτική Τράπεζα σε βάρος
της οποίας η ενάγουσα διαθέτει τίτλο
εκτελεστό. Συνεπώς, αναφορικά με τα
αιτούμενα κονδύλια για χαρτόση-μο
και ΦΠΑ, η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως παθητικώς ανομιμοποίητη.
Επίσης, κατά το κονδύλιο της που αφορά τόκους η αγωγή είναι απαράδεκτη
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λόγω αοριστίας, αφού δεν αναφέρεται
στο δικόγραφο της το περιεχόμενο του
κατασχετηρίου αναφορικά με τους τόκους του κεφαλαίου και αν οι τόκοι αυ-τοί
αναφέρονται στο χρονικό διάστημα έως
την ένατη ημέρα από την επίδοση του

στην εναγομένη ή σε μεταγενέστερο
χρονικό διάστημα, ώστε να κριθεί αν
οφείλονται από την εναγομένη. Κατόπιν
αυτών πρέπει να απορριφθεί η αγωγή
ως απαράδεκτη.

1177/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Ζήκος, Κώστας Ελ. Πετρόπουλος).
Ένορκες βεβαιώσεις. Δήλωση στο ακροατήριο του πρωτόδικου δικαστηρίου για την
εξέταση μαρτύρων μετά τη συζήτηση. Είναι νόμιμη η ένορκη βεβαίωση αν λήφθηκε
μετά τη συζήτηση της αγωγής αλλά όχι σε μεταγενέστερο χρόνο της 12ης μεσημβρινής
της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση δηλαδή πριν την εξάντληση των
χρονικών ορίων στα οποία μπορούν να προταθούν προς αντίκρουση ισχυρισμοί και
να προσκομιστούν τα οικεία αποδεικτικά μέσα και τα έγγραφα που επικαλούνται και
προσκομίζουν οι διάδικοι. Περιστατικά.

Από τις ένορκες καταθέσεις των
μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο
του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά δημόσιας
συνεδριάσεως αυτού, τις υπ’ αριθ.
34565, 34566 και 34567/2005 ένορκες
βεβαιώσεις, ενώπιον της συμ/φου Πατρών Α.Ρ, που έχουν ληφθεί με επιμέλεια της εναγομένης, μετά από νόμιμη
κλήτευση του ενάγοντος κατά την ημέ-ρα
της συζήτησης αγωγής στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου
που λαμβάνονται υπόψη, αφού έχουν
συνταχθεί μετά τη συζήτηση της αγωγής, αλλά όχι σε μεταγενέστερο χρόνο
της 12ης μεσημβρινής της τρίτης εργάσιμης ημέρα κατά τη συζήτηση, δηλαδή
πριν την εξάντληση των χρονικών ορίων
στα οποία μπορούν να προταθούν

προς αντίκρουση ισχυρισμοί και να
προ-σκομιστούν τα οικεία αποδεικτικά
μέσα (ΑΠ 206/1999 ΕλλΔνη 40, 1037,
ΑΠ 653/199 ΕλλΔνη 36.335) και τα έγγραφα, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πλην της υπ’ αριθ.
2280/2005 ένορκης βεβαίωσης ενώπιον
της συμ/φου Πατρών Α.Φ, που έχει ληφθεί με επιμέλεια του ενάγοντος, χωρίς
όμως νομότυπη κλήτευση της εναγομένης (άρθρο 270 παρ 2 Κ.Πολ.Δ.), δεδομένου ότι η αυτή – ένορκη βεβαίωση
– συντάχθηκε χωρίς την παρουσία της
εναγομένης σε άλλη ημέρα ήτοι στις 711-2005 και όχι στις 9-11-2005, όπως
αναγραφόταν στη σχετική κλήση και
κατά συνέπεια ως ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο δεν λαμβάνεται υπ’ όψη ούτε
για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων
(ΑΠ 1505/2004 ΕλλΔνη ΕλλΔνη 2005.
755).
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1218/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτρης Γεωργούσης, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ
Αλεξάνδρα Γιανοπούλου).
Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Αν ο τρίτος είναι τράπεζα η κατάσχεση γίνεται στο κατάστημα
ή υποκατάστημα όπου είναι η κατάσχεση. Διάφορες αντίθετες απόψεις. ΚΕΔΕ. Κατάσχεση
στα χέρια τρίτων. Περιεχόμενο των κατασχεμένων. Κατάσχεση σε Τράπεζα. Κοινοποίηση
του κατασχετηρίου στο κεντρικό κατάστημα και όχι στο υποκατάστημα όπου οι καταθέσεις
του οφειλέτη. Η κατάσχεση είναι ανυπόστατη. Περιστατικά.

Κατά την διάταξη του άρθρ. 90
του Ν.Δ. της 17-7/13-8/1923 «Εάν η
εταιρεία έχει υποκαταστήματα εν Ελλάδι, κατάσχεσις εις χείρας αυτής επιτρέπεται μόνον παρά τω καταστήματι ή
τω υποκασταστήματι, ένθα υφίσταται
η κα-τάθεσις ή άλλη οφειλή προς τον
καθ’ ου η κατάσχεσις». Η διάταξη αυτή
δεν καταργήθηκε με το άρθρ. 52 παρ. 3
Εισ.Ν ΚΠολΔ, όπως σαφώς προκύπτει
από την τελευταία αυτή διάταξη, με την
οποία καταργήθηκαν τα άρθρ. 60, 63,
92 και 94 του ως άνω Ν.Δ. Παρά ταύτα
το ζήτημα αν εξακολουθεί να ισχύει η
παραπάνω διάταξη έχει απασχολήσει
έντονα, κυρίως την θεωρία (τα κατώτερα
δικαστήρια ακολουθούν την άποψη ότι
εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη αυτή,
ενώ για το θέμα αυτό δεν υπάρχουν,
τουλάχιστον πρόσφατα, δημοσιευμένες
αποφάσεις εφετείων ή του ΑΠ). Έτσι
έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το άρθρο
αυτό δεν έχει παύσει να ισχύει (βλ. Λ.
Κοτσίρη στον Τιμητικό Τόμο Κ. Μπέη,
σελ. 2940, Αν. Ταμαμίδης, Η κατάσχε-ση
των τραπεζικών καταθέσεων, 2005, σελ.
113, Σπ. Τ, Χρ ΙΔ, 2000. 306). Αντί-θετα
κατ’ άλλη άποψη η ως άνω διάτα-ξη
δεν μπορεί πλέον να εφαρμοσθεί.
Ειδικώτερα κατά την άποψη αυτή
θεμέ-λιο της διατάξεως υπήρξε η

δυσχέρεια ταχείας επικοινωνίας των
υποκαταστη-μάτων μιας εταιρίας και η
συνεπεία αυ-τής ανάγκη προστασίας
των συμφε-ρόντων της, συνισταμένων
στην εξασφά-λιση της εμπρόθεσμης
υποβολής δη-λώσεως (άρθρ. 985
ΚΠολΔ), στην απο-τροπή του κινδύνου
διπλής πληρωμής κλπ. (βλ. Καστριώτης,
Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτου, τομ.
Α’, 1985, σελ. 122, Ταμαμίδης, όπου
παραπ., σελ. 109, σημ. 202). Σήμερα
όμως τέτοια δυσχέρεια δεν υφίσταται και
έτσι εξέ-λιπε ο δικαιολογητικός λόγος της
δια-τάξεως αυτής, τυχόν δε επίκληση
της εκ μέρους της τράπεζας μπορεί να
αποκρουσθεί με την ένσταση εκ του
άρθρ. 281 ΑΚ, αφού η επίκληση αυτή
υπερακοντίζει τον κατά την ratio tegis
«οικονομικό σκοπό» του δικαιώματος
της τράπεζας (Ψυχομάνης, Αρμ. 989
(994), πρβλ. Βαθρακοκοίλης, ΚΠολΔ,
συμπληρωματικός τόμος 2001, άρθρ.
982. 5, Γεσίου – Φάλτση, Τιμητικός
Τόμος Κ. Μπέη, σελ. 2128-2129). Παρ’
ότι η τελευταία αυτή άποψη στηρίζεται
στην υφισταμένη πραγματική κατάσταση, αφού είναι κοινώς γνωστό ότι οι τράπεζες ( και όχι μόνο) είναι πλέον μηχανοργανωμένες, και μάλιστα όχι μόνο
με-ταξύ των καταστημάτων τους, αλλά
με-ταξύ τους με διατραπεζικά συστήματα
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συναλλαγών και πληροφοριών, εν
τούτοις δεν είναι δυνατή η αποδοχή της.
Τούτο διότι (α) η άποψη αυτή οδηγεί
σε μία contra leg em ερμηνεία (βλ.
Καστριώτης, Δ. 38.77), όπως δε έχει
παρατηρηθεί τα συστήματα μηχανογραφήσεως «..διευκολύνουν την επικοινωνία και την μετακίνηση της πληροφορίας, δεν μπορούν όμως να αναιρέσουν
την εφαρμογή ρητών νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως την του ως άνω άρθρου
90…» (Λ. Κοτσίρης, όπου παραπ.),
επίσης δε «Σε ένα συντεταγμένο Κράτος δικαίου οι νόμοι κατά κανόνα ούτε
δημιουργούνται ούτε καταργούνται
αυτομάτως δια της μεταβολής των τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών ή άλλων
συνθηκών…» (Σπ. Τσαντίνης, όπου
πα-ραπ., σελ. 306). (β) Η επίδοση του
κα-τασχετηρίου στο υποκατάστημα της
τράπεζας αποτελεί δικονομική υποχρέωση του κατασχόντος και στοιχείο
της εγκυρότητας της κατασχέσεως. Η
επί-κληση από την τράπεζα της υποχρεώσεως αυτής του κατασχόντος δεν
αποτελεί ενάσκηση του δικαιώματος
της του ουσιαστικού δικαίου, ώστε να
μπορεί να γίνει επίκληση από τον κατασχόντα, στην ανακοπή κατά της δηλώσεως της τράπεζας, της αντιθέσεως της
συμπεριφοράς της τελευταίας προς την
διάταξη του άρθρ. 281 ΑΚ, επειδή αυτή
επιμένει στην τήρηση της διατάξεως
του άρθρ. 90 του Ν.Δ. του 1923. Τούτο
ενό-ψει του ότι η απαγόρευση της ασκήσεως του δικαιώματος που απορρέει
από το άρθρο 281 ΑΚ με τους όρους
που αυτό προβλέπει, είναι παραδεκτή
μόνο για δικαίωμα το οποίο απορρέει
από διατάξεις ουσιαστικού νόμου και
όχι από διατάξεις δικονομικές, αφού το
άρθρο 281 ΑΚ, όπως προκύπτει από
το πνεύμα και το σκοπό του, ρυθμίζει
την άσκηση των δικαιωμάτων, που
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απορρέουν από ουσιαστικούς νόμους
και όχι από δικονομικούς (ΑΠ Ολομ.
16/2006 ΕλΔ 2006.1331, ΑΠ 897/2007
ΝΟΜΟΣ, 196/2006 ΔΕΕ 2006.396),
όπως είναι η διάταξη του άρθρ. 90 του
Ν.Δ της 17-7/13-8-1923. Ερευνητέον
είναι αν η επίκληση της ως άνω διατάξεως από τις τράπεζες προσκρούει
στην προβλεπομένη από το άρθρ.
25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της
ανα-λογικότητας (περί της οποίας βλ.
ΑΠ 43/2005 ΝΟΜΟΣ), περί της οποίας
όμως δεν μπορεί να γίνει λόγος στην
προκειμένη περίπτωση αφού δεν υπάρχει σχετικός λόγος ανακοπής. Τέλος (γ)
δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί η
άποψη ότι η κήρυξη της ακυρότητας
της επιδόσεως του κατασχετηρίου, σε
περίπτωση μη επιδόσεως αυτού στο
κατάστημα όπου υφίσταται η κατάθεση, δικαιολογείται μόνον επί συνδρομής
δικονομικής βλάβης της τράπεζας.
Τού-το διότι από την διατύπωση της
σχετι-κής διατάξεως («…επιτρέπεται
μόνον…») συνάγεται η ακυρότητα της
κατασχέσε-ως ανεξαρτήτως βλάβης της
τράπεζας.
Κατά την διάταξη του άρθρ. 30
παρ. 1 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) «Η
κατάσχεσις εις χείρας τρίτων των εις
χείρας αυτών ευρισκομένων χρημάτων,
καρπών και άλλων κινητών πραγμάτων
του οφειλέτου του Δημοσίου ή των οφειλομένων εν γένει προς αυτό, ενεργείται
υπό του Διευθυντού του Δημοσίου
Τα-μείου δια κατασχετηρίου εγγράφου
μη κοινοποιουμένου εις τον οφειλέτην,
πε-ριέχοντος δε:α)το όνομα, επώνυμον,
όνομα πατρός του οφειλέτου, β) το
ονο-ματεπώνυμον του τρίτου εις χείρας
του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεσις,
γ) πίνακα χρεών του οφειλέτου και
δ) χρο-νολογίαν και υπογραφή του
Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου».
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Εξ άλλου κατά την διάταξη του άρθρ.
89 «Αι διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής
Δικονομίας εφαρμόζονται εφ’ όσον
δεν αντίκειται εις τας διατάξεις του
παρόντος Ν. Διατάγ-ματος…», ενώ
τέλος κατά την διάταξη του άρθρ. 95
παρ. 2 «Από της ισχύος του παρόντος
Ν.Διατάγματος καταργεί-ται το Π.Δ. της
24/27 Αυγούστου 1931, περί κωδικός
του νόμου περί εισπρά-ξεως των
δημοσίων εσόδων, ως ετροποποιήθη
και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως
ως και πάσα γενική ή ειδική διάταξις
αντικείμενη εις τας διατάξεις του παρόντος Ν. Διατάγματος ή ρυθμίζουσα
θέματα διεπόμενα υπό τούτων». Από
τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι με
τον Κ.Ε.Δ.Ε. δεν ρυθμίστηκε το θέμα
της διαδικασίας κατασχέσεως κατά των
οφειλετών του Δημοσίου εις χείρας τρίτων (άρθρ. 30 παρ. 1) και κατά συνέπεια
ως προς αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΠολΔ και του ΕισΝΚΠολΔ
βέ-βαια (άρθρ. 89). Συνακόλουθα δεν
συν-τρέχει περίπτωση εφαρμογής και
του άρθρ. 95 παρ. 2 αυτού, ως προς
την διάταξη του άρθρ. 90 του Ν.Δ.
της 17.7/13.8.1923, η οποία κατά τα
προεκτεθέντα εξακολουθεί να ισχύει,
ως προς τις κατασχέσεις εις χείρας
Α.Ε. ως τρίτων, εφαρμοζόμενη και επί
των κατασχέσεων αυτών εκ μέρους του
Δημοσίου κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. .
Αποδεικνύονται τα εξής:Για την
εξασφάλιση απαιτήσεως του ανακόπτοντος Ελληνικού Δημοσίου ποσού
12.495 ευρώ κατά του Π.Σ ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου με το υπ’
αριθμ. πρωτ. 32828/283/16.12.2003
κατασχετήριο έγγραφο επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της καθ’
ης η ανακοπή ανώνυμης εταιρίας με την
επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.»,
που έχει την έδρα της στην Αθήνα, ως

465

τρίτης, όλων όσων οφείλει ή θα οφείλει
στον μέλλον από καταθέσεις κλπ. στον
ως άνω οφειλέτη του και μέχρι του ποσού των 12.495 ευρώ. Το παραπάνω
κατασχετήριο επιδόθηκε, όπως συνομολογείται, στην έδρα της Τράπεζας
στην Αθήνα την 22.12.2003 και όχι στο
κατάστημα της καθ’ ης στο οποίο ο οφειλέτης αυτός έχει καταθέσεις. Η Τράπεζα
την 24.12.2003 κοινοποίησε στο ανακόπτον την από 23.12.2003 εξώδικη
αρνητική δήλωση της, με την οποία ισχυρίσθηκε ότι η επιβληθείσα κατάσχεση εις
χείρας της ως τρίτης είναι ανυπόστατη,
διότι δεν έγινε στο υποκατάστημα που
τηρείται ο λογαριασμός του ως άνω
οφειλέτη του ανακόπτοντος, σύμφωνα
με την διάταξη του άρθρ. 90 του ΝΔ της
17.7/13.8.1923. Κατά της δηλώσεως
αυτής το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε
την από 31.12.2003 ανακοπή του, με
την οποία ζητούσε όσα αναφέρθηκαν
ανωτέρω (υπό ΙΙΙ), ειδικώτερα δε ζητούσε την ακύρωση της δηλώσεως της
καθ’ ης η ανακοπή, επειδή η ως άνω
διάταξη του άρθρ. 90 δεν εφαρμόζεται
στη προκειμένη περίπτωση που η κατάσχεση γίνεται με βάση τον Κ.Ε.Δ.Ε.,
άλλως επειδή η δήλωση αυτή αντίκειται
στην διάταξη του άρθρ. 281 ΑΚ. Η εκκαλουμένη δέχθηκε ότι έχουν εκλείψει οι
λόγοι που επέβαλαν την ως άνω διάταξη
και ότι λόγω της μηχανογραφήσεως
του συστήματος των τραπεζικών
συναλλαγών της καθ’ ης η ανακοπή,
αυτή έχει την ευχέρεια να αποστείλει
άμεσα στα υποκαταστήματα της αιτήματα περί υπάρξεως ή μη λογαριασμών
στο όνομα του ως άνω οφειλέτη του
ανακόπτοντος και να προβεί άμεσα στην
δέσμευση τους με την χρήση του συστήματος «swift». Με βάση τις παραδοχές
αυτές η εκκαλουμένη δέχθηκε την ένσταση περί αντιθέσεως της δηλώσεως
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της καθ’ ης η ανακοπή στην διάταξη
του άρθρ. 281 ΑΚ, που πρότεινε το
ανα-κόπτον με τον 2ο - επικουρικό λόγο
της ανακοπής, και έκαμε δεκτή την ανακοπή, ως προς τον λόγο αυτό, ακύρωσε
την ως άνω αρνητική δήλωση της καθ’
ης η ανακοπή και διέταξε τα προαναφερθέντα (ανωτέρω υπό ΙΙΙ). Έτσι όμως
που έκρινε η εκκαλουμένη εσφαλμένα
ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις
που αναφέρθηκαν στην μείζονα σκέψη
(υπό στοιχ. ΙV. 1), αφού η επιβολή της
κατασχέσεως ήταν ανυπόστατη, ως μη
γενομένη στα χέρια τρίτου, δηλαδή του
καταστήματος της καθ’ης στο οποίο
«…υφίσταται η κατάθεσις ή άλλη οφειλή προς τον καθ’ ου η κατάσχεσις»,
σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στην
σκέψη αυτή, τούτο δε έχει σαν συνέ-πεια
την μη ενεργοποίηση της υποχρεώσεως της καθ’ ης να προβεί σε δήλωση
κατ’ άρθρ. 985 ΚΠολΔ (Μπρίνιας,
Αναγκ.Εκτέλεση, τόμος ΙΙΙ, άρθρ. 985,
αριθμ. 457, σελ. 1371, Καστριώτης, Η
κατάσχεσις εις τας χείρας τρίτου, 1985,
τόμος ΙΙ, σελ. 606, Γεσίου- Φάλτση,
Αναγκ.Εκτέλεσις, Ειδικό Μέρος, 2002,

παρ. 64, σελ. 790-791, Μητσόπουλος,
ΕλΔ 1984.22).
Κατά συνέπεια πρέπει κατά παραδοχή του 1ου λόγου της κρινομένης
εφέσεως να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, να κρατηθεί η υπόθεση
και να δικασθεί κατ’ ουσίαν (άρθρ. 535
παρ. 1 ΚΠολΔ) και να απορριφθεί ο
2ος – επικουρικός λόγος της ανακοπής
ως μη νόμιμος. Περαιτέρω απορριπτέος
ως μη νόμιμος είναι και ο 1ος –κύριος
λόγος της ανακοπής περί μη εφαρμογής
στην προκειμένη περίπτωση της
διατά-ξεως του άρθρ. 90 του Ν.Δ. της
17.7/13.8.1923, επειδή συντρέχει κατάσχεση με βάση τον Κ.Ε.Δ.Ε., όπως
αβάσιμα υποστηρίζει το ανακόπτον,
σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην μείζονα σκέψη (υπό ΙV. 2). Επομένως
πρέπει να απορριφθεί η ανακοπή στο
σύνολο της και να καταδικασθεί το
ανακόπτον στην δικαστική δαπάνη της
καθ’ης η ανακοπή και των δυο βαθμών
δικαιοδοσίας, επειδή ηττάται (άρθρ. 22
Ν.Δ. 3697/1957 σε συνδυασμό με την
υπ’ αριθμ. 134/1933 Υ.Α., ΦΕΚ Β’11)
κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

1244/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Ζαχαρόπουλος Δικαστικός Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ.,
Αθανάσιος Ασημακόπουλος, Φώτιος Λουμίτης).
Πλειστηριασμός. Δικαίωμα υπερθεματιστή να καταγγείλει τη μετά την κατάσχεση του ακινήτου
μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης ή κατοχής με βάση άλλη σχέση με την κατάσχεση σε
προθεσμία τριών μηνών από την μεταγραφή της περίληψης (997 ΚΠολΔ). Αν παρέλθει η
τριών μηνών προθεσμία δεν υπόκειται πλέον σε καταγγελία αλλά αναπτύσσει απεριόριστα τη
δεσμευτικότητα της. Η κίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης μετά εξάμηνο από
την καταγγελία γίνεται με την επίδοση επιταγής προς τον καθού η εκτέλεση. Τίτλος εκτελεστός
είναι η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης. Χωρεί ανακοπή σύμφωνα με το άρθρο 933
ΚΠολΔ. Ανακοπή. Περισσότεροι λόγοι ανακοπής. Είναι αντικειμενική σώρευση περισσοτέρων
ανακοπών και κάθε λόγος ανακοπής συνιστά ιδιαίτερη βάση. Δεν αποκλείεται όμως να
πρόκειται για άσκηση περισσοτέρων λόγων επικουρικώς. Αν πρόκειται για επικουρικούς
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λόγους το εφετείο στην περίπτωση που εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση που δέχθηκε
τον πρώτο λόγο, έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τους άλλους λόγους, αλλιώς, στην περίπτωση
των πολλών λόγων ανακοπής, δεν μπορεί το εφετείο να εξετάσει τους άλλους λόγους αν δεν
υπάρχει παράπονο με την έφεση. Περιστατικά.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 997 ΚΠολΔ «η μετά την κατάσχεση του ακινήτου εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης ή κατοχής του με
βά-ση άλλη έννομη σχέση από τον οφειλέτη ή τον τρίτο κύριο ή νομέα, μπορεί
να καταγγελθεί από τον υπερθεματιστή
μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από
τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης. Με την καταγγελία
αυτή η μίσθωση ή άλλη σχέση λύνεται
μετά εξάμηνο και χωράει η κατά το
άρθρο 1005 παρ 2 εκτέλεση». Με βάση
τη διάταξη αυτή ισχύουν τα ακόλουθα:1) η εκμίσθωση ή η παραχώρηση
της χρήσης ή κατοχής με άλλη έννομη
σχέση δεν αποτελεί «διάθεση» και δεν
εμπίπτει στα προηγούμενα εδάφια της
παρ 1 του άρθρου 997 και είναι επομένως έγκυρη, έστω και αν συνομολογήθηκε μετά την επιβολή της κατάσχεσης.
Συνεπώς αν αποδεικνύεται με έγγραφο
βέβαιης χρονολογίας, έχει πλήρη νομική ενέργεια και δεσμευτικότητα σύμφωνα με το άρθρο 614 ΑΚ και τις ειδικές
διατάξεις για την προστασία των εμπορικών μισθώσεων. Ο αναδεικνυόμενος
όμως ως υπερθεματιστής, μετά τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, αφού δηλαδή καταστεί
κύριος του ακινήτου, έχει από το νόμο
το διαπλαστικό δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση ή την άλλη σχέση Το
δι-καίωμα του αυτό περικλείεται μέσα
σε τρίμηνη αποκλειστική προθεσμία. Αν
η προθεσμία αυτή παρέλθει, χωρίς να
πε-ριέλθει στο μισθωτή η δήλωση της
κα-ταγγελίας, η μίσθωση ή η άλλη σχέση
δεν υπόκειται πλέον σε καταγγελία αλλά αναπτύσσει απεριορίστως τη δεσ-

μευτικότητα της. Η παραπάνω καταγγελία επάγεται τη λύση της μισθώσεως
ή άλλης σχέσης (ΑΚ 587) όχι αμέσως
αλλά μετά την πάροδο εξαμήνου από
τη γνωστοποίηση της δήλωσης. Αν ο
μισθωτής δεν αποδίδει την κατοχή του
ακινήτου, χωράει κατ’ αυτού απευθείας
εκτέλεση με βάση την περίληψη της
κα-τακυρωτικής έκθεσης, ως εκτελεστό
τί-τλο (997 παρ 1, 1005 παρ 2 ΚΠολΔ).
Η από τον υπερθεματιστή κίνηση της
διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης γίνεται με την επίδοση επιταγής
προς τον καθού η εκτέλεση. Οι διαδικαστικές πράξεις της νέας εκτελεστικής
διαδικασίας προσβάλλονται αυτοτελώς
με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ
και εντός της προθεσμίας του άρθρου
934 1α και γ ΚΠολΔ από το μισθωτή,
που αντλεί δικαιώματα από τη μίσθωση
(ΑΚ 614) και επικαλείται τη δεσμευτικότητα της απέναντι στον υπερθεματιστή.
(βλ σχ ΑΠ 1230/2001 Δνη 43, 145, ΑΠ
1749/1985 ΝοΒ 34, 1068, Στ. Ματθίας:
Τροποποιήσεις στην αναγκαστική εκτέλεση με το νόμο 2298/1995 στη Δνη 36,
1453, Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ στα άρθρα
997, 1005). Περαιτέρω σύμφωνα με την
κρατούσα στη νομική φιλολογία και νομολογία ορθότερη γνώμη, το αντικείμενο
της δίκης επί ανακοπής, κατά της εκτελέσεως δεν είναι ενιαίο και επομένως
στην περίπτωση που προτείνονται περισσότεροι λόγοι ανακοπής πρόκειται
για υποχρεωτική αντικειμενική σώρευση
περισσοτέρων ανακοπών. Κάθε λόγος
ανακοπής συνιστά ίδια και αυτοτελή βάση. Δεν αποκλείεται όμως να πρόκειται
για άσκηση περισσοτέρων λόγων
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επι-κουρικώς. Έτσι αν το πρωτόδικο
δικα-στήριο αρκεσθεί στην έρευνα του
ενός λόγου και κατά παραδοχή αυτού
ακυ-ρώσει την προσβαλλόμενη πράξη
και μετά την άσκηση έφεσης το εφετείο
κρί-νει εσφαλμένη την παραδοχή αυτού
ακυρώσει την προσβαλλόμενη πράξη
και μετά την άσκηση έφεσης το εφετείο
κρίνει εσφαλμένη την παραδοχή του
λόγου ανακοπής, κατά του οποίου και
οι λόγοι έφεσης και εξαφανίσει την εκκαλουμένη απόφαση, δεν έχει την δυνατότητα να ερευνήσει τους άλλους λόγους ανακοπής, που δεν ερευνήθηκαν
πρωτοδίκως και για τους οποίους δεν
υπάρχει παράπονο, εφόσον πρόκειται
για συρροή ανακοπών ενώ αν πρόκειται
για λόγους που προτάθηκαν επικουρικώς, έχει τη δυνατότητα έρευνας αυτών
(βλ σχ Μπρίνιας :ΑναγΕκτ παρ 161
α σελ 443 επ, Βαθρακοκοίλη: Κωδ.
Πολ. Δικ στο άρθρο 933 αρ. 20, Νίκα:
Το έν-νομο συμφέρον σελ 178, ΕφΑθ
5376/196 ΝοΒ 45, 240).
Αποδείχθηκαν το ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Το εκκαλούν
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
χορήγησε στο Δ.Σ τρία ενυπόθηκα τοκοχρεωλυτικά δάνεια για την ανέγερση,
επέκταση και αποπεράτωση ενός
ξενο-δοχειακού συγκροτήματος, που
βρί-σκεται στην Αρχαία Ολυμπία Ηλείας
και φέρει το διακριτικό τίτλο «Απόλλων».
Ακολούθως η ανώνυμη εταιρεία, με την
επωνυμία «Τουριστικαί Επιχειρήσεις Σ.
ΑΕ», στην οποία παραχωρήθηκε το παραπάνω ξενοδοχείο με το 22558/1978
συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Νικ.Β, αναδέχθηκε σωρευτικώς
με τον προαναφερόμενο δανειολήπτη
την οφειλή του από τα ίδια δάνεια.
Περαι-τέρω το εκκαλούν χορήγησε στην
πα-ραπάνω εταιρεία δυο ενυπόθηκα
τοκοχρεωλυτικά δάνεια τα έτη 1978 και
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1979. Η ίδια εταιρία συγχωνεύθηκε δι’
απορροφήσεως στην ανώνυμη εταιρεία
με την επωνυμία «Δ.Σ Ανώνυμος
Ξενο-δοχειακή και Τουριστική Εταιρεία
ΑΞΕΤΕ, η οποία και κατέστη κυρία του
ξενοδοχειακού συγκροτήματος με βάση
το 2542/1986 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικ.Ρ-Π, που μεταγράφηκε νόμιμα. Εν τω μεταξύ λόγω
υπερημερίας των προαναφερομένων
οφειλετών ως προς τις υποχρεώσεις
τους από τις δανειστικές συμβάσεις,
το εκκαλούν επέσπευσε σε βάρος τους
αναγκαστική εκτέλεση, στα πλαίσια της
οποίας προέβη στην κατάσχεση του
παραπάνω ξενοδοχειακού συγκροτήματος, για την οποία συντάχθηκε η
19/11-3-1983 έκθεση κατασχέσεως του
δικαστικού επιμελητή ΠανΠ. Περαιτέρω
αποδείχθηκε ότι η τελευταία προαναφερόμενη εταιρεία με βάση την 22150/111-1998 πράξη ενώπιον του συμβολαιογράφου Ολυμπίων Χρ.Λ, που
καταρτίσθηκε μεταξύ αυτής και του
εκ-καλούντος προέβη στη ρύθμιση του
υφι-σταμένου χρέους, που ανερχόταν
τότε στο ποσόν των 651.730.977 δρχ.
Ακολούθως η ίδια εταιρεία εκμίσθωσε
το παραπάνω ξενοδοχειακό συγκρότημα στην ανακόπτουσα και ήδη εφεσίβλητη εταιρεία και για τη μίσθωση αυτή
συντάχθηκε το 13270/29-12-1998 συμβολαιογραφικό έγγραφο της συμβολαιογράφου Πειραιώς Αλ.Μ – Α, το οποίο
μεταγράφηκε, ορίσθηκε δε μεταξύ άλλων και η χρονική διάρκεια της μίσθωσης μέχρι την 31-12-2010. Το εκκαλούν,
λόγω υπερημερίας της οφειλέτιδος
εται-ρείας ως προς την εκπλήρωση των
υπο-χρεώσεων της από τις δανειστικές
συμ-βάσεις, επέσπευσε σε βάρος της
ακί-νητης περιουσίας της αναγκαστική
εκτέλεση και έτσι εκτέθηκε την 7-71999 σε δημόσιο πλειστηριασμό το
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κα-τασχεθέν παραπάνω ξενοδοχείο,
το οποίο κατακυρώθηκε σ’ αυτό (εκκαλούν). Ακολούθως συντάχθηκε η 26936
/15-12-1999 περίληψη κατακυρωτικής
έκθεσης του συμβολαιογράφου Ολυμπίων Χρ.Λ, ως επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, η οποία μεταγράφηκε
νο-μότυπα την ίδια ημέρα δηλαδή την
15-12-1999. Την 12-6-2002 το εκκαλούν
επέδωσε στην ανακόπτουσα και ήδη
εφεσίβλητη μισθώτρια εταιρεία αντίγραφο από το απόγραφο της κατακυρωτικής έκθεσης, ως έχον πλέον την
κυ-ριότητα του μισθίου ακινήτου, με
επιτα-γή κάτω αυτό για την απόδοση της
χρήσης του. Με τον τρίτο λόγο της ανακοπής ισχυρίσθηκε ή ανακόπτουσα ότι
είναι άκυρη η επισπευδομένη σε βάρος
της εκτέλεση, επειδή δεν έχει λυθεί η
μισθωτική σύμβαση, με βάση την οποία
βρίσκεται στη χρήση του πλειστηριασθέντος ακινήτου, καθ’ όσον δεν έγινε
καταγγελία αυτής από το εκκαλούν, ως
υπερθεματιστή μέσα σε τρεις μήνες από
τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης και συνεπώς η μίσθωση είναι δεσμευτική για τον τελευταίο
και δεν έχει απαίτηση σε βάρος της,
που να απορρέει από την κατακυρωτική
έκθεση. Ό λόγος αυτός της ανακοπής
δεν αποδείχθηκε. Αντίθετα αποδείχθηκε ότι το καθού επέδωσε με δικαστικό
επιμελητή την 1-2-2000 αντίγραφο από
το απόγραφο της παραπάνω κατακυρωτικής έκθεσης στην ανακόπτουσα
– μισθώτρια, στη σχετική δε παραγγελία
προς επίδοση υπογράφεται από την
πληρεξούσιο δικηγόρο του, του οποίου
δεν αμφισβητήθηκε η πληρεξουσιότητα
ούτε γίνεται επίκληση ακυρότητας λό-γω
έλλειψης των προϋποθέσεων του 226
ΑΚ, την προσκαλούσε «όπως αποχωρήσει άμεσα» από το μίσθιο ακίνητο
(βλ την 1511/1-2-2000 έκθεση επιδό-
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σεως του δικαστικού επιμελητή Ι.Π).
Είναι σαφές ότι με την επίδοση του παραπάνω εγγράφου το καθ’ ού ως κύριο
πλέον του μισθίου ακινήτου εκδήλωσε
τη βούληση του περί καταγγελίας της
μισθωτικής σύμβασης και ζήτησε την
αποχώρηση της μισθώτριας, η οποία
δεν είναι ανάγκη να διατυπώνεται και
να χαρακτηρίζεται ρητά, ως «καταγγελία». Συνεπώς και αφού επρόκειτο
πε-ρί έγκυρης σύμβασης μισθώσεως,
έστω και αν συνομολογήθηκε μετά την
επι-βολή της αναγκαστικής κατάσχεσης
του μισθίου ακινήτου, η οποία αποδεικνύεται με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας είχε κατ’ αρχήν νομική ενέργεια και
δεσμευτικότητα σύμφωνα με το άρθρο
614 ΑΚ (29 Ν 813/78), του 44 του ΠΔ/τος
34/1995. Πλην όμως αυτή λύθηκε με
την παραπάνω καταγγελία, που έγι-νε
μέσα στην προθεσμία των τριών μηνών από την μεταγραφή της περίληψης
της κατακυρωτικής έκθεσης και αφού
ήδη μέχρι την επίδοση της ανακοπτομένης επιταγής, παρήλθε εξάμηνο από
τη γνωστοποίηση της καταγγελίας. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 997
ΚΠολΔ δεν ορίζονται προϋποθέσεις για
την άσκηση της καταγγελίας και μάλι-στα
αναγόμενες στη λειτουργία της μισθωτικής σύμβασης. Επομένως ο σχετικός λόγος της ανακοπής είναι αβάσιμος
και απορριπτέος, αφού μετά την καταγγελία της μισθωτικής σύμβασης και την
παρέλευση της προθεσμίας των έξη
μη-νών από την γνωστοποίηση της,
δεν αντλεί πλέον δικαιώματα από τη
σύμ-βαση αυτή η ανακόπτουσα και δε
δεσ-μεύεται από την ίδια σύμβαση το
καθ’ ού. Με βάση τα δεδομένα αυτά το
πρω-τοβάθμιο δικαστήριο που δέχθηκε
ως κατ’ ουσίαν βάσιμο τον παραπάνω
λόγο της ανακοπής και ειδικότερα
ότι δεν λύ-θηκε η ένδικη μισθωτική
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σύμβαση επει-δή δεν έγινε καταγγελία
αυτής εντός της τρίμηνης προθεσμίας
από τη μεταγραφή της περίληψης της
κατακυρωτικής έκθεσης, έσφαλε ως
προς την εκτίμηση των αποδείξεων,
όπως βάσιμα παρα-πονείται με την
έφεση το εκκαλούν. Συνεπώς πρέπει
να γίνει δεκτή η έφεση, να εξαφανισθεί
η εκκαλουμένη απόφα-ση και αφού
κρατηθεί η υπόθεση ενώ-πιον του
δικαστηρίου τούτου για ουσια-στική
εκδίκαση (άρθρ. 535 παρ 1 ΚΠολΔ), που
δικάζει την από 13-6-2002 ανακοπή ως

προς τον τρίτο λόγο αυτής, να απορρίψει
αυτήν ως κατ’ ου-σίαν αβάσιμη. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι οι λοιποί λόγοι
της ανακοπής, που δεν ερευνήθηκαν
πρωτοδίκως και δεν προτάθηκαν με
αυτήν επικουρικώς, δεν ερευνώνται
από το δικαστήριο τούτο, σύμφωνα και
με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη
που προηγήθηκε και για τους οποίους
δεν υπάρχει παράπονο άλλωστε με την
έφεση.

1253/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Παπαπαναγιώτου, Νικόλαος Μασούρας).
Λόγοι που εμφανίσθηκαν μετά το τέλος της συζητήσεως και είναι αδύνατη η έκδοση δικαστικής
αποφάσεως. Γίνεται νέος προσδιορισμός και η κλήση κοινοποιείται με επιμέλεια είτε
διάδικου είτε της γραμματείας του δικαστηρίου (307 ΚΠολΔ). Αν στη νέα συζήτηση, που
είναι συνέχεια της πρώτης, δεν εμφανισθεί διάδικος που είχε παραστεί προσηκόντως στην
προηγούμενη συζήτηση, θεωρείται ως κατ’ αντιμωλίαν δικαζόμενος. Μη κλήτευση διαδίκου.
Η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. Ευχέρεια του δικαστηρίου (όχι υποχρέωση) να
διατάξει αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους σε κάθε στάση της
δίκης να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσοτέρων εκκρεμών δικών ενώπιον του
μεταξύ των ίδιων ή διαφόρων διαδίκων που υπάγονται στην ίδια διαδικασία. Περιστατικά.

Κατά τα άρθρα 307 του ΚΠολΔ
αν για οποιοδήποτε λόγο που παρουσιάστηκε μετά το τέλος της συζητήσεως
είναι αδύνατο να εκδοθεί η απόφαση,
η συζήτηση επαναλαμβάνεται αφού
οριστεί νέα δικάσιμος και κοινοποιηθεί
κλήση. Ο ορισμός της δικασίμου μπορεί
να γίνει και η κλήση για συζήτηση μπορεί να κοινοποιηθεί με την επιμέλεια είτε
κάποιου διαδίκου, είτε της γραμματείας
του δικαστηρίου. Η κλήση για τη συζήτηση και τα αποδεικτικά επιδόσεως
συντάσσονται ατελώς. Η νέα συζήτηση
της υποθέσεως (ανασυζήτηση) συνεπεία αδυναμίας εκδόσεως αποφάσεως

αποτελεί κατά την άποψη που το Δικαστήριο αυτό δέχεται ως ορθότερη, συνέχεια της συζητήσεως που προηγήθηκε
κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως
της παραγράφου 1 του άρθρου 254
του ΚΠολΔ. Έτσι, λοιπόν, στη νέα αυτή
συζήτηση ο απολειπόμενος διάδικος
θεωρείται ως κατ’ αντιμωλίαν δικαζόμενος, αν είχε παραστεί προσηκόντως
στην προηγούμενη συζήτηση (ΕφΑθ
1849/2001 ΕλλΔνη 44, 207, ΕφΑθ
3365/1995 ΕλλΔνη 37, 1161).
Από τις διατάξεις των άρθρων
524 παρ. 1 και 3 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 271
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παρ. 2 και 307 του ΚΠολΔ προκύπτει
ότι, όταν δεν είναι αποδεδειγμένη η
κλήτευση διαδίκου, ο οποίος δεν παρουσιάστηκε στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο
κατά την προσδιορισμένη ημέρα συζητήσεως της υποθέσεως και κατά την
εκφώνηση της από το σχετικό πινάκιο,
πρέπει ως προς τον απολειπόμενο
αυτό διάδικο να κηρυχτεί απαράδεκτη η
συ-ζήτηση της εφέσεως (πρβλ. ΕφΚερκ
72/1982 ΝοΒ 30, 834).
Κατά το άρθρο 246 του ΚΠολΔ
που εφαρμόζεται στη διαδικασία της
δευτεροβάθμιας δίκης (άρθρο 524 παρ.
1 του ΚΠοΛΔ) το δικαστήριο σε κάθε
στάση της δίκης μπορεί αυτεπαγγέλτως
ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου
να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση
περισσότερων εκκρεμών ενώπιον
του δικών ανάμεσα στους ίδιους ή
διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται
στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση
του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση
των εξόδων. Σύμφωνα με την παραπάνω
διάταξη, η ρύθμιση της οποίας αποτελεί
έκφανση της αρχής της οικονομίας της
δίκης με σκοπό τη διευκόλυνση ή την
επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης
ή την επέλευση μειώσεως των εξόδων
της δίκης ή την αποτροπή εκδόσεως
αντιφατικών αποφάσεων, παρέχεται η
ευχέρεια και δεν καθιερώνεται υποχρέωση, η οποία είναι ανέλεγκτη, στο
δικα-στήριο να διατάξει αυτεπαγγέλτως
ή με-τά από αίτηση κάποιου από τους
δια-δίκους σε κάθε στάση της δίκης την
ένω-ση και συνεκδίκαση περισσοτέρων
εκ-κρεμών ενώπιον του δικών ενώπιον
αυ-τού μεταξύ των ίδιων ή διαφόρων
διαδί-κων και οι οποίες υπάγονται στην
ίδια διαδικασία (βλ. Βασ. Βαθρακοκοίλη,
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόμος
Β΄, υπ΄ άρθρο 246, αριθμ. 1, σελ. 143,
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ΑΠ 878/1996 ΕλλΔνη 38, 806, ΕΑ
1387/1986 Αρχ. Νομ. 38, 156).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την υπ’ αριθμ. 160/22-3-2007 πράξη
του Διευθύνοντος το Εφετείο Πατρών
Βασι-λείου Νανόπουλου, Προέδρου
Εφετών, νομοτύπως φέρονται προς νέα
συζήτη-ση κατ’ άρθρο 307 του ΚΠολΔ
οι υπ’ αριθμ. 81/23-12-2002 και 82/2312-2002 εφέσεις, οι οποίες στρέφονται
κατά της υπ’ αριθμ. 523/2002 οριστικής
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και υπάγονται στην ίδια
διαδικασία και έτσι παρέχεται στο Δικαστήριο η ευχέρεια προς αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση αυτών.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην υπ’ αριθμ.
82/23-12-2002 έφεση η συζήτηση αυτής
γίνεται ερήμην των εκκαλούντων. Από
τα έγγραφα όμως, που προσκομίζονται
με επιμέλεια της γραμματείας του
παρόντος Δικαστηρίου δεν προκύπτει
ότι έγινε κλήτευση των εκκα-λούντων
για την προσδιορισμένη με την υπ’
αριθμ. 160/22-3-2007 πράξη του Διευθύνοντος το Εφετείο Πατρών Βασιλείου Νανόπουλου, Προέδρου Εφετών,
ημέρα συζητήσεως της υποθέσεως.
Εφόσον οι εκκαλούντες δεν παρουσιάστηκαν κατά την εκφώνηση της παραπάνω εφέσεως από το σχετικό πινάκιο,
πρέπει να κηρυχτεί απαράδεκτη η
συζήτηση της εφέσεως αυτής μέχρις
νέας νόμιμης κλητεύσεως των διαδίκων.
Εξάλλου, όσον αφορά στην υπ’ αριθμ.
81/23-12-2002 έφεση, της οποίας η συζήτηση γίνεται ερήμην των εφεσιβλήτων,
οι οποίοι κλητεύθηκαν νόμιμα για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της
παρούσας αποφάσεως, όπως προκύπτει από το από 25-4-2007 αποδεικτικό
επιδόσεως της Επιμελήτριας Δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Λευκάδας Λ.Χ,
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αυτοί θεωρούνται ως κατ’ αντιμωλίαν
δι-καζόμενοι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραπάνω νομική σκέψη.
Ενόψει αυτών πρέπει να αναβληθεί
η συζήτηση της εφέσεως αυτής λόγω

συναφείας με την υπ’ αριθμ. 82/23-122003 έφεση, η οποία στρέφεται κατά της
ίδιας παραπάνω υπ’ αριθμ. 523/2002
οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας.

1263/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Γεωργία Αλεξοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Διομήδης Αποστολόπουλος, Αλέξανδρος Μονοκρούσος).
Πλαστότητα εγγράφου. Αν προτείνεται η πλαστότητα σε εκκρεμή δίκη με ένσταση ή
παρεμπίπτουσα αγωγή, τότε έχει εφαρμογή το άρθρο 463ΚΠολΔ. Στην περίπτωση
αυτή δηλαδή αυτός που προτείνει την πλαστότητα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει
τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλαστότητα και να αναφέρει ονομαστικά τους
μάρτυρες. Αν η πλαστότητα προτείνεται με κύρια αυτοτελή αγωγή ή ανακοπή, το
άρθρο αυτό δεν έχει εφαρμογή. Επιταγή πλαστογραφημένη. Η πλαστότητα προτείνεται
κατά παντός από τον δικαιούμενο να ασκήσει ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που
εκδόθηκε με βάση την πλαστή επιταγή. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 463 του ΚΠολΔικ,
όποιος προβάλλει ισχυρισ-μούς για
πλαστότητα εγγράφου είναι ταυτόχρονα
υποχρεωμένος να προ-σκομίσει τα
έγγραφα που αποδεικνύουν την
πλαστότητα και να αναφέρει ονομαστικά τους μάρτυρες και τα άλλα
αποδεικτικά μέσα, αλλιώς οι ισχυρισμοί του είναι απαράδεκτοι. Το άρθρο
αυτό είναι ενταγμένο στο κεφάλαιο
της αποδείξεως και συνιστά κανόνα
της αποδεικτικής διαδικασίας. Δηλαδή
προϋποθέτει εκκρεμή δίκη, ενώπιον της
οποίας προσκομίσθηκε ως αποδεικτικό
μέσο ένα έγγραφο που προσβάλλεται
κατ’ ένσταση ως πλαστό. Για το λόγο
αυτό η προβλεπόμενη από το άρθρο
αυτό υποχρέωση έχει εφαρμογή μόνο
όταν ο ισχυρισμός για πλαστότητα
προβάλλεται με ένσταση ή με παρεμπίπτουσα αγωγή όχι δε και όταν η
πλαστότητα του εγγράφου προτείνεται
με κύρια αυτοτελή αγωγή ή ανακοπή

που αποτελεί εισαγωγικό δικόγραφο
αυτοτελούς δίκης (βλ. ΟλΑΠ 23/1999
Ελ.Δνη 2000. 29, ΑΠ 922/2002 Ελ.Δ/νη
44(2003). 1352).
Με τους συναφείς πρώτο, δεύτερο, τρίτο και πέμπτο λόγους της έφεσης
της η εκκαλούσα παραπονείται ότι η
εκκαλουμένη απόφαση οδηγήθηκε στην
κρίση της και δέχθηκε την ανακοπή
ακυρώνοντας τη διαταγή πληρωμής,
από πλημμελή ερμηνεία και εφαρμογή
του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των
αποδείξεων (πρώτος λόγος) ότι κακώς
έγινε δεκτή η ανακοπή εναντίον της, με
τον ισχυρισμό ότι είχε κλαπεί, καθόσον
δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις, που
τάσσει το άρθρο 22 του νόμου 5960/
1933, διότι αυτή ήταν καλόπιστη κομίστρια και ούτε αναφερόταν στην ανακοπή ότι ενήργησε κατά την κτήση της επιταγής κακοπίστως (δεύτερος λόγος) ότι
δεν έγινε δεκτή η ένσταση της περί αοριστίας του δικογράφου της ανακοπής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

473

και ειδικότερα διότι αναφέρεται σ’ αυτή
(ανακοπή) ότι αφαιρέθηκε από τον Γ.Λ
από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο
του έτους 2004, προσδιορίζοντας την
κλοπή στο παραπάνω διάστημα, διότι
είχε παραδοθεί στην τράπεζα λόγω
ενεχύρου από 3-5-2004, ότι η αοριστία
επιτείνεται από εξώδικο που απεστάλη
σε αυτούς στις 14-9-2004, στο οποίο
δεν γίνεται αναφορά για το χρόνο που
κλάπηκε, τον οποίο προσδιόρισε αφού
έλαβε αντίγραφο της επιταγής μετά την
έκδοση της διαταγής πληρωμής (τρίτος
λόγος) και ότι κακώς έγινε δεκτή η ένσταση πλαστογραφίας του τίτλου που
πρότεινε ο ανακόπτων, η οποία δεν προτάθηκε σωστά και έπρεπε να απορριφθεί διότι ο ανακόπτων κατονόμασε
πλαστογράφο και επικαλέσθηκε αποδεικτικά της πλαστότητας έγγραφα με
την ανακοπή χωρίς να προσκομίσει
αυ-τά και ο μάρτυρας του δεν προσήλθε

να καταθέσει (πέμπτος λόγος). Σύμφωνα όμως με όσα αναφέρθηκαν στην
προπαρατεθείσα νομική σκέψη η τασσόμενη από το άρθρο 463 του ΚΠολΔικ
υποχρέωση για αναφορά των αποδεικτικών της πλαστότητας εγγράφων και
των μαρτύρων δεν ισχύει στην ένδικη
πε-ρίπτωση που ασκήθηκε ανακοπή
για ακύρωση της διαταγής πληρωμής
αλλά σε κάθε περίπτωση ο ανακόπτων
είχε κατονομάσει μάρτυρα και είχε επικαλεσθεί αποδεικτικά της πλαστότητας
έγγραφα….Ο μοναδικός λόγος της ανακοπής είναι η πλαστότητα του τίτλου
(επιταγής) και όχι η κλοπή αυτού, η
ένσταση δε της πλαστότητας προτείνεται κατά παντός από τον δικαιούμενο
να την ασκήσει, ήτοι εκείνον του οποίου
πλαστογραφήθηκε η υπογραφή (βλ.
Ε.Α 4991/1999 Ελ.Δ/νη 41 (2000). 475,
Μάρκου «Δίκαιο Επιταγής» υπό το άρθρο
22 του ν. 5960/1933, σελ. 160-162).

1264/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Γεωργία Αλεξοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Σταυροπούλου, Ανδρέας Οικονόμου).
Δικαστική απόφαση. Διόρθωση. Μπορεί να διορθωθεί και το διατακτικό της απόφασης
αφού αυτή η μεταβολή δεν ανατρέπει αλλά διατυπώνει ορθά τη δικαιοδοτική βούληση
και δεν αποτελεί παραβίαση του δεδικασμένου. Αν η απόφαση άφησε αδίκαστο αίτημα
του διαδίκου, δεν χωρεί διόρθωση αλλά μόνο έφεση ή αναίρεση.

Κατά το άρθρο 315 του ΚΠολΔικ
«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 απόφαση του». Προϋπόθεση εφαρμογής της παραπάνω

διάταξης είναι η παραδρομή κατά τη
σύνταξη της απόφασης να υπάρχει σε
ασυμφωνία μεταξύ εκείνου που θέλησε
το Δικαστήριο και εκείνου που διατυπώθηκε στην απόφαση, λόγω της οποίας
έγινε λάθος γραφικό ή λογιστικό, έστω
και αν με τη διόρθωση μεταβάλλεται
το διατακτικό της απόφασης, αφού η
μεταβολή αυτή δεν ανατρέπει αλλά διατυπώνει ορθά τη δικαιοδοτική βούληση

474

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

και δεν αποτελεί παραβίαση του δεδικασμένου. (ΑΠ 537/83 Αρχ.Ν 34.713,
ΑΠ 1259/2002 Ελ.Δ/νη 44.130). Τα λάθη πρέπει να προκύπτουν από την όλη
διάρθρωση της απόφασης, το κείμενο
αυτής ή τα πρακτικά της συζήτησης ή
από τις προτάσεις και τα δικόγραφα των
διαδίκων (ΑΠ 1400/80 Νοβ 29. 691, ΑΠ
1259/2002 Ελ/Δ/νη 44.130, 1508/81
Νοβ 29.1111, ΕΑ 6975/81 Νοβ 29.
1569). Αν το δικαστήριο άφησε αδίκαστο αίτημα του διαδίκου, με το οποίο δεν
ασχολήθηκε ούτε στο αιτιολογικό ούτε

στο διατακτικό της απόφασης δεν χωρεί
διόρθωση αλλά έφεση ή αναί-ρεση με
τον υπ’ αριθμ. 9 λόγο του άρ-θρου 559,
αφού απαιτείται ιδιαίτερη διάγνωση
που δεν συντελείται στα πλαί-σια της
διορθώσεως (Εφ.Αθ. 5050/93 Ελ.Δ/νη
1994. 1102, Γέσιου – Φαλτσή Ελ.Δ/νη
1994. 1486). Η συζήτηση της αίτησης
διόρθωσης, κατά το άρθρο 318 του ίδιου
κώδικα, γίνεται κατά τη δια-δικασία κατά
την οποία εκδόθηκε η απόφαση.

1265/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ιωάννα Μαργέλλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Υφαντής, Χρήστος Σιαμαντάς).
Διάδικος (62ΚΠολΔ). Προϋποθέσεις δυνατότητας να είναι διάδικος η ανώνυμη
εταιρεία. Έφεση που ασκείται από νομικό πρόσωπο που νικήθηκε στη δίκη αλλά δεν
υπάρχει κατά το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου είναι απαράδεκτη και απορριπτέα.
Ανώνυμη εταιρεία. Μετά τη συγχώνευση της (είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση
νέας εταιρείας) από την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως του αρμοδίου
υπουργού Ανάπτυξης, σε δίκες που έχουν αρχίσει με συμμετοχή της απορροφώμενης
εταιρείας, νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά μόνο η απορροφώσα εταιρεία γιατί
η απορροφηθείσα δεν έχει την ικανότητα να είναι διάδικος. Άσκηση εφέσεως από
την απορροφηθείσα ανώνυμη εταιρία. Είναι απαράδεκτη. Η νέα εταιρία συνεχίζει ως
διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τις εκκρεμείς δίκες. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 62
ΚΠολΔ, ικανός να είναι διάδικος, είναι
όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Οι ανώνυμες εταιρείες έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι μετά τη σύσταση
τους, από την καταχώρηση στο Δελτίο
ΑΕ και ΕΠΕ της ΕτΚ της εγκριτικής
Υπουργικής Αποφάσεως και του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας. Χάνουν την ικανότητα αυτή από τη λύση
της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο.
Η έφεση που ασκείται από νομικό πρό-

σωπο που νικήθηκε μεν στη δίκη, αλλά
δεν υπάρχει κατά το χρόνο ασκήσεως
του ενδίκου μέσου, είναι απαράδεκτη
και απορριπτέα, διότι η ικανότητα να
είναι διάδικος αποτελεί απαραίτητη δικονομική προϋπόθεση για τη δυνατότητα εκδόσεως αποφάσεως επί της
ου-σίας (άρθρα 73, 62, 516 παρ. 1
ΚΠολΔ). Η συγχώνευση ΑΕ μπορεί να
πραγματοποιηθεί είτε με απορρόφηση
είτε με σύσταση νέας εταιρίας. Από την
καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού Ανάπτυ-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ξης, επί δικών που έχουν αρχίσει με
συμμετοχή της απορροφώμενης εταιρίας, νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά, μόνον η απορροφώσα εταιρεία
διότι η απορροφηθείσα δεν έχει ικανότητα να είναι διάδικος. Κατά συνέπεια,
η άσκηση εφέσεως από ανύπαρκτο
κα-τά το χρόνο ασκήσεως αυτής, νομικό
πρόσωπο, είναι απαράδεκτη δεδομένου
ότι κατ’ άρθρον 73 ΚΠολΔ, το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως, αν
συντρέχει η κατά το άρθρο 62ΚΠολΔ
προϋπόθεση (ΑΠ 568/2005 Δ.Ε.Ν
τόμος 62/2006 τ. 1463, σελ. 38). Επίσης, από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 37, 40 το Εμπ Ν, 1, 2,
4 παρ. 1 και 2, 25, 31, 33 και 34, του
Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως
ισχύει μετά το ΠΔ 409/1986, συνάγεται
ότι για σύσταση ανώνυμης εταιρείας
απαιτείται καταστατικό και διοικητική
έγκριση που δίδει την άδεια λειτουργί-ας
της που επιτυγχάνεται αν το κατα-στατικό
έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το νόμο. Η
εταιρεία λαμβάνει νόμιμη υπόσταση από
τη δημοσίευση της εγ-κριτικής πράξης
στο Δελτίο ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως (ΑΠ τμ. Α΄ 459/1989
Ελλ.Δικ. 31, 356). Πε-ραιτέρω, όπως
προκύπτει από τις δια-τάξεις των άρθρων
68 και 69 του, με το β.δ. 174/1963,
κωδικοποιηθέντος σε ενι-αίο κείμενο,
ν. 2190/1920, από τη δημο-σίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνή-σεως των
αποφάσεων των γενικών συνε-λεύσεων
των συγχωνευομένων εται-ρειών,
της οικείας των εκπροσώπων των
εταιρειών συμβάσεως και της εγκριτικής
αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου
(από δε το έτος 1970, του αρμοδίου
Νο-μάρχου), η νομική προσωπικότης
της συγχωνευομένης εταιρείας, παύει
να υπάρχει αυτοδίκαια και μάλιστα χωρίς
την τήρηση των διατάξεων σχετικά με
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τη διάλυση και εκκαθάριση των εταιρειών, της νέας εταιρείας υποκαθισταμένης αυτοδίκαια και χωρίς καμμία
δια-τύπωση σε όλα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις της συγχωνευθείσης,
δί-κην καθολικής διαδοχής και έχουσας
έτσι τη δυνατότητα να συνεχίσει τις εκκρεμείς δίκες των εταιρειών που συγχωνεύθηκαν, χωρίς καμμία διατύπωση για
τη συνέχιση, ούτε δήλωση για επανάληψη της δίκης, η οποία δεν θεωρείται
ότι διακόπηκε με τη συγχώνευση. Η έννοια αυτής της συγχωνεύσεως είναι ότι
με αυτή η συγχωνευόμενη εταιρεία εξαφανίζεται ως υποκείμενον δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων και ότι η νέα εταιρεία,
ως διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες
(ΑΠ Τμ.Γ 465/1982 ΝοΒ 31. 53).
Με την από 20-5-2005 (αύξ. αριθμός ΕΜ 124/2005) αγωγή του εφεσιβλήτου, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, ζητούσε να υποχρεωθεί η εναγομένη εταιρεία και ήδη
εκκαλούσα, με την επωνυμία «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» Α.Τ.Ε. να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 12.900,53 ευρώ, ως αμοιβή ωρών υπερεργασίας, ιδιόρρυθμης
υπερωρίας και παράνομων υπερωριών,
με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. Επί της
αγωγής αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.
67/2006 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, η οποία
έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε την εναγομένη να καταβάλει
στον ενάγοντα το ποσόν των 12.671,3
ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. Κατά της αποφάσεως αυτής, η εναγομένη
παραπονείται με την υπό κρίση έφεση
και ζητεί να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη
απόφαση και να απορριφθεί η αγωγή.
Περαιτέρω, προκύπτει από
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το προσαγόμενο υπ΄ αριθμ. 2198/
31.3.2006 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) ότι
η εκκαλούσα εταιρεία με την επωνυ-μία
«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» Α.Τ.Ε. και η εται-ρεία
με την επωνυμία «Ανώνυμος Τεχνι-κή
Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία
– ΜΕΤΩΝ ΑΕ» συγχωνεύθηκαν με την
εταιρεία «Α.Ε.Τ.Ε.Κ. – Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» με απορρόφηση
των άνω εταιρειών από την τελευταία
αναφερθείσα εταιρεία, μετά από αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων
και συνεστήθη η άνω νέα εταιρεία, με
απο-τέλεσμα τη διαγραφή της εταιρείας
«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» από το Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών. Κατά συνέπεια, η
άσκηση εφέσεως από την ως άνω εκκαλούσα εταιρεία (14-7-2006) η οποία
είχε συγχωνευθεί δια απορροφήσεως
με σύσταση νέας εταιρείας με την
επω-νυμία «Α.Ε.Τ.Ε.Κ. – Ανώνυμη

Εταιρεία Γενικών Κατασκευών και
Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών
και Δασικών Επιχειρήσεων», πριν από
τη κατάθεση αυτής (ένδικης εφέσεως)
(31-3-2006), είναι απαράδεκτος και
πρέπει να απορ-ριφθεί, καθ’ όσον
ασκήθηκε από ανύ-παρκτο νομικό
πρόσωπο (ανώνυμη εται-ρεία). Επίσης,
σύμφωνα με όσα προ-αναφέρθηκαν
η απορροφηθείσα εται-ρεία με την
επωνυμία «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» Α.Τ.Ε. δεν
έχει ικανότητα να είναι διά-δικος παρά
μόνον η απορροφώσα εται-ρεία με
την επωνυμία «Α.Ε.Τ.Ε.Κ – Ανώνυμη
Εταιρεία Γενικών Κατασκευών και
Ναυτιλιακών Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων». Τέλος, η εκκαλούσα εταιρεία πρέπει να
καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του
εφεσιβλήτου για τον παρόντα βαθμό
δικαιοδοσίας (άρθρο 176, 183 και 191
παρ. 2 ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας.

1291/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Λέων).
Ειδικά περιουσιακά στοιχεία. Κατάσχεση τους. Στην κατάσχεση αυτή εφαρμόζονται
οι γενικές περί αναγκαστικής εκτελέσεως διατάξεις των άρθρου 904 επ. ΚΠολΔ.
Πολυκατοικία. Κατασκευή με το σύστημα της αντιπαροχής. Δυνατό να κατασχεθούν τα
εξ αδιαιρέτου ποσοστά του οικοπέδου τα οποία με το προσύμφωνο ο οικοπεδούχος
είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει στον αντισυμβαλλόμενο του εργολάβο για την
εκτέλεση του έργου που συμφωνήθηκε. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και
ένα μήνα μετά την αποπεράτωση του απαγορεύεται η κατάσχεση του οφειλομένου
προς τους εργολάβους ανταλλάγματος λόγω της κατασκευής του έργου για την
εκτέλεση του οποίου ο εργολάβος χρησιμοποιεί την εργασία τρίτων ή προμηθεύεται
προς τούτο υλικά από τρίτους. Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και την απαίτηση
του εργολάβου κατά του οικοπεδούχου με τις αντίστοιχες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Η πιο
πάνω απαγόρευση της κατάσχεσης τάσσεται υπέρ του εργολάβου και του εργοδότη
και αφορά την αναγκαστική κατάσχεση αλλά και τη συντηρητική. Περιστατικά.
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Στην υπό των άρθρων 1022 επ.
του ΚΠολΔ προβλεπόμενη κατάσχεση
ειδικών περιουσιακών στοιχείων έχουν
εφαρμογή οι γενικές περί αναγκαστικής
εκτελέσεως διατάξεις των άρθρων 904
επ. ΚΠολΔ. Ειδικότερα τούτο αφορά
την ύπαρξη εκτελεστού τίτλου, την περιαφή του εκτελεστηρίου τίτλου, την
επί-δοση επιταγής προς πληρωμή, τους
όρους περί ενεργητικής και παθητικής
νομιμοποιήσεως και τις περί αντιρρήσεων και ανακοπής διατάξεις του
ΚΠολΔ. Ενόψει του αντικειμένου της
δί-κης η οποία ανοίγεται με βάση την
κατά το άρθρο 1023 ΚΠοΛΔ αίτηση
σε συν-δυασμό με την παρ.2 του ίδιου
άρθρου δεν επιτρέπεται στη σχετική δίκη
να προβληθούν από τον καθ΄ ού η εκτέλεση οφειλέτη ισχυρισμοί οι οποίοι αφορούν είτε την εγκυρότητα του εκτελεστού
τίτλου είτε την απαίτηση. Μεταξύ των
ειδικών περιουσιακών στοιχείων τα
οποία μπορούν να κατασχεθούν κατά
τις διατάξεις των άρθρων 1022 επ. του
ΚΠολΔ είναι και η εκ του προσυμφώνου
και εκ της εργολαβίας παροχή του
οικο-πεδούχου ήτοί τα εξ αδιαιρέτου
ποσο-στά του οικοπέδου τα οποία με
το προ-σύμφωνο ο οικοπεδούχος είναι
υπο-χρεωμένος να μεταβιβάσει στον
αντι-συμβαλλόμενο του εργολάβο για την
από τον τελευταίο εκτέλεση του έργου
που συμφωνήθηκε. Ειδικότερα μπορεί
να κατασχεθεί ο χώρος της πολυκατοικίας (δηλ. το αντικείμενο της διαιρεμένης
ιδιοκτησίας) με το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του οικοπέδου που αντιστοιχεί σ’
αυτόν, ο οποίος (χώρος) συμφωνήθηκε
να μεταβιβαστεί στον εργολάβο έναντι
της αμοιβής του για την ανέγερση απ’
αυτόν της πολυκατοικίας. Το δικαίωμα
αυτό εφόσον κατά το ουσιαστικό δίκαιο
μπορεί να μεταβιβαστεί, αποτελεί ειδικό
περιουσιακό στοιχείο με την έννοια του
άρθρου 1022.
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Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.
4694/1930 (όπως τροποποιήθηκε και
ερμηνεύτηκε με τον α.ν. 628/37, το ν.δ.
914/41, το ν.δ. 1051/42 και τον α.ν.
113/67), του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε
με το άρθρο 52 παρ. 11 του Εισ. Ν.
ΚΠολΔ, απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου και ένα
μήνα μετά την αποπεράτωση του η κατάσχεση των οφειλομένων προς εργολάβους σε αντάλλαγμα της κατασκευ-ής
έργου, για την εκτέλεση του οποίου ο
εργολάβος χρησιμοποιεί την εργασία
τρίτων ή προμηθεύεται προς τούτο υλικά από τρίτους ή μηχανήματα κ.λ.π.,
εκτός εάν πρόκειται για απαιτήσεις από
παροχή εργασίας ή προμήθειας υλικών
για το έργο. Ο νόμος δεν κάνει διάκριση
σε σχέση με την απαγόρευση της κατασχέσεως των ανωτέρω οφειλομένων ως
προς το πρόσωπο του δικαιούχου της
απαιτήσεως, ούτε ως προς το είδος του
οφειλομένου στον εργολάβο ανταλλάγματος (αμοιβής) για την κατασκευή του
έργου. Επομένως, σε περίπτωση εργολαβικής συμβάσεως για την ανέγερση
πολυόροφης οικοδομής «με αντιπαροχή» οριζόντιων ιδιοκτησιών, η απαγόρευση της κατασχέσεως καταλαμβάνει
και την απαίτηση του εργολάβου κατά
του οικοπεδούχου προς μεταβίβαση
της κυριότητας των ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου μετά των αντιστοίχων οριζόντιων ιδιοκτησιών, η οποία
συμφωνήθηκε έναντι της αμοιβής του
με το οικείο εργολαβικό προσύμφωνο,
ισχύει δε μέχρι ένα μήνα μετά την αποπεράτωση του έργου. Συνεπώς μετά
ένα μήνα από την αποπεράτωση του
έργου δεν ισχύει η πιο πάνω απαγόρευση. Περαιτέρω κατά την έννοια και
το σκοπό της παραπάνω διατάξεως, η
οποία αποβλέπει στην εξασφάλιση της
απρόσκοπτης εκτέλεσης και αποπερά-
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τωσης του έργου, η καθιερούμενη απαγόρευση της κατασχέσεως τάσσεται,
τόσο υπέρ του εργολάβου, όσο και
υπέρ του εργοδότη. Έτσι, σε περίπτωση κατασχέσεως εις χείρας του εργοδότη, ως τρίτου, των οφειλομένων απ’
αυτόν, προς τον εργολάβο ως ανταλλάγματος της παροχής του έργου, δεν
ισχύουν οι εκ των άρθρων 987 και
262 παρ. 2 ΚΠολΔ περιορισμοί των
δυναμέ-νων να προταθούν κατά της
κατα-σχέσεως ενστάσεων του τρίτου για
τον εργοδότη, στον οποίο παρέχεται το
δι-καίωμα να προσβάλει την κατάσχεση
αυτή και για άλλους λόγους και μάλιστα για ουσιαστική ακυρότητα, που
προκύπτει από το ακατάσχετο της αντίστοιχης απαιτήσεως, ως άνω, εξ ιδίου
δικαίου πλέον, αφού η απαγόρευση
θεσπίστηκε και προς το συμφέρον αυτού
(εργοδότη), όπως προαναφέρθη-κε.
Τέλος, εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει,
η απαγόρευση της κατασχέσεως του
ειδικού αυτού περιουσιακού στοιχείου
αφορά όχι μόνο στην αναγκαστική,
αλ-λά και στη συντηρητική κατάσχεση,
αφού και η τελευταία επιφέρει δέσμευση διαθέσεως του περιουσιακού αυτού
στοιχείου (άρθρο 715 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ).
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου
1022 ΚΠολΔ «κατάσχεση μπορεί να
γίνει και σε περιουσιακά δικαιώματα
εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η
εκτέλεση, τα οποία δεν μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενα κατάσχεσης
κατά τη διαδικασία των άρθρων 953
παρ. 1 και 2, 982 και 992, ιδίως σε
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
ευρεσιτεχνίας, εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, σε απαιτήσεις κατά
τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή,
εφόσον κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων». Από την
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ανωτέρω διάταξη, με την οποία επιτρέπεται η κατάσχεση των ως άνω αναφερομένων περιουσιακών δικαιωμάτων
του οφειλέτη, σε συνδυασμό με την
προεκτεθείσα διάταξη του άρθρου 4
παρ. 1 ν. 4694/1930, η οποία ειδικά
απαγορεύει σε όλη τη διάρκεια της
εκτελέσεως του έργου και ένα μήνα μετά
την αποπεράτωση του την κατάσχεση
των οφειλομένων προς εργολάβους
σε αντάλλαγμά της κατασκευής του
έρ-γου, αποβλέπει δε στην εξασφάλιση
της απρόσκοπτης εκτέλεσης του έργου,
όπως προαναφέρθηκε, προκύπτει ότι η
τελευταία διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1
ν. 4694.1930 ως ειδική υπερισχύει της
παραπάνω γενικής του άρθρου 1022
ΚΠολΔ. (ΑΠ 41/2003 Δημ. ΝΟΜΟΣ).
Αποδείχθηκε ότι οι εργασίες
στην οικοδομή και ειδικότερα στον
ακά-λυπτο κοινόχρηστο χώρο αυτής
δεν έχουν αποπερατωθεί. Ειδικότερα ο
ακάλυπτος χώρος είναι πρόχειρα διαμορφωμένος με χώματα χωρίς τη δημιουργία των απαραιτήτων προσβάσεων
πεζοδρομίων τόσο για την κύρια είσοδο
του συγκροτήματος από τη βόρεια
πλευρά όσο και για θέσεις στάθμευσης
που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά
του συγκροτήματος. Έτσι η είσοδος τόσο των πεζών όσο και των αυτοκινήτων
γίνεται πάνω από τα χώματα. Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου είναι αδιαμόρφωτοι χωρίς να έχει γίνει τοποθέτηση
γρασιδιού και φυτών. Τμήμα της περίφραξης έχει γύρει προς τη δυτική πάροδο της οδού Διαγόρα λόγω αύξησης
του όγκου των αδιαμόρφωτων χωμάτων
ενώ στις εξωτερικές εισόδους της περίφραξης δεν έχουν τοποθετηθεί πόρτες.
Ακόμη μέρος της οροφής της πυλωτής
έχει μείνει χωρίς επιχρίσματα με εμφανές ακόμη το φελιζόλ της οροφής της
πυλωτής, ενώ η εξωτερική είσοδος του
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συγκροτήματος από τη δυτική πάροδο
της οδού Διαγόρα είναι χωρίς φωτισμό.
Οι ανωτέρω εργασίες στους κοινόχρηστους χώρους είναι αναγκαίες τόσο για
την εύρυθμη λειτουργία του συγκροτήματος όσο και για αντικειμενικά εννοούμενη αισθητική ευμορφία αυτού. Τα
ανωτέρω αποδεικνύονται από την εξ
ιδίας αντιλήψεως κατάθεση της μάρτυρα των καθ’ ών. Η κατάθεση αυτή χωρίς
να αναιρείται από αντίθετο αποδεικτικό
μέσο επιβεβαιώνεται από τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες των ανωτέρω χώρων αλλά και από την από 19/10/2007
τεχνική έκθεση των Κ.Λ και Ν.Τ, πολιτικών μηχανικών. Με τα δεδομένα αυτά,

εφόσον ο εργολάβος δεν αποπεράτωσε
το όλο έργο της κατασκευής του συγκροτήματος και η απαίτηση του εκκαλούντος κατ’ αυτού δεν προέρχεται από
παροχή υλικών ή αμοιβή εργατοτεχνικού προσωπικού, που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του έργου αυτού δεν
μπορεί να διαταχθεί, σύμφωνα με την
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1
ν. 4694/1930 η κατάσχεση των οφειλομένων στον εργολάβο ποσοστών εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου (9,5/1000) μετά
των αντιστοιχουσών σε αυτά αυτοτελών
οριζοντίων ιδιοκτησιών και η κρινόμενη
αίτηση είναι κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

1314/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ιωάννα Κλάπα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Πρόσθετη παρέμβαση. Η έφεση δεν στρέφεται εναντίον εκείνου που άσκησε
πρωτόδικα πρόσθετη παρέμβαση. Όμως αυτός πρέπει να καλείται στη συζήτηση της
έφεσης. Αν δεν έχει κλητευθεί, τότε κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ως προς
όλους τους διάδικους. Περιστατικά.

Κατά μεν το άρθρο 81 παρ. 3
εδαφ. α’ ΚΠολΔ, ο παρεμβαίνων καλείται στις επόμενες διαδικαστικές πράξεις
από το διάδικο που επισπεύδει τη δίκη,
κατά δε το άρθρο 82 εδαφ. γ΄ του ίδιου
Κώδικα, αποφάσεις και δικόγραφα που
επιδίδονται στους κύριους διαδί-κους
πρέπει να επιδίδονται και σε εκεί-νον
που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση.
Από το συνδυασμό των διατάξεων
αυ-τών, σε συνδυασμό με εκείνη του
άρθ-ρου 20§1 του Συντάγματος, που
ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα στην
παροχή έννομης προστασίας από τα
δικαστή-ρια και μπορεί να αναπτύξει σ’
αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα

ή τα συμφέροντα του και το άρθρ. 517
του ΚΠολΔ σαφώς προκύπτει ότι κατά
του προσθέτως παρεμβαίνοντος στη
δί-κη κατά την οποία εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση δεν απευθύνεται
κατ΄ αρχήν η έφεση, γιατί αυτός δεν
εί-ναι κύριος διάδικος, ο προσθέτως
πα-ρεμβάς όμως, πρέπει να καλείται στη
συζήτηση της έφεσης για να ενημερώνεται για την εξέλιξη της δίκης που ανοίγεται με την άσκηση του ενδίκου μέσου
της έφεσης και να ασκήσει τα δικαιώματα του. Σε αντίθετη περίπτωση η
συ-ζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη
ως προς όλους τους διαδίκους (Α.Π.
426/2007, 424/2007. 423/2007, 422/
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2007, αδημ. σε νομικά περιοδικά, Α.Π.
408/2004 ΝοΒ 2005. 671, ΑΠ 227/2000
ΕλλΔνη 41.972, ΑΠ 1347/1998 Ελλ.
Δ/νη 40. 139, ΑΠ 84/1998, 211/1998
Ελλ.Δνη 39. 1273, Εφ.Δωδ. 222/2006
αδημ. σε νομικά περιοδικά, Εφ.Λαρ.
26/2005 Δικογρ. 2005. 296, Εφ.Αθ.
3945/2004 Ελλ.Δνη 2005. 559, βλ. και
Ν. Νίκα, Πολιτική Δικονομία, τομ. Ι, παρ.
29 αριθμ. 10).
Στην προκειμένη περίπτωση
ει-σάγεται προς συζήτηση η από 5.9.
2005 και υπ’ αριθμ. καταθ. 1298/1995
έφεση κατά της υπ’ αριθ. 181/2004
ορι-στικής απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, που εκδόθηκε,
κατ’ αντιμωλία των διαδίκων, κατά
την ειδική διαδικασία των εργατικών
διαφο-ρών, επί της από 30-6-2003 και
υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 2956/1024/2003
αγωγής των εκκαλούντων, υπέρ των

οποίων παρενέβη προσθέτως η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση
με την επωνυμία ‘ΕΡΓΑΤΟΫΛΛΗΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ’. Αυτή όμως δεν
εμ-φανίστηκε στο ακροατήριο κατά την
εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά
του οικείου πινακίου κατά την προσδιορισθείσα στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη δικάσιμο. Τόσον οι εκκαλούντες που επισπεύδουν τη συζήτηση
της εφέσεως όσον και η εφεσίβλητη
δεν επι-καλούνται ότι κλήτευσαν την ως
άνω προσθέτως παρεμβαίνουσα στη
συζή-τηση της προκειμένης υποθέσεως,
αλ-λά και δεν αποδεικνύεται τέτοια
κλήτευ-ση με την προσκόμιση σχετικής
εκθέ-σεως επιδόσεως. Επομένως, κατά
τα στην ανωτέρω νομική σκέψη της
πα-ρούσας, η συζήτηση της εφέσεως
πρέ-πει να κηρυχθεί απαράδεκτη για
όλους τους διάδικους.

1331/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Πάσσιος, Διονύσιος Πελέκης, Κωνσταντίνος
Ζησιμόπουλος).
Διοικητική διαφορά ουσίας. Υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια. Μονές. Είναι νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αδικοπραξίες από αρμόδια όργανα τους που είναι
συνδεδεμένες με την ιδιωτική περιουσία της Μονής δεν είναι διοικητική διαφορά
ουσίας και υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια.

Με το παραπάνω περιεχόμενο
και αίτημα η ένδικη αγωγή εισάγει διαφορά ιδιωτικού δικαίου που ανήκει στη
δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών Δικαστηρίων. Δεν δικαιολογείται, υπό τα
ιστορούμενα περιστατικά, να χαρακτηρισθεί η υπόθεση ως διοικητική διαφορά
ουσίας υπαγόμενη στα Διοικητικά Δικαστήρια κατ’ άρθρ. 94 του Συντάγματος
σε συνδυασμό προς το άρθρο 1 ν.

1406/1983, ενόψει του ότι οι αδικοπραξίες των δευτέρου, τρίτου, τετάρτου και
πέμπτου των εναγομένων φέρεται ότι
εί-ναι συνδεδεμένες με την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας της πρώτης εναγομένης, που είναι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1§4 του Καταστατικού
Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν.
590/1977), νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου. Η αδικοπραξία αυτή δεν έχει
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διαπραχθεί στα πλαίσια άσκησης δημόσιας εξουσίας ή σε συνάρτηση προς
την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας της Μονής ή εξαιτίας
της, όσα δε περί του αντιθέτου υποστη-

ρίζουν η πρώτη και τρίτος των εναγομένων ήδη εκκαλούντες με την υπό κρίση
έφεση τους είναι αβάσιμα.

1334/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Κορφιάτης, Νίκος Λαλιώτης, Κωνσταντίνος Καρπέτας).
Επαναφορά ισχυρισμών (240ΚΠολΔ). Δεν συνιστά νόμιμη επαναφορά η ενσωμάτωση
των προτάσεων των προηγούμενων συζητήσεων που αναφέρονται οι ισχυρισμοί
αυτοί χωρίς ειδική μνεία στις τελευταίες του συγκεκριμένου μέρους των πρωτόδικων
ισχυρισμών. Αντέφεση. Δήλωση στις προτάσεις του Εφετείου ότι ασκεί αντέφεση για
τους λόγους που αναφέρονται στις πρωτόδικες προτάσεις τις οποίες ενσωματώνει στις
προτάσεις του Εφετείου χωρίς να γίνεται επίκληση και ειδική μνεία με τις προτάσεις
αυτές των πρωτόδικων ισχυρισμών που επαναφέρει και χωρίς να υποβάλλεται ρητά
αίτημα εξαφάνισης της εκκαλουμένης. Απορρίπτεται η αντέφεση.

Κατ’ άρθρο 240 Κ.Πολ.Δ. νόμιμη
επαναφορά των ισχυρισμών που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη συζήτηση
στο ίδιο ή ανώτερο δικαστήριο, η ενσωμάτωση των προτάσεων των προηγούμενων συζητήσεων στις οποίες
ανα-φέρονται οι ισχυρισμοί αυτοί, στις
ενώ-πιον του Εφετείου προτάσεις, χωρίς
ει-δική μνεία στις τελευταίες του συγκεκριμένου μέρους των πρωτοδικών ισχυρισμών, των οποίων σαφώς και ορισμένως γίνεται επίκληση (ΟλΑΠ 9/2000,
ΑΠ 334/2007, ΑΠ 1717/2006, ΑΠ
1439/2006, ΑΠ 164/2003 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση
όπως προκύπτει από τις από 2-5-2007
προτάσεις του εφεσίβλητου που υποβλήθηκαν κατά τη συζήτηση ενώπιον
του παρόντος Δικαστηρίου, ο τελευταίος δηλώνει πανηγυρικά ότι ασκεί αντέφεση για τους λόγους που αναφέρονται
στις πρωτόδικες προτάσεις του τις
οποί-ες ενσωματώνει, στις προτάσεις

της παρούσας συζητήσεως χωρίς να
γίνεται επίκληση και ειδική μνεία, με
τις προτάσεις αυτές, των πρωτόδικων
ισχυρισμών που επαναφέρει και χωρίς
να υποβάλλεται ρητό αίτημα εξαφάνισης
της εκκαλουμένης απόφασης και απόρριψης της αγωγής. Πρέπει επομένως,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην
αρ-χή της παραγράφου αυτής, αφού
δια-ταχθεί η ένωση και συνεκδίκαση της
ασκηθείσας αντέφεσης με την κρινόμενη
έφεση, λόγω της πρόδηλης μεταξύ
τους συνάφειας (άρθ. 246 Κ.Πολ.Δ.) ν’
απορριφθεί η αντέφεση αυτή ως απαράδεκτη, αφού δεν συνιστά νόμιμη επίκληση των πρωτόδικων ισχυρισμών η
γενική αναφορά με τις προτάσεις της
παρούσας συζητήσεως στις πρωτόδικες προτάσεις στις οποίες αναφέρονται οι ισχυρισμοί του εφεσιβλήτου
και η ενσωμάτωση των πρωτόδικων
προτάσεων ενώπιον του Εφετείου.
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7. εμπορικο δικαιο
162/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νίκος Κορδόσης, Δικαστικός Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ.
Αναστασία Παπαθανασοπούλου).
Πτώχευση. Ο πίνακας (λογαριασμός) διανομής του συνδίκου της πτώχευσης(530 Ε.Ν)
δεν είναι πίνακας κατάταξης κατά την έννοια του άρθρου 974 ΚΠολΔ. Αποτελεί απλώς
λογιστική πράξη διανομής της πτωχευτικής περιουσίας στους πιστωτές, οι πιστώσεις
των οποίων έγιναν δεκτές κατά την καθοριζόμενη τάξη. Αν προκύψουν διενέξεις ως προς
την τάξη της διανομής, οι σχετικές αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν στον εισηγητή
της πτώχευσης, ο οποίος μάλιστα αποφασίζει μέσα σε τρεις ημέρες. Για τις αντιρρήσεις
αυτές συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία αποτελεί την αναγκαία προδικασία της δίκης.
Στη συνέχεια εισάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο για κρίση. Απαραίτητη η κλήση των
δανειστών των οποίων τη σειρά κατάταξης θέλει να καταλάβει ο ασκών τις αντιρρήσεις.
Ποίες απαιτήσεις προηγούνται στην ικανοποίηση. Πράξεις δικ. επιμελητή με εντολή
του επισπεύδοντος δανειστή. Δεν προαφαιρούνται γιατί την εντολή δεν την έδωσε ο
σύνδικος και συνεπώς η αμοιβή του δικ. επιμελητή δεν είναι ομαδικά πιστώματα και
εσφαλμένα κατετάγη αυτός. Άρα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ο πίνακας.

Από τη διάταξη του άρθρου 580
ΕΝ προκύπτει ότι ο αναφερόμενος σ’
αυτή λογαριασμός διανομής δεν είναι
πίνακας κατάταξης απαιτήσεων κατά
την έννοια του άρθρου 974 ΚΠολΔ.
Αποτελεί απλώς λογιστική πράξη διανομής της πτωχευτικής περιουσίας
ανά-μεσα στους πιστωτές, οι πιστώσεις
των οποίων έγιναν δεκτές κατά την καθοριζόμενη τάξη (άρθρ. 975, 976 ΚΠολΔ,
σε συνδυασμό με άρθρα 579, 581, 648
επ. και 660 ΕΝ) αφού προηγουμένως
εξελέγχθηκαν κατά τη διαδικασία της
επαλήθευσης ή επί απαιτήσεων του
Δη-μοσίου κατά τη διαδικασία του εφαρμοζόμενου στην περίπτωση αυτή άρθρου 62 παρ. 1 του ν. 3561/74 (ΚΕΔΕ).
Περαιτέρω από τις διατάξεις αυτές σε
συνδυασμό με εκείνες των αρθρ. 542,
555,591 και 647 Ε.Ν., συνάγεται ότι, εάν

προκύψουν διενέξεις ως προς την τάξη
της διανομής, οι σχετικές αντιρρήσεις
πρέπει να υποβληθούν στον εισηγητή της
πτώχευσης, ο οποίος μάλιστα αποφασίζει
μέσα σε τρεις ημέρες (άρθρ. 555 ΕΝ). Για
τις αντιρρήσεις αυτές συντάσσεται σχετική
έκθεση, η οποία αποτελεί την αναγκαία
προδικα-σία της δίκης. Στη συνέχεια
εισάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο για
κρίση και απόφαση με κλήση, αφού με την
τε-λευταία κληθούν και οι δανειστές των
οποίων προσβάλλονται με τις αντιρρήσεις η κατάταξη τους στο λογαριασμό
διανομής. Η εισαγωγή τους απευθείας
στο δικαστήριο αποκλείεται. Για το
παραδεκτό των αντιρρήσεων δεν απαιτείται να στρέφονται κατά τρόπο πανηγυρικό εναντίον του συνδίκου και των
δανειστών των οποίων προσβάλλουν την
προνομιακή κατάταξη. Πρέπει όμως να
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καλούνται με ποινή απαραδέκτου, εκείνοι
τη θέση των οποίων στη σειρά κατάταξης
θέλει να καταλάβει ο ασκών τις αντιρρήσεις
(ΑΠ 1124/1994 Ελλ.Δνη 1997, 1137, ΑΠ
60/1997 ΕλλΔνη 1998, 126). Περαιτέρω
κατά τη διάταξη του άρθρου 660 ΕΝ «τα εκ
των κινητών του πτωχεύσαντος χρήματα,
αφαιρουμένων των δικαστικών χάριν της
διοικήσεως της πτωχεύσεως εξόδων και
καταβολών, των προς τον πτωχεύσαντα
και την οικο-γένεια αυτού δοθέντων
βοηθημάτων και των πληρωθέντων
προς τους προνομιούχους, διανέμονται
μεταξύ απάντων των πιστωτών κατ’
αναλογίαν των εξελεγχθεισών και
ενόρκως βεβαιωθεισών πιστώσεων
των». Από τη διάταξη αυτή σαφώς
προκύπτει ότι μόνο οι παραπάνω, οι
οποίες αναφέρονται στη θεωρεία ως
ομαδικά πιστώματα και περιλαμβάνουν
τις προαναφερόμενες δαπάνες καθώς
και τα χρέη που δημιουργούνται από τη
δράση του συνδίκου, προηγούνται στην
ικανοποίηση των πτωχευτικών πι-στωτών
(Κ. Ρόκας, Πτωχευτικό Δίκαιο σελ. 118 επ.,
Λ. Κοτσίρη Πτωχευτικό Δίκαιο σελ. 191
επ., 202, 221 επ.).
Αποδείχθηκαν τ’ ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με την υπ΄
αριθμ. 59/26-4-2000 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου,
κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης
η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΣ». Στη
συνέχεια έγιναν οι αναγγελίες των
δανειστών, οι επαληθεύσεις αυτών και
αφού δεν επιτεύχθηκε πτωχευτικός
συμβιβασμός η πτώχευση εισήλθε στο
στάδιο της ένωσης των πιστωτών. Στη
συνέχεια ο σύνδικος της πτώχευσης,
μετά την υπ’ αριθμ. 1/2004 απόφαση του
Εισηγητή Πρωτοδίκη της Πτώχευσης,
συνέταξε τον προσβαλλόμενο υπ’ αριθμ.
5/2004 λογαριασμό διανομής (πίνακα
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διανομής) που κηρύχθηκε εκτελεστός
από τον προαναφερόμενο Εισηγητή της
πτώχευσης. Σύμφωνα με τον πίνακα
αυτόν το προς διανομή χρηματικό ποσό
ανερχόταν σε 501.653 Ευρώ και κατετάγησαν Α) ο σύνδικος για προσωρινή αντιμισθία 9.000 €, B) ο καθ’ ού δικαστικός
επιμελητής και η συμβολαιογράφος
Ναυπάκτου Ε.Μ για 15.452,40 και 575,27
€ έκαστος, αντιστοίχως, και συνολικά
για 16.027, 67 € και Γ) για το υπόλοιπο
ποσό των 476.625,37 € οι 57 πρώην
εργαζόμενοι στην επιχείρηση όπως
με λεπτομέρεια εκτίθεται στον πίνακα
αυτόν. Όπως προκύπτει ιδία από τις υπ’
αριθμ. 6612/11-6-2001 και 476/18-2-2002
αναγγελίες του προϊστα-μένου της ΔΟΥ
Ναυπάκτου, το Ελληνι-κό Δημόσιο είχε
αναγγελθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως
στο σύνδικο της πτώ-χευσης για
ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του συνολικού
ύψους 11.321,81 Ευρώ, προερχόμενες
από μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας,
φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων
και πρόστιμο Κ.Β.Σ. Για τις απαιτήσεις του
αυτές το Ελληνι-κό Δημόσιο δεν κατετάγη,
αφού το προαναφερόμενο προς διανομή
χρηματικό ποσό εξαντλήθηκε στους
παραπάνω αναφερόμενους δανειστές.
Το Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίζεται ότι
εσφαλμένα κατετάγη προνομιακώς ο
προδιαληφθείς δικαστικός επιμελητής
για το ποσό των 11.321,81 €, αφού οι
απαιτήσεις του αυτές δεν αποτελούν
ομαδικά πιστώματα δηλαδή χρέη που
δημιουργήθηκαν από τη διαχείρηση του
συνδίκου, αλλά αποτελούν απαιτήσεις
που δημιουργήθηκαν πριν από την κήρυξη της πτώχευσης. Από τα προαναφερόμενα έγγραφα αποδείχθηκαν τα
εξής: Με βάση την υπ’ αριθμ. 151/1999
Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος άρχισε την
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διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε
βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας υπό την επωνυμία
«ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΒΕΣ», προς ικανοποίηση της απαίτησης της. Προς τούτο έδωσε εντολή στον
καθ’ ού Δικαστικό Επιμελητή ο οποίος
προέβη σε κατασχέσεις τόσο των ακινήτων της βιοτεχνικής ομάδας όσο και των
κινητών πραγμάτων της ίδιας μονάδας
και εξέδωσε τέσσερα επαναληπτικά
προγράμματα πλειστηριασμών για τα
ακίνητα και δύο για τα κινητά και η συνολική αμοιβή ανήλθε σε 12.671,97 €.
Όμως οι παραπάνω πράξεις του δικαστικού επιμελητή έγιναν κατ’ εντολήν
της προαναφερόμενης Εμπορικής
Τράπεζας η οποία ήταν επισπεύδουσα
και μάλιστα πριν από τη κήρυξη της
οφειλέτριας σε πτώχευση. Επομένως
οι δαπάνες αυτές δεν προέρχονται από
τη δράση του συνδίκου στα πλαίσια
της διοίκησης και της διαχείρησης της
πτω-χευτικής περιουσίας και συνεπώς
δεν έπρεπε να καταταγεί ο δικαστικός
επι-μελητής για το ποσό αυτό και να προαφαιρεθεί τούτο από το προς διανομή
συνολικό ποσό. Ο ισχυρισμός του καθ’

ού, ο οποίος συνομολογεί τα παραπά-νω
πραγματικά περιστατικά, ότι πρό-κειται για
έξοδα αναγκαστικής εκτέλε-σης η οποία
είναι ενιαία και ότι από τις ενέργειες αυτές
ωφελήθηκε και η πτώ-χευση και συνεπώς
καλώς προαφαιρέ-θηκαν από τον σύνδικο,
είναι μη νόμιμος και απορριπτέος αφού,
σύμφωνα και με την προηγούμενη σκέψη,
τα χρέη αυ-τά δεν δημιουργήθηκαν από
ενέργειες του συνδίκου της πτώχευσης,
αφού τις εντολές για κατασχέσεις και
έκδοσης επαναληπτικών προγραμμάτων
πλει-στηριασμού είχε δώσει η προαναφερόμενη Τράπεζα και όχι ο σύνδικος της
πτώχευσης και συνεπώς τα χρήματα
δεν είναι ομαδικά πιστώματα και
εσφαλμένα κατετάγη αυτός και πρέπει
να μεταρρυθμιστεί ο προσβαλλόμενος
πίνακας διανομής και να καταταγεί το
ασκών αντιρρήσεις Ελληνικό Δημόσιο,
για το ποσό που είχε αναγγελθεί. Τα
ίδια δέχθηκε και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και συνεπώς ορθά ερμήνευσε
και εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις
απο-δείξεις και τ’ αντίθετα που ισχυρίζεται
ο εκκαλών είναι αβάσιμα και απορριπτέα
καθώς και η έφεση στο σύνολο της.

183/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Μπαρμπούνης, Αλκαίος Βγενόπουλος).
Εμπορικός αντιπρόσωπος. Έννοια. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Έννοια.
Καταναλωτής. Προστασία του. Στο προστατευτικό πεδίο του ν. 2251/94 για την προστασία
των καταναλωτών δεν περιλαμβάνεται και η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης του
λόγω ηθικής βλάβης κατά του παραγωγού ελαττωματικού προϊόντος, η οποία μπορεί
να θεμελιωθεί μόνο επί των κοινών διατάξεων του ΑΚ για τις αδικοπραξίες εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Συνεπώς απαιτείται παράνομη και υπαίτια
συμπεριφορά με την οποία συνδέεται η αντικειμενική βλαπτική ελαττωματικότητα του
προϊόντος. Η συμπεριφορά είναι παράνομη όχι μόνο όταν προσκρούει σε συγκεκριμένο
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κανόνα δικαίου αλλά και όταν εξέρχεται από τα όρια των χρηστών ηθών όπως τα όρια αυτά
προκύπτουν από το άρθρο 5 του Συντάγματος, 200, 281 και 288 ΑΚ. Κοινή συνισταμένη
των υποχρεώσεων του παραγωγού είναι η οργάνωση της παραγωγής με τρόπο που να
εξυπηρετείται η γενική υποχρέωση πρόνοιας μέσω κυρίως του ελέγχου του προϊόντος
και της πληροφορήσεως του καταναλωτικού κοινού. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ.
219/1991, εμπορικός αντιπρόσωπος
είναι εκείνος στον οποίο, υπό την ιδιότητα του ως ανεξάρτητου μεσολαβητή,
ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου
προσώπου, το οποίο καλείται στο εξής
«αντιπροσωπευόμενος», την πώληση
ή την αγορά εμπορευμάτων, είτε να
δια-πραγματεύεται και να συνάπτει
τις πρά-ξεις αυτές στο όνομα και για
λογαρια-σμό του αντιπροσωπευομένου.
Σύμφω-να με τη διάταξη αυτή, εμπορική
αντι-προσωπεία είναι η σύμβαση με την
οποία ένας επιχειρηματίας αναθέτει σε
αυτοτελή και ανεξάρτητο επαγγελμα-τία,
έναντι ανταλλάγματος, να επιδιώκει κατά
τρόπο συνεχή και σταθερό, για ορισμένο
ή αόριστο χρόνο, συνήθως σε ορισμένη
εδαφική περιοχή, τη διεύρυνση του
κύκλου πελατών της επιχείρησης του
και να μεσολαβεί ή διαπραγματεύ-εται
στο όνομα και για λογαριασμό του
επιχειρηματία την κατάρτιση συμβάσεων (ΑΠ 509/03 ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 4726/03
ΕλΔ 2004. 1454, 4179/02 ΕλλΔνη 44.
206, ΕφΚερκ 196/99 ΔΕΕ 5. 531). Η
σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας
διακρίνεται από τη σύμβαση αποκλειστικής διανομής, διότι η τελευταία, που
είναι άτυπη σύμβαση (ΕΑ 5808/02 ΔΕΕ
9. 1088), είναι διαρκής αμφοτεροβαρής
ενοχική σύμβαση (σύμβαση - πλαίσιο),
ιδιόρρυθμη σύμβαση (άρθρο 361 ΑΚ),
ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με την
οποία, με την πιο συνηθισμένη εμφάνιση
της στις συναλλαγές, ο μεν παραγωγός
ή μεγαλέμπορος (προμηθευτής) ανα-

λαμβάνει την υποχρέωση να πωλεί
(κατ’ αποκλειστικότητα) στον αντισυμβαλλόμενο του διανομέα και για ορισμένη εδαφική περιοχή τα προϊόντα του
και να του παρέχει συνεχή υποστήριξη,
εφοδιάζοντας αυτόν σε όλη τη διάρκεια
της σύμβασης, ο δε διανομέας να προμηθεύεται (αγοράζει) αποκλειστικά από τον
προμηθευτή τα σχετικά προϊόντα, για
τα οποία οφείλει να του καταβάλλει το
συμφωνημένο τίμημα και να τα μεταπωλεί στο δικό του όνομα, για δικό του
λογαριασμό και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο (ΑΠ 212/06 ΝΟΜΟΣ,
139/06 ΕΕμπΔ 2006. 307, ΕΛαρ 76/04
ΕπισκΕμπΔ 2004. 458, ΕΑ 4503/03 ΕλΔ
2004. 194, 1187/00 ΕλλΔνη 42.1350).
Αποδεικνύονται τα εξής: (A) Την
25-8-2000 ο ενάγων αγόρασε από την
εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων με την
επωνυμία «Γ.Π Ε.Ε.», που εδρεύει
στην Πάτρα, ένα καινούργιο επιβατηγό
αυτο-κίνητο μάρκας TOYOTA, μοντέλο
YARIS, 1299 cc, αντί ποσού 11.973 ευρώ (3.906.000 δρχ.), για την αγοραπωλησία δε αυτή εκδόθηκε το υπ’ αριθμ.
000171 τιμολόγιο από την πωλήτρια
εταιρία. Το αυτοκίνητο αυτό είχε πωληθεί στην ως άνω εταιρία, με βάση το
υπ’ αριθμ. Θ. 019263/238-2000 τιμολόγιο, από την εναγομένη αντί ποσού
3.705.400 δρχ. Στο τελευταίο αυτό τιμολόγιο η ως άνω Ε.Ε. αναφέρεται σαν
«πελάτης». Από τα ανωτέρω καταδεικνύεται ότι η σύμβαση πωλήσεως του
αυτοκινήτου έγινε μεταξύ του ενάγοντος
και της ως άνω Ε.Ε., η οποία προηγουμένως το είχε αγοράσει από την εναγο-
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μένη. Κατά συνέπεια, και κατ’ αρχήν,
δεν υφίσταται ενοχικός δεσμός μεταξύ
του ενάγοντος και της εναγομένης από
την επίδικη πώληση.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 4 περ. α΄ και
6 παρ. 1 και 7 του ν. 2251/1994, για την
προστασία των καταναλωτών, με την
τελευταία από τις οποίες ορίζεται, ότι
η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του
καταναλωτή από ελάττωμα του προϊόντος του παραγωγού διέπεται από
τις διατάξεις που ισχύουν για τις αδικοπραξίες, προκύπτει ότι δεν περιλαμβάνεται στο προστατευτικό πεδίο του εν
λόγου νόμου και η αξίωση χρηματικής
ικανοποιήσεως του καταναλωτή, λόγω
ηθικής του βλάβης, κατά του παραγωγού ελαττωματικού προϊόντος, η οποία
μπορεί να θεμελιωθεί μόνο επί των κοινών διατάξεων του ΑΚ για τις αδικοπραξίες (άρθρα 914, 932 αυτού), εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτών. Για την θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης του παραγωγού κατά τις
κοινές διατάξεις, απαιτείται παράνο-μη
και υπαίτια συμπεριφορά του, με την
οποία να συνδέεται η (αντικειμενική)
βλαπτική ελαττωματικότητα του προϊόντος. Η συμπεριφορά είναι παράνομη,
όχι μόνο όταν προσκρούει σε συγκεκριμένο κανόνα δικαίου, αλλά και όταν
εξέρχεται από τα όρια των χρηστών
συναλλακτικών ηθών, όπως τα όρια
αυτά προκύπτουν από τα άρθ. 5 του
Συντάγματος, 200, 281 και 288 ΑΚ.
Σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά
ήθη δημιουργείται για τους μετερχόμενους επικίνδυνες δραστηριότητες,
γε-νική υποχρέωση πρόνοιας, δηλαδή
λή-ψης όλων των κατάλληλων μέτρων
για την προστασία των έννομων αγαθών
τρί-των, που εύλογα εμπιστεύονται την
άσκηση της δραστηριότητας(αρχή της
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εμπιστοσύνης). Τα κατάλληλα μέτρα
μπορεί να προκύπτουν άμεσα από τη
διάταξη ουσιαστικού νόμου, διαφορετικά προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων. Διαμορφώνονται έτσι οι ειδικότερες συναλλακτικές
υποχρεώσεις, που συνδέονται με τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα και καθορίζουν το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας
της (βλ. ΑΠ 81/1991 ΝοΒ 40.7150. Δραστηριότητα που εγκυμονεί κινδύνους
για αόριστο αριθμό ατόμων, αποτελεί
και δραστηριότητα του παραγωγού (ή
ανά-λογα του προμηθευτή) προϊόντων,
ο οποίος με τη διαφήμιση και την προβολή των προϊόντων του εμπεδώνει την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών (βλ.
ΕφΘεσ 2052/1991 ΕλΔ 1992.1243,
ΕφΑθ 7453/1988 ΕλΔ 1990.848) και
δημιουργεί δεσμό πίστεως, από τον
οποίο απορρέουν αντίστοιχες συναλλακτικές υποχρεώσεις του. Κοινή συνισταμένη των υποχρεώσεων του παραγωγού
είναι η οργάνωση της παραγωγής με
τρόπο που να εξυπηρετείται η γενική
υποχρέωση πρόνοιας, μέσω κυρίως του
ελέγχου του προϊόντος και της πληροφορήσεως του καταναλωτικού κοινού.
Η παράβαση με οποιοδήποτε τρόπο
της υποχρεώσεως αυτής, που έχει
συνέπεια την παραγωγή και διάθεση
ελαττωματικών προϊόντων, δηλαδή
προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο
έννομα αγαθά απροσδιόριστου αριθμού
κατα-ναλωτών, αποτελεί συμπεριφορά
που εξέρχεται από τα όρια της θεμιτής
δρά-σεως του παραγωγού και διαψεύδει
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ως
προς το προς το προσδοκώμενο όριο
ασφαλείας του προϊόντος. Αναμφίβολα
αποτελεί παράνομη και κατ’ αρχήν και
υπαίτια(αρθ. 330 εδ. β΄ ΑΚ) συμπεριφορά που δικαιολογεί, με τη συνδρομή και των λοιπών προϋποθέσεων της
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αδικοπρακτικής ευθύνης, αποζημίωση
για υλικές ζημίες και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (βλ. ΕΑ
9079/00 ΝοΒ 50.1479, 9000/88 ΕλΔ
1990. 159, Ι. Καρακώστας, όπου παραπ., σελ. 53-56, 59-64). Τούτο καθίσταται σαφές και με την διάταξη της
παρ. 1 του αρθρ. 7 του ν. 2251/1994,
που ενσωμάτωσε την υπ’ αριθμό 92/59
Οδηγία της ΕΟΚ για την ασφάλεια των
προϊόντων, στην οποία ορίζεται, ότι οι
προμηθευτές (αρθρ. 1§ 4 εδ. β’ ν. 2251/
1994), υποχρεούνται να διαθέτουν στην
αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα, ενώ με
τις § § 2 και 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται
πότε ένα προϊόν είναι ασφαλές και πότε
οι προμηθευτές θεωρούνται ότι συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση διαθέσεως
ασφαλών προϊόντων. Απορρέει έτσι
άμεσα από το νόμο συγκεκριμένη συναλλακτική υποχρέωση, η παράβαση
της οποίας αποτελεί παράβαση επιτακτικού κανόνα δικαίου, που επισύρει
αυτόνομα την αδικοπρακτική ευθύνη
των προμηθευτών (ΕΑ 47/06 ΕλΔ 2006.
910, 28/04 ΕπισκΕμπΔικ 2004. 190,
9079/00, όπου παραπ., Ι.Καράκωστας,
όπου παραπ., σελ. 169). Περαιτέρω,
σύμφωνα με το γενικό κανόνα του άρθρου 338 παρ. 1 ΚΠολΔ, που ρυθμίζει
το υποκειμενικό βάρος αποδείξεως, με
βάση την αρχή ότι κάθε διάδικος οφείλει
να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα
που είναι αναγκαία για τη θεμελίωση
της αυτοτελούς αιτήσεως ή ανταιτήσεως
του, επί αγωγής για επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως για ηθική βλάβη
από αδικοπραξία, ο ενάγων οφείλει, κατ’
αρχήν, να επικαλεστεί όλα τα στοι-χεία
του κανόνα δικαίου του άρθρου 914
ΑΚ, δηλαδή, εκτός από άλλα, και την
υπαιτιότητα του εναγομένου ή των προστηθέντων του. Ειδικά, όμως, επί αγωγής καταναλωτή κατά του παραγωγού
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ελαττωματικού προϊόντος για επιδίκαση
τέτοιας ικανοποιήσεως, ενόψει του ότι
αυτός είναι ξένος προς τη διαδικασία
παραγωγής του ελαττωματικού προϊόντος και, για τον λόγο αυτόν, δεν είναι
σε θέση να αποδείξει την αιτία του
ελαττώματος, που εμπίπτει στη σφαίρα
ευθύνης του παραγωγού, ο ίδιος (ο
καταναλωτής), κατ’ ανάλογη εφαρμογή
της διατάξεως του άρθρου 925 ΑΚ, βαρύνεται με την επίκληση και απόδειξη
της παραβιάσεως της συναλλακτικής
υποχρεώσεως του τελευταίου, δηλαδή
της αντικειμενικής βλαπτικής ελαττωματικότητας του προϊόντος, κατά το χρόνο
της κατά τον προορισμό αυτού χρήσεως
του, της ζημίας που επήλθε, και της
αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της χρήσεως αυτής και της ζημίας, χωρίς να
απαι-τείται επίκληση και απόδειξη και
πταί-σματος αυτού, στον παραγωγό
δε ενα-πόκειται να επικαλεστεί και να
απο-δείξει, προς απαλλαγή του, ότι δεν
τον βαρύνει πταίσμα ως προς την παραβίαση της συναλλακτικής του υποχρεώσεως, από την οποία προήλθε η ηθική
βλάβη και, συγκεκριμένα, ότι η, κατά τον
παραπάνω χρόνο, ελαττωματικότη-τα
του προϊόντος δεν οφείλεται σε πλημμελή κατασκευή ή συντήρηση του μέχρι
την έξοδο του από την επιχείρηση αυτού
ή ότι η τυχόν πλημμέλεια κατασκευής
ή συντηρήσεως του δεν οφείλεται σε
πταίσμα δικό του ή των προσώπων,
για τα οποία αυτός ευθύνεται σε όλα τα
στάδια της κατασκευής. Επομένως η
υπαιτιότητα (πταίσμα) του παραγωγού
δεν αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο
(δηλαδή τις διατάξεις του ν. 2251/1994,
που προαναφέρθηκαν, σε συνδυασμό
με εκείνες των άρθρων 914 και 932
ΑΚ), στοιχείο της νομικής βάσεως της
εν λό-γω αγωγής (ΑΠ 1051/04 ΕΕμπΔ
2005,.467, ΕΑ 7827/05 ΝοΒ 2006.234,
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ΕΠειρ 301/01 Αρμ. 2002. 882, ΕΑ
9079/00 ΝοΒ 2002. 1479). Τέλος, κατά
την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του ως
άνω νόμου 2251/1994, όποιος εισάγει
ένα προϊόν για πώληση, χρηματοδοτική
ή απλή μίσθωση ή άλλης μορφής διανομή στα πλαίσια της επαγγελματικής
εμπορικής του δραστηριότητας ευθύνεται όπως και ο παραγωγός. Κατά συνέπεια τα ανωτέρω ισχύουν και για την
ευθύνη του εισαγωγέα προϊόντων, από
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
όσον αφορά την πώληση ελαττωματικού προϊόντος.
Στην κρινομένη αγωγή ο ενάγων
εκθέτει, ότι η εναγομένη είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας
στην Ελλάδα των αυτοκινήτων της
ια-πωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας
ΤΟΥΟ-ΤΑ και ότι από την εμπορική
αντιπρόσω-πο της στην Πάτρα εταιρεία
με την επω-νυμία «Γ.Π. Ε.Ε.» αγόρασε
ένα αυτοκί-νητο τύπου ΥΑRIS, ύστερα
από διαβε-βαιώσεις των προστηθέντων
της τελευ-ταίας ότι το μοντέλο αυτό
διαθέτει την άριστη παθητική ασφάλεια
(αερόσακ-κους κλπ.). Ότι την 04.45 ώρα
της 22-4-2001 κινούμενος με ταχύτητα 80
χλμ/ώρα επί της ΝΕΟ Πατρών Πύργου
αντε-λήφθη νεκρό όνο, που ευρίσκετο
επί της οδού, τον οποίο απέφυγε
κάνοντας ελιγμό προς τα δεξιά. Όμως
κατά την προσπάθεια του να επαναφέρει
το όχη-μα στο οδόστρωμα προσέκρουσε
στο οπίσθιο μέρος ακινητοποιημένου
στο οδόστρωμα άλλου αυτοκινήτου, το
οποίο προηγουμένως είχε τραυματίσει
θανάσιμα τον όνο. Αποτέλεσμα της
προσκρούσεως αυτής ήταν να τραυματισθεί ο ενάγων και η σύζυγος του και να
υποστεί σοβαρές ζημίες το αυτοκίνη-το
του. Ότι παρ’ ότι η σύγκρουση ήταν
σφοδρή και θα έπρεπε κανονικά να
ενεργοποιηθούν οι εμπρόσθιοι αερό-
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σακκοι του αυτοκινήτου, οι τελευταίοι
δεν ενεργοποιήθηκαν, γεγονός που είχε
σαν αποτέλεσμα τον ως άνω τραυματισμό του ενάγοντος στον αυχένα και στο
στέρνο. Τέλος ότι το αυτοκίνητο αυτό
ήταν ελαττωματικό στο σύστημα παθητικής ασφαλείας του (εμπρόσθιοι αερόσακκοι), εξ αιτίας δε του ελαττώματος
αυτού επήλθε ο ως άνω τραυματισμός
του, ο οποίος θα αποφευγόταν αν είχαν
ενεργοποιηθεί οι αερόσακκοι. Με βάση
τα περιστατικά αυτά ο ενάγων ζητεί να
του επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση
για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω
του τραυματισμού του ύψους 10.027
ευ-ρώ. Το αίτημα αυτό της αγωγής είναι
νόμιμο, στηριζόμενο στις ως άνω (υπό
στοιχ. ΙV. 1) διατάξεις, αφού εκτίθενται,
πέραν του ότι η εναγομένη είναι εισαγωγέας του ελαττωματικού προϊόντος από
χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα
απαραίτητα στοιχεία της επικαλούμε-νης
αδικοπραξίας σε βάρος του ενάγο-ντος
(τραυματισμός του), ήτοι η παράνο-μη
συμπεριφορά της εναγομένης, από
την εισαγωγή και διάθεση στην αγορά
ελαττωματικού προϊόντος, όσον αφορά
την παθητική του ασφάλεια (ελαττωματικοί αερόσακκοι), η προκληθείσα σ’
αυτόν σωματική βλάβη, καθώς και η
αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ελαττωματικότητας αυτής και του επελθόντος
τραυματισμού του. Η εκκαλουμένη
απόφαση απέρριψε το αίτημα αυτό της
αγωγής ως μη νόμιμο. Έτσι όμως εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις
προαναφερθείσες διατάξεις και πρέπει
να γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ’ ουσίαν ο
2ος λόγος της εφέσεως, να εξαφανι-σθεί
η εκκαλουμένη απόφαση και να κρατηθεί
η υπόθεση για να επιδικασθεί κατ’
ουσίαν (άρθρ. 535 παρ. 1 ΚΠολΔ).
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194/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλκαίος Βγενόπουλος, Δημήτριος Ρήγας).
Ομόρρυθμη εταιρία. Ο εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας που υπήρχαν κατά το χρόνο
της αποχώρησης του. Αυτό ισχύει και για το κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού. Περιστατικά.

Κατά την έννοια του άρθρου 22
του ΕμπΝ η απεριόριστη εις ολόκληρον
ευθύνη του ομόρρυθμου εταίρου με το
νομικό πρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρίας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά
την αποχώρηση του από την εταιρία για
τα προ της αποχωρήσεως του εταιρικά
χρέη. Εάν δε πρόκειται για σύμβαση
αλληλόχρεου λογαριασμού (άρθρ. 669
του ΕμπΝ, 874 του ΑΚ και 112 του
ΕισΝΑΚ) με συμβαλλόμενη ομόρρυθμη
εταιρία και κατά την διάρκεια της λειτουργίας του λογαριασμού αποχωρήσει από αυτήν ένας ομόρρυθμος εταίρος, υπάρχει προσωπική εις ολόκληρον ευθύνη του εταίρου αυτού για το
κατά το κλείσιμο του λογαριασμού,
οποτεδήποτε και αν γίνει, προκύπτον
εις βάρος της εταιρίας κατάλοιπο, υπό
την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός εμφάνιζε παθητικό εις βάρος της εταιρίας
κατά τον χρόνο της αποχωρήσεως του
εταίρου και μέχρι του ύψους του παθητικού αυτού υπολοίπου (αντί πολλών
Βελέντζας, Δίκαιο αλληλόχρεου λογαριασμού, 1994, σελ. 72, ΑΠ 1/2002
ΕλλΔ 43. 705-6). Εν προκειμένω αποδεικνύεται περαιτέρω ότι ο ανακόπτων,
ομόρρυθμο αρχικά μέλος της ανωτέρω
πιστούχου εταιρίας που συστάθηκε με το
από 22-1-1992 ιδιωτικό συμφωνη-τικό,
αποχώρησε από την εταιρία αυτή την
20-1-1995 με το υπό την ίδια ημερομηνία τροποποιητικό ιδιωτικό συμφωνητικό, που υποβλήθηκε στις νόμιμες δια-

τυπώσεις, παραχωρώντας το εταιρικό
του μερίδιο στους λοιπούς συνεταίρους
και μη έχοντας έκτοτε καμία συμμετοχή
στην εν λόγω εταιρία. Επομένως και
σύμφωνα με την μείζονα σκέψη που
προηγήθηκε ο αποχωρήσας αυτός
εταίρος δεν ευθύνεται για το ένδικο
χρέ-ος της πιστούχου εταιρίας που κατά
τα προεκτεθέντα αποτελεί το κατά το
κλείσιμο του ειρημένου αλληλόχρεου
μεταξύ της εταιρίας και της καθ’ ής Τράπεζας λογαριασμού προκύψαν κατάλοιπο, κατάλοιπο όμως το οποίο συνιστά εξ ολοκλήρου παθητικό εις βάρος της
εταιρίας κατά τον χρόνο του κλεισί-ματος
του λογαριασμού (11-2-2002) και όχι
της αποχωρήσεως του ανακό-πτοντος,
που είναι πολύ προγενέστερος (20-11995) και για το οποίο επομένως δεν
ευθύνεται ο ανακόπτων, όπως βάσι-μα
ο ίδιος υποστηρίζει με τον πρώτο λόγο
της κρινόμενης ανακοπής. Πρέπει κατά
συνέπειαν και κατά παραδοχήν αυτού
του λόγου να γίνει δεκτή η ανακο-πή ως
και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να ακυρωθεί
η προσβαλλόμενη πράξη αναγκαστικής
εκτελέσεως, να καταδι-κασθεί δε η καθ’
ής στην αναφερόμενη στο διατακτικό
δικαστική δαπάνη του ανακόπτοντος,
και των δύο βαθμών δι-καιοδοσίας,
κατά το νόμιμο αίτημα του τελευταίου
(άρθρ. 176, 183, 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ)
που περιέχεται στην ανακοπή, σε
συνδυασμό με τις προτά-σεις του της
παρούσης συζητήσεως.
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209/2007
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγής Γεράκης, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Διονύσιος
Βασιλόπουλος).
Επιταγή. Ενστάσεις που προκύπτουν κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε με βάση
επιταγή με αίτηση τρίτου. Χωρούν ενστάσεις κατά του τρίτου αν ο τελευταίος που απόκτησε
την επιταγή γνώριζε την ύπαρξη ελαττωματικής βασικής σχέσης της επιταγής και ότι είναι
δυνατό να ματαιωθεί η προβολή της ένστασης και επιτευχθεί έτσι η πληρωμή του τίτλου
η οποία χωρίς τη μεταβίβαση αυτή δεν θα επιτυγχάνετο και ενήργησε προς βλάβη του
οφειλέτη. Η ελαττωματική βασική σχέση δεν επιδρά στο κύρος της υποχρεώσεως από
επιταγή, γεννά όμως απαίτηση προς απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισμού σε βάρος
του εκδότη που μπορεί να προβληθεί με ανακοπή του κατά της διαταγής πληρωμής.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 22
του ν. 5960/1933 «περί επιταγής» τα
πρόσωπα που ενάγονται από επιταγή
μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να αντιτάξουν
κατά του κομιστή της επιταγής ενστάσεις που πηγάζουν από τις προσωπικές σχέσεις τους με τον εκδότη ή τους
προηγούμενους κομιστές, με την προϋπόθεση όμως ότι ο κομιστής, κατά το
χρόνο κτήσεως της επιταγής, αφενός
μεν γνώριζε την ύπαρξη αυτών των
ενστάσεων κατά του εκδότη ή των προηγούμενων κομιστών, αφετέρου δε ενήργησε αυτός εν γνώσει του προς βλάβη
του οφειλέτη (ΑΠ 1436/2003 ΕλλΔνη
46, 772, ΑΠ 280/1997 ΝοΒ 46.1233).
Τέτοια ένσταση είναι και η ένσταση της
απάτης (άρθρ. 147 ΑΚ). Η ένσταση αυτή προβάλλεται εναντίον του κομιστή
που διέπραξε την απάτη, εναντίον όμως
του τρίτου κομιστή προβάλλεται κατά
την κρατούσα άποψη μόνο με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 5960/
1933, ΑΠ 482/1990, Νοβ 39.923, ΑΠ
1672/1988, Ελλ.Δνη 31.1415). Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 1,
12§1, 14, 22, 28 του Ν.5960/1933, σε
συνδυασμό και με το άρθρο 904 ΑΚ,

προκύπτει ότι η ελαττωματική βασική
σχέση δεν επιδρά στο κύρος της υποχρεώσεως από επιταγή, γεννά όμως
απαίτηση προς απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισμού η οποία μπορεί
να προβληθεί με την ανωτέρω ανακοπή
κατά διαταγής πληρωμής, με την οποία
ο εκδότης της επιταγής μπορεί να αντιτάξει το γεγονός ότι ο, κατά του οποίου
στρέφεται η ανακοπή, κομιστής της επιταγής, απέκτησε περιουσιακό στοιχείο
με το οποίο πλούτισε αδικαιολόγητα σε
βάρος του και να αντιταχθεί έτσι στην
άσκηση του κατ’ επιταγής μετά του
οποίου υπάρχει η ελαττωματική βασική
σχέση, μεταβίβασε αυτή με οπισθογράφηση, τότε την ανωτέρω ένσταση
μπορεί να προτείνει ο εξ επιταγής υπόχρεος εκδότης κατά του νέου κομιστή
της επιταγής, ο οποίος ζήτησε την έκδοση της διαταγής πληρωμής, μόνο αν ο
τελευταίος κατά τον χρόνο που απέκτησε την επιταγή γνώριζε την ύπαρξη της
άνω ενστάσεως κατά του προηγούμενου
κομιστή του τίτλου, γνώριζε δηλαδή ότι
κατά την απόκτηση της επιταγής με
την μεταβίβαση της προς αυτόν, είναι
δυνα-τόν να ματαιωθεί η προβολή της
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ενστά-σεως και να επιτευχθεί έτσι η
πληρωμή του τίτλου, η οποία χωρίς τη
μεταβίβαση αυτή δεν θα επιτυγχάνετο

και ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη
(ΑΠ 1128/1994, ΕλλΔνη 37.640, ΑΠ
1189/1987 ΝοΒ 36.1611).

214/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Ραζής, Παναγιώτης Θεοφανόπουλος).
Επιταγή. Η οπισθογράφηση της επιταγής δεν έχει πάντοτε την έννοια της μεταβίβασης
της κυριότητας της και την από αυτή απαιτήσεων κατά πλήρες δικαίωμα στον υπέρ ού
η οπισθογράφηση αλλά μπορεί να έχει την έννοια απλής εντολής του οπισθογράφου
προς εκείνον υπέρ του οποίου οπισθογραφεί την επιταγή ότι μπορεί να ασκήσει τα εξ
αυτής δικαιώματα δηλαδή να εισπράξει την επιταγή, να εναγάγει όλους τους υποχρέους
εξ αυτής, να ασκήσει αναγωγή για λογαριασμό του οπισθογράφου(δηλ. του εντολέως)
και να παραμείνει αυτός πραγματικός κύριος του τίτλου και πραγματικός δικαιούχος
των εξ αυτού απαιτήσεων και δικαιωμάτων. Η τέτοια έννοια της οπισθογράφησης
εκδηλώνεται συνήθως με την προσθήκη επί του τίτλου της υπενθύμισης «αξία προς
κάλυψη» ή «προς είσπραξη» ή «κατά πληρεξουσιότητα» ή άλλη ανάλογη που ενέχει
απλή εντολή προς τον υπέρ ού η οπισθογραφεί. Ο υπέρ ού η οπισθογράφηση δεν
μπορεί να οπισθογραφήσει περαιτέρω την επιταγή. Περιστατικά.

Κα τά το ά ρ θ ρ ο 2 3 το υ ν .
5960/1993 «περί επιταγής» «οσάκις η
οπι-σθογράφησις περιέχει την μνείαν
αξία εις κάλυψιν, «προς είσπραξιν»,
κατά πληρεξουσιότητα» ή πάσαν άλλην
μνείαν ενέχουσαν απλήν εντολήν, ο
κομιστής δύναται ν’ ασκήσει πάντα τα εκ
της επιταγής απορρέοντα δικαιώματα,
αλλά δεν δύναται να οπισθογραφήση
αυτήν ειμή λόγω πληρεξουσιότητος. Οι
υπόχρεοι δεν δύνανται εν τη περίπτωσει
ταύτη να επικαλεσθώσι κατά του κομιστού μόνον τας ενστάσεις αι οποίαι θα
ηδύναντο να αντιταχθώσι κατά του οπισθογράφου. Η εντολή η περιεχόμενη εν
τη λόγω πληρεξουσιότητα οπισθογραφήσει δεν περατούται δια του θανάτου
του εντολέως ή της επιγενομένης
ανικανότητας αυτού». Από τη διάταξη
αυτή προκύπτει ότι η οπισθογράφηση
της επιταγής δεν έχει πάντοτε την έννοια

της μεταβίβασης της κυριότητας της
επιταγής και των από αυτή απαιτήσεων
κατά πλήρες δικαίωμα στον υπέρ’ ού
η οπισθογράφηση, αλλά μπορεί να
έχει την έννοια απλής εντολής του οπισθογράφου προς εκείνον υπέρ του
οποίου οπισθογραφεί την επιταγή ότι
μπορεί να ασκήσει τα εξ αυτής δικαιώματα δηλαδή να εισπράξει την επιταγή, να εναγάγει όλους τους υποχρέους
εξ αυτής, να ασκήσει αναγωγή για
λογαριασμό του οπισθογράφου(δηλ.
του εντολέως) και να παραμείνει αυτός
πραγματικός κύριος του τίτλου και πραγματικός δικαιούχος των εξ αυτού απαιτήσεων και δικαιωμάτων. Συνήθως η
προσδιδόμενη υπό του οπισθογράφου
τέτοια έννοια της οπισθογράφησης
εκδηλώνεται με την προσθήκη επί του
τίτλου της υπενθύμισης «αξία προς
κά-λυψη» ή «προς είσπραξη» ή «κατά
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πληρεξουσιότητα» ή άλλη ανάλογη που
ενέχει απλή εντολή προς τον υπέρ ού η
οπισθογράφηση. Συνέπεια τούτου είναι
ότι ο υπέρ ού η οπισθογράφηση δεν
μπορεί να οπισθογραφήσει περαιτέρω την επιταγή κατά πλήρες δικαίωμα
αλλά μόνον λόγω πληρεξουσιότητας και
ότι αυτός σε περίπτωση που ασκή-σει
τα δικαιώματα εκ της επιταγής θεωρείται ότι τα ασκεί στο όνομα και για
λογαριασμό του οπισθογράφου (ΑΠ
2168/1986 ΝοΒ 1987,1247, ΕφΘεσ
437/2006 ΝΟΜΟΣ).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η
καθής η ανακοπή Τράπεζα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση
την υπ’ αριθμ. 3804523-8 επιταγή της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού
2.140.000 δραχμές που φέρεται να έχει
εκδοθεί από τον ανακόπτοντα στην
Πά-τρα στις 15.2.2001 σε διαταγή του
Κ.Μ (δεύτερου των καθών) ο οποίος
και την οπισθογράφησε προς την
καθής η ανακοπή εκκαλούσα με τη
ρήτρα «αξία προς είσπραξη» ζήτησε
και πέτυχε στο όνομα της την έκδοση
της ανακοπτόμενης με αριθμό 22/2001
διαταγής πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου με
την οποία υποχρεώθηκε ο ανακόπτων
να καταβάλει στην καθής το ποσό
των 2.140.000 δραχμών πλέον τόκων
και εξόδων. Ο ανακόπτων με τον
πρόσθετο λόγο της ανακοπής δέχεται
ότι πράγματι η επίδικη επιταγή περιέχει
τη ρήτρα «αξία προς είσπραξη» και
ισχυρίζεται περαιτέρω ότι εξ αυτού δε
νομιμοποιείται η εκκαλούσα να ζητήσει
την έκδοση της διαταγής πληρωμής,
ενώ τέτοιο δικαίωμα της παρέχει ρητώς
ο νόμος (άρθρο 23 ν. 5960/1933). Έτσι
ο λόγος αυτός της ανακοπής σύμφωνα
με τα προαναφερθέντα στηρίζεται
επί εσφαλμένης προϋποθέσεως και
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πρέπει ν’ απορριφθεί. Το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο που δέχθηκε αυτόν κατ’
ουσίαν βάσιμο και ακύρωσε τη διαταγή
πληρωμής εσφαλμένα ερμήνευσε το
νόμο. Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτός
ως κατ’ ουσίαν βάσιμος ο δεύτερος
λόγος της έφεσης, να εξαφανισθεί η
εκκαλούμενη απόφαση, να κρατηθεί
η υπόθεση στο Δικαστήριο αυτό, να
δικασθεί η ανακοπή και ν’ απορριφθεί
ο λόγος αυτός. Μετά από αυτά πρέπει
το δικαστήριο να ερευνήσει και τους
άλλους λόγους της ανακοπής οι οποίοι
δεν ερευνήθηκαν από το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο. Περαιτέρω από τα ίδια ως
άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχτηκαν
τα ακόλουθα: Ο εφεσίβλητος έμπορος
υποδημάτων στην Πάτρα είχε φιλικές
σχέσεις με τον Κ.Μ ομοχώριο του
κάτοικο Ριζόμυλου Αιγιαλίας, όπου
διατηρούσε κατάστημα εμπορίας μαλλιού και μοκετών. Έτσι προκειμένου να
διευκολύνει τον τελευταίο που αντιμετώπιζε προβλήματα ρευστότητας στην
εξυπηρέτηση της συμβάσεως αλληλόχρεου λογαριασμού που είχε συνάψει
με την εκκαλούσα τράπεζα, του παρέδωσε σώματα επιταγών ατελώς συμπληρωμένα, αφού είχε θέσει επ’ αυτών
μόνο την υπογραφή του, το όνομα του
Κ.Μ ως λήπτη και τον τόπο εκδόσεως,
με την ειδικότερη συμφωνία ότι τα υπόλοιπα στοιχεία και ιδίως ο χρόνος εκδόσεως και το ποσό θα συμπληρώνονταν
από τον Κ.Μ κατόπιν νεώτερης συμφωνίας, με την οποία θα προσδιορίζονταν επακριβώς τα στοιχεία αυτά, δοθέντος ότι ο εφεσίβλητος ήθελε να είναι
βέβαιος ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο συμπληρώσεως των επιταγών θα μπορούσε
να καλύψει τα αναγραφόμενα ποσά με
την κατάθεση αντιστοίχων κεφαλαίων.
Ο εφεσίβλητος παρέδωσε μεταξύ άλλων
και την υπ’ αριθμ. 3804523-8 επιταγή
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της Εθνικής Τράπεζας ατελή κατά την
έκδοση της, αφού δεν έφερε ποσό
και ημερομηνία έκδοσης με την ειδική
συμφωνία ότι ο λήπτης της επιταγής θα
συμπλήρωνε τα ελλείποντα αυτά στοιχεία κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως με τον εφεσίβλητο, ώστε ο τελευταίος να μη αιφνιδιαστεί αλλά να είναι
ενήμερος και να φροντίσει εγκαίρως για
την κάλυψη τους με τα αντίστοιχα ποσά.
Ο Κ.Μ όμως χωρίς την προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη του εφεσιβλήτου ή
έστω απλή ενημέρωση του έθεσε αυθαιρέτως τα ανωτέρω αναγκαία στοιχεία
της (ημερομηνία 15.2.2001, ποσό
2.140.000 δραχμές) και αφού την οπισθογράφησε κατά τα ανωτέρω την παρέδωσε στην εκκαλούσα την 28.7.2000,
η οποία ως τελευταία κομίστρια αυτής
την εμφάνισε προς πληρωμή στην
πλη-ρώτρια Τράπεζα και μετά τη μη
είσπρα-ξη της βεβαίωσε την εμφάνιση
και τη μη πληρωμή της. Η κατά τα
άνω συμπλήρωση της επιταγής όμως
που έγινε χωρίς δηλαδή την ύπαρξη
συμφωνίας για τη συμπλήρωση της την
οποία ούτε και σιωπηρώς μπορούσε
να συναγάγει ενόψει της σαφούς και
ρητής περί του αντιθέτου συμφωνίας
συνιστά πλαστογραφία (νόθευση) του
τίτλου (ΕφΑθ 7874/2001 Ελ.Δνη 43.804,
ΕΑ 7297/2001 Δικ.Επιχ. 2002, 74). Το
εν λόγω ελάττωμα της συγκεκριμένης
επιταγής, εφόσον προβλήθηκε

παραδεκτά εκ μέρους του ανακόπτοντος
κατά της συζήτηση της υποθέσεως
(άρθρα 460, 463 ΚΠολΔ), προτείνεται
κατά παντός και κατά συνέπεια και κατά
της τρίτης κομίστριας και ήδη καθής
η ανακοπή εκκαλούσας (άρθρα 10,
11 ν. 5960/1933 βλ. Μάρκου «Δίκαιο
επιταγής» έκδ. β΄ σελ. 168 αριθ. 4. 169
αριθ. 5β, Τσιριντάνη Ρόκα «Ενστάσεις
κατ’ απαι-τήσεων εκ συν/κών 1969
σελ. 159, Ν. Δελούκα «Αξιόγραφα»
έκδ. 2η, σελ. 161, ΕφΑθ 887/2002
Ελ.Δνη 43.1710 ΕφΑθ 923/2000 Ελ.Δικ.
41.858). Στην προκείμενη περίπτωση δε
συντρέχει η αντισυμβατική συμπλήρωση
ηθελημμένα ατελούς επιταγής (άρθρ.
13 ν. 5960/1933), οπότε απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η γνώση και ο σκοπός
βλάβης εκ μέρους της τρίτης κομίστριας
(βλ. ΑΠ 1268/1999 Ελ.Δικ. 32.797, ΑΠ
839/1994 Ελ.Δικ. 37.150). Σημειώνεται
ότι με την υπ’ αριθμ. 1171/2005 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών ο Κ.Μ για την επίδικη επιταγή κηρύχθηκε ένοχος πλαστογραφίας
με χρήση και του επιβλήθηκε φυλάκιση
7 μηνών. Συνεπώς η καθής η ανακοπή
Τράπεζα δεν είχε δικαίωμα να ζητήσει
την πληρωμή της συγκεκριμένης επιταγής και συνακόλουθα την έκδοση της
διαταγής πληρωμής. Κατ’ ακολουθίαν
πρέπει να γίνει δεκτός ο οικείος λόγος
της ανακοπής και να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής.

226/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου, Λάζαρος Γρομιτσάρης).
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Αν η αγωγή απορρίφθηκε πρωτόδικα ως απαράδεκτη και
κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται ο ενάγων, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αν
κρίνει ότι η αγωγή είναι νομικώς αβάσιμη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις αιτιολογίες
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και να απορρίψει την έφεση γιατί κωλύεται από τη διαφορετική έκταση του δεδικασμένου
που προκύπτει από κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές. Ούτε μπορεί να εξαφανίσει την
εκκαλουμένη και να απορρίψει την αγωγή για το λόγο αυτό γιατί στην περίπτωση αυτή η
απόφαση είναι δυσμενέστερη για τον εκκαλούντα και θα καταστεί χειρότερη η θέση του
αφού το εκ της εφετειακής αποφάσεως δεδικασμένο θα είναι δυσμενέστερο γι’ αυτόν.

Από τις διατάξεις των άρθρων
361 και 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕμπΝ
και 47, 64, 67 του Ν Δ «περί ειδι-κών
διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών» της
17.7/14.8.1923 συνάγεται ότι αλληλόχρεος λογαριασμός υπάρχει όταν δύο
πρόσωπα συμφωνούν με σύμβαση να
μην επιδιώκονται ή διατίθενται μεμονωμένα οι απατήσεις, που προκύπτουν
από τις μεταξύ τους συναλλαγές, αλλά
να φέρονται σε κοινό λογαριασμό με
σκοπό να εκκαθαρίζονται και να αποσβήνονται κατά το κλείσιμο του λογαριασμού αυτού, που θα γίνεται σε ορισμένα χρονικά διαστήματα σε τρόπο ώστε
να αποτελέσει τη μοναδική μεταξύ τους
απαίτηση το κατάλοιπο του λογαριασμού, που τυχόν θα υπάρχει. Βασικό στοιχείο της έννοιας του αλληλόχρεου λογαριασμού είναι η ύπαρξη συμφωνίας υπαγωγής σε κοινό λογαριασμό
απαιτήσεων και των δύο μερών, που θα
προκύπτουν από τις συναλλαγές τους,
η οποία μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή.
Γι α τ η ν ύ π α ρ ξ η α λ λ η λ ό χ ρ ε ο υ
λογαριασμού δεν απαιτείται η
πραγματική αποστολή αμοιβαίων παροχών, αλλά αρκεί να υπάρχει τέτοια
δυνατότητα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που γίνονται καταβολές έναντι
αποστολής εμπορευμάτων, χωρίς οι
κα-ταβολές να αφορούν συγκεκριμένα
εμπορεύματα. Χαρακτηριστικό της
σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού
είναι η απώλεια της αυτοτέλειας και
ατομικότητας των επί μέρους απαιτήσεων και η μεταβολή τους σε απλά
λογιστικά στοιχεία χρεοπίστωσης ενός

ενιαίου λογαριασμού, με συνέπεια να
είναι δικαστικά επιδιώξιμη μόνον η
απαίτηση από τυχόν υπόλοιπο του λογαριασμού (βλ. Σπηλιόπουλου ΕρμΑΚ,
άρθρο 112 ΕισΝΑΚ αριθ. 13, Γεωργιάδη Σταθόπουλου, άρθρο 874 αρ. 2 και
3, ΑΠ 1524/1991 ΕλλΔνη 34, 313 ΕφΑΘ
4164/1996 ΔΕΕ 1997 (3), 183).
Ειδικότερα για την ύπαρξη του αλληλόχρεου λογαριασμού απαιτείται να
υπάρχει η δυνατότητα να προκύψουν
από τη μεταξύ των συμβαλλομένων
οικονομική συναλλαγή, απαιτήσεις και
οφειλές και για τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη, ώστε να μην είναι από πριν γνωστό ποίο απ’ αυτά, κατά την τελική εκκαθάριση των δοσοληψιών τους, θα
είναι οφειλέτης ή πιστωτής του άλλου.
Επομένως, δεν υπάρχει αλληλόχρεος
λογαριασμός, όταν λόγω της συμβάσεως, ο ένας συμβαλλόμενος γίνεται
μόνο πιστωτής και ποτέ οφειλέτης και ο
άλλος μόνο οφειλέτης και ποτέ πιστωτής, δικαιούμενος απλώς να εξοφλεί
το χρέος του με τμηματικές καταβολές,
που γίνονται προς αντίστοιχη απαλλαγή
του από το χρέος, πράγμα που συμβαίνει
και όταν πελάτης εμπόρου αγοράζει
εμπορεύματα με πίστωση του τιμήματος
(ολική ή μερική) και καταβάλλει, σε
εξόφληση του πιστωθέντος τιμήματος,
διάφορα χρηματικά ποσά, αφού στην
π ε ρ ί π τω σ η α υ τ ή α πο κ λ ε ί ε τα ι η
δυνατότητα να καταστεί ο πωλητής
οφειλέτης του αγοραστή και ο τελευταίος
πιστωτής του πωλητή, αλλά υπάρχουν
περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους
πωλήσεις με πίστωση του τιμήματος, το
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οποίο είναι κατα-βλητέο τμηματικώς (ΑΠ
299/2000, ΕφΑθ 5514/2003 και ΕφΘεσ
996/2000 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ
680/86 ΝοΒ 35.723, ΑΠ 1393/80 ΝοΒ
29.688, ΑΠ 434/75 ΝοΒ 23.1227, ΕφΑθ
13655/88 ΕλλΔνη 32.151, ΕφΑθ
10028/1987 ΕλλΔνη 30.101, ΕφΑθ
7644/82 ΝοΒ 31.73). Στην περίπτωση
δε πολλών συναλλαγών μεταξύ δύο
προσώπων, που δεν έχουν συμφωνήσει
α λ λ η λόχ ρ ε ο λο γ α ρ ι α σ μ ό μ ε τ η ν
προαναφερόμενη έννοια, η σχετική
αγωγή πρέπει να περιέχει με σαφήνεια
τις ειδικότερες έννομες σχέσεις, από την
λειτουργία των οποίων προέκυψε το
ποσό που ζητείται (ΑΠ 630/92 ΕλλΔνη
35.85). Τέλος από τις διατάξεις των
άρθρων 522, 524 παρ. 1, 525 και 536
ΚΠολΔ προκύπτει ότι με την άσκηση της
εφέσεως η υπόθεση μεταβιβάζεται στο
δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο έχει
ως προς την αγωγή την ίδια εξουσία,
όπως και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
δυνάμενο και χωρίς ειδικό παράπονο να
εξετάσει αυτεπαγγέλτως το νόμω
βάσιμο, το ορισμένο ή το παραδεκτό
αυτής και να την απορρίψει, αν δεν
στηρίζεται στο νόμο ή δεν έχει τα
απαραίτητα για τη θεμελίωση της
στοιχεία ή ασκήθηκε απαραδέκτως, με
το υ ς π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς , ό μ ω ς , πο υ
επιβάλλονται από τη λειτουργία του
δεδικασμένου (άρθρο 322 ΚΠολΔ) και
από την αρχή της απαγορεύσεως
εκδόσεως επιβλαβέστερης αποφάσεως
για τον εκκαλούντα. Επομένως αν η αγωγή απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο ως απαράδεκτη και κατά της
αποφάσεως αυτής παραπονείται ο
ενάγων, το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο
αν κρίνει ότι η αγωγή είναι νομικώς
αβάσιμη δεν μπορεί να αντικαταστήσει
τις αιτιολογίες και να απορρίψει την
έφεση, γιατί κωλύεται από τη διαφορ-
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ετική έκταση του δεδικασμένου, που
προκύπτει από κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές. Ούτε όμως μπορεί να
εξαφανίσει την εκκαλουμένη απόφαση
και να απορρίψει την αγωγή για το λόγο
αυτό, γιατί στην περίπτωση αυτή η απόφαση είναι δυσμενέστερη για τον εκκαλούντα και θα καταστεί χειρότερη η θέση του, αφού το εκ της εφετειακής
αποφάσεως δεδικασμένο θα είναι
δυσμενέστερο γι’ αυτόν, πράγμα το
οποίο επιτρέπει ο νόμος μόνο στην
εξαιρετική περίπτωση, που η υπόθεση
ερευνάται ουσιαστικώς, πράγμα το
οποίο συμβαίνει όταν η αγωγή δεν είναι
απαράδεκτη, όπως κρίθηκε πρωτοδίκως
και απορρίφθηκε, αλλά νόμιμη, πλην
όμως αβάσιμη ουσιαστικώς. Συνεπώς,
στην περίπτωση αυτή, που η αγωγή
απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο ως απαράδεκτη και κατά της
αποφάσεως παραπονείται ο ενάγων, το
δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, αν κρίνει ότι
η αγωγή είναι νομικώς αβάσιμη
απορρίπτει την έφεση (ΑΠ 1279/2004,
Ε φ Α θ 3 3 7 4 /2 0 0 6 Δ Η Μ ΟΣ Ι Ε Υ Σ Η
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1056/2002 ΕλλΔνη 44.990,
ΑΠ 467/2000 ΕλλΔνη 41.1571, ΑΠ
365/2000 ΕλλΔνη 41.1301, ΑΠ 216/2002
ΕλλΔνη 44.121, ΑΠ 1374/1994 ΕλλΔνη
37.683, ΑΠ 915/1980 ΝοΒ 29.296 ΑΠ
11 9 0 / 1 9 7 4 Ν ο Β 2 3 . 7 2 9 , Ε φ Α θ
8165/2002 ΕλλΔνη 45.85, ΕφΑθ
3 2 3 9 / 2 0 0 2 Δ Ε Ε 2 0 0 2 . 8 7 ) . Στ η ν
προκειμένη περίπτωση, οι ενάγοντες,
με την κρινόμενη αγωγή τους, και κατ’
εκτίμηση του περιεχομένου της, εκθέτουν
ότι η δεύτερη και ο τρίτος από αυτούς
είναι ομόρρυθμα μέλη της πρώτης
ενάγουσας, ομόρρυθμης εταιρείας με
την επωνυμία «Μ και Π.Π Ο.Ε.», η οποία
λειτούργησε στο Αγρίνιο, κατά το χρονικό
διάστημα από 15-2-1996 έως 20-4-2000
με αντικείμενο την κατασκευή και
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πώληση δερματίνων ειδών. Ότι με
προφορική σύμβαση που καταρτίστηκε
στο Αγρίνιο, στις αρχές του έτους 1996,
συμφώνησαν με τον εναγόμενο, ο
οποίος είναι βυρσοδέψης στα Τρίκαλα,
να τους προμηθεύει, χονδρικά, με
ανάλογα εμπορεύματα, για τις ανάγκες
της επιχειρήσεως της πρώτης ενάγουσας
εταιρείας τους, τα οποία θα εξοφλούσαν
είτε μετρητοίς είτε με μεταχρονολογημένες
επιταγές. Ότι από το Μάρτιο του έτους
1996 μέχρι 18-2-2000 οι ενάγοντες
παράγγελναν εμπορεύματα στον
εναγόμενο, ο οποίος τους τα απέστειλε
εκδίδοντας τα αναφερόμενα αναλυτικά
στην αγωγή τιμολόγια δελτία αποστολής,
οι ίδιοι δε εξοφλούσαν με τις αναλυτικά
αναφερόμενες στην αγωγή τραπεζικές
επιταγές, έχοντας με αυτόν τον τρόπο
καταρτίσει μεταξύ τους αλληλόχρεο
λογαριασμό, ο οποίος λειτούργησε μέχρι
τη 18-2-2000, οπότε έκλεισε οριστικά,
με χρεωστικό, σε βάρος του εναγομένου,
κατάλοιπο ύψους 27.476,55 Ευρώ, για
το λόγο ότι οι ενάγοντες είχαν καταβάλει
μ ε ε π ι τ α γ έ ς σ ε ε ξό φ λ η σ η τ ω ν
πωληθέντων και αποσταλέντων σ’
αυτούς εμπορευμάτων, συνολικού
τιμήματος 63.499,24 Ευρώ, το ποσό των
9 0 . 9 7 5 , 7 9 Ε υ ρ ώ , δ η λα δ ή ε ί χα ν
καταβάλει επί πλέον των οφειλομένων
και αχρεωστήτως το ποσό 27.476,55
Ευρώ. Ακολούθως οι ενάγοντες ζητούν
με την κρινόμενη αγωγή τους να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος να τους
καταβάλει το ως άνω ποσό, ως
κατάλοιπο, υπέρ αυτών, από την επικαλούμενη σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, άλλως λόγω αδικαιολογήτου πλουτισμού, με τους νόμιμους
τό-κους υπερημερίας από την επίδοση
της αγωγής, μέχρι την εξόφληση. Υπό
τα εκτιθέμενα ως άνω πραγματικά περιστατικά και σύμφωνα με όσα αναφέρ-
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θηκαν στην αρχή της παραγράφου αυτής, δεν υφίσταται αλληλόχρεος λογαριασμός, ανεξάρτητα από το διδόμενο
από τους ενάγοντες χαρακτηρισμό της
συνδέουσας αυτούς με τον εναγόμενο
σχέσεως, αλλά περισσότερες πωλήσεις
με πίστωση του τιμήματος, καταβλητέου τμηματικώς, μη υφισταμένης δυνατότητας οι μεν οφειλέτες αγοραστές
ενάγοντες να καταστούν πιστωτές του
πωλητή εναγομένου, ο δε τελευταίος
πιστωτής να καταστεί οφειλέτης των
εναγόντων (ΕφΑθ 7644/82 ΝοΒ 31.73),
ενώ ο τυχόν τηρούμενος από τον ένα
συμβαλλόμενο λογαριασμός, έχει
χαρακτήρα απλού δοσοληπτικού λογαριασμού και όχι αλληλόχρεου λογαριασμού με την έννοια του Εμπορικού νόμου (ΕφΑθ 10028/87 ΕλλΔνη 30.101).
Όμως η αγωγή αυτή, κατά την επικουρική της βάση, και υπό τα εκτιθέμενα
πραγματικά περιστατικά, κατ’ αρχήν ως
αγωγή αποδόσεως, από τον εναγόμενο
στην πρώτη ενάγουσα, ομόρρυθμη εταιρεία του αχρεωστήτως και χωρίς νόμιμη
αιτία, καταβληθέντος σ’ αυτόν, ως άνω
ποσού επιπλέον του πιστωθέντος και
οφειλομένου τιμήματος των αναλυτικά
αναφερομένων στην αγωγή διαδοχικών
συμβάσεων πωλήσεως, τυγχάνει πλήρως ορισμένη και δεκτική δικαστικής
εκτιμήσεως, καθόσον οι ενάγοντες εκθέτουν με συνοπτικότητα και ακρίβεια
στο δικόγραφο αυτής, άπαντα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία θεμελιώνουν κατά το νόμο το ανωτέρω δικαίωμα
της πρώτης ενάγουσας (άρθρ. 216 παρ.
1 ΚΠολΔ). Επομένως η αγωγή κατ’ αρχήν, όσον αφορά την ενάγουσα αυτή,
ομόρρυθμη εταιρεία, για λογαριασμό της
οποίας και για τις ανάγκες της επιχειρήσεως της, καταρτίσθηκαν οι ως
άνω συμβάσεις πωλήσεως, είναι παραδεκτή και νόμιμη, σύμφωνα με τις
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διατάξεις των άρθρων 361, 513 επ., 345,
346 και 904 επ. ΑΚ. Όσον αφορά τους
λοιπούς δύο ενάγοντες, ομορρύθμους
εταίρους της πρώτης, η αγωγή αυτή
είναι μη νόμιμη, αφού κατά το άρθ. 22
ΕμπΝ οι ομόρρυθμοι εταίροι της εταιρείας ευθύνονται μεν σε ολόκληρο για
τα χρέη της, η ιδιότητα τους όμως αυτή,
του ομόρρυθμου μέλους, χωρίς τίποτε
άλλο, δεν παρέχει σ’ αυτούς και το
δικαίωμα ν’ αξιώσουν την καταβολή
στους ίδιους ατομικά, των απαιτήσεων,
που έχει η εταιρεία έναντι τρίτων. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που απέρριψε την αγωγή κατά την κύρια
βάση της ως αόριστη και κατά την
επικουρική ως μη νόμιμη, για όλους τους
ενάγοντες, ενώ έπρεπε να απορ-ρίψει
την αγωγή ως προς τους δεύτερη και
τρίτο ενάγοντες ως μη νόμιμη, και κατά
τις δύο βάσεις της, λόγω ελλεί-ψεως,
κα τά το ν ό μ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή ς το υ ς
νομιμοποιήσεως, έσφαλε μεν, όπως,
βασίμως παραπονούνται οι εκκαλούντες- ενάγοντες με την έφεση τους, η
οποία όμως, (έφεση), για τους δύο τελευταίους από αυτούς, πρέπει να απορριφθεί, γιατί όπως εκτέθηκε στη μείζονα
σκέψη δεν μπορεί να εξαφανισθεί η

εκκαλούμενη απόφαση, ως προς αυτό,
αφού είναι δυσμενέστερη για τους εν
λόγω εκκαλούντες, ούτε αρκεί απλή
αντικατάσταση των αιτιολογιών της εκκαλουμένης αποφάσεως, γιατί η απόρριψη της αγωγής, ως προς αυτούς, για
το λόγο αυτό, οδηγεί σε διαφορετικά
αποτελέσματα κατά το διατακτικό.
Επίσης πρέπει μετά την απόρριψη της
εφέσεως τους να επιβληθεί η δικαστική
δαπάνη του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας σε βάρος των δύο τελευταίων
εκκαλούντων, όπως ορίζεται στο διατακτικό (άρθ. 183 Κ.Πολ.Δ). Περαιτέρω,
όσον αφορά την πρώτη ενάγουσα εκκαλούσα, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
που έκρινε επίσης, διαφορετικά και μάλιστα ότι η αγωγή, είναι μη νόμιμη κατά
την επικουρική της βάση, έσφαλε ως
προς την εφαρμογή του νόμου και πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτός ο σχετικός
περί αυτού και κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου του, πρώτος λόγος της κρινομένης εφέσεως και να εξαφανιστεί η
εκκαλουμένη απόφαση, ως προς την
πρώτη ενάγουσα, να κρατηθεί η
υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο και
αφού δικαστεί εκ νέου η κρινόμενη
αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω.

228/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Κοιτίδης, Γιώργος Φαφούτης, Δημήτριος
Τσαούσογλου).
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε). Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο. Οι διαφορές
για την έξοδο εταίρου από την εταιρία ένεκα σπουδαίου λόγου και ο προσδιορισμός της
αξίας της εταιρικής του μερίδας υπάγονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της αποφάσεως όμως που θα εκδοθεί χωρεί έφεση. Η
νομιμοποίηση του διαδίκου(έννοια) αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση και πρέπει να υπάρχει
στην πρώτη στο ακροατήριο συζήτηση και σε όλη διάρκεια της δίκης για να καθίσταται δυνατή
η έκδοση απόφασης και να μπορεί να ικανοποιηθεί το δικαίωμα του οποίου αναγνωρίζεται
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δικαιούχος ο διάδικος. Τα θεμελιωτικά στοιχεία της νομιμοποίησης πρέπει να αναγράφονται
στο δικόγραφο. Σπουδαίος λόγος προς έξοδο από την Ε.Π.Ε ή προς διάλυση της αποτελεί
και η σοβαρή διαταραχή των προσωπικών και εταιρικών σχέσεων των εταίρων και οι συνεχείς
διαφωνίες και διενέξεις της που συνεπάγονται αδυναμία συνεργασίας. Λόγοι αποχώρησης.
Πρέπει να αφορούν τον αιτούντα και όχι αποχωρήσαντα εταίρο δικαιοπάροχο. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 19 ΚΠολΔ, στην
αρμοδιότητα των Εφετείων υπάγονται
οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των
Πολυμελών και Μονομελών Πρωτοδικείων της περιφέρειας τους. Εξάλλου,
από το συνδυασμό των διατάξεων των
άρθ-ρων 29 παρ. 1 και 4 και 33 παρ.
2 του Ν 3190/1955 «περί εταιριών
περιορισ-μένης ευθύνης» και 3 παρ. 2
ΕισΝΚΠολΔ προκύπτει, ότι οι διαφορές
για την έξοδο του εταίρου από την
εται-ρία περιορισμένης ευθύνης ένεκα
σπου-δαίου λόγου, καθώς και για τον
προσ-διορισμό της αξίας της εταιρικής
του μερίδας, οι οποίες δικάζονται από
τον Πρόεδρο Πρωτοδικών κατά τη
διαδικα-σία των άρθρων 634 επ. ΚΠολΔ,
από την εισαγωγή του ΚΠολΔ υπάγονται
στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 683 επ.
ΚΠολΔ. Οι διαφορές αυτές δεν είναι
ασφαλιστικά ή προς αυτά εξομοιωμένα,
μέτρα, ούτε η παραπομπή στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία
γίνεται για τη ταχύτερη εκδίκαση τους,
μεταβάλλει τη φύση τους. Με την απόφαση δηλαδή του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν διατάσσεται ασφαλιστικό
μέτρο, αλλά τέμνεται η διαφορά. Έτσι
στις διαφορές αυτές δεν έχει εφαρμογή
το άρθρο 699 ΚΠολΔ, κατά το οποίο
οι αποφάσεις που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων
δεν προσβάλλονται με κανένα ένδικο
μέσο, αλλά οι εκδιδόμενες σ’ αυτές
αποφάσεις, υπόκεινται στα ένδικα μέ-σα
της έφεσης και της αναίρεσης (ΟλΑΠ

754/1986 ΝοΒ 35.380, ΑΠ 1675/1995
ΕλλΔνη 39.362μ ΕφΘεσ 474/2001,
Ε φ Α θ 8 8 2 8 /2 0 0 0 Δ Η Μ ΟΣ Ι Ε Υ Σ Η
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1071/1996 ΕλλΔνη
38.1107, ΑΠ 1675/1995 ΕλλΔνη 39.362,
ΑΠ 961/1991 ΕΕμπΔ ΜΕ΄ 72, ΕφΑθ
4551/1993, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ,
ΕφΑθ 10294/1980, ΕΕμπΔ ΛΒ΄. 525).
Κατ’ ακολουθία, οι κρινόμενες εφέσεις
α) της καθ΄ ης και ήδη εκκαλούσας
εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΕΠΕ», η
οποία ηττήθηκε πρωτοδίκως και β) του
αιτούντος και ήδη εκκαλούντος Μ.Κ, ο
οποίος ηττήθηκε εν μέρει πρωτοδίκως
κατά της υπ’ αριθ. 2167/2006 οριστικής
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, που δίκασε την αμέσως
πιο κάτω αναφερόμενη διαφορά, περί
εξόδου εταίρου ΕΠΕ, απ’ αυτή, λόγω
σπουδαίου λόγου, με την διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς να ληφ-θεί
τέτοιο (ασφαλιστικό μέτρο) με αυτήν
(εκκαλουμένη απόφαση), αλλά αντιθέτως λύθηκε οριστικά η ως άνω διαφορά,
ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα
(άρθ. 495 παρ. 1 και 2 499, 511, 513
παρ. 1β, 516 παρ. 1, 517 και 518 παρ.
2 ΚΠολΔ), πριν από κάθε επίδοση και
πριν από την πάροδο τριετίας, από τη
δημοσίευση της εκκαλουμένης απόφασης, μέχρι την άσκηση των εφέσεων,
δεδομένου ότι και οι εφεσίβλητοι, αντίστοιχα, δεν ισχυρίζονται το αντίθετο.
Σύμφωνα με το άρθ. 68 ΚΠολΔ
«Δικαστική προστασία έχει δικαίωμα
να ζητήσει όποιος έχει άμεσο έννομο
συμφέρον».Κατά τη διάταξη αυτή, για
την παροχή έννομης προστασίας απαι-
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τείται από το νόμο η συνδρομή δύο διαδικαστικών προϋποθέσεων, η νομιμοποίηση και το έννομο συμφέρον. Η νομιμοποίηση, δηλαδή η ύπαρξη δικαιώματος
υπεράσπισης της υπόθεσης, που δικάζεται κάποιος ως ενάγων ή εναγόμενος,
ή εξουσίας διεξαγωγής της δίκης για
συγκεκριμένο δικαίωμα ή έννομη σχέση, συμπίπτει εκτός από ορισμένες
εξαι-ρέσεις (π.χ. τους μη δικαιούχους ή
υπόχρεους διαδίκους), με την ιδιότητα
του υποκείμενου του επιδίκου δικαιώματος ή της έννομης σχέσης. Η νομιμοποίηση η οποία αποτελεί διαδικαστική
προϋπόθεση πρέπει να υφίσταται κατά
την έναρξη της δίκης, δηλαδή στην
πρώ-τη στο ακροατήριο, συζήτηση και
σε όλη τη διάρκεια της δίκης, για να
καθί-σταται δυνατή η έκδοση απόφασης
από το δικαστήριο και να μπορεί να
ικα-νοποιηθεί το δικαίωμα του οποίου
ανα-γνωρίζεται δικαιούχος ο διάδικος
(βλ. Β. Βαθρακοκοίλη ΕρμΚΠολΔ, τομ.
Α΄ υπ’ άρθ. 68 σελ. 393, ΑΠ 392/1992
Δ 23.767, ΑΠ 13/1987 ΕλλΔνη 29.114).
Εξ άλλου τα θεμελιωτικά στοιχεία
της νομιμοποίησης, ενεργητικής και
παθητι-κής πρέπει ν’ αναγράφονται
στο δικό-γραφο της αγωγής για να
προκύπτει ο σύνδεσμος του ενάγοντος
και εναγομέ-νου προς την επίδικη
έννομη σχέση (ΑΠ 18/2005, ΕφΑθ 8511/
2005 ΔΗΜΟΣΙΕΥ-ΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ
7138/2003 ΕλλΔνη 45821, ΕφΑθ 2619/
1987 ΕλλΔνη 29.324, Εφ.Θεσ 621/1989
ΑρχΝ 40.466). Τέλος προκύπτει σαφώς
εκ των διατάξεων των άρθρ. 1 παρ. 2,
6, 10 επ., 13, 14 επ., 16 επ., 20, 26, 27
επ., 33, 34,38 επ., 44 του ν. 3190/1955
ότι δύνανται να αποτελέσει σπουδαίο
λόγο προς έξοδο ενός εταίρου από την
εται-ρεία περιορισμένης ευθύνης, κατά
το άρθρο 33 του ως άνω νόμου αλλά
και προς δικαστική λύση της εταιρείας,
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κατ’ άρθρ. 44 παρ. 1 γ΄, πλην άλλων και
η σοβαρή διαταραχή των προσωπικών
και εταιρικών σχέσεων των εταίρων και
οι συνεχείς διαφωνίες και διενέξεις τους,
συνεπαγόμενες αδυναμία συνεργασίας
αυτών προς επίτευξη του εταιρικού
σκο-πού. Για τη στοιχειοθέτηση του
σπου-δαίου λόγου, δεν προϋποτίθεται
η ύπαρ-ξη υπαιτιότητας των λοιπών
εταίρων, ή εκπροσώπων της εταιρείας,
ούτε και αυτού που ζητά την έξοδο του,
η υπαι-τιότητα όμως του τελευταίου στη
δημι-ουργία τέτοιου λόγου, δύναται κατά
τις περιστάσεις να θεμελιώσει ένσταση
εκ του άρθρ. 281 ΑΚ κατά την άσκηση
του σχετικού δικαιώματος (ΑΠ 1127/
1988 ΕλλΔνη 31.328, ΕφΑθ 4551/1993
ΕΕμπΔ ΜΕ΄ 430). Στην προκειμένη
περίπτωση με την κρινόμενη αίτηση,
επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη
απόφαση, και κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου της, ο αιτών εκθέτει ότι με το
υπ’ αριθ. 15123/12-1-2006 συμβόλαιο
της Συμ/φου Σ.Π, η αδελφή του Φ.σύζ.
Β.Κ του μεταβίβασε λόγω δωρεάς, τα
115 μερίδια συμμετοχής της, που αντιπροσωπεύουν το 23% του συνόλου των
εταιρικών μεριδίων της καθ’ ης η αίτηση,
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την
επωνυμία «ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΕΠΕ», και με
αντικείμενο την επιχείρηση ζαχαροπλαστείου καφετέριας. Ότι μετά τη μεταβίβαση αυτή, που δημοσιεύτηκε νομίμως
στο Πρωτοδικείο Πατρών και στο ΦΕΚ,
η αδελφή του αποχώρησε οριστικά από
την ως άνω εταιρεία και υπεισήλθε ο
ίδιος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Ότι η αδελφή του πριν την
αποχώρηση της από την καθ’ ης, είχε
ασκήσει την από 1-7-2005 αίτηση της
προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, με την οποία ζητούσε την έξοδο
της από την εταιρεία για τους αναφερόμενους σ’ αυτήν, σπουδαίους λόγους,
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που ανάγονταν:α) στην παρακώλυση
του, κατά το νόμο και το καταστατικό,
δικαιώματος της προς ενημέρωση της
για τη πορεία των εταιρικών υποθέσεων,
από το διαχειριστή της εταιρείας Γ.Γ,
σύζυγο της μοναδικής, πλην της ίδιας,
εταίρου Ε.Γ, κατά ποσοστό 77%, β) στην
ελλιπή τήρηση των βιβλίων διαχεί-ρισης
και συνέλευσης της εταιρείας, γ) στην
απόκρυψη των πραγματικών εσό-δων
της εταιρείας, κατά τα τελευταία τρία έτη,
με τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής
πωλήσεως, προς τους πελάτες της,
με αποτέλεσμα τη μείωση του ύψους
των κερδών, που αντιστοιχούν στο
ποσοστό συμμετοχής της και δ) στη
σοβαρή διαταραχή των προσωπικών
και εταιρικών της σχέσεων και την αδυναμία συνεργασίας, λόγων των συνεχών
διαφωνιών και διενέξεων, προς επίτευξη
του εταιρικού σκοπού. Ακολούθως ο
αιτών, επικαλούμενος ότι όλοι οι ως άνω
λόγοι, συντρέχουν και στο πρόσωπο
του, μετά την οικειοθελή μάλιστα, κατά
τα εκτιθέμενα στην αίτηση, είσοδο του
στην εταιρεία, ζητεί να επιτραπεί η έξοδος του από αυτήν και να καθοριστεί
η αξία της μερίδας του στο ποσό των
172.500 Ευρώ. Με αυτό το περιεχόμενο
και αίτημα, όμως η αίτηση αυτή πρέπει
ν’ απορριφθεί ως παντελώς αόριστη,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και στην
αρχή της παραγράφου αυτής. Λόγω μη
αναγραφής σ’ αυτήν των στοιχείων, που
θεμελιώνουν, ειδικά, τη νομιμοποίηση
και το έννομο συμφέρον του αιτούντος,
για την αιτούμενη έξοδο, για λόγους
που αφορούν το δικό του αποκλειστικά
πρόσωπο, και που δεν μπορεί να θεωρηθούν οι ίδιοι λόγοι, που αφορούσαν
το πρόσωπο της εταίρου, (αδελφή
του), που αποχώρησε, αφού οι λόγοι
αυτοί κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση,
διαμορ-φώθηκαν και δημιουργήθηκαν
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στα πλαίσια μίας μακρόχρονης εταιρικής
σχέσης, που αναμφισβήτητα δεν υφίσταται στην περίπτωση του αιτούντος, ο
οποίος εισήλθε, όπως προαναφέρθη-κε,
οικειοθελώς, στην εταιρεία, μόλις προ
δώδεκα (12) ημερών, πριν την άσκηση
της κρινομένης αιτήσεως του, και μόλις
προ τριάντα επτά (37) ημερών, περίπου,
πριν την πρώτη συζήτηση αυ-τής,
στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με τη
δημοσίευση της μεταβίβασης σ’ αυ-τόν
των εταιρικών μεριδίων της αδελφής
του, στο ΦΕΚ, δηλαδή στις 27-1-2006
(βλ. 726/27-1-2006 ΦΕΚ τευχ. Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.). Επομένως, αφού ο αιτών
δεν εκθέτει συγκεκριμένα περιστατικά,
που οδήγησαν σε διένεξη και διαφωνία
του ίδιου, προσωπικά, με τη συνέταιρο
του, Ε.Γ, και ως εκ τούτου σε αδυναμία
συνερ-γασίας του, προς επίτευξη του
εταιρι-κού σκοπού, κατά το ως άνω
ελάχιστο χρονικό διάστημα, που ο ίδιος
κατέχει την εταιρική ιδιότητα, πρέπει
ν’ απορρι-φθεί η κρινόμενη αίτηση
ως απαράδε-κτη. Συνακόλουθα, και
δεδομένου ότι από τις διατάξεις των
άρθρων 522, 524 παρ. 1 και 525, 526 και
536 ΚΠολΔ συνάγεται ότι με την άσκηση
της εφέ-σεως η υπόθεση μεταβιβάζεται
στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το οποίο
έχει και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και
μπορεί χωρίς την υποβολή ειδικού παραπόνου να εξετάσει, αυτεπαγγέλτως,
το νομικά βάσιμο, ορισμένο ή παραδεκτό της και να την απορρίψει, αν δεν
στηρίζεται στο νόμο, ή δεν έχει τα απαραίτητα για τη θεμελίωση της στοιχεία ή
ασκήθηκε απαραδέκτως, αρκεί να ζητεί
την απόρριψη της ο εκκαλών (Εφετείο Αθηνών 804/2003 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 455/1995 ΕλλΔνη 37.
1319), όπως εν προκειμένω, ζητεί η
εκκαλούσα καθ’ ης, με τον πέμπτο
σχετικό περί αυτού, λόγο της κρινόμε-
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νης έφεσης της πρέπει η έφεση αυτή
να γίνει δεκτή και στην ουσία της, και
να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση. Στη συνέχεια το Δικαστήριο τούτο,
κρατώντας την υπόθεση και δικάζοντας
την αίτηση (ΚΠολΔ 535), πρέπει να την

απορρίψει για το λόγο που προαναφέρθηκε. Τέλος πρέπει μετά από αυτά να
απορριφθεί η συνεκδικαζόμενη από
29-5-2006 έφεση του αιτούντος, ως
ουσια-στικά αβάσιμη.

235/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης, Σπήλιος Πουλακίδας).
Τράπεζα. Κατάθεση χρημάτων επ’ ονόματι του ιδίου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων σε
κοινό λογαριασμό και ανεξάρτητα 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 του δέκτη της καταθέσεως (Τράπεζας) αφετέρου, ενεργητική εις ολόκληρον
ενοχή, με αποτέλεσμα, η ανάληψη των χρημάτων της καταθέσεως (ολικώς ή μερικώς)
από έναν από τους δικαιούχους να γίνεται εξ ιδίου δικαίου, εάν δε αναληφθεί ολόκληρο
το ποσό της χρηματικής καταθέσεως από έναν μόνο δικαιούχο, να επέρχεται απόσβεση
της απαιτήσεως καθ’ ολοκληρίαν έναντι της Τράπεζας και ως προς τον άλλον ήτοι τον μη
αναλαβόντα δικαιούχο. Δικαίωμα του άλλου καταθέτη είναι να διεκδικήσει το μισό ποσό
από τον συνδικαιούχο που το ανέλαβε ολόκληρο. Εκτός αν από την εσωτερική σχέση δεν
προκύπτει τέτοιο δικαίωμα. Θάνατος καταθέτη. Η απαίτηση περιέρχεται στους επιζώντες
δικαιούχους ελεύθερο από φόρους κληρονομίας και όχι στους κληρονόμους. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1
παρ. 1 του Ν. 5368/1932, όπως αυτός
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ
751/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με
το άρθρο 124 περ. δ’ στοιχ. α΄ του ΝΔ
118/1973 «χρηματική κατάθεσις παρά
Τραπέζη εις ανοικτόν λογαριασμόν επ’
ονόματι δύο ή πλειοτέρων από κοινού
(compt, joint, joint account) είναι εν τη
εννοία του παρόντος νόμου η περιέχουσα τον όρον ότι του εκ τούτης λογαριασμού δύναται να κάμνει χρήσιν, εν
όλω ή εν μέρει, άνευ συμπράξεως των
λοιπών, είτε εις είτε και πάντες κατ’ ιδίαν δικαιούχοι. Η χρηματική κατάθεσις,
περί ης η προηγούμενη παράγραφος,
επιτρέπεται να ενεργείται και εις κοινόν
λογαριασμόν επί προθεσμία ή ταμιευ-

τηρίου υπό προειδοποίησιν». Από τις
διατάξεις αυτές σε συνδυασμό προς
εκείνες των άρθρων 2 παρ. 1 του ΝΔ
της 17.7/13-8-1932 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», 411,
489, 490, 491 και 493 ΑΚ, προκύπτει ότι,
σε περίπτωση χρηματικής καταθέ-σεως
επ’ ονόματι του ίδιου του καταθέτη και
τρίτου ή τρίτων σε κοινό λογαριασμό
και ανεξαρτήτως του αν τα κατατεθέντα
χρήματα ανήκαν σε όλους υπέρ των
οποίων έγινε η κατάθεση ή σε μερικούς
από αυτούς, παράγεται μεταξύ του
κα-ταθέτη ή σε μερικούς από αυτούς,
πα-ράγεται μεταξύ του καταθέτη και
του τρίτου αφενός και του δέκτη της
κατα-θέσεως (Τράπεζας) αφετέρου,
ενεργη-τική εις ολόκληρον ενοχή, με
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αποτέ-λεσμα, η ανάληψη των χρημάτων
της καταθέσεως (ολικώς ή μερικώς) από
έναν από τους δικαιούχους να γίνεται
εξ ιδίου δικαίου, εάν δε αναληφθεί ολόκληρο το ποσό της χρηματικής καταθέσεως από έναν μόνο δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση της απαιτήσεως, καθ’
ολοκληρίαν έναντι της Τράπεζας και ως
προς τον άλλον, ήτοι τον μη αναλαβόντα
δικαιούχο, ο οποίος εκ του νόμου αποκτά απαίτηση έναντι εκείνου που ανέλαβε ολόκληρη την κατάθεση, για την
καταβολή ποσού ίσου προς το μισό της
καταθέσεως, εκτός αν από την μεταξύ
τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη
αναλογία ή δικαίωμα επί ολόκληρου του
ποσού ή έλλειψη δικαιώματος αναγωγής εκ μέρους αυτού που δεν έκανε
ανά-ληψη του ποσού (ΑΠ 1357/2002
ΝΟ-ΜΟΣ). Περαιτέρω, αυτός που
ενεργεί ανάληψη των χρημάτων των
κατατε-θέντων σε κοινό λογαριασμό δεν
δια-πράττει υπεξαίρεση, γιατί γίνεται κύριος των χρημάτων εξ ιδίου δικαίου (ΑΠ
895/01 Π.Χ. 2002, 325). Ακολούθως, με
τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.
5638/1932, που επίσης διατηρήθηκαν
σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ’ στοιχ.
Α΄ του ν.δ. 118/1973, ορίζεται αντιστοίχως ότι: «επί των καταθέσεων τούτων
δύναται να τεθεί προσθέτως ο όρος
ότι άμα τω θανάτω οιουδήποτε των
δικαιού-χων, η κατάθεσις και ο εκ ταύτης
λογα-ριασμός περιέρχεται αυτοδικαίως
εις τους λοιπούς επιζώντας μέχρι του τελευταίου τούτων. Εν τη περιπτώσει ταύτη η κατάθεσις περιέρχεται εις αυτούς
ελευθέρα παντός φόρου κληρονομίας,
ή άλλου τέλους. Αντιθέτως, η απαλλα-γή
αυτή δεν επεκτείνεται επί των κληρονόμων του τελευταίου απομείναντος
δι-καιούχου» και ότι «η διάθεσις της
κατα-θέσεως δια πράξεως είτε εν ζωή
είτε αιτία θανάτου δεν επιτρέπεται, οι δε
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κληρονόμοι είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης, συμπεριλαμβανομένων και των
αναγκαίων τοιούτων ουδέν δικαίωμα
κέ-κτηνται εκ της καταθέσεως». Από τις
διατάξεις αυτές, εκ των οποίων η πρώτη
αναφέρεται στις εσωτερικές μεταξύ των
καταθετών σχέσεις και η δεύτερη ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ της τράπεζας και
των περισσοτέρων καταθετών, συνδυαζόμενες και με τις λοιπές διατάξεις που
προαναφέρονται, προκύπτει ότι σε περίπτωση θανάτου ενός από τους καταθέτες, δεν χωρεί υποκατάσταση αυτού
από τους τυχόν κληρονόμους του έναντι
της τράπεζας κατά της οποίας και δεν
μπορούν να στραφούν επικαλούμενοι
το κληρονομικό τους δικαίωμα διότι
δια-φορετικά θα επήρχετο μεταβολή
του προσώπου του καταθέτη χωρίς την
συγκατάθεση της τράπεζας. Ο επιζών
καταθέτης, ως εις ολόκληρον δανειστής
έναντι της τράπεζας, μπορεί να εισπράξει και ολόκληρο το ποσό της καταθέσεως, οπότε οι κληρονόμοι του αποθανόντος θα μπορούν να αξιώσουν από
αυτόν το τμήμα εκείνο της κατάθεσης
που αναλογεί στο δικαιοπάροχο τους
με βάση τις εσωτερικές σχέσεις των καταθετών. Αν έχει τεθεί ο όρος του άρθρου 2 του Ν. 5638/1932, σε περίπτωση
θανάτου ενός από τους καταθέτες, περιέρχεται αυτοδικαίως και ιδίω ονόματι η
κατάθεση και ο απ’ αυτήν λογαρια-σμός
στους επιζώντες, έναντι των οποίων
οι κληρονόμοι του αποθανόντος καταθέτη δεν μπορούν να στραφούν και να
αξιώσουν το κατά τις εσωτερικές σχέσεις τμήμα της καταθέσεως που αναλογεί σε εκείνον, όπως θα μπορούσαν αν
δεν είχε τεθεί ο όρος αυτός, του οποίου
σε αυτό και μόνο εξαντλείται η νομική
ενέργεια (ΑΠ 540/1998 Ελ.Δ.40, 149).
Επίσης, οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3
του Ν. 5638/32 εφαρμόζονται αναλογι-κά
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και στα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαί-ων,
κατά ρητή επιταγή του άρθρου 19 παρ.
4 του Ν. 1969/1991, η πρόβλεψη δε των
όρων αυτών αποτελεί κοινή πρα-κτική
των εταιρειών διαχείρισης οι οποί-ες
τους έχουν συμπεριλάβει στο περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής στα
αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται.
Εφόσον έχει τεθεί ο όρος του άρθρου 2
του Ν. 5638/32, σε περίπτωση θανάτου
ενός από τους συνδικαιούχους των μεριδίων, η συμμετοχή περιέρχεται αυτοδίκαια στους επιζώντες συνδικαιούχους, χωρίς οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος να δύνανται να στραφούν κατά
των λοιπών συνδικαιούχων και να
αξιώ-σουν την αξία της συμμετοχής στο
αμοι-βαίο κεφάλαιο που αναλογεί στον
απο-βιώσαντα με βάση τις εσωτερικές
τους σχέσεις (βλ. γνωμοδ. Σ. Μούζουλα
ΔΕΕ 1996, σελ. 1041, Αμοιβαία κεφάλαια, κατάθεση σε κοινό λογαριασμό και
τραπεζικό απόρρητο).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Την 11-9-1995,
ο Β.Ρ του Α, θείος των εναγόντων και
ο αδελφός της εναγόμενης Χ-Μ.Μ-Α,
κατόπιν αιτήσεως του προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ζήτησε και
ανοίχθηκε ο υπ’ αριθμ. 080/950121-52
κοινός λογαριασμός με συνδικαιούχους
τον ανωτέρω και την αδελφή του εναγόμενη. Ο λογαριασμός αυτός διέποταν
από τον εξής όρο: «Η κατάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 5638/32
περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό
όπως συμπληρώθηκε από το ΝΔ
951/1971 δηλαδή ο καθένας από τους
δικαιούχους της κατάθεσης θα έχει το
δικαίωμα να κάνει ολική ή μερική χρήση
του λογαριασμού χωρίς τη σύμπραξη,
συγκατάθεση, συναίνεση ή έγκριση των
άλλων συνδικαιούχων. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους
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δικαιούχους, η κατάθεση και ο λογαριασμός του περιέχεται αυτοδικαίως
στους επιζώντες» (βλ. το από 12-2-2003
έγγραφο της ανωτέρω τράπεζας προς
την εναγόμενη). Ο όρος αυτός έγινε
αποδεκτός από τον ανωτέρω καταθέτη,
η δε αναγραφή της εναγόμενης αδελφής
του ως συνδικαιούχος στον άνω λογαριασμό του κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν είναι εικονική, όπως αβάσιμα
ισχυρίζονται οι ενάγοντες, αλλά εκφρά-ζει
την πραγματική βούληση του, την οποία
ρητώς δήλωσε και στους αδελ-φούς του,
ήτοι τον πατέρα των εναγό-ντων και την
ίδια την εναγόμενη. Οι μάρ-τυρες που
προτάθηκαν από τους διαδί-κους και
κατέθεσαν ενόρκως στο ακρο-ατήριο
του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, με
σαφήνεια καταθέτουν επί του γε-γονότος
τούτου και οι καταθέσεις τους αυτές
δεν αναιρούνται από άλλο στοι-χείο
της δικογραφίας. Επίσης δεν αποδείχθηκε ότι η αναγραφή της εναγόμενης ως συνδικαιούχου του κοινού λογαριασμού έγινε επί τη βάσει υφιστάμενης
σύμβασης εντολής μεταξύ αυτής και
του καταθέτη αδελφού της, δυνάμει της
οποίας, αυτή προέβαινε σε αναλήψεις
χρηματικών ποσών αποκλειστικά για
λογαριασμό του τελευταίου και στα
πλαίσια εξυπηρετήσεως του, όταν δεν
μπορούσε ο ίδιος να πράξει τούτο. Και
τούτο διότι αφενός η φύση της λειτουργίας του κοινού λογαριασμού αποκλείει
την ύπαρξη μιας τέτοιας σύμβασης εντολής, αφετέρου διότι η εξυπηρέτηση του
εν λόγω καταθέτη δεν μπόρεσε εκ των
πραγμάτων να επιτευχθεί εφόσον κατοικούσαν σε διαφορετικές περιοχές με
μεγάλη απόσταση μεταξύ των (ΑθήναΠάτρα). Ακολούθως ο ανωτέρω καταθέτης υπέβαλε προς την ανώνυμη διεθνική εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων
Κεφαλαίων ΑΕ (αρχικά δεύτερη εναγό-
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μενη) την υπ’ αριθμ. 0032698/16-3-1998
αίτηση του με την οποία επεδίωκε τη
συμμετοχή του στα αμοιβαία κεφάλαια
«ΔΗΛΟΣ», που διαχειρίζονταν η ανωτέρω εταιρεία, δίδοντας παράλληλα και
εντολή για τη χρέωση του λογαριασμού
του. Το ποσό που επενδύθηκε στα
αμοιβαία κεφάλαια ανήρχετο σε
50.000.000 δραχμές. Ειδικότερα, στην
αίτηση αυτή αναγράφεται ως συνδικαιούχος και η εναγόμενη αδελφή του, τέθηκε δε ο ίδιος όρος με αυτόν του κοινού
λογαριασμού τους, ως και ανωτέρω,
σχετικά με την τύχη των αμοιβαίων κεφαλαίων σε περίπτωση θανάτου ενός
εκ των συνδικαιούχων. Επίσης, ρυθμίζονταν οι διατυπώσεις εξαγοράς των
μεριδίων, η οποία θα γινόταν κατόπιν
υποβολής αιτήσεως του ιδίου, στην
προκαθορισμένη ημερομηνία και στην
τιμή εξαγοράς που προσδιορίζονταν την
ημέρα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
Ακολούθως, ο ανωτέρω καταθέτης, με
την από 16-3-1999 επιστολή του προς
την ανωτέρω τράπεζα, παρείχε σε αυτήν
την εντολή και πληρεξουσιότητα να χρεώνει τον κοινό με την εναγόμενη αδελφή
του λογαριασμό του με διάφορα επενδυτικά προγράμματα (REPOS, DEPOS,
ΔΗΛΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ κλπ),
να πιστώνει το λογαριασμό αυτό με
τα προϊόντα που θα προκύπτουν από
την εξόφληση αυτών των επενδύσεων
και να τις ανανεώνει στη λήξη τους για
διά-στημα ενός έτους ή άλλο χρονικό
διά-στημα στη συμφέρουσα μορφή
επένδυ-σης. Ειδικότερα έδωσε εντολή
στην ανω-τέρω τράπεζα να επενδύσει
στο πρό-γραμμα SWAPS στο ελάχιστο
χρονικό διάστημα, αναφέροντας ρητά
ότι η εν λόγω εντολή θα ίσχυε μέχρι να
δοθεί εκ μέρους του αντίθετη. Στο χρόνο
που ακολούθησε, ο ανωτέρω καταθέτης
επανειλημμένως προέβη σε επενδύσεις
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αμοιβαίων κεφαλαίων, ακολουθώντας
την ίδια ως άνω διαδικασία, υποβάλλοντας αιτήσεις προς την ανωτέρω εταιρεία
διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων για
επένδυση ποσού 70.000.000 δρχ. σε
αμοιβαία κεφάλαια SWAPS, ανανεώνοντας κάθε φορά την εντολή του για νέο
επενδυτικό πρόγραμμα μετά τη λή-ξη
της χρονικής διάρκειας του προηγούμενου, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα αντίγραφα των από 16-31999, 7-5-1999, 23-6-1999 και 17-42000 αιτήσεων, στα οποία είναι σημειωμένη η παρ. 2 των σχετικών εντύπων
που φέρει τον τίτλο «ΕΞΑΓΟΡΑ», αναγράφεται δε ως συνδικαιούχος η εναγόμενη. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και μεταγενέστερα καθόσον από τα αντίγραφα
των αναλυτικών κινήσεων των αμοιβαίων
κεφαλαίων διαχείρισης διαθέσιμων
εσωτερικού, όπου καταγράφονται οι
συμμετοχές και εξαγορές στο ίδιο ως
άνω πρόγραμμα, με κεφάλαιο επένδυσης 70.000.000 δρχ. ήτοι για τη συμμετοχή από 7-5-1999 και εξαγορά την 166-1999 και για τη συμμετοχή 17-4-2000
και εξαγορά την 16-5-2000, δεν φέρεται
ως συνδικαιούχος η εναγόμενη. Το περιεχόμενο των ανωτέρω επενδύσεων
των αμοιβαίων κεφαλαίων του ανωτέρω
κα-ταθέτη δεν έρχεται σε αντίθεση με το
περιεχόμενο των αντιγράφων των από
16-3-1999, 7-5-1999, 23-6-1999 και
17-4-2000 αιτήσεων του προς την άνω
επενδυτική εταιρεία, όπου αναγράφεται
ως συνδικαιούχος και η εναγόμενη, δεδομένου ότι σε αυτές σημειώνεται μεν
ότι συμπληρώθηκαν βάσει της πάγιας
εξουσιοδοτικής επιστολής- εντολής του
εν λόγω καταθέτη προς την Τράπεζα,
η οποία όμως είχε ήδη ανακληθεί από
αυτόν με την απάλειψη του ονόματος
της εναγόμενης από τα έντυπα της προαναφερόμενης επενδυτικής εταιρείας
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(αρχικά δεύτερης εναγόμενης), που
αφορούσαν τις αναλυτικές κινήσεις των
επενδύσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την
από 28-11-1999 ιδιόχειρη διαθήκη του
ανωτέρω καταθέτη ( ο οποίος απεβίωσε
την 8-9-2000), σύμφωνα με την οποία
το ποσό των 70.000.000 δραχμών που
είχε επενδύσει σε αμοιβαία κεφάλαια,
το διέθετε κατ’ ισομοιρίαν, ήτοι κατά
ποσοστό Ό εξ αδιαιρέτου στα τέσσερα
ανήψια του, ήτοι τους δύο ενάγοντες και
τα δύο τέκνα της εναγόμενης αδελφής
του, σαφώς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
ο τελευταίος είχε ήδη εκφράσει από 7-51999 τη θέληση του να μην είναι πλέον η
αδελφή του (εναγόμενη) συνδι-καιούχος
στο ανωτέρω επενδυτικό πρό-γραμμα,
σε αντίθεση με την από 16-3-1999
επιστολή του προς την τράπεζα, όπου
είχε διατηρήσει το δικαίωμα αυτό. Με
βάση τα ανωτέρω, η αγωγή πρέπει
να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν
βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγόμενη
να καταβάλει στους ενάγοντες ως εκ
διαθήκης κληρονόμους του Β.Ρ, το πο-

σό εξαγοράς των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους 100.842,82 ευρώ
και ειδικότερα στον καθένα εξ αυτών
το ποσό των 50.421,41 ευρώ, όπως
το συνολικό ποσό προσδιορίζεται μετά
την αφαίρεση ποσού 2.543,50 ευρώ
(866.701 δρχ), που κατέβαλε η εναγόμενη για έξοδα κηδείας, μνημοσύνου,
φόρο εισοδήματος, πρόστιμο ΚΒΣ για
το έτος 2001 που βάρυναν τον αποβιώσαντα (ήτοι 100.000 δρχ. + 28.300
δρχ. + 89.544 δρχ. + 648.857 δρχ.
αντί-στοιχα), κεφάλαια για τα οποία δεν
υπάρχει λόγος έφεσης, εντόκως νομίμως, του ανωτέρω επιδικασθέντος ποσού, από της επιδόσεως της αγωγής.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο
με την εκκαλουμένη απόφαση του δέχθηκε τα αυτά, και επεδίκασε δικαστική
δαπάνη ύψους 3.500 ευρώ αναλόγως
του επιδικασθέντος ποσού, δεν έσφαλε,
αλλά ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις, τα όσα σε αντίθετα
ισχυρίζεται η εκκαλούσα πρέπει να
απορριφθούν ως κατ’ ουσίαν αβάσιμα
ως και η έφεση στο σύνολο της.

292/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γρηγόρης Δανελάτος, Αγγελική Σταθοπούλου).
Ανώνυμη εταιρεία. Δάνεια και συμβάσεις με ορισμένα πρόσωπα (συγγενείς κλπ)
απαγορεύονται. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη
εξερχόμενης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών
της. Tρέχουσας συναλλαγή. Έννοια. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 23 α παρ. 1 και 2
του ν. 2190/1920 «δάνεια της εταιρείας
προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι
και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχι-

στείας ή συζύγους των ανωτέρω, ως και
παροχή πιστώσεων προς αυτούς κατά
οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους,
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καθώς και η παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή
εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την
απόκτηση από αυτούς μετοχών της
εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως
και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες
συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω
προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό
της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.
Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εν τη
συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν
ισχύει προκειμένου περί συμβά-σεως μη
εξερχόμενης των ορίων της τρε-χούσης
συναλλαγής της εταιρείας μετά των
πελατών της». Με τις προαναφερόμενες διατάξεις τίθενται περιορισμοί στις
συμβάσεις που μπορούν να καταρτίζουν
τα πιο πάνω πρόσωπα με την εταιρεία,
ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα της εταιρείας και να αποφεύγεται
η κατάρτιση επιζήμιων γι’ αυτή συμβάσεων. Ο όρος πελάτες χρησιμοποιείται
από το νομοθέτη για να υποδηλώσει το
συνήθως συμβαίνον. Δεν περιορίζεται
συνεπώς η εισαγόμενη με την εν λόγω
διάταξη εξαίρεση μόνον στις συμβάσεις
που συνάπτουν τα παραπάνω πρόσωπα ως πελάτες της εταιρείας αλλά
εκ-τείνεται και σε κάθε άλλη σύμβαση
αυ-τών με την εταιρεία που δεν εξέρχεται
των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής.
Τρέχουσα συναλλαγή θεωρείται εκείνη,
η οποία βάσει του αντικειμένου της
εμπίπτει στις συμβάσεις που καταρτίζονται στα πλαίσια καθημερινής δράσης της εταιρείας, δηλαδή εκείνη που
οι όροι της είναι οι συνήθεις όροι των
συμβάσεων που η εταιρεία συνάπτει
με τους λοιπούς συναλλασσόμενους
με αυτή. Επομένως, άκυρη είναι κάθε
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σύμβαση ανώνυμης εταιρείας με τα
προαναφερόμενα πρόσωπα αν δεν
προηγηθεί ειδική έγκριση της γενικής
συνέλευσης, όταν το αντικείμενο της
διαφέρει από εκείνο των συμβάσεων
που καταρτίζονται στα πλαίσια της καθημερινής δράσης της εταιρείας, ή όταν
κατά το περιεχόμενο της υπερβαίνει
το συνηθισμένο για τη συγκεκριμένη
περί-πτωση μέτρο, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη δραστηριότητα της εταιρείας, την οικονομική της ευρωστία,
τις ανάγκες που ικανοποιούνται με
τη σύ-ναψη της και τα ειθισμένα στις
συναλ-λαγές για συμβάσεις αυτού του
είδους (ΑΠ 1802/2001, ΔΕΕ 2002. 605,
ΑΠ 8/2001, ΕΕργΔ 2002. 1407).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η
ενάγουσα είναι τηλεοπτική επιχείρηση
περιφερειακής εμβέλειας με έδρα την
Πάτρα, που ιδρύθηκε το έτος 1999. Με
ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, που εξελέγη
από τη Γενική Συνέλευση των μετοχών
της 17-1-2002, ανατέθηκαν στις 171-2002 καθήκοντα Αντιπροέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου στο σύζυγο
της εναγομένης Ν.Π. Στον τελευταίο
ανατέθηκε περαιτέρω η εκπροσώπηση
της εταιρείας και η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και η σύναψη
για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεων πάσης φύσεως. Στα πλαίσια αυτών των αρμοδιοτήτων του ο Ν.Π κατάρτισε με την εναγομένη, σύζυγο του, η
οποία ήδη τότε ασκούσε το επάγγελμα
της σκηνογράφου- ενδυματολόγου,
την από 5-9-2002 σύμβαση μίσθωσης
έργου, δυνάμει της οποίας η τελευταία
ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει,
με προσωπική αποκλειστικά επιμέλεια
και ευθύνη, για λογαριασμό της ενάγουσας, α) το σχεδιασμό και επίβλεψη
εκτέλεσης σκηνικών για 17 εκπομπές,
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β) την επίβλεψη του «styling» εμφάνισης των παρουσιαστών όλων των
εκπο-μπών του καναλιού και γ) την
εξασφά-λιση φροντιστηριακού υλικού με
μειωμέ-νες τιμές έναντι ανταποδοτικής
διαφή-μισης.
Οι εκπομπές για τις οποίες η
εναγόμενη ανέλαβε τις πιο πάνω υποχρεώσεις είναι οι εξής :1)….Η αμοιβή
συμφωνήθηκε στο ποσό των 18.000
ευρώ. Κατά τον προαναφερόμενο
χρόνο, η ενάγουσα λειτουργούσε υπό
νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, νέα διοίκηση, είχε μεταστεγαστεί σε άλλο κτίριο,
εξέπεμπε σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, τα προγράμματα της ήταν εφάμιλλα
τηλεοπτικών σταθμών των Αθηνών, διέθετε σύγχρονη τεχνολογία, υπαλληλικό
και τεχνικό προσωπικό 25 ατόμων και
ήταν οικονομικά εύρωστη. Η εναγομένη
ασκεί το επάγγελμα της σκηνογράφου
ενδυματολόγου τουλάχιστον από το
έτος 1994, έχει εργαστεί στην Ελληνική
Τηλεόραση και στον τηλεοπτικό σταθμό
STAR και διέθετε ιδιαίτερη εμπειρία στο
αντικείμενο της. Το έτος 1994 ελάμβανε
για την παροχή σκηνογραφικής εργασίας στην κωμική σειρά «Dr.T και Μ.Χ»
στον τηλεοπτικό σταθμό «STAR» το
ποσό των 100.000 δραχμών για κάθε
ημίωρο επεισόδιο, ενώ κατά το έτος
2003 έλαβε την επίβλεψη ανακατασκευής του σκηνικού της πρωϊνής εκπομπής «Η Π.Κ» του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA CHANNEL» το ποσό των
1.100 ευρώ. Με βάση το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ενάγουσας, η οποία το έτος 2002, με την
αλλαγή ιδιοκτητών, διοίκησης και προσωπικού, είχε επιτύχει να προσφέρει
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο τηλεοπτικό κοινό της, τις ανάγκες της, την
οικονομική θέση της στην αγορά και τα
κρατούντα στις συναλλαγές, η παρα-
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πάνω σύμβαση έργου που καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων κρίνεται ότι δεν
εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της ενάγουσας ως τηλεοπτικής εταιρείας και για το λόγο αυτό δεν
ήταν αναγκαία η προηγούμενη έγκριση
της από τη Γενική Συνέλευση των Μετοχών της. Ούτε ,εξάλλου, το ποσό της
αμοιβής της εναγομένης για όλες τις
προαναφερόμενες εργασίες με βάση
τόσο τις τότε απαιτήσεις της ενάγουσας,
η οποία λειτουργούσε κατά το πρότυπο
μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών και στόχευε να κατακτήσει σημαντική θέση στο
χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
όσο και τα προσόντα της εναγομένης,
κρίνεται υπερβολικό. Σχετικά με την
πα-ραπάνω σύμβαση, ο μάρτυρας της
ενά-γουσας Γ.Ν, μέλος του διοικητικού
της Συμβουλίου το έτος 2002, καταθέτει
στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ότι δεν έγιναν σκηνικά για τρεις
εκπομπές (συνομολογώντας εμμέσως
ότι οι υπόλοιπες εργασίες εκτελέστηκαν) και ότι κανένα περιφερειακό κανάλι δεν έχει σκηνογράφο, χωρίς να
ανα-φερθεί καθόλου στις ανάγκες της
ενά-γουσας και την ποιότητα του έργου
της εναγομένης ή το ύψος της αμοιβής
της. Ο μάρτυρας δε της εναγομένης ή
το ύψος της αμοιβής της. Ο μάρτυρας
δε της εναγομένης Κ.Μ, διευθυντής του
προγράμματος του σταθμού κατά τον
ίδιο χρόνο, καταθέτει ότι η σύμβαση
ήταν για 15 σκηνικά και έγιναν όλα, ότι
η εναγομένη, έφυγε όταν παρέδωσε τα
σκηνικά, ότι ήταν σκηνογράφος ενδυματολόγος και ότι ασχολούνταν με όλες
τις εκπομπές. Κατά συνέπεια, η παραπάνω από 5-9-2002 σύμβαση μίσθωσης
έργου που συνήψε ο Ν.Π, με την εναγόμενη σύζυγο του, ως Αντιπρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της ενάγουσας,
δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 23
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α του ν. 2190/1920 και είναι έγκυρη.

341/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Αργυρόπουλος, Αλκαίος Βγενόπουλος).
Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως. Ποιοι νομιμοποιούνται να ασκήσουν ανακοπή
εναντίον του (979 ΚΠολΔ) Πτώχευση. Πλειστηριασμός κατά τη διάρκεια της από τους
ενυπόθηκους ή τους έχοντες ειδικό προνόμιο δανειστές. Δικαίωμα αναγγελίας έχουν οι
ενυπόθηκοι, οι έχοντες ειδικό προνόμιο δανειστές και ο σύνδικος για λογαριασμό της
ομάδας των δανειστών της πτώχευσης (εγχειρόγραφοι και γενικοί προνομιούχοι δανειστές).
Η επίδοση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού αποτελεί στοιχείο του υποστατού της
αναγγελίας και όχι και οι άλλες δύο επιδόσεις του άρθρου 972 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠολ.Δ στον
επισπεύδοντα δανειστή και στον καθ’ ού η εκτέλεση. Η ανακοπή κατά του πίνακα για τους
εγχειρόγραφους δανειστές ή τους έχοντες γενικό προνόμιο, ασκείται από τον σύνδικο αλλά
πρέπει να έχει προηγηθεί η εμπρόθεσμη αναγγελία του συνδίκου για τους δανειστές αυτούς.
Αλλιώς επέρχεται έκπτωση από το δικαίωμα(151ΚΠολ.Δ). Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 979
ΚΠολ.Δ προκύπτει ότι στην άσκηση
ανακοπής κατά του πίνακος κατάταξης
νομιμοποιούνται, με τη συνδρομή στο
πρόσωπο τους έννομου συμφέροντος,
μόνο τα πρόσωπα που αναφέρονται
στο άρθρο αυτό, δηλαδή ο επισπεύδων
την εκτέλεση, οι αναγγελθέντες δανειστές και ο καθ’ ού η εκτέλεση, στη διαδικασία της οποίας μόνο τα πρόσωπα
αυτά μετέχουν, όχι δε και τρίτοι, στους
οποίους περιλαμβάνονται και δανειστές
του καθ’ ού η εκτέλεση που δεν αναγγέλθηκαν εμπροθέσμως ή καθόλου.
Μοναδική εξαίρεση γίνεται δεκτή στην
περίπτωση που οι αναγγελθέντες εμπροθέσμως ή και καθόλου στον υπάλληλο του πλειστηριασμού δανειστές του
καθ’ ού η εκτέλεση οφειλέτη ή οι δανειστές των αναγγελθέντων δανειστών
ασκήσουν πλαγιαστικώς τα δικαιώματα
του οφειλέτη τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 72 ΚΠολ.Δ (Εφ.
Πειρ. 1161/1998 Ελ. Δνη 40, 1410, Εφ.
Αθ. 2991/1999 Ελ.Δικ. 41, 1681, Εφ.

Πειρ. 1273/1991 Ε.Εμπ.Δ ΜΓ΄, 626,
Μπρίνιας Αναγκαστική Εκτέλεση τ. Β΄
1983 υπό το άρθρο 979 παρ. 432 σελ.
1168, 1169). Όπως προκύπτει από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
534, 644, 647, 648, 665 και 666 Ε.Ν., η
κήρυξη της πτωχεύσεως συνεπάγεται
την αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων κατά του πτωχεύσαντος
και της περιουσίας του, των δανειστών
υπο-χρεουμένων να ακολουθήσουν τη
δια-δικασία της πτωχεύσεως και δια της
επαληθεύσεως των απαιτήσεων τους
να μετάσχουν στην πτωχευτική διανομή. Ο κανόνας αυτός ισχύει μόνον για
τους εγχειρόγραφους και τους έχοντες
γενικό προνόμιο δανειστές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ομάδα των πιστωτών
της πτωχεύσεως και δεν δικαιούνται να
αρχίσουν ή να συνεχίσουν την παρ’ αυτών ή άλλων αρξαμένη εκτέλεση. Είναι
δυνατόν, όμως να επισπεύδεται πλειστηριασμός διαρκούσης της πτωχεύσεως του καθ’ ού η εκτέλεση από τους
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ενυπόθηκους ή τους έχοντες ειδικό προνόμιο δανειστές, οπότε δικαίωμα αναγγελίας στον επί του πλειστηριασμού
υπάλληλο έχουν μόνο οι ενυπόθηκοι και
οι ειδικά προνόμια διαθέτοντες δανειστές ως και ο σύνδικος, για λογαριασμό
της ομάδας των δανειστών της πτωχεύσεως δηλαδή των εγχειρογράφων
και γενικών προνομιούχων δανειστών
(Μπρίνιας ο.π. σελ. 968). Περαιτέρω
ως εμπροθέσμως, εκπροθέσμως ή
και καθόλου αναγγελθέντες δανειστές
νο-ούνται αυτοί που επέδωσαν το
αναγ-γελτήριο δικόγραφο στο συμ/φο
υπάλ-ληλο του πλειστηριασμού κατ’
άρθρο 972 παρ. 1 εδ. β΄ περ. α ΚΠολ.
Δ μέσα στην αποκλειστική (15θήμερη
από τον πλειστηριασμό) προθεσμία
του άρθρου 972 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠολ.
Δ. ή μετά από την άπρακτη παρέλευση
της ή καθό-λου. Γιατί μόνον η επίδοση
στον υπάλ-ληλο του πλειστηριασμού
αποτελεί στοιχείο του υποστατού της
αναγγε-λίας, όχι και οι άλλες δύο
επιδόσεις του άρθρου 972 παρ. 1 εδ. β’
ΚΠολ.Δ στον επισπεύδοντα δανειστή και
στον καθ’ ού η εκτέλεση οφειλέτη. Εάν ο
καθ’ ού η εκτέλεση οφειλέτης κηρύχθηκε σε πτώχευση και τον πλειστηριασμό
ακινήτου ή κινητού τον επισπεύδουν
οι ενυπόθηκοι, ενεχυρούχοι ή ειδικοί
προ-νομιούχοι δανειστές του, την
ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης του
άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολ.Δ δικαιούται
να ασκήσει ο σύνδικος για λογαριασμό
της ομάδας των πτωχευτικών πιστωτών
ήτοι των εγχειρογράφων και των γενικών
προνομιούχων δανειστών. Απαραίτητη,
όμως προϋπόθεση για την ενεργητική
νομιμοποίηση του συνδίκου προς άσκηση της ως άνω ανακοπής με την ως άνω
ιδιότητα είναι και πάλι να έχει αναγγείλει
τούτος εμπροθέσμως τις απαιτήσεις της
ομάδας των πτωχευτικών πιστωτών,
ήτοι των εγχειρόγραφων και των γενικών
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προνομιούχων δανειστών μέσα στην
ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία.
(Μπρίνιας οπ.π. υπό το άρθρο 974
παρ. 402 σελ. 1061). Η εκπρόθεσμη
επίδοση της αναγγελίας στον συμ/φο
υπάλληλο του πλειστηριασμού επιφέρει κατ’ άρθρο 151 ΚΠολ.Δ έκπτωση
από το δικαίωμα αναγγελίας της απαιτήσεως και επομένως και από την
ενερ-γητική νομιμοποίηση προς άσκηση
της εκ του άρθρου 979 παρ. 2 ΚΠολ.Δ
ανα-κοπής κατά του πίνακα κατάταξης.
Εντούτοις η κατά άρθρα 152 έως και
158 ΚΠολ.Δ επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση είναι
δυνατόν να αναβιώσει το δικαίωμα προς
αναγγελία και επομένως και την ενεργητική νομιμοποίηση προς άσκηση της
εν λόγω ανακοπής. Η επαναφορά και
ανα-βίωση, όμως αυτή δεν επέρχεται
αυτο-δίκαια, ούτε αρκεί γι’ αυτήν μόνη
η άσκηση της σχετικής αίτησης. Αντιθέτως, απαιτείται η έκδοση της σχετικής
δικαστικής απόφασης, η οποία, δεχόμενη την οικεία αίτηση, διατάσσει κατ’
άρθρο 152 παρ. 1 ΚΠολ.Δ την επαναφορά των πραγμάτων στη προς την
παρόδου της προθεσμίας υφισταμένη
δικονομική κατάσταση, κηρύσσει, δηλαδή την εκπρόθεσμη πράξη (εν προκειμένω την εκπρόθεσμη επίδοση της
αναγγελίας στον υπάλληλο του πλειστηριασμού) παραδεκτή και προσθέτει
στην εκπρόθεσμη πράξη την έννομη
ενέργεια που αυτή θα είχε αν ήταν
εμπρόθεσμη (Ολ ΑΠ 29/1992 Ελ.Δικ. 33,
1446, ΑΠ 254/1988 Ελ.Δικ. 29, 1661, Εφ.
Αθ. 6866/1986 Ελ.Δικ. 28, 139).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την κρινόμενη (υπ’ αρ. εκθ. κατ. 1373/
534/31.3.2004) ανακοπή του ο ανακόπτων οριστικός σύνδικος της πτώχευσης ισχυρίστηκε ότι με επίσπευση της
καθ’ ής η ανακοπή Τράπεζας διενεργή-
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θηκε στις 17/9/2003 ενώπιον της συμ/
φου Πατρών Α.Γ αναγκαστικός πλειστηριασμός των αναφερόμενων σε αυτή
κινητών πραγμάτων, τα οποία ανήκαν
στην κυριότητα της ανώνυμης βιομηχανικής εταιρείας επεξεργασίας βάμβα-κος
με την επωνυμία «ΚΡΙ- ΚΑΣ ΑΒΕΕΒ»,
που κηρύχθηκε σε πτώχευση την ίδια
ημέρα με την υπ’ αρ. 634/17.9.2003
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Ότι αυτός (ανακόπτων)
δεν μπόρεσε εξαιτίας ανωτέρας βίας να
αναγγείλει με επίδοση αναγγελτηρίου
δικογράφου στην παραπάνω συμβ/φο
και υπάλληλο του πλειστηριασμού
εντός της 15θήμερης προθεσμίας, που
έληξε στις 3/10/2003, τις λεπτομερώς
αναφε-ρόμενες στην ανακοπή και
εξοπλι-σμένες με το γενικό προνόμιο του
άρθ-ρου 975 αρ. 3 ΚΠολ.Δ, απαιτήσεις
από παροχή εξαρτημένης εργασίας, που
έχουν τα αναφερόμενα πρόσωπα (εργαζόμενοι) κατά της ως άνω πτωχευσάσης
καθής η εκτέλεση εταιρείας. Ειδικότερα ότι κατά το χρονικό διάστημα από
17/9/2003 έως και τις 12/3/2004 που
διαρκούσαν οι αναγγελίες των πτωχευτικών απαιτήσεων στη διαδικασία της
πτώχευσης και η εξέλεγξη και επαλήθευση τους, αυτός δεν ήταν σε θέση
να γνωρίζει ποιοι ήταν οι δανειστές της
ως άνω καθής η εκτέλεση και πτωχής
εται-ρείας, ποιες ήταν οι απαιτήσεις τους
και το ύψος αυτών και ποιοι από τους
δανειστές ήταν εγχειρόγραφοι και γενικώς προνομιούχοι και άρα πτωχευτικοί ή
εξοπλισμένοι με εμπράγματη ασφά-λεια
η ειδικό προνόμιο. Ότι εν τέλει επέδωσε
στην ως άνω συμ/φο αλλά και στην
καθής ως επισπεύδουσα δανεί-στρια
την από 11/3/2004 αναγγελία. Ότι
στις 12/3/2004 άσκησε την ταυθήμερη
αίτηση δικαστικής επαναφοράς των
πραγμάτων στην προ της παρόδου της
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ως άνω δεκαπενθήμερης προθεσμίας
αναγγελίας υφιστάμενη δικονομική
κατάσταση, ζητώντας να κηρυχθεί με
δικαστική απόφαση παραδεκτή η ως
άνω εκπρόθεσμη αναγγελία. Ότι η ως
άνω αίτηση εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Ότι η ως
άνω υπάλληλος του πλειστηριασμού
με τον ανακοπτόμενο υπ’ αρ. 2377/
11.3.2004 πίνακα κατάταξης κατέταξε
οριστικά και προνομιακά την καθ’ ής η
ανακοπή Τράπεζα, ως εμπροθέσμως
αναγγελθείσα ενεχυρούχο δανείστρια,
σε ολόκληρο το, μετά από την αφαί-ρεση
των εξόδων εκτελέσεως, εναπομέ-νον
πλειστηρίασμα των 643.476,86 ευ-ρώ,
χωρίς να κατατάξει σε αυτό καθό-λου
τις ως άνω πτωχευτικές, ήτοι γενι-κώς
προνομιούχες απαιτήσεις των ανω-τέρω
εργαζομένων, που εκπροσωπού-νται
από αυτόν ως σύνδικο της πτώχευ-σης.
Επιπλέον, εκθέτει ο ανακόπτων, ότι και
η ένδικη ανακοπή, που κατατέ-θηκε
στις 31/3/2004 και επιδόθηκε στην
καθής η ανακοπή αλλά και στην ως
άνω υπάλληλο του πλειστηριασμού
στις 1/4/2004 επέχει θέση αναγγελίας
του, ως συνδίκου της πτώχευσης για
τις ανωτέρω αναφερόμενες πτωχευτικές
ήτοι γενικώς προνομιούχες απαιτήσεις
των ανωτέρω εργαζομένων. Ζητεί δε
κυρίως α)να ακυρωθεί η κατάταξη της
καθής η ανακοπή τράπεζας και να
αποβληθεί αυτή από τον ανακοπτόμενο
πίνακα κατάταξης και β)να καταταγεί
στη θέση της αυτός ως σύνδικος της
πτώχευσης για τις ανωτέρω αναφερόμενες πτωχευτικές απαιτήσεις. Επικουρικώς εκθέτει ο ανακόπτων, ότι η
στηρι-ζόμενη στην υπ’ αριθμ. 135/2002
διατα-γή πληρωμής του Δικαστή του
Δικαστη-ρίου αυτού απαίτηση της καθής
η ανα-κοπή τράπεζας για την οποία
κατετάγη οριστικά και προνομιακά στο
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ως άνω καθαρό πλειστηρίασμα, δεν
απολαύει πράγματι ειδικού προνομίου,
αφού δε συστάθηκε πράγματι επί
των εκπλει-στηριασθέντων κινητών
πραγμάτων συμ-βατικό ενέχυρο που
να την ασφαλίζει. Συγκεκριμένα ότι ναι
μεν συνήφθη σύμ-βαση ενεχύρασης
ανάμεσα στην ως άνω καθής η εκτέλεση
και ήδη πτωχή, ενε-χυράστρια εταιρεία
και την καθής η ανακοπή δανείστρια
Τράπεζα το από 9/9/1999 ιδιωτικό
έγγραφο της οποίας απέκτησε βεβαία
χρονολογία με την αναφορά του
ουσιώδους περιεχομένου του στην υπ’
αρ. 961 Δ/13.9.1999 έκθε-ση επίδοσης
του δικαστικού επιμελητή Πατρών Γ.Α,
πλην αλλ’ όμως δεν έλαβε χώρα και
νόμιμη παράδοση της οιονεί νομής
ενεχύρου. Ότι επομένως η καθής η
ανακοπή Τράπεζα δεν είναι ειδική
προνομιούχος και δη ενεχυρούχος
δα-νείστρια αλλά απλή εγχειρόγραφη
δα-νείστρια της πτωχής και επομένως
πτω-χευτική πιστώτρια εντασσόμενη
στην ομάδα των πτωχευτικών πιστωτών
και εκπροσωπούμενη απ’ αυτόν. Ζητεί
επι-κουρικώς α) να ακυρωθεί η κατάταξη
της καθής η ανακοπή Τράπεζας και να
αποβληθεί αυτή από τον ανακοπτόμενο
πίνακα κατάταξης και β) να καταταγεί
στη θέση της και για λογαριασμό της
αυτός ως σύνδικος της πτώχευσης για
την ως άνω εγχειρόγραφη απαίτηση
της. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα
η κρινόμενη ανακοπή πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτη ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης. Ειδικότερα ο
ανα-κόπτων δεν συμπεριλαμβάνεται
στα κατονομαζόμενα από το άρθρο 979
ΚΠολΔ πρόσωπα αφού όπως ο ίδιος
ισχυρίζεται έχει αναγγελθεί εκπρόθεσμα υπό την παραπάνω ιδιότητα του
ως συνδίκου της πτώχευσης για τις
πα-ραπάνω γενικώς προνομιούχες
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απαι-τήσεις των εργαζομένων και ως
εκ τού--του δε νομιμοποιείται ενεργητικά
στην άσκηση της κρινόμενης ανακοπής
κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα. Εξάλλου
μόνο ο ισχυρισμός του ανακόπτοντος ότι
συνέτρεχε ανωτέρα βία παρακωλυτική
της τήρησης προθεσμίας αναγγελίας
και ότι έχει ασκήσει την από 12/3/2004
αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων
στην προηγούμενη κατάσταση δεν
επαρκεί για την αναβίωση του δικαιώματος αναγγελίας των ως άνω απαιτήσεων και επομένως και της ενεργητικής
νομιμοποιήσεως προς άσκηση της
κρι-νόμενης ανακοπής αλλά απαιτείται
προς τούτο δικαστική απόφαση, η οποία
και δεν επικαλείται ότι έχει εκδο-θεί.
Σε κάθε περίπτωση η ως άνω αίτηση επαναφοράς έχει ήδη απορριφθεί
ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου
ασκήσεως με την υπ’ αριθμ. 320/2007
απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Επιπλέον και αν ακόμη γίνει δεκτό ότι στην
κρινόμενη ανακοπή κατά του πίνακα
κατατάξεως που κατατέθηκε στις 31/3/
2004 και επιδόθηκε στην καθής η ανακοπή αλλά και στην ως άνω υπάλληλο
του πλειστηριασμού την 1/4/2004 εμπεριέχεται νέα (δεύτερη) αναγγελία του
ανακόπτοντος, ως συνδίκου της πτωχεύσεως για τις παραπάνω πτωχευτικές απαιτήσεις των ως άνω εργαζομένων, τότε και πάλι αυτή η αναγγελία
είναι εκπρόθεσμη και δε νομιμοποιεί
ενεργητικώς τον ανακόπτοντα στην
άσκηση της κρινόμενης ανακοπής κατά
τα ανωτέρω εκτεθέντα. Επιπλέον η κρινόμενη ανακοπή και κατά τον επικουρικό λόγο και το επικουρικό αίτημα της
στερείται ενεργητικής νομιμοποίησης,
επειδή ο ανακόπτων δεν αναγγέλθηκε
καθόλου στην ως άνω υπάλληλο του
πλειστηριασμού ούτε και αναγγέλεται
σε αυτήν με την κρινόμενη ανακοπή,
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υπό την παραπάνω ιδιότητα του, ως
σύνδικος της πτωχεύσεως για την
πα-ραπάνω στηριζόμενη στην υπ’ αρ.
135/2002 διαταγή πληρωμής και έστω
απλή εγχειρόγραφη και άρα πτωχευτική απαίτηση της καθής η ανακοπή.
Επομένως και για την απαίτηση αυτή
ο ανακόπτων δεν συμπεριλαμβάνεται
στα κατονομαζόμενα από το άρθρο 979
ΚΠολ.Δ πρόσωπα. Επιπλέον ο ανακόπτων δε νομιμοποιείται ενεργητικά στην
άσκηση της ανακοπής ούτε με την επικουρία του άρθρου 72 ΚΠολ.Δ επειδή
αυτός δεν επικαλείται τις προϋποθέσεις
του άρθρου 72 ΚΠολ.Δ αλλά ούτε και

ασκεί πλαγιαστικώς το δικαίωμα της
ως άνω καθής η εκτέλεση οφειλέτιδας
εταιρείας για ανακοπή του πίνακα κατάταξης, όπως προκύπτει σαφώς από
τη διατύπωση του αιτήματος της ανακοπής. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
που δέχτηκε τα ίδια με την εκκαλουμένη
απόφαση του και απέρριψε στη συνέχεια την υπό κρίση ανακοπή ως απαράδεκτη ενώ κατ’ ορθή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 179 περ. β ΚΠολ.Δ
συμψήφισε τη δικαστική δαπάνη, ορθά
το νόμο εφήρμοσε και ερμήνευσε.

409/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Σκούρας, Ιάσων Φωτήλας, Ιωάννης Κίτσος).
Παραγωγός (του άρθρου 6 του ν.2251/1994). Η ευθύνη του. Ρητά ορίζεται στην παρ. 7
του ίδιου άρθρου ότι πρέπει η ζημία να έχει προξενηθεί σε άλλα περιουσιακά στοιχεία
του καταναλωτή εκτός από το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν και ότι αποκαθίστανται οι
ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία του καταναλωτή που είναι εκείνα που προορίζονταν
κατά κανόνα και πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν από τον καταναλωτή(ζημιωθέντα)
για προσωπική του χρήση ή κατανάλωση. Περιστατικά.

Στην παράγραφο 6 του άρθρου
6 του ν. 2251/1994 με τον οποίο ρυθμίζεται η ευθύνη του παραγωγού για τα
ελαττωματικά προϊόντα ορίζεται ότι «Στη
ζημία της παραγράφου 1 του πα-ρόντος
άρθρου περιλαμβάνεται η ζημία λόγω
θανάτου η σωματικής βλάβης κα-θώς
και η βλάβη η καταστροφή, εξαι-τίας
του ελαττωματικού προϊόντος, κάθε
περιουσιακού στοιχείου του καταναλωτή εκτός από το ίδιο το ελαττωματικό
προϊόν και μόνο για το ποσόν της βλάβης ή καταστροφής άνω των 500 ευρώ,
εφόσον κατά τη φύση του προοριζόταν
και πραγματικά χρησιμοποιήθηκε από

το ζημιωθέντα για προσωπική του χρήση ή κατανάλωση». Ενώ στην παράγρ.
7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης διέπεται από
τις διατάξεις που ισχύουν για τις αδικοπραξίες». Ρητά δηλαδή ορίζεται στην
ως άνω διάταξη ότι πρέπει η ζημία να
έχει προξενηθεί σε άλλα περιουσιακά
στοιχεία του καταναλωτή εκτός από το
ίδιο το ελαττωματικό προϊόν και ότι αντικαθίστανται οι ζημίες σε περιουσιακά
στοιχεία και καταναλωτή που είναι εκείνα που προορίζονταν κατά κανόνα και
πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν από
τον καταναλωτή(ζημιωθέντα) για προ-
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σωπική του χρήση ή κατανάλωση.
Στη προκειμένη περίπτωση ο
ενάγων ο οποίος ασκεί εμπορία με αντικείμενο μισθώσεις και πωλήσεις οπτικοακουστικών μέσων, υπολογιστών και
άλλων συναφών ειδών, εκθέτει με την
κρινόμενη από 13/10/2003 αγωγή, ότι
στις 2/8/2001 κατάρτισε με την εναγομένη σύμβαση πωλήσεως στα πλαίσια
της οποίας αγόρασε ο ίδιος μεταξύ άλλων ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (LAPTOP) αξίας 2252 ευρώ για
τις ανάγκες της εμπορίας του. Ότι το
πράγ-μα κατά το χρόνο παραδόσεως
σ’ αυ-τόν έφερε τα αναφερόμενα σ’ αυτή
πραγ-ματικά ελαττώματα, που μείωναν
ουσι-ωδώς την αξία και την χρησιμότητα
του καθιστώντας αυτό άχρηστο. Ότι με
την από 2/7/2002 αγωγή ενώπιον του
Μονο-μελούς Πρωτοδικείου Πατρών
άσκησε αναστροφή της πωλήσεως. Ότι
το Δικα-στήριο αναγνώρισε ότι επήλθε
αναστρο-φή της συμβάσεως πωλήσεως
και υπο-χρέωσε την εναγομένη να
επιστρέψει το τίμημα. Ότι εξαιτίας του
ελαττώματος δεν ήταν ασφαλής και
ακίνδυνη η χρήση του πράγματος.
Ζήτησε δε να υποχρεω-θεί η εναγομένη
να του καταβάλει 13.851,84 ευρώ ως
αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη τα
οποία αντιστοι-χούν στα ποσά που θα
εισέπραττε μετά βεβαιότητα κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων από
την εκμίσθωση του εν λόγω φορητού
υπολογιστή σε τρίτους, καθώς και

χρηματική ικανοποίηση λό-γω ηθικής
βλάβης το ποσό των 3000 ευρώ. Η
αγωγή με το παραπάνω περιε-χόμενο
δε μπορεί να θεμελιωθεί στη διά-ταξη
του άρθρου 914 Α.Κ. γιατί η αθέτη-ση
της υποχρέωσης της εναγομένης να
παράσχει μη ελαττωματικό προϊόν
δε συνιστά αδικοπραξία, ούτε μπορεί
να θεμελιωθεί αδικοπραξία σε σχέση
με το νόμο 2251/1994 δεδομένου ότι
δεν επικαλείται ο ενάγων ότι επήλθε
βλάβη σε άλλα περιουσιακά αγαθά
του κατα-ναλωτή από το ελαττωματικό
προϊόν όπως απαιτεί η προπαρατεθείσα
διά-ταξη. Αν ήθελε δε εκτιμηθεί ότι ο
ενάγων υπέστη ζημία από τη βλάβη του
ελατ-τωματικού προϊόντος στηριζόμενη
στη σύμβαση πωλήσεως το αίτημα της
αγωγής για διαφυγόντα κέρδη πρέπει ν’
απορριφθεί λόγω δεδικασμένου αφού
το ίδιο αίτημα με την ίδια ιστορική βάση
είχε υποβάλει ο ενάγων με την προγενέστερη από 2/7/2002 αγωγή του το οποίο
και απορρίφθηκε, λόγω επιλο-γής εκ
μέρους του ενάγοντος αγοραστή του
δικαιώματος αναστροφής (540, 543
Α.Κ.), ως μη νόμιμο με την 355/2003
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών η οποία κατέστη τελεσίδικη. Εξάλλου αφού δεν δύναται κα-τά
τα ανωτέρω να θεμελιωθεί αδικο-πραξία
είναι απορριπτέο και το αίτημα για την
επιδίκαση χρηματικής ικανο-ποίησης
λόγω ηθικής βλάβης.

449/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Λέων, Μαριλένα Λαλιώτη).
Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Έννοια. Μεταξύ αυτών υπάγονται και η πώληση
και η αγορά τοις μετρητοίς χρηματιστηριακών πραγμάτων καθώς και η παραγγελία
αγοραπωλησίας μετοχών που προσομοιάζει με την εμπορική παραγγελία. Η παραγγελία
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χρηματιστηριακής συναλλαγής (ή σύμβαση παροχής επενδυτικών παροχών) έχει ως
αντικείμενο αφενός της ανάληψη από τον παραγγελιοδόχο της υποχρέωσης να εκτελέσει
την παραγγελία (εντολή) του πελάτη (παραγγελέα) για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών
πραγμάτων με την κατάρτιση στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του παραγγελέα
πελάτη του, ως αντιπρόσωπος του της κύριας χρηματιστηριακής σύμβασης, δηλαδή
της αγοράς ή πώλησης μετοχών κ.λ.π και αφετέρου την ανάληψη από τον παραγγελέα
πελάτη της υποχρέωσης να καταβάλει στον παραγγελιοδόχο χρηματιστή την αμοιβή
(προμήθεια) για την διεκπεραίωση της χρηματιστηριακής συναλλαγής. Ευθύνη από την
σύμβαση και την αδικοπραξία. Πότε. Μόνη η αθέτηση της συμβάσεως χρηματιστηριακής
συναλλαγής, δεν συνιστά αδικοπραξία. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθ. 15
παρ. 1 και 16 ν. 3632/1928 «περί Χρηματιστηριακών Αξιών», και μετά την κατάργηση του άρθ. 17 του ν. 3632/1928
με το άρθρο 18 ν. 3152/2003, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 20
παρ. 1 και 2 του ν. 1806/1988 και 2
παρ. 1 και 6 ν. 2396/1996 προκύπτει
ότι χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι
οι δικαιοπραξίες που συνάπτονται χρηματιστηριακώς και έχουν ως αντικείμενο
χρηματιστηριακά πράγματα (όπως οι
μετοχές των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανωνύμων εταιρειών) ενώ μεταξύ άλλων χρηματιστηριακή
συναλλαγή είναι η πώληση και η αγορά
τοις μετρητοίς, καθώς επίσης και κάθε
παρεπόμενη δικαιοπραξία σχετιζόμενη,
(συναφής), με την ενέργεια και εκτέλεση
«κύριων» χρηματιστηριακών πράξεων,
όπως τέτοια (δηλαδή παρεπόμενη και
συναφής) είναι και η σύμβαση παραγγελίας αγοραπωλησίας μετοχών, που
προσομοιάζει και με την εμπορική παραγγελία για την οποία συμπληρωματικά αλλά και αναλογικά ωσαύτως,
συνεφαρμόζονται με τις διατάξεις των
άρθ. 90 ΕμπΝ και τα άρθρα 713 επ.
Α.Κ. Ειδικότερα η σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής, η
οποία είναι γνωστή στη χρηματιστηριακή πρακτική ως σύμβαση παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών, αποτελεί αμ-

φοτεροβαρή ενοχική σύμβαση εμπορικής παραγγελίας, κατά τα άρθρα 90
επ. ΕμπΝ, επί της οποίας έχουν ευθεία
εφαρμογή οι περί εντολής διατάξεις
του ΑΚ, της οποίας αποτελεί ειδικότερη
μορφή (ΟλΑΠ 824/1977 ΝοΒ 26.672,
ΑΠ 1146/2003 ΕλλΔνη 2005.492, ΑΠ
1268/1994 ΔΕΕ 1995.523 με παρατ.
Δ.Τσιμπανούλη, ΑΠ 897/1974 ΕΕμπΔ
ΚΣΤ. 393, ΕφΑθ 2745/2006, ΕφΑθ
8316/2005 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Η
σύμβαση αυτή έχει ως αντικείμενο, αφενός την ανάληψη από τον παραγγελιοδόχο της υποχρέωσης να εκτελέσει την
παραγγελία (εντολή) του πελάτη του
(παραγγελέα) για αγορά ή πώληση
χρηματιστηριακών πραγμάτων, με την
κατάρτιση στο δικό του όνομα, αλλά για
λογαριασμό του παραγγελέα πελά-τη
του, ως αντιπρόσωπος του, της κύ-ριας
χρηματιστηριακής σύμβασης, δη-λαδή
της πώλησης ή αγοράς μετοχών κλπ.
και αφετέρου την ανάληψη από τον
παραγγελέα πελάτη της υποχρέω-σης
να καταβάλει στον παραγγελιο-δόχο
χρηματιστή την αμοιβή (προμή-θεια)
για τη διεκπεραίωση της χρηματιστηριακής συναλλαγής. Οι ανωτέρω
συμβαλλόμενοι έχουν επίσης την υποχρέωση επί μεν πωλήσεως χρηματιστηριακών πραγμάτων (π.χ. μετοχών κλπ.)
ο παραγγελέας να παραδώσει τους
πωλούμενους τίτλους στον παραγγελιοδόχο χρηματιστή και ο τελευταίος να
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παραδώσει το εισπραχθέν αντίτιμο αυτών, επί δε αγοράς χρηματιστηριακών
πραγμάτων, η υποχρέωση αυτών είναι
αντίστροφη (βλ. ΟλΑΠ 824/1997 ό.π.
ΑΠ 663/2004, ΕφΑθ 815/2004 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 4496/2004
ΔΕΕ 2004.1021, ΕφΑθ 3337/2004
ΔΕΕ 2004.1167, ΕφΑθ 7292/2003
ΔΕΕ 2004.54, ΕφΑθ 6972/2003 ΔΕΕ
2004.290, ΕφΑθ2504/2003 ΕΕμπΔ
2003.866). Έτσι σε περίπτωση μη εκπληρώσεως της συμβάσεως ή πλημμελούς εκπληρώσεως ή παραβάσεως
των νομίμων υποχρεώσεων αξιώνεται
όχι ο μειωμένος βαθμός επιμέλειας
των λοι-πών χαριστικών συμβάσεων
(δόλος η βαρεία αμέλεια), αλλά ενόψει
του εμπι-στευτικού χαρακτήρα της
εντολής, η αυξημένη επιμέλεια κοινού
οφειλέτη. Ο εντολοδόχος υποχρεούται να
ανορθώ-σει την οφειλόμενη σε πταίσμα
του θε-τική και αποθετική ζημία του
εντολέα (ΟλΑΠ 25/1995 ΕλλΔνη 37.37
= ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω
είναι δυνατόν μία ζημιογόνα ενέργεια
(πράξη ή παράλειψη) με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να θεμελιώνει
συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Αυτό όμως συμβαίνει όταν η ενέργεια αυτή καθ’ εαυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν
παράνομη, ως αντίθετη προς το γενικό
καθήκον, που επιβάλλει το άρθ. 914
Α.Κ. Θεμελιώνεται δηλαδή συγχρόνως
και ευθύνη κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, όταν εκτίθενται πρόσθετα
πραγματικά στοιχεία που παράλληλα
με τη συμβατική ευθύνη συνθέτουν
διά-φορο ιστορικό γεγονός, ικανό κατά
το άρθ. 914 Α.Κ. για την πλήρωση
του «πραγματικού» της αδικοπραξίας
(ΟλΑΠ 967/1973 ΝοΒ22.205, ΑΠ 1709/
1999 ΕλλΔνη 41.1037, ΕφΑθ 1456/2005
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Στην πε-
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ρίπτωση επομένως της χρηματιστηριακής συναλλαγής, μόνον εάν συντρέχουν
και οι προϋποθέσεις της αδικοπραξίας,
δηλαδή παράνομη και υπαίτια ιδιοποίηση των δοθέντων προς εκτέλεση της
παραγγελίας χρημάτων, τότε υφίσταται
και υποχρέωση του χρηματιστή κατά τις
διατάξεις των άρθ. 914 Α.Κ. σε συνδ.
με 375 Π.Κ. να αποδώσει τα ληφθέντα
χρήματα στον παραγγελέα, ως αποζημίωση του (ΕφΘεσ 2546/2005 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Μόνη η αθέτηση της
συμβάσεως χρηματιστηριακής συναλλαγής, δεν συνιστά αδικοπραξία και οι
έννομες συνέπειες της ρυθμίζονται από
τις διατάξεις από μη εκπλήρωση της
συμβάσεως. Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη αγωγή και κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου της, η ενάγουσα
εκθέτει ότι στις 11-2-2000 υπογράφηκε
στην Πάτρα μεταξύ αυτής και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ Α.Ε.», της οποίας διάδοχος, λόγω συγχώνευσης κατέστη η δεύτερη εναγόμενη, δια του νομίμου εκπροσώπου της τότε, πρώτου εναγομένου, διευθυντή του εκεί υποκαταστήματος της, σύμβαση παροχής
επεν-δυτικών υπηρεσιών που συνίστατο
αποκλειστικά στη μεσολάβηση της ως
άνω Τράπεζας μεταξύ του χρηματιστή
και της ενάγουσας, ως πελάτισσας αυτής, με τη λήψη και αποδοχή από την
τράπεζα εντολών της, για την αγορά
ή πώληση μετοχών εισηγμένων και
ελεύ-θερα διαπραγματευόμενων στο
Χρημα-τιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α)
και εν συνεχεία στη διαβίβαση των
μετοχών αυτών από την Τράπεζα σε
χρηματιστή της απόλυτης επιλογής της,
προς εκτέ-λεση τους ως και στη φύλαξη
έναντι αμοιβής κινητών αξιών της, όπως
ειδικό-τερα αναφέρεται στην υπ’ αριθ.
007026838 έγγραφη σύμβαση. Ότι ρη-
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τά είχε συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων (ενάγουσας και τράπεζας) ότι
οι εντολές της ενάγουσας προς την τράπεζα θα δίνονταν είτε αυτοπροσώπως
είτε από ειδικά, προς τούτο, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της. Ότι την
ίδια ως άνω ημέρα της υπογραφής της
ένδικης συμβάσεως, ανοίχθηκε στην ίδια
τράπεζα ο υπ’ αριθ. 0402-199118-405
λογαριασμός καταθέσεων ταμιευτηρίου, όπου η ενάγουσα κατέθεσε το ποσό
των 32.973.528 δρχ. Ότι ο πρώτος εναγόμενος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ Α.Ε.», ενεργώντας
αυθαίρετα, και κατά παράβαση των
συμφωνηθέντων προέβη κατά το
διάστη-μα, από 21-2-2000 μέχρι 7-42000, χω-ρίς καμμία εντολή εκ μέρους
της ενά-γουσας, σε αγορά επ’ ονόματι
της, με-τοχών διαφόρων εταιρειών
εισηγμένων στο Χ.Α.Α εν αγνοία της,
με χρήματα που ανέλαβε από τον
παραπάνω λογαριασμό της, συνολικού
ύψους 13.978.713 δρχ. με αποτέλεσμα
να ζη-μιωθεί αυτή, κατά το ποσό αυτό,
που αντιστοιχεί στο ποσό των μετοχών,
που αγοράστηκαν χωρίς την εντολή και
έγκριση της. Ακολούθως, επικαλούμε-νη
η ενάγουσα ότι οι εναγόμενοι, παρά τις
επανειλημμένες οχλήσεις της, αρνούνται μέχρι σήμερα να της επιστρέψουν
το ως άνω ποσό, ζητά α) να υποχρεωθούν αυτοί σε ολόκληρο ο καθένας να

της καταβάλουν κατά τις διατάξεις περί
αδικοπραξίας το συνολικό ποσό των
46.023 Ευρώ, ως αποζημίωση της και
εν μέρει χρηματική ικανοποίηση της
πο-σού 5.000 Ευρώ για ηθική βλάβη
και β) να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι
της οφείλουν σε ολόκληρο ο καθένας
επί πλέον ποσό 195.000 Ευρώ για
χρημα-τική ικανοποίηση της, λόγω
ηθικής βλά-βης, και όλα τα ως άνω ποσά
νομιμο-τόκως από 7-4-2000, άλλως από
17-9-2002, άλλως από την επίδοση της
αγωγής μέχρι την εξόφληση. Με βάση
τα προεκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά η αγωγή αυτή, σύμφωνα με
όσα αναφέρθηκαν και στην αρχή της
παραγράφου αυτής, αφορά διαφορά
από μη εκπλήρωση σύμβασης χρηματιστηριακής συναλλαγής και όχι από αδικοπραξία, δεδομένου ότι δεν εκτίθενται
πρόσθετα πραγματικά στοιχεία, όπως
παράνομη και υπαίτια ιδιοποίηση των
δοθέντων προς εκτέλεση της παραγγελίας χρημάτων, που παράλληλα με τη
συμβατική ευθύνη να συνθέτουν διάφορο ιστορικό γεγονός, ικανό για την
πλήρωση της αδικοπραξίας. Συνεπώς
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με
την εκκαλούμενη απόφαση του δέ-χθηκε
τα ίδια, ορθώς εφάρμοσε το νόμο και δεν
έσφαλε ως προς αυτό.

514/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Μιχαήλ Τζιμόπουλος, Παναγιώτα Κυριαζή).
Αθέμιτος ανταγωνισμός (άρθρο 1 ν. 146/1914). Απαγορεύεται εφόσον η σχετική
πράξη έγινε προς σκοπό ανταγωνισμού και αφετέρου αντίκειται στα χρηστά ήθη.
Στον αθέμιτο ανταγωνισμό υπάγεται και η άσκηση επαγγέλματος κατά παράβαση των
κειμένων διατάξεων περί των όρων και προϋποθέσεων άσκησης του. Αδικοπραξία
και αδικαιολόγητος πλουτισμός. Απαραίτητες προϋποθέσεις προς εφαρμογή των
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σχετικών διατάξεων (914 και 904 ΑΚ).

Κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/
1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού»
απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές
κά-θε πράξη που γίνεται με σκοπό
αντα-γωνισμού και αντίκειται στα χρηστά
ήθη, ο δε παραβάτης μπορεί να εναχθεί
προς παράλειψη και προς ανόρθωση
της ζημίας που έγινε. Από τη διάταξη
αυτή σαφώς προκύπτει ότι προς εφαρμογή αυτής απαιτείται αφενός μεν η
πράξη να έγινε προς σκοπό ανταγωνισμού και αφετέρου να αντίκειται στα
χρηστά ήθη, ο δε παραβάτης μπορεί
να εναχθεί προς παράλειψη και προς
ανόρθωση της ζημίας που έγινε. Από
τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι
προς εφαρμογή αυτής απαιτείται αφενός η πράξη να έγινε προς σκοπό
ανταγωνισμού και αφετέρου να αντίκειται στα χρηστά ήθη. Η έννοια των
χρηστών ηθών δεν καθορίζεται στην
προκειμένη περίπτωση από το νόμο,
αλλά επαφίεται στην κρίση του δικαστή
να κρίνει μετά από επιμελή εκτίμηση
κάθε συγκεκριμένης περιπτώσεως,
αποβλέποντας κυρίως στο αν οι ενέργειες του ανταγωνισμού προσκρούουν
στο αίσθημα κάθε ορθά και δίκαια σκεπτόμενου ανθρώπου και στη βάσει
αυτού διαμορφωμένη κοινή συνείδηση,
αφού ληφθεί παράλληλα υπόψη και η
εκάστοτε κρατούσα κοινωνική αντίληψη
στις συναλλαγές και στον κύκλο των
προσώπων στον οποίο εκδηλώνονται.
Υπό την έννοια αυτή του αθέμιτου ανταγωνισμού περιλαμβάνεται και η άσκηση
επαγγέλματος κατά παράβαση των
κείμενων διατάξεων περί των όρων και
προϋποθέσεων ασκήσεως αυτού όπως
διατάξεων με ηθικό υπόβαθρο ή διατάξεων που προστατεύουν την υγεία και

τη διατροφή του λαού, εφόσον βεβαίως
από την παράβαση αυτών ο παραβάτης ανταγωνιστής απέκτησε πλεονεκτικότερη θέση στην αγορά σε βάρος
των νόμιμα εμπορευομένων, από τους
οποίους αφαιρεί πελατεία και έτσι τους
προξενεί αθέμιτη ζημία. Τέλος, η ανόρθωση της ζημίας την οποία και μόνη
μπορεί να ζητήσει ο ζημιωθείς, ανεξάρτητα από την παράλειψη του αθέμιτου
ανταγωνισμού, κρίνεται βάσει των σχετικών διατάξεων του ΑΚ που εφαρμόζονται συμπληρωματικά (βλ. Ν.Κ. Ρό-κα,
Ο Αθέμιτος Ανταγωνισμός 1981, σελ.
25 επ. και 78 επ., Σ. Σταυρόπου-λου,
Ερμηνεία ΕμπΔ, σελ.988, ΕΑ 5489/1991
ΕλλΔνη 34,610, ΕΑ 632/1982 Αρμ.
37,973). Εξάλλου, από τη διάταξη του
άρθρου 914 του ΑΚ προ-κύπτει ότι
όποιος ζημιώσει τον άλλον παράνομα
και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον
αποζημιώσει, ενώ από τις διατά-ξεις
των άρθρων 297 και 298 του ΑΚ
προκύπτει ότι ο υπόχρεος σε αποζημίωση οφείλει να την παράσχει σε
χρή-μα. Η αποζημίωση περιλαμβάνει
τη μεί-ωση της περιουσίας του δανειστή
(θετι-κή ζημία), καθώς και το διαφυγόν
κέρ-δος, εκείνο δηλαδή που προσδοκά
κα-νείς με πιθανότητα σύμφωνα με τη
συνη-θισμένη πορεία των πραγμάτων
ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα
προ-παρασκευαστικά μέτρα που έχουν
λη-φθεί. Από τη διάταξη του άρθρου 298
του ΑΚ προκύπτει ότι τα περιστατικά
που προσδιορίζουν την προσδοκία ορισμένου κέρδους με βάση την κατά τη
συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων πιθανότητα, καθώς και οι ειδικές περιστάσεις και τα προπαρασκευαστικά μέτρα
που λήφθηκαν πρέπει κατά το άρθρο

518

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

216 παρ. 1 του ΚΠολΔ να εκτίθενται
στην αγωγή. Δεν αρκεί δηλαδή η αφηρημένη επανάληψη των παραπάνω εκφράσεων του άρθρου 298 του ΑΚ ούτε
του συνολικά φερόμενου ως διαφυγόντος κέρδους, αλλά απαιτείται η εξειδικευμένη και λεπτομερής κατά περίπτωση μνεία των συγκεκριμένων περιστατικών, περιστάσεων και μέτρων που
καθιστούσαν πιθανό το κέρδος ως προς
τα επιμέρους κονδύλια καθώς και ιδιαίτερη επίκληση των κονδυλίων αυτών,
ώστε να μπορεί να διαταχτεί απόδειξη
και να αμυνθεί ο εναγόμενος (βλ. ΑΠ
20/1992 ΕλλΔνη 33, 1435). Τέλος, από

τη διάταξη του άρθρου 904 του ΑΚ
προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις της αξιώσεως του αδικαιολόγητου πλουτισμού
είναι: 1) η ύπαρξη πλουτισμού του
υπό-χρεου, 2) η επέλευση αυτού σε
βάρος άλλου, του φορέα της αξιώσεως,
3) το αδικαιολόγητο του πλουτισμού,
δηλα-δή η έλλειψη νόμιμης αιτίας του
και η έμμεσα προκύπτουσα από τη
διατύπω-ση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ
του πλουτισμού του υπόχρεου και
της επι-βαρύνσεως του δικαιούχου
(βλ. Σταθό-πουλο στον ΑΚ Γεωργιάδη
Σταθόπου-λου, άρθρο 904 αριθμ. 1).

519/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Δημήτριος Γιαννακός).
ΕΠΕ. Διεκδίκηση και διαφορές για την έξοδο εταίρου για σπουδαίο λόγο.
Πραγματική και ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 1 και 4 και 33
παρ.2 του Ν. 3190/1955 «περί εταιριών
περιορισμένης ευθύνης» και 3 παρ.2
του ΕισΝΚΠολΔικ προκύπτει ότι οι διαφορές για την έξοδο του εταίρου από την
εταιρία περιορισμένης ευθύνης ένεκα
σπουδαίου λόγου καθώς και για τον
προσδιορισμό της αξίας της εταιρικής
του μερίδας, οι οποίες δικάζονταν από
τον Πρόεδρο Πρωτοδικών κατά τη
δια-δικασία των άρθρων 634 επ. της
Πολ. Δικονομίας, από την εισαγωγή
του ΚΠολΔικ υπάγονται στην καθύλη
αρ-μοδιότητα του μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686
επ. του ΚΠολΔικ. Οι διαφορές αυτές
δεν είναι ασφαλιστικά ή προς αυτά εξομοιούμενα ρυθμιστικά μέτρα, ούτε η

παραπομπή στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία γίνεται για την
ταχύτερη εκδίκαση τους, μεταβάλλει τη
φύση τους. Με την απόφαση δηλαδή
του μονομελούς Πρωτοδικείου δεν
δια-τάσσεται ασφαλιστικό μέτρο, αλλά
τέμ-νεται οριστικά η διαφορά. Έτσι στις
δια-φορές αυτές δεν έχει εφαρμογή το
άρ-θρο 669 του ΚΠολΔικ, κατά το οποίο
οι αποφάσεις του δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων
δεν προσβάλλονται με κανένα ένδικο
μέσο, αλλά οι εκδιδόμενες σ’ αυτές
αποφάσεις υπόκεινται στα ένδικα μέσα
της έφεσης και της αναίρεσης (ΟλΑΠ
754/1986, ΑΠ 1675/1995 ΕλλΔνη
39/363). Επομένως, ο λόγος έφεσης ότι
αρμόδιο καθύλην δικαστήριο για να δικάσει την ένδικη διαφορά (έξοδος εταί-
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ρου από ΕΠΕ και καθορισμός της αξίας
της εταιρικής του μερίδας) είναι το Πολυμελές και όχι το Μονομελές Πρωτοδικείο και ότι σε κάθε περίπτωση η εκδιδόμενη στις διαφορές αυτές απόφαση
είναι ανέκκλητη, είναι αβάσιμος και
απορριπτέος, όπως αβάσιμος είναι και
ο λόγος έφεσης ότι το δικόγραφο της
αίτησης του εφεσιβλήτου είναι αόριστο
και ανεπίδεκτο δικαστικής εκτίμησης,
αφού από την επισκόπηση τούτου προκύπτει σαφώς το ορισμένο με την παράθεση σ’ αυτό των συνιστώντων το σπουδαίο λόγο πραγματικών περιστατικών,
συμπληρουμένων παραδεκτώς και με
τις πρωτόδικες προτάσεις του εφεσιβλήτου. Από τη διάταξη του άρθρου 33
παρ. 2 του ν. 3190/1955 που προβλέπει
την έξοδο του εταίρου από την εταιρεία
με δικαστική απόφαση, συντρέχοντος
σπουδαίου προς τούτο λόγου, συνάγεται ότι 1)για την έξοδο του εταίρου
κατ’ εφαρμογή της παραπάνω διάταξης
δεν απαιτείται από τον εξερχόμενο και
καταγγελία της εταιρικής σύμβασης (βλ.
ΑΠ 1675/1995 ένθ ανωτ.), 2) σπου-δαίο
λόγο, εκτός των άλλων, συνιστούν και οι
παρατεινόμενες διαφωνίες και διε-νέξεις
των εταίρων, που καθιστούν αδύ-νατη
την εταιρική συνεργασία και οδη-γούν σε
παράλυση της λειτουργίας της εταιρίας,
3) για τη στοιχειοθέτηση του σπουδαίου
λόγου δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη
υπαιτιότητας των λοιπών εταίρων ή του
εκπροσώπου της εταιρίας ή το αναίτιο
του εξερχόμενου εταίρου, η υπαιτιότητα
του οποίου πάντως στη δημιουργία
του σπουδαίου λόγου μπο-ρεί κατά τις
περιστάσεις να θεμελιώσει ένσταση από
το άρθρο 281 ΑΚ κατά της άσκησης του
δικαιώματος εξόδου (ΑΠ 1127/1988
ΕλΔνη 31/328) και 4) η απαιτούμενη
για την έξοδο του εταίρου δικαστική
απόφαση δεν είναι κατα-ψηφιστική
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και όταν ακόμη αυτή προσ-διορίζει
την αξία της μερίδας συμμετο-χής
του εξερχόμενου, η προς τον οποίο
καταβολή δεν μπορεί να γίνει προ της
τροποποίησης της εταιρικής σύμβασης
λόγω αντίστοιχης μείωσης του εταιρικού
κεφαλαίου κατά τα άρθρα 41 παρ. 2
και 43 του ν. 3190/1955. Τέλος, ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την
πραγματική αξία των αποτελούντων την
μερίδα του εταιρικών μεριδίων. Ο νόμος
συνδέει πάντοτε την καταβολή της αξίας
της μερίδας συμμετοχής του εξερχόμενου με την πραγματική μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 41 παρ. 2 ν.
3190/1955). Η αξία δηλαδή της μερίδας
συμμετοχής καταβάλλεται από την
εταιρική περιουσία, η οποία μειώνεται
αντίστοιχα. Κάθε εταιρικό μερίδιο έχει
αξία ονομαστική και πραγματική. Η
πρώτη είναι η αξία του εταιρικού μεριδίου ως κλάσματος (μέρους) του εταιρικού κεφαλαίου και προκύπτει από το
καθοριζόμενο στο καταστατικό ελάχιστο ποσό μερίδας συμμετοχής σε
συν-δυασμό προς τη συμμετοχή στο
εται-ρικό κεφάλαιο του συγκεκριμένου
εταί-ρου. Η δεύτερη (πραγματική) είναι
η αξία που προσδιορίζεται εκάστοτε
με βάση την εταιρική περιουσία, προς
εξεύρεση δε αυτής προσδιορίζεται λογιστικώς η πραγματική αξία της καθαρής εταιρικής περιουσίας, η οποία, διαιρούμενη με τον αριθμό των εταιρικών
με-ριδίων, δίνει την πραγματική αξία
του καθενός από αυτά. Είναι προφανές
ότι ονομαστική και πραγματική αξία του
εταιρικού μεριδίου μόνο κατά το χρόνο
της σύστασης της εταιρίας συμπίπτουν,
ενώ μετά από αυτήν κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας της εταιρίας η πραγματική αξία μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή
μικρότερη από την ονομαστική, πράγμα
που απεικονίζεται μόνο στο σχετικό
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ισολογισμό της εταιρίας.

543/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Παντελής Βαμβακάς, Δημήτριος Νικάκης, Ανδρέας
Θεοδωρακόπουλος).
Ασφαλιστική σύμβαση. Όπου η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι από το νόμο
υποχρεωτική, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από
αυτοκινητικά ατυχήματα, ο τρίτος έχει ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή με την
προϋπόθεση ότι έχουν προσδιοριστεί οι αναγκαίες υπηρεσίες ή τα νομικά πρόσωπα
για τη λειτουργία και τον έλεγχο της υποχρεωτικής ασφάλισης. Πλοία αναψυχής.
Επιτρέπεται η κυκλοφορία τους αν είναι ασφαλισμένα για αστική ευθύνη για θανάτους
και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημιές επιβαινόντων
και τρίτων και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Ο τρίτος έχε ευθεία αγωγή κατά του
ασφαλιστή εφόσον έχουν προσδιορισθεί οι υπηρεσίες ή τα νομικά πρόσωπα για την
λειτουργία και τον έλεγχο της υποχρεωτικής ασφάλισης. Περιστατικά.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 25
του Ν 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας
για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες
διατάξεις» η ασφάλιση γενικής αστικής
ευθύνης (ασφάλιση ατυχημάτων τρίτων), όταν δεν είναι υποχρεωτική, δημιουργεί συμβατική σχέση και συνακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις
μόνο μεταξύ του ασφαλιστή αφενός και
του αντισυμβαλλόμενου αφετέρου. Σ’
αυτή την περίπτωση ο τρίτος που ζημιώθηκε και έχει την αξίωση αποζημίωσης
κατά του ασφαλισμένου, δε μπορεί να
στραφεί κατά του ασφαλιστή ευθέως,
καθ’ όσον τέτοια αξίωση δε θεμελιώνεται στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης,
παρά μόνον πλαγιαστικά. Εξαίρεση
συνιστά η περίπτωση της ασφάλισης
ευθύνης από αυτοκινητικό ατύχημα,
όπου ο τρίτος παθών, χωρίς καμία προϋπόθεση έχει δική του αξίωση (ευθεία
αγωγή) από το νόμο (άρθρ. 10 παρ. 1
του Ν. 489/1976) κατά της ασφαλιστι-

κής εταιρείας στην οποία ο κύριος ή ο
κάτοχος του αυτοκινήτου έχει ασφαλισθεί για πληρωμή του ασφαλίσματος,
αφού, με την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης, δημιουργείται από το
νόμο σωρευτική αναδοχή χρέους, μελλοντικού και ενδεχόμενου, της εταιρείας
με τον παθόντα, τρίτο και μέχρι του
ασφαλιστικού ποσού. Εξαίρεση ακόμα
συνιστά η περίπτωσης υποχρεωτικής
από το νόμο ασφάλισης, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 26
του παραπάνω νόμου 2496/1997. Ειδικότερα στην πρώτη παράγραφο του
του άρθρου αυτού ορίζεται ότι «όταν η
ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι κατά
νόμο υποχρεωτική ο τρίτος έχει ευθεία
αξίωση κατά του ασφαλιστή και πέρα
από το ασφαλιστικό ποσόν, μέχρι το
όριο για το οποίο η ασφάλιση είναι υποχρεωτική». Στην πέμπτη παράγραφο του
ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Με απο-φάσεις
του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού,

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως μπορούν να καθορίζονται
οι υπηρεσίες ή τα νομι-κά πρόσωπα
που θα δέχονται τις κοι-νοποιήσεις των
ασφαλιστών, η διαδικα-σία ελέγχου
τήρησης της υποχρεωτικής ασφάλισης,
καθώς και οι αναγκαίες λε-πτομέρειες
λειτουργίας υποχρεωτικών ασφαλίσεων
αστικής ευθύνης. Οι διατά-ξεις αυτού
του άρθρου δεν εφαρμόζο-νται αν δεν
έχει προσδιοριστεί η υπηρε-σία ή το
νομικό πρόσωπο». Στη δε τε-λευταία
παράγραφο του ίδιου άρθρου ορίζεται,
ότι «οι διατάξεις αυτού δεν εφαρμόζονται
στην υποχρεωτική ασφά-λιση ευθύνης
από ατυχήματα αυτοκινή-των». Από
το συνδυασμό των διατάξεων αυτών
προκύπτει ότι, όπου η ασφάλιση της
αστικής ευθύνης είναι από το νόμο
υποχρεωτική, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από
αυτοκινητικά ατυχήματα, ο τρίτος θα έχει
ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή με
την προϋπόθεση ότι έχουν προσδιορισθεί οι αναγκαίες υπηρεσίες ή τα
νομικά πρόσωπα για τη λειτουργία και
τον έλεγχο της υποχρεωτικής ασφάλισης. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο
8 παρ. 1 του Ν. 2743/1999 «πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις» η μετακίνηση και κυκλοφορία επαγγελματικών
πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον
αν αυτά είναι ασφαλισμένα τουλάχιστον
για α)αστική ευθύνη για θανάτους και
σωματικές βλάβες επιβαινόντων και
τρίτων, από πρόσκρουση, σύγκρουση,
ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται σε
100.000.000 δρχ. β)αστική ευθύνη για
υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων
….το ασφαλιστικό ποσόν καθορίζεται
σε 50.000.000 δρχ. γ) πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Το ασφαλιστικό
ποσόν καθορίζεται σε 30.000.000 δρχ.
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Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας μπορεί να ανακαθορίζεται
το ύψος των ασφαλιστικών ποσών της
προηγούμενης περίπτωσης, να καθορίζονται ασφαλιστικά ποσά αναλόγως της
μεταφορικής ικανότητας του πλοίου και
να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια». Στην παράγραφο 3 του άρθρου
9 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι «η παράγραφος 1 του άρθρου 8 εφαρμόζεται
και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με
ελληνική σημαία, καθώς και για τα σκάφη ή άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής
τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
λι-μένα». Έτσι για πρώτη φορά καθιερώθηκε η υποχρέωση ασφάλισης των
επαγγελματικών, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των ταχύπλοων σκαφών, που
καλύπτει την αστική ευθύνη για θανάτους, τραυματισμούς, ζημιές έναντι τρίτων και επιβαινόντων από πρόσκρουση,
σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε
άλλη αιτία και ευθύνη για πρόσκληση
ρύπανσης. Στον ίδιο νομό δεν προβλέπεται, η ευθεία αγωγή του ζημιωθέντος
τρίτου κατά του ασφαλιστή, αντίστοιχη
του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 489/1976,
που αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση
της αστικής ευθύνης από αυτοκινητικό
ατύχημα. Συνεπώς η υποχρεωτική
ασφάλιση της αστικής ευθύνης από κίνηση ταχύπλοου σκάφους αναψυχής
καταλαμβάνεται από την παραπάνω
διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 2496/
1997 και έτσι ο τρίτος ζημιωθείς έχει
ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή,
εφόσον έχουν προσδιοριστεί οι υπηρεσίες ή τα νομικά πρόσωπα που προαναφέρθηκαν και ορίζονται στην παρ 5
εδ β΄ του ίδιου νόμου, αφού οι διατάξεις
του είναι μετέωρες και η ισχύς αυτών
εξαρτάται από την πλήρωση των παρα-
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πάνω προϋποθέσεων. Τέλος για την
παροχή έννομης προστασίας απαιτείται
από το νόμο, εκτός των λοιπών διαδικαστικών προϋποθέσεων, η νομιμοποίηση, ενεργητική και παθητική, των διαδίκων, η ύπαρξη της οποίας ερευνάται
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και
αν δεν υπάρχουν, η αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη (βλ. σχ ΑΠ 1596/
1995 Δνη 38.1060, ΑΠ 288/1998 Δνη
39.1556, Ολ ΑΠ 10/1996 Δνη 96.1056,
ΟλΑΠ 27/1987ΝοΒ 36.92, ΕφΑθ 3268/
1999 ΕΕμπΔ 2000,538, ΕφΛαμ 211/
2005 Δημ. Νόμος, ΕφΔωδ 278/2003
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ,
Ι. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση έκδ. 1998
σελ. 166 επ. Β. Κιάντου: Ασφαλιστικό
Δίκαιο, 8η έκδοση σελ 385 επ). Στην
παρούσα υπόθεση από το περιεχόμενο των εγγράφων, τα οποία προσκομίζουν νόμιμα και επικαλούνται οι
διά-δικοι αποδείχθηκε ότι το ταχύπλοο
σκάφος που χειριζόταν ο πρώτος των
εναγομένων και ήδη εκκαλών και εφεσίβλητος, ήταν ασφαλισμένο κατά το
χρόνο του αναφερόμενου στην αγωγή
ατυχήματος, με το 40050/2.12.2002
ασφαλιστήριο συμβόλαιο της δεύτερης
εναγόμενης και ήδη εκκαλούσας και
εφεσίβλητης ασφαλιστικής εταιρείας για
ζημιές τρίτων από την αστική ευθύνη
του παραπάνω, χειριστή ιδιοκτήτη
του, που θα προέκυπταν από ναυτικό
ατύ-χημα και ειδικότερα για απώλεια
ζωής, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές
και θαλάσσια ρύπανση. Περαιτέρω
απο-δείχθηκε ότι μέχρι και τη συζήτηση
της έφεσης δεν έχουν προσδιοριστεί οι
υπη-ρεσίες ή τα νομικά πρόσωπα που
ορίζο-νται στην παρ. 5 του άρθρου 26
του Ν 2496/1997 (βλ σχ τα Κ3-100026/
8.10.2004 και Κ3-13379/1.12.2006
έγγραφα της Δ/νσης Ασφαλιστικών Επι-
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χειρήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης)
και επομένως δεν έχει τεθεί σε ισχύ η
παρ. 1 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου,
που ορίζει, όπως ήδη έχει αναφερθεί
στη νομική σκέψη που προηγήθηκε,
ότι όπου είναι κατά νόμο υποχρεωτική η
ασφάλιση αστικής ευθύνης, όπως στην
προκείμενη περίπτωση, που αφορά
στην ασφάλιση ταχύπλοου σκάφους,
ο τρίτος έχει ευθεία αξίωση κατά του
ασφαλιστή. Συνεπώς και με βάση όσα
αναφέρονται στην ίδια νομική σκέψη, οι
ενάγοντες ως ζημιωθέντες τρίτοι από τη
λειτουργία του ταχύπλοου σκάφους του
πρώτου των εναγομένων, δεν νομιμοποιούνται να στραφούν ευθέως κατά
της δεύτερης εναγομένης ασφαλιστικής
εταιρείας, όπως βάσιμα παραπονείται
με την έφεση της η τελευταία, επικαλούμενη έλλειψη παθητικής νομιμοποιήσεως της αγωγής ως προς αυτήν για
τους παραπάνω λόγους δηλαδή για την
έλλειψη νόμιμης δυνατότητας ασκήσεως ευθείας αγωγής των εναγόντων
κατ’ αυτής, ισχυρισμό που είχε προτείνει στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και
ο οποίος άλλωστε λαμβάνεται υπόψιν
αυτεπάγγελτα. Με βάση τα δεδομένα
αυτά το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που
δέχθηκε την αγωγή ως νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη κατά ένα μέρος και
ως προς την εκκαλούσα ασφαλιστική
εταιρεία, εσφαλμένα ερμήνευσε και
εφάρμοσε τις παραπάνω διατάξεις και
πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση της τελευταίας, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη
απόφαση ως προς αυτήν χωρίς να
θί-γονται οι λοιπές διατάξεις αυτής και
αφού κρατηθεί η υπόθεση ενώπιον του
δικαστηρίου τούτου για ουσιαστική εκδίκαση (άρθρ. 535 παρ. 1 ΚΠολΔ), να
απορριφθεί η αγωγή ως προς την δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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570/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Δημήτριος Κρουσσόπουλος).
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Καταρτίζεται από τότε που ο ασφαλιστής θα
αποδεχθεί την περί ασφαλίσεως πρόταση. Αν μεταξύ πρότασης και αποδοχής μεσολαβεί
ορισμένο χρονικό διάστημα, τότε η σύμβαση ασφάλισης δεν συνάπτεται πριν από την
αποδοχή της πρότασης και επομένως, αν στο ενδιάμεσο διάστημα συμβεί ατύχημα, τούτο
δεν καλύπτεται ασφαλιστικά. Εξαίρεση αν υπάρχει σύμβαση προσωρινής κάλυψης. Η
χορήγηση από τον ασφαλιστικό πράκτορα βεβαίωσης για την απόδειξη υποβολής της
σχετικής πρότασης δεν αποτελεί και αποδοχή της για σύναψη προσωρινής σύμβασης
για ασφαλιστική κάλυψη εκτός αν έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα και αποδεικνύεται ότι
η βεβαίωση αυτή επέχει θέση προσωρινού ασφαλιστηρίου. Περιστατικά.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων
2 και 5 του ν. 489/1976, η σύμβαση
ασφαλίσεως, με την οποία καλύπτεται
η από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου
έναντι των τρίτων αστική ευθύνη, καταρτίζεται με απλή συναίνεση των συμβαλλομένων και λογίζεται καταρτισμένη από
τότε που ο ασφαλιστής θα απο-δεχθεί
την περί ασφαλίσεως πρόταση. Αν
μεταξύ πρότασης και αποδοχής μεσολαβεί ορισμένο χρονικό διάστημα, τότε η σύμβαση ασφάλισης δεν συνάπτεται πριν από την αποδοχή της πρότασης
και επομένως, αν στο ενδιάμεσο διάστημα συμβεί ατύχημα, τούτο δεν καλύπτεται ασφαλιστικά. Εξαίρεση υπάρχει αν με την πρόταση είχε συναφθεί
συγχρόνως σύμβαση προσωρινής
κά-λυψης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.
2 και 3 της Κ4/585/5-4-1978 απόφασης
του Υπουργού Εμπορίου, οπότε χορηγείται από την ασφαλιστική προσωρινό
σημείωμα κάλυψης. Μόνη η αίτηση του
ενδιαφερομένου για ασφαλιστική κάλυψη, η οποία περιέχει πρόταση προς
σύναψη σύμβασης ασφάλισης και παραδίδεται στον ασφαλιστικό πράκτορα,
ο οποίος δεν έχει εξουσία αντιπροσώ-

πευσης της ασφαλιστικής εταιρείας, δεν
δημιουργεί στάδιο ασφαλιστικής κάλυψης με προσωρινή σύμβαση, αφού δεν
έχει γίνει ακόμα αποδεκτή η πρόταση
αυτή. Επομένως, η χορήγηση από τον
ασφαλιστικό πράκτορα βεβαίωσης για
την απόδειξη υποβολής της σχετικής
πρότασης δεν αποτελεί και αποδοχή
αυτής για σύναψη προσωρινής σύμβασης για ασφαλιστική κάλυψη, εκτός εάν
έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα και
αποδεικνύεται ότι η βεβαίωση αυτή,
επέχει θέση προσωρινού ασφαλιστηρίου (σχ. ΑΠ 1081/2002 ΑΠ 523/1999,
Εφ.Θεσ. 1012/2002 Αθ. Κρητικός Αποζημίωση εκδ. 1998 παρ. 1716 επ).
Αποδείχθηκαν τ’ ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Στις 26-42002 το υπ’ αριθμ. ΚΥΕ 3292 λεωφορείο του ενάγοντος Γ.Κ, το οποίο ήταν
ενταγμένο στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Κέρκυρας, εκινείτο επί της Ε.Ο. Αντιρρίου
Ιωαννίνων με κατεύθυνση προς Ιωάννινα.
Έμπροσθεν τούτο και με την ίδια κατεύθυνση εκινείτο το υπ’ αριθμ. ΔΟΚ 2950
λεωφορείο του ενάγοντος Γ.Γ. Την ίδια
ώρα το υπ’ αριθμ. ΥΑΖ 1973 Ι.Χ.Ε.
αυτο-κίνητο του πρώτου εναγομένου,
οδη-γουμένου απ’ αυτόν, εκινείτο επί
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της ιδί-ας παραπάνω της οδού αυτής το
Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο του εναγομένου, λόγω
της υπερβολικής ταχύτητας με την οποία
έβαινε, ήτοι άνω των 100 χιλ., εξετράπη
της πορείας του εισήλθε στο αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε
με τα προπεριγραφόμενα λεωφορεία.
Ο πρώτος εναγόμενος στις 29-3-2002
προσήλθε στον ασφαλιστικό πράκτορα
της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας
στο Λουτρό Αιτωλοακαρνανίας Α.Μ και
έκανε αίτηση (πρόταση) ασφαλιστικής
σύμβασης. Η τελευταία αποδέχθηκε
την πρόταση και ασφάλισε το ζημιογόνο αυτοκίνητο για το χρονικό διάστημα
από 26-4-2002 το παραπάνω Ι.Χ.Ε
αυτοκίνητο δεν ήταν ασφαλισμένο στην
εναγομένη, εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι
είχε εκδοθεί προσωρινό ασφαλιστήριο,
σύμφωνα με την προηγούμενη νομική
σκέψη. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι ο
συνεργάτης ασφαλιστικός πράκτορας
της εναγομένης χορήγησε στον πρώτο
εναγόμενο την υπ’ αριθμ. 221646/293-2002 έντυπη βεβαίωση στην οποία
βε-βαιωνόταν ότι αυτός υπέβαλε αίτηση
για έκδοση ασφαλιστικού συμβολαίου.
Ρητά στη βεβαίωση αυτή αναφέρεται
ότι «ο χρόνος έναρξης της ασφαλιστικής
κάλυψης αρχίζει από την ημέρα αποδοχής της αίτησης από την ασφαλιστική εταιρεία και πληρωμής των αντιστοίχων ασφαλίστρων από τον αντισυμ-

βαλλόμενο». Η βεβαίωση αυτή σε καμμιά περίπτωση δεν συνιστά προσωρινό
ασφαλιστήριο, αφού δεν προκύπτει
τέ-τοια πρόθεση των συμβαλλομένων,
λαμβανομένου υπόψη ότι δεν είχαν
κα-ταβληθεί τα ασφάλιστρα της κύριας
ασφάλισης ούτε της προσωρινής, αφού
κάτι τέτοιο ούτε προτείνεται από τον
πρώτο εναγόμενο ούτε αποδεικνύεται
από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά
μέσα. Και είναι αληθές ότι στη προαναφερόμενη βεβαίωση έχει σημειωθεί
ιδιογράφως ότι «ισχύει από 30-3-2002
έως 30-4-2002». Από αυτό όμως δεν
συνάγεται ότι έχει συναφθεί σύμβαση
προσωρινής κάλυψης και η βεβαίωση
αυτή επέχει θέση προσωρινού ασφαλιστηρίου, όπως αβάσιμα ισχυρίζονται
οι εναγόμενοι, εφόσον κανένα άλλο
απο-δεικτικό στοιχείο προκύπτει τέτοια
συμ-φωνία των συμβαλλομένων μερών.
Επο-μένως κατά τον χρόνο που έγινε
η προα-ναφερόμενη σύγκρουση (1.50
της 26-4-2002) το ζημιογόνο αυτοκίνητο
δεν ήταν ασφαλισμένο στην εναγομένη
ασφαλιστική εταιρεία, αφού, όπως
προαναφέρεται, η ασφαλιστική σύμβαση άρχισε την 12μ. της 26-4-2002 και
συνεπώς έπρεπε ν’ απορριφθούν οι
κρινόμενες αγωγές ως προς την εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία.

571/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Βγενόπουλος, Γεώργιος Μακρυστάθης).
Ασφαλιστική σύμβαση. Αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του ασφαλισμένου
για την καταδίκη του να της πληρώσει όσα εκείνη πλήρωσε στον τρίτο παθόντα
λόγω συμβιβασμού. Τι πρέπει να περιέχει η αγωγή αυτή για να είναι ορισμένη.
Περιστατικά.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Από τον συνδυασμό των άρθρων
2 της Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε., που εκδόθηκε
με βάση το άρθρο 6 παρ. 6 ν. 489/
1976 και 192 Εμπ.Ν. προκύπτει ότι
η σύμβαση ασφάλισης καταρτίζεται
εγγράφως. Το έγγραφο αυτό δεν έχει
συστατικό χαρακτήρα αλλά αποδεικτι-κό
και η αποδοχή από τον αντισυμβαλλόμενο μπορεί να γίνει και σιωπηρώς
χωρίς υπογραφή του στο ασφαλιστήριο. Εξάλλου από το συνδυασμό των
διατάξεων 361 ΑΚ, 189, 192 Ε.Ν. και
11 παρ. 1 ν. 489/1976, προκύπτει ότι
μεταξύ ασφαλιστή και αντισυμβαλλομένου μπορεί εγκύρως να συμφωνηθεί,
ότι αποκλείεται από τον ασφαλιστή η
κάλυψη ζημιών που προκαλούνται από
την κυκλοφορία του αυτοκινήτου, όταν
ο οδηγός του κατά το χρόνο του ατυχήματος εστερείτο της, κατά περίπτωση,
αδείας ικανότητας οδηγού. Η συνομολόγηση του όρου αυτού, που μπορεί να
γίνει είτε με την ενσωμάτωση του στη
σύμβαση ασφάλισης είτε με παραπομπή της σύμβασης ασφάλισης στους
όρους της Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε., δεν
απαλλάσει μεν τον ασφαλιστή από την
υποχρέωση να αποζημιώσει το ζημιωθέντα τρίτο, παρέχει όμως στον ασφαλιστή το δικαίωμα να εναγάγει τον αντισυμβαλλόμενο ή ασφαλισμένο και να
του ζητήσει ό,τι κατέβαλε στο ζημιωθέντα τρίτο για την αποκατάσταση της ζημίας του. Σε μια τέτοια περίπτωση έγκυρης συνομολόγησης του ως άνω όρου
ο ασφαλιστής, αν ικανοποιήσει τον παθόντα τρίτο με βάση είτε δικαστική απόφαση είτε εξώδικο συμβιβασμό, έχει τη
δυνατότητα 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
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του ασφαλιστική εξώδικου συμβιβασμού, ο τελευταίος, ενόψει και της διάταξης του άρθρ. 23 παρ. 2 της Κ4/585/
1978 Α.Υ.Ε., δεν αναπτύσσει άμεση δεσμευτική ενέργεια για τον αντισυμβαλλόμενο ασφαλισμένο. Ο ασφαλιστής
αξιώνοντας από τον τελευταίο με αγωγή
τα καταβληθέντα στον τρίτο ποσά,
οφείλει να διαλάβει σ’ αυτή τις συνθή-κες
του ατυχήματος, τα περιστατικά, που
θεμελιώνουν την ευθύνη για το ατύ-χημα
στο πρόσωπο του αντισυμβαλλο-μένουασφαλισμένου (ΑΚ 914, 922 αρ. 2 επ,
Ν. ΓπΝ/1911), τη ζημία, που υπέστη
ο τρίτος κατά τρόπο ορισμένο και τα
καταβληθέντα στον παθόντα τρί-το
ποσά. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η άμυνα του εναγομένου να αμφισβητήσει τα φερόμενα ως καταβληθέντα
ποσά προσκομίζοντας την προσήκουσα
ανταπόδειξη. Δεν αρκεί μόνη η αναφορά στο δικόγραφο της αγωγής κατά
του αντισυμβαλλομένου ασφαλισμένου
του συνολικώς καταβληθέντος στον
πα-θόντα τρίτο ποσού, αλλά απαιτείται
αναφορά του λόγου και της αιτίας καταβολής. Δηλαδή αν πρόκειται για σωματικές βλάβες πρέπει να αναφέρεται
αν πρόκειται για νοσήλια, άλλη επελθούσα ζημία, διαφυγόντα εισοδήματα,
χρηματική ικανοποίηση. Δηλαδή απαιτείται ανάλυση του ποσού, που αναφέρεται σε κάθε επί μέρους αξίωση του
παθόντος τρίτου, όπως το ίδιο θα συνέβαινε αν την αγωγή κατά του υπόχρεου
σε αποζημίωση (ασφαλισμένου) ασκούσε ο ίδιος ο παθών τρίτος, μη αρκούσης
για την πληρότητα της αγωγής του
ασφαλιστή, της αναφοράς του συνολικού καταβληθέντος ποσού, έστω
και αν παρατίθενται στην αγωγή τα
κονδύ-λια των αξιώσεων του παθόντος
τρίτου (Α.Π. 1488/2001 Ελλ.Δνη 2003,
961). Στην προκειμένη περίπτωση
με την κρι-νόμενη αγωγή η ενάγουσα
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ασφαλιστική εταιρεία εκθέτει ότι η Χ.Ι.Α.
και οι ενά-γοντες άσκησαν εναντίον της
και ενα-ντίον του ήδη εναγομένου την
από 8-12-1996 αγωγή τους με την οποία
ζη-τούσαν αποζημίωση (ψυχική οδύνη,
διατροφή, έξοδα κηδείας κλπ) για το
θάνατο του συζύγου, πατέρα, υιού και
αδελφού τους, ο οποίος συνέβη, υπό
τις εις αυτή εκτιθέμενες λεπτομερώς
συνθήκες, από υπαιτιότητα του τότε και
τώρα εναγομένου που οδηγούσε το υπ’
αριθμ. ΑΧΚ 3764 Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, το
οποίο ήταν ασφαλισμένο στην τότε εναγομένη και ήδη ενάγουσα ασφαλιστική
εταιρεία. Ότι επί της αγωγής αυτής
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 840/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή
την αγωγή για τα εις αυτή αναφερόμενα
χρηματικά ποσά για κάθε ενάγοντα. Ότι
στις 14-11-2001 προέβη σε καταβολή
του ποσού των 111.100.000 δραχμών
σε ικανοποίηση της απαίτησης των
εναγόντων κατόπιν συμβιβασμού και
ειδικότερα κατέβαλε :A)Για κεφάλαιο
54.351.248 δρχ. + 15.648.752 δρχ. =
70.000.000 δρχ., Β) για τόκους 29.123.
440 δρχ. + 8. 376.560 δρχ. = 37.500.000
δρχ., Γ) για δικαστική δαπάνη 3.600.000
δρχ.». Ότι ο εναγόμενος οδη-γός
του ζημιογόνου αυτοκινήτου εστερείτο την κατά νόμο άδεια ικανότητας
οδήγησης και σύμφωνα με ρητό όρο του
ασφαλιστικού συμβολαίου αποκλείεται
η ασφαλιστική του κάλυψη. Με βάση
αυτό το ιστορικό ζήτησε να υποχρεωθεί
ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό
των 111.100.000 δραχμών ή το ισόποσο
σε ευρώ 326.045, 49 με το νόμιμο τόκο

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

από την επόμενη ημέρα καταβολής
του ποσού αυτού ήτοι 15-11-2001. Η
αγωγή αυτή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη
δικαστικής εκτίμησης και απορριπτέα
κατά τη βάσιμη σχετική ένσταση του
εναγομένου που επαναφέρει με τις προτάσεις του. Ειδικότερα, σύμφωνα με την
προηγούμενη νομική σκέψη, δεν εξειδικεύει ποιο επί μέρους ποσό κατέβαλε
σε κάθε ενάγοντα και για ποιο κονδύλιο
της αγωγής τους, που δέχθηκε η απόφαση, χωρίς να αναφέρει λεπτομερώς
τα κονδύλια κάθε ενάγοντος, που έκανε
δεκτά η απόφαση και χωρίς να αναφέρει ποιο επί μέρους ποσό των τόκων
καλύπτει ο συμβιβασμός και σε ποιους
ενάγοντες αναφέρεται, μη αρκούσης
της ενσωμάτωσης της αγωγής των
τότε εναγόντων στην κρινόμενη αγωγή
και της αντιγραφής του διατακτικού της
από-φασης, εφόσον όπως εκτίθεται,
έγινε αυτή εν μέρει δεκτή. Επομένως,
το πρω-τοβάθμιο δικαστήριο που
απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά
αβάσιμη, ενώ έπρεπε να την απορρίψει
ως αόριστη εσφαλμένα ερμήνευσε και
εφάρμοσε τις παραπάνω διατάξεις και
πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση ως και
ουσιαστικά βάσι-μη, να εξαφανιστεί η
εκκαλουμένη από-φαση, να διακρατηθεί
η υπόθεση από το δικαστήριο αυτό και
ν’ απορριφθεί η αγωγή ως αόριστη,
εφόσον η απόρριψη της αγωγής ως
αόριστης είναι επω-φελέστερη για την
εκκαλούσα και το δικαστήριο ερευνά
αυτεπαγγέλτως την αοριστία, εφόσον
η εκκαλούσα παρα-πονείται για κακή
εκτίμηση των απο-δείξεων.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

527

769/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Μεσσαλάς, Δημήτριος Κονδύλης).
Ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Ο διαχειριστής τους δεν έχει
προσωπική υποχρέωση για τα χρέη της εταιρίας, είναι όμως δυνατή η ευθύνη από
αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 ΑΚ. Ακάλυπτη επιταγή που εκδόθηκε από το διαχειριστή
της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης στο όνομα και για λογαριασμό της. Η υποχρέωση
προς εξόφληση βαρύνει κατά πρώτο λόγο αυτόν που την εκδίδει εν γνώσει της
ανεπάρκειας του διαθέσιμου κεφαλαίου και κατά δεύτερο λόγο το νομικό πρόσωπο.
Ο κομιστής μπορεί μαζί με την αγωγή από το αδίκημα να σωρεύσει και το αίτημα της
προσωπικής κράτησης του διαχειριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης όταν είναι
ο δράστης του αδικήματος (έκδοση ακάλυπτης επιταγής). Η εξαίρεση του άρθρου 1067
παρ. 3 ΚΠολΔ για την απαγόρευση της προσωπικής κράτησης των εκπροσώπων
ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αναφέρεται μόνο για χρέη
εμπορικά ή από αδικοπραξία που βαρύνουν μόνο το νομικό πρόσωπο και όχι για χρέη
από αδικοπραξία που βαρύνουν το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. Περιστατικά.

Από το άρθρο 71 του ΑΚ προκύπτει ότι στην ανώνυμη εταιρεία και
στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
ο διαχειριστής αυτής δεν έχει μεν προσωπική υποχρέωση για τα χρέη της
εταιρείας, είναι όμως δυνατή η ευθύνη
του από αδικοπραξία κατά τη διάταξη
του άρθρου 914 του ΑΚ. Η αρχή δηλαδή
της μη ευθύνης του διαχειριστή δεν ισχύει, όταν υπάρχει ευθύνη αυτού από αδικοπραξία κατά τις γενικές αρχές, οπότε
θεμελιώνεται και ιδιαίτερη ευθύνη του.
Έτσι επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από το διαχειριστή της εταιρείας
περιορισμένης ευθύνης στο όνομα και
για λογαριασμό της η υποχρέωση προς
αποζημίωση του κομιστή της επιταγής
βαρύνει κατά πρώτο λόγο αυτόν που
εκδίδει την επιταγή εν γνώσει της ανεπάρκειας των διαθέσιμων κεφαλαίων
και κατά δεύτερο λόγο το νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Τέλος, ο κομιστής
της επιταγής μπορεί μαζί με την αγωγή
από το αδίκημα να σωρεύσει και το αίτημα της προσωπικής κρατήσεως του

εκδότη για την εκτέλεση της αξιώσεως
από το αδίκημα. Το αίτημα για την
απαγγελία προσωπικής κρατήσεως
είναι νόμιμο και όσον αφορά το διαχειριστή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εφόσον είναι και ο δράστης του
αδικήματος, δηλαδή το υπαίτιο φυσικό
πρόσωπο που εξέδωσε την ακάλυπτη
επιταγή εν γνώσει της ανεπαρκείας της
καλύψεως, καθόσον η εξαίρεση της
παρ. 3 του άρθρου 1047 του ΚΠολΔ
αναφέρεται μόνο στην απαγόρευση της
προσωπικής κρατήσεως των εκπροσώπων ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης για χρέη εμπορικά ή από αδικοπραξία που βαρύνουν
μόνο το νομικό πρόσωπο και όχι για
χρέη από αδικοπραξία που βαρύνουν
το ίδιο το φυσικό πρόσωπο έστω και
αν αυτό τέλεσε την αδικοπραξία στα
πλαίσια των καθηκόντων που του είχαν
ανατεθεί (ΕφΑθ 1575/2006 ΕλλΔνη
47,1470, ΕφΑθ 5669/2003 ΕλλΔνη
45, 535), Στην προκειμένη περίπτωση
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ο εναγόμενος ενάγεται ως νόμιμος
εκπρό-σωπος της παραπάνω εταιρείας
περιο-ρισμένης ευθύνης για τη δική
του αδικο-πρακτική συμπεριφορά κατά
την εκτέ-λεση των καθηκόντων του ως
κατα-στατικού οργάνου της εταιρείας
αυτής και δεν συντρέχει κανένας λόγος
απαλ-λαγής από την ευθύνη και την
υπο-χρέωση του προς αποζημίωση
της ενά-γουσας (ΕφΑθ 6286/2000
ΕλλΔνη 42, 202). Ενόψει της παραπάνω
παράνο-μης και υπαίτιας συμπεριφοράς
του εναγομένου η ενάγουσα υπέστη
πε-ριουσιακή ζημία ίση με τα ποσά των
επίδικων επιταγών, δηλαδή ίση με το
ποσό των 60.000 ευρώ, το οποίο είναι
υποχρεωμένος ο εναγόμενος να κατα-

βάλει στην ενάγουσα με το νόμιμο τόκο
από την επίδοση της αγωγής με την
απαγγελία σε βάρος του προσωπικής
κρατήσεως ως μέσο αναγκαστικής
εκτελέσεως της αποφάσεως διαρκείας
τριών (3) μηνών. Επομένως, πρέπει η
υπό κρίση έφεση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραπάνω νομική σκέψη
να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη
και μετά την εξαφάνιση της εκκαλούμενης αποφάσεως και την εκδίκαση της
υποθέσεως από το παρόν Δικαστήριο
να γίνει δεκτή η από 28.3.2005 αγωγή
ως κατ’ ουσίαν βάσιμη σύμφωνα με όσα
ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό.

838/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Ιωάννης Ρωμανός,
Χαράλαμπος Μπουγιούκος).
Αφανής εταιρία. Οι συμβάσεις που καταρτίζει στο όνομα του ο εμφανής εταίρος για
τους σκοπούς της εταιρίας, παράγουν υποχρεώσεις και δικαιώματα μόνο γι αυτόν και
δεσμεύουν μόνο τον ίδιο και όχι και τον αφανή εταίρο. Συνεπώς ο αφανής εταίρος δεν
ευθύνεται για καταβολή αποδοχών του μισθωτού της αφανής εταιρίας. Περιστατικά.

Από τα άρθρα 47-50 του ΕμπΝ
προκύπτει ότι η μετοχική (αφανής) εταιρία, η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δική της περιουσία διαφορετική από την περιουσία των εταίρων
και αποσκοπεί πάντοτε στη διενέργεια
εμπορικών πράξεων και επί της οποίας
εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ. 741
επ. ΑΚ περί εταιριών, εφόσον δεν είναι
αντίθετες προς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα
της, συνιστάται ατύπως, έστω και αν έχει
σκοπό την επιχείρηση δικαιοπρα-ξιών
που υποβάλλονται σε ορισμένο τύ-πο
(ΑΠ 736/89 ΕλλΔ 31, 1251) και υφί-

σταται μόνον στις εσωτερικές σχέσεις
μεταξύ των εταίρων, ως προς τις οποίες
και υπόκειται στο δίκαιο των εταιριών,
στερουμένης δε νομικής προσωπικότητας και επωνυμίας, συναλλάσσεται με
τους τρίτους μόνο με τον εμφανή εταίρο,
ο οποίος ενεργεί πάντοτε με το δικό του
όνομα και για δικό του λογαριασμό,
χωρίς να εκπροσωπεί τον αφανή εταίρο,
αφού δεν εφαρμόζονται επ’ αυτής οι περί
εκπροσωπήσεως διατάξεις του ΑΚ(ΑΠ
1420/99, ΕΕμπΔ ΝΑ, 510, ΕλλΔ 41,
736, Ρόκας, Εμπορικές Εται-ρίες 1974
σελ. 90, 91, Χ. Παμπούκης, Οι χωριστοί
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δρόμοι νομολογίας και επι-στήμης στο
Δίκαιο της αφανούς εταιρίας ΕλλΔ
37, 1 επ.).Συνεπώς στην περί-πτωση
της εταιρίας αυτής οι συμβάσεις που
καταρτίζει στο όνομα του ο εμφανής
εταίρος, για τους σκοπούς της εταιρίας,
παράγουν υποχρεώσεις και δικαιώματα
μόνον για αυτόν και δεσμεύουν μόνον
τον ίδιο και όχι και τον αφανή εταίρο.
Έτσι, αφού η αφανής εταιρία δεν αποκτά νομική προσωπικότητα και με τους
τρίτους συναλλάσσεται μόνο ο εμφανής
εταίρος με την άνω ιδιότητα του, δεν ευθύνονται για την καταβολή αποδοχών
μισθωτού της αφανούς εταιρίας η ίδια,
καθώς και ο αφανής εταίρος. Με την
από 6-9-2004 αγωγή της η ενάγουσα
ενάγει, πλην του δεύτερου εναγόμενου
εμφανούς εταίρου και την αφανή εταιρία
στην οποία προσδίδει την επωνυμία
ΔΤ, καθώς και τον αφανή εταίρο Α.Τ
(σύζυ-γο της) και, παρότι αναφέρει ότι
προσ-λήφθηκε με προφορική σύμβαση
εξαρ-τημένης εργασίας αορίστου χρόνου
από το δεύτερο εναγόμενο, ζητεί να
υποχρεωθούν όλοι εις ολόκληρον να της
καταβάλλουν το αιτούμενο ποσόν. Με
το περιεχόμενο αυτό η αγωγή είναι παθητικά ανομιμοποίητη κατά το μέρος της
που στρέφεται κατά των πρώτης και τρίτου των εναγομένων, σύμφωνα με τα παραπάνω εκτιθέμενα και πρέπει συνακόλουθα να απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Επομένως, η εκκαλουμένη απόφαση
όχι ορθά απέρριψε την αγωγή κατά το
σκέλος της αυτό ως νόμω αβάσιμη. Περαιτέρω επειδή στην περίπτωση αυτή
δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν οι
αιτιολογίες της εκκαλουμένης απόφασης κατ’ άρθρο 534 Κ.Πολ.Δ, αφού η
αντικατάσταση αυτή οδηγεί σε διαφορετικό κατά το αποτέλεσμα διατακτικό,
πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη
απόφαση κατά το άνω σκέλος της και
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να απορριφθεί η αγωγή ως προς τους
πρώτη και τρίτο εναγόμενους για τον
άνω λόγο και μάλιστα χωρίς ειδικό
πα-ράπονο, αφού είναι επωφελέστερη
για την εκκαλούσα (άρθρο 536 παρ. 1
Κ.Πολ.Δ).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με την από
26-10-1994 έγγραφη σύμβαση μεταξύ
του δευτέρου εναγομένου Δ.Τ και του
Α.Τ συστήθηκε αφανής εταιρία με αντικείμενο τη λειτουργία και εκμετάλλευση
εποχιακής επιχείρησης πίστας αυτοκινήτων τύπου «ΚΑΡΤ» και αναψυκτηρίου στη θέση «ΛΙΒΑΔΙΑ» του δημοτικού διαμερίσματος Βαλιμίτικων Δήμου
Αιγίου. Εμφανής εταίρος ήταν ο πρώτος
και αφανής εταίρος ο δεύτερος και
καθέ-νας απ’ αυτούς συμμετείχε στα
κέρδη και τις ζημίες της εταιρίας σε
ποσοστό 50%. Με τον όρο 7 της άνω
σύμβασης οι δύο εταίροι είχαν διαρκή
και πλήρη επαγγελματική απασχόληση
και συγ-κεκριμένα ο μεν Δ.Τ διατηρούσε
συνερ-γείο επισκευής αυτοκινήτων στο
Αίγιο, ο δε Α.Τ ασκούσε το επάγγελμα
του υδραυλικού, είχαν τη δυνατότητα να
παρέχουν την προσωπική τους εργα-σία
μόνο περιστασιακά και κυρίως κατά τις
βραδινές ώρες. Έτσι, από την έναρξη
της λειτουργίας της επιχείρησης ο αφανής εταίρος Α.Τ ανέθεσε στην ενάγουσα
σύζυγο του την παροχή εργασίας ο δε
δεύτερος εναγόμενος εμφανής εταίρος
στη μνηστή του Α.Β από το έτος 1999 και
εξής, όπως προκύπτει από την ένορκη
κατάθεση της τελευταίας. Ειδι-κότερα
η ενάγουσα παρείχε τις υπηρε-σίες
της στην εν λόγω επιχείρηση από το
έτος 1995 έως και το έτος 2000, ενώ
στη συνέχεια σταμάτησε, αφού μεταξύ
των δυο εταίρων άρχισαν διενέξεις οι
οποίες κατέληξαν στην από 31-7-2002
εξώδικη καταγγελία της αφανούς εται-
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ρίας από τον αφανή εταίρο σύζυγο της
ενάγουσας. Κατά τη διάρκεια όλου του
άνω χρονικού διαστήματος δεν είχε
συμφωνηθεί η καταβολή μισθού, αφού
δεν είχε συναφθεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ της ενάγουσας και
του δεύτερου εργαζόμενου αλλά η ενάγουσα απασχολήθηκε χάριν του συζύγου της αφανούς εταίρου και προς ευόδωση των σκοπών της αφανούς εταιρίας, στην οποία συμμετείχε αυτός, χωρίς ποτέ να αξιώσει μισθούς και ασφάλιση στο ΙΚΑ. Για πρώτη φορά ήγειρε
τέ-τοιες αξιώσεις με την άσκηση της
υπό κρίση αγωγής και την υποβολή της
από 4-10-2004 δήλωσης απασχόλησης
– καταγγελίας στο ΙΚΑ, η οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη με την 7307/

2004 απόφαση της Διευθύντριας του
Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αιγίου.
Επομένως, αφού κατά τα προεκτεθέντα
δε συνέδεε καμμία έννομη σχέση την
ενάγουσα και τον δεύτερο εναγόμενο
εμφανή εταίρο, οι οποίες δε αξιώσεις
αυτής αφορούν το πρόσωπο του συζύγου της αφανούς εταίρου, χάριν του
οποίου απασχολήθηκε, είναι απορριπτέα στην ουσία της η υπό κρίση
αγω-γή κατά την κύρια βάση της ως
προς το δεύτερο εναγόμενο. Περαιτέρω
απορριπτέα στην ουσία της είναι η
αγω-γή ως προς το δεύτερο εναγόμενο
και κατά την επικουρική βάση της του
αδι-καιολογήτου πλουτισμού, αφού για
τους ίδιους λόγους δεν αποδείχθηκε ότι
υπήρχε άκυρη σύμβαση εργασίας.

858/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Αποστολίδου - Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Τρίγκας, Τάκης Ανδρονόπουλος, Αλέκος Καρώκης).
Ελαττωματικά προϊόντα. Ευθύνη του παραγωγού τους (άρθρο 6 ν.2251/1994). Τι οφείλει
να αποδείξει ο καταναλωτής. Ευθύνη για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Ρυθμίζεται
από τις διατάξεις που ισχύουν για τις αδικοπραξίες. Ελαττωματικό προϊόν. Έννοια.

Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων ρυθμίζεται από
το άρθρο 6 του ν. 2251/1994, που έχει
ενσωματώσει την υπ’ αριθμ. 85/374/257-1985 οδηγία της ΕΟΚ «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατώνμελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων». Η ρύθμιση αποτελεί στην ουσία ειδική ρύθμιση της αδικοπρακτικής ευθύνης του παραγωγού
ελαττωματικών προϊόντων (ΕφΑΘ.
647/1994 ΝοΒ 43/395, ΕφΑΘ. 442/1993
Ελ.Δ. 1993/409), ενώ οι κοινές διατάξεις
εφαρμόζονται μόνο αν στη συγκεκριμέ-

νη περίπτωση παρέχουν μεγαλύτερη
προστασία στον καταναλωτή (άρθρο
14 παρ. 5 ν. 2251/1994) ή πρόκειται για
θέματα τα οποία δεν καλύπτονται από
την ειδική ρύθμιση. Κατά τη διάταξη του
άρθρου 6 ν. 2251/1994 ο παραγωγός
ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται
σε ελάττωμα του προϊόντος του (παρ.1)
και απαλλάσσεται αν αποδείξει τη συνδρομή ορισμένων αρνητικών προϋποθέσεων (παρ.8), μεταξύ των οποίων
και ότι το ελάττωμα δεν υπήρχε όταν
το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία. Ως
εκ τούτου ο ενάγων καταναλωτής έχει
την υποχρέωση να επικαλεσθεί με την
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αγωγή του περί αποζημιώσεως και να
αποδείξει το ελάττωμα και την ταυτότητα του προϊόντος, δηλαδή τη σύνδεση
του με τον εναγόμενο παραγωγό ή τα
λοιπά εξομοιούμενα με αυτόν πρόσωπα
(παρ. 2-4), τη ζημία του και τον αιτιώδη
σύνδεσμο μεταξύ ελαττώματος και ζημίας, στην οποία περιλαμβάνεται και η
ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης (παρ.6), ενώ για τον αποκλεισμό της
ευθύνης του παραγωγού και των λοιπών
εξομοιούμενων προσώπων πρέ-πει
αυτοί να επικαλεσθούν και να αποδείξουν τη συνδρομή λόγου απαλλαγής
τους και μάλιστα ανεξάρτητα από την
ύπαρξη ή την έλλειψη υπαιτιότητας
τους, αφού η ευθύνη τους έχει διαμορφωθεί ως γνήσια αντικειμενική (Εφ.Αθ.
6704/96 Ελ.Δ. 1997, 846). Η ικανοποίηση όμως ηθικής βλάβης διέπεται από
τις διατάξεις που ισχύουν για τις αδικοπραξίες (άρθρο 6 παρ. 7 ν. 2251/94),
δηλαδή τις κοινές διατάξεις των άρθρων
914, 932 ΑΚ, οι οποίες ρυθμίζουν και
την ευθύνη του προμηθευτή ελαττωματικού προϊόντος (άρθρο 1 παρ. 4 εδ.β. ν.
2251/94), όταν αυτός δεν εξομοιώνεται
με τον παραγωγό. Η ειδική ρύθμιση της
ευθύνης του παραγωγού αποσκοπεί
στην διαφύλαξη της σωματικής και περιουσιακής ακεραιότητας των καταναλωτών (διαφέρον ακεραιότητας) από προσβολές εξαιτίας ελαττωματικών προϊόντων. Σε αντιστοιχία προς το σκοπό
αυτό ορίζεται από το άρθρο 6 παρ. 5 εδ.
α ν. 2251/94 ως ελαττωματικό προϊ-όν
που δεν παρέχει την εύλογα αναμενόμενη ασφάλεια εν όψει όλων των
ειδικών συνθηκών και ιδίως της εξωτερικής εμφανίσεως του, της εύλογα αναμενόμενης χρησιμοποιήσεως του και του
χρόνου κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. Συνεπώς, ελαττωματικό είναι
το επικίνδυνο προϊόν που αντιδιαστέλ-
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λεται από το ασφαλές και με την έννοια
αυτή η ελαττωματικότητα του προϊόντος
συνδέεται κατά τρόπο άμεσο με τη θεμελίωση της ειδικής αδικοπρακτικής
ευθύνης του παραγωγού (Κορνηλάκης
Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων Αρμ. 1990, 201, 207,
Καρακώστας Η ευθύνη του παραγωγού
για ελαττωματικά προϊόντα 1995 σελ.
101, 120, 150-151, 154-155). Αντίθετα
για τη θεμελίωση της αδικοπρακτικής
ευθύνης του κατά τις κοινές διατάξεις
απαιτείται παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του, με την οποία να συνδέεται η (αντικειμενική) βλαπτική ελαττωματικότητα του προϊόντος. Η συμπεριφορά είναι παράνομη όχι μόνο όταν
προσκρούει σε συγκεκριμένο κανόνα
δικαίου, αλλά και όταν εξέρχεται από
τα όρια των χρηστών συναλλακτικών
ηθών, όπως τα όρια αυτά προκύπτουν
από τα άρθρα 5 παρ.1 του Συντ. 1975,
200, 281, 288 ΑΚ. Έτσι, σύμφωνα
με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και
τη γενική επιταγή neminen laedere
δημι-ουργείται για τους μετερχόμενους
επι-κίνδυνες δραστηριότητες γενική
υπο-χρέωση πρόνοιας, δηλαδή λήψεως
όλων των κατάλληλων μέτρων για την
προστασία των έννομων αγαθών των
τρί-των, που εύλογα εμπιστεύονται
την άσκηση δραστηριότητας (αρχή της
εμπιστοσύνης). Τα κατάλληλα μέτρα
μπορεί να προκύπτουν άμεσα από διάταξη ουσιαστικού νόμου, διαφορετικά
προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις
των παραπάνω άρθρων. Διαμορφώνονται έτσι οι ειδικότερες εναλλακτικές
υποχρεώσεις που συνδέονται με τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα και καθορίζουν το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας
της. Δραστηριότητα που εγκυμονεί
κιν-δύνους για αόριστο αριθμό ατόμων
αποτελεί και η δραστηριότητα του πα-
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ραγωγού προμηθευτή προϊόντων, ο
οποίος με τη διαφήμιση και την προβολή των προϊόντων του εμπεδώνει την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και δημιουργεί δεσμό πίστεως από τον οποίο
απορρέουν αντίστοιχες συναλλακτικές
υποχρεώσεις του (ΑΠ 81/91 ΝοΒ 40/715
και Ελ.Δ.1991 σελ. 1215, ΕφΑθ 647/94
ο.π., ΕφΘ.2052/91 Ελ.Δ. 1992, 1243).
Κοινή συνισταμένη των υποχρεώ-σεων
του παραγωγού είναι η οργάνωση
της παραγωγής με τρόπο που να εξυπηρετείται η γενική υποχρέωση πρόνοιας μέσω κυρίως του ελέγχου του
προϊόντος και της πληροφορήσεως του
καταναλωτικού κοινού. Η παράβαση με
οποιοδήποτε τρόπο της υποχρεώσεως
αυτής που έχει ως συνέπεια την παραγωγή και τη διάθεση ελαττωματικών
προϊόντων, δηλαδή προϊόντων που θέτουν σε κίνδυνο έννομα αγαθά απροσδιόριστου αριθμού καταναλωτών, αποτελεί συμπεριφορά που εξέρχεται από
τα όρια της θεμιτής δράσεως του παραγωγού και διαψεύδει την εμπιστοσύνη
των καταναλωτών ως προς το προσδοκώμενο όριο ασφάλειας του προϊόντος.
Αναμφίβολα λοιπόν αποτελεί παράνομη κατ’ αρχήν και υπαίτια συμπεριφορά που δικαιολογεί με τη συνδρομή και
των λοιπών προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης αποζημίωση για
υλικές ζημίες και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (άρθρο 330 εδ.
β ΑΚ). Με την παρ. 1 του άρθρου 7 ν.
2251/1994, που ενσωμάτωσε την υπ’
αριθμ. 92/59 Οδηγία της ΕΟΚ για την
ασφάλεια των προϊόντων, ορίζεται ότι οι
προμηθευτές (βλ. άρθρο 1 παρ. 4 εδ. β
ν. 2251/94) υποχρεούνται να διαθέ-τουν
στην αγορά μόνο ασφαλή προϊ-όντα,
ενώ με τις παρ. 2 και 4 ορίζεται πότε
ένα προϊόν είναι ασφαλές και ποτέ οι
προμηθευτές θεωρούνται ότι συμμορ-
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φώθηκαν με την υποχρέωση διαθέσεως
ασφαλών προϊόντων. Έτσι, απορρέει
άμεσα από το νόμο συγκεκριμένη
συναλλακτική υποχρέωση, η παράβαση της οποίας αποτελεί παράβαση επιτακτικού κανόνα δικαίου που επισύρει
αυτόνομα την αδικοπρακτική ευθύνη
των προμηθευτών (βλ. Καρακώστας ως
άνω σελ. 169). Το ελάττωμα και η ταυτότητα του προϊόντος, η ζημία από τη
συνηθισμένη (την κατά προορισμό) χρήση του και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ ελαττώματος και ζημίας είναι στοιχεία που έχει το βάρος να επικαλεσθεί
και να αποδείξει ο ενάγων καταναλωτής
(ή ο ζημιούμενος τρίτος) για να θεμελιώσει και κατά τις κοινές διατάξεις αδικοπρακτική ευθύνη του παραγωγού ή
ανάλογα των προμηθευτών του προϊόντος (άρθρο 338 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.).
Το αίτιο όμως της βλαπτικής ελαττωματικότητας του προϊόντος με τη μορφή της
υπαίτιας παραβάσεως συγκεκρι-μένης
συναλλακτικής υποχρεώσεως του
παραγωγού ή των προμηθευτών του
προϊόντος ο καταναλωτής βρίσκεται σε
αντικειμενική αδυναμία να το προσδιορίσει και να το αποδείξει, αφού αυτός είναι
ξένος προς τη διαδικασία παραγω-γής
και διαθέσεως του προϊόντος, δη-λαδή
προς τη σφαίρα επιρροής άλλων
προσώπων, και συνεπώς δεν μπορεί
να γνωρίζει τις πράξεις ή παραλήψεις
που οδήγησαν στην κυκλοφορία ελαττωματικού προϊόντος. Ως εκ τούτου, κατ’
άρθρο 925 ΑΚ ο καταναλωτής απαλλάσσεται από το σχετικό βάρος και
αντίθετα έχει το βάρος ο παραγωγός ή
ο προμηθευτής του προϊόντος να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι κατά το
χρόνο που το προϊόν ήταν στη σφαίρα
επιρροής του, δεν υπήρξε πλημμέλεια
στην παραγωγή ή ανάλογα στη
συντήρηση και διάθεση του προϊόντος
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ή ότι η τυχόν πλημμέλεια δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα του ή σε υπαιτιότητα
προσώπων για τα οποία ευθύνεται

(άρθρα 71, 922 ΑΚ νόθος αντικειμενική
ευθύνη Εφ.Πειρ. 301/2001 ΤΝΠ).

859/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Μιμμής, Νικόλαος Καζαντζής).
Πιστωτικά ιδρύματα. Τράπεζες. Απαιτήσεις τους από τρίτους. Ρύθμιση με το άρθρο
39 ν. 3259/2004. Ποιες οφειλές ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό. Περιστατικά.

Στη διάταξη του άρθρου 39 του
ν. 3259/2004 ορίζεται ότι: 1) Η συνολική
ληξιπρόθεσμη οφειλή από κάθε είδους
συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, οι
οποίες συνομολογούνται ή έχουν συνομολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου με πιστωτικά ιδρύματα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος
κεφαλαίου εκάστου δανείου ή πίστω-σης
ή του αθροίσματος των ληφθέντων
κεφαλαίων περισσοτέρων δανείων ή πιστώσεων ή προκειμένου περί αλληλόχρεων λογαριασμών, του ποσού της
οφειλής, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την τελευταία εκταμίευση του λογαριασμού, με την επιφύλαξη των παρ.
4 και 5 του παρόντος άρθρου.2) Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος των απαιτήσεων
τους σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος
άρθρου. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να μην προχωρήσουν σε έναρξη
διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης
για την είσπραξη τους, ούτε σε συνέχιση διαδικασιών που είχαν ήδη αρχίσει,
μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2004 ή εφόσον
εκκρεμεί η αίτηση του επόμενου εδαφίου για τη συνομολόγηση της ρύθμισης
ή για όσο χρόνο ο οφειλέτης είναι ενήμερος. Μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2004

οι οφειλέτες ή οι εγγυητές πρέπει να
υποβάλλουν στα πιστωτικά ιδρύματα
αίτηση για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση…».Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 30
ν. 2789/2000 και 42 ν. 2912/2001, προκύπτει ότι αντικείμενο αναπροσδιορισμού δεν αποτελούν όλες ανεξαιρέτως
οι οφειλές προς τα πιστωτικά ιδρύματα,
αλλά μόνον εκείνες οι οποίες:α) προέρχονται από κάθε είδους συμβάσεις
δα-νείων (στεγαστικών, καταναλωτικών
κλπ) ή πιστώσεων (αλληλόχρεου λογαριασμού, πιστωτικών καρτών) που
αντι-μετωπίζονται ως συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού, εγγυητικών
επι-στολών, εφόσον αντλείται κάλυμμα
από αλληλόχρεο λογαριασμό, β)έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την
έναρ-ξη ισχύος του νόμου αυτού (4-82004) είτε λόγω συμπληρώσεως της
συνο-λικής διάρκειας τους, είτε λόγω
καταγ-γελίας των συμβάσεων, είτε σε
περί-πτωση αλληλόχρεου λογαριασμού
λό-γω οριστικού κλεισίματος αυτού, και
γ) υπερβαίνουν το τριπλάσιο του κατά
πε-ρίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου εκάστου δανείου ή πίστωσης ή του αθροίσματος των ληφθέντων κεφαλαίων
περισ-σοτέρων δανείων ή πιστώσεων
ή προ-κειμένου περί αλληλόχρεων
λογαρια-σμών, του ποσού της οφειλής,
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όπως αυ-τή διαμορφώθηκε κατά την
τελευταία εκταμίευση του λογαριασμού.
Εξ αντι-διαστολής λοιπόν προς το
γράμμα της εν λόγω διάταξης, δεν
επαναπροσδιο-ρίζονται οφειλές που είτε
προέρχονται από διαφορετική πλην των
κατονομαζο-μένων αιτία, είτε δεν έχουν
ακόμη κατα-στεί ληξιπρόθεσμες, είτε
τέλος, δεν υπερβαίνουν το τριπλάσιο των
συνολι-κών χορηγηθέντων κεφαλαίων ή
πιστώ-σεων. Η απαγόρευση έναρξης ή
συνέχι-σης διαδικασιών αναγκαστικής
εκτελέ-σεως μέχρι την 31-12-2004
επιβάλλεται μόνο για τις οφειλές
που αναπροσαρμό-ζονται. Και τούτο
προκύπτει από το γράμμα του δεύτερου
εδαφίου της πα-ραγράφου 2 του άνω
άρθρου 39 ν. 3259/04 και ειδικότερα
α) από τη φράση «για την είσπραξή
τους», η οποία παραπέ-μπει στο πρώτο
εδάφιο της ίδιας παρα-γράφου, που
υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα σε
αναπροσδιορισμό μόνο των οφειλών
που πληρούν τις προϋπο-θέσεις της
πρώτης παραγράφου του ίδιου πάντοτε
άρθρου και β) από το δι-καίωμα που
παρέχεται μόνο στους οφειλέτες αυτών
των οφειλών να ζητή-σουν τη ρύθμιση
της εξοφλήσεως τους στα πλαίσια αυτής
της νομοθετικής πα-ρεμβάσεως (παρ.2
και 4). Η απαγό-ρευση της έναρξης
ή της συνέχισης των διαδικασιών
αναγκαστικής εκτέλεσης διαρκεί :α)κατ’
αρχάς και για όσες από τις οφειλές δεν
έχει υποβληθεί αίτηση ρύθμισης τους
μέχρι 31-12-2004 (αρκεί το πιστωτικό
ίδρυμα να είναι υποχρεω-μένο να
αναπροσδιορίσει την οφειλή με βάση
το ν. 3259/04, β) για όσες υποβ-ληθεί
εμπροθέσμως (μέχρι 31-10-2004)
αίτησης ρύθμισης, όσο διαρκεί η απάντηση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε αυτήν (αίτηση)δηλαδή το αργότερο μέχρι
την πάροδο 90 ημερών από την υποβολή
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της αίτησης και γ) για όσες οφειλές ρυθμιστούν, όσο τηρούνται οι όροι ρύθμισης
και για 90 ημέρες από την καθυστέρη-ση
εξόφλησης κάποιας από τις δόσεις της
ρύθμισης (άρθρο 39 παρ. 6 ν. 3259/04).
Επομένως, για τις λοιπές οφειλές, οι
οποίες δεν αναπροσδιορίζονται, δεν
τίθεται θέμα απαγόρευσης της έναρξης
διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης
για την είσπραξη τους ή της συνέχισης
των διαδικασιών που έχουν ήδη ξεκινήσει πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου
αυτού. Άλλωστε ο σκοπός του νομοθέτη, όπως και παλαιότερα ερμηνεύθηκε στην παρόμοια περίπτωση του
άρ-θρου 30 παρ. 4 β΄ ν. 2789/2000,
όπως τροποποιήθηκε αρχικά το άρθρο
47 παρ. 1 ν. 2873/2000 και εν συνεχεία
με το άρθρο 42 παρ. 2 ν. 2912/2001,
ήταν η ανακούφιση των δανειοληπτών
από τις δυσμενείς επιπτώσεις που είχε
η κα-κή επιχειρηματική τους πορεία στις
συναλλαγές τους με τα πιστωτικά ιδρύματα και όχι η προβολή προσκομμάτων
ή η δυσχέρανση της εκτελεστικής διαδικασίας ή η τροποποίηση των σχετικών
διατάξεων του Κ.Πολ.Δικ.
Εν προκειμένω, από την εκτίμηση των εγγράφων που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Με βάση την
υπ’ αριθμ. 838223/12-2-2003 σύμβαση
δανείου, η οποία καταρτίσθηκε μεταξύ
των εκπροσώπων της καθής και του
ανακόπτοντος, στο κατάστημα της στην
Αμφιλοχία Αιτ/νίας, ο τελευταίος έλαβε
ως δάνειο κεφάλαιο ύψους 23.000 ευρώ. Κατόπιν, η καθής, ένεκα της μη
ομαλής εξέλιξης της ως άνω δανειστικής
συμβάσεως, εξέδωσε σε βάρος του
ανακόπτοντος την με αριθμό 17/2004
Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου,
αντίγραφο της οποίας κοινοποίησε στον
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ανακόπτοντα με την κάτωθι αυτής από
27-5-2004 επιταγή προς πληρωμή, ποσού 25.420, 11 ευρώ, πλέον νομίμων
τόκων και εξόδων. Στη συνέχεια η
κα-θής προέβη στην κατάσχεση των
περι-γραφομένων λεπτομερώς στην
υπό κρί-ση ανακοπή ακινήτων και
περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 971/2004
έκθεση αναγ-καστικής κατάσχεσης, του
δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου
Αγρινίου Χ.Λ. Μετά από διόρθωση της
ως άνω κατασχετήριας έκθεσης με την
υπ’ αριθμ. 1243/2004 απόφαση του
Μονο-μελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου,
συνετά-γη η ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ.
991/14-10-2004 Α΄ επαναληπτική έκθεση
αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου,
ενώ ορίσθηκε και ημέρα πλειστηριασμού η 17-11-2004. Κατά την ημέρα
έναρξης ισχύος της διατάξεως του άρθρου 39 του ν. 3259/04, η ως άνω οφειλή
ανέρχονταν στο ποσό των 27.375,95
ευρώ και ως εκ τούτου, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη,
δεν υπόκεινταν σε επανακαθορισμό
δυνάμει του άρθρου 39 ν. 3259/04, αφού
δεν υπερέβαινε το τριπλάσιο του χορηγηθέντος κεφαλαίου. Έτσι, εφόσον η
οφειλή του ανακόπτοντος δεν υπαγόταν
σε αναπροσδιορισμό, δεν ετίθετο θέμα
απαγόρευσης συνέχισης της εκτελεστικής διαδικασίας, που άρχισε με την
επί-δοση αντιγράφου της υπ’ αριθμ.
17/2004 Διαταγής Πληρωμής με την
από 27-5-2004 επιταγή της καθής προς
πληρωμή και συνεχίσθηκε με την υποβολή της κατασχέσεως για την οποία
συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 971/8-7-2004
έκθεση κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του ως άνω δικαστικού επιμελητή.
Με βάση τα ανωτέρω, νόμιμα δόθηκε
από την καθής η σχετική εντολή για
συνέχιση της εκτελεστικής διαδικασίας,
στα πλαίσια της οποίας συντάχθηκε η
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με αριθμό 991/14-10-2004 Α΄ επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης. Η απαίτηση της καθής κατά τα
προαναφερόμενα είναι βέβαιη και
εκκα-θαρισμένη ως μη εμπίπτουσα
στις ανα-προσαρμοζόμενες οφειλές της
πρώτης παραγράφου του άρθρου 39 ν.
3259/04 και νόμιμα επισπεύδεται βάσει
αυ-τής αναγκαστική εκτέλεση χωρίς
να απαιτείται να αναγνωριστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Περαιτέρω,
η παράλειψη ενημέρωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα των οφειλετών για τη
μη μεταβολή των σχέσεων μεταξύ τους,
δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος κατ’
άρθρο 281 ΑΚ δεδομένου ότι σύμ-φωνα
με τις διατάξεις του ν. 3259/2004 δεν
επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύμα-τα
να γνωστοποιούν το ύψος της οφει-λής
χωρίς την υποβολή σχετικής αίτη-σης
στους οφειλέτες για τη συνομολόγηση της ρύθμισης ή για όσο χρόνο
ο οφειλέτης είναι ενήμερος εφόσον
οι οφει-λές τους δεν εμπίπτουν στη
ρύθμιση της παρ.1 του άρθρου 39 ν.
3259/04. Επί-σης, άλλη υποχρέωση
αυτεπάγγελτης ενημέρωσης για το
ότι δεν επήλθε μετα-βολή στο ύψος
της οφειλής ούτε προ-βλέπεται από
τις προαναφερόμενες διατάξεις, αλλά
και ούτε δικαιολογείται ενόψει του ότι
δεν επέρχεται κάποια μεταβολή στις
σχέσεις του πιστωτικού ιδρύματος με
τον οφειλέτη του και μάλι-στα δυσμενής
κατά τρόπο δυσανάλογο προς το
όφελος του πρώτου και εις βά-ρος του
δεύτερου. Επίσης, ο ισχυρι-σμός του
ανακόπτοντος ότι η καθής κα-τά τρόπο
αυθαίρετο δεν υπήγαγε την επίδικη
σύμβαση του δανείου στη ρύθ-μιση του
άρθρου 39 του ν. 359/04 και έτσι έθεσε
σε κίνδυνο τα συμφέροντα του, κατά
παράβαση και πάλι της δια-τάξεως του
άρθρου 281ΑΚ απορρι-πτέος κρίνεται
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ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος δεδομένου
ότι η καθής προ πάσης αιτή-σεως του
ανακόπτοντος τον ενημέρωσε περί μη
καταβολής του χρέους του, αφού το
οφειλόμενο ποσό (27.375,95 ευρώ) επί
αρχικού κεφαλαίου 23.000 ευρώ, δεν
εμπίπτει στη ρύθμιση του άρθρου 39
του ν. 3259/04 κατά τα ανα-φερόμενα
στη μείζονα σκέψη, ο ίδιος δε δεν
ήταν ενήμερος ως μη έχων κατα-βάλει
μέχρι τότε τις συμφωνηθείσες δόσεις. Με την ανωτέρω από 7-10-2004

ανακοίνωση της προς τον ανακόπτοντα,
η καθής, χωρίς να τον αιφνιδιάσει, τον
πληροφόρησε για το γεγονός της μη
υπαγωγής του στις διατάξεις του ως
άνω νόμου, καθιστώντας του έτσι γνωστό το ενδεχόμενο άσκησης εκ μέρους
της, του νομίμου δικαιώματος της περί
επισπεύσεως της διαδικασίας της
αναγκαστικής εκτελέσεως. Με βάση τα
ανωτέρω, η ανακοπή πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

903/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Κρηνίδης, Δημήτριος Γιαννακός, Ευάγγελος
Ματσούκης, Αλέκος Καρώκης, Άγγελος Πίγκας).
Εταιρία. Απαγόρευση άσκησης στον εταίρο για λογαριασμό του ή ξένο λογαριασμό
πράξεων αντιθέτων προς τα συμφέροντα της εταιρίας (747 ΑΚ). Ποιες κατ’ αρχήν είναι
οι απαγορευμένες πράξεις. Η παράβαση της διάταξης αυτής (747 ΑΚ) νομιμοποιεί την
εταιρία για έγερση ΄΄αγωγής επί παραλείψει¨. Αν ο υπαίτιος βαρύνεται με υπαιτιότητα,
γεννιέται υποχρέωση προς κάλυψη της ζημίας της εταιρίας.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
747 Α.Κ., ΄΄ο εταίρος δεν δικαιούται να
ενερ-γεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό
πρά-ξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της
εταιρίας΄΄. Η συγκεκριμένη αυτή διάτα-ξη
επιτάσσει την παράλειψη κάθε πράξεως που αντιτίθεται στα εταιρικά συμφέροντα και είναι απόρροια της υποχρέωσης πίστεως των εταίρων ή κατά
παρεμφερή άποψη της υποχρέωσης
προωθήσεως του κοινού σκοπού. Από
το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης εταιρίας και,
πρωτευόντως βεβαίως, αλλά όχι αποκλειστικώς, από τον πραγματικά επιδιωκόμενο σκοπό της, κρίνεται το
΄΄ποιες ΄΄ πράξεις απαγορεύονται. Ως,
κατ’ αρχήν απαγορευμένες πράξεις θα

μπορούσαν να χαρακτηριστούν η διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων, η
ιδιόχρηση της εταιρικής περιουσίας, η
παράλειψη γνωστοποίησης στην εταιρία
σημαντικών πληροφοριών, η επιδίωξη
ατομικών οικονομικών ωφελειών από
την εταιρική δραστηριότητα, η συμμετοχή
σε εταιρία με την ίδια δραστηριότητα, η
αποκάλυψη του εταιρικού απορρή-του,
η πρόσκληση ζημιών και η μεταβί-βαση
της εταιρικής μερίδας σε ανταγω-νιστές
της εταιρίας. Η από την πιο πάνω
διάταξη απαγόρευση ισχύει σ’ όλη τη
διάρκεια της παραγωγικής ζωής της
εταιρίας αλλά και μετά τη λύση της και
μέχρις της λήξεως της εκκαθάρισης της,
οπότε θραύεται ο εταιρικός δεσμός. Η
παράβαση της διατάξεως του άρθρου
747 Α.Κ. νομιμοποιεί την εταιρία στην
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έγερση ΄΄αγωγής επί παραλείψει΄΄. Σε
παύση δε της παραβάσεως και παραλείψεως της στο μέλλον υποχρεούται
ο εταίρος, έστω και αν ενεργεί ανυπαιτίως. Αντιθέτως, για να γεννηθεί
υπο-χρέωση του παραβάτη να καλύψει
τις ζημιές, που τυχόν προξένησε η
παρά-νομη συμπεριφορά του, απαιτείται

να τον βαρύνει υπαιτιότητα σύμφωνα με
τις γενικές διατάξεις των άρθρων 330 επ.
και 746 Α.Κ. (Γεωργιάδη- Σταθόπου-λου,
Αστικός Κώδιξ, Τόμος ΙV, Ειδικό Ενοχικό,
έκδοση 1982, άρθρο 747, σελ. 24-25,
αριθμοί 1 έως 6).

921/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαρία Μπαλάσκα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Μπουρμπούλης, Παναγής Καππάτος).
Ανώνυμη εταιρεία. Δάνεια κ.λ.π προς ιδρυτές, μέλη δ.σ., γενικούς διευθυντές
κ.λ.π. ή ορισμένους συγγενείς τους απαγορεύονται χωρίς απόφαση της γενικής
συνέλευσης. Ποίοι είναι οι ¨διευθυντές¨. Απαιτείται «άδεια» γιατί η «έγκριση» δεν αρκεί.
Σύμβαση δανείου διευθυντού προς την εταιρεία χωρίς άδεια της γ.σ. Είναι άκυρη και
απορρίπτεται η αγωγή. Περιστατικά.

Με το άρθρο 23α του ν. 2190/
1920 «περί ανωνύμων εταιρειών»
που προστέθηκε με το ν. 5076/1931
και αντι-καταστάθηκε με το άρθρο
10 ν.δ. 4237/1962 ορίζεται ότι : «1.
δάνεια της εται-ρείας προς ιδρυτάς
μέλη του διοικητικού συμβουλίου,
γενικούς διευθυντάς ή διευ-θυντάς
αυτής, συγγενείς αυτών και μέχρι και του
τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγ-χιστείας
συμπεριλαμβανομένων ή συ-ζύγων των
ανωτέρω ως και παροχή πι-στώσεως
προς αυτούς καθοιονδήποτε τρόπον
ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυ-τών
προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. 2. Οιαδήποτε
άλλαι συμβάσεις της εταιρείας μετά
των ως άνω προσώπων είναι άκυροι
άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως
υπό της γενικής συνελεύσεως των
μετό-χων… Η απαγόρευσις αυτή δεν
ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη
εξερ-χόμενης των ορίων της τρέχουσας
συναλλαγής της εταιρείας μετά των

πελατών της». Από τις διατάξεις αυτές
που έχουν θεσπισθεί για την πρόληψη
ενδεχομένων καταχρήσεων από τα πρόσωπα που διευθύνουν την εταιρεία, προκύπτει ότι ως «διευθυνταί» νοούνται και
οι υπάλληλοι της εταιρείας οι διευθύνοντες την όλη επιχείρηση ή ορισμένο κλάδο αυτής, πράγματι και ανεξαρτήτως
του τίτλου τον οποίον φέρουν, εις δε την
τρέχουσα συναλλαγή της εταιρείας με-τά
των πελατών της, όρος που χρησιμοποιείται στο νόμο όχι κυριολεκτικώς
αλ-λά προς δήλωση του συνήθως
συμβαί-νοντος, περιλαμβάνονται και οι
μετά του προσωπικού αυτής συμβάσεις
πάσης φύσεως, οι οποίες εξαιρουμένων
των απολύτως απαγορευμένων δανείων
παροχών πιστώσεων και εγγυήσεων,
είναι έγκυροι και αν δεν υποβλήθηκαν
στην προηγούμενη έγκριση της γενικής
συνέλευσης, εφόσον το περιεχόμενο
αυτών και οι ειδικότεροι συνομολογηθέντες όροι δεν υπερβαίνουν το σύνηθες
για τη συγκεκριμένη περίπτωση μέτρο,
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προσδιοριζόμενο από τη δραστηριότητα της εταιρείας, την οικονομική της κατάσταση και τις ανάγκες της εταιρείας,
που ικανοποιούνται από τις συμβάσεις
αυτές (ΑΠ 627/1974 ΝοΒ 1975,50).
Ειδικότερα από τη διατύπωση και την
έννοια των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι τον κανόνα αποτελεί η κυριότητα των οιωνδήποτε άλλων συμβάσεων
των αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές
προσώπων μετά της εταιρείας και ότι
κατ’ εξαίρεση οι συμβάσεις αυτές είναι
έγκυρες στις περιπτώσεις της προηγούμενης ειδικής έγκρισης αυτών από
τη γενική συνέλευση των μετοχών ή
της ένταξης τους εντός των ορίων της
τρέ-χουσας συναλλαγής της εταιρείας.
Έτσι προβάλλοντας η εταιρεία την ακυρότητα ορισμένης σύμβασης, λόγω της
κατάρτισης της με κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα, απόκειται στο μαχόμενο υπέρ του κύρους αυτής να προτείνει και να αποδείξει την προηγούμενη
έγκριση της από τη γενική συνέλευση
των μετόχων, με την οποία συμπληρώθηκε η αντίστοιχη εξουσία του διοικητικού συμβουλίου ή το αντικείμενο
της σύμβασης αυτής εντάσσεται στα
όρια της τρέχουσας συναλλαγής της
εταιρεί-ας, υπό την ως άνω έννοια.
Περαιτέρω από τις παραπάνω διατάξεις
του άρθ-ρου 23α §§1 και 2 του ν.
2190/1920 σε συνδυασμό, προς τις
διατάξεις των άρθ-ρων 180 και 183
ΑΚ συνάγεται ότι εξαι-ρουμένων των
συμβάσεων περί δανείων, παροχής
πιστώσεων ή εγγυήσεων υπέρ των
μνημονευομένων σ’ αυτές προ-σώπων
οι οποίες αφεαυτών είναι άκυ-ρες,
όλες οι λοιπές συμβάσεις είναι επί-σης
άκυρες, εκτός από εκείνες, που δεν
εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας
συναλλαγής, ή προηγήθηκε ειδική έγκριση αυτών από τη γενική συνέλευση
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των μετοχών. Απαιτείται δηλαδή άδεια
της γενικής συνέλευσης, την έλλειψη
των οποίων δεν θεραπεύει η εκ των
υστέρων έγκριση της συνέλευσης αυτής,
την οποία αποκλείει ο νόμος, αξιώνοντας
«προηγούμενη έγκριση» έτσι ώστε να
αποφεύγεται το ενδεχόμενο, η γενική
συνέλευση ευρισκομένη πριν από το τετελεσμένο γεγονός, να ενδώσει εκεί που
θα είχε αρνηθεί την άδεια της (ΟλΑΠ
32/1975 ΕΕργΔ 1975,519, ΑΠ 452/2005
ΕλλΔνη 46.1446, ΑΠ 1802/2001 ΕλλΔνη
43,1405, ΑΠ 842/1999 ΕλλΔνη 41. 418,
ΑΠ 248/1998 ΕΕμπΔ 99, 511).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η εναγομένη
που είναι ανώνυμη εταιρεία, έχει την
έδρα της στην Ιθάκη του νομού Κεφαλληνίας και σκοπός της είναι α)η ίδρυση
και εκμετάλλευση ιχθυογεννητικού
σταθμού παραγωγής γόνου τσιπούρας,
λαυρακίου και άλλων ιχθύων και η
περαιτέρω εμπορία και διάθεση τους
στην ελληνική αγορά: β)η ίδρυση μονάδας εντατικής πάχυνσης των παραπάνω
ιχθύων και η περαιτέρω εμπορία και
διάθεση τους στην ελληνική και ξένη
αγορά. Ο ενάγων προσλήφθηκε από
την εναγομένη και προσέφερε τις
υπη-ρεσίες του από το έτος 1993 ως
Διευ-θυντής στο τμήμα παραγωγής στις
εγκαταστάσεις της στην «Μακρυά Πούντα» Ιθάκης όπου και η έδρα της, είχε
δε αναπτύξει, όπως ομολογεί και ο ίδιος,
στενές φιλικές σχέσεις με τον Πρό-εδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Γ.Μ,
ο οποίος υπήρξε και ιδρυτικό στέ-λεχος
της εναγομένης, από τη θέση του δε
αυτή παραιτήθηκε με την από 11.4.2002
έγγραφη δήλωση παραίτη-σης του,
στην οποία μεταξύ άλλων ανέ-φερε
ότι «ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέρ-γειας
περνά εδώ και 11/2 χρόνο μια βα-θειά
κρίση. Η εταιρεία μας έχει επηρεα-σθεί
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και υφίσταται τις συνέπειες της κρί-σης
αυτής». Στις 25.7.1996 μεταξύ του
παραπάνω Προέδρου της εναγομένης
και του ενάγοντος συνήθη προφορική
σύμβαση δανείου με βάση την οποία
ο ενάγων δάνεισε την εναγομένη με το
ποσό των 9.820.000 δρχ. ή 28.818,78
ευρώ, το οποίο ήταν άτοκο και χωρίς
να ορισθεί η ακριβής ημερομηνία επιστροφής του, το ποσό αυτό ο ενάγων
το κατέβαλε μέσω τραπεζικού εμβάσματος της ΕΤΕ στις 26.7.1996 στον προσωπικό λογαριασμό του εκπροσώπου
της εναγομένης. Στη συνέχεια ο ενάγων
στις αρχές Μαΐου 1998 συνήψε προφορικά και νέα σύμβαση δανείου με τον
προαναφερθέντα νόμιμο εκπρόσωπο
της εναγομένης Γ.Μ, με βάση την
οποία, ο πρώτος της δάνεισε επίσης
άτοκα το ποσό των 12.260.000 δραχ.
ή 35.979,45€ με την υποχρέωση η
εναγο-μένη να του αποδώσει όλο το
ποσό κα-θώς και το ποσό του πρώτου
δανείου, το οποίο εξακολουθούσε να του
οφείλει μέχρι τις 30.9.1999. Ακολούθως
με τραπεζικά εμβάσματα της ΕΤΕ
ποσού 2.260.000 δραχ. στις 4.5.1998
και της ΑΤΕ ποσού 9.000.000 δρχ. στις
23.6.1998 και ποσού 1.000.000 δρχ.
στις 25.6.1998 αντίστοιχα, εισέπραξε
το παραπάνω συνολικό ποσό η εναγομένη και το διέθεσε όπως και το πρώτο ποσό για την κάλυψη των υπο-χρεώσεων της. Παρέδωσε δε ο ανωτέρω
εκ-πρόσωπος της στον ενάγοντα
προς εξασφάλιση των δύο δανείων τις
παρα-κάτω επιταγές:α) την υπ’ αριθμ.
9839115-6 της Εμπορικής Τράπεζας
ποσού 4.000.000 δραχ. με τόπο εκδόσεως στην Ηγουμενίτσα και ημερομηνία
4.2.1999 εις διαταγήν της εναγομένης
εκδόσεως της επιταγής αυτής του Δ.Μ
ιχθυοκαλλιεργητή στα Σύβοτα Θεσπρωτίας και β) την υπ’ αριθμ. 3822817-9
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της ΕΤΕ με τόπο εκδόσεως τα Αντίκυρα Βοιωτίας ημερομηνία 10.1.1999
ποσού 6.094.500 δραχ. εις διαταγήν
της εναγομένης από την εκδότρια
SPARUS LTD. Τις επιταγές αυτές
όπως ομολογεί ο ενάγων εισέπραξε
εις εξό-φληση του πρώτου δανείου
καθώς και έναντι του δευτέρου, ποσού
294.000 δραχ. Ειδικότερα για το δεύτερο
δάνειο, του είχε παραδώσει ο ανωτέρω
Γ.Μ 5 επιταγές της ΕΤΕ εκδόσεως της
ενα-γομένης ποσού 2.500.000 δρχ.
εκάστη με τόπο έκδοσης την Ιθάκη και
ημερο-μηνίες :α) 10.2.1999 η υπ’ αριθμ.
0218451-2, β)20.2.1999 η υπ’ αριθμ.
0218452-3, γ) 10.3.1999 η υπ’ αριθμ.
0218454-5, δ)20.3.1999 η υπ’ αριθμ.
0218453-4 όλες εις διαταγήν του ενάγοντος, οι οποίες όμως δεν πληρώθηκαν κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες επειδή ο ενάγων γνώριζε την
ανυπαρξία διαθεσίμων κεφαλαίων στην
πληρώτρια τράπεζα από την εναγομένη
και λόγω των στενών φιλικών σχέσεων
του με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της δεν τις εμφάνισε προς
είσπραξη εντός της νόμιμης προθεσμία
των. Ωστόσο όμως η ένδικη σύμβαση
του δευτέρου δανείου η οποία μόνον
αφορά την προκειμένη υπόθεση καταρτίστηκε μεταξύ του ενάγοντος, υψηλόβαθμου στελέχους της, ως Διευθυντή
παραγωγής και του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου της, δίχως
να έχει προηγηθεί ειδική απόφαση και
έγ-κριση της από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων αυτής, κατά παράβαση του
άρθρου 23α του ν. 2190/1920, σύμφωνα
και με την σχετική μείζονα σκέψη που
προηγήθηκε, είναι άκυρη και συνεπώς
ανίσχυρη, διότι δεν καταρτίστηκε στο
πλαίσιο της καθημερινής δράσης της
εναγομένης αλλά ξεφεύγει από τα
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όρια των τρεχουσών συναλλαγών
αυτής με βάση την καθημερινή της
δράση και το εμπορικό αντικείμενο της
ενόψει και του ύψους του δανεισθέντος
(ατόκως) ποσού των 12.000.000 δρχ.
που υπερβαίνει το σύνηθες για τη
συγκεκριμένη περίπτωση μέτρο ιδίως αν
ληφθεί υπόψη η δυσχερής οικονομική
κατάσταση και οι ανάγκες της εταιρείας.
Ειδικότερα ο ενάγων, που έφερε και
το βάρος αποδείξεως δεν απέδειξε ότι
ένδικη σύμβαση δανείου ήταν συνήθης
για την εναγομένη και συγκεκριμένα, ο
μάρτυρας που εξετάστηκε κατά πρόταση
του, ο οποίος είναι και αδελφός αυτού,
μεταξύ των άλλων κατέθεσε και ότι «η
οικονομική κατάσταση της εναγομένης
εταιρείας μάλλον δεν πήγαινε καλά, ήταν
μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας…η ενα-

γομένη κατέφευγε σε τρίτους για δανεισμό, αλλά δεν εγνώριζαν ονόματα» (δανειστών). Δεν προσδιόρισε όμως ο ανωτέρω μάρτυρας ούτε το ύψος των δανείων, που ελάμβανε, ούτε το χρόνο και
τους όρους δανεισμού της εναγομένης
με συνέπεια η ένδικη σύμβαση δανείου
να μην εμπίπτει στην έννοια των τρεχουσών συναλλαγών ώστε να μην είναι
αναγκαία προϋπόθεση για το κύρος της
η παραπάνω έγκριση της από τη Γ.Σ.
των μετοχών της εναγομένης. Ακολούθως προς τα ανωτέρω πρέπει να γίνει
δεκτή κατ’ ουσίαν η σχετική καταλυτική
της αγωγή ένσταση, που παραδεκτά
προβλήθηκε από την εναγομένη (άρθ.
23α §2 ν.2190/1920) και αφού δεν
υπάρχει άλλη νομική βάση, να απορριφθεί η αγωγή ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν.

1022/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Βούλγαρης, Ευστάθιος Σκούρας).
Συναλλαγματική ή επιταγή. Ατελής. Αν συμπληρωθεί εναντίον των γενομένων συμφωνιών,
αναφορικά με την συμπλήρωση δεν δύναται να αντιταχθεί κατά του κομιστή παρά μόνον
αν αυτός απόκτησε τη συναλλαγματική ή την επιταγή με κακή πίστη ή αν κατά την κτήση
της διέπραξε βαρύ πταίσμα. Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν.
5325/1932 ¨ περί συναλλαγματικής κλπ ¨ και 13 του ν. 5960/1933 ¨περί επιταγής¨, μπορεί
να τεθεί σε κυκλοφορία, φέρουσα απλή υπογραφή είτε του αποδέκτη (συναλλαγματικής) ή
του εκδότη (επιταγής) με την πρόθεση να δημιουργηθεί θεληματικά ατελής συναλλαγματική
ή επιταγή η οποία μπορεί να συμπληρωθεί στη συνέχεια με βάση τη συμφωνία που έγινε
με τον πρώτο λήπτη της. Η συμπλήρωση του τόπου, χρόνου και κυρίως του ποσού μπορεί
να γίνει (εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία) και από τον περαιτέρω κομιστή αφού
επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος προς συμπλήρωση. Πλαστογράφηση θεωρείται
ότι υπάρχει αν συμπληρωθεί ατελής συναλλαγματική ή επιταγή για την οποία δεν υπάρχει
συγκεκριμένη συμφωνία για τον τρόπο συμπλήρωσης. Ένσταση πλαστότητας του τίτλου,
βίας ή απειλής, ανικανότητας ή ελλείψεως πληρεξουσιότητας προτείνονται, κατά παντός
κομιστή έστω και καλόπιστου. Περιστατικά.

Με το άρθρο 10 του ν. 5325/1932

«περί συναλλαγματικής και γραμματί-ου
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εις διαταγή» και 13 του ν. 5960/1933
«περί επιταγής» ορίζεται ότι εάν συναλλαγματική ή επιταγή, αντίστοιχα, ατε-λής
κατά την έκδοση, συμπληρωθεί εναντίον
των γενομένων συμφωνιών τού-των,
αναφορικά με την συμπλήρωση δεν
δύναται να αντιταχθεί κατά του κομιστή ειμή μόνο εάν ούτος απέκτησε την
συναλλαγματική ή την επιταγή με κακή
πίστη ή εάν κατά την κτήση της διέπραξε βαρύ πταίσμα. Από τις παραπάνω
ταυτόσημες κατά περιεχόμενο διατάξεις προκύπτει ότι μπορεί να τεθεί σε
κυκλοφορία, φέρουσα απλή υπογραφή
είτε του αποδέκτη (συναλλαγματικής) ή
του εκδότη (επιταγής) με την πρόθεση
να δημιουργηθεί θεληματικά ατελής
συναλλαγματική ή επιταγή, η οποία
όμως, μπορεί να συμπληρωθεί στη
συνέχεια, με βάση τη συμφωνία που
έγινε, με τον πρώτο λήπτη της. Η συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων
(τόπου και χρόνου πληρωμής και κυρίως του ποσού) της λευκής (όπως καλείται) συναλλαγματικής ή επιταγής ελλείψει αντιθέτου συμφωνίας, μπορεί να
γίνει και από περαιτέρω κομιστή (εκτός
του αρχικού λήπτη), δοθέντος ότι, επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος
προς συμπλήρωση σε κομιστή μεταγενέστερα του αρχικού λήπτη. Η μη τήρηση της συμφωνίας συμπληρώσεως της
λευκής συναλλαγματικής ή επιταγής
δεν αποτελεί πλαστογράφηση της. Τέτοια (πλαστογράφηση) θεωρείται ότι
υπάρχει, εάν συμπληρωθεί ατελής με
την παραπάνω έννοια συναλλαγματική
η επιταγή για την οποία δεν υπάρχει
συγκεκριμένη συμφωνία περί του τρόπου συμπλήρωσης της (ΑΠ 923/2002,
Ελ.Δ. 44, 1318, ΑΠ 281/95 Ελ.Δ.
97/107, ΑΠ 839/94 Ελ.Δ. 37/150, ΕφΑθ
1373/2003, Ελ.Δ. 46, 857, Εφ.Αθ.
10119/97 Ελ.Δ. 1998, 1411). Τέλος,
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ενώ οι ενστάσεις μη έγκυρης ανάληψης
υποχρεώσεως του οφειλέτη εκ της επιταγής, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης της κλοπής (έλλειψη σύμβασης παραδόσεως του τίτλου σε κυκλοφορία με
την βούληση του εκδότη), προτείνονται
κατά του τρίτου κομιστή, μόνο, αν αυτός
ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του
οφειλέτη, οι ενστάσεις της πλαστότητας
του τίτλου, βίας ή απειλής, ανικανότητας ή ελλείψεως πληρεξουσιότητας
προτείνονται, κατά ρητή διάταξη του
νό-μου (άρθ. 10 και 11 ν. 5960/33). κατά
παντός κομιστή έστω και καλόπιστου
(ΑΠ 580/2001, ΕλΔ 43, 1399). Εν προκειμένω, από τις ένορκες καταθέσεις
των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο
ακροατήριο του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα προς την εκκαλουμένη πρακτικά
του και όλα τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, για ορισμένα των
οποίων γίνεται ειδική μνεία κατωτέρω,
αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αδελφός της εκκαλούσας Σ.Π, έμπορος
μο-τοσικλεττών και αξεσουάρ στη
Ναύπα-κτο, είχε εμπορική συνεργασία
με τον Ν.Κ του Ι, ο οποίος διατηρούσε
κατά-στημα εμπορίας μοτοσικλετών
στο Βύ-ρωνα Αττικής (οδός Κ αρ). Η
εκκαλού-σα είχε χορηγήσει στον ως άνω
αδελφό της τις με αριθμό 2809224-0
και 2809225-1 επιταγές από τον υπ’
αριθμ. 01140165561 λογαριασμό της
στην Εθνική Τράπεζας της Ελλάδας, οι
οποίες έφεραν μόνο την υπογραφή της
και αποτύπωμα σφραγίδας αυτής και
ήταν ασυμπλήρωτες κατά τα υπόλοιπα
στοιχεία τους. Στις 19-4-2000 ο αδελφός
της εκκαλούσας Σ.Π σκοτώθηκε σε
τρο-χαίο ατύχημα και οι παραπάνω
επιτα-γές περιήλθαν στα χέρια του Ν.Κ
με τον οποίο αυτός συγκατοικούσε στον
Βύρωνα Αττικής. Ο Ν.Κ συμπλήρωσε
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αυθαιρέτως τις επιταγές αυτές και ειδικότερα ανέγραψε και στις δύο το ποσό
των 8.000.000 δραχμών και ημερομηνία
εκδόσεως 24.2-2001 και 17-3-2001,
αντιστοίχως και το όνομα του Φ.Σ ως
λήπτη του ποσού των επιταγών. Ο τελευταίος μεταβίβασε τις επιταγές αυτές
με οπισθογράφηση στην εφεσίβλητη
εταιρεία, η οποία τις εμφάνισε, δια του
νομίμου εκπροσώπου της Η.Κ, εμπρόθεσμα στην πληρώτρια Τράπεζα, πλην
όμως δεν πληρώθηκαν ελλείψει αντικρίσματος. Η κατά τα άνω συμπλήρωση
των επιταγών, όμως, που έγινε χωρίς
τη γνώση και τη συναίνεση της εκκαλούσας, χωρίς δηλαδή την ύπαρξη
συμφωνίας για τη συμπλήρωση της,
συνιστά πλαστογραφία (νόθευση) των
τίτλων από τον Ν.Κ, ο οποίος και για την
πράξη του αυτή (πλαστογραφία) καταδικάστηκε κατόπιν της από 6-9-2001
εγκλήσεως της εφεσίβλητης (και του

άλλου αδελφού της Δ.Π) με την 76035/512-2005 απόφαση του Τριμελούς Πλημ/
κείου Αθηνών σε συνολική φυλάκιση
3 ετών. Η πλαστογραφία αυτή των
επιταγών αντιτάσσεται, όπως σημειώθηκε, εναντίον κάθε μεταγενέστερου
έστω και καλής πίστεως κομιστή των
τίτλων, επομένως και της εφεσίβλητης.
Κατ’ ακολουθίαν, η εκκαλούσα δεν τέλεσε εις βάρος της εφεσίβλητης την
αδικοπραξία της έκδοσης ακάλυπτων
επιταγών που επικαλείται η τελευταία
με τις αγωγές της. Επομένως, οι ένδικες
αγωγές πρέπει ν’ απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμες και έσφαλε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που τις δέχθηκε και
υποχρέωσε την εκκαλούσα (εναγομένη)
να πληρώσει την εφεσίβλητη το ποσό
κάθε επιταγής και συνολικά 46.955,
24€ ήτοι 16 000.000 δρχ. (8.000.000 +
8.000.000 δρχ.), ως αποζημίωση.

1023/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Γρίνος, Πάνος Παπαχρήστου).
Σήμα. Δικαιώματα εκείνου που κατέθεσε νόμιμα αλλοδαπό σήμα. Μέχρι τη νόμιμη
διαγραφή του μπορεί να ζητήσει από κάθε τρίτον που χρησιμοποιεί σε όμοια προϊόντα του
το σήμα αυτό κατά παραποίηση ή αποτίμηση. Έννοια σήματος. Έννοια της παραποίησης
και αποζημίωσης. Έννοια χρηστών ηθών. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Έννοια και
προϋποθέσεις. Εφαρμόζονται συμπληρωματικά και στο επικουρικό ή βιομηχανικό σήμα
εφόσον η προστασία που παρέχουν οι ειδικές διατάξεις περί σημάτων (ν. 2239/1994) δεν
επαρκεί. Αθέμιτος ανταγωνισμός δεν χωρεί χωρίς δυνατότητα προκλήσεως συγχύσεως.
Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος. Έννοια και προϋποθέσεις. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
14, 15, 18, 21, 26, 31 και 33 του ν.
2239/1994 «περί σημάτων» προκύπτει
ότι εκείνος που κατέθεσε νόμιμα αλλοδαπό σήμα δικαιούται, μέχρι τη νόμιμη
διαγραφή του, να ζητήσει από κάθε

τρί-τον, όποιος χρησιμοποιεί σε ομοειδή
προϊόντα του το σήμα αυτό, κατά παραποίηση ή αποτίμηση, να παραλείψει
τη χρήση ή και τα δύο. Σήμα, κατά τη
διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.
2239/1994, είναι κάθε σημείο επιδε-
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κτικό γραφικής παράστασης ικανό να
διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Παραποίηση σήματος κατά
την έννοια των ως άνω διατάξεων του ν.
2239/1994, είναι η πιστή ή η κατά κύρια
σημεία του αντιγραφή ή αναπαράσταση ενός σήματος, σε ένα άλλο σήμα,
με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται
η εντύπωση ταυτότητας (πλήρους ή
κα-τά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά)
μεταξύ των δυο σημάτων, απομίμηση
δε η ιδιαίτερη προσέγγιση ενός σήματος
προς άλλο σήμα, εις τρόπον ώστε από
τη συνολική οπτική ή ηχητική τους εικόνα ή εντύπωση, ή από το συνδυασμό
εικόνας και ήχου και άσχετα από τις
επιμέρους ομοιότητες και διαφορές των
δύο σημάτων, να μπορεί να δημιουργηθεί στον κοινό καταναλωτή η εσφαλμένη
εντύπωση ή η σύγχυση ότι χρησιμοποιούνται από την ίδια επιχείρηση (ΑΠ
606/2005 ΕεμπΔ 2005,810, ΑΠ
1127/1994 ΕλλΔνη 38.1139). Ειδικότερα
στα σύνθετα σήματα, εκείνα, δηλαδή,
που απαρτίζονται από λέξεις και εικόνες,
ο κίνδυνος σύγχυσης, που προκύπτει απ’
την ομοιότητα τους, πρέπει να εξετάζε-ται
με βάση τη συνολική οπτική και ηχητική εντύπωση, για το σχηματισμό της
οποίας κρίσιμο μπορεί να είναι, τόσο
το λεκτικό, όσο και το εικαστικό μέρος.
Αντίθετα δεν ασκεί επιρροή το τμήμα
εκείνο του σήματος, που συνιστά περιγραφικές απλώς ενδείξεις (ΑΠ 751/1995
ΔΕΕ 3 (1996) 255, ΑΠ 1127/1994 ό.π.).
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
ν. 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού», απαγορεύεται στις εμπορικές,
βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές,
κάθε πράξη που γίνεται με σκοπό
ανταγωνισμού και αντίκειται στα χρηστά ήθη. Με την παραπάνω διάταξη
θε-σπίζεται γενική ρήτρα αθέμιτου αντα-
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γωνισμού, η οποία απαγορεύει στις
εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές
συναλλαγές κάθε πράξη που αντίκειται
στα χρηστά ήθη και γίνεται με σκοπό
ανταγωνισμού. Για να εμπίπτει μια
πράξη ανταγωνισμού στην απαγόρευση, πρέπει να πληρούνται οι εξής
προϋ-ποθέσεις:α) να υφίσταται σχέση
αντα-γωνισμού, β) η πράξη να τελείται
με πρόθεση ανταγωνισμού, β) η πράξη
να τελείται με πρόθεση ανταγωνισμού, γ)
να είναι αντικειμενικά ικανή να επιφέρει
τα επιδιωκόμενα με αυτήν αποτελέσματα
και δ) να αντίκειται στα χρηστά ήθη.
Η έννοια των χρηστών ηθών δεν
προσδιορίζεται από το νόμο, αλλά
αφήνεται στην κρίση του δικαστή να
κρίνει, μετά από επιμελή εκτίμηση κάθε
συγκεκριμένης περίπτωσης, με βάση το
αίσθημα και τις ιδέες κάθε δικαίου και
ορθά σκεπτό-μενου ανθρώπου, μέσα
στο συναλλα-κτικό κύκλο, όπου γίνεται
η πράξη (ΑΠ 79/2001 ΕλλΔνη 42.904,
ΕφΑθ 5489/1991 ΕλλΔνη 34.610,
Ρόκας, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, σελ.
28). Ως κριτήριο των χρηστών ηθών
χρησιμεύουν οι περί ηθικής ιδέες του
κοινωνικού ανθρώπου, που σκέπτεται
με χρηστότητα και φρόνηση, κατά την
εκάστοτε περί τούτου γενική αντίληψη
(ΑΠ 79/2001 ό.π., ΕφΘεσ 3000/2005
Αρμ 60.896). Η διάταξη του πιο πάνω
άρθρου θεσπίζει γενικό κανόνα, ο οποίος
εφαρμόζεται συμπληρωματικά και επί
εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος,
εφόσον η προστασία που παρέχουν οι
ειδικές διατάξεις περί σημάτων του ν.
2239/1994 δεν επαρκεί (ΕφΑθ 454/1990
ΕΕμπΔ 1991, 528, ΕφΑθ 5321/1989
ΕΕμπ Δ 1991, 537). Εξάλλου, σύμφωνα
με το άρθρο 13 παρ. 1 του ως άνω ν.
46/1914, όποιος κατά τις συναλλαγές
κά ν ε ι χ ρ ή σ η κά πο ι ο υ ο ν ό μ α το ς
εμπορικής επω-νυμίας ή ιδιαίτερου
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διακριτικού γνωρί-σματος καταστήματος
η βιομηχανικής επιχείρησης κατά τρόπο
που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση
με το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα ή
την επωνυμία τα οποία άλλος νόμιμα
μεταχειρίζεται, μπορεί να υποχρεωθεί
από τον τελευ-ταίο σε παράλειψη της
χρήσεως. Με βάση τη διάταξη αυτή
παρέχεται προ-στασία κατά την αρχή
της προτεραιότη-τας στον πρώτο ο
οποίος έκανε χρήση επωνυμίας ή του
διακριτικού γνωρίσμα-τος, έναντι του
δευτέρου ο οποίος κάνει χρήση όμοιας
επωνυμίας ή διακριτικού γνωρίσματος
κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει
σύγχυση, διότι ο μέσος καταναλωτής
βάσει του ενδιαφέροντος, της προσοχής
του και της εν γένει εντυ-πώσεως από το
πρώτο διακριτικό γνώ-ρισμα διαπλάσει
μια εικόνα, η οποία συνδέεται με την
άλλον μεταγενέστερη χρησιμοποίηση
του διακριτικού γνωρίσ-ματος. Αντίθετα
η δυνατότητα συγχύ-σεως και συνεπώς
προστασία αποκλεί-εται εάν το διακριτικό
γνώρισμα από μακρού αδιατάρακτα
χρησιμοποιείται ή δεν είναι ικανό να
προκαλέσει σύγχυ-ση στις συναλλαγές
(βλ .σχετ. ΑΠ 1780/1999 ΕλλΔνη 41.973,
ΑΠ 197/1989 ΕλλΔνη 31.1426, ΑΠ
711/1988 ΕλλΔνη 41.973, ΑΠ 197/1989
ΕλλΔνη 31.1426, ΑΠ 711/1988 ΕλλΔνη
30.1162, ΕφΑθ 7936/2001 ΔΕΕ 2002,
706). Γενικά δε χωρίς τη δυνατότητα
προκλήσεως συγχύσεως αθέμιτος
ανταγωνισμός δεν υπάρχει (ΑΠ
1123/2002 ΕλλΔνη 45.95, ΑΠ 1780/1999
ό.π., ΕφΑθ 7405/2004 ΕλλΔνη 47.205).
Τέλος, κατά την έννοια του άρθρου 281
ΑΚ το δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά
και όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου
που προηγήθηκε της ασκήσεως του,
καθώς και η πραγματική κατάσταση
που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα
που μεσολάβησε, δημιούργησαν στον
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οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν
θα ασκηθεί το δικαίωμα, σε τρόπο ώστε
η μεταγενέστερη άσκηση του, που θα έχει
επαχθείς για τον οφειλέτη συνέπει-ες,
να μη δικαιολογείται επαρκώς η κα-λή
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός
ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.
Μόνη η μακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόμη δημιούργησε
στον οφειλέτη την πεποίθηση ότι δεν
υπάρχει το δικαίωμα ή ότι δεν πρόκειται
πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη μεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλ’ απαιτείται να
συντρέχουν προσθέτως ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, προερχόμενες κυρίως από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου και του οφειλέτη,
ενόψει των οποίων και της αδράνειας του
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση
του δικαιώματος, που τείνει σε ανατροπή
της καταστάσεως που δη-μιουργήθηκε
υπό τις παραπάνω ειδικές συνθήκες
και διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο, να
εξέρχεται των ορίων που επιβάλλει
η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Στην
περίπτωση αυτή, η επιχειρούμενη από
το δικαιούχο ανατροπή της πιο πάνω
καταστάσεως δεν είναι απαραίτητο να
προκαλεί αφόρητες ή δυσβάστακτες
συνέπειες για τον οφειλέτη και να θέτει
έτσι σε κίνδυνο την οικονομική υπόσταση
της επιχειρήσεως του, αλλ’ αρκεί να
έχει δυσμενείς απλώς επιπτώσεις στα
συμφέροντα του (ΑΠ 1618/2006 ΕλλΔνη
48.155, ΑΠ 1040/2004 ΕλλΔνη 48.158).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο
Ε.ΔΖ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, είναι
δικαιούχος από 28.6.1972 του λεκτικού
σήματος «ROMA PIZZA», δυνάμει της
35/17.9.1976 αμετάκλητης απόφασης
του Δευτεροβαθμίου Διοικητικού Δικαστηρίου σημάτων, το οποίο έχει καταχωρισθεί στο σχετικό βιβλίο του Υπουρ-
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γείου Εμπορίου με αύξοντα αριθμό
56360, προκειμένου να διακρίνει προϊόντα πίτσας που υπάγονται στην κλάση
30. Η προστασία του εν λόγω σήματος
ανανεώθηκε και παρατάθηκε για μια
δεκαετία από την 29η Ιουνίου 1982. Στη
συνέχεια, με την 13871/18.11.1999 αίτηση του ως άνω Ε.Ζ, ζητήθηκε η μεταβίβαση του παραπάνω σήματος στην
πρώτη ενάγουσα εταιρεία, η οποία
συστάθηκε την 27.10.1994, μετά από
συγχώνευση των εταιρειών με τις
επωνυμίες «ROMA PIZZA»
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ-ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε» και
«ΑΦΟΙ ΖΑΓΚΑΝΑ Ο.Ε». Η αίτηση αυτή
έγινε δεκτή την 15.12.1999, με
αποτέλεσμα το ως άνω 56360 σήμα
«ROMA PIZZA», να ανήκει πλέον στην
πρώτη ενάγουσα και να καταχωριστεί
νόμιμα στα βιβλία σημάτων του
Υπουργείου Εμπορείου στο όνομα
αυτής. Επίσης, ο εν λόγω Ε.Ζ από τις
17.10.1990 είναι δικαιούχος δυνάμει της
8139/1992 αμετάκλητης απόφασης της
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και του
συνθέτου σήματος που αποτελείται από
τις λέξεις «ROMA» και «ΡΙΖΖΑ», και στη
μέση αυτών μια απεικόνιση, ήτοι την
κεφαλή ενός μαγείρου με καπέλο εντός
κύκλου, προκειμένου να διακρίνει
προϊόντα πί-τσας και μακαρονάδας που
υπάγονται στις κλάσεις 29 και 30 και
έλαβε τον αριθμό 109848. Το σήμα αυτό,
ο ως άνω Ε.Ζ, με την 13872/18.11.1999
αίτηση του το μεταβίβασε στην πρώτη
ενάγουσα. Προσέτι, από 23.11.1990, ο
Ε.Ζ είναι δικαιούχος δυνάμει της
5699/1992 αμετάκλητης απόφασης της
Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και του
συνθέτου σήματος που αποτελείται από
τα αρι-στερά προς τα δεξιά από έναν
κύκλο εντός του οποίου αναγράφονται τα
αρχι-κά «R» και «Ρ», (δηλαδή ROMA
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PIZZA) και τις λέξεις «ROMA PIZZA»,
προκει-μένου να διακρίνει προϊόντα
πίτσας και μακαρονάδας που υπάγονται
στις κλά-σεις 29 και 30 και έλαβε τον
αριθμό 110338. Το σήμα αυτό, ο ως άνω
Ε.Ζ με την 13873/18.11.1999 αίτηση το
με-ταβίβασε στην πρώτη ενάγουσα. Η
τε-λευταία, δικαιούχος πλέον του
ανωτέρω συνθέτου σήματος, του οποίου
ο πυρή-νας είναι το παραπάνω λεκτικό
μέρος «ROMA PIZZA», το οποίο
χρησιμοποιεί από το έτος 1972 ως
διακριτικό γνώρισμα όχι μόνο των
παραγομένων προϊόντων της, αλλά και
της επιχειρήσεως της (διακριτικό τίτλο)
και του φορέα αυτής (επωνυμία), στα
πλαίσια του σκοπού του καταστατικού
της, έχοντας τη νόμιμη άδεια από το
Υπουργείου Εμπορίου, υπέγραψε στη
Θεσσαλονίκη την 23.8.1999 με τη
δεύτερη ενάγουσα εται-ρεία σύμβαση
παροχής υπηρεσιών ROMA PIZZA, με
τη νομική μορφή της σύμβασης
δικαιόχρησης (FRANCHISE), με διάρκεια
ισχύος τα εννέα (9) χρόνια και
παραχώρησε σ’ αυτή το δικαίωμα να
ιδρύσει κατάστημα στο Αγρίνιο, στην οδό
Πλ. Δημοκρατίας αρ.4, το οποίο θα
λειτουργήσε ως αναψυκτήριο – καφετέρια
– εστιατόριο με το διακριτικό τίτλο
«ROMA PIZZA – ALL DAY», κάνοντας
χρήση των μεθόδων και της τεχνογνωσίας
της, σύμφωνα με τους αναφερόμενους
στη σύμβαση όρους και συμφωνίες.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι την
1.10.1974 συστάθηκε ομόρρυθμη
εταιρεία με την επωνυμία «Θ.
ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗΣ ΚΑΙ Ι. ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ
PIZZA ROMA O.E», με έδρα την πόλη
του Αγρινίου και με σκοπό την παρασκευή
πίτσας, καθώς και την εκμετάλλευση
επιχείρησης καφέ –μπαρ. Στη συνέχεια
η ε τα ι ρ ε ί α α υ τ ή μ ε τά α π ό δ ύ ο
τροποποιήσεις της, δυνάμει του
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14255/19.2.1987 συμβολαίου του
συμβολαιογράφου Αγρινίου Α.Π που
καταχωρίστηκε νόμιμα στα βιβλία των
εταιρικών συμβολαίων του Πρωτοδικείου Αγρινίου με αύξοντα αριθμό
96/23.2.1987 και δημοσιεύθηκε στο
196/5.3.1987 φύλλο του ΦΕΚ (Τεύχος
Α.Ε και ΕΠΕ), μετατράπηκε σε εταιρεία
πε-ριορισμένης ευθύνης και με την
επωνυ-μία «Θ. ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ – Σ.
ΣΠΥΡΟ-ΠΟΥΛΟΣ PIZZA ROMA ΕΠΕ»
και έκτοτε, ήτοι από το έτος 1974 λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου με την προαναφερόμενη επωνυμία και το διακρι-τικό
τίτλο «PIZZA ROMA ΕΠΕ», ενώ
περαιτέρω χρησιμοποιεί τις λέξεις «PIZZA ROMA» εν είδει σήματος στα
διαφημιστικά έντυπα και φυλλάδια, τιμοκαταλόγους, διπλότυπα λογαριασμών, περιτυλίγματα και περικαλύματα
συσκευασίας των προϊόντων πίτσας και
μακαρονάδας και συνεπώς κεντρικό και
κύριο συστατικό της επωνυμίας της εναγομένης, καθώς και του σήματος και
διακριτικού τίτλου της αποτελούν οι λέξεις PIZZA και ROMA, των οποίων λέξεων όμως ως επωνυμίας, σήματος – και
μάλιστα ως σήματος φήμης την τελευταία
τουλάχιστον δεκαετία – κα-θώς και ως
διακριτικού τίτλου των προϊ-όντων της
αποκλειστική δικαιούχος στην Ελλάδα
είναι κατά τα ανωτέρω η πρώτη ενάγουσα
εταιρεία. Η χρησιμοποίηση όμως από την
εναγομένη της ως άνω ένδειξης ως
διακριτικού τίτλου – γνωρί-σματος της
επιχείρησης που εκμεταλ-λεύεται, από
το έτος 1974 (26 έτη μέχρι την άσκηση
της αγωγής) δεν έγινε με ανταγωνιστικό
σκοπό απόσπασης μέ-ρους από την
πελατεία της πρώτης ενά-γουσας, η
οποία κατοχύρωσε το λεκτι-κό σήμα
«ROMA PIZZA» από το έτος 1972,
καθόσον το κατάστημα της ενα-γομένης
είχε περιορισμένη τοπική εμβέ-λεια και
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απευθυνόταν σε διαφορετικό
καταναλωτικό κοινό, ενώ ακολούθως η
χρησιμοποίηση της παραπάνω ένδειξης
από την εναγομένη το έτος 1974 δεν έγινε
με σκοπό την εκμετάλλευση της φήμης
της πρώτης ενάγουσας, καθόσον κατά
το προαναφερόμενο έτος ιδρύ-σεως της
εναγομένης, το εν λόγω σήμα αυτής
(πρώτης ενάγουσας) δεν είχε γίνει
γνωστό σε σημαντικό τμήμα της ελληνικής επικράτειας, ωστόσο η εναγομένη
δεν δύναται να χρησιμοποιεί την πιο
πάνω ένδειξη ως διακριτικό τίτλο – γνώρισμα της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται, διότι οι ενάγουσες απέκτησαν το
σχετικό δικαίωμα τους προγενέστε-ρα και
συνεπώς αυτό (δικαίωμα) τυγχά-νει
προστασίας και με βάση τις διατά-ξεις
περί αθεμίτου ανταγωνισμού, δυνά-μει
της αρχής της χρονικής προτεραιό-τητας
που διέπει τη σχέση μεταξύ συγκρουόμένων ουσιαστικών γνωρισμάτων
ή τυπικών και ουσιαστικών γνωρισμάτων
στο δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτη-σίας.
Η χρήση των λέξεων PIZZA ROMA ως
περαιτέρω στοιχείου της επωνυ-μίας, του
σήματος και του διακριτικού τίτλου του
καταστήματος της εναγομέ-νης δεν
αλλοιώνει το αποτέλεσμα της συγχύσεως
του καταναλωτικού κοινού, κυρίως αυτού
που επισκέπτεται την πό-λη του Αγρινίου
από την ευρύτερη πε-ριοχή του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και από όλη την
Ελλάδα, διότι η κεντρική σημασία της
φράσεως PIZZA ROMA, δηλαδή πίτσα
της Ρώμης και η όθεν εντύπωση του
καταναλωτικού κοινού παραμένει,
δεδομένου ότι μετά την ίδρυση του
καταστήματος της δεύτε-ρης ενάγουσας
στην πόλη του Αγρινίου το έτος 1999, το
καταναλωτικό κοινό των καταστημάτων
των διαδίκων μερών κατέστη εν μέρει
κοινό. Περαιτέρω απο-δείχθηκε ότι όσον
αφορά το κυριαρχούν λεκτικό στοιχείο
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των ως άνω συνθέτων σημάτων της
πρώτης ενάγουσας, υπάρ-χει ακουστική
ομοιότητα με την ένδειξη «PIZZA ROMA»
που χρησιμοποιεί η εναγομένη, καθόσον
πρόκειται για απλή αναστροφή των δύο
λέξεων των παραπάνω σημάτων, ενώ
έχει διαφορε-τική γραμμή (πλάγια),
διαφορετικό χρω-ματισμό (με μπλε
κεφαλαία γράμματα η λέξη PIZZA και
σχεδόν ακριβώς από κάτω με
διαπλεκόμενο το γράμμα R, με κόκκινα
μικρά γράμματα η λέξη ROMA) και ως εκ
τούτου δεν υπάρχει παραποίηση ή
απομίμηση της γραφής του σήματος των
εναγουσών, το οποίο είναι γραμμένο σε
ορθή γραφή και με μικρά κόκκινα
γράμματα, με μπλέ υπο-γράμμιση, σε
ευθεία γραμμή και με το μεταξύ των δύο
ως άνω λέξεων μπλε κύκλο με αρχικά R,
P σε κόκκινη ορθή γραφή, πλην όμως η
γραφή και το χρώ-μα δεν απέκτησαν ούτε
για τις ενάγου-σες ούτε για την εναγομένη
ιδιαίτερη ση-μασία και διακριτική δύναμη.
Προσέτι, οι διάδικοι εμπορεύονται κατά
κύριο λόγο πίτσες και μακαρονάδες, είναι
δηλαδή οι επιχειρήσεις των διαδίκων
γνωστές στο καταναλωτικό κοινό ως
πιτσαρίες, με τη διαφοροποίηση ότι το
αντικείμενο της εναγομένης είναι
ευρύτερο, αφού εκτός από πίτσες και
μακαρονάδες προσφέρει πολλά είδη
φαγητών ποτά και εδέσματα και διαφορές
υπάρχουν και όσον αφορά τον χώρο
εστίασης, τον εξοπλισμό, τη διακόσμηση
και το σύστημα παροχής εδεσμάτων
μεταξύ των επιχειρήσεων των διαδίκων,
αφού η μεν επιχείρηση των εναγουσών
λειτουργεί σε κατάστημα εμβαδού 32 τ.μ.
και απασχολεί προσωπικό 3-4 ατόμων,
ενώ η επιχείρηση της εναγομένης
λειτουργεί σε κατάστημα 430 τ.μ., με
ισόγειο, υπόγειο και πατάρι και απασχολεί
προσωπικό περίπου 20 ατόμων. Ενόψει, ωστόσο, του ομοειδούς των προϊό-
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ντων της εμπορίας αμφοτέρων των διαδίκων εταιρειών είναι μεγάλος ο κίνδυνος
συγχύσεως του μέσου καταναλωτή ως
προς την προέλευση των προϊόντων της
εναγομένης και τη σχέση της με την
πρώτη ενάγουσα, η οποία όμως δεν
συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ.
σχέση αντιπροσωπεύσεως, σχέση μητρικής προς θυγατρική εταιρεία, μίσθωση εμπορικής επωνυμίας, σήματος κ.λπ)
με την εναγομένη, λαμβανομένου υπόψη
του στοιχείου ότι ο μέσος κατα-ναλωτής
σπανίως έχει τη δυνατότητα να προβαίνει
σε άμεση σύγκριση των δια-φόρων
σημάτων, αλλά και ότι είναι αναγκασμένος
να εμπιστεύεται στην ατελή εικόνα που
έχει συγκρατήσει στη μνήμη του, στοιχεία
που συντρέχουν, σύμφωνα με όσα
προαναφέρθηκαν, στη προκειμένη
περίπτωση. Η χρήση των ενδίκων
λέξεων (PIZZA ROMA) από την
εναγομένη κατά τον τρόπο αυτόν προσβάλλει, το απόλυτο δικαίωμα των εναγουσών στην επωνυμία τους, καθώς και
το δικαίωμα τους στο σήμα. Όμως, αν
ληφθεί υπόψη:α) το ότι η εναγομένη
χρησιμοποιεί το προαναφερόμενο διακριτικό γνώρισμα από την έναρξη της
λειτουργίας της, ήτοι από το έτος 1974
και ειδικότερα πριν από την αμετάκλητη
αναγνώριση, ως δικαιούχου αυτού, του
Ε.Ζ, ο οποίος μεταβίβασε αυτό στην
πρώτη από τις ενάγουσες και, συνεπώς,
η προσβολή από την εναγομένη του
σχετικού δικαιώματος των εναγουσών
είχε διαρκέσει, μέχρι την άσκηση της
κρινόμενης αγωγής, για 26 ολόκληρα έτη,
β)το ότι η προσβολή αυτή από την
εναγομένη, η οποία (εναγομένη) είναι
ευρέως γνωστή στις συναλλαγές της
περιοχής, όπου αναπτύσσει τη δραστηριότητα της, θα έπρεπε αντικειμενικά να
γίνει αντιληπτή από τον δικαιούχο του
διακριτικού αυτού γνωρίσματος, στα
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πλαίσια της αναμενόμενης παρακολούθησης της αγοράς, κατά τη διάρκεια των
26 αυτών ετών, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί στην εναγομένη η βάσιμη
προσδοκία ανοχής της χρήσης από αυτή
του διακριτικού αυτού γνωρίσμα-τος και
γ)το ότι τα χαρακτηριστικά γνω-ρίσματα
της επιχείρησης της δεύτερης από τις
ενάγουσες και της εναγομένης είναι,
όπω ς π ρ ο α ν α φ έ ρ θ η κ ε , ε ν τ ε λώ ς
διαφορετικά, αφού η μεν πρώτη λειτουργεί σε κατάστημα 32 τ.μ. και απασχολεί ως προσωπικό 3-4 άτομα, ενώ η
δεύτερη λειτουργεί σε κατάστημα, εμβαδού 430 τ.μ., έχει καθαρά τη μορφή
εστιατορίου και απασχολεί ως προσωπικό 20 περίπου άτομα, με αποτέλεσμα
η μη συνέχιση της χρήσης από αυτή του
διακριτικού αυτού γνωρίσματος να έχει

επαχθείς συνέπειες γι’ αυτή, συνάγεται
ότι η άσκηση του με την κρινόμενη αγωγή
ασκουμένου δικαιώματος των εναγουσών
για παράλειψη από την εναγομένη της
χρήσης του δικαιώματος και ως
αντικειμένη στη διάταξη του άρθρου 281
του ΑΚ απαγορεύεται. Ορθώς, επομένως,
το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε την
αγωγή ως προς τα καταψηφιστικά
αιτήματα της κατά παραδοχή της
ενστάσεως της ενα-γομένης για
καταχρηστική άσκηση του
προαναφερομένου δικαιώματος των
εναγουσών και δέχθηκε αυτή (αγωγή) ως
προς το αναγνωριστικό αίτημα της και οι
περί του αντιθέτου όλοι οι λόγοι των
εφέσεων πρέπει να απορριφθούν ως
αβάσιμοι.

1089/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: ΙωάννηςΚάντας, Αναστάσιος Δημητρούκας,
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος).
Αφανής εταιρία. Ιδρύεται ατύπως και η απόδειξη της σύστασης της μπορεί να γίνει
και με μάρτυρες. Λύεται εφόσον είναι αορίστου χρόνου με καταγγελία ανεξάρτητα αν
υφίσταται ή όχι σπουδαίος λόγος. Αγωγή καταβολής κέρδους από τον αφανή εταίρο
κατά του εμφανούς εταίρου. Στοιχείο του ορισμένου της αγωγής είναι ο ακριβής
προσδιορισμός των καθαρών κερδών που επιδικάζονται. Υποχρέωση του εμφανούς
εταίρου να μεταβιβάσει κατά κυριότητα το πράγμα που αποκτήθηκε με εταιρικά
χρήματα στους αφανείς εταίρους (949 ΚΠολΔ). Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
111§2, 118 αριθ. 4 και 216 § 1 εδ. α΄ και
γ΄ ΚΠολΔ σε συνδυασμό προς εκεί-νες
των άρθρων 47 έως 50 ΕμπΝ 741, 758
§ 2, 762, 763 ΑΚ, συνεπάγεται ότι επί
αγωγής, με την οποία διώκεται η για
ορισμένες εταιρικές χρήσεις επιδί-καση
στον ενάγοντα αφανή εταίρο αφα-νούς
εταιρείας της αναλογίας του επί των
καθαρών κερδών, τα οποία ο εμφα-

νής εταίρος διαχειριστής της αφανούς
εταιρείας αρνείται να του αποδώσει,
στοιχεία του ορισμένου αυτής είναι ο
ακριβής προσδιορισμός των προς επιδίκαση κερδών και η αναφορά στην τυχόν συμφωνία μεταξύ των εταίρων της
πιο πάνω αφανούς εταιρείας περί του
ποσοστού συμμετοχής του ενάγοντος,
αφανούς εταίρου, στα κέρδη ή τις ζη-μίες
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της εταιρείας (ΑΠ 1629/2001 ΕλΔνη 43.
418, ΑΠ 823/2001 ΕλλΔνη 43.746, ΑΠ
823/2001 ΕλλΔνη 43.746, ΑΠ 860/2002
ΕλλΔνη 44. 1325, ΑΠ 885/2005 ΕλλΔνη
46. 1100, ΑΠ 860/2002 ΕλλΔνη 44.
1325, ΑΠ 243/1005 ΕΕμπΔ ΜΣΤ΄ 607,
ΑΠ 692/1987 ΕΕΝ 1988 282). Από τις
ίδιες ως άνω διατάξεις των άρθρων
47-50 ΕμπΝ συνάγεται ότι η αφανής
εταιρία, η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δική της περιουσία διαφορετική από την περιουσία των εταίρων
και αποσκοπεί πάντοτε σε διενέργεια
εμπορικών πράξεων και επί της οποίας
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων
741 επ.ΑΚ εφόσον δεν είναι αντίθετες
προς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της,
συνι-στάται ατύπως και η απόδειξη της
κα-ταρτίσεως της συμβάσεως αυτής
μπορεί να γίνει και με μάρτυρες (βλ.ΑΠ
736/1989, ΝοΒ 38, 1150 και ΕλΔ 90,
1251, ΕφΑθ 1776/1990, ΕλΔ 93, 612).
Σύμ-φωνα με τις διατάξεις του άρθρου
767 παρ. 1 και 2 ΑΚ και η αφανής
εταιρεία, εάν είναι αόριστης διάρκειας,
λύεται με καταγγελία οποιουδήποτε
εταίρου, η οποία ενεργεί αμέσως και
άσχετα με τη συνδρομή ή όχι σπουδαίου
λόγου (βλ. ΕφΑθ 6781/1987, ΕλΔ 88,
351, ΕφΠειρ 1009/1985, ΕλΔ 86, 173).
Μετά τη για οποιοδήποτε λόγο λύση
της εται-ρίας αυτής, ο αφανής εταίρος
παρα-δεκτώς ασκεί τις αξιώσεις του από
τη λύση και τη λειτουργία της εταιρίας
κα-τά του εμφανούς εταίρου, αφού
αυτός έχει τη διαχείριση της εταιρίας
και την εξ αυτής ευθύνη. Μεταξύ των
αξιώσεων αυτών είναι η καταβολή των
κερδών κα-τά την αναλογία της μερίδας
του (βλ ΕφΑθ 363/1985, ΕλΔ 85, 1338,
ΕφΘεσ 63/1989, ΕλΔ 89, 1000).Ως
κέρδη εννο-είται το καθαρό προϊόν των
εισπράξεων μετά την αφαίρεση των
εξόδων .Έτσι, στοιχείο της αγωγής με
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την οποία ζη-τούνται τα κέρδη είναι ο
ακριβής προσ-διορισμός των καθαρών
κερδών που εκδικάζονται (βλ. ΑΠ 598/
1986 ΝοΒ 35,370). Εξάλλου ο εμφανής
εταίρος είναι υποχρεωμένος, το πράγμα,
που απέκτησε κατά κυριότητα στο
όνομα του, αλλά με εταιρικά χρήματα,
να το μεταβιβάσει κατά κυριότητα με
άλλη δικαιοπραξία και στους αφανείς
εταί-ρους, κατά το λόγο της εταιρικής
μερί-δας καθενός. Η υποχρέωση αυτή
του εμφανούς εταίρου εκβιάζεται με
την αγωγή του άρθρου 949 του ΚΠολΔ
(Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεση, υπό
το άρθρο 949 σελ. 956, σημ. γ΄, ΕφΑθ
3478/1985 ΝοΒ 33, 1568, ΕφΑθ 1660/
1980 ΝοΒ 29,1116).
Με την από 16-3-2005 (αρ. κατ.
124/2005) αγωγή ο ενάγων και ήδη
εκ-καλών εξέθεσε ότι στις 15-6-2003
συνε-στήθη μεταξύ αυτού και των
εναγομέ-νων ατύπως αφανής εταιρία
με σκοπό την εκμετάλλευση διαφόρων
μηχανημά-των και ότι η συμμετοχή
αυτών στα κέρ-δη και τις ζημίες της
εταιρίας καθορί-στηκε σε ποσοστό 50%
για τον ίδιο και σε ποσοστό 12,5 % για
κάθε εναγό-μενο, διαχειριστές δε αυτής
ορίστηκαν οι εμφανείς εταίροι πρώτη
και ο δεύτε-ρος των εναγομένων. Ότι η
λειτουργία της άνω εταιρίας ξεκίνησε την
1-7-2003 και λύθηκε αρχές Φεβρουαρίου
2005 με σιωπηρή καταγγελία των
εναγο-μένων. Ότι προς πραγμάτωση
του εται-ρικού σκοπού αποκτήθηκαν
στο όνομα των εμφανών εταίρων, για
λογαριασμό της εταιρίας, τα μηχανήματα
που ανα-φέρει αντί συνολικού τιμήματος
123.981, 71 ευρώ, ποσό από το οποίο
αυτός κατέβαλε ποσοστό 50%, όσο
δηλαδή ήταν το ποσοστό συμμετοχής
του στην εταιρία.. Ότι κατά το χρόνο
λειτουργίας της τα καθαρά κέρδη της
εταιρίας ανήλθαν σε 206.988,90 ευρώ
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και σ’ αυτόν αναλογούσε το ποσόν των
103.494,45 ευρώ. Ότι έναντι του ποσού
αυτού συνολικά του κατεβλήθη ποσόν
32.000 ευρώ και του οφείλεται ακόμη
το ποσόν των 71.494,45 ευρώ, το οποίο
αρνούνται οι εναγόμενοι να του καταβάλουν. Με βάση το ιστορικό αυτό ζήτησε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να
του καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας άλλως ισομερώς το άνω ποσόν
με το νόμιμο τόκο από την επίδοση
της αγωγής για τους άνω λόγους και
επι-κουρικά κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού άλλως κατά
τις διατάξεις περί αδικοπραξιών. Με την
αγωγή ο ενάγων ενάγει, πλην των πρώτης και δευτέρου των εναγομένων εμφανών εταίρων και διαχειριστών και τους
κατά τα ιστορούμενα στην αγωγή τρίτο
και τέταρτο αφανείς εταίρους και ζητεί
να υποχρεωθούν όλοι εις ολόκληρον
να του καταβάλουν το αιτούμενο ποσόν.
Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή είναι
ορισμένη, πλην όμως παθητικά ανομιμοποίητη κατά το μέρος της που στρέφεται κατά των τρίτου και τέταρτου των
εναγομένων, σύμφωνα με τα παραπάνω
εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας και πρέπει συνακόλουθα να
απορριφθεί ως απαράδεκτη. Επομένως, η εκκαλουμένη απόφαση όχι ορθά
απέρριψε την αγωγή κατά το σκέλος
της αυτό ως ουσία αβάσιμη. Περαιτέρω
επειδή στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν οι αιτιολογίες της εκκαλουμένης απόφασης κατ’
άρθρο 534 Κ.Πολ.Δ, αφού η αντικατάσταση αυτή οδηγεί σε διαφορετικό κα-τά
το αποτέλεσμα διατακτικό, πρέπει να
εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση κατά το άνω σκέλος της και να
απορριφθεί η αγωγή ως προς τους
πρώτη και τρίτο εναγόμενους για τον
άνω λόγο και μάλιστα χωρίς ειδικό
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παράπονο, αφού είναι επωφελέστερη
για τον εκκαλούντα (άρθρο 536 παρ.
1 Κ.Πολ.Δ). Επίσης, είναι μη νόμιμες
οι επικουρικές βάσεις της αγωγής
περί αδικοπραξίας και αδικαιολογήτου
πλουτισμού, όπως ορθά έκρινε το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, αφού όσον
αφορά την τελευταία στηρίζεται στα
ίδια περιστατικά που θεμελιώνεται και
η κυρία βάση της αγωγής και ως προς
την πρώτη, διότι μόνη η αθέτηση προϋφισταμένης ενοχής δεν συνιστά αδικοπραξία. Περαιτέρω η αγωγή είναι νόμιμη κατά το σκέλος της που στρέφεται
κατά των δυο πρώτων εναγομένων ως
προς την κυρία βάση της από ενδοσυμβατική, ευθύνη σύμφωνα με τις παρατιθέμενες παραπάνω διατάξεις.
Με την από 16-3-2005 (αρ. κατ.
294/2005) αγωγή ο ενάγων και ήδη
εκκαλών εξέθεσε το ίδιο ως άνω ιστορικό και περαιτέρω ισχυρίστηκε ότι οι
εναγόμενοι διαχειριστές και εμφανείς
εταίροι της ίδιας αφανούς εταιρίας μετά
τη λύση της αρνούνται να του μεταβιβάσουν την κυριότητα κατά 50% εξ αδιαιρέτου των αναφερομένων μηχανημάτων,
τα οποία απέκτησαν με χρήματα της
εταιρίας και ανήκουν σε όλους τους
εταίρους κατά το λόγο της εταιρικής
με-ρίδας εκάστου. Με βάση το ιστορικό
αυτό ζήτησε να καταδικασθούν οι εναγόμενοι σε δήλωση βουλήσεως με την
οποία να του μεταβιβάσουν και παραδώσουν το 50% των αναφερομένων, μηχανημάτων, άλλως να του καταβάλουν
τα αναφερόμενα ποσά που αναλογούν
στο 50% του κόστους αγοράς αυτών
αν δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση
αυ-τών, άλλως να του καταβάλουν
ως απο-ζημίωση κατ’ άρθρο 914 ΑΚ
τα αναφε-ρόμενα ποσά με το νόμιμο
τόκο από την επίδοση της αγωγής.
Με το περιε-χόμενο αυτό η αγωγή

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

είναι ορισμένη και νόμιμη, πλην της
επικουρικής βάσης περί αδικοπραξίας
που είναι μη νόμιμη, όπως ορθά έκρινε
και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, αφού
η αθέτηση προϋφι-σταμένης ενοχής δε
συνιστά αδι-κοπραξία.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με
την εκκαλουμένη απόφαση, αφού συνεκδίκασε τις άνω αγωγές απέρριψε τις
επικουρικές βάσεις της πρώτης αγωγής
και την επικουρική βάση περί αδικοπραξίας της δεύτερης αγωγής ως μη νόμιμες
και στη συνέχεια απέρριψε τις αγωγές
ως προς τις κύριες βάσεις τους ως κατ’
ουσίαν αβάσιμες.
Ο ενάγων με την έφεση του παραπονείται για εσφαλμένη εφαρμογή
του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των
αποδείξεων και ζητά την εξαφάνιση της
εκκαλουμένης απόφασης και την ολική
παραδοχή των άνω αγωγών του για
τους στην έφεση του εκτιθέμενους ειδικότερους λόγους.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων είναι εργοδηγός και από τον Ιούλιο του
2002 εργαζόταν στην Κοινοπραξία με
την επωνυμία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ-Μ.Α Α.Ε,
που εδρεύει στην Καβάλα, ως υπεύθυνος εργοταξίου του έργου που είχε
αναλάβει αυτή από τον ΟΣΕ με την
ονομασία «Ολοκλήρωση του έργου
αποκατάστασης της σιδηροδρομικής
γραμμής Κρυονερίου – Αγρινίου». Με
αφορμή την άνω απασχόληση του
γνωρίστηκε με τους εναγόμενους Δ, Χ
και Σ.Χ, οι οποίοι ως εξωτερικοί συνεργάτες της κοινοπραξίας διέθεταν φορτηγά και μετέφεραν υλικά για λογαρια-σμό
της. Ακολούθως προέκυψαν προβλήματα με διάφορους συνεργάτες της
κοινοπραξίας, οι οποίοι δεν μπορούσαν
να ανταποκριθούν στις ανάγκες της να
της διαθέτουν φορτηγά και μηχανήματα
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(εκσκαφείς, ανυψωτικά κλπ)., με συνέπεια να καθυστερεί το έργο. Κατόπιν
τούτου, ο ενάγων περί τα μέσα Ιουνίου,
μετά από διαπραγματεύσεις, συνέστησε άτυπα με τους παραπάνω εναγόμενους και την πρώτη εναγόμενη σύζυγο
του εναγόμενου Δ.Χ, αφανή εταιρία
αόριστης διάρκειας, με σκοπό την εκμετάλλευση φορτηγών και μηχανημάτων
έργων, τα οποία θα χρησιμοποιούσαν
για την εκτέλεση του άνω έργου και θα
αγοράζονταν με χρήματα των εταίρων ή
στην πορεία με χρήματα από τα κέρδη
της εταιρίας. Διαχειριστές και εμφανείς
εταίροι ορίστηκαν η πρώτη και δεύτερος των εναγομένων και αφανείς οι
λοιποί διάδικοι. Για την εκπλήρωση
του σκοπού της αφανούς εταιρίας
αγορά-στηκαν μηχανήματα έργων και
ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα
αγοράστηκαν επ’ ονόματι της πρώτης
των εναγομένων εμφανούς εταίρου και
διαχειρίστριας Ε.Κ συζ. Δημ.Χ: α) στις
21-6-2003 από τη Γερμανία ένας εσκαφέας ερπυστριοφόρος μάρκας LIEBHERR κ.λ.π. Επομένως, το συνο-λικό
τίμημα για την αγορά των παρα-πάνω
μηχανημάτων και φορτηγού ανήλ-θε
σε 123.981, 71 ευρώ. Για την αγορά
των παραπάνω μηχανημάτων έργων
και φορτηγού ο ενάγων συμμετείχε με
το ποσόν των 31.896, 81 (4300+8040+
3000+2935+4277,70+9344,11) ευρώ.
Περαιτέρω, όμως, δεν αποδείχθηκε ότι
συνέβαλε και με επιπλέον ποσά από
τα κέρδη της αφανούς εταιρίας, όπως
ισχυρίζεται, αφού για την αποπληρωμή
τους είχαν εκδοθεί επιταγές από τον
εναγόμενο Δ.Χ. Τα άνω μηχανήματα
και φορτηγά από την αγορά τους εργάστηκαν στο προαναφερθέν έργο μέχρι
τις αρχές του Φεβρουαρίου 2005, οπότε,
λόγω διαφωνιών που ανέκυψαν μεταξύ
των διαδίκων, οι εναγόμενοι απομάκρυ-
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ναν όλα τα μηχανήματα από το εργοτάξιο της κοινοπραξίας, καταγγέλοντας
με αυτόν τον τρόπο την αφανή εταιρία.
Βέβαια οι τελευταίοι αρνούνται παντελώς τη σύσταση της αφανούς εταιρίας,
ισχυριζόμενοι περαιτέρω ότι αγοράστηκαν τα άνω μηχανήματα εξ ολοκλήρου
από αυτούς, που συνεργάζονταν εξωτερικά με την κοινοπραξία. Πλην, όμως
τα υποστηριζόμενα από αυτούς δεν
κρίνονται βάσιμα, αφού η σύσταση της
αφανούς εταιρίας προκύπτει από την
ενεργή συμμετοχή του ενάγοντος στις
διαπραγματεύσεις για την αγορά των
μηχανημάτων, από τη συμμετοχή του
στην αγορά τους, καθώς και από το ότι
του αποδόθηκε μέρος των καθαρών
κερδών όπως παρακάτω εκτίθεται. Ο
λόγος, εξάλλου, που οι διάδικοι επέλεξαν τη σύσταση αφανούς εταιρίας και όχι
άλλου τύπου εταιρία ήταν ότι ο ενά-γων
δεν ήθελε ως υπεύθυνος του εργοταξίου να εμφανίζεται και ως ιδιοκτήτης
των απασχολουμένων φορτηγών και ως
ιδιοκτήτης των απασχολουμένων φορτηγών και μηχανημάτων έργου. Επιπλέον
αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι συμμετείχαν κατά το ποσοστό 80% στην
αφανή εταιρία, ενώ ο ενάγων κατά ποσοστό 20%. Στην κρίση αυτή καταλήγει
το Δικαστήριο από το άνω ποσόν με
το οποίο συμμετείχε αυτός στην αγορά
των μηχανημάτων, από την οικονομική
επιφάνεια των εναγομένων οι οποίοι
είχαν στην κυριότητα τους και άλλα
μη-χανήματα και φορτηγά και τα απασχολούσαν στο ίδιο και σε άλλα έργα,
ενώ ο ενάγων, όπως ο ίδιος ομολογεί με
τις προτάσεις του είχε δανειστεί κά-ποια
ποσά για να συμβάλει στην αγορά των
μηχανημάτων και από το ότι δέχθη-κε
να αγοράζονται αυτά στο όνομα της
εναγόμενης Ε.Κ συζ. Δημ.Χ και του
εναγόμενου Σ.Χ, παρότι θα μπορούσε
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να απαιτήσει, προς εξασφάλιση του,
κάποια από αυτά να αγοραστούν στο
όνομα της συζύγου του, εφόσον ο ίδιος
δεν ήθελε να εμφανίζεται ότι έχει σχέση
με αυτά. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι
κατά το χρόνο λειτουργίας της η αφανής
εταιρία είχε κέρδη ύψους 560.970,99
ευρώ. Τα έξοδα της κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα ανήλθαν σε 353.982,09 ευρώ.
Έτσι, τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν σε
206.988,90 (560.970,99 – 353.982,09)
ευρώ. Το ποσόν αυτό εισέπραξαν οι διαχειριστές της αφανούς εταιρίας πρώτη
και δεύτερος των εναγομένων και έναντι
αυτού κατέβαλαν στον ενάγοντα τμηματικά 32.000 ευρώ, έναντι του συνολικά
οφειλομένου ποσού των 41.397,78
(206.988,90 Χ 20%/) ευρώ. Επομένως
οφείλεται ακόμη στον ενάγοντα το ποσόν των 9.397,78 (41.397, 78 – 32.000)
ευρώ, που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν οι άνω διαχειριστές της αφανούς εταιρίας. Περαιτέρω, όπως προεκτέθηκε προς επίτευξη του σκοπού της
αφανούς εταιρίας αποκτήθηκαν, με
χρήματα της εταιρίας, κατά κυριότητα
από τους άνω διαχειριστές τα άνω αναφερόμενα μηχανήματα έργων και φορτηγό, τα οποία αυτοί, μετά την καταγγελία
της εταιρίας με τον προεκτεθέντα τρόπο, αρνήθηκαν να μεταβιβάσουν κατά
το λόγο της μερίδας του στον ενάγοντα,
παρόλο που ήταν υποχρεωμένοι προς
τούτο, σύμφωνα και με όσα εκτίθενται
στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Η
ένσταση περί καταχρηστικής ασκήσεως της αγωγής που πρότειναν οι
εναγόμενοι ενώπιον του πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου πρέπει να απορριφθεί ως
νόμω αβάσιμη, διότι τα επικαλούμενα
περιστατικά (άσκηση αγωγών για εκδικητικούς λόγους) δεν είναι ικανά να
κα-ταστήσουν την άσκηση των αγωγών
ως υπερβαίνουσα και δη προφανώς τα
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υπό του άρθρου 281 ΑΚ διαγραφόμενα
αξιο-λογικά στοιχεία. Κατόπιν τούτων,
πρέ-πει η πρώτη αγωγή κατά το μέρος
που κρίθηκε νόμιμη να γίνει δεκτή κατά
ένα μέρος ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη ως
προς του δυο πρώτους εναγόμενους και
να υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν
στον ενάγοντα κατ’ ισομοιρία το άνω πο-

σόν με το νόμιμο τόκο από την επίδοση
της αγωγής, να γίνει δεκτή η δεύτερη
αγωγή ως προς την κύρια βάση της
περί καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως
και παραδόσεως κατά το άνω ποσοστό
του της κυριότητας, νομής και κατοχής
των άνω μηχανημάτων έργων και
φορτηγού.

1112/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Χρονόπουλος, Άγγελος Αγγελόπουλος,
Γεώργιος Κουκούλης).
Από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσεται η πτώχευση, ο πτωχεύσας
έπαυσε να νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά στις δίκες που αφορούν την
πτωχευτική περιουσία. Εξαιρείται η περίπτωση που αφορά περιπτώσεις κατεπειγούσης
φύσεως και επικείμενου κινδύνου από την αναβολή και υπό την προϋπόθεση ότι αδρανεί
ή αδυνατεί ο σύνδικος. Αυτά όμως τα γεγονότα πρέπει να αναφέρεται στο δικόγραφο του
ένδικου μέσου και να τα αποδεικνύει ο πτωχός για το απαραίτητο της έφεσης. Η κλήση
του συνδίκου προς συζήτηση της έφεσης του πτωχεύσαντος ή κατά του πτωχεύσαντος
είναι χωρίς έννομη σημασία γιατί το ένδικο μέσο πρέπει να απευθύνεται κατά του
συνδίκου. Χωρεί όμως έγκριση του συνδίκου. Περιστατικά.

Με την υπ’ αριθμ. 206/2005
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, την οποία προσκομίζουν
και επικαλούνται τόσον η εκκαλούσα και
εφεσίβλητη ως άνω ενάγουσα εταιρία
όσον και ο πρώτος εφεσίβλητος και
εκκαλών εναγόμενος Η.Μ, ο τελευταίος (εναγόμενος) κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως. Από την κήρυξη
επομένως της πτωχεύσεως αυτής (83-2005, ημέρα δημοσιεύσεως της σχετικής ως άνω αποφάσεως) και σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 534 του Ε.Ν.,
ως συνέπεια δε της επελθούσης πτωχευτικής απαλλοτριώσεως, ο πτωχεύσας διάδικος Η.Μ έπαυσε να νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά στις δίκες
που αφορούν την πτωχευτική περιου-

σία, όπως η προκειμένη, για τη διεξαγωγή των οποίων νομιμοποιείται μόνον
ο σύνδικος της πτωχεύσεως, ως διοικητής της πτωχευτικής περιουσίας, που
τις διεξάγει στο δικό του όνομα, ως μη
δικαιούχος ή υπόχρεος διάδικος (σχετ.
Κοτσίρης, 1998, παρ. 96 σελ. 268 επ.).
Και γίνεται μεν δεκτό ότι και ο πτωχός
δικαιούται (νομιμοποιείται) να ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που αφορούν την πτωχευτική περιουσία (Κοτσίρης, 1998, παρ. 97 σελ. 272 – 273),
τούτο όμως μόνο σε περιπτώσεις
κατε-πειγούσης φύσεως και επικειμένου
κιν-δύνου από την αναβολή και υπό την
προϋπόθεση ότι αδρανεί ή αδυνατεί
ο σύνδικος, γεγονότα που πρέπει να
επι-καλείται στο δικόγραφο του ενδίκου
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μέσου και να αποδεικνύει ο πτωχός και
για το παραδεκτό της ασκήσεως του
ενδίκου μέσου εκ μέρους του (ΕφΑθ
8155/03 ΕλλΔ 48.619, με περαιτέρω
παραπομπές). Κατ’ ακολουθίαν των
ανωτέρω τόσον η έφεση του πτωχεύσαντος (πολύ προς της ασκήσεως της) εναγομένου Η.Μ, που δεν επικαλείται ούτε
αποδεικνύει τις απαιτούμενες ως άνω
προϋποθέσεις για τη νομιμοποίηση του
στην άσκηση της εφέσεως (επείγουσα
περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος και
αδράνεια ή αδυναμία του συνδίκου),
όσον και η έφεση της ενάγουσας εταιρίας καθ’ όσον μέρος στρέφεται κατά του
ανωτέρω εναγομένου – πτωχού είναι
απαράδεκτες και απορριπτέες λόγω της
ειρημένης ανικανότητας (ενεργητικής
και παθητικής μη νομιμοποίησης) του
εκκαλούντος και εφεσιβλήτου πτωχού
στην άσκηση της εφέσεως, η οποία (ανικανότητα), ως αρνητική διαδικαστική
προϋπόθεση, εξετάζεται και αυτεπαγ-

γέλτως σε κάθε στάση της δίκης και
επιφέρει το προρρηθέν απαράδεκτο
της εφέσεως (βλ. Κοτσίρη, 1998, παρ.
96 σελ. 270). Το απαράδεκτο αυτό
της εφέ-σεως της ενάγουσας εταιρίας,
ειδικό-τερα, δεν αίρεται από το γεγονός
ότι η εταιρία αυτή με την από 8-3-2007
κλή-ση της προς τη σύνδικο της πτωχεύσεως δικηγόρο Πατρών Μ.Α κάλεσε την
τελευταία να παραστεί με την ανωτέρω
ιδιότητα της κατά τη συζήτηση της εφέσεως, αφού η κλήση προς τη σύνδικο
δεν αναπληρώνει την απεύθυνση της
εφέσεως κατ’ αυτής, όπως απαιτείται
από τον νόμο, κατά τα προεκτεθέντα,
η δε τελευταία (σύνδικος) δεν παρέστη
κατά τη συζήτηση της εφέσεως και
δεν ενέκρινε το ένδικο μέσον ώστε
να κα-λυφθεί η έλλειψη της ειρημένης
νομι-μοποιήσεως του πτωχού (για το τελευταίο αυτό ζήτημα βλ. ΕφΑθ 8155/03
ΕλλΔνη 48.620).

1156/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ιωάννα Κλάπα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Νικολακόπουλος, Γεράσιμος Παρασκευόπουλος).
Τράπεζα. Ανοικτός λογαριασμός. Κοινή κατάθεση στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από
κοινού. Τέτοια κατάθεση είναι εκείνη που περιέχει τον όρο ότι από το λογαριασμό αυτό
μπορεί να κάνει χρήση, εν όλω ή εν μέρει, είτε ένας είτε μερικοί, χωρίς τη σύμπραξη των
λοιπών. Αυτή η κατάθεση επιτρέπεται να ενεργείται και σε κοινό λογαριασμό με προθεσμία
ή ταμιευτηρίου υπό προειδοποίηση. Αν γίνει η ανάληψη όλου του ποσού από το δικαιούχο,
επέρχεται απόσβεση της απαιτήσεως καθ’ ολοκληρίαν έναντι της Τράπεζας. Ο μη αναλαβών
χρήματα αποκτά απαίτηση έναντι εκείνου που ανέλαβε ολόκληρη την κατάθεση, για την
καταβολή ποσού ίσου προς το μισό της καταθέσεως εκτός αν από την εσωτερική τους σχέση
προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα επί ολοκλήρου του ποσού ή έλλειψη δικαιώματος
αναγωγής εκ μέρους εκείνου που δεν έκανε ανάληψη. Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού
Δημοσίου (ν.2198/1994). Μπορεί να αποκτηθούν στο όνομα περισσοτέρων προσώπων
με τη συμφωνία ότι καθένα από αυτά μπορεί να κάνει χρήση των τίτλων εν όλω ή εν μέρει
χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών. Ο συνδικαιούχος που αναλαμβάνει ολόκληρο το ποσό δεν
διαπράττει υπεξαίρεση ούτε γίνεται πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία. Κατάθεση από τον
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συνδικαιούχο σε κοινό λ/σμό δικών του χρημάτων. Αν αναλάβει αυτός ολόκληρο το ποσό,
υποχρεούται να αποδώσει το μισό στον άλλο συνδικαιούχο λόγω του κοινού λογαριασμού
εκτός αν επικαλείται και αποδεικνύει άλλη συμφωνία.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
1§§1 και 2 Ν. 5638/1932, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 1 ν.δ. 951/1971
και διατηρήθηκε σε ισχύ με το αρθρ.
124 περ. Δ στ. α΄ του ν.δ. 118/1973,
χρηματική κατάθεση σε Τράπεζα σε
ανοικτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή
περισσοτέρων από κοινού, κατά την
έν-νοια το πιο πάνω νόμου, είναι η κατάθεση που περιέχει τον όρο ότι από το
λογαριασμό αυτό μπορεί να κάνει χρήση, εν όλω ή εν μέρει, είτε ένας είτε μερικοί, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών,
είτε και όλοι οι δικαιούχοι, η δε χρηματική κατάθεση, για την οποία η προηγούμενη παράγραφος, επιτρέπεται να
ενεργείται και σε κοινό λογαριασμό με
προθεσμία ή ταμιευτηρίου υπό προειδοποίηση. Από τις διατάξεις αυτές σε
συνδυασμό και προς εκείνες των άρθρων 2§1 ν.δ. της 17.7/13-8-1923 «περί
ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων
εται-ριών», 411, 489, 490, 491 και
493 ΑΚ, προκύπτει ότι σε περίπτωση
χρηματι-κής καταθέσεως επ’ ονόματι του
ίδιου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων
σε κοι-νό λογαριασμό και ανεξαρτήτως
του αν τα κατατεθέντα χρήματα ανήκαν
σε όλους υπέρ των οποίων έγινε η
κατά-θεση ή σε μερικούς από αυτούς,
παρά-γεται μεταξύ του καταθέτη και του
τρί-του αφενός και του δέκτη της καταθέσεως (Τράπεζα) αφετέρου ενεργητική
εις ολόκληρον ενοχή, με αποτέλεσμα η
ανάληψη των χρημάτων της καταθέσεως (ολικώς ή μερικώς) από ένα από
τους δικαιούχους να γίνεται εξ ιδίου δικαίου, εάν δε αναληφθεί ολόκληρο το
ποσό της χρηματικής καταθέσεως από
ένα δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση της
απαιτήσεως καθ’ ολοκληρίαν έναντι της

Τράπεζας και ως προς τον άλλο, ήτοι
το μη αναλαβόντα δικαιούχο, ο οποίος
εκ του νόμου αποκτά απαίτηση, έναντι
εκείνου που ανέλαβε 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
επί ολοκλήρου του ποσού ή έλλειψη
δικαιώματος αναγωγής εκ μέ-ρους
εκείνου που δεν έκανε ανάληψη του
ποσού, το βάρος δε της επικλήσεως και
αποδείξεως της ελλείψεως δικαιώ-ματος
αναγωγής έχει ο διάδικος ο οποίος
προβάλλει το πιο πάνω εξαιρετι-κό
δικαίωμα. Εξάλλου, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 12 παρ. 3 του ν.
2198/1994 στους τίτλους με λογιστική
μορφή (άυλους τίτλους) εφαρμόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του ν. 5638/
1932 “περί καταθέσεως εις κοινόν
λογαρια-σμόν” . Επομένως έντοκα
γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου με
λογιστική μορ-φή υπό την έννοια του
ν.2198/1994 μπο-ρεί να αποκτηθούν
στο όνομα περισσό-τερων προσώπων
(συνδικαιούχων) με την συμφωνία ότι
καθένα από αυτά μπορεί, κατ’ εφαρμογή
της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 1 του
ν.5638/1932, να κάνει χρήση των τίτλων
εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη σύμπραξη
των λοι-πών.(Α.Π. 1984/2006 αδημ.
σε νομικά περιοδικά, ΑΠ 1357/2002
ΕλλΔνη 44.504, ΑΠ 590/1998 ΕλλΔνη
40.148, ΑΠ 313/1999 ΕλλΔνη 40.
1366, ΑΠ 246/1992 ΕλλΔνη 34.1311,
ΑΠ 965/1992 ΕλλΔνη 35.1509, ΑΠ
593/1992 ΕλλΔνη 36.607, ΑΠ 246/1992
ΕλλΔνη 34.1311, Εφ.Θ. 2089/2003 Αρμ.
2005. 40, ΕφΠειρ 1323/1996 ΕλλΔνη
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40. 1409). Έτσι, με βάση τη σχέση των
δικαιούχων του κοινού λογαριασμού με
την ανάληψη ποσών, ο καθένας από
αυτούς δεν διαπράττει υπεξαίρεση σε
βάρος του άλλου δικαιούχου, γιατί η
ιδιοποίηση των χρημάτων που ανέλαβε
δεν είναι παράνομη αφού τα χρήματα
δεν είναι ξένα σε σχέση προς αυτόν που
τα απέσυρε, ούτε γίνεται πλουσιότερος
χωρίς νόμιμη αιτία σε βάρος της περιουσίας ή με ζημία των άλλων. Όμως η
έκταση της εξουσίας του κάθε δικαιούχου να διαθέσει και τελικώς να ωφεληθεί από τις ως άνω ευχέρειες ως δικαιούχος του κοινού λογαριασμού μπορεί
να ρυθμίζεται από την εσωτερική σχέση
τους, που προσδιορίζεται από τυχόν
αντίστοιχη συμφωνία τους, με τέτοια δε
συμφωνία μπορεί να ρυθμίζεται αλλιώς
και η έκταση του κατά το αρθρ. 493
ΑΚ τεκμηρίου για το δικαίωμα (και την
αντίστοιχη αναγωγή) σε ίσα μέρη καθενός από τους περισσότερους δικαιούχους του κοινού λογαριασμού.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Στις
2.9. 1989 οι διάδικοι τέλεσαν νόμι-μο
θρησκευτικό γάμο στον Αμπελό-καμπο
Ν.Ηλείας, ο οποίος λύθηκε συναινετικά
με την υπ’ αριθμ. 354/1999 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικεί-ου Αμαλιάδας,
που έχει καταστεί αμε-τάκλητη από τις
20-6-2000. Κατά τη διάρκεια της έγγαμης
συμβίωσης τους, οι διάδικοι άνοιξαν επ
‘ ονόματι αμφο-τέρων τους κάτωθι
τραπεζικούς λογα-ριασμούς (κοινούς):
α)τον υπ’ αριθμ. 30/06809-00010/29
(ταμιευτηρίου) στην πρώην ¨Τράπεζα
Εργασίας Α.Ε.΄, ήδη ΄Τράπεζα EFG
EUROBANK – ERGASIAS AE’, β) τον
υπ’ αριθμ 3099114009 (ταμιευτηρίου)
στην ‘Εθνική Τράπεζα Ελλάδας Α.Ε.΄, γ)
τον υπ’ αριθμ. 28 190 760 (ταμιευτηρίου)
στην Εμπορική Τράπεζα Ελλάδας Α.Ε.΄,
δ) τον υπ’αριθμ. 50883710 (λογαριασμό
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συναλλάγματος υπό προθεσμία εκ
1.442,42 δολαρίων Καναδά) στην ίδια
ως άνω τράπεζα, με αριθμό προθεσμιακής κατάθεσης 9447001 και ε) τον υπ’
αριθμ. 50883710 (λογαριασμό συναλλάγματος υπό προθεσμία εκ 1.919,67
γερμανικών μάρκων) στην ίδια τράπεζα,
με αριθμό προθεσμιακής κατάθεσης
9434002. Περαιτέρω, στις 3-7-1995, οι
διάδικοι αγόρασαν από κοινού πέντε
(5) ομόλογα ΕΤΒΑ (εκδόσεως Ιουνίου
1994), ονομαστικής αξίας 5.000.000
δρχ., ετήσιας λήξης. Την 1-7-1996, η
ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη ανέλαβε
το ποσό εξόφλησης των ως άνω ομολόγων, ύψους 7.031.065 δρχ. και τα
επένδυσε σε έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, εξάμηνης διάρκειας,
με συνδικαιούχο τον τότε σύζυγο της
– εναγόμενο και ήδη εκκαλούντα. Η
έγγα-μη συμβίωση των διαδίκων άρχισε
να κλονίζεται σοβαρά μετά το δεύτερο
εξά-μηνο του 1996, διακόπηκε δε
οριστικά το Φεβρουάριο του 1997. Κατά
το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα
και ενώ οι σχέσεις των διαδίκων είχαν
πλέον διαρραγεί και επίκειτο η οριστική
διά-σπαση της έγγαμης συμβίωσης
τους, ο εναγόμενος και ήδη εκκαλών
προέβη σε αναλήψεις από τους ως άνω
κοινούς λογαριασμός. Ειδικότερα:1) Στις
11-12-1996, ανέλαβε όλο το υπόλοιπο
του προαναφερθέντος υπ’ αριθμ. 28 190
760 κοινού λογαριασμού στην Εμπορική Τράπεζα, ύψους 2.067.900 δρχ. 2)
την ίδια ημερομηνία απέσυρε όλο το
υπόλοιπο του προαναφερθέντος λογαριασμού στην ΄Τράπεζα EFG EUROBANK
- ERGASIAS AE’, ύψους 1.100.000
δρχ., σύμφωνα με το από 14-8-2002 έγγραφο και το από 11-12-1996 ένταλμα
πληρωμής της ως άνω τράπεζας αλλά
και την ομολογία του ίδιου του διαδίκου.
Από το ως άνω αναληφθέν ποσό όμως,
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ο εναγόμενος – εκκαλών παρέδωσε
στην ενάγουσα το ποσό των 500.000
δρχ., το οποίο και κατατέθηκε στον υπ’
αριθμ. 30/10385-40/76 ατομικό της
λογαριασμό στην πιο πάνω τράπεζα,
ενώ ο ίδιος κατέθεσε τις 600.000 δρχ.
στον υπ’ αριθμ. 30/6809-10/29 ατομικό
του λογαριασμό στην ίδια τράπεζα. Οι
ως άνω τραπεζικές συναλλαγές (ανάληψη και καταθέσεις), έγιναν σχεδόν
ταυτόχρονα, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) λεπτών, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά παραστατικά, τα
οποία προσκομίζει μετ’ επικλήσεως ο
εναγόμενος – εκκαλών και δεν αμφισβητεί ειδικώς η ενάγουσα – εφεσίβλητη 3) Την ίδια ημερομηνία (11-122006), προέβη επίσης στην ανάληψη
ποσού 2.000.000 δρχ. από τον προαναφερθέντα κοινό λογαριασμό της Ε.Τ.Ε,
αφήνοντας όμως υπόλοιπο 857.238
δρχ., όπως αποδεικνύεται από το αντίγραφο κινήσεως του εν λόγω λογαριασμού, το οποίο προσκομίζει μετ’ επικλήσεως ο εναγόμενος – εκκαλών,
ενώ το βιβλιάριο βρίσκεται στα χέρια
της ενάγουσας- εφεσίβλητης, το οποίο,
άλ-λωστε, αυτή επικαλείται και προσκομίζει. 4)Στις 13-12-2006, απέσυρε το
υπόλοιπο αμφοτέρων των λογαριασμών
συναλλάγματος, με δραχμοποίηση
τού-του, εκ δραχμών 278.280 δρχ. και
285.950 δρχ., γεγονός το οποίο ομολογεί ο ίδιος, αποδεικνύεται δε και από
τα σχετικά παραστατικά των ανωτέρω
τραπεζών, 4)Στις 2-1-1997, εξόφλησε
τα προαναφερθέντα έντοκα γραμμάτια
του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού
ποσού 7.500.000 δρχ., όπως συνάγεται
πέραν πάσης αμφιβολίας από το από

557

23-8-2002 έγγραφο της Εμπορικής
Τράπε-ζας. Ο ισχυρισμός του τελευταίου
ότι τα χρηματικά ποσά που κατατέθηκαν
στους επίδικους κοινούς λογαριασμούς
αλλά και από τα οποία αγοράστηκαν
οι προαναφερθέντες άυλοι τίτλοι (ομόλογα) προέρχονταν αποκλειστικά από
τα προσωπικά του εισοδήματα και τις
προς αυτόν δωρεές του πατέρα του,
ότι η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη δεν
συνέβαλε στις καταθέσεις αυτές και
ότι συνεπώς αυτή δεν έχει δικαίωμα
να αξιώσει μερίδιο από τα χρηματικά
ποσά των ως άνω λογαριασμών και την
εξόφληση των ομολόγων, και αν ακόμη
είναι αληθινός, δεν ασκεί έννομη επιρροή στην παρούσα δίκη, αφού όπως
αναφέρθηκε στην υπό στοιχ. Ι νομική
σκέψη, στην περίπτωση περισσοτέρων
δικαιούχων χρηματικής καταθέσεως
είναι όλοι εκ του νόμου κατ’ ίσα μέρη
δικαιούχοι του αντιστοίχου ποσού,
χω-ρίς να χρειάζεται ειδική συμφωνία
γι’ αυτό και ανεξάρτητα του εάν τα χρήματα της κατάθεσης ή του τίτλου ανήκαν
σε όλους ή σε μερικούς ή σε έναν απ’
αυτούς, εκτός αν υφίσταται συμφωνία
περί διαφορετικής ρυθμίσεως των
δικαιωμάτων αυτών. Στην προκειμένη
περίπτωση όμως, ο εναγόμενοςεκκαλών δεν επικαλείται ούτε, άλλωστε
σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύει ότι
αυτός και η ενάγουσα- εφεσίβλητη είχαν συμφωνήσει αρχικά να ρυθμίσουν
διαφορετικά τα δικαιώματα τους επί
των επιδίκων κοινών λογαριασμών και
ομολόγων.
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1252/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Νικολόπουλος, Μιχάλης Ραψομανίκης, Νικόλαος
Καζαντζής, Παναγιώτης Αθανασόπουλος).
Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προϋποθέσεις για να εμπίπτει μια πράξη ανταγωνισμού στην
απαγόρευση του άρθρου 1 του ν.146/1914. Ποίες είναι αυτές. Η προσέλκυση πελατών με
αθέμιτες μεθόδους εφόσον γίνεται με σκοπό ανταγωνισμού με μέσα ή με μεθόδους που
αντίκειται στα χρηστά ήθη όπως με παραπλάνηση των πελατών ή με αθέμιτη διαφήμιση
ή με πρόσκληση συγχύσεως στην αγορά, απαγορεύεται. Δικαίωμα αποζημίωσης
μπορεί να θεμελιώσει αυτός που βλάπτεται και στα άρθρα 914 και 919 ΑΚ. Δημιουργία
εντυπώσεως στο καταναλωτικό κοινό ότι είναι ο εναγόμενος εξουσιοδοτημένος
διανομέας αυτοκινητοβιομηχανίας σε ορισμένο νομό ενώ δεν είναι. Πρόκειται για πράξη
ανταγωνιστική. Προθεσμία άσκησης της αγωγής με βάση τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
Εξάμηνη από τη γνώση των ανταγωνιστικών πράξεων. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914
« π ε ρ ί α θ ε μ ί το υ α ν τα γ ω ν ι σ μ ο ύ »
απαγορεύεται στις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε
πράξη που γίνεται με σκοπό ανταγωνισμού και αντίκειται στα χρηστά
ήθη. Ο παραβάτης μπορεί να εναχθεί
για παράλειψη και ανόρθωση της ζημίας. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει
ότι για να εμπίπτει μια πράξη ανταγωνισμού στην απαγόρευση πρέπει να
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:1)
να υφίσταται σχέση ανταγωνισμού, 2) η
πράξη να τελείται με πρόθεση ανταγωνισμού, 3) να είναι αντικειμενικά ικανή
να επιφέρει τα επιδιωκόμενα μ’ αυτήν
αποτελέσματα και 4) να αντίκειται στα
χρηστά ήθη. Η έννοια των χρηστών ηθών
δεν προσδιορίζεται από το νόμο, αλλά
αφήνεται στην κρίση του Δικαστή να κρίνει μετά από επιστάμενη εκτίμηση κάθε
συγκεκριμένης περιπτώσεως με βάση
το αίσθημα και τις ιδέες κάθε δικαίως
και εμφρόνως σκεπτόμενου ανθρώπου
εντός του συναλλακτικού κύκλου, όπου
γίνεται η πράξη ή όταν γίνεται χρήση

μεθόδων και μέσων αντιθέτων προς την
ομαλή ηθικότητα των συναλλαγών (ΑΠ
11/1972 ΝοΒ 20, 490, ΑΠ 1780/1999
ΕλλΔνη 41, 973). Τέτοια πράξη που
εμπίπτει στη γενική περί απαγορεύσεως του αθέμιτου ανταγωνισμού ρήτρα
αποτελεί και η προσέλκυση πελατών
με αθέμιτες μεθόδους, εφόσον γίνεται
με σκοπό ανταγωνισμού με μέσα ή με
μεθόδους που αντίκειται στα χρηστά ήθη,
όπως με παραπλάνηση του πελά-τη ή
με αθέμιτη διαφήμιση ή με πρό-σκληση
συγχύσεως στην αγορά (Μ.-Θ. Μαρίνος
Αθέμιτος Ανταγωνισμός, σελ. 78-79,
Λιακόπουλος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία ΙΙ,
σελ. 239 επ.). Εξάλλου, από τις διατάξεις
των άρθρων 3, 9, 10, 11, 12 και 13 του Ν.
146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού»
προκύπτει ότι ο αποκλειστικός διανομέας
έχει το δι-καίωμα για την κάθε πράξη ή
παρά-λειψη εναντίον της «επιχειρήσεως»
του που την προσβάλλει και που εκδηλώνεται με το σκοπό του ανταγωνισμού
της και αντίκειται στα χρηστά ήθη, έστω
ακόμη και αν ο ανταγωνιστής του που
την προσβάλλει δεν είναι υπαίτιος προς
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τούτο, να αξιώσει την παράλειψη της
στο μέλλον και να ζητήσει επίσης αποζημίωση του για την κάθε θετική και
αποθετική του ζημία, δηλαδή λόγω της
διαπράξεως από τον τελευταίο του ειδικού – κατά την κρατούσα άποψη – αδικήματος για τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
Δικαίωμα δε αποζημιώσεως του μπορεί
να θεμελιώσει ο ανωτέρω και σύμφωνα
με τα άρθρα 914 και 919 του ΑΚ, όταν
ειδικότερα οι κατά τα παραπάνω προσβολές κατά της επιχειρήσεως του, δηλαδή ως διανομέα έγιναν υπαιτίως (και
από ελαφρά έστω αμέλεια) και παρανόμως για την κάθε θετική ή αποθετική
ζημία του, καθώς ακόμη και για την επιδίκαση χρηματικής του ικανοποιήσεως
(εύλογης) για την ηθική του βλάβη και
τα ίδια ακριβώς όπως παραπάνω και
στην περίπτωση που ζημιώνεται από τη
συμπεριφορά του προσβολέα του από
δόλο έστω και ενδεχόμενο και η οποία
αντίκειται στα χρηστά ήθη (ΕΑ 2527/2003
ΕλλΔνη 45, 1449).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα
ιδρύθηκε στις 3.3.1994 με την υπ’ αριθμ.
15167/22.2.1994 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Α.Γερ. Α (βλ. Φ.Ε.Κ.,
Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. φύλ. 888/1994)
και έκτοτε συνεργάζεται με την ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία « ΝΙΚ.Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε» με έδρα τον Πειραιά.
Αυτή δραστηριοποιείται στην εισαγωγή
και διανομή των προϊόντων ΝISSAN
στην Ελλάδα ως μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου διανομής της εταιρείας
με την επωνυμία «NISSAN EUROPE
S.A.S. (NISSAN Ευρώπη)». Δυνάμει
συμβάσεων που η ενάγουσα σύναψε με
την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΝΙΚ.Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε», εισα-γωγέα
των προϊόντων NISSAN στην Ελλάδα,
από τις οποίες η τελευταία συνήφθη στην
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Αθήνα στις 26.9. 2003 με έναρξη ισχύος
της την 1η .10. 2003, αυτή ανέλαβε τη
διανομή των προϊόντων NIS-SAN ως
μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου
NISSAN και ως επίσημος δια-νομέας και
επισκευαστής με διεύθυνση
εγκαταστάσεων το 2ο χλμ. της Εθνικής
Οδού Αγρινίου – Αντιρρίου στο Αγρίνιο
Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με τον υπό
στοιχεία Β1 1.1 όρο της παραπάνω από
26.9. 2003 συμβάσεως η ενάγουσα θα
εκθέτει, θα επιδεικνύει, θα πουλά και θα
παραδίδει προϊόντα μόνο από τις
εγκαταστάσεις της που βρίσκονται στο
παραπάνω 2ο χλμ. της Εθνικής Οδού
Αγρινίου – Αντιρρίου. Αυτή στον
παραπάνω χώρο διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με εκθεσιακό
χώρο, με χώρο υποδοχής πελατών,
οχήματα επιδείξεως, απόθεμα ανταλλακτικών, οργανωμένο συνεργείο και
βαφείο με ειδικευμένο προσωπικό και
έτσι αυτή πληροί όλα τα κριτήρια και
λειτουργικά πρότυπα NISSAN. Ενόψει
της παραπάνω συμβάσεως η αγορά
στην οποία κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται η ενάγουσα συμπίπτει με την
ε δ α φ ι κ ή π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α το υ Ν ο μ ο ύ
Αιτωλοακαρνανίας. Εξάλλου, η πρώτη
εναγομένη είχε συσταθεί ως ομόρρυθμη
εταιρεία το έτος 1984 με ομόρρυθμους
εταίρους τη δεύτερη και την τρίτη εναγόμενες κατά ποσοστό 50% η καθεμία, με
σκοπό την εμπορία λιπαντικών, καυσίμων, γεωργικών μηχανημάτων και
φαρμάκων, εμφιαλωμένων νερών και
δασικών προϊόντων και με έδρα στη
διεύθυνση Παπαϊωάννου 54 στο Αγρίνιο.
Στις 25.11.2004 τροποποιήθηκε το καταστατικό της πρώτης εναγομένης και οι
αρχικοί ομόρρυθμοι εταίροι, δεύτερη και
τρίτη εναγόμενες εκχώρησαν ποσοστό
52% των εταιρικών τους μεριδίων στους
συζύγους τους, τέταρτο και πέμπτο
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εναγομένους, αντίστοιχα και έτσι η
συμμετοχή των εταίρων της πρώτης
εναγομένης στην εταιρεία αυτή ανήλθε
σε ποσοστό 24% για καθεμία από τις
δεύτερη και τρίτη εναγόμενες και σε
ποσοστό 26% για καθένα από τους
τέταρτο και πέμπτο εναγομένους. Οι νέοι
εταίροι της πρώτης εναγόμενης εταιρείας
κατέστησαν συνδιαχειριστές αυτής
σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού
της, όπως αντικαταστάθηκε, ενώ
επεκτάθηκε ο σκοπός της εταιρείας αυτής
σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού
της, όπως αντικαταστάθηκε, ενώ
επεκτάθηκε ο σκοπός της εταιρείας αυτής
σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού
της, όπως αντικαταστάθηκε, περιέλαβε
δε, μεταξύ άλλων, ως σκοπό την εμπορία
εξαρτημάτων και αξεσουάρ αυτοκινήτων,
την εμπορία καινούργιων και
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και
ανταλλακτικών, τις υπηρεσίες συντηρήσεως και επισκευής αυτοκινήτων και την
ενοικίαση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων. Στη συνέχεια, με το από
12.1.2005 ιδιωτικό συμφωνητικό που
καταρτίστηκε στην Αθήνα μεταξύ της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε», και της
πρώτης εναγομένης η τελευταία έγινε
μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου
NISSAN και διανομέας προϊόντων NISSAN με έδρα τη Μαρίνα Λευκάδας και με
περιοχή ευθύνης της το Νομό Λευκάδας
και δε θα δικαιούνταν αυτή να εκθέτει, να
επιδεικνύει, να πουλά και παραδίδει
π ρ ο ϊ ό ν τα N I S S A N μ έ σ ω ά λ λω ν
εγκαταστάσεων της και μάλιστα στο
Αγρίνιο και στο Νομό Αιτωλοακαρ-νανίας.
Αλλά όμως στα μέσα Ιουλίου του 2005
περιήλθε στην κατοχή των νομίμων
εκπροσώπων της ενάγουσας το υπ’
αριθμ. 02000005/19.7.2005 δελτίο
αποστολής της πρώτης εναγομένης περί
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επιστροφής αυτοκινήτου προς την
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ.
Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.».Στο πα-ραπάνω
δελτίο αποστολής η πρώτη εναγομένη
εμφανίζεται ως μέλος του επίσημου
δικτύου NISSAN με τα παρα-κάτω
στοιχεία: «Π.ΜΠΛΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ –ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α.Φ.Μ.
081320448 – Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Κεντρικό
Κατάστημα Παπαϊωάννου 54, 30100ΑΓΡΙΝΙΟ τηλ.:26410 23624 Fax: 26410
32835, Υποκατάστημα Νο 1 Μαρίνα
Λευκάδας 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ τηλ.: 26450
24388 Fax: 26450 24764». Ήδη η πρώτη
εναγομένη από το μήνα Φεβρουάριο του
2005 άρχισε την εκτύ-πωση και διανομή
έντυπων προσφορών προς τους πελάτες
της, στις οποίες αναγραφόταν τα εξής
στοιχεία «ΜΠΛΙ-ΚΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΠΑΪΩ-ΑΝΝΟΥ 54 ΑΓΡΙΝΙΟ
Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙ-ΝΙΟ ΤΗΛ: 26450 24388
Α.Φ.Μ. 081320448 Δ.Ο.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΦΑΞ: 26450 24388 (βλ. τα από 25.2.2005
και 4.3.2005 έντυπα προσφορών),
καθώς και άλλων έντυπων προσφορών
προς του πελάτες της, στις οποίες
αναγρά-φονταν τα εξής στοιχεία: «Π.
Μ Π Λ Ι Κ Α & Σ Ι Α Ο . Ε . Ε ΚΘ Ε Σ Η
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 54
ΑΓΡΙΝΙΟ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΙΟ ΤΗΛ:
26450 24388 Α.Φ.Μ. 081320 448 Δ.Ο.Υ.
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΦΑΞ: 26450 24764» (βλ. τα
από 24.3.2005, 19.8.2005, 27.8.2005,
29.8.2005, 1.9.2005, 10.9.2005 έντυπα
προσφορών), αλλά και παραγγελιών
προς τους πελάτες της, στις οποίες
αναγράφονταν τα αμέσως παραπάνω
στοιχεία (βλ. τα από 24.3.2005 έντυπο
παραγγελίας). Επίσης, η πρώτη εναγομένη κατά την πώληση λιπαντικών από
την καταστατική της έδρα στο Αγρίνιο και
α ν τα λ λα κ τ ι κώ ν N I S S A N ε ξ έ δ ι δ ε
αποδείξεις λιανικής πωλήσεως – δελτία
αποστολής, όπου μεταξύ της επωνυ-μίας
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της με τη διεύθυνση της στο Αγρίνιο και
της επωνυμίας των λιπαντικών που
εμπορεύεται (AVIN) υπήρχε τυπωμένο
το ειδικό σήμα της NISSAN (βλ. τις από
8.9.2005 και 13.9.2005 αποδείξεις
λιανικής πωλήσεως – δελτία αποστολής). Η εκτύπωση και η διανομή των
παραπάνω έντυπων προσφορών και
παραγγελιών συνεχίστηκε τουλάχιστον
μέχρι τις 13.9.2005, αφού η πρώτη
εναγομένη με το από 5.8.2005 έγγραφο
της προς την παραπάνω εισαγωγέα
εταιρεία ενημέρωνε αυτήν ότι προέβη σε
τροποποίηση των εταιρικών της στοιχείων επί των έντυπων προσφορών και
παραγγελιών. Από τα παραπάνω έντυπα ήταν δυνατόν να προκληθεί σύγχυ-ση
στο καταναλωτικό κοινό του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας σε σχέση με το
γεγονός ότι στην παραπάνω διεύθυνση
στο Αγρίνιο δραστηριοποιείται εταιρεία
εξουσιοδοτημένη από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ .Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» ως μέλος του επισήμου
δικτύου NISSAN στον παραπάνω νομό.
Αντίθετα, η αλήθεια ήταν ότι το μόνο
εξουσιοδοτημένο κατάστημα στην περιοχή του Νομού Αιτωλοακαρνανίας ήταν
αυτό της ενάγουσας, από τις εγκαταστάσεις της οποίας είναι δυνατόν να
παραδίδονται οχήματα απ’ αυτήν ως
μέλος του επίσημου δικτύου NISSAN
σύμφωνα με το σχετικό υπ’αριθμ.
1400/2002 κανονισμό της Επιτροπής της
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο οποίος
επιτρέπει να τίθεται συμβατικά ο γεωγραφικός – τοπικός περιορισμός και στην
προκειμένη περίπτωση αυτός ισχύει
τόσο για την ενάγουσα ως προς το
σημείο εγκαταστάσεως της στο Αγρί-νιο
όσο και για την πρώτη εναγομένη ως
προς το σημείο εγκαταστάσεως της στη
Μαρίνα Λευκάδας. Δηλαδή η πρώτη
εναγομένη σύμφωνα με την από

561

12.1.2005 σύμβαση που καταρτίστηκε
μεταξύ αυτής και της ανώνυμης εται-ρείας
με την επωνυμία « ΝΙΚ.Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε», αλλά και σύμφωνα με τον
υπ’ αριθμ. 1400/2002 κανονισμό της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μέχρι την 1.10.2005 δεν μπορούσε να
αποκτήσει ή να χρησιμοποιήσει δεύτε-ρο
σημείο πωλήσεως ή παραδόσεως
προϊόντων NISSAN, αλλά μπορούσε να
πραγματοποιεί ενεργητικές και παθητικές πωλήσεις μόνο από το ένα και
μοναδικό εξουσιοδοτημένο σημείο εγκαταστάσεως της που ήταν η Μαρίνα Λευκάδας. Αλλά όμως και μετά την 1η10.
2005 δεν μπορούσε η πρώτη εναγομένη
ως διανομέας NISSAN στην Ελλάδα να
αποκτήσει πρόσθετο σημείο πωλήσεως
ή παραδόσεως, δεδομένου ότι η παραπάνω ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ.Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» ως
εισαγωγέας εταιρεία προϊόντων NIS-SAN
απαντούσε ότι δεν είχαν καθο-ριστεί
ακόμα τα πανευρωπαϊκά κριτήρια της
NISSAN για τα πρόσθετα σημεία
πωλήσεως ή παραδόσεως και ως εκ
τούτου δεν μπορεί η πρώτη εναγομένη
ν α λ ε ι το υ ρ γ ή σ ε ι ν ό μ ι μ ο σ η μ ε ί ο
εγκαταστάσεως της στο Αγρίνιο, πράγ-μα
το οποίο οι εναγόμενοι δέχονται στις
προτάσεις τους ενώπιον του παρόντος
Δικαστηρίου, αλλά και με την υπ’ αριθμ.
38/24.4.2007 έφεση τους. Με τις
παραπάνω πράξεις της η πρώτη εναγομένη είχε ως σκοπό να αποσπάσει πελατεία από την ενάγουσα με τρόπο
αθέμιτο, διότι, ενώ αυτή δε διέθετε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ούτε έκθεση ούτε
φανοποιείο ούτε πάγκο ανταλλα-κτικών
στην καταστατική της έδρα στο Αγρίνιο,
δημιουργούσε την εντύπωση τους
καταναλωτές ότι είναι πράγματι
αντιπρόσωπος των προϊόντων NISSAN
στην περιοχή του Νομού Αιτωλοακαρ-

562

νανίας. Από την καταστατική της έδρα
στο Αγρίνιο η πρώτη εναγομένη διαπραγματευόταν την πώληση οχημάτων NISSAN, την ανταλλαγή μεταχειρισμένων
οχημάτων και προσέφερε για δοκιμή
στους υποψήφιους αγοραστές
αυτοκίνητα, δηλαδή για test drive, τα
οποία ήταν σταθμευμένα έξω από το
κατάστημα της πολύ συχνά. Έτσι, αυτή
δημιουργούσε την εντύπωση στο
καταναλωτικό κοινό ότι είναι
εξουσιοδοτημένος διανομέας της
παραπάνω αυτοκινητοβιομηχανίας στο
Νομό Αιτωλοακαρνανίας και προκαλούσε
σύγχυση στο κοινό αυτό ως προς τα ποια
από τις δυό παραπάνω εταιρείες
απολαμβάνει την επίσημη εξουσιοδότηση
από την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «ΝΙΚ.Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Α.Ε.»
στην παραπάνω γεωργική περιοχή, αλλά
επιπλέον δημιουργούσε εύλογες
αμφιβολίες σε σχέση με τη συνέχιση της
δρα-στηριοποιήσεως της ενάγουσας
στην πόλη του Αγρινίου. Ενόψει του γεγονότος ότι η ενάγουσα διαπίστωσε κατά
τη συζήτηση της από 28.9.2005 αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που άσκη-σε
κατά της πρώτης εναγομένης στο
Πρωτοδικείο Λευκάδας για παράβαση
των διατάξεων του Ν. 146/1914 «περί
αθεμίτου ανταγωνισμού» ότι η πρώτη
εναγομένη πουλούσε και παρέδιδε
προϊόντα NISSAN στη Μαρίνα Λευκάδας, καθώς και αυτοκίνητα σε διάφο-ρους
πελάτες της στο Αγρίνιο και αλλα-χού,
ενώ εξέδιδε για τις πωλήσεις αυτές
παραστατικά στο κατάστημα της στο
Αγρίνιο, γι’ αυτό με έγγραφο της απευθύνθηκε στο Νομάρχη Λευκάδας που
κοινοποίησε στους Προϊσταμένους
Δ.Ο.Υ. Λευκάδας και Αγρινίου, προκειμένου να διερευνηθεί αν με τον τρόπο
αυτόν η πρώτη εναγομένη απέφευγε την
καταβολή του ειδικού τέλους 13% υπέρ
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της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Λευκάδας. Πράγματι, από το προσκομιζόμενο και επικαλούμενο από την ενάγουσα απόσπασμα από το 1ο πρακτικό του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Λευκά-δας με
αριθμό αποφάσεως 85/2006 προκύπτει
η πρώτη εναγομένη μέχρι της 21.8.2006
λειτούργησε την εγκατάσταση της στη
Μαρίνα Λευκάδας, χωρίς να έχει λάβει
από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Λευκάδας άδεια λειτουργίας και χωρίς να
καταβάλει ειδικό φόρο (τέλος) 13% επί
του κύκλου εργασιών της, αφού με την
παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η
δραστηριότητα της εναγομένης αυτής
μόλις στις 21.8.2006. Όλες οι παραπάνω
πράξεις από μέρους της πρώτης
εναγομένης αποτελούσαν πράξεις
αθεμίτου ανταγωνισμού σε βάρος της
ενάγουσας. Επίσης, στα έντυπα
προσφορών και παραγγελιών που
εξέδιδε πρώτη εναγομένη μέχρι τις
3.10.2005 αναγραφόταν η ένδειξη
πιστοποιήσεως «ISO 9001» ,καίτοι η
εταιρεία αυτή δεν ήταν πιστοποιημένη
από τον αρμόδιο Οργανισμό Πιστοποιήσεως, με αποτέλεσμα και η παραπάνω
ένδειξη να έχει συμβάλει στη δημιουρ-γία
της πεποιθήσεως στο καταναλωτικό
κοινό του Νομού Αιτωλοακαρνανίας ότι
η εταιρεία αυτή είχε πράγματι πιστοποιηθεί από τον παραπάνω Οργανι-σμό,
ενώ πιστοποιημένη από τον παρα-πάνω
Οργανισμό ήταν μόνο η ενάγου-σα.
Παρά το γεγονός ότι η πρώτη εναγομένη
με το από 30.9.2005 έγγραφο της προς
όλα τα μέλη του εξουσιοδοτη-μένου
δικτύου NISSAN ενημέρωνε ότι για
λόγους τεχνικής φύσεως στα έντυπα
προσφορών και παραγγελιών που
εκτυπώνονταν από το σύστημα on line
δια-θεσιμότητας φαίνεται η ένδειξη πιστοποιήσεως «ISO 9001» και σε συνεργάτες
για τους οποίους οι διαδι-καστικές
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πιστοποιήσεις δεν είχαν ολο-κληρωθεί
ακόμη και ότι θα λυθεί το πρόβλημα σε
σύντομο χρονικό διάστη-μα, εντούτοις
από την αναγραφή δη-μιουργήθηκε
σύγχυση στο καταναλω-τικό κοινό, η
οποία μόλις μετά το μήνα Οκτώβριο του
2005 άρχισε να διαλύε-ται. Εντούτοις,
όλες οι παραπάνω προ-σβολές κατά της
ενάγουσας από μέ-ρους της πρώτης
εναγομένης έγιναν με σκοπό
ανταγωνισμού και ήταν αντίθετες στα
χρηστά συναλλακτικά ήθη. Επο-μένως,
πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμος ο έκτος λόγος της υπ’ αριθμ.
27/23.3.2007 εφέσεως, με τον οποίο η
εκκαλούσα – ενάγουσα παρα-πονείται
ότι η εκκαλουμένη απόφαση εσφαλμένα
παρέλειψε να υποχρεώσει τους
εφεσίβλητους – εναγομένους να παύσουν
ν α χ ρ η σ ι μ οπο ι ο ύ ν το σ ή μ α π ι στοποιήσεως «ISO 9001», καθώς και οι
πρώτος και δεύτερος λόγοι της υπ’ αριθμ.
38/24.4.2007 εφέσεως των εκκα-λούντων
– εναγομένων, με τους οποίους
υποστηρίζονται απ’ αυτούς ότι οι παραπάνω πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού,
πλην του δευτέρου λόγου της εφέσεως
αυτής κατά το σκέλος της, με τον οποίο
αυτοί ισχυρίζονται ότι η ενάγουσα ασκεί
την αγωγή της ελλείψει εννόμου συμφέροντος, ζητώντας την παύση και παράλειψη στο μέλλον της προβολής και
διαφημίσεως της πρώτης εναγομένης ως
πιστοποιημένης εταιρείας με την ένδειξη
πιστοποιήσεως «ISO 9001», ο οποίος
πρέπει να γίνει δεκτός ως κατ’ ουσίαν
βάσιμος. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι η
ενάγουσα έλαβε γνώση ότι η πρώτη
εναγομένη δραστηριοποιείται και στην
πόλη του Αγρινίου με πώληση και
παράδοση οχημάτων NISSAN στην
καταστατική της έδρα πέρα από την
κύρια εγκατάσταση της στη Μαρίνα
Λευκάδας και ότι με αυτόν τον τρόπο
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ενεργεί πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού
στις 19.7.2005, όταν περιήλθε στην
κατοχή των νομίμων εκπροσώπων της
το υπ’ αριθμ. 02000005/19.7.2005 δελτίο
αποστολής της πρώτης εναγομένης για
επιστροφή αυτοκινήτου στην ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.», στο οποίο η
πρώτη εναγομένη εμφανίζεται ως μέλος
του επισήμου δικτύου NISSAN με τα
παρακάτω στοιχεία «Π.ΜΠΛΙΚΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Α.Φ.Μ. 081320448 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
κεντρικό κατάστημα Παπαϊωάννου 54
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ. : 26410 32835
Υποκατάστημα Νο1 Μαρίνα Λευκάδας
31100 – Λευκάδα Τηλ.: 26410 23624
Fax:26410 32835 Υποκατάστημα Νο1
Μαρίνα Λευκάδας 31100 – Λευκάδα Τηλ.:
2645024388 Fax: 26450 24764», η από
30.11.2005 αγωγή της ενάγου-σας
ασκήθηκε στις 8.12.2005, ημεροχρονολογία που επιδόθηκε αυτή στους
εναγομένους, όπως προκύπτει από τις
υπ’ αριθμ. 1260 β΄, 1261β΄, 1262β΄,
1259β΄ και 1263β΄/8.12.2005 εκθέσεις
επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας
στο Πρωτοδικείο Αγρινίου Α.Γ. Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον από τη
γνώση της παραπάνω πράξεως του
αθέμιτου ανταγωνισμού μέχρι την άσκηση της παραπάνω αγωγής δεν πα-ρήλθε
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι
μηνών, τότε σύμφωνα με το άρ-θρο 19
του Ν. 146/1994 η αξίωση της ενάγουσας
δεν έχει υποπέσει σε πα-ραγραφή.
Επομένως, πρέπει να απορ-ριφθεί ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμος ο τρίτος λόγος της
υπ’ αριθμ. 38/24.4.2007 εφέ-σεως των
εκκαλούντων – εναγομένων, με τον οποίο
υποστηρίζονται τα αντί-θετα. Επίσης,
τόσο από την ένορκη κα-τάθεση της
μάρτυρος της ενάγουσας όσο και από το
π ρ ο σ κ ο μ ι ζό μ ε ν ο υ π ’ α ρ ι θ μ .
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070225/11.8.2005 τιμολόγιο εκ-δόσεως
της εισαγωγέα εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε» προς την
ανώνυμη εταιρεία με την επω-νυμία
«ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε» με έδρα τον Άγιο Ιωάννη
Ρέντη Πειραιά που είναι εταιρεία
συμφερόντων της πρώτης αποδείχτηκε
ότι έγινε πώληση στη δεύτερη ενός
καινούργιου αυτοκινήτου NISSAN, τύπου ALMERA. Εξάλλου, από το προσκομιζόμενο υπ’ αριθμ. 1619/11.8.2005
τιμολόγιο πωλήσεως εκδόσεως της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε» αποδείχτηκε ότι η εταιρεία αυτή πούλησε το ίδιο αυτοκίνητο σε
ιδιώτη αγοραστή τον Ι.Χ.Λ στο Αγρίνιο,
ενώ από το προσκομιζόμενο υπ’ αριθμ.
1517/11.8.2005 δελτίο αποστολής της
εταιρείας αυτής αποδείχτηκε ότι η
παράδοση του αυτοκινήτου αυτού έγινε
στο Αγρίνιο. Αλλά όμως στην πα-ραπάνω
πώληση είχε μεσολαβήσει η πρώτη
εναγομένη, διότι ο Ι.Χ.Λ ήταν πελάτης
της. Με τον ίδιο τρόπο έγιναν πωλήσεις
αυτοκινήτων σε άλλους πελάτες της
πρώτης εναγομένης. Αλλά όμως στην
προσκομιζόμενη από την ενάγουσα
κατάσταση πωλήσεως αυτοκινήτων
αναγράφεται ότι η πρώτη εναγομένη από
τ η ν έ ν α ρ ξ η τ η ς ε μ πο ρ ι κ ή ς τ η ς
δραστηριότητας ως διανομέας οχημάτων
NISSAN με έδρα τη Λευκάδα και
συγκεκριμένα από το τέλος Ιανουαρίου
2005 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2005
πούλησε τριάντα (30) οχήματα, από τα
οποία τα τρία (3) αγόρασε η ίδια, τα δέκα
(10) πουλήθηκαν στη Λευκάδα και στη
Βόνιτσα, τα οχτώ(8) στο Αγρίνιο, το ένα
(1) στο Χρυσοβέργι Αιτωλικού, το ένα (1)
στη Ναύπακτο και τα υπόλοιπα στην
Αθήνα. Μάλιστα, από την από 9.3.2006
έκθεση πραγματογνωμοσύνης του
ορκωτού λογιστή Ι.Κ.Κ προκύπτει ότι
κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα
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έγιναν πωλήσεις αυτοκινήτων NISSAN
και από την καταστατική έδρα της
πρώτης εναγομένης στο Αγρίνιο, οι
οποίες έφθασαν τον αριθμό των δέκα(10)
αυτοκινήτων. Επίσης, αποδείχτηκε ότι η
πρώτη εναγομένη είχε δώσει εκατόν
τριάντα (130) τουλάχιστον προσφορές
σε υποψήφιους αγοραστές στην περιοχή
Αιτωλοακαρνανίας από την καταστατική
της έδρα στο Αγρίνιο, αλλά η διανομή των
προσφορών αυτών από την πρώτη
εναγομένη δεν είχε ως αποτέλεσμα την
πώληση και των αντίστοιχων αυτοκινήτων
στους υποψήφιους αγοραστές, πλην
τ ρ ι ώ ν πο υ π ρ ά γ μ α τ ι α γ ό ρ α σ α ν
αυτοκίνητα απ’ αυτή στο Αγρίνιο. Ενόψει
α υ τώ ν δ ε ν κ ρ ί ν ε τα ι α ν α γ κα ί α η
προσαγωγή από την πρώτη εναγομένη
καταστάσεως όλων των πα-ραγγελιών
αυτοκινήτων με το status παραγγελίας
απ΄ αυτήν προς τον εισα-γωγέα εταιρεία
με την επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Α.Ε» για το χρονικό διάστημα από τις
12.1.2005 μέχρι τις 30.9.3005, όλων των
εντύπων παραδό-σεως που αφορούν τα
αυτοκίνητα που πουλήθηκαν και
περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή,
ούτε των εκατόν ογδό-ντα ενός (181)
παραστατικών που εκδό-θηκαν μέχρι τις
8.4.2006 και προηγού-νται της υπ’ αριθμ.
000020/8.4.2005 αποδείξεως λιανικής
πωλήσεως – δελτί-ου αποστολής που
α φ ο ρ ά το ν π ε λά τ η τ η ς π ρ ώτ η ς
εναγομένης Δ.Τ και επομέ-νως ορθά η
εκκαλούμενη απόφαση δεν έκανε δεκτό
το αίτημα της ενάγουσας περί επιδείξεως
εγγράφων και γι’ αυτό πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος ο συναφής
τ έ τα ρτο ς λό γ ο ς τ η ς υ π ’ α ρ ι θ μ .
27/23.3.2007 εφέσεως της εκκαλούσας
– ενάγουσας. Περαιτέρω, στην από
30.11.2005 αγωγή της η ενάγουσα
ισχυρίζεται ότι πουλούσε την τελευταία
πενταετία πριν από το 2005 ετησίως κα-
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τά μέσο όρο διακόσια εξήντα εννέα (269)
αυτοκίνητα, ενώ το πρώτο δεκάμηνο του
2005 αυτή πούλησε εκατό σαράντα ένα
(141) αυτοκίνητα. Σύμφωνα δε με την
ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της
ενάγουσας η μείωση των πωλήσεων
αυτοκινήτων από την ενάγουσα αυτή σε
σχέση με τη δραστηριοποίηση της
πρώτης εναγομένης δεν είναι άμεση
όσον αφορά στις πωλήσεις αυτές
καθαυτές όσο με την εντύπωση που
δημιουργήθηκε στο χώρο. Επίσης,
σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση της
αυτής μάρτυρος, η ζημία της ενάγουσας
εξαιτίας της μειώσεως των πωλήσεων
δεν οφείλεται μόνο στις πωλήσεις από
την πρώτη εναγομένη 15-20 αυτοκινήτων,
αλλά στο ότι εδραιώθηκε η εντύπωση ότι
υπάρχει στο Αγρίνιο νέος αντιπρόσωπος
της NISSAN και δεν υπάρχει λόγος να
έρθει στον παλιό αντιπρόσωπο ο
καταναλωτής. Εφόσον δεν αποδείχτηκε
ότι η κάλυψη των πωλήσεων αυτοκινήτων από την ενάγουσα τους πρώτους δέκα μήνες του 2005 συνδέεται
αιτιωδώς με την δραστηριοποίηση της
πρώτης εναγομένης με το ίδιο αντικείμενο στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, τότε
ορθά η εκκαλουμένη απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμο το κονδύλιο των διαφυγόντων κερδών της ενάγουσας ως
ουσιαστικά αβάσιμο το κονδύλιο των
διαφυγόντων κερδών της ενάγουσας
κατά το επίδικο χρονικό διάστημα και γι’
αυτό πρέπει να απορριφθούν ως κατ’
ουσίαν αβάσιμοι οι δεύτερος και τρίτος
λόγοι της υπ’ αριθμ. 27/23.3.2007 εφέσεως της εκκαλούσας – ενάγουσας, με τους
οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα.
Εξαιτίας των παραπάνω πράξεων
αθέμιτου ανταγωνισμού από μέρους της
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πρώτης εναγομένης προσβλήθηκε η
εμπορική πίστη και η επαγγελματική
υπόληψη της ενάγουσας, καθώς και το
εμπορικό της μέλλον, καθόσον δημιουργήθηκε στο καταναλωτικό κοινό η
εντύπωση ότι λειτουργεί στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας νέος επίσημος εξουσιοδοτημένος διανομέας της NISSAN και ότι
πλέον έχει λήξει η ισχύς της συμβά-σεως
αντιπροσωπείας μεταξύ της ενά-γουσας
και της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε».
Η παραπάνω συμπεριφορά της πρώτης
εναγομένης είναι παράνομη και αντίθετη
στα χρηστά ήθη, καθόσον αυτή γνώριζε
ότι οι παραπάνω πράξεις της ήταν
ενδεχόμενο να πλήξουν την εμπορική
πίστη και επαγγελματική υπόληψη της
ενάγουσας και παρά ταύ-τα αποδέχτηκε
αυτό το επιζήμιο για την ενάγουσα
ενδεχόμενο, με αποτέλεσμα η τελευταία
να δικαιούται χρηματική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης την οποία υπέστη
και κατά την κρίση του παρόντος
Δικαστηρίου πρέπει να επιδικαστεί στην
ενάγουσα το ποσό των 10.000 ευρώ, το
οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο για την
αποκατάσταση της ηθικής αυτής βλάβης,
αφού ληφθούν υπόψη ο βαθμός της
υπαιτιότητας των νόμιμων εκπροσώπων
της πρώτης εναγομένης, το είδος και η
έκταση της ζημίας της ενάγουσας ενόψει
της μακροχρόνιας παρουσίας της στο
χώρο της διανομής αυτοκινήτων, καθώς
και η κοινωνική και οικονομική κατάσταση
των μερών. Επομένως, πρέπει να
απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος ο
τ έ τα ρτο ς λό γ ο ς τ η ς υ π ’ α ρ ι θ μ .
38/24.4.2007 εφέσεως των εκκαλούντων
– εναγομένων, με τον οποίο
υποστηρίζονται τα αντίθετα.
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8. διαταγεσ πληρωμησ
73/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σπύρος Μπενετάτος, Μαρίνα Μπεβούδα).
Διαταγή πληρωμής. Δεν φέρει το χαρακτήρα δικαστικής απόφασης αλλά αποτελεί απλώς
τίτλο εκτελεστό. Ως προς την επιδικασθείσα απαίτηση αποκτά ισχύ δεδικασμένου αν
επιδοθεί δυο φορές στον οφειλέτη και ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή ή η ανακοπή που
ασκήθηκε είναι εκπρόθεσμη ή απορρίφθηκε τελεσίδικα. Απαράδεκτοι λόγοι ανακοπής που
παρόλο που ήταν γεννημένοι και μπορούσαν να προβληθούν, δεν προβλήθηκαν σε μια
από τις δύο ανακοπές κατά της διαταγής ή δεν προβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 631, 632 παρ. 1, 633
παρ. 2 και 904 παρ. 2 του ΚΠολΔ,
προκύπτει ότι η διαταγή πληρωμής, αν
και δεν φέρει το χαρακτήρα δικαστικής
απόφασης αλλά αποτελεί απλώς τίτλο
εκτελεστό, αποκτά ισχύ δεδικασμένου
ως προς την επιδικασθείσα απαίτηση,
αν επιδοθεί δύο φορές στον οφειλέτη,
σύμφωνα με τα άρθρα 632 παρ. 1 εδ.
α και 633 παρ. 2 εδ. α του ΚΠολΔ και
ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή κατ’
αυτής ή αν η ασκηθείσα ανακοπή είναι
εκπρόθεσμη ή αν απορριφθεί τελεσίδικα. Η ισχύς αυτή του δεδικασμένου έχει
ως συνέπεια ότι σε μεταγενέστερη δίκη,
που αφορά το κύρος της εκτέλεσης,
βά-σει της διαταγής πληρωμής ως
εκτε-λεστού τίτλου, κατ’ άρθρο 904 παρ.
2 στοιχ. ε ΚΠολΔ, να είναι, σύμφωνα
και με τα άρθρα 933 παρ. 3 και 330
ΚΠολΔ, απαράδεκτη η προβολή λόγων
ανακοπής, οι οποίοι, παρόλο που ήταν
γεννημένοι και μπορούσαν να προβληθούν, δεν προβλήθηκαν σε μία από τις
δύο ανακοπές κατά της διαταγής πληρωμής ή δεν προβλήθηκαν εμπρόθεσμα
(ΑΠ 1538/2005, ΕλλΔνη 2006.118,

ΑΠ 1494/2003, ΕλλΔνη 2004.418, ΑΠ
53/2004, ΕΕμπΔ 2005.782).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα:….. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με
τα προαναφερόμενα, μετά την επίδοση
της 4662/1998 διαταγής πληρωμής δύο
φο-ρές και την πάροδο άπρακτης και της
δεύτερης προθεσμίας, αυτή απέκτησε
δύναμη δεδικασμένου και σύμφωνα με
τα άρθρα 933 παρ. 3 και 330 του ΚΠολΔ,
είναι απαράδεκτη η προβολή ενστάσεων
κατ’ αυτής ως αντιρρήσεων κατά της
εκτέλεσης. Εξάλλου, η παρά-λειψη
κάποιου από τα στοιχεία που πρέπει
να περιέχει η διαταγή πληρω-μής,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρ-θρου
630 του ΚΠολΔ, μεταξύ των οποί-ων
και της αιτίας πληρωμής, δημιουργεί
μεν λόγο ακυρότητας της διαταγής πληρωμής, η ακυρότητα όμως αυτή δεν
επέρχεται αυτοδικαίως, αφού ο νόμος
δεν το ορίζει, αλλά θεμελιώνει λόγο ανακοπής, κατά τη διαδικασία της οποίας
θα κριθεί η προβαλλόμενη ακυρότητα
(Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής
Δικονομίας, Ερμηνευτική Νομολογιακή
Ανάλυση κατ’ άρθρο, Τόμος Γ΄, σελ.
831) και στην προκειμένη περίπτωση
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τέτοια ανακοπή δεν ασκήθηκε. Συνεπώς, απαραδέκτως προβάλλεται με τον
πρώτο λόγο της από 13-1-2004 ανακοπής του ανακόπτοντος και ήδη εφεσίβλητου κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης η ακυρότητα της
4662/1998 διαταγής πληρωμή για τον
παραπάνω λόγο και το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, που έκρινε διαφορετικά και
δέχθηκε ως βάσιμο τον ίδιο λόγο ανακοπής και ακύρωσε την επισπευδόμενη
εις βάρος του ανακόπτοντος αναγκα-

στική εκτέλεση εσφαλμένα ερμήνευσε
και εφάρμοσε το νόμο και ο σχετικός
λόγος της έφεσης πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ’ ουσίαν. Κατά
συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη έφεση ως και ουσιαστικά βάσιμη,
να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη και αφού
κρατηθεί η υπόθεση σ΄ αυτό το Δικαστήριο και ερευνηθεί η ανακοπή κατ’
ουσίαν, πρέπει να απορριφθεί ο πρώτος λόγος της ως απαράδεκτος.

155/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Αποστολίδου- Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Γαντζίας, Ασπασία Γρηγόρη).
Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή κατά της διαταγής. Κύριο αντικείμενο της είναι το κύρος της
διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε. Πώληση.
Έκδοση επιταγής για το τίμημα. Έκδοση διαταγής πληρωμής. Ο αγοραστής μπορεί να
προβάλει νομίμως, ως λόγο ανακοπής κατά της διαταγής οποιαδήποτε ένσταση του
από την πώληση (υποκείμενη σχέση) εφόσον έχει ως συνέπεια την μη υποχρέωση του
σε καταβολή του τιμήματος που αντιπροσωπεύει το ποσό της επιταγής. Πρέπει όμως
τα πραγματικά περιστατικά να έχουν επέλθει πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής.
Πώληση. Δικαιώματα αγοραστή να ζητήσει διόρθωση ή αντικατάσταση ή μείωση του
τιμήματος ή να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Αν ο αγοραστής επέλεξε τη
δυνατότητα να εμμείνει στη σύμβαση πώλησης και να ζητήσει μόνο την επιδιόρθωση ή
αντικατάσταση του πράγματος, δεν μπορεί να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή να ασκήσει
υπαναχώρηση. Επικουρική άσκηση των δικαιωμάτων του αγοραστή. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 632 παρ. 1, 633 παρ. 1
και 2, 622 παρ. 1 και 628 και 629 Κ.Πολ.
Δικ. συνάγεται ότι κύριο αντικεί-μενο
της δίκης που ανοίγεται με την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, είναι
το κύρος της ανακοπτομένης διαταγής
πληρωμής και όχι η διάγνωση της
απαί-τησης για την οποία εκδόθηκε η
δια-ταγή. Όταν δε οι λόγοι της ανακοπής
είναι δικακωλυτικές ή αποσβεστικές της
απαιτήσεως ενστάσεις του ανακόπτο-

ντος, η άμυνα του δανειστή κατά του
οποίου η ανακοπή, περιορίζεται στην
άρνηση των ισχυρισμών τούτων του ανακόπτοντος και την προβολή αντεστάσεων που ενδεχομένως υπάρχουν (ΑΠ
433/2000 Ελλ.Δ. 41/1596, Ε.Π. 269/04
Αχ.Ν. 2005/422). Σε περίπτωση διαταγής πληρωμής βάσει επιταγής, η
οποία εξεδόθη από τον αγοραστή σε
διαταγή του πωλητή για κάλυψη τιμήματος πώλησης, ο αγοραστής μπορεί
να προβάλει νομίμως, ως λόγο ανακο-
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πής κατά της διαταγής πληρωμής οποιαδήποτε ένσταση του από την ανωτέρω
σύμβαση πώλησης (υποκείμενη σχέση
της επιταγής) εφόσον έχει ως συνέπεια
την μη υποχρέωση του σε καταβολή
του τιμήματος που αντιπροσωπεύει το
ποσό της επιταγής. Πρέπει όμως, για το
πα-ραδεκτό του λόγου της ανακοπής,
να έχουν επέλθει πριν την έκδοση της
δια-ταγής πληρωμής τα πραγματικά
περι-στατικά στα οποία θεμελιώνεται η
ανω-τέρω ένσταση εκ της υποκείμενης
σχέ-σης (βλ. Βαθρακοκοίλης Α.Κ. 632,
Μπρακατσούλας σελ. 149, 152, 154,
155, 445, Σ. Πανταζόπουλος «Ανακοπή
κατά διαταγής πληρωμής» σελ. 104,
145). Τέτοια ένσταση από την υποκείμενη σχέση, διακωλυτική της άσκησης
της αξίωσης τιμήματος του υπερ’ ού η
δια-ταγή πληρωμής πωλητή, έχει ο καθ’
ού η διαταγή πληρωμής αγοραστής,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
534 έως 540 του Α.Κ. (όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ.1 του
ν.3043/2002), στην περίπτωση που
το πωληθέν πράγμα έχει πραγματικά
ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, για τα οποία ο πωλητής,
ανεξαρτήτως υπαιτιότητος του, ευθύνεται και αντίστοιχα ο αγοραστής δικαιούται σε διόρθωση ή αντικατάσταση του
ελαττωματικού πράγματος ή μείωση του
τιμήματος ή σε υπαναχώρηση, εάν δε
ο αγοραστής επιλέξει το δικαίωμα της
αντικατάστασης, άσκηση του οποί-ου
γίνεται με άτυπη δήλωση του, απευθυντέα στον πωλητή και ο τελευταίος
δεν προβεί στην αντικατάσταση εντός
ευλόγου χρόνου, ευθυνόμενος πλέον
για μη εκπλήρωση της σύμβασης,
τότε ο αγοραστής δικαιούται πλην της
ασκήσεως της κατ’ άρθρο 374 ΑΚ ένστασης, σε άσκηση μιας εκ των άλλων
αξιώσεων των άρθρων 540,543 ΑΚ, εφό-
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σον η άσκηση της πρώτης αξίωσης του
(αντικατάσταση πράγματος) δεν οδηγεί
στην αποκατάσταση της ισοδυναμίας
των εκατέρωθεν παροχών. Ειδικότερα,
μεταξύ του δικαιώματος διορθώσεως ή
αντικαταστάσεως και αυτού της μειώσεως του τιμήματος ή υπαναχωρήσεως,
ο αγοραστής εφόσον επέλεξε τη δυνατότητα να εμμείνει στη σύμβαση πώλησης, όπως αυτή συμφωνήθηκε αρχικά,
και να ζητήσει μόνο την επιδιόρθωση
ή αντικατάσταση του πράγματος, είναι
προφανές ότι ούτε μείωση του τιμήματος
ούτε βέβαια και υπαναχώρηση μπορεί
να σωρεύσει με το ασκηθέν δικαίωμα
της διόρθωσης ή αντικατάστασης, εκτός
αν αποτύχει η διόρθωση ή η αντικατάσταση. Υπέρ της άποψης της επικουρικής σώρευσης των αξιώσεων των άρθρων 540 και 543 ΑΚ παρέχει επιχείρημα
και το άρθρο 541 ΑΚ κατά τη διάταξη
του οποίου ρητώς προβλέπεται η δυνατότητα πολλαπλής ασκήσεως του ιδίου
ή διαφορετικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης πώλησης για
περισσότερα ελαττώματα του πωληθέντος που εμφανίζονται σταδιακά (Π. Παπανικολάου «Το νέο δίκαιο της ευθύνης
του πωλητή» σελ. 392 αριθμ.557 επ.).
Η επικουρική σώρευση (άρθρο 219 Κ.
Πολ. Δικ.) της ασκήσεως των ανωτέρω
δικαιωμάτων είναι δυνατή με την έννοια
ότι η άσκηση του δικαιώματος που σωρεύεται επικουρικά γίνεται με την καταχρηστική αίρεση της ανυπαρξίας του
δικαιώματος που ασκείται κατά κύριο
λόγο (βλ.Κορνηλάκης Ειδικό Ενοχικό
Δίκαιο σελ. 254,255).
Αποδείχθησαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’
αριθμ. 17/2003 Διαταγή Πληρωμής του
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, υποχρεώθηκε η ανακόπτουσα Ο.Ε. να καταβάλλει στην καθ’ ής η
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ανακοπή ποσό των 19.592,02 ευρώ, με
βάση τις υπ’ αριθμ. 56274325-1 και
60433864=3-5 τραπεζικές επιταγές
(ποσού 10.000 και 9.592,02 ευρώ αντίστοιχα) έκδοσης της ανακόπτουσας από
τον υπ’ αριθμ. 014 684002002004530
λογαριασμό της στην τράπεζα «ALPHA
BANK AE» σε διαταγή της καθ’ ής η
ανακοπή. Η ανακόπτουσα ΟΕ, με την
έκδοση των ανωτέρω επιταγών ανέλαβε
την υποχρέωση καταβολής του αντίστοιχου μέρους από το συνολικό τίμημα
(39.592,02 ευρώ) 45 τεμαχίων κουφωμάτων, 23 τεμαχίων παντζουριών, 12
τε-μαχίων ρολλών, 33 τεμαχίων κοινουπιέρων και 49 τεμαχίων διαφόρων συναφών υλικών, τα οποία πώλησε η καθ’ ής
η ανακοπή στους Κ, Π, Ν και Α.Δ και όχι
στην ανακόπτουσα ΟΕ, η οποία όμως
δέχθηκε να προβεί μέσω του
υπογράφοντος τις επιταγές νομίμου εκπροσώπου της στην εν λόγω αναδοχή
χρέους (με παράλληλη ύπαρξη της
οφειλής των αγοραστών) επειδή οι τρείς
πρώτοι αγοραστές είναι οι μόνοι ομόρρυθμοι εταίροι της. Τα πωληθέντα κουφώματα η πωλήτρια καθ’ ής η ανακο-πή,
μετά από σχετική παραγγελία, που
έκαναν στις 19-6-2002 οι αγορα-στές
μέσω του εμπορικού αντιπροσώ-που
της στην Πρέβεζα, Γ.Κ, κατασκεύ-ασε
στο εργοστάσιο της στο Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης και από εκεί τα απέστειλε με δικό της μεταφορικό μέσο στην
Πρέβεζα. Στη συνέχεια, ο αντιπρόσωπος της Γ.Κ μετέφερε και τοποθέτησε με
συνεργείο εργαζόμενων τα κουφώ-ματα
στις πόρτες και στα παράθυρα των
οικιών των αγοραστών στη Λευκάδα
κατά το διάστημα 9-9-02 έως 10-10-02.
Τα πωληθέντα κουφώματα όμως, κατά
το χρόνο παράδοσης και τοποθέτησης
τους α) κατά το μεγαλύτερο μέρος τους,
παρουσίασαν κενά στα σημεία σύνδεσης
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(συναρμολόγησης) των αλου-μινένιων
τμημάτων, που σε ορισμένες μόνο
περιπτώσεις καλύφθηκαν με σιλι-κόνη
από τον αντιπρόσωπο και το συνερ-γείο
του, ενώ θα έπρεπε να εφαρμόζουν
πλήρως μεταξύ τους, β)σε πολλές περιπτώσεις οι διαστάσεις τους (μήκοςύψος) είναι μικρότερες κατά χιλιοστά
από τις αντίστοιχες διαστάσεις των παραθύρων, που επίσης καλύφθηκαν
πρόχειρα με σιλικόνη από τον αντιπρόσωπο, ενώ θα έπρεπε αυτά να εφαρμόζουν πλήρως στα πλαίσια, με συνέπεια από τα παραπάνω κενά των συνδέσεων των αλουμινίων και των πλαισίων
των παραθύρων να εισέρχονται νερά και
υγρασία στο εσωτερικό των οικιών με
κίνδυνο διάβρωσης τους και να υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού των κατοικούντων σ’ αυτές αν έλθουν σε επαφή με τα
κενά των κουφωμάτων. Τα ανωτέρω
επαληθεύθηκαν από τον δικάσαντα δικαστή την αίτηση αναστολής εκτελέσεως, κατά την θεώρηση των ανωτέρω
οικιών, επιβεβαιώνονται από την έκθεση
αυτοψίας του εργολάβου δημοσίων έργων Β.Κ την οποία προσκομίζει η ανακόπτουσα και ενισχύονται από την κατάθεση της μάρτυρος πολιτικού μηχανικού Γ.Θ, (την οποία πρότεινε προς
εξέ-ταση η ανακόπτουσα). Με βάση τα
ανω-τέρω, τα πωληθέντα κουφώματα
παρου-σίασαν ελαττώματα πραγματικά
κατά την έννοια των διατάξεων των
άρθρων 535 αρ. 2-3 και 536 εδ. α’ Α.Κ.,
αφού δεν είναι κατάλληλα για τη χρήση
(μό-νωση και προφύλαξη της οικίας και
των ενοίκων από την υγρασία, ασφαλής
χρήση τους από τους ενοίκους) για την
οποία προορίζονται συνήθως πράγματα
της ίδιας κατηγορίας και που είναι σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης
σύμβασης. Επομένως, θεμελιώνεται
κατ’ άρθρα 534, 535 αρ. 2-3, 536 εδ. α’,
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537 παρ. 1 και 540 ΑΚ ευθύνη της
πωλήτριας καθ’ ής η ανακοπή, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας της για τα ανωτέρω
πραγματικά ελαττώματα, σε αντικατάσταση των κουφωμάτων, αφού διόρθωση τους, λόγω της φύσεως των υλικών
τους δεν είναι δυνατή, ούτε η τοποθέτηση σιλικόνης, στόκου ή πήχη στα κενά θα καταστήσει τα κουφώματα κατάλληλα για τη συμφωνημένη χρήση,
ενώ θα πρόκειται για έργο σαφώς κατώτερο ποιοτικά και με μικρή χρονική
αντοχή. Η ανωτέρω ευθύνη της καθ’ ής
η ανακοπή δεν αναιρείται είτε εάν τα
ανωτέρω πραγματικά ελαττώματα οφείλονται σε κακή κατασκευή ή επιλογή των
κουφωμάτων από το εργοστάσιο της
πωλήτριας, είτε αν οφείλονται σε
εσφαλμένη πριν τη παραγγελία μέτρηση από τον αντιπρόσωπο της των πλαισίων όπου θα τοποθετούσαν τα κουφώματα ή σε πλημμέλειες κατά την τοποθέτηση τους από τον αντιπρόσωπο
καθώς στις κύριες υποχρεώσεις της
ανήκει και η τοποθέτηση των κουφωμάτων στα κτίρια των πελατών της, ο δε
εμπορικός αντιπρόσωπος της ενήργησε ως βοηθός εκπλήρωσης της κατ’
άρθρο 334 ΑΚ, αφού χρησιμοποιήθηκε
από αυτήν προς εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της προς τους
αγοραστές(παράδοση και τοποθέτηση
κουφωμάτων), αυτές δε οι πράξεις του
αντιπρόσωπου, όπως και η μεσολάβηση του στην επίδικη σύμβαση πώλησης, έγιναν στα πλαίσια της επιχειρηματικής συνεργασίας του με την καθής
η ανακοπή και την επαγγελματική δράση της τελευταίας η οποία ωφελήθηκε
οικονομικά από τη σύμβαση, φέρνοντας
όμως και τους σχετικούς κινδύνους από
τυχόν πλημμελή εκπλήρωση της (βλ. το
από 11-4-2001 ιδιωτικό συμφωνητικό
αντιπροσώπευσης μεταξύ της καθής η
ανακοπή και του Γ.Κ, άρθρα 5, 6 και 13).
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Ακολούθως, τον Οκτώβριο του 2002,
μετά την τοποθέτηση των κουφω-μάτων
κατά τα ανωτέρω, η ανακόπτου-σα
ζήτησε από την καθ’ ής η ανακοπή,
μέσω του αντιπροσώπου της, την αντικατάσταση των ελαττωματικών κουφωμάτων στην οποία όμως η καθ΄ής δεν
προέβη. Έτσι η ανακόπτουσα, ως αναδοχέας μέρους του τιμήματος της πώλησης (αφού το υπόλοιπο ποσό των
20.000 ευρώ είχε ήδη εξοφληθεί από
τους αγοραστές), την 10-1-2003 ανακάλεσε τις επιταγές που είχε εκδώσει σε
διαταγή της πωλήτριας αρνούμενη την
εξόφληση του μέρους τιμήματος που
κάλυπταν οι επιταγές για όσο χρόνο η
καθής δεν αντικαθιστά τα ελαττωματικά
κουφώματα. Περαιτέρω, και μέχρι τη
συζήτηση της ανακοπής η καθ’ ής μολονότι υποσχέθηκε ότι θα αποκαταστήσει
τις οποιεσδήποτε πλημμέλειες του έργου, άλλαξε μόνο τρία πηχάκια και ένα
πατζούρι. Έτσι, η πρώτη επιλογή της
ανακόπτουσας για αντικατάσταση των
κουφωμάτων που αποτέλεσε αρχικά και
τον κύριο λόγο της ανακοπής, δεν
ικανοποίησε την αξίωση και το συμφέρον του αγοραστή που επιδιώχθηκε με
την άσκηση της, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην παραίτηση εξ αυτής. Ως εκ
τούτου, δεν αποκλείεται η δυνατότητα
της επικουρικής συσώρευσης διαφορετικής αξίωσης, όπως εν προκειμένω της
μείωσης του τιμήματος (άρθρα 540, 543
ΑΚ), σύμφωνα και με την προηγηθείσα
σκέψη, εφόσον η αντικατάσταση των
κουφωμάτων αποδείχθηκε αδύνατη με
υπαιτιότητα της πωλήτριας, καθής η
ανακοπή. Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι
τα ανωτέρω κουφώματα παρουσιάζουν
ουσιώδη ελαττώματα που καθιστούν
άχρηστη τη λειτουργία τους και τα ίδια
άχρηστα. Η αγοραία αξία τους πριν την
ύπαρξη των ουσιωδών ελαττωμάτων
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τους ήταν 19.518,31 ευρώ. Με τα ελαττώματα, η αξία τους είναι μηδενική επειδή είναι παντελώς άχρηστα, δεν μπορούν να μεταπωληθούν ή να τοποθετηθούν σε άλλο σημείο ή σε άλλη οικοδομή, ενώ απαιτούνται χρήματα για την
αποξήλωση τους και την μεταφορά τους
σε άλλο χώρο, όπως και για την προστασία της οικοδομής(πατώματα, τοίχοι, δάπεδα) από τις διάφορες καιρικές
συνθήκες. Συνεπώς το ανωτέρω ποσό
της μειώσεως αντιστοιχεί με το αιτούμενο με την ανακοπτόμενη διαταγή
πληρωμής και πρέπει αυτή να ακυρωθεί δεκτού γενομένου του επικουρικώς σωρρευομένου δεύτερου λόγου
ανακοπής, ως κατ’ ουσίαν βάσιμου και
συνακόλουθα της ανακοπής, η οποία
πρέπει να σημειωθεί, εισήχθη προς συζήτηση στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο του τόπου εκδόσεως των επίδικων επιταγών από την ανακόπτουσα
εταιρεία (άρθρα 33, 584 Κ.Πολ.Δικ.) ήτοι
το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκά-δας
(Εφ.Π. 44/86 Αχ.Νομ. 1987/557, Σ.
Πανταζόπουλος σελ. 128). Ο ισχυρι-

σμός περί συμφωνίας ότι αρμόδια θα
είναι τα δικαστήρια της Θεσ/νίκης, είναι
απορριπτέος, προεχόντως διότι η επικαλούμενη συμφωνία καταρτίσθηκε
με-ταξύ των ως άνω αγοραστών και της
πωλήτριας και όχι μεταξύ της τελευ-ταίας
και της εκδότριας των επίδικων επιταγών.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο
με την εκκαλουμένη απόφαση του,
κρίνοντας ως κατά τόπον αρμόδιο
δικαστήριο, απέρριψε την ανακοπή ως
προς όλους τους λόγους της, έσφαλε ως
προς την εφαρμογή του νόμου και την
εκτίμηση των αποδείξεων. Συνεπώς,
πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση ως κατ’
ουσίαν βάσιμη, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και αφού κρατηθεί η
υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό για
ουσιαστική έρευνα της από 22-7-03 (αρ.
καταθ. 39/03) ανακοπής, να γίνει αυτή
δεκτή κατ’ ουσίαν και να ακυρωθεί η υπ’
αριθμ.17/03 Διαταγή Πληρωμής του
Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας.

286/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Λουκόπουλος, Γεράσιμος Γερολυμάτος).
Διαταγή πληρωμής σε υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών
δικαστηρίων. Είναι αμφισβητούμενο ζήτημα αν ευσταθεί η ανακοπή κατά της διαταγής.
Δημόσια έργα. Οφειλομένη αμοιβή από τον υπόχρεο εργοδότη (ν.π.δ.δ. κλπ). Δεν
εκδίδεται διαταγή πληρωμής γιατί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση της διαταγής
είναι η ύπαρξη δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων. Οι διαφορές όμως από τη
συζήτηση των δημοσίων έργων υπάγονται στο διοικητικό εφετείο. Συνεπώς ο καθού
η διαταγή δεν μπορεί να προσφύγει στο πολιτικό δικαστήριο με ανακοπή. Έτσι
εσφαλμένα εκδίδεται διαταγή πληρωμής υπέρ απαιτήσεως επί αντικειμένου που δεν
υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Περιστατικά.

Είναι αμφισβητούμενο στη νομο-

λογία το ζήτημα αν η έλλειψη δικαιοδο-
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σίας δικαιολογεί την ακύρωση της
δια-ταγής πληρωμής ακριβώς λόγω
έλλει-ψης δικαιοδοσίας του δικαστού του
Μο-νομελούς Πρωτοδικείου να εκδώσει
δια-ταγή πληρωμής για απαίτηση, την
οποία ο νόμος δεν υπάγει στα προβλεπόμενα από το ΚΠολΔ Δικαστήρια, σε
τρόπο ώστε να δύναται να ελεγχθεί
ή νομιμότητα της ενέργειας του, κατά
τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα, ή εάν η
έλ-λειψη δικαιοδοσίας απλώς επάγεται
απόρριψη της ανακοπής και κατά
συνέ-πεια απρόσβλητο της διαταγής
πληρω-μής.
Υποστηρίχθηκε ότι είναι δυνατή
η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση που πηγάζει από γνήσια διοικητική σύμβαση από την οποία προέρχεται
διοικητική διαφορά ουσίας υπαγόμενη
στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, με το επιχείρημα, ότι
η έκδοση διαταγής πληρωμής δεν υπάγεται στη «δικαιοδοσία» κανενός δικαστηρίου, άρα (ούτε στη δικαιοδοσία των
πολιτικών ή των διοικητικών δικαστηρίων) γιατί η διαταγή πληρωμής εκδίδεται όχι από το δικαστήριο, αλλά το δικαστή αυτού (άρθρ. 625, 627-630, 904
παρ. 2 εδ. ε΄, ΚΠολΔ) ως δικαστικό λειτουργό ατομικώς και όχι με την ιδιότητα
της συγκρότησης δικαστηρίου (Κ. Μπέης «Διαταγή πληρωμής για χρηματικές
απαιτήσεις εναντίον του Δημοσίου και
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» μελέτη Δίκη 28/1997 σελ. 506
επ. και ιδίου σχόλιο στη Πολ. Πρωτ.
Πατρ. 544/1997 Δίκη 29/1998) σελ.
275). Κατά την άνω άποψη στην οποία
συντάχθηκε μερίδα της νομολογίας, η
ανακοπή εναντίον μιας τέτοιας διαταγής
πληρωμής θα εκδικασθεί από τα αρμόδια τακτικά διοικητικά δικαστήρια, διότι
«η ανακοπή δημιουργεί εκκρεμοδικία…
και αυτή θα πρέπει να καθιδρύει ενώ-
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πιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, στη δικαιοδοσία των οποίων
υπά-γεται η δεσμευτική διάγνωση της
χρη-ματικής αξίωσης, για χάρη της
οποίας έχει εκδοθεί η ήδη ανακοπτόμενη
δια-ταγή πληρωμής». Η άποψη όμως
αυτή δεν είναι νομικά ορθή. Ειδικότερα
ο ΚΠολΔ με το άρθρο 633§1 επιτάσσει
όταν απορρίπτεται η ανακοπή το Δικαστήριο να προβαίνει σε επικύρωση
της διαταγής πληρωμής. Η επικύρωση
ση-μαίνει ότι το πολιτικό Δικαστήριο
επιβε-βαιώνει την ισχύ της διαταγής
πληρω-μής, πράγμα αδιανόητο επί
ελλείψεως δικαιοδοσίας, η οποία
κατ’ άρθρ. 1ΚΠολΔ απαγορεύει στα
Πολιτικά Δι-καστήρια να επιληφθούν της
διαφοράς. Άλλωστε κατά τη διάταξη του
άρθρου 630 περ. 3 ΚΠολΔ επιβάλλεται
να ανα-γράφεται στη διαταγή πληρωμής
η υπόμνηση ότι αυτή υπόκειται στην
εντός της 15ημέρου προθεσμίας του
άρθρου 632 ΚΠολΔ ανακοπή. Έτσι
συνάγεται σαφώς νομοθετική βούληση
να μην εκδίδονται διαταγές πληρωμής
σε όσες περιπτώσεις, όπως η κρινόμενη δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση της
ανακοπής. Έτσι συνάγεται, ότι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εκδοθεί διαταγή πληρωμής για χρηματική
απαίτηση είναι και η δυνατότητα του
οφειλέτου να ασκήσει ανακοπή κατά
της διαταγής πληρωμής ενώπιον του
αρ-μοδίου Πολιτικού Δικαστηρίου. Όμως
η πρακτική εφαρμογή της ως άνω άποψης εμφανίζει δικαιοδοτική δυσλειτουργία αφού η ορθώς κατά την άποψη αυτή
εκδοθείσα διαταγή πληρωμής από το
Δικαστή του Πολιτικού Δικαστηρίου,
δεν δύναται να προσβληθεί ενώπιον
οιουδήποτε δικαστηρίου, αφού τα μεν
Πολιτικά Δικαστήρια θα αρνούνται να
την ακυρώσουν για έλλειψη δικαιοδοσίας, τα δε διοικητικά θα αρνούνται να
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την ακυρώσουν ελλείψει νομοθετικής
πρόβλεψης για εκδίκαση ανακοπής
κατά διαταγής πληρωμής ενώπιον των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Εξάλλου δεν δύναται να υποστηριχθεί
σοβαρά ότι ο καθού εκδόθηκε αυτή θα
παραμείνει εκτός δικαστικής προστασίας κατά προφανή παράβαση των
άρ-θρων 20 του Συντάγματος και 6
παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα
δι-καιώματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Άλλωστε και αν όποτε ήθελε προβλεφθεί
διαδικασία ακύρωσης διαταγής πληρωμής ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων, αυτή θα περιελάμβανε μόνον
τις διαταγές πληρωμής, οι οποίες θα
εκδί-δονταν από όργανα της αντίστοιχης
δι-καιοδοσίας γιατί άλλως θα παρουσιάζετο το παράδοξο φαινόμενο δικαστήριο της πολιτικής δικαιοδοσίας να επιλαμβάνεται, κατ’ άρθρο 632 ΚΠολΔ της
αίτησης αναστολής και δικαστήριο άλλης δικαιοδοσίας να επιλαμβάνεται της
ανακοπής. Ακόμη όπως επισημάνθηκε
το πολιτικό Δικαστήριο αν απορρίψει
την ανακοπή, επικυρώνει τη διαταγή
πληρωμής και περαιτέρω αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες ασκήσεως ανακοπής, η διαταγή θα αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου (633 παρ.2
ΚΠολΔ) το οποίο ταυτίζεται προς την
έννοια και λειτουργία του δεδικασμένου
δικαστικής απόφασης των πολιτικών
Δι-καστηρίων (Δ. Κονδύλη το Δεδικασμένον σελ. 66 επ.). Συνεπώς δε δύναται
να γίνει δεκτό, ότι από πράξη δικαστού,
της πολιτικής δικαιοσύνης γεννιέται δεδικασμένο για έννομη σχέση που υπάγεται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Από το συνδυασμό,
λοιπών των διατάξεων 623, 630 παρ.
3 και 632 παρ. 1 ΚΠολΔ συνάγεται, ότι
απαραίτητη προϋπόθεση για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής για χρηματική
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απαίτηση είναι συν τοις άλλοις και η
δυνατότητα του οφειλέτου να ανακόψει
αυτή με ανακοπή των άρθρων 632
ή 633 ΚΠολΔ ενώπιον του αρμοδίου
Πολιτικού δικαστηρίου. Ο νομοθέτης
του ΚΠολΔ χορηγώντας στο Δικαστή
της Πολιτικής Δικαιοσύνης την εξουσία
να εκδίδει διαταγή πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις και δη κατ’ αποκλεισμό της προηγουμένης ακροάσεως
του καθού εκδίδεται αυτή, παρέχει την
εξουσία του αυτή μόνο για εκείνες τις
απαιτήσεις για τις οποίες το αρμόδιο
πολιτικό Δικαστήριο θα είχε δικαιοδοσία μετ’ ανακοπή, στην οποία ο καθού
εκδίδεται αυτή θα ακουσθεί και θα προβάλει πλήρη υπεράσπιση, να εξετάσει
και την ουσία της διαφοράς ήτοι για
χρηματικές απαιτήσεις του κύκλου δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων.
Η πολιτική δικονομία, άλλωστε, στα
πλαίσια της οποίας εκδίδεται η διαταγή
πληρωμής, αναφέρεται σε διαφορές οι
οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία των
πολιτικών δικαστηρίων, λόγος για τον
οποίο και προέβλεψε ρητά ότι η ανακοπή θα ασκείται ενώπιον των, οριοθετήσασα έτσι έμμεσα μεν αλλά σαφώς
τις χρηματικές απαιτήσεις για τις οποίες
δύναται να εκδοθεί διαταγή πληρωμής
με κριτήριο τα όρια δικαιοδοσίας των
πολιτικών Δικαστηρίων (ΕφΑθ 133/2005
Δημ. ΝΟΜΟΣ).
Από την εκτίμηση των εγγραφών
που οι διάδικοι επικαλούνται και νόμιμα
προσκομίζουν αποδείχτηκαν τα ακόλουθα επί της από 14.3.2003 αιτήσεως
της καθής η παρούσα ανακοπή, κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κοινοπραξία
Αν.Κ-Αν.Π» εκδόθηκε η 8/2003 διαταγή
πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου με
την οποία υποχρεώθηκε το ανακόπτον
ΝΠΔΔ με την επωνυμία Λιμενικό
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Ταμείο Νομού Αιτωλ/νίας να καταβάλει
στην καθής το συνολικό ποσό των
138.206,44 ευρώ. Η εν λόγω απαίτηση
προέρχεται από την μεταξύ αυτών καταρτισθείσα από 20.6.1997 έγγραφη
σύμβαση μεταξύ της αιτούσας καθής η
ανακοπή και της ΔΤΥ Ν. Αιτωλ/νίας, ως
Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου του
Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας, κατό-πιν
του από 9.4.1997 δημοσίου διαγωνισμού που προκήρυξεν η Δ.Τ.Υ Νομαρχίας Αιτωλ/νίας για ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου και εγκρίσεως του
αποτελέσματος αυτού με την 8/1997
πράξη της Λιμενικής Επιτροπής, για την
κατασκευή κτηριακών συγκροτήματος
στο Λιμάνι Μεσολογγίου σε ακίνητο του
Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας και αφορά
την εργολαβική αμοιβή από το εν λόγω
δημόσιο έργο, το οποίο κατασκευάστηκε και εγκρίθηκε η τελική του επιμέτρηση με την 1861/7.9.2000 απόφαση
της Δ.Τ.Υ, σε εκτέλεση της διοικητικής
αυτής σύμβασης. Σύμφωνα δε με τις
διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν.
1418/1084, όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 3§3 του ν. 2294/1999 «περί
Δημοσίων Έργων», αρμόδιο δικαστήριο
για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από σύμβαση κατασκευής δημόσιου έργου, είναι το Διοικητικό Εφετείο.
Συνεπώς η επίδικη διαφορά κατά την
κρίση του δικαστηρίου δεν υπάγεται
στη δικαιοδοσία των Πολιτικών Δικαστηρίων, αλλά των διοικητικών τοιούτων
(άρθρο 1 Ν. 1406/1993) και εκ του

λόγου τούτου εσφαλμένως εκδόθηκε η
ως άνω ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής υπέρ απαιτήσεως επί αντικειμένου
μη υπαγομένου στη δικαιοδοσία των
πολιτικών δικαστηρίων. Συνεπώς το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο βάσει των ανωτέρω παραδοχών αποφάνθηκε ότι ο άνω Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου,
πολιτικού δικαστηρίου, εσφαλμένα εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής επί αντικειμένου μη υπαγομένου στη δικαιοδοσία
των πολιτικών Δικαστηρίων ήτοι επί
διαφοράς προκύπτουσας εκ γνησίας
διοικητικής συμβάσεως και δέχτηκε το
σχετικό λόγο της ανακοπής και την ανακοπή και ακύρωσε τη διαταγή πληρωμής, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις
προπαρατεθείσες διατάξεις του νόμου
και όσα αντίθετα υποστηρίζονται με
την κρινόμενη έφεση είναι αβάσιμα
και απορριπτέα. Συνακόλουθα πρέπει
ν’ απορριφθεί η έφεση ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμη. Η δικαστική δαπάνη του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας πρέπει να
συμψηφισθεί στο σύνολο της μεταξύ
των διαδίκων λόγω ευλόγου αμφιβολίας
για την έκβαση της δίκης ως εκ της εκδηλωθείσης στη νομολογία (ενδεικτικώς
ΕΑ 8735/2001, ΠΠΠατρ. 544/997, ΠΠ
Βόλου 15/2002, ΜΠΒόλου 2973/2001)
διχογνωμίας (άρθρ. 179, 183 ΚΠολΔ)
και του δυσερμήνευτου των ως άνω
δια-τάξεων.

621/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαρία Μπαλάσκα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασιλική Παπαχρήστου, Δημοσθένης Ασημάκης).
Διαταγή πληρωμής. Με την ανακοπή κατ’ αυτής προβάλλονται λόγοι είτε κατά του κύρους
της διαταγής πληρωμής για έλλειψη διαδικαστικής προϋπόθεσης είτε κατά της ύπαρξης
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της απαίτησης. Οι λόγοι της ανακοπής σε συνδυασμό με το αίτημα της προσδιορίζουν
την αίτηση της εκκρεμοδικίας που επέρχεται με την άσκηση της ανακοπής και αναγκαίως
οριοθετούν το αντικείμενο της δίκης της ανακοπής. Το αντικείμενο της δίκης που
καθίσταται εκκρεμές στη δίκη της ανακοπής προσδιορίζεται αποκλειστικά από τους
προβαλλόμενους αυτούς λόγους σε σχέση με τη βάση στην οποία η απαίτηση στηρίζεται
κατά την αίτηση για την έκδοση της διαταγής. Εκκρεμοδικία. Σε περίπτωση που η
διαφορά για την οποία γίνεται η νέα δίκη δεν θεμελιώνεται στους ίδιους κανόνες, έχει
δηλαδή άλλη νομική αιτία από εκείνη της διαφοράς που εκκρεμεί, δεν έχει εφαρμογή η
διάταξη του άρθρου 221 παρ. 1 ΚΠολΔ και δεν υπάρχει απαράδεκτο.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ
προκύπτει ότι μεταξύ των ουσιαστικών
και διαδικαστικών προϋποθέσεων, με
τη συνδρομή ή μη των οποίων μπορεί
να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι αφενός η ύπαρξη χρηματικής
απαίτησης του αιτούντος από ορισμένη
έννομη σχέση και αφετέρου η απαίτηση
αυτή καθώς και το ποσό της να αποδεικνύονται εγγράφως Εάν η απαίτηση ή
το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής οφείλει κατ’ άρθρο
628 ΚΠολΔ να μην εκδώσει διαταγή
πλη-ρωμής, εάν δε παρά την έλλειψη
της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης
εκ-δοθεί διαταγή πληρωμής, τότε αυτή
ακυ-ρώνεται ύστερα από ανακοπή του
οφει-λέτη κατά το άρθρο 632 και 633
ΚΠοΛΔ. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής για το λόγο αυτό απαγγέλεται
λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου
ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της
δυνατότητας απόδειξης της απαίτησης
με άλλα αποδεικτικά μέσα. Εξάλλου με
την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής,
η οποία υπόκειται και στη ρύθμιση των
άρθρων 583 επ. ΚΠολΔ προβάλλονται
λόγοι είτε κατά του κύρους της διαταγής
πληρωμής για έλλειψη διαδικαστικής
προϋπόθεσης είτε κατά της ύπαρξης
της απαίτησης. Στη δίκη της ανακοπής δεν επανεκδικάζεται η υπόθεση
καθολικά αλλά μόνον στο μέτρο των

υποβαλλομένων λόγων ανακοπής.
Οι λόγοι αυτοί, σε συνδυασμό με το
αίτημα της ανακοπής, προσδιορίζουν
την έκταση της εκκρεμοδικίας που
επέρχεται με την άσκηση της ανακοπής
και αναγκαίως οριοθετούν το αντικείμενο
της δίκης ανακοπής. Κατά των λόγων
της ανακοπής αυτής εκείνος κατά του
οποίου στρέφεται, μπορεί να αμυνθεί
είτε αρνούμενος αυτούς είτε με την
προβολή αντενστάσεων κατ’ αυτών.
Έτσι αν η απαίτηση για την οποία
εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής έχει και
άλλη νομική θεμελίωση, πέραν εκείνης
που υποβλήθηκε με τη σχετική αίτηση
και στην οποία στηρίχθηκε η διαταγή
πληρωμής, απόδειξη της διαφορετικής
αυτής νομικής θεμελίωσης δεν μπορεί
να θεμελιώσει ισχυρισμό εκείνου κατά
του οποίου στρέφεται η ανακοπή προς
απόρριψη της ανακοπής, εφόσον για την
έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν είχε
γίνει επίκληση της έννομης σχέσης με
τη διαφορετική αυτή νομική θεμελίωση.
Ούτε όμως και το δικαστήριο, που δικάζει
την ανακοπή, μπορεί αυτεπαγγέλτως
να λάβει υπόψη και να εξετάσει την
ύπαρξη και την απόδειξη της απαίτησης με βάση τη διαφορετική αυτή νομική
θεμελίωση και κρίνοντας περαιτέρω ότι
ο δικαστής, που εξέδωσε τη διαταγή
πληρωμής όφειλε να λάβει υπόψη αυτεπαγγέλτως τη νομική αυτή θεμελίωση,
να προβεί σε απόρριψη της ανακοπής.
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Μια τέτοια αλλαγή κατά τη δίκη της
ανακοπής, της νομικής θεμελίωσης της
απαίτησης αποτελεί ανεπίτρεπτη, κατ’
ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 224
ΚΠολΔ μεταβολή της βάσης της ανακοπής, καθόσον όπως προαναφέρθηκε
τα αντικείμενο που καθίσταται εκκρεμές
στη δίκη της ανακοπής προσδιορίζεται
αποκλειστικά από τους προβαλλόμενους με αυτή λόγους σε σχέση με τη
βάση στην οποία η απαίτηση στηρίζεται, κατά την αίτηση για την έκδοση της
διαταγής πληρωμής.
Περαιτέρω αν οι λόγοι της ανακοπής είναι μόνον τυπικοί, όπως η μη
απόδειξη της απαίτησης και του ποσού
εγγράφως, αντικείμενο της δίκης και
κα-τά συνέπεια της δικαιοδοτικής κρίσης
του δικαστηρίου που δικάζει την ανακοπή, δεν καθίσταται και το ζήτημα της
ύπαρξης ή μη της απαίτησης για την
οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής,
αφού με μόνη τη διαπίστωση της βασιμότητας του τυπικού αυτού λόγου της
ανακοπής γίνεται δεκτό το αίτημα αυτής
και ακυρώνεται άνευ ετέρου η διαταγή
πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή για
την παραδοχή της ανακοπής δεν αποτελεί προκριματικό ζήτημα η ύπαρξη
της απαίτησης και ως εκ τούτου δεν
ερευνάται παρεμπιπτόντως αυτό από
το δικαστήριο της ανακοπής (ΟλΑΠ
10/1997 ΕλλΔνη 38.768).
Εξάλλου από τις διατάξεις των
άρθρων 221 και 222 ΚΠολΔ προκύπτει
ότι είναι απαράδεκτη ή διεξαγωγή νέας
δίκης, όταν αυτή έχει ως αντικείμενο
διαφορά, που ταυτίζεται με προγενέστερη ή οποία δημιουργήθηκε από
αγωγή, που ασκήθηκε προηγουμένως
και έχει εκτός των άλλων, την ίδια ιστορική και νομική αιτία. Σε περίπτωση
που η διαφορά για την οποία γίνεται
η νέα δίκη δεν θεμελιώνεται στους
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ίδιους κανόνες έχει δηλαδή άλλη νομική
αιτία από εκείνη της διαφοράς που
εκκρεμεί, δεν έχει εφαρμογή η πιο
πάνω διάταξη του άρθρου 221 παρ. 1
ΚΠολΔ και δεν υπάρχει κατά συνέπεια
απαράδεκτο της εκδικάσεως της (ΑΠ
132/199 ΕλΔνη 40.1089,ΑΠ 140/1997
ΕλΔνη 38.1547).
Με τον πρώτο λόγο της έφεσης
του ο εκκαλών παραπονείται επειδή
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε
ως αόριστη την προβληθείσα ενώπιον
αυτού ένσταση εκκρεμοδικίας και ακολούθως δεν κήρυξε απαράδεκτη την
συζήτηση της κρινόμενης αγωγής διότι
κατά τους ισχυρισμούς του εκκρεμούσε
η έκδοση αποφάσεως επί της από
23.9.2003 και με αριθμό κατάθεσης
477/2003 ανακοπής του κατά της υπ’
αριθμ. 38/2003 διαταγή πληρωμής του
ιδίου δικαστηρίου. Ο λόγος όμως αυτό
πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμος, επειδή όπως προκύπτει από
το περιεχόμενο της προσκομιζόμενης
ανακοπής αυτής ο εκκαλών ζήτησε την
ακύρωση της ανωτέρω διαταγής πληρωμής για έλλειψη των ουσιαστικών διαδικαστικών προϋποθέσεων των άρθρων
623, 624 ΚΠολΔ, διότι τα επίδικα τιμολόγια πωλήσεως – δελτία αποστολής,
με βάση τα οποία εκδόθηκε αυτή και
με την οποία επιτάσσετο ο ανακόπτων
να καταβάλει στην καθής η ανακοπή το
ποσό των 14.965, 52 ευρώ πλέον τόκων
και δικαστικών εξόδων, δεν έφεραν
την υπογραφή εντεταλμένου οργάνου
του ανακόπτοντος καθού η διαταγή
πληρωμής για την παραλαβή των εμπορευμάτων. Σε κάθε όμως περίπτωση η
εκκρεμοδικία έπαυσε αφού εκδόθηκε
οριστική απόφαση επί της ανακοπής
του που έγινε δεκτή για τον παραπάνω
λόγο με την 280/2004 απόφαση του
ιδίου Δικαστηρίου, η οποία ακύρωσε
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την υπ’ αριθμ. 38/2003 Διαταγή πληρωμής του ως άνω Δικαστηρίου. Κυρίως
όμως διότι η υπό κρίση αγωγή έχει τη
νομική της θεμελίωση στις διατάξεις

περί πωλήσεως 513 επ. ΑΚ συνεπώς
δεν υφίσταται ταυτότητα νομικής αιτίας
ώστε να τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο
221 παρ. 1 ΚΠολΔ.

679/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Χριστόφορος Παλιογιώργος, Γεώργιος Νιάρος).
Διαταγή πληρωμής. Άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής που έγινε δεκτή. Άσκηση
εφέσεως κατά της πρωτόδικης απόφασης. Δικάζεται κατά τις γενικές διατάξεις περί
εφέσεως (531-537 ΚΠολΔ). Αν κατά τη συζήτηση της εφέσεως ερημοδικεί ο εκκαλών
απορρίπτεται η έφεση ως ανυποστήρικτη. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί ανακοπή
ερημοδικίας μέσα σε προθεσμία 15ημερών με την κοινοποίηση της αποφάσεως.
Αιτιολογία της ερημοδικίας του εκκαλούντος αιφνιδιαστική η ασθένεια του δικηγόρου.
Ένορκη βεβαίωση του δικηγόρου χωρίς κλήτευση του αντιδίκου λαμβάνεται υπόψη ως
εξώδικη ομολογία και δεν αποτελεί μαρτυρία τρίτου γιατί το πρόσωπο του δικηγόρου
ταυτίζεται με τον ανακόπτοντα. Δεκτή η ανακοπή ερημοδικίας. Περιστατικά.

Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε επί πιστωτικού
τίτλου, δικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 635 επ. ΚΠολΔ.
Με-τά την τροποποίηση των διατάξεων
αυ-τών με το ν. 2479/1997, δεν ορίζεται
ρητά τι γίνεται σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος, αφού οι διατάξεις
των άρθρων 649 και 650 ΚΠολΔ, που
προβλέπουν, σε περίπτωση ερημοδικίας οποιουδήποτε διαδίκου, εκδίκαση
της υποθέσεως σαν να ήταν παρόντες
όλοι οι διάδικοι, εφαρμόζονται στον
πρώτο βαθμό μόνο, κατά τη διάταξη
του άρθρου 643 παρ. 2 ΚΠολΔ. Επομένως, το ένδικο μέσο της εφέσεως,
που παρέχεται κατά της αποφάσεως επί
της ανακοπής, δικάζεται κατά τις γενικές
διατάξεις περί εφέσεως των άρθρων 531
έως 537 ΚΠολΔ, που έχουν εφαρμογή
κατ’ άρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολΔ, εφ’ όσον
οι ειδικές διατάξεις περί πιστωτι-κών
τίτλων δεν αντίκειται σ’ αυτές. Αν κατά

τη συζήτηση της εφέσεως ερημο-δικεί
ο εκκαλών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 531 παρ. 1 ΚΠολΔ απορρίπτεται
η έφεση ως ανυποστήρικτη, με βάση
τη διάταξη των άρθρ. 272 παρ. 1 και
2 και 271 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, κατά
τη διάταξη του άρθρου 644 ΚΠολΔ η
από-φαση που δέχεται ή απορρίπτει
την αγωγή, μπορεί να προσβληθεί με
ένδι-κα μέσα εκτός από ανακοπή ερημοδικίας. Η διάταξη όμως αυτή, στην οποία
γίνεται λόγος για απόφαση απορρίπτουσα την αγωγή, και με την οποία
επιδιώχθηκε η ενίσχυση της κυκλοφοριακής αξίας των πιστωτικών τίτλων
και η επιτάχυνση της εκτελεστικής τους
διαδικασίας, δεν εφαρμόζεται ως προς
τον αποκλεισμό της ανακοπής ερημοδικίας, στην περίπτωση που λόγω της
ερημοδικίας του εκκαλούντος επέρχονται γι’ αυτόν οι δυσμενείς συνέπειες
της ερημοδικίας του και απορρίπτεται η
έφεση του ως ανυποστήρικτη. Ενόψει
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και του δια του άρθρου 20 του Συντάγματος καθιερωμένου δικαιώματος δικαστικής ακροάσεως, δυνάμει του οποίου
παρέχεται πάντοτε το δικαίωμα αιτιολογημένης ανακοπής ερημοδικίας για
την περίπτωση ερημοδικίας με επιβλαβείς συνέπειες από άκυρη ή ανύπαρκτη
κλήτευση του ή λόγω ανωτέρας βίας.
Αυτό δε ανεξάρτητα και από το ότι στις
ρυθμιστικές της διαδικασίας των πιστωτικών τίτλων διατάξεις, δεν περιλαμβάνεται διάταξη αντίστοιχη με εκείνη του
άρθρου 937 παρ. 1 περ. 2 ΚΠολΔ,
σύμφωνα με την οποία στις δίκες τις
σχετικές περί την εκτέλεση, δεν επιτρέπεται ανακοπή ερημοδικίας, ούτε στο
πρωτοβάθμιο ούτε και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο (ΕΑ 4190/2001 ΕλΔ
2002.177, 6925/2000 αδημ., βλ. όμως
ΕΠειρ.42/1997 ΕλΔ 1999.378, ΕΑ 3124/
1991 ΕΕμπΔ 1991.267, που δέ-χονται
ότι δεν χωρεί ανακοπή ερημο-δικίας). Εξ
άλλου κατά την διάταξη του άρθρ. 501
του ΚΠολΔ, ανακοπή κατά αποφάσεως,
που έχει εκδοθεί ερήμην, επιτρέπεται,
αν εκείνος που δικάσθηκε ερήμην, δεν
κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε
νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή αν συντρέχει
λόγος ανώτερης βίας. Στην έννοια της
ανώτερης βίας περιλαμβά-νεται κάθε
γεγονός παρακωλυτικό της εμφανίσεως
του διαδίκου στο δικαστή-ριο και της
συμμετοχής του στην εκδίκα-ση της
υποθέσεως, που ήταν απρό-βλεπτο
και δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε
με ενέργειες άκρας επιμέλειας και
συνέσεως. Επομένως τέτοιο γεγονός
είναι και η απρόβλεπτη αιφνίδια νόσος
του μόνου πληρεξουσίου δικηγόρου,
εξαιτίας της οποίας κατέστη αδύνατον,
τόσο να ενεργήσει ο ίδιος την επιβαλλόμενη σ’ αυτόν πράξη, όσο και να ειδοποιήσει εγκαίρως τον εντολέα του, όπως
αυτός είτε ο ίδιος είτε με άλλο πληρε-
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ξούσιο δικηγόρο ενεργήσει την εν λόγω
πράξη (ΑΠ 22/2007 ΝΟΜΟΣ, 42/2004
ΝΟΜΟΣ, 359/2003 ΝοΒ 2003.1858).
Στην κρινομένη από 26-6-2006
(αριθμ. καταθ. 4/27-6-2006) ανακοπή
ερημοδικίας, όπως αυτή διευκρινίζεται
παραδεκτώς με τις προτάσεις της ανακόπτουσας, η ανακόπτουσα εκθέτει τα
εξής: Με βάση τραπεζική επιταγή εκδόσεως του καθ’ ου η ανακοπή είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1/2004 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μον/λούς Πρωτ/
κείου Μεσολογγίου, κατά της οποίας
ο καθ’ ου άσκησε την από 17-5-2005
ανακοπή, ενώπιον του Μον/λούς Πρωτ/
κείου Μεσολογγίου. Με την υπ’ αριθμ.
90/2004 απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου έγινε δεκτή η ως άνω ανακοπή
και ακυρώθηκε η προαναφερθείσα διαταγή πληρωμής. Κατά της αποφάσεως
αυτής η νυν ανακόπτουσα είχε ασκήσει
ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την
από 17-5-2005 έφεση. Την ημέρα της
συζητήσεως της εφέσεως (16-3-2006)
η νυν ανακόπτουσα δεν εμφανίσθηκε
στο Δικαστήριο, διότι ο πληρεξούσιος
Δικηγόρος της από λόγο ανωτέρας βίας
(αιφνίδια ασθένεια) δεν μπόρεσε να
την εκπροσωπήσει. Στη συνέχεια εκδόθηκε, ερήμην της νυν ανακόπτουσας,
η ανακοπτόμενη υπ’ αριθμ. 372/2006
απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με
την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η από 17-5-2005 έφεση της κατά
της υπ’ αριθμ. 372/2006 απόφαση
του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία
απορ-ρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η από
17-5-2005 έφεση της κατά της υπ’ αριθμ.
90/2004 αποφάσεως του Μον/λούς
Πρωτ/κείου Μεσολογγίου. Κατά της
αποφάσεως αυτής στρέφεται η κρινομένη ανακοπή ερημοδικίας, με την οποία
η ανακόπτουσα ζητεί να εξαφανισθεί η
ανακοπτομένη απόφαση προς τον σκο-

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

πό να εισαχθεί για συζήτηση η ως άνω
έφεση του. Με το περιεχόμενο αυτό η
ανακοπή, η οποία ασκήθηκε εντός του
15νθημέρου (άρθρ. 503 παρ. 1 ΚΠολΔ)
νομίμου προθεσμίας από της επιδόσεως της ανακοπτομένης αποφάσεως
(βλ. υπ’ αριθμ. 9471/22-6-2006 έκθεση
επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Αγρινίου Α.Μ και υπ’
αριθμ. 4/27-6-2006 έκθεση καταθέσεως
της ανακοπής) και για την οποία έχει
προκαταβληθεί το ορισθέν παράβολο
(άρθρ. 505 παρ. 2 ΚΠολΔ) (βλ. από
27-6-2006 έκθεση του Γραμματέα του
Δικαστηρίου τούτου παρά πόδα του δικογράφου της ανακοπής), παραδεκτώς
εισάγεται στο Δικαστήριο τούτο, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην μείζονα
σκέψη και είναι νόμιμη (άρθρ. 501, 502
παρ. 1, 505 παρ. 1 ΚΠολΔ). Επομένως
είναι τυπικά δεκτή και πρέπει να εξετασθεί από την άποψη της ουσιαστικής
της βασιμότητας.
Από την υπ’ αριθμ. 8650/13-22007 ένορκη βεβαίωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου της ανακοπτούσας
ενώ-πιον της Συμβ/φου Αγρινίου ΣΜ, η
οποία δόθηκε χωρίς να κλητευθεί ο καθ’
ου η ανακοπή, όμως, επειδή η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί μαρτυρία τρίτου,
ως προς τους διαδίκους προσώπου,
αλλά προσώπου ταυτιζομένου με την
ανακόπτουσα, λαμβάνεται υπόψη ως
απλή εξώδικη δήλωση αυτού, από τους
ισχυρισμούς των διαδίκων και από όλα
τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι πιθανολογούνται
(άρθρ. 509 ΚΠολΔ) τα εξής: Την 16-32006 είχε προσδιορισθεί για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η
από 1-5-2005 έφεση της νυν ανακόπτουσας κατά της υπ’ αριθμ. 90/2004
αποφάσεως του Μον/λούς Πρωτ/κείου
Μεσολογγίου, με την οποία είχε γίνει
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δεκτή η από 24-3-2004 ανακοπή του
νυν καθ’ ου κατά της υπ’ αριθμ. 1/2004
διαταγής πληρωμής του Δικαστή του
ως άνω Δικαστηρίου, η οποία είχε εκδοθεί με βάση επιταγή εκδόσεως του
νυν καθ’ ου η ανακοπή ερημοδικίας. Την
ημερομηνία αυτή ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της νυν ανακόπτουσας Δ.Σ και
περί ώρα 08.00, ήτοι λίγο πριν αναχωρήσει για την Πάτρα, ευρισκόμενος
στο Αγρίνιο, αισθάνθηκε έντονη επιγαστραλγία με τυμπανισμό κοιλίας, συνοδευόμενη από ναυτία και υψηλή αρτηριακή πίεση και δυσφορία. Του έγινε
εφ’ άπαξ ενέσιμη αγωγή και επιτόπια
επί δίωρο παρακολούθηση του από τον
θεράποντα ιατρό του, του συνεστήθη
δε η παραμονή του στο σπίτι (βλ.
από 16-3-2006 ιατρική βεβαίωση του
Ιατρού Κ.Σ). Ο ως άνω πληρεξούσιος
Δικη-γόρος, όταν διαπίστωσε, ότι ήταν
ανέφι-κτη η εμφάνιση του ενώπιον
του Δικα-στηρίου τούτου πριν αρχίσει
η συνε-δρίαση του (την 09.00 ώρα)
ειδοποίησε τηλεφωνικώς τον Δικηγόρο
Αγρινίου Κ.Τ, ο οποίος ήδη ευρίσκετο
στο ακροατή-ριο του Δικαστηρίου τούτου
για δικές του υποθέσεις, να αναγγείλει
το κώλυ-μα του και να ζητήσει αναβολή
της συ-ζητήσεως της υποθέσεως λόγω
της αιφνίδιας ασθενείας του. Το αίτημα
υπο-βλήθηκε στο Δικαστήριο από τον
ανω-τέρω Δικηγόρο, όμως δεν έγινε
δεκτό, το Δικαστήριο προχώρησε στην
συζήτη-ση της υποθέσεως ερήμην της
εκκαλού-σας (νυν ανακόπτουσας) και
εξέδωκε την ανακοπτομένη απορριπτική
απόφα-ση του. Το ανωτέρω κώλυμα
του πληρε-ξουσίου Δικηγόρου της
νυν ανακόπτου-σας συνιστά ανωτέρα
βία κατά την έν-νοια αυτής, όπως
εκτέθηκε στην μείζονα σκέψη, διότι :(α)
Ο ως άνω πληρεξού-σιος Δικηγόρος
ήταν ο μόνος που είχε διορισθεί από
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την νυν ανακόπτουσα, (β) είχε στην
κατοχή του τις προτάσεις και όλα τα
σχετικά έγγραφα για την υπο-στήριξη
της εφέσεως, τα οποία επρό-κειτο να
καταθέσει στο Δικαστήριο, (γ) λόγω
του χρόνου που ενεφανίσθη το κώλυμα (08.00), της ώρας συνεδριάσεως
του Δικαστηρίου (10.00) και της αποστάσεως από το Αγρίνιο στην Πάτρα (1
ώρα περίπου), δεν υπήρχε η δυνατότητα να αποσταλούν, είτε από τον ως
άνω Δικηγόρο, είτε από την νυν ανακόπτουσα, τα έγγραφα αυτά σε άλλο
Δικηγόρο ευρισκόμενο ήδη στην Πάτρα
για να τα προσκομίσει στο Δικαστήριο
και έτσι να συζητηθεί η υπόθεση αντιμωλία των διαδίκων και (δ) ο ως άνω πληρεξούσιος Δικηγόρος επέδειξε την οφει-
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λομένη επιμέλεια λαμβάνοντας το μόνο
ενδεικνυόμενο και εφικτό υπό τις προαναφερθείσες περιστάσεις μέτρο, ήτοι της
ενημερώσεως του Δικαστηρίου και της
υποβολής του αιτήματος της αναβο-λής
της συζητήσεως. Κατά συνέπεια πρέπει
να γίνει δεκτή η ανακοπή ως βάσιμη κατ’
ουσίαν, να εξαφανισθεί η ανακοπτομένη
απόφαση, να διαταχθεί η επιστροφή
του καταβληθέντος παρα-βόλου στην
ανακόπτουσα και να προ-χωρήσει το
Δικαστήριο στην εξέταση της ως άνω
εφέσεως, επανερχομένων των διαδίκων
στην κατάσταση που υπήρχε πριν
από την έκδοση της απο-φάσεως που
εξαφανίσθηκε (άρθρ. 509 ΚΠολΔ).
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9. εργατικο δικαιο
25/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παναγιώτου, Γεώργιος Καλαπόδης).
Σύμβαση εργασίας. Μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας που βλάπτει υλικώς ή
ηθικώς τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος, έχει το δικαίωμα αν δεν αποδεχθεί την μεταβολή,
ή να την θεωρήσει ως άτυπη καταγγελία της σύμβασης και να ζητήσει την προβλεπόμενη
αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία ή να εμμείνει στους αρχικούς συμβατικούς
όρους αξιώνοντας την τήρηση τους. Δικαίωμα του εργοδότη να μεταβάλλει μονομερώς
τους όρους της εργασίας υπάρχει όταν έχει επιφυλάξει το δικαίωμα αυτό με σχετικό όρο
της σύμβασης ή όταν παρέχεται το δικαίωμα αυτό από συλλογική σύμβαση, διαιτητική
απόφαση, κανονισμό εργασίας ή πρακτική της εκμετάλλευσης. ΚΤΕΛ. Κανονισμός του
προσωπικού. Περιστατικό βλαπτικής μεταβολής.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 652 παρ. 1, 656,
349 έως 351 και 361 Α.Κ., 1, 3, 7, 8, ν.
2112/1920 και 5 παρ. 3 ν. 3198/1955
προκύπτει ότι κάθε μονομερής μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας
από τον εργοδότη, που βλάπτει υλικώς
ή ηθικώς το μισθωτό, παρέχει στον τελευταίο το δικαίωμα αν δεν αποδεχθεί
τη μεταβολή αυτή, ή να τη θεωρήσει
ως άτυπη καταγγελία της σύμβασης
και να ζητήσει την προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία ή να εμμείνει στους αρχικούς συμβατικούς όρους αξιώνοντας την τήρηση
τους. Ο εργοδότης μπορεί να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους της σύμβασης, εφόσον έχει επιφυλάξει για τον
εαυτό του το δικαίωμα αυτό, με σχετικό
όρο στην ατομική σύμβαση εργασίας,
έστω και σε βάρος του μισθωτού, όπως
επίσης και όταν το δικαίωμα αυτό παρέχεται στον εργοδότη από συλλογική
σύμβαση, διαιτητική απόφαση, κανονισμό εργασίας ή πρακτική της εκμετάλ-

λευσης. Στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για συμφωνημένη μεταβολή, που
είναι επιτρεπτή, εφόσον δεν προσκρούει
σε ειδική απαγορευτική διάταξη και η
άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη
δεν ασκείται καταχρηστικώς (ΑΠ 804/
2006, ΑΠ 46/2006, ΑΠ 1215/2006, ΑΠ
650/2005, ΕφΘεσ 1559/2006 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 630/2000 ΔΕΝ
56.1221, ΑΠ 98/2000 ΔΕΝ 58.218, ΑΠ
1319/1998 ΔΕΝ 56.382, ΑΠ 342/1996
ΔΕΝ 58.595). Εξ άλλου από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 έως 5, 3
περ. ιγ’ και 6 του έχοντος ισχύ νόμου,
Κανο-νισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ (π.δ.
229/1994, όπως ίσχυε πριν καταργηθεί
με το π.δ. 246/2006), αλλά και από τις
αντίστοιχες διατάξεις των κανονισμών
ΚΤΕΛ, που ίσχυαν προγενέστερα (Β.Δ.
της 25-6/6-8-1956 όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 235/1968, Π.Δ. 257/
1989 και Π.Δ. 133/1991) προκύπτουν
τα εξής: To προσωπικό των ΚΤΕΛ
δια-κρίνεται σε τακτικό και έκτατο και σε
προσωπικό διοίκησης και κίνησης. Τα-
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κτικό είναι το προσωπικό που εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς λειτουργικές
ανάγκες του ΚΤΕΛ. Στο προσωπικό
κί-νησης υπάγεται και ο Σταθμάρχης,
ο οποίος προΐσταται των ελεγκτών,
εισπρακτόρων, οδηγών, εκδοτών εισιτηρίων, φορτοεκφορτωτών και αποθηκάριων καθώς και ο Προϊστάμενος
Κίνη-σης, ο οποίος προΐσταται σε όλο
το προσωπικό κίνησης και είναι υπεύθυνος για την έκδοση της υπηρεσίας
του προσωπικού των λεωφορείων και
παρακολούθησης των κυκλωμάτων εργασίας και της κίνησης των γραμμών
εν γένει. Το τακτικό προσωπικό (πλην
των οδηγών) κατέχει οργανικές θέσεις,
που καθορίζονται, κατά κατηγορία, μέσα
στο πρώτο τετράμηνο κάθε έτους, με
απόφαση του Δ.Σ. του ΚΤΕΛ και στις
θέσεις αυτές εντάσσονται οι μισθωτοί,
εφόσον έχουν τα απαιτούμενα από τον
κανονισμό προσόντα και κριθούν κατάλληλοι για την αντίστοιχη θέση. Για
τη θέση του Σταθμάρχη αλλά και του
Προϊσταμένου Κίνησης, ο παραπάνω
Κανονισμός του έτους 1956, όπως τροποποιήθηκε το έτος 1968, απαιτούσε
ως τυπικό προσόν ενδεικτικό τετάρτης
τάξεως εξαταξίου γυμνασίου ή ισότιμης
και αναγνωρισμένης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Με τις διατάξεις των
μεταγενέστερων κανονισμών, (όπως
άλλωστε και με τον κανονισμό που καταρτίστηκε με το π.δ. 246/2006), ορίσθηκε ότι για τις θέσεις αυτές απαιτεί-ται
απολυτήριο λυκείου ή ισοτίμων σχο-λών.
Για την αντιμετώπιση όμως εκτά-κτων
αναγκών, παρασχέθηκε στη διοί-κηση
του ΚΤΕΛ η δυνατότητα ανάθεσης
καθηκόντων ανώτερου βαθμού στο προσωπικό. Η ανάθεση των καθηκόντων
ανώτερου βαθμού λόγω του επιδιωκόμενου σκοπού της, που είναι η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών δεν αποτελεί

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

προαγωγή και δεν μπορεί να υπερβαίνει
κάθε φορά το έτος, που μπορεί να παραταθεί για τρεις ακόμη μήνες (συνολικώς 15 μήνες) αν υπάρχει προς τούτο
σπουδαίος λόγος (ασθένεια αυτού που
κατέχει την ανώτερη θέση, απουσία
για μετεκπαίδευση κλπ.). Εκείνος στον
οποίο ανατέθηκαν καθήκοντα ανώτερης
θέσης, μετά την παρέλευση του χρόνου,
που ορίστηκε με τη σχετική απόφαση,
επανέρχεται στη θέση του (κατώτερη),
εκτός αν οι ανάγκες, που επέβαλαν την
ανάθεση αυτή εξακολουθούν να υπάρχουν, οπότε η διοίκηση οφείλει να συστήσει οργανική θέση, μη δυνάμενη να
συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες αυ-τές
με αναθέσεις καθηκόντων σε υπαλλήλους κατώτερου βαθμού, αφού με τον
τρόπο αυτό, θα υπήρχε η δυνατότη-τα
καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων του κανονισμού, οι οποίες επιβάλλουν τη δημιουργία οργανικών θέσεων, για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης. Όπως
προαναφέρθηκε η ανάθεση καθηκόντων
ανώτερου βαθμού δεν συνιστά προαγωγή και επομένως ανώτερα καθήκοντα
μπορεί να ανατεθούν και σε υπάλληλο
που δεν κατέχει τα τυπικά προσόντα για
την προαγωγή του στην ανώτερη θέση, η δε προαγωγή γίνεται πάντοτε σε
οργανική θέση, ενώ η ανάθεση μπορεί
να γίνει και αν δεν υπάρχει οργανική
θέση (βλ. Εφ Πατρ 792/2002 αδημοσίευτη, προσκομιζόμενη).
Αποδείχθηκαν κατά την κρίση
του Δικαστηρίου αυτού τα παρακάτω:
Ο ενάγων και ήδη εκκαλών, απόφοιτος
Λυκείου, προσλήφθηκε στις 5-9-1994
με έγκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, από το ΚΤΕΛ Ν.
Αχαΐας, του οποίου η εναγόμενη και ήδη
εφεσίβλητη Ανώνυμη Εταιρεία, κα-τέστη
δυνάμει του ν. 2963/2001, καθολι-κή
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διάδοχος, ως εφεδρικός εισπράκτο-ρας
και έκτοτε προσέφερε την εργασία του
αυτή μέχρι τις 17-7-1999, οπότε του
ανατέθηκε από τη διοίκηση του ως άνω
ΚΤΕΛ, για την κάλυψη διαρκών και παγίων αναγκών του, η άσκηση των ιεραρχικά ανωτέρων καθηκόντων του Σταθμάρχη, θέση στην οποία εργάστηκε
μέχρι την 31-7-2001, οπότε με την υπ΄
αριθ. 9/25-6-2001 απόφαση του Δ.Σ.
της εναγομένης-εφεσίβλητης, πλέον,
του ανατέθηκε η άσκηση των επίσης
ιεραρχικά ανωτέρων από του Εισπράκτορα, καθηκόντων του Προϊσταμένου
στο Γραφείο Κίνησης, όπου παρείχε τις
υπηρεσίες του, έχοντας την ευθύνη της
σύνταξης και έκδοσης της «Υπηρε-σίας»
των λεωφορείων και του προσω-πικού
και παρακολούθησης των κυκλω-μάτων
εργασίας και της κίνησης γενικά των
γραμμών, με καταβολή πάντοτε των
νομίμων αποδοχών του Σταθμάρχη και
κατά την τελευταία τριετία των αποδοχών του Προϊσταμένου Κίνησης. Την εργασία του αυτή ο ενάγων-εκκαλών παρείχε κατά τον προαναφερόμενο τρόπο
επί τρία και πλέον έτη, περίπου, διότι
αυτό επέβαλαν οι πάγιες και διαρκείς
λειτουργικές ανάγκες του ΚΤΕΛ, πλην
όμως στις 12-10-2004 του γνωστοποιήθηκε η υπ΄ αριθ. 20/8-10-2004 απόφαση του Δ.Σ. της εναγομένης-εφεσίβλητης, με την οποία του ανακοινώθηκε ότι
από 15-10-2004 πρέπει να παύσει να
παρέχει τις υπηρεσίες του, ως Προϊστάμενος Κίνησης και τον διέταξε να επανέλθει στην θέση του μόνιμου πλέον
Ει-σπράκτορα, στην οποία η Επιτροπή
Προαγωγών, κατά πρόταση του Συμβουλίου της εναγομένης εφεσίβλητης,
τον προήγαγε με το από 8-6-2004
πρα-κτικό προαγωγών προσωπικού,
μετα-βολή την οποία, όμως, ο ενάγων
εκκα-λών δεν αποδέχθηκε. Μέχρι τότε η
ενα-γομένη- εφεσίβλητη δεν συνέστησε
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ορ-γανική θέση Προϊσταμένου Κίνησης,
όπως είχε υποχρέωση, αφού ο ενάγων
εκκαλών εξακολούθησε να παρέχει
σταθερά και μόνιμα την εργασία αυτή.
Η επαναφορά του ενάγοντος εκκαλούντος, κατ΄ εντολή της διοίκησης της
ενα-γόμενης εφεσίβλητης στη θέση
του Ει-σπράκτορα, μετά παρέλευση
πεντα-ετίας (από τον Ιούλιο του έτους
1999), κατά τη διάρκεια της οποίας μέχρι
25-6-2001, επί δύο έτη περίπου αυτός
ασκούσε καθήκοντα Σταθμάρχη και στη
συνέχεια μέχρι 24-10-2004, επί τρία έτη
και τέσσερις μήνες περίπου, ασκούσε, αποκλειστικώς, καθήκοντα Προϊσταμένου Κίνησης, συνιστά μονομερή
μεταβολή των όρων της εργασιακής
σύμβασης του ενάγοντος εκκαλούντος,
διότι αφ’ ενός μεν συνεπάγεται ηθική
του μείωση, διότι η θέση του Εισπράκτορα είναι υποδεέστερη εκείνων του
Σταθμάρχη και του Προϊσταμένου Κίνησης, αλλά ζημιώνει αυτόν και υλικώς,
διότι οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του
Εισπράκτορα είναι μικρότερες εκεί-νων
του Σταθμάρχη και του Προϊστα-μένου
Κίνησης. Δεν δύναται δε να υπολογισθούν για τη σύγκριση των μηνιαίων
αυτών αποδοχών, οι τυχόν πρόσθετες
αποδοχές που λαμβάνει ο ενάγων
εκτε-λώντας υπερωριακή εργασία,
ως εισ-πράκτορας. Το γεγονός ότι ο
ενάγων- εκκαλών ασκούσε από το έτος
1999 μέχρι τον Ιούνιο 2001 καθήκοντα
Σταθ-μάρχη συνομολογείται από την
εναγό-μενη, ενώ το ότι από τον Ιούνιο
2001 μέχρι τον Οκτώβριο 2004 ασκούσε
κα-θήκοντα Προϊσταμένου Κίνησης,
απο-δεικνύεται κ.λ.π…..Το γεγονός δε
ότι στις αποδείξεις μισθοδοσίας του
ενάγο-ντος εκκαλούντος, κατά το χρονικό
διά-στημα που ασκούσε καθήκοντα
Προϊ-σταμένου Κίνησης, αναγράφεται
ως ει-δικότητα του, αυτή με την οποία
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είχε προσληφθεί, δηλαδή του εφεδρικού
εισπράκτορα, δεν συνεπάγεται άνευ
άλλου τινός, ότι αυτός δεν εκτελούσε,
με ανάθεση, τα ως άνω καθήκοντα του
Προϊσταμένου Κίνησης, δεδομένου
ότι και η ίδια η εναγομένη εκκαλούσα
συν-ομολογεί ότι αυτός τουλάχιστον
τότε, δεν εργαζόταν στο γραφείο κίνησης….Τέλος πρέπει να λεχθεί ότι σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στην
αρ-χή της παραγράφου αυτής, από τις
διατάξεις του προαναφερθέντος Κανονισμού, όχι μόνον δεν παρέχεται στην
εναγόμενη εφεσίβλητη, το δικαίωμα να
τροποποιεί μονομερώς τους όρους της
εργασιακής συμβάσεως, και ειδικότερα
να επαναφέρει στη θέση του Εισπράκτορα τον υπάλληλο της, στον οποίο
εί-χε αναθέσει καθήκοντα Σταθμάρχη ή
Προϊσταμένου Κίνησης, εφόσον η ανάθεση αυτή είχε υπερβεί το χρονικό διάστημα έτους και σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου, το δεκαπεντάμηνο, αλλά αντίθετα επιβάλλεται είτε να
διακοπεί η ανάθεση των καθηκόντων
ανωτέρου βαθμού μετά την παρέλευση
των προαναφερόμενων χρονικών
διαστη-μάτων, είτε να συσταθεί θέση

- Προϊστα-μένου Κίνησης, ανεξαρτήτως
μάλιστα του αριθμού των υπαρχουσών
οργανι-κών θέσεων. Σε αντίθετη
περίπτωση θα παρεχόταν η δυνατότητα
στην εναγο-μένη- εφεσίβλητη να
καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες
με ανάθεση άσκη-σης καθηκόντων
ανώτερου βαθμού σε υπαλλήλους της,
επί μακρό χρονικό διάστημα και να μη
συνιστά νέες ορ-γανικές θέσεις και να
εντάσσει σ’ αυτές το προσωπικό της, που
έχει τα ουσια-στικά και τυπικά προσόντα
για τη κά-λυψη αυτών. Επομένως το
πρωτο-βάθμιο Δικαστήριο, που με την
εκκα-λουμένη απόφαση του, δέχτηκε ότι
ο ενάγων δεν ασκούσε κατ΄ ανάθεση καθήκοντα Προϊσταμένου Κίνησης, αλλά
απλού υπαλλήλου στο γραφείο κίνησης, κατά το προαναφερόμενο χρονικό
διάστημα, και ότι η επαναφορά του στη
θέση του Εισπράκτορα δεν συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή, έσφαλε ως
προς την ερμηνεία και εφαρμογή του
νόμου, αλλά και ως προς την εκτίμηση
των αποδείξεων.

35/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Κορφιάτης, Θάνος Αμπατζής).
Σύμβαση εργασίας. Μερική Απασχόληση. Η σύμβαση καταρτίζεται πάντοτε εγγράφως αλλιώς
είναι άκυρη και η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Αν
δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία τότε δημιουργείται απλή εργασιακή σχέση περί μερικής
απασχόλησης οπότε ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει αποζημίωση από την παροχή της
εργασίας με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Συνεπώς, όταν η μερική απασχόληση
συμφωνήθηκε ,χωρίς να προϋπάρχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης, τότε, αν η συμφωνία
αυτή είναι άκυρη επειδή δεν καταρτίσθηκε εγγράφως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι από τη
συμφωνία αυτή γεννάται αυτομάτως έγκυρη σύμβαση πλήρους απασχόλησης η οποία
εξακολουθεί να υφίσταται μετά από την αφαίρεση της άκυρης συμφωνίας περί μερικής
απασχόλησης αφού τέτοια σύμβαση δεν υπήρξε αλλά λόγω της ακυρότητας της σύμβασης
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μερικής απασχόλησης θεωρείται ότι υπάρχει απλή σχέση εργασίας. Περιστατικά.

Οι κανόνες του εργατικού δικαίου που καθορίζουν τα χρονικά όρια εργασίας είναι ενδοτικού δικαίου, με την
έννοια ότι μπορεί να συμφωνηθεί ρητά
ή σιωπηρά μεταξύ του εργοδότου και
του μισθωτή μειωμένο ωράριο εργασίας
και ανάλογη μείωση του μισθού του (ΑΠ
116/1990 ΔΕΝ 47,275). Εξάλλου κατά το
άρθρ. 38§ 1 του ν. 1892/1990, το οποίο
ήδη από 2-0-1998 αντικαταστά-θηκε με
το άρθρ. 2 του ν. 2639/1998, με έγγραφη
ατομική συμφωνία ο εργο-δότης και ο
μισθωτός κατά τη σύσταση της σχέσης
εργασίας ή κατά τη διάρ-κεια της μπορεί
να συμφωνήσουν για ορισμένο ή για
αόριστο χρόνο, ημερήσια ή εβδομαδιαία
εργασία με διάρκεια μι-κρότερη της
κανονικής (μερική απασχό-ληση).
Κατά την έννοια της διάταξης αυ-τής η
συμφωνία για μερική απασχόληση του
μισθωτή είναι έγκυρη μόνον εφόσον
καταρτιστεί εγγράφως. Διαφορετικά
είναι απόλυτα άκυρη, κατά το άρθρ.
159ΑΚ και η ακυρότητα λαμβάνεται
υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται απλή εργασιακή σχέση περί μερικής απασχόλησης και να δικαιούται
ο εργαζόμενος αποζημίωση από την
παροχή της εργασίας του κατά τις διατάξεις των άρθρων 904 επ ΑΚ, δηλαδή
να έχει αξίωση προς απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε ο εργοδότης από
την παρασχεθείσα εργασία του μερική
απασχόληση του (Εφ Πατρ. 654/98 ΔΕΝ
56, 629). Συνακόλουθα, όταν η μερική
απασχόληση συμφωνήθηκε, χωρίς
να προϋπάρχει σύμβαση πλή-ρους
απασχόλησης, τότε, αν η συμφω-νία
αυτή είναι άκυρη επειδή δεν καταρτίστηκε εγγράφως δεν μπορεί να
θεω-ρηθεί ότι από τη συμφωνία αυτή

γεννά-ται αυτομάτως έγκυρη σύμβαση
πλή-ρους απασχόλησης, η οποία
εξακο-λουθεί να υφίσταται μετά από την
αφαί-ρεση της άκυρης συμφωνίας περί
μερι-κής απασχόλησης, αφού τέτοια
σύμβα-ση δεν υπήρξε, αλλά λόγω της
ακυρό-τητας της συμβάσεως της μερικής
απα-σχόλησης θεωρείται ότι υπάρχει
απλή σχέση εργασίας (ΑΠ 1770/2002
Ελλ.Δνη 2004, 139, Εφ. Αθ. 33/2003
Ελλ.Δνη 2005, 555). Στην προκειμένη
περίπτωση με την κρινόμενη αγωγή η
ενάγουσα εκθέτει ότι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
που έγινε στην Πάτρα στις 8-9-2001,
προσλήφθηκε από την εναγομένη ως
υπάλληλος με μερική απασχόληση,
ήτοι εργαζόταν τέσσερις ημέρες την εβδομάδα από 17.30 έως 22.30, όπως
με λεπτομέρεια εκτίθεται σ’ αυτή. Ότι
εργάστηκε στην εναγομένη μέχρι την
11-9-2003 πλην όμως αυτή κατήγγειλε
την εργασιακή σχέση χωρίς να της
κατα-βάλλει τη νόμιμη αποζημίωση. Ότι
η σύμβαση μερικής απασχόλησης ήταν
άκυρη, διότι δεν τηρήθηκε ο έγγραφος
τύπος και δεν γνωστοποιήθηκε στην
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και
συνεπώς η εναγομένη της οφείλει τις
αποδοχές πλήρους απασχόλησης,
οι οποίες ανέρχονται για το επίδικο
χρονι-κό διάστημα σε 5.598 €. Επίσης
της οφείλει για μισθούς υπερημερίας
μέχρι 11-9-2004 το συνολικό ποσό των
6.216 €, και για επιδόματα εορτών
ιδίου χρο-νικού διαστήματος συνολικά
7.316,75€. Επίσης δεν της κατέβαλε για
το επίδικο χρονικό διάστημα τα νόμιμα
ποσά επι-δομάτων εορτών και αδείας
καθώς και τη νόμιμη προσαύξηση για
την εργασία της τις Κυριακές, όπως με
λεπτομέρεια εκτίθεται σ’ αυτή. Με βάση
αυτό το ιστορικό ζήτησε να υποχρεωθεί
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η εναγο-μένη να της καταβάλει συνολικά
16.130,82€, με το νόμιμο τόκο από
την επίδοση της αγωγής άλλως και σε
πε-ρίπτωση που ήθελε κριθεί άκυρη η
σύμβαση εργασίας να της καταβάλει
τα παραπάνω χρηματικά ποσά με τις
διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Η αγωγή αυτή αναφορικά με το
κονδύλιο των 5.598€, με το οποίο ζητεί
τις διαφορές αποδοχών για το επίδικο
χρονικό διάστημα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης λόγω της ακυρότητας της σύμβασης μερικής απασχό-

λησης, είναι μη νόμιμο και απορριπτέο,
εφόσον, σύμφωνα με την προηγούμενη
νομική σκέψη, σε περίπτωση άκυρης
σύμβασης μερικής απασχόλησης χωρίς
να προϋπήρχε σύμβαση πλήρους απασχόλησης δεν έχουμε αυτομάτως έγκυρη σύμβαση πλήρους απασχόλησης
αλλά απλή σχέση εργασίας και συνεπώς δεν μπορεί να ζητήσει τις αποδοχές της πλήρους απασχόλησης ενώ
εργαζόταν με μερική τέτοια.

60/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ευθύμιος Σιδέρης, Σταύρος Καμένος, Χριστόφορος
Σαράκης).
Σύμβαση εργασίας. Η καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών του εργαζομένου είναι
ποινικό αδίκημα( α.ν. 690/45). Όμως με την μη καταβολή δεν χάνει ο εργαζόμενος
τις καθυστερούμενες αποδοχές και επομένως δεν υπάρχει ζημία του που να έχει
αιτία την αδικοπραξία του ν. 690/45. Ανώνυμη εταιρία. Ο εκπρόσωπος της δεν
προσωποκρατείται για χρέη της εταιρίας με εξαίρεση την αυτοτελή αδικοπραξία
του. Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία άκυρη. Η ακυρότητα είναι σχετική. Γι αυτό ο
εργαζόμενος δικαιούται ή να εμμείνει στην ακυρότητα της καταγγελίας και να ζητήσει
τους μισθούς του ή να θεωρήσει την καταγγελία έγκυρη και να απαιτήσει απλώς την
αποζημίωση απολύσεως, δυνάμενος να ενώσει στο ίδιο δικόγραφο της αγωγής προς
συνεκδίκαση και τα δύο αιτήματα εφόσον το δεύτερο το προβάλλει επικουρικώς.

Με την διάταξη του άρθρου μόνου του Α.Ν. 690/1945 ανάγεται μεν σε
ποινικό αδίκημα η μη εμπρόθεσμη καταβολή από τον εργοδότη και τους εκπροσώπους του στον εργαζόμενο των
οφειλομένων σε αυτόν από την σχέση
εργασίας πάσης φύσεως αποδοχών, με
την παράλειψη όμως της πληρωμής δεν
χάνει ο εργαζόμενος τις καθυστερούμενες αποδοχές και επομένως δεν υπάρχει ζημία του, που να έχει αιτία την
πα-ραπάνω αδικοπραξία και να είναι

ανορ-θωτέα κατά τα άρθρα 914, 297 και
298 ΑΚ, επί των οποίων δεν μπορεί να
στη-ριχθεί αξίωση αποζημιώσεως, ώστε
να υπάρχει αδικοπραξία του εκπροσώπου της εναγομένης εργοδότριας του
ενάγοντος. Εξ άλλου, με εξαίρεση την
περίπτωση αυτοτελούς αδικοπραξίας
του εκπροσώπου ανώνυμης εταιρίας,
δεν επιτρέπεται η προσωπική κράτηση
των προσώπων αυτών για χρέη της
ανω-νύμου εταιρίας κατά την ρητή
διάταξη του άρθρου 1047 παρ. 3 ΚΠολΔ
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(ΑΠ 78/76 ΝοΒ 24.607, ΕΑ 3376/87 ΕλΔ
34.142, ΕΑ 5486/00 ΕλΔ 2001. 788,
Κεραμέα Κονδύλη- Νίκα, Ερμ.ΚΠολΔ
άρθρο 1047.21).
Σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρ-θρων 648 και 669 ΑΚ, 1 και 3 Ν
2112/1920 και 5 παρ. 3 Ν 3198/1955, η
κα-ταγγελία της συμβάσεως εργασίας
αο-ρίστου χρόνου είναι μονομερής και
αναι-τιώδης δικαιοπραξία, συνεπώς δεν
χρει-άζεται αιτιολογία, για να είναι όμως
έγ-κυρη, και συνακόλουθα να επιφέρει
της λύσης της συμβάσεως από την
πλευρά του εργοδότη, πρέπει να είναι
έγγραφη και, εφόσον η απασχόληση
του εργα-ζομένου είχε υπερβεί τους
δύο μήνες, να συνοδεύεται από την
ανάλογη απο-ζημίωση απολύσεως.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι
νόμιμη, δεν επιφέ-ρει τη λύση της
συμβάσεως και ο εργο-δότης καθίσταται
υπερήμερος έναντι του εργαζομένου,
του οποίου δεν απο-δέχεται την εργασία,
υποχρεούμενος να του καταβάλλει κατά
τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων
349, 350 και 656 ΑΚ τις αποδοχές
του, δηλαδή το μισθό του, το ποσό
του οποίου καθίσταται το-κοφόρο

από το τέλος εκάστου μηνός κατά τον
οποίο ήταν απαιτητός, σύμφω-να με τα
άρθρα 341, 345 ΑΚ (ΑΠ Ολ 626/1980
ΝοΒ 28.1981) και ό,τι άλλο αυτός
θα εισέπραττε (επιδόματα εορ-τών
Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και
αποδοχές και επίδομα αδείας) σαν η
προσφορά της εργασίας του να συνεχιζόταν κανονικά εωσότου καταγγείλει
και νόμιμα τη σύμβαση (ΑΠ 182/1999
ΕλΔ 41.1014, ΑΠ 1169/1999 ΕλΔ
41.724). Ο μισθωτός δικαιούται ή να εμμείνει στην ακυρότητα της καταγγελίας
και να ζητήσει τους μισθούς του ή, ενόψει του ότι η ακυρότητα της καταγγε-λίας
τάσσεται υπέρ αυτού και είναι επομένως σχετική, να θεωρήσει την καταγγελία έγκυρη και να απαιτήσει απλώς
την αποζημίωση απολύσεως, δυνάμενος να ενώσει στο ίδιο δικόγραφο της
αγωγής προς συνεκδίκαση και τα δύο
αιτήματα, εφόσον το δεύτερο τούτων
προβάλλει επικουρικώς, για την περίπτωση δηλαδή απορρίψεως του πρώτου (ΑΠ 1169/99 ΕΕΔ 59.827, 590/1994
ΕλΔ 36.162, ΕΑ 702/05 ΔΕΕ 2006.69).

62/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Θανάσης Βγενόπουλος, Σπυρίδων Καλογερίας).
Πλοία. Δρομολόγια. Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Δρομολόγια μέχρι 30
ναυτικών μιλίων και δρομολόγια μεγαλύτερα από 30 μίλια. Πως καθορίζονται.
Περιστατικά με τα πλοία Ζακύνθου. Ποια ΣΣΕ εφαρμόζεται ανάλογα με τις απoστάσεις
των δρομολογίων. Τόκοι για τους διεκδικούμενους μισθούς. Περιστατικά.

Εις το άρθρ. 170 του ν.δ. 187/
1973 «περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (261) και υπό τον τίτλο
«κατηγορίαι δρομολογιακών γραμμών
και αρμοδιότης δρομολογήσεως»,

ορίσθηκε στην παράγρ. 1 ότι δια π.δ.
εκδιδομένου προτάσει του αρμοδίου
υπουργού καθαρίζονται : «α) αι κατηγορίαι των προς εξυπηρέτησιν της μεταξύ
των ελληνικών λιμένων μεταφοράς επι-
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βατών δρομολογιακών γραμμών, β) η
αρμοδιότης προς δρομολόγησιν πλοίων
και καθορισμόν δρομολογίων εις τας
γραμμάς αυτάς..». Εις το εκδοθέν, βάσει της ως άνω εξουσιοδοτήσεως, π.δ.
814/1974 «περί καθορισμού κατηγοριών δρομολογιακών γραμμών και αρμοδιότητος δρομολογήσεως», ορίσθηκε
στο άρθρο 1, αυτού, ότι κατά την
εφαρ-μογή του διατάγματος τούτου και
υπό τον όρο «δρομολογιακή γραμμή»
νοεί-ται η σειρά των λιμένων ή σημείων
προ-σεγγίσεως του επιβατηγού πλοίου
προς εξυπηρέτηση δρομολογιακής
γραμμής (περίπτ. ε΄). Εξ άλλου με τις ΥΑ
352/2001(ΦΕΚ Β’ 783) και ΥΑ 3525.5/
01/2002 (ΦΕΚ Β’ 498) κυρώ-θηκαν
οι από 6-4-2001 και 8-3-2002 ΣΣΕ
των Πληρωμάτων των Ακτοπλοϊκών
Επιβατηγών Πλοίων, οι οποίες εφαρμόζονται επί των πλοίων που εκτελούν
πλόες αποστάσεως άνω των 30 ναυτικών μιλίων, ενώ για τα πλοία (πορθμεία)
που εκτελούν πλόες μέχρι αποστάσεως
30 ναυτικών μιλίων εφαρμόζεται η ΣΣΕ
Αμοιβών Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού (βλ. παρ. 1 των ανωτέρω ΥΑ).
Όπως συνάγεται από τις ανωτέρω διατάξεις, υπό τον όρο περί της υπό πλοίων εκτελέσεως πλοίων μεταξύ λιμένων
εσωτερικού μέχρι 30 ν. μιλίων ή άνω
των 30 ν. μιλίων από την αφετηρία τον
λιμένα προορισμού, νοείται το σύνολον
της δρομολογιακής γραμμής, όπως αυτή
προκύπτει από την περί δρομολογήσεως του πλοίου σχετική διοικητική πράξη, είναι δε αδιάφορο εάν κατά την εκτέλεση του το δρομολόγιο πραγματοποιείται εκάστοτε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.
Περαιτέρω, το μήκος της δρομολογιακής γραμμής, το οποίο έχει σημασία
για την εφαρμοστέα εκάστοτε συλλογική σύμβαση ή υπουργική απόφαση,
δηλαδή εάν θα εφαρμοσθούν οι ΣΣΕ
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για πλοία που εκτελούν πλόες αποστάσεως μέχρι 30 ναυτικών μιλίων ή οι
αναφερόμενες σε ακτοπλοϊκά πλοία, τα
οποία εκτελούν μεγαλύτερες διαδρομές, εξευρίσκεται λαμβανομένων υπ’
όψη και των αποστάσεων των ενδιαμέσων λιμένων, εις τους οποίους προσεγγίζει το πλοίο κατά τους ορισμούς στη
περί δρομολογήσεως αυτού διοικητικής
πράξεως, αναφέρεται δε σε καθαρώς
τεχνικής φύσεως ζήτημα, γι’ αυτό λαμβάνεται υπόψη η περί τούτου βεβαίωση
της αρμοδίας κρατικής υπηρεσίας, κα-τά
τις γενόμενες επίσημες μετρήσεις (ΣτΕ
3674/88 ΕΝαυτΔ 1989.378).
Αποδεικνύονται τα εξής: (Α) Οι
ενάγοντες είχαν προσληφθεί από την
εναγομένη ναυτιλιακή εταιρία το 1997,
με νόμιμες συμβάσεις ναυτολογήσεως
και παροχής ναυτικής εργασίας, ο μεν
1ος ως αξιωματικός υποπλοίαρχος καταστρώματος, ο δε 2ος ως ναύτης καταστρώματος του Ε/Γ Ο/Γ πλοίου «ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ι» ,της εναγομένης πλοιοκτήτριας εταιρίας, με μηναίο μισθό τον προβλεπόμενο από τις οικείες Συλλογικές
Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας (ΣΣΝΕ),
που συνομολογούνται και κυρώνονται
κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.
1 και 5 του Α.Ν. 3276/1944 (ΦΕΚ Α’
172/45). Το ως άνω πλοίο της εναγομένης εκτελούσε αρχικά το δρομολόγιο
Ζακύνθου- Κυλλήνης- Ζακύνθου εκτελώντας πορθμειακούς πλόες, αφού η
απόσταση Ζακύνθου Κυλλήνης είναι
μικρότερη από 30 ν. μίλια, όπως συνομολογείται. Από την 1-6-2001 το δρομολόγιο του πλοίου επεκτάθηκε στις δρομολογιακές γραμμές Κυλλήνης Πόρου
(Κεφαλληνίας) και Κυλλήνης- Αργοστολίου. Η δρομολόγηση του πλοίου στην
πρώτη γραμμή αποδεικνύεται από το
υπ’ αριθμ. 1587 (χωρίς ημερομηνία) σήμα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ), με το οποίο, ύστερα από
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αίτηση της Κοινοπραξίας Πλοίων Ζακύνθου, στην οποία άνηκε και η εναγόμενη,
εγκρίθηκε η δρομολόγηση πλοίων στη
γραμμή αυτή από την παραπάνω ημερομηνία. Ότι γινόταν οι πλόες από την
ημερομηνία αυτή το επιβεβαίωσε όχι
μόνο ο μάρτυρας αποδείξεως, αλλά και
ο μάρτυρας ανταποδείξεως, ο οποίος
κατέθεσε ότι «Σίγουρα τον Ιούνιο 2001
γινόταν δρομολόγια από Κυλλήνη για
Πόρο…». Όπως επίσης συνομολογεί-ται
η απόσταση Ζάκυνθος Κυλλήνη Πόρος
(και Αργοστόλι) είναι μεγαλύτε-ρη των
30ν. μιλίων. Κατά συνέπεια από την
ως άνω ημερομηνία και μέχρι την 3112-2002 (επίδικο χρονικό διάστημα) το
πλοίο εκτελούσε ακτοπλοϊκούς πλό-ες
και έπρεπε, όσον αφορά την σύμβα-ση
εργασίας των εναγόντων, να εφαρμόζεται η ανωτέρω από 6-4-2001 και από
8-3-2002 ΣΣΕ Πληρωμάτων Επιβατηγών Ακτοπλοϊκών Πλοίων και όχι η ΣΣΕ
Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού,
που εξακολουθούσε να εφαρμόζει η
εκκαλούσα. Έτσι έκρινε και η εκκαλουμένη απόφαση, η οποία ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ως άνω διατάξεις και καλώς εξετίμησε τις αποδείξεις
και πρέπει να απορριφθεί σαν αβάσιμος
ο 2ος λόγος της εφέσεως, με τον οποίο
υποστηρίζονται τα αντίθετα.
Στην προκειμένη περίπτωση οι
ενάγοντες ζητούσαν να τους επιδικασθούν νόμιμοι τόκοι επί των αιτουμένων

ποσών από την 1η ημέρα του επομένου
μηνός για τις αποδοχές του προηγούμενου μήνα. Το αίτημα αυτό είναι νόμιμο
στηριζόμενο στα άρθρα 655, 341 παρ.
1 και 345 ΑΚ και βάσιμο κατ’ ουσίαν,
αφού με τα άρθρα 10 παρ. 1 και 13 παρ.
4 των ως άνω ΣΣΕ είχε συμφωνη-θεί
δήλη ημέρα καταβολής τόσο των (τακτικών) αποδοχών των ναυτικών όσο
και των αμοιβών για πρόσθετη εργασία
(υπερωρίες) το τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός. Για τα δώρα Εορτών και τις
αποδοχές αδείας δεν υπάρχει ειδική
ρύθμιση στις ΣΣΕ (αρθρ. 14 και 15
αυτών) και κατά συνέπεια εφαρμόζονται
οι ανωτέρω γενικές διατάξεις ως προς
τον χρόνο καταβολής τους. Η εκκαλουμένη απόφαση υποχρέωσε την εναγομένη να καταβάλει στους ενάγοντες τα
επιδικασθέντα ποσά για τον κάθε μήνα
με τον νόμιμο τόκο από την 1η ημέρα
του επομένου μηνός μέχρι την εξόφληση
και τις αποδοχές αδείας και τα δώρα
Εορτών με τον νόμιμο τόκο από την επομένη των προαναφερθεισών ημερομηνιών, κατά τις οποίες προβλέπεται η καταβολή τους. Επομένως ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο και καλώς
εξετίμησε τις αποδείξεις και πρέπει να
απορριφθεί σαν αβάσιμος ο 5ος λόγος
της εφέσεως, με τον οποίο υποστηρίζεται ότι έπρεπε να επιδικασθούν τόκοι
από της επιδόσεως της αγωγής.

67/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κρηνίδης, Σοφία Μέρμελα).
Άδεια εργαζόμενου. Ανώτατο χρονικό σημείο αυτούσιας χορήγησης της ετήσιας
άδειας αναπαύσεως είναι η τελευταία ημέρα του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους
και ειδικότερα η πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα του αμέσως επόμενου έτους.
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Από το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν.
539/1945, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 1 παρ. 1 του N. 1346/1983 και
από το άρθρο 3 παρ.8 του ΑΝ 539/1945
προκύπτει ότι απώτατο χρονικό σημείο για
την αυτούσια χορήγηση της ετήσιας αδείας
αναπαύσεως και απώτατη δήλη ημέρα
καταβολής της αποζημιώσεως αδείας και
του επιδόματος αδείας είναι η τελευταία

ημέρα του αντίστοιχου ημερολογιακού
έτους και ειδικότερα η πρώτη ημέρα του
πρώτου μήνα του αμέσως επόμενου
έτους, οπότε με την άπρακτη παρέλευση
της επέρχονται οι συνέπειες των άρθρων
340, 341 παρ. 1 και 345 εδ. α΄ του ΑΚ, ενώ
η δεύτερη επικουρική βάση της αγωγής
στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 904
επ. του ΑΚ.

81/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ξενοφώντας Κουτουμάνος, Μαρίνος Σκανδάμης,
Αθανάσιος Αμπατζής).
Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία της σύμβασης την τελευταία ημέρα της κανονικής
άδειας του εργαζομένου. Άκυρη η καταγγελία.

Ο ι δ ι ά δ ι κο ι σ υ ν ή ψ α ν σ τ ι ς
9/12/1999 έγκυρη σύμβαση εξαρτημένης
ερ-γασίας αορίστου χρόνου, με βάση
την οποία συμφωνήθηκε η απασχόληση
του ενάγοντος ως εργάτη στην βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ειδών που
διατηρεί η εναγομένη στην Βιομηχανική
Περιοχή Πατρών, αντί των εκάστοτε νομίμων αποδοχών. Ο ενάγων απασχολήθηκε με βάση τη σύμβαση αυτή στην
ανωτέρω βιομηχανία της εναγομένης

συνεχώς μέχρι και τις 30/12/2002 οπότε
η τελευταία κατήγγειλε εγγράφως τη
μεταξύ τους σύμβαση εργασίας. Όμως
στις 30/12/2002 οπότε έλαβε χώρα η
καταγγελία ο ενάγων βρισκόταν στην
τελευταία ημέρα της κανονικής του
άδειας. Η καταγγελία αυτή έγινε κατά
παράβαση της ρητής απαγόρευσης που
θεσπίζεται με τη διάταξη του άρθρου 5
παρ. 6 του α.ν. 539/1945 και για το λόγο
αυτό ήταν απολύτως άκυρη.

229/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Αντωνόπουλος, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Σύμβαση εργασίας. Από 1/4/2001 έχουμε τροποποίηση των ωρών εργασίας. Έτσι για τον
υπολογισμό της υπερωριακής εργασίας λαμβάνεται υπόψη η ημερήσια εργασία έστω και αν
με την υπεραπασχόληση αυτή δεν πραγματοποιεί υπέρβαση του από το νόμο ανώτατου
ορίου εβδομαδιαίας εργασίας με τις λιγότερες ώρες εργασίας αφού δεν χωρεί συμψηφισμός
της ημερήσιας υπερωρίας με τις λιγότερες εργασίες ή με την πραγματοποιηθείσα εργασία
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σε άλλη εργασιακή ημέρα της ίδιας εβδομαδιαίας περιόδου. Για την υπερεργασία κριτήριο
αποτελεί η εβδομαδιαία απασχόληση που πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες της
εβδομάδας. Έννοια. Ιδιότητες εργάτη ή υπαλλήλου. Εξαρτάται από τη φύση της εργασίας
και όχι από τον χαρακτηρισμό της ατομικής σύμβασης εργασίας ή από τον τρόπο αμοιβής.
Η διάκριση είναι συνταγματική. Χρόνος καταβολής των επιδομάτων και του μισθού οπότε
αρχίζει η υπερημερία του εργοδότη και η έναρξη καταβολής τόκων.

Μέχρι την 31-3-01 το ανώτατο
νό-μιμο ωράριο εργασίας την εβδομάδα
εί-ναι 48 ώρες και, υπό το σύστημα της
πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, το
ανώτατο ημερήσιο ωράριο είναι 9 ώρες.
Υπερεργασία, για τον εργαζόμενο υπό
το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, από Δευτέρα μέχρι και
Παρασκευή (εργάσιμες ημέρες), θεωρείται η απασχόληση στις εργάσιμες
αυτές ημέρες, πέραν των 40 ωρών και
μέχρι τη συμπλήρωση των 45 ωρών την
εβδομάδα (9 ώρες ημερησίως), υπερωρία δε θεωρείται η απασχόληση πέραν
των 45 ωρών την εβδομάδα ή πέραν των
9 ωρών την ημέρα. Από την 1-4-2001 το
ανώτατο νόμιμο ωράριο εργασίας την
εβδομάδα είναι 43 ώρες, εξακολουθεί,
υπό το σύστημα της πενθήμερης
εβδο-μαδιαίας εργασίας, το 9ωρο, ως
ανώτα-το για ημερήσια απασχόληση,
καταρ-γείται η υπερεργασία των 5 ωρών
δηλα-δή καταργούνται οι ώρες 44η, 45η,
46η, 47η και 48η απασχόλησης και είναι
υπερωρία η πέραν των 43 ωρών την
εβδομάδα απασχόληση ή η απασχόληση πέραν των 9 ωρών ημερησίως, υπό
το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Η τρίωρη απασχόληση
πέραν των 40 ωρών (41η, 42η, 43η )
την εβδομάδα, αποτελεί επιτρεπτή ιδιόρρυθμη υπερωρία. Έτσι για τον υπολογισμό της υπερωριακής εργασίας λαμβάνεται υπόψιν η ημερήσια εργασία, έστω
και αν με την υπεραπασχόληση αυτή
δεν πραγματοποιείται υπέρβαση του
από το νόμο ανώτατου ορίου εβδο-

μαδιαίας εργασίας, αφού δεν χωρεί συμψηφισμός της ημερήσιας υπερωρίας με
τις λιγότερες ώρες εργασίας ή με την
πραγματοποιηθείσα εργασία σε άλλη
εργάσιμη ημέρα της ίδιας εβδομαδιαίας
περιόδου. Αντίθετα για τον υπολογισμό
της υπερεργασίας, κριτήριο αποτελεί η
εβδομαδιαία απασχόληση, που πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες της
εβδομάδας. Εξάλλου η νομική ιδιότητα
του μισθωτού, ως εργάτη ή υπαλλήλου,
εξαρτάται από το είδος της εργασίας,
την οποία αυτός παρέχει (άρθρο 10
κ.ν. 3514/1928 όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του
Ν. 4558/1930, αντικαταστάθηκε δε, από
το άρθρο 1 του ΝΔ/τος 2655/1953) και
όχι από το χαρακτηρισμό, που του δίνει
η ατομική σύμβαση εργασίας ή από τον
τρόπο της αμοιβής του (άρθρο 361, 648,
649 ΑΚ). Έτσι αν η εργασία συνίσταται
αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο στη
χρησιμοποίηση σωματικών δυνάμεων,
ο μισθωτός είναι εργάτης, αντιθέτως, αν
η παροχή της εργασίας είναι, αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο, προϊόν
πνευ-ματικού μόχθου και, συνεπώς
απαιτεί εξειδιασμένη εμπειρία και
θεωρητική κατάρτιση, ιδίως ανάπτυξη
πρωτοβου-λίας και ανάληψη ευθύνης
κατά την εκτέλεση της, ο μισθωτός
είναι υπάλλη-λος. Η διαφοροποίηση
στην αποζημίω-ση λόγω καταγγελίας
της εργασιακής σύμβασης, η οποία
για μεν τους υπαλ-λήλους ρυθμίζεται
από το Ν. 2112/1920, για δε τους
εργάτες από το ΒΔ/γμα της 16/18-7-
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1920 επιβάλλεται, αφού η παραπάνω
διάκριση των μισθω-τών δικαιολογείται
λόγω της διαφορετι-κής καταστάσεως
των υπαλλήλων και εργατών, ως προς
τις γνώσεις, τη δυνα-τότητα ευρέσεως
εργασίας και των προσ-φερομένων
υπηρεσιών, πνευματικών ή σωματικών
και δεν είναι αντίθετη προς τα άρθρα 4
παρ. 1και 22 παρ. 1 του Συντάγματος.
Τέλος από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 655 εδ α, β ΑΚ, 1 παρ. 2 του
Ν. 1082/80 10 παρ. 1 της ΥΑ 19040/81, 3
παρ. 8, 4 παρ. 1 του ΑΝ 539/1945, όπως
συμπληρώ-θηκαν με τα άρθρα 1 παρ. 3
του ΝΔ/τος 4547/1906 και 3 παρ. 15 του
ΝΔ/τος 4504/66, προκύπτει ότι στη σύμβαση εργασίας ο μισθός καταβάλλεται
μετά την παροχή εργασίας και ότι τα
επιδόματα εορτών καταβάλλονται το
αργότερο μέχρι την 30 Απριλίου (το επίδομα Πάσχα) και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου (το επίδομα των Χριστουγέννων)
κάθε έτους, ενώ οι αποδοχές και το
επίδομα αδείας προκαταβάλλονται
κατά την έναρξη της άδειας, την οποία
ο εργο-δότης υποχρεούται να χορηγήσει
και αν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση

από το μισθωτό, πριν από τη λήξη του
οικεί-ου ημερολογιακού έτους. Με τις
παρα-πάνω διατάξεις ορίζεται σαφώς
δήλη ημέρα πληρωμής όχι μόνον του
μισ-θού(το τέλος του μηνός για τον υπολογιζόμενο κατά μήνα μισθό), αλλά και
των επιδομάτων εορτών το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου και 31η Δεκεμβρίου και των αποδοχών και του επιδόματος άδειας (το τέλος του οικείου ημερολογιακού έτους) και συνεπώς με μόνη
την παρέλευση της ημέρας αυτής, ο εργοδότης γίνεται υπερήμερος και οφείλει
τόκους υπερημερίας (άρθρα 341, 345
ΑΚ, 4,5,6 της από 26-2-1975 ΕΓΣΣΕ
απόφαση Υπουργού Απασχόλησης
11400/1710/1975 (ΦΕΚ Β 276), που
κυρώθηκε με το άρθρο (μόνο) του Ν
133/75, 6 της από 14-2-1984 ΕΓΣΣΕαπό-φαση Υπουργού Εργασίας 11770/
84 (ΦΕΚ Β. 81), 4 του Ν 2874/00, ΑΠ
955/01 Δνη 44, 162, ΑΠ 12/01 ΔΕΝ
58,79, ΑΠ 1682/00 Δνη 42, 1308, ΑΠ
1033/99 ΔΕΝ 56, 496, ΕφΠατρ 193/01
αδημ., ΕφΑθ 9506/98 Δνη 40, 1144,
ΕφΠειρ. 72/98 ΕΕΔ 58, 361, Ι.Βλαστός:
Ατομ. Εργατ. Δικ. σελ. 892 επ.).

254/2007
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Τρυφωνίδης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Φωτόπουλος, Δημήτριος Κονδύλης).
Μεταβίβαση επιχειρήσεως. Είναι η κάθε είδους ανάληψη και συνέχιση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας από τρίτο, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ταυτότητα
της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, εφόσον δηλαδή συνεχίζεται η ίδια επιχείρηση ή
εκμετάλλευση. Ο τρόπος της μεταβίβασης δεν ενδιαφέρει. Όμως η μεταβιβαζόμενη
επιχείρηση πρέπει να διατηρεί την ταυτότητα της και από το νέο φορέα. Σε περίπτωση
μεταβολής του εργοδότη, ευθύνονται εις ολόκληρον ο παλαιός εργοδότης αλλά και ο
νέος. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Διάκριση.

Μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή τμήματος τους, κατά την

έννοια των άρθρων 1, 2, και 3 του ΠΔ
572/1988, με το οποίο η ελληνική νομο-
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θεσία εναρμονίστηκε προς την οδηγία
του Συμβουλίου της ΕΟΚ 77/187/14-21977, σκοπός της οποίας είναι η κατά
το μέτρο του δυνατού προστασία των
εργαζομένων, και των άρθρων 6 παρ. 1
του Ν 2112/1920, 9 παρ. 1 του ΒΔ της
16.7.1920, του προϊσχύσαντος άρθρου
6 παρ. 2 του Ν 3239/1955 και 8 του
ΠΔ της 8-12-1928, είναι η κάθε είδους
ανάληψη και συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τρίτο, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ταυτότητα
της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης,
εφόσον δηλαδή συνεχίζεται η ίδια
επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Ο τρόπος
της μεταβί-βασης δεν ενδιαφέρει. Αρκεί
το πραγ-ματικό γεγονός ότι ο παλαιός
εργοδότης χάνει την ιδιότητα του φορέα
της επιχεί-ρησης ή εκμετάλλευσης και
ο διάδοχος του αποκτά την ιδιότητα
αυτή (άρθρ. 2 της οδηγίας 77/187/ΕΟΚ,
όπως αντικα-ταστάθηκε με την οδηγία
98/50/ ΕΟΚ), έστω και προσωρινά. Για
να υπάρχει τέτοια μεταβίβαση (άρθρο 2
ΠΔ 572/1988), πρέπει να μεταβιβάζονται
τόσα επί μέρους στοιχεία της επιχείρησης
και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία να διατηρούν την οργανική τους ενότητα και υπό το νέο φορέα
(εργοδότη), ικανά να πραγματοποιήσουν τον επιδιωκόμενο κερδοσκοπικό,
οικονομικό ή τεχνικό σκοπό θα πρέπει,
δηλαδή, η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση
ή εκμετάλλευση να διατηρεί την ταυτότητα της και υπό το νέο φορέα της. Περαιτέρω, από το άρθρο 3 παρ. 1 του
ως άνω ΠΔ 572/1988, το οποίο ορίζει
ότι «τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις,
που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή
σχέση εργασίας, που υφίστανται κα-τά
την ημερομηνία της για οποιοδήποτε
λόγο μεταβίβασης, βαρύνουν εξαιτίας
της μεταβίβασης αυτής το διάδοχο. Ο
μεταβιβάζων, παράλληλα προς τον
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διάδοχο, παραμένει και μετά τη μεταβίβαση υπεύθυνος σε ολόκληρο για τις
υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη
σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που
αναλαμβάνει ο διάδοχος», προκύπτει
ότι χρονικό σημείο μεταβίβασης της
επιχειρήσεως είναι εκείνο στο οποίο ο
νέος επιχειρηματίας υπεισέρχεται στη
θέση του παλαιού εργοδότη και είναι
σε θέση να ασκήσει τη διευθυντική του
εξουσία στην επιχείρηση γενικά, και το
διευθυντικό του δικαίωμα στους μισθωτούς ειδικότερα (ΑΠ 1553/2002 ΔΕΝ
59,10). Έτσι, σε περίπτωση «μεταβολής του προσώπου του εργοδότη», η
προαναφερόμενη διάταξη εισήγαγε εις
ολόκληρον ευθύνη του νέου εργοδότη
(«διαδόχου»), πέραν από την ευθύνη
του μεταβιβάζοντος, η οποία προβλεπόταν ούτως ή άλλως από το παραδοσιακό εργατικό δίκαιο, υπό το οποίο η
ευθύνη του νέου εργοδότη (εκδοχέως)
περιοριζόταν σε περίπτωση μεταβίβασης, βάσει σύμβασης, απλώς μέχρι του
ύψους του ενεργητικού της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης (άρθρο 479ΑΚ). Η
διάταξη αυτή (άρθρο 3 παρ. 1) έχει ως
αντικείμενο αποκλειστικά τις αξιώσεις
των εργαζομένων, οι οποίες απορρέουν
από τη σχέση εργασίας στην περίπτωση της με οποιοδήποτε τρόπο και για
οποιαδήποτε αιτία μεταβίβασης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή τμήματος της,
ενώ το άρθρο 479 ΑΚ αναφέρεται σε όλα
αδιακρίτως τα χρέη του εκποι-ούντος,
για την περίπτωση της συμβατι-κής
μεταβίβασης περιουσίας ή επιχείρησης (ΑΠ 647/2003 ΔΕΝ 60, 561, ΕΕΝ
2004, 120, ΑΠ 1378/2002 ΕλλΔνη 44,
455, ΑΠ 1759/1999 ΕλλΔνη 41, 1012,
ΑΠ 1222/1998 ΕλλΔνη 41,95, ΕΑ
3669/2005 ΔΕΕ 2006, 93). Τέλος, από
τις διατάξεις των άρθρων 648, 652 ΑΚ
και 6 του Ν. 756/1943, όπως κυρώθηκε
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με την ΠΥΣ 324/1946 και διατηρήθηκε
σε ισχύ με το άρθρο 38 του ΕισΝΑΚ,
συνά-γεται ότι σύμβαση εξαρτημένης
εργα-σίας, στην οποία έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας,
υπάρχει όταν ο εργαζόμενος με μισθό,
ανεξάρτητα με τον τρόπο, που αυτός
καθορίζεται και καταβάλλεται, παρέχει
την εργασία που είναι αντικείμενο της
σύμβασης, ευρισκόμενος υπό την εξάρτηση του εργοδότη του και υποκείμενος
στο διευθυντικό του δικαίωμα. Η εκδήλωση των στοιχείων αυτών, τα οποία
θεμελιώνουν τη νομική εξάρτηση του
εργαζομένου έναντι του εργοδότη του,
γίνεται με τον έλεγχο και την εποπτεία
του τελευταίου ως προς τον τρόπο, το
χρόνο και τον τόπο παροχής της εργασίας, καθώς και τη γενικότερη επιμελή
παροχή της, με βάση τις αναγκαίες
εντολές και οδηγίες, οι οποίες είναι
δεσμευτικές για τον εργαζόμενο, που
υποχρεούται να συμμορφώνεται προς
αυτές. Η σύμβαση αυτή εργασίας, που

ρυθμί-ζεται από τις ειδικές εκάστοτε
διατά-ξεις, διακρίνεται από τη σύμβαση
ανε-ξαρτήτων υπηρεσιών, στην οποία
δεν εφαρμόζονται οι περί εργατικής
νομοθεσίας διατάξεις, καθόσον σ’ αυτήν
ο εργαζόμενος παρέχει αντί μισθού τις
υπηρεσίες του, χωρίς να υπόκειται στον
έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη
ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο
παροχής των υπηρεσιών του. Επίσης
διακρίνεται από τη σύμβαση έργου, στην
οποία προέχει η πραγμάτωση του έργου,
ανεξάρτητα από την ίδια την εργασία. Ο
χαρακτηρισμός της σχέσης γίνεται μετά
από εκτίμηση όλων των περιστάσεων
για να κριθεί σε ποια σχέση βρίσκεται
ο μισθωτός έναντι του εργοδότη του,
ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτήρα
που έδωσαν τα συμβαλλό-μενα μέρη
στη συμβατική τους σχέση (ΟλΑΠ
5/1994, ΟλΑΠ 988/1997, ΑΠ 1012/2004
ΕλλΔνη 46, 445, ΑΠ 1208/2003 ΕλλΔνη
46, 442, ΑΠ 1099/2003 ΕλλΔνη 46, 120,
ΑΠ 1291/2001 ΕλλΔνη 43, 128).

367/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Παπαπαναγιώτου-Γιοβάνη, Χρύσα Βουλδή).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δημοσιογράφου ανταποκριτού, μέλος της διοίκησης
Ένωσης Συντακτών. Απόλυση από τον εργοδότη. Αγωγή για αναγνώριση της
ακυρότητας της καταγγελίας μέλους της διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Στο
δικόγραφο πρέπει να αναφέρονται μεταξύ άλλων, ο αριθμός των μελών που έχει το
σωματείο, ο συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο ο ενάγων προστατεύεται. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.
5, 6 και 7 του ν. 1264/1982 για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων, είναι άκυρη η καταγγελία της σχέ-

σης εργασίας: α) των μελών της διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ΑΚ,
της συνδικαλιστικής οργάνωσης, β) των
μελών της προσωρινής, σύμφωνα με το
άρθρο 79 του ΑΚ, διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης που διορίζει το δικα-
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στήριο σύμφωνα με το άρθρο 69 του
Αστικού Κώδικα και γ) των μελών της
διοίκησης που εκλέγονται προσωρινά
κατά την ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η απαγόρευση ισχύει κατά τη
διάρκεια της θητείας και ένα χρόνο μετά
τη λήξη της, εκτός αν συντρέχει ένας
από τους λόγους της παρ. 10 και διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου
15. Η παραπάνω προστασία παρέχεται
στην ακόλουθη έκταση: α) Εάν η οργάνωση έχει ως 200 μέλη προστατεύονται
επτά μέλη της διοίκησης, β) εάν η οργάνωση έχει ως 1000 μέλη προστατεύονται εννέα μέλη και γ) εάν η οργάνωση
έχει περισσότερα από 1000 προστατεύονται ένδεκα. Τη σειρά των μελών
που προστατεύονται ορίζει το καταστατικό. Εάν το καταστατικό δεν προβλέπει, προστατεύονται κατά σειρά ο Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Ταμίας
και οι λοιποί κατά την τάξη εκλογής.
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι
για το ορισμένο της αγωγής που έχει
ως αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας μέλους της διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης
και τη συνεπεία της ακυρότητας αυτής
κα-ταβολή μισθών υπερημερίας σε περίπτωση μη αποδοχής από τον εργοδότη
των υπηρεσιών του μισθωτού, πρέπει
να αναφέρονται στο δικόγραφο της,
μεταξύ των άλλων, ο αριθμός των μελών
που έχει το σωματείο, γιατί από αυτόν
εξαρτάται πόσα μέλη της διοίκησης
προστατεύονται, ο συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο ο ενάγων προστατεύεται, δηλαδή είτε γιατί είναι από τα
προστατευόμενα μέλη κατά τη σειρά
που ενδεχομένως ορίζει το καταστατικό,
είτε γιατί είναι ένα από τα επώνυμα
μέ-λη που ορίζει ο νόμος (πρόεδρος,
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κλπ), είτε γιατί προστατεύεται κατά την
τάξη (σειρά) εκλογής ή υπογραφής της
ιδρυ-τικής πράξης, προκειμένου για
μέλη διοίκησης υπό ίδρυση σωματείου.
Επι-πλέον πρέπει να αναφέρεται ότι ο
ενα-γόμενος εργοδότης έλαβε γνώση
έως το χρόνο της καταγγελίας της
παραπά-νω ιδιότητας του ενάγοντος
και ο συγκε-κριμένος τρόπος με τον
οποίο έλαβε γνώση. Η αοριστία αυτή δεν
μπορεί να θεραπευτεί με τις προτάσεις
ή την πα-ραπομπή σε άλλα έγγραφα
κείμενα εκτός αυτής (ΑΠ 957/2004,
ΕΕργΔ 2005.152 και ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕΑ
10048/2005, ΕλλΔνη 2006.1508, ΕΛαρ.
120/2006, ΤΝΠ ΔΣΑ).
Στην προκειμένη περίπτωση, η
από 22-1-2004 αγωγή του ενάγοντος,
με το προαναφερόμενο περιεχόμενο,
είναι αόριστη κατά την κύρια βάση της
που ερευνήθηκε από το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, γιατί στο δικόγραφο της,
ενώ εκτίθεται ότι ο ενάγων είναι μέλος
πενταμελούς Διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης και ότι η ιδιότητα του
αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τον ίδιο
στην εναγομένη, δεν εκτίθεται περαιτέρω ο ακριβής αριθμός των μελών του
σωματείου με βάση τον οποίο υπολογίζεται ο αριθμός των προστατευόμενων
κατά νόμο μελών και η δική του ιδιότητα
ή σειρά στο σύνολο των μελών της διοίκησης, καθώς και ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο αυτός γνωστοποίησε
την ιδιότητα του ως συνδικαλιστή στην
εναγομένη. Κατά συνέπεια, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που εκτίμησε ορισμένη την αγωγή κατά την κύρια βάση
της εν συνεχεία τη δέχτηκε ως νόμιμη
και εν μέρει ως βάσιμη κατ’ ουσίαν,
εσ-φαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε
το νόμο και πρέπει να γίνει δεκτός ο
σχετι-κός πρόσθετος λόγος της έφεσης
ως βάσιμος κατ’ ουσίαν, αν και αφού
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με την έφεση ζητείται η εξαφάνιση της
εκ-καλουμένης και η απόρριψη της αγωγής, η αοριστία ερευνάται και αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο (Σ.Σαμουήλ, Η
Έφεση, έκδ. 2003, σελ. 332, αρ. 852).
Ο ενάγων, ο οποίος είναι μέλος
του σωματείου «ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ» και
διετέλεσε μέλος του Διοικητικού του
Συμβουλίου από το Μάιο του 2004,
προσλήφθηκε από την εναγομένη την
1-12-1993 με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου για να εργαστεί ως δημοσιογράφος ανταποκριτής
του τηλεοπτικού σταθμού της στην πό-λη
των Πατρών. Υπό την προαναφερό-μενη
ιδιότητα του προσέφερε τις υπηρε-σίες
του στην εναγομένη έως τις 21-11-2003,
οπότε η τελευταία κατήγγειλε εγ-γράφως
τη μεταξύ τους σύμβαση εργα-σίας
και του κατέβαλε τη νόμιμη αποζημίωση, ύψους 12.312.48 ευρώ. Από τα
παραπάνω αποδεικτικά μέσα όμως δεν
αποδεικνύεται ότι η εναγομένη προέβη
στην πιο πάνω καταγγελία για το λόγο
ότι ο ενάγων αρνήθηκε να αποδεχθεί
μείωση των αποδοχών του κατά 50%,
όπως ο ίδιος αβάσιμα ισχυρίζεται. Ειδικότερα δεν αποδεικνύεται ότι πριν τη
καταγγελία η εναγομένη δια του αρμοδίου οργάνου της πρότεινε τις ίδιες υπηρεσίες ως δημοσιογράφος αμειβόμενος
με το μισό των μηνιαίων αποδοχών του,
δηλαδή με το ποσό των 1.055, 36 ευρώ
μηνιαίως (2.110.71 ευρώ χ 50 %), πρόταση που απέρριψε ο ενάγων και κατ’
επέκταση ότι η άσκηση του δικαιώμα-τος
καταγγελίας από μέρους της εναγομένης έγινε καθ’ υπέρβαση των ορίων
του άρθρου 281 του ΑΚ. Περί αυτών
ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ο μάρτυρας του ενάγοντος Κ.Κ, δημοσιογράφος συνδικαλιστής, καταθέ-τει
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ότι ο ενάγων είναι συνδικαλιστής, ότι
υπήρχαν απεργίες στον κλάδο και ο
ενάγων είχε δηλώσει ότι θα απεργήσει
ως συνδικαλιστής και εντελώς αόριστα
και μη πειστικά κατά την κρίση του Δικαστηρίου ότι ζητήθηκε από το Μ, που
ήταν υπεύθυνος της εναγομένης, να γίνει
μείωση των αποδοχών του ενάγοντος
κατά 50%, ότι ρώτησε το Μ. γιατί να
μειωθούν οι αποδοχές του Κ(ενάγοντος)
και του απάντησε ότι το συζητάνε και
ότι αυτός δεν μπορεί να ασχοληθεί με
αυτό το θέμα και τέλος εντελώς αντιφατικά προς τα προηγούμενα ότι ο Μ, ο
οποίος κατά την κατάθεση του μάρτυρα
ζήτησε τη μείωση του μισθού του ενάγοντος, δεν εκπροσωπεί την εναγομένη.
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του προσθέτως
παρεμβάντος σωματείου, ΑΒ, επίσης
δημοσιογράφος, αναφέρθηκε μόνον στη
δράση του ενάγοντος ως συνδικαλιστή
και δεν κατέθεσε ο,τιδήποτε για πρόταση μείωσης του μισθού του, ενώ η μάρτυρας της εναγομένης Κ.Π, διευθύντρια
του προσωπικού της από το έτος 1997
καταθέτει ότι ο Μ, είναι αναρμόδιος για
θέματα προσωπικού, δεν εκπροσωπεί
την εταιρεία και δεν μπορούσε να κάνει
πρόταση για μείωση του μισθού του
ενάγοντος. Εξάλλου, οι μάρτυρες του
ενάγοντος Α.Π και ΠΘ, στη 2626/15-92004 ένορκη βεβαίωση τους ενώπιον
της συμβολαιογράφου Πατρών Α.Γ.
βεβαι-ώνουν η πρώτη ότι ο ενάγων λόγω
των συνδικαλιστικών υποχρεώσεων του
απουσίαζε πολλές φορές από τον τόπο
της εργασίας του, ότι τη συνδικαλιστική
του ιδιότητα γνώριζε η εναγομένη και
ότι έμαθε χωρίς να προσδιορίζει πώς
ότι η νέα διοίκηση του Χ. απέλυσε τον
ενάγοντα, γιατί του πρότεινε μείωση του
μισθού, την οποία αυτός δεν δέχθηκε
και ο δεύτερος, αφού αναφέρεται στη
συνδικαλιστική δράση του ενάγοντος,
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βεβαιώνει εν τέλει χωρίς να έχει άμεση
αντίλήψη των γεγονότων ότι του είπε
ο ενάγων ότι τον κάλεσε στην Αθήνα ο
υπεύθυνος για τα περιφερειακά γραφεία
της εναγομένης Χ.Μ και του πρότεινε να
δεχθεί μείωση των αποδοχών του στο
μισό, την οποία αυτός δεν αποδέχθηκε.
Οι μάρτυρες δε της εναγομένης Α.Α
,Μ.Μ και Χ.Μ στις 13647, 13648 και
14035 /2004 ένορκες βεβαιώσεις τους
ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών αναφέρουν ότι η απόλυση του ενάγοντος
έγινε στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του
σταθμού το Φθινόπωρο του 2003 και
ότι για το λόγο αυτό απολύθηκαν και οι
δύο ανταποκριτές των Πατρών (αρ-χικά
η Α.Π και στη συνέχεια και ο ενά-γων
), ενώ ο Χ.Μ επιπρόσθετα ότι ο ίδιος
ουδέποτε ζήτησε υπό οποιαδήποτε
ιδιότητα από τον ενάγοντα να εργαστεί
με μειωμένες αποδοχές.

Επομένως, αφού με βάση τα
παραπάνω πραγματικά περιστατικά
δεν αποδεικνύεται ότι η καταγγελία της
σύμβασης εργασίας του ενάγοντος έγινε από την εναγομένη λόγω της άρνησης του να αποδεχθεί την πρόταση
της να εργαστεί με μειωμένο μισθό και
συνεπώς ότι εκ του λόγου αυτού η εναγομένη άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα της καταγγελίας, πρέπει ν’ απορριφθεί η αγωγή κατά την επικουρική
βάση της ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τέλος, μετά την ολική απόρριψη της αγωγής και της πρόσθετης παρέμβασης,
πρέπει να καταδικαστούν ο ενάγων και
το υπέρ αυτού προσθέτως παρεμβάν
στα δικαστικά έξοδα της εναγομένης
που κατέθεσαν ενιαίες προτάσεις κατ’
αυτών και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας
(άρθρα 176, 182 και 183 του ΚΠολΔ).

618/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Άγγελος Πίγκας).
Σύμβαση μεταξύ εργοδότη και μισθωτού είναι έγκυρη ότι η μεταξύ τους εργασιακή
σχέση θα διέπεται από συγκεκριμένη ΣΣΕ ορισμένης κατηγορίας ή ειδικότητας
εργαζομένων οπότε για το ορισμένο της αγωγής αρκεί να αναφέρεται στο δικόγραφο
η συμφωνία και η εφαρμοστέα ΣΣΕ.

Είναι ισχυρή και έγκυρη η συμφωνία των διαδίκων (εργοδότη και
μισ-θωτού) ότι η μεταξύ τους εργασιακή
σχέση θα διέπεται από συγκεκριμένη
ΣΣΕ ορισμένης κατηγορίας ή ειδικότητας εργαζομένων από την οποία θα δεσμεύονται τα συμβαλλόμενα μέρη (ΑΠ
854/1986 ΔΕΝ 43, σελ. 553, ΑΠ 775/
1981 ΔΕΝ 37 σελ. 928, ΑΠ 392/1993
Ελ.Δνη 35 σελ. 1312, Εφ.Πατρών 300/
2004 αδημοσίευτη), οπότε για το ορι-

σμένο της αγωγής στην περίπτωση αυτή αρκεί να αναφέρεται στο δικόγραφο
η συμφωνία και η εφαρμοστέα ΣΣΕ ή
ΔΑ (Εφ.Κερ. 141/1994 ΔΕΝ 51, σελ.
631, Λ.Ντάσιο «Εργ. Δικονομικό Δίκαιο» τόμος Α/1 έκδοση 5η, παράγ.
237 σελ. 370-371) χωρίς να είναι απαραίτητη η μνεία στο δικόγραφο των προϋποθέσεων της δεσμευτικότητας για τα
συμβαλλόμενα μέρη της εφαρμοστέας
ΣΣΕ ή ΔΑ ήτοι της ιδιότητας αυτών ως
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μελών των συμβληθεισών για τη σύναψη
των συνδικαλιστικών οργανώσεων ή της
κήρυξης της ΣΣΕ ως υποχρεωτικής
με απόφαση του Υπουργού Εργασίας
(άρθρα 3 παρ. 1β, 8 παρ. 2 και 11 παρ.
2 του Ν. 1876/1990). Στην προκειμένη
περίπτωση σύμφωνα με τα ανωτέρω η

αγωγή περιέχει επαρκώς και με σαφήνεια όλα τα αναγκαία στοιχεία που
απαιτούνται για τη νομική θεμελίωση
του αγωγικού δικαιώματος και είναι
ορισμένη, όπως περί αυτού ορθά έκρινε
το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο.

622/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Aικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Μαρία Δημακοπούλου, Διονύσιος Κότσιφας).
Εργατικό αδίκημα. Αποτελεί και η σωματική βλάβη που έχει ως συνέπεια την ανικανότητα
προς εργασία του εργαζομένου εφόσον επήλθε από αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός.
Τέτοιο θεωρείται και η νόσος που προκλήθηκε από έκτατη και αιφνίδια επενέργεια εξωτερικού
αιτίου, άσχετου προς τη σύσταση του οργανισμού του παθόντος και προς τη βαθμιαία και
προοδευτική εξασθένηση και φθορά του, λόγω της φύσης και του είδους της εργασίας του.
Στοιχεία της σχετικής αγωγής με την οποία ζητείται αποζημίωση λόγω πλήρους διάρκειας
ανικανότητας και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης των εργαζομένων.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1,2 και 3 του ν. 551/1915, που κωδικοποιήθηκε με το β.δ. της 24.7/25.8.1920,
προκύπτει ότι εργατικό ατύχημα αποτελεί και η σωματική βλάβη που έχει ως
συνέπεια τη ανικανότητα προς εργασία του εργαζομένου, εφόσον επήλθε
από αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός.
Τέτοιο θεωρείται και η νόσος που προκλήθηκε, εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε
από έκτατη και αιφνίδια επενέργεια
εξωτερικού αιτίου, άσχετου προς τη
σύ-σταση του οργανισμού του παθόντος
και προς τη βαθμιαία και προοδευτική
εξασθένηση και φθορά του, λόγω της
φύσης και του είδους της εργασίας του
και συνδεόμενων με αυτή δυσμενών
όρων παροχής της κατά την εκτέλεση
της εργασίας ή με αφορμή αυτή. Στην
έννοια του εργατικού ατυχήματος εμπίπτει και η εξακολούθηση της ίδιας εργασίας μετά την εκδήλωση της νόσου στον

εργαζόμενο, όπως και προηγουμένως
υπό κανονικές συνθήκες, αν αυτή ως
πρόσφορη αιτία επέφερε την επιδείνωση της υφιστάμενης ασθένειας, γιατί
η εξακολούθηση της απασχόλησης
του, έστω και κανονικής, ενόψει εξασθένησης των δυνάμεων του από τη νόσο,
του είδους της εργασίας που έπρεπε να
παράσχει και των λοιπών περιστά-σεων,
δημιουργεί συνθήκες εργασίας οι οποίες,
αν και προηγουμένως ήταν κα-νονικές,
προσλαμβάνουν, μετά τον κλονι-σμό
της κατάστασης της υγείας του, το
χαρακτήρα βίαιου συμβάντος. Εξάλλου, σύμφωνα με την καλή πίστη και
τα συναλλακτικά ήθη, που προκύπτουν
από τις διατάξεις των άρθρων 288 και
662 του ΑΚ, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να ρυθμίζει τις συνθήκες εργασίας
του εργαζομένου κατά τρόπο ώστε να
προστατεύεται η υγεία του, υπό την
προϋπόθεση ότι γνωρίζει την ασθένεια,
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η οποία δεν επιτρέπει τη συνέχιση της
απασχόλησης του υπό τις προηγούμενες συνθήκες (ΑΠ 528/1997, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Συνεπώς, για την πληρότητα
της αγωγής, με την οποία ζητείται η
κατα-βολή αποζημίωσης λόγω πλήρους
διαρκούς ανικανότητας και χρηματικής
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του
εργαζομένου, από εργατικό ατύχημα,
πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 216 του
ΚΠολΔ, να εκτίθενται στο δικόγραφο της
η ύπαρξη εργασιακής σχέσης μετα-ξύ
παθόντος και υπόχρεου, η βλάβη του
σώματος ή της υγείας του εργαζο-μένου,
η επέλευση του ατυχήματος κα-τά την
εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορ-μής
αυτής και η απόδοση του ατυχή-ματος
σε συγκεκριμένο πταίσμα του ερ-γοδότη,
το οποίο μπορεί να συνίσταται στη μη
τήρηση ορισμένων μέτρων ασφα-λείας
ή στην άρνηση του να μεταβάλει τις
συνθήκες εργασίας του μισθωτού,
παρότι του γνωστοποιήθηκε η εμφάνιση
νόσου που επιβάλλει τέτοια μεταβολή
(ΑΠ 106/2003, ΕλλΔνη 2003.971,
ΑΠ 1502/2001, ΕΕργΔ 2003.810, ΑΠ
633/2000, ΕΕργΔ 2001.799).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο
ενάγων προσλήφθηκε από την εναγομένη στις 21-7-1998, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου,
προκειμένου να εργαστεί ως οδηγός
για το χρονικό διάστημα από 21-7-1998
έως 21-1-1999. Στη συνέχεια η σύμβαση
αυτή κατέστη αορίστου χρόνου και ο
ενάγων εξακολούθησε να παρέχει την
εργασία του ως οδηγός μπετονιέρας.
Στις 29-7-2002 ο ενάγων εξετάστηκε
από το χειρουργό ωτορινολαρυγγολόγο
ιατρό Αμαλιάδας Ι.Μ και διαπιστώθηκε
ότι παρουσιάζει οξεία αμφοτερόπλευρη
νευροαισθητήρια βαρηκοΐα και συστήθηκε εισαγωγή σε ΩΡΛ κλινική προς
έλεγχο και αντιμετώπιση της νόσου.
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Στο από 29-7-2002 ιατρικό σημείωμα
που του χορήγησε ο παραπάνω ιατρός
ανα-φέρεται ότι έχει προηγηθεί ένα επεισόδιο οξείας βαρηκοΐας προ τετραετίας, δηλαδή σε χρόνο μη επακριβώς
καθοριζόμενο, κατά τον οποίο ο ενάγων
δεν είναι βέβαιο ότι είχε ήδη προσληφθεί
από την εναγομένη ( προσλήφθηκε στις
21-7-1998). Στις 30-9-2002 ο ενάγων
εξετάστηκε στα εξωτερικά ιατρεία της
ΩΡΛ Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου
Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και
δια-πιστώθηκε ότι πάσχει από μεγάλου
βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα
αμφώ και ότι έχει ανάγκη ακουστικών
βαρηκοΐας, συστήθηκε δε η αποφυγή
εργασίας με θόρυβο. Στις 29-11-2002
αποχώρησε οικειοθελώς από την εναγομένη συμμετέχοντας σε πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου της τελευταίας, μετά από αίτηση του που είχε υποβληθεί
στις 23-9-2002 και αφού εισέπραξε
ως αποζημίωση το ποσό των 39.715,
88 ευρώ. Στις 20-12-2002, μετά την
απο-χώρηση του από την εναγομένη,
υπο-βλήθηκε σε ακοολογικό έλεγχο
στο Ακοολογικό Νευροωτολογικό Τμήμα
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.»,
κατά τον οποίο διαπιστώθηκε αμφίπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα μεγάλου βαθμού στα όρια πρακτικής κώφωσης, ενώ στις 31-7-2003 εξετάσθηκε
από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή του ΙΚΑ Αμαλιάδας, από την
οποία διαπιστώθηκε πρακτική κώφωση
αριστερού ωτός, μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων και πλήρης κώφωση υψηλών
συχ-νοτήτων δεξιά και κρίθηκε ανάπηρος
κατά ποσοστό 70%. Από τα αποδεικτικά μέσα όμως που προσάγονται δεν
αποδεικνύεται ότι η αμφίπλευρη βαρηκοΐα που παρουσιάζει ο ενάγων είναι
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απότοκος της εργασίας του ως οδηγού
μπετονιέρας στην εναγομένη. Ειδικότερα δεν αποδεικνύεται ότι ο ενάγων,
μετά το πρώτο επεισόδιο οξείας βαρηκοΐας που παρουσίασε τον Ιούλιο του
έτους 1998, γνωστοποίησε το επεισόδιο αυτό και την πάθηση του αυτή
στην εναγομένη και ότι η τελευταία,
παρά την αντίθετη σύσταση του θεράποντος ιατρού του για αποφυγή εργασίας με θόρυβο, εξακολούθησε να τον
χρησιμοποιεί στην ίδια εργασία, καθώς
και ότι από την παράλειψη αυτή επήλθε επιδείνωση της ήδη υφιστάμενης
βαρηκοΐας. Δεν αποδεικνύεται ακόμη
ότι η επιδείνωση της βαρηκοΐας του
ενάγοντος οφείλεται στο γεγονός ότι
εναγομένη, που έλαβε γνώση του παραπάνω δεύτερου επεισοδίου οξείας
βαρηκοΐας, τον διατήρησε στη θέση
του οδηγού μπετονιέρας μετά τον
Ιούλιο του έτους 2002 και ότι από την
τελευταία παράλειψη αυτός απώλεσε

την ακοή του σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Άλλωστε, ο ίδιος ο ενάγων εκθέτει την
αγωγή του ότι η εναγομένη δεν τον
τοποθέτησε σε άλλη εργασία και «τον
κρατούσε αργό-σχολο» μέχρι τις 29-112002 που απο-χώρησε, ενώ σε ουδεμία
από τις ιατρι-κές βεβαιώσεις που αυτός
επικαλείται και προσκομίζει αναφέρεται
ότι η βα-ρηκοΐα του προκλήθηκε ή
επιδεινώθηκε εξαιτίας της εργασίας του
ως οδηγού μπετονιέρας.
Επομένως, αφού δεν αποδεικνύεται ότι η παραπάνω βλάβη της
υγείας του ενάγοντος προκλήθηκε,
εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε λόγω της
φύσης και του είδους της εργασίας
του ως οδηγού μπετονιέρας, πρέπει
ν’ απορριφθεί η αγωγή ως ουσιαστικά
αβάσιμη και να επιβληθούν εις βάρος
του ενάγοντος τα δικαστικά έξοδα
της εναγομένης και των δύο βαθμών
δικαιο-δοσίας (άρθρα 176 και 183 του
ΚΠοΛΔ).

661/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Ανδρονόπουλος, Δημήτριος Ρήγας).
Μηχανοδηγός χειριστής μηχανήματος εκτέλεσης τεχνικών έργων. Πρέπει να
είναι εφοδιασμένος με άδεια ικανότητας από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση
Βιομηχανίας (π.δ 31/1990, π.δ.305/1996, οδηγία 42/57/ΕΟΚ). Τραυματισμός εργάτη
από μηχανήματα τεχνικών έργων από αμέλεια των προστηθέντων και του εργοδότη
από τον οποίο επήλθε πλήρης ισόβια ανικανότητα του εργαζόμενου. Αποζημίωση για
ηθική βλάβη. Επιδίκαση 200.000 Ευρώ. Αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 931 ΑΚ
(αναπηρία και παραμόρφωση) δεν δικαιούται γιατί είναι εργατικό ατύχημα σε βάρος
του εργαζόμενου που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Περιστατικά.

Κάθε εργαζόμενος που απασχολείται ως μηχανοδηγός χειριστής
μηχανήματος εκτέλεσης τεχνικών έργων
πρέπει να είναι εφοδιασμένος με άδεια
ικανότητας από την κατά τόπο αρμόδια

Διεύθυνση Βιομηχανίας, σε συνδυασμό
και με το άρθρο 7 του π.δ. 305/1996
«ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας
και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε
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συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/
ΕΟΚ», σύμφωνα με το οποίο οι συσκευές ανύψωσης σε θέσεις εργασίας πρέπει μεταξύ άλλων «να χρησιμοποιούνται
από εργαζόμενους που έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα και έχουν εφοδιαστεί
με τις κατάλληλες άδειες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας επιπλέον οι εργοδότες οφείλουν να μεριμνούν για την κατάλληλη συντήρηση και δοκιμασία του
γερανοφόρου, ώστε να μην υφίσταται
κίνδυνος αποκοπής και ρήξης του ιμάντα φόρτωσης, ήτοι κατά την παράβαση
του άρθρου 4 παρ. 1 του π.δ. 395/1994,
που ορίζει ότι ο εργοδότης λαμβάνει
τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός
εργασίας με την κατάλληλη συντήρηση
να διατηρείται σε επίπεδο τέτοιο που
να ανταποκρίνεται στην ασφάλεια των
εργαζομένων σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 3 του π.δ. 17/1996 «μέτρα
για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391
και 91/383 ΕΟΚ», το οποίο προβλέπει,
εκτός των άλλων, ότι ο εργοδότης οφείλει να συντηρεί τους τόπους εργασίας,
τα μηχανολογικά μέσα και τον εξοπλισμό, που έχουν άμεση σχέση με την
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τον παθόντα ενάγοντα δεν βαρύνει καμιά ευθύνη για το ατύχημα και τον
προκληθέντα από αυτό τραυματισμό
του, διότι ο ίδιος δεν ενέργησε αυτοβούλως, αλλά στα πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων από την εργασιακή του σχέση, εκτελώντας δεσμευτικές γι’ αυτόν εντολές των προϊσταμένων
του και προστηθέντων της εναγομένης
ομόρρυθμης εταιρίας. Επομένως, η
εκκαλουμένη απόφαση που δέχτηκε
αποκλειστική για την επέλευση του επίδικου εργατικού ατυχήματος υπαιτιότητα (αμέλεια) της ως άνω εναγομένης και
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των προστηθέντων αυτής στο συγκεκριμένο έργο ,απορρίπτοντας κατ’ ουσίαν
την ένσταση συνυπαιτιότητας του παθόντος ενάγοντος, δεν έσφαλε και ορθώς
εκτίμησε ως προς το κεφάλαιο αυτό τις
προσκομισθείσες αποδείξεις.
Το ποσό της δικαιούμενης από
τον ενάγοντα (Β.Λ) χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, για τη
διεκδίκηση του οποίου νομιμοποιείται
γενικώς ο παθών και εκ του εργατικού
ατυχήματος, στρεφόμενος κατά του
αμελούς εργοδότη του, καίτοι ο τελευταίος υπό ορισμένες προϋποθέσεις
απαλλάσσεται έναντι του ως άνω παθόντος της υποχρέωσης για την αποζημίωση της περιουσιακής του ζημίας
(δηλαδή της προβλεπόμενης τόσο από
το κοινό δίκαιο, όσο και από το νόμο
551/1914), λαμβανομένων υπόψη των
κρίσιμων κατά νόμο μεγεθών, όπως των
εν γένει συνθηκών του ατυχήματος, της
αποκλειστικής υπαιτιότητας (αμέλειας)
των οργάνων (καταστατικών) της υπόχρεης εναγομένης εταιρίας και των
προστηθέντων από αυτήν υπαλλήλων
της, του ανεύθυνου του παθόντος, της
ηλικίας του τελευταίου, της οικογενειακής και προσωπικής του κατάστασης
(έγγαμός με δύο ανήλικα παιδιά), της
περιουσιακής και κοινωνικής θέσης του,
καθώς επίσης και της ανάλογης των
υπόχρεων, της σοβαρότητας του τραυματισμού του, που τον κατέστησε δια
βίου ανάπηρο με τις εντεύθεν δυσμενείς
γι’ αυτόν επιπτώσεις στην κοινωνική και
επαγγελματική του εξέλιξη και την εν
γένει προσωπικότητα του και κυρίως
του γεγονότος ότι αυτός (παθών) δεν
δικαιούται πρόσθετης κατ’ ΑΚ 931 αποζημίωσης για την ως άνω αναπηρία του,
την οποία υπό άλλες συνθήκες θα δικαιούνταν να διεκδικήσει από τον υπαίτιο
(όπως λ.χ. επί κοινού και όχι εργατικού,
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όπως εν προκειμένω, ατυχήματος),
πρέπει να καθοριστεί σε 200.000 Ευρώ
και όχι σε 80.000 Ευρώ, που δέχτηκε
η εκκαλουμένη, εκτιμώντας εσφαλμένως τις αποδείξεις κατά το βάσιμο περί
τούτου λόγο έφεσης του ενάγοντος Β.Λ.
Ορθώς όμως αυτή (εκκαλουμένη) έκρινε
ως μη νόμιμη την από 15 Δεκεμβρίου
2003 αγωγή του ως άνω εκκαλούντος
Β.Λ για την καταβολή πρόσθετης
κατ’ άρθρο 931 ΑΚ αποζημίωσης,
διότι επί εργατικού ατυχήματος, ο

υπαγόμενος στην ασφάλιση του ΙΚΑ
παθών δεν δικαιούται να ζητήσει από
τον υπαίτιο εργοδότη την αποκατάσταση
της περιουσιακής του ζημίας, χαρακτήρα
που φέρει και η αποζημίωση του άρθρου
931ΑΚ, (βλ. ενδεικτικώς ΑΠ 1225/2002
Νόμος, ΑΠ 289/2004 Νοβ 53 σελ. 285286), εκτός εάν το εργατικό ατύχημα
οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή των
προστηθέντων από αυτόν προσώπων,
προϋπόθεση όμως που δεν επικαλείται
ο εκκαλών στο δικόγραφο της αγωγής του.

695/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Ασημακόπουλος, Πάνος Καραμπούλιας).
Εργατικό ατύχημα. Αρμοδιότητα του Μον.Πρωτοδικείου (άρθρο 16,2 ΚΠολΔ) που δικάζει τις
αξιώσεις του εργαζόμενου ή σε περίπτωση θανάτου των κληρονόμων του κατά του εργοδότη ή
των υπ’ αυτών προστηθέντων. Η αρμοδιότητα αυτή υπάρχει αν στρέφεται κατά των προσώπων
αυτών και όχι κατά τρίτου υπαιτίου του εργατικού αδικήματος. Τότε η αρμοδιότητα του
δικαστηρίου κάθε φορά καθορίζεται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Η καθύλην
αρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μπορεί να προταθεί με λόγο εφέσεως από τον
διάδικο στην κατ’ έφεση δίκη ανεξάρτητα αν υποβλήθηκε ή όχι η σχετική ένσταση στον πρώτο
βαθμό. Αν το δικαστήριο ήταν αναρμόδιο καθύλην, το εφετείο εξαφανίζει την εκκαλουμένη και
παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο καθύλην δικαστήριο. Περιστατικά.

Στην εξαιρετική αρμοδιότητα
του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά το
άρθρο 16 αριθ. 2 του ΚΠολΔ εκτός των
άλλων, υπάγονται και οι αξιώσεις του
εργαζόμενου ή σε περίπτωση θανάτου
των κληρονόμων του από εργατικό ατύχημα κατά την έννοια του νόμου 551/
1914 μόνο όταν αυτές στρέφονται κατά
του εργοδότη ως υπαίτιου του εργατικού ατυχήματος, με το πταίσμα του
οποίου εξομοιώνεται και η αμέλεια των
προστηθέντων από αυτόν υπαλλήλων,
όχι δε και όταν οι ως άνω απαιτήσεις
στρέφονται κατά τρίτου προσώπου,
υπαίτιου του εργατικού ατυχήματος,
ιδίως όταν ο εργοδότης για την εκπλή-

ρωση της συμβατικής του παροχής
προς τον τρίτο χρησιμοποιεί ως βοηθό
εκπλήρωσης τον επί σχέσει εργασίας
και επί τούτω προσληφθέντα υπάλληλο
του, ο οποίος κατά το χρόνο εκπλήρωσης της παροχής, που είναι γι’ αυτόν
συγχρόνως και χρόνος εργασιακής
απασχόλησης, υφίσταται εργατικό
ατύχημα από υπαιτιότητα είτε του αντισυμβαλλόμενου, είτε του τρίτου, στη
σφαίρα της ευθύνης και εποπτείας του
οποίου εμπίπτει κατά τον κρίσιμο χρόνο
ο χώρος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τον εργαζόμενο για την εκπλήρωση της παροχής (λ.χ. μεταφορά

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

από υπάλληλο του πωλητή ηλεκτρικής
συ-σκευής σε αγοραστή, ένοικο διαμερίσματος ημιτελούς οικοδομής, για την
οποία δεν έχουν ληφθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό ή εργολάβο μέτρα ασφάλειας και προστασίας των χρησιμοποιούντων τους κοινόχρηστους χώρους
αυτής). Στην περίπτωση αυτή οι απαιτήσεις του εργαζόμενου ή των κληρονόμων του κατά του τρίτου, υπαίτιου του
εργατικού ατυχήματος, δεν υπάγονται
στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατ’ άρθρο 16
αριθ. 2 του ΚΠολΔ, αλλά η αρμοδιότητα του δικαστηρίου καθορίζεται κάθε
φορά από την αξία του αντικειμένου
της διαφοράς με βάση τα άρθρα 7, 8,9,
και 10 του ΚΠολΔ (βλ. σχετικώς ΑΠ
1230/1976 ΕΕΔ 36/240, Βαθρακοκοίλη
ΚΠολΔ, τόμος Α΄, άρθρο 16 αριθ. 8
σελίδα 175 και αριθμός 53 σελίδα
185, Κεραμεύς Κονδύλης- Νίκας Ερμ.
ΚΠολΔ τόμος Ι άρθρο 16 αριθμός 3
σελίδα 55).
Το Δευτεροβάθμιο δικαστήριο
λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης έχει την εξουσία και χωρίς ειδικό ως προς τούτο παράπονο να
ερευνήσει αυτεπαγγέλτως την καθύλην
αρμοδιότητα του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (η καθύλην αναρμοδιότητα του
Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου μπορεί να
προταθεί με λόγο έφεσης και από το
διάδικο στην κατέφεση δίκη, ανεξαρτήτως αν υποβλήθηκε ή όχι σχετική
ένσταση στον πρώτο βαθμό. βλ. άρθρο
269 παρ. 1 εδ. β΄, όπως αντικ. με το
άρθρο 11 του Ν 2915/2001 και άρθρο
527 αριθμός 3 ΚΠολΔ) και αν από την
έρευνα αυτή διαπιστώσει ότι τούτο ήταν
καθύλην αναρμόδιο εξαφανίζει την προσβαλλόμενη απόφαση και παραπέμπει
την υπόθεση στο αρμόδιο Πρωτοβάθμιο
σύμφωνα με τα άρθρα 46, 535 παρ. 2

603

εδαφ. α΄ του ΚΠολΔ (βλ. Σαμουήλ «Η
Έφεση» Ε΄ έκδοση 2003, παράγραφος
931 σελίδα 353). Στην προκειμένη
περίπτωση οι εκκαλούντες εξέθεταν
στην αγωγή τους ότι 1) ο συγγενής τους
Ν.Σ, ασφαλισμένος του ΙΚΑ, που τραυματίσθηκε θανάσιμα σε εργατικό ατύχημα την 6 Οκτωβρίου 2003 στον Πύργο
Ηλείας, από το έτος 1982 είχε προσληφθεί από την πέμπτη εναγόμενη ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Δ.Κ και
ΣΙΑ ΟΕ», που εμπορεύεται ηλεκτρι-κές
συσκευές και είδη οικιακής χρήσης
(ψυγεία, πλυντήρια πιάτων κλπ) και έχει
έδρα τον Πύργο Ηλείας, με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, απασχολούμενος έκτοτε και μέχρι
την ημέρα του ατυχήματος κυρίως στη
μεταφορά, εκφόρτωση και παράδοση
κατ’ οίκον των ηλεκτρικών γενικώς συσκευών που αγόραζαν από την εργοδότρια του εταιρία οι ενδιαφερόμενοι, χρησιμοποιώντας προς τούτο αυτοκίνητομεταφορικό μέσο που είχε θέσει στη
διάθεση του η εταιρία, 2) την 6 Οκτωβρίου 2003 ο Σ.Π αγόρασε από την
εταιρία ένα εντοιχιζόμενο πλυντήριο
πιάτων βάρους 40 περίπου κιλών, το
οποίο έπρεπε να μεταφερθεί και να παραδοθεί προς τοποθέτηση στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου οικοδομής επί
της παρόδου της δημοτικής οδού 28ης
Οκτωβρίου του Πύργου, την ανέγερση
της οποίας επί οικοπέδου συνιδιοκτησίας των δύο πρώτων εναγομένων, είχε
αναλάβει με το σύστημα της αντιπαροχής ως εργολάβος η τέταρτη εναγομένη
Μ.Χ με επιβλέποντα μηχανικό του έργου τον τρίτο εναγόμενο Π.Τ και η οποία
οικοδομή δεν είχε ακόμη αποπερατω-θεί
(υπολείποταν οι εργασίες μαρμαροεπίστρωσης του κεντρικού κλιμακοστασίου, στο οποίο δεν είχαν ακόμη
το - πο θ ε τ η θ ε ί τα π ρ ο σ τα τ ε υ τ ι κά
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κιγκλιδώ-ματα), 3) για τη μεταφορά
και εγκατά-σταση του πλυντηρίου στο
διαμέρισμα του 4ου ορόφου της ως άνω
πολυκατοι-κίας χρησιμοποιήθηκε από
τον ερ-γαζόμενο Ν.Σ το ολισθηρό λόγω
των εργασιών μαρμαροεπίστρωσης και
χω-ρίς κιγκλιδώματα κλιμακοστάσιο, στο
οποίο υπήρχαν και μπαλαντέζες για την
επεξεργασία και κοπή των μαρμάρων,
4) κατά τη διαδικασία της μεταφοράς,
μέσω του κλιμακοστασίου, του πλυντηρίου από το ισόγειο στον 4ο όροφο,
στην οποία συμμετείχε και ο αγοραστής Π, βοηθώντας λόγω του βάρους
τον εργαζόμενο Ν.Σ, ο τελευταίος στο
πλατύσκαλο του 4ου ορόφου, πατώντας την μπαλαντέζα, έχασε την ισορροπία του, ενώ κρατούσε με τα χέρια του
το πλυντήριο, και έπεσε στο κενό τραυματισθείς θανάσιμα. Ακολούθως δε αυτοί (εκκαλούντες ενάγοντες) ζήτησαν
από όλους τους εναγόμενους λόγω της
συγκλίνουσας στην πρόκληση του ως
άνω εργατικού ατυχήματος υπαιτιότητας τους (αμέλειας), για τη θεμελίωση
της οποίας χωριστά για κάθε υπόχρεο
ιστορούνται στο δικόγραφο τα πραγματικά περιστατικά, να τους αποζημιώσουν, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, τόσο
για την περιουσιακή τους ζημία από τη
στέρηση της διατροφής, όσο και για
τη χρηματική τους ικανοποίηση λόγω
ψυ-χικής οδύνης, με χρηματικά ποσά
κυ-μαινόμενα για τον κάθε ενάγοντα από
το ποσό των 100.000 ευρώ έως και το
ποσό των 6.000 ευρώ. Υπό τα εκτεθέντα στην αγωγή πραγματικά περιστατικά, λαμβανομένου υπόψη για την εκτίμηση του αντικειμένου της διαφοράς κατ’
άρθρο 9 του ΚΠολΔ και του αιτή-ματος
εκάστου ενάγοντος, αφού πρό-κειται
για ομοδικία με διαιρετά δικαιώ-ματα,
το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με βάση
και τη διατυπωθείσα στην αρχή νομική
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σκέψη, δεν ήταν αρμόδιο καθύ-λην
για να δικάσει τις ένδικες απαιτήσεις από το προαναφερθέν εργατικό
ατύχημα τουλάχιστον ως προς τους
τέσσερις (4) πρώτους εναγόμενους και
εφεσίβλητους, αντίστοιχα (οικοπεδούχους, επιβλέποντα μηχανικό και εργολάβο της οικοδομής), διότι αυτές δεν
στρέφονται κατά του εργοδότη του παθόντος εργαζομένου, όπως απαιτεί για
την εξαιρετική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου το άρθρο 16 αριθ.
2 του ΚΠολΔ, που εν προκειμένω είναι
η πέμπτη (5) εναγόμενη προσωπική
εταιρία, αλλά κατά τρίτων, υπαίτιων του
εργατικού ατυχήματος. Ως εκ τούτου
αρμόδιο καθύλην αλλά και κατά τόπον
δικαστήριο για να δικάσει την αγωγή
όλών των εκκαλούντων ως προς τους
τέσσερις (4) πρώτους εναγόμενους είναι
το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηλείας. Το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο που κράτησε
και δίκασε την αγωγή κατ’ ουσίαν και
ως προς τους ως άνω εναγόμενους
έσ-φαλε περί την ορθή εφαρμογή και
ερμη-νεία των άρθρων 7, 8, 9, 10 και 16
αριθ. 2 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα
άρ-θρα 1 και 16 παρ. 1 και 3 του νόμου
551/1914, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το από 24 Ιουλίου/25 Αυγούστου
1920 β.δ. Επομένως, κατά παραδοχή
αμφοτέρων των εφέσεων, πρέπει η εκκαλουμένη απόφαση που έκανε δεκτή
την αγωγή εν μέρει ως προς ορισμένους
και απέρριψε αυτήν ως προς άλλους
καθό μέρος αυτή στρέφεται κατά των
τεσσάρων (4) πρώτων εναγόμενων, που
δεν είναι εργοδότες του παθόντος εργαζόμενου Ν.Σ, συνδεόμενοι με αυτόν
με σύμβαση εργασίας ή απλή εργασιακή σχέση, να εξαφανισθεί για αναρμοδιότητα (καθύλην) του εκδόσαντος
αυτήν Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας και ακολούθως να παραπεμφθεί η
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υπόθεση, ήτοι η από 18 Δεκεμβρίου
2003 αγωγή αποζημίωσης από εργατικό ατύχημα και μόνο ως προς τους
εναγόμενους Π.Δ, Ε.Δ (οικοπεδούχους)Π.Τ (επιβλέποντα το οικοδομικό
έργο μηχανικό) και Μ.Χ (εργολάβο της
οικοδομής), στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηλείας που είναι αρμόδιο καθύλην

και κατά τόπον για να την δικάσει, συμψηφιζόμενης της εκατέρωθεν δικαστικής
δαπάνης κατά τα άρθρα 183 και 179
του ΚΠολΔ.

714/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γιαννακός, Γρηγόριος Δανελάτος).
Σύμβαση εργασίας. Πότε καταβάλλεται ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα εορτών.
Παρέλευση των σχετικών χρόνων καταβολής, επιφέρουν υπερημερία του εργοδότη
που υποχρεούται στην καταβολή τόκων.

Στη σύμβαση εργασίας ο μισθός
καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας ο μισθός καταβάλλεται μετά την
παροχή της εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, στο τέλος καθενός από αυτά, σε
κάθε δε περίπτωση μόλις λήξει η σύμβαση γίνεται απαιτητός ο μισθός που
αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη, αφετέρου δε ότι τα επιδόματα εορτών καταβάλλονται το αργότερο στις 30 Απρι-λίου
(το επίδομα Πάσχα) και 31 Δεκεμ-βρίου
(το επίδομα Χριστουγέννων) κάθε
έτους, ενώ οι αποδοχές και το επίδομα
της άδειας προκαταβάλλονται κατά την
έναρξη της άδειας, την οποία ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει, και αν
δεν υποβληθεί σχετική αίτηση από τον
μισθωτό, πριν από τη λήξη του οικείου
ημερολογιακού έτους. Με τις παραπάνω διατάξεις ορίζεται σαφώς δήλη ημέ-

ρα πληρωμής όχι μόνο του μισθού (το
τέλος του μηνός για τον υπολογιζόμενο
κατά μήνα μισθό και σε κάθε περίπτωση ο χρόνος λήξεως της συμβάσεως εργασίας), αλλά και των επιδομάτων εορτών (το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου
και 31 Δεκεμβρίου) και των αποδοχών
και επιδόματος άδειας (το τέλος οικείου
ημερολογιακού έτους) και συνεπώς με
μόνη την παρέλευση της ημέρας αυτής
ο εργοδότης γίνεται υπερήμερος και
οφείλει τόκους υπερημερίας (άρθρα
341 και 345 Α.Κ, βλ. ΟλΑΠ 39/2002
ΕΕΔ 2002/1482, ΟλΑΠ 40/2002 ΕΕΔ
2002/1478 και ΑρχΝομ 2003/344, ΑΠ
350, 236, 235, 234, 233/2004 ΝΟΜΟΣ,
ΑΠ 1682/2000 ΕλΔ 42/1308, ΑΠ 605/96
ΕλΔ 40-112, ΑΠ 717/96 ΕΕΔ 57. 87, ΑΠ
652/94 ΔΕΝ 51/1262, ΕφΔωδ 50/2005
ΝΟΜΟΣ).
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753/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Παύλος Χρονόπουλος).
Οικοδομικές εργασίες. Εργαζόμενοι σ’ αυτές όπως είναι και οι ελαιοχρωματιστές. Ο
εργοδότης δεν υποχρεούται έναντι των εργαζομένων σε καταβολή δώρου και αποδοχών
και επιδόματος αδείας είτε ετήρησε έναντι του ΙΚΑ τις υποχρεώσεις του προς αγορά
δωροσήμων είτε όχι. Ο εργαζόμενος δικαιούται να ακολουθήσει διοικητική διαδικασία
της καταγγελίας οπότε το ΙΚΑ θα καταβάλει σε αυτόν και θα εισπράξει από τον άλλο
κατά νόμο τα οφειλόμενα. Αγωγή κατά του εργοδότη είναι μη νόμιμη. Περιστατικά.

Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές
εργασίες και σε συναφή επαγγέλματα,
μεταξύ των οποίων και οι τεχνίτες ελαιοχρωματιστές, δικαιούνται ετήσια άδεια,
αν απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη,
ύστερα από τη συμπλήρωση του βασικού χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του α.ν. 539/1945, όπως ισχύει μετά τις
γενόμενες τροποποιήσεις. Πλην όμως
οι αποδοχές της αδείας και το επίδομα
καταβάλλονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου και Αποδοχών Αδείας
Οικοδομών (ΕΛΔΕΟ) του ΙΚΑ, υπολογιζόμενες βάσει των πραγματοποιηθέντων
ημερομισθίων μέσα σε κάθε ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις
των ν. 4321/1963 και 4469/1965 (βλ.
Λ. Ντάσιου, Εργατικό Δικ.Δίκαιο, έκδ.
1999, τόμος Ι, σελ .551, ΑΠ 889/1989
ΔΕΝ 46.545). Συνεπώς επί των παραπάνω εργαζομένων, όπου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των ν.4321/1963 και
4469/1965, ο εργοδότης δεν υποχρεούται έναντι του εργαζομένου σε καταβολή
δώρου και αποδοχών και επιδόματος
αδείας είτε ετήρησε έναντι του ΙΚΑ τις
υποχρεώσεις του προς αγορά δωροσήμων είτε όχι, του εργαζομένου δικαιου-

μένου να ακολουθήσει τη διοικητική διαδικασία της καταγγελίας, οπότε το ΙΚΑ
θα καταβάλει σε αυτόν και θα εισπρά-ξει
παρά του άλλου κατά νόμο τα οφειλόμενα. Εφόσον δε ισχύουν τα πιο πάνω εκ της τυχόν μη επικολλήσεως δωροσήμων από τον εργοδότη στο βιβλιάριο
ασφαλίσεως ο εργοδότης δεν καθίσταται αδικαιολογήτως πλουσιότερος
σε βάρος του εργαζομένου κατά την
έννοια του άρθρου 904 ΑΚ κατά το
πο-σό του δώρου και των αποδοχών
και επιδόματος αδείας (βλ. ΕφΑθ 1438/
1983, ΔΕΝ 39, σελ. 654). Επομένως,
στην προκειμένη περίπτωση, με το παραπάνω περιεχόμενο η αγωγή, ως προς
τα αιτήματα της της επιδικάσεως στον
ενάγοντα ως τεχνίτη – ελαιοχρωματιστή
δώρων Χριστουγέννων 2001 και Πάσχα
2001 και 2002 και αποδοχών και επιδόματος αδείας, είναι μη νόμιμη και
απορριπτέα, τόσο ως προς την κύρια
όσο και ως προς την επικουρική της
βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού,
σύμφωνα με όσα στη μείζονα νομική
σκέψη αναφέρθηκαν.
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818/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Φαίδων Κουλούρης, Ντάνα Αντωνοπούλου).
Δημοτική Μουσική Πατρών. Περιορισμός από τη διοίκηση της των ημερών εργασίας κατά
εβδομάδα. Είναι βλαπτική μεταβολή και υποχρεούται σε αντίστοιχη αποζημίωση των
εργαζομένων. Υποχρέωση παροχής στολών στους εργαζομένους κάθε έτος (….κ.λ.π)
Αν δεν παρασχεθούν υποχρεώνεται η Δ.Μ.Π να πληρώσει την αξία τους. Περιστατικά.

Από τις ένορκες καταθέσεις
των μαρτύρων, που εξετάσθηκαν στην
πρω-τόδικη δίκη και περιέχονται στα
604/2005 πρακτικά του πρωτοβαθμίου
δι-καστηρίου, την 10324/15.9.2004
ένορκη βεβαίωση μαρτύρων ενώπιον
της συμβο-λαιογράφου Πατρών Α.Κ,
που έχει συνταχθεί μετά προηγούμενη
νόμιμη κλήτευση του αντιδίκου και όλα τα
έγγρα-φα που οι διάδικοι επικαλούνται
και προσκομίζουν, αποδείχθηκαν τα
ακό-λουθα: Το εναγόμενο ν.π.δ.δ με
την επω-νυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝ» προσέλαβε τους ενάγοντες
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρό-νου, για να προσφέρουν σ’
αυτό τις υπη-ρεσίες τους ως ωρομίσθιοι
μουσικοί. Συγκεκριμένα προσέλαβε τον
πρώτο ενάγοντα στις αρχές Μαΐου 1978,
τον δεύτερο στις 2.1.1975, τον τρίτο στις
6.6.1986, τον τέταρτο στις 2.5.1982, τον
πέμπτο το καλοκαίρι του έτους 1975,
τον έκτο το έτος 1970 και τον έβδομο
το έτος 1986. Οι ενάγοντες από την
πρόσληψη τους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο εναγόμενο ως ωρομίσθιοι
μουσικοί απασχολούμενοι τέσσερις
εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα από
ώρα 20.15 έως 21.45 με τρεις πρόβες
και μια έξοδο συναυλίας. Τον Μάϊο
του έτους 2003 το εναγόμενο μείωσε
τον πα-ραπάνω χρόνο εργασίας κατά
μία ημέ-ρα με αντίστοιχη μείωση των

αποδοχών τους. Η ενέργεια αυτή του
εναγομένου συνιστά μονομερή βλαπτική
μεταβολή των όρων εργασίας (ΑΠ 1455/
2003 ΕλλΔνη 46.1095, ΑΠ 1299/2001
ΕλλΔνη 43.130, ΑΠ 1447/1982 ΕΕΔ
42.469). Οι ενάγοντες εξακολούθησαν
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με
τους προϋφιστάμενους όρους, τις οποίες απέκρουσε το εναγόμενο. Έτσι περιήλθε σε υπερημερία και είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές για το επίδικο χρονικό διάστημα
από 1.5.2003 μέχρι 16.9.2004, ήτοι 58
ημερομίσθια ποσού 1.044 ευρώ (58 χ
18 ευρώ το ημερομίσθιο). Περαιτέρω,
το εναγόμενο κατά το έτος 2003 δεν
χο-ρήγησε στους ενάγοντες τα είδη
που προβλέπει η προαναφερθείσα
Συλλο-γική Σύμβαση Εργασίας, η οποία
ισχύει και εφαρμόζεται και γι’ αυτούς,
αφού είναι μέλη του συλλόγου μουσικών της Δημοτικής Μουσικής Δήμου
Πάτρας, που είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΑ.
Ειδικότερα, δεν χορήγησε α) τη χειμερινή στολή, ήτοι δύο παντελόνια από
ύφασμα, δύο πουλόβερ μάλλινα με
μανίκια τύπου ζιβάγκο ή V βάρους 500
γρ. τουλάχιστον, δύο ζεύγη γάντια από
χοιρινό δέρμα με εσωτερική επένδυση
φανέλα, ένα ζευγάρι μποτάκια δερμάτινα αδιάβροχα με σόλα κρεπ ή λάστιχο
και ένα πηλίκιο και β) τη θερινή, ήτοι
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δύο παντελόνια από ύφασμα βάρους
180 γρ., δύο πουκάμισα εργασίας
βαμβακερά 100%, ένα ζευγάρι σκαρπίνια δερμάτινα αδιάβροχα με σόλα ραφτή
και ένα πηλίκιο από ύφασμα ή ψάθα.
Συνεπώς, οι ενάγοντες δικαιούνται την
αξία αυτών σε χρήμα. Η αξία τους ανέρχεται, όπως δεν αμφισβητείται, στο συνολικό ποσό των 405 ευρώ. Επομένως, το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχθη-κε

τα ίδια και επιδίκασε για τις παρα-πάνω
αιτίες σε καθένα από τους ενάγο-ντες
το συνολικό ποσό των (1.044+405=)
1.449 ευρώ, ορθώς το νόμο ερμήνευσε
και εφάρμοσε και τις προσκομισθείσες
αποδείξεις εκτίμησε και τα αντίθετα
υποστηριζόμενα με τους πρώτο και
δεύτερο λόγους της εφέσεως κρίνονται
απορριπτέα ως αβάσιμα.

835/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαρία Μπαλάσκα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Αγγελακόπουλος, Βασίλης Ασπρούλιας).
Σύμβαση εργασίας. Αποζημίωση του μισθωτού για κάθε διανυκτέρευση εκτός έδρας
προσωρινά. Πότε είναι μισθός. Αν η μετακίνηση είναι μόνιμη, δεν καταβάλλεται η αποζημίωση
αυτή γιατί τότε ο εργαζόμενος προστατεύεται κατά τις διατάξεις περί μονομερούς βλαπτικής
μεταβολής των όρων της εργασιακής σύμβασης. Έννοια της «έδρας» της παροχής της
εργασίας. Σχετική αγωγή. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
21091/1946 κοινής αποφάσεως των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
προκύπτει ότι στο μισθωτό που πρόσκαιρα αποστέλλεται από τον εργοδότη
για παροχή εργασίας σε περιοχή εκτός
έδρας της επιχείρησης του χορηγείται
από τον τελευταίο για κάθε διανυκτέρευση του μισθωτού εκτός έδρας αποζημίωση κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση. Η αποζημίωση αυτή
αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει ο μισθωτής τις αυξημένες εκτός έδρας δαπάνες του. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό έναντι της εργασίας του μισθωτού, εκτός εάν παρέχεται παγίως ακό-μη
και για το χρόνο που ο μισθωτός δεν
μετακινείται για παροχή εργασίας εκτός
έδρας, οπότε προκύπτει συμφω-νία
μεταξύ του εργοδότου και του μισ-θωτού
για την παροχή αυτή ως μισ-θού(ΑΠ

346/1995 ΔΕΝ 51, 925). Η απο-ζημίωση
αυτή δεν συμψηφίζεται με τυ-χόν
καταβαλλόμενες μεγαλύτερες απο-δοχές
των κατωτάτων εκτός εάν υπάρ-χει για
το ζήτημα αυτό αντίθετη συμφω-νία
των συμβαλλομένων μερών (εργο-δότη
– μισθωτού). Ρητά δε αναφέρεται στην
προαναφερομένη υπουργική από-φαση
ότι η αποζημίωση για εκτός έδρας
διανυκτέρευση παρέχεται όταν η μετακίνηση του μισθωτού είναι πρόσκαιρη,
με την έννοια ότι μετά το πέρας της
εργα-σίας του εκτός έδρας υποχρεούται
αυ-τός να επιστρέφει και να συνεχίσει
την εργασία του όπως και πριν (βλ. Χ.
Γκού-της «Απασχόληση του μισθωτού
εκτός έδρας» ΔΕΝ 59, 1569). Αντίθετα
η απο-ζημίωση αυτή δεν οφείλεται όταν
πρό-κειται για μετάθεση του μισθωτού
ή αλ-λαγή της έδρας του, ακόμη και
χωρίς τη συγκατάθεση του, επειδή αυτός
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στην τελευταία αυτή περίπτωση προστατεύεται κατά τις διατάξεις περί μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων
της εργασιακής συμβάσεως του (ΑΠ
807/2001 ΕλΔνη 43, 734). Ωστόσο οι
ανωτέρω ρυθμίσεις της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως για την αποζημίωση
εκτός έδρας, εφαρμόζονται εφόσον δεν
υπάρχουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών ειδικές ρυθμίσεις ευνοϊκότερες των προαναφερομένων δημοσίας
τάξεως ρυθμίσεων της υπουργικής
απο-φάσεως, οι οποίες έχουν θεσπιστεί
με νόμο, ΣΣΕΕργασίας ΔΑ κλπ. Τέτοιες
ει-δικές ρυθμίσεις έχουν θεσπισθεί
με την υπ’ αριθμ. 45/1966 απόφαση
ΠΔΔΔ Αθηνών (ΦΕΚ 6628/66) για τους
ηλε-κτροσυγκολλητές Α΄ και Β΄ τάξεως
ανε-ξαρτήτως της επιχείρησης που
αυτοί προσέφεραν την εργασία τους,
καθώς και για τους εργαζομένους στις
μεταλ-λουργικές επιχειρήσεις ή τμήματα
επε-ξεργασίας μετάλλου, με την από 206-1991 ΣΣΕ. Εξάλλου ως έδρα παροχής
της εργασίας ή έδρα επαγγελματικής
κατοικίας του μισθωτού, νοείται ο τόπος
που συνήθως κατά ρητή ή σιωπηρή
συμφωνία των συμβαλλομένων ο
μισθω-τός παρέχει την εργασία του και
αυτός μπορεί να είναι ανεξάρτητα από
την έδρα της επιχείρησης του εργοδότη,
μπορεί δε να συμφωνηθεί ορισμένη πόλη ή περιφέρεια ή και ολόκληρη η χώ-ρα
(ΑΠ 1165/1999 ΔΕΝ 56, 303).
Από το συνδυασμό των ανωτέρω
αναπτυχθέντων με τις διατάξεις τους
άρθρου 216 ΚΠολΔ προκύπτει ότι για
το ορισμένο της αγωγής του μισθωτού
με την οποία ζητεί αυτός αποζημίωση
για εκτός έδρας εργασία, απαιτείται,
εκτός των άλλων να εκτίθεται σ’ αυτήν
η σύμβαση εργασίας, το είδος της παρεχομένης από τον ενάγοντα εργασίας,
ο χρόνος απασχόλησης του εκτός έδρας
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και ο καθορισμός της έδρας και του
τόπου στον οποίο εργάστηκε αυτός.
Ειδικότερα όσον αφορά το χρόνο απασχόλησης αρκεί ο αριθμητικός προσδιορισμός των κατά μήνα διανυκτερεύσεων
εκτός έδρας, είτε η αναφορά των επί
μέρους ημερομηνιών, ώστε να παρέχεται και στον εναγόμενο η δυνατότητα
άμυνας, αλλά και προκειμένου να καθοριστεί το ποσό της αποζημίωσης
από το δικαστήριο με βάση τις γενική ή
ειδι-κή κατά τα ανωτέρω ρύθμιση.
Στην κρινόμενη αγωγή, όπως
παραδεκτά συμπληρώθηκε και διευκρινίστηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο ο ενάγων αναφέρει τα
ανωτέ-ρω αναγκαία για την πληρότητα
της στοιχεία και συγκεκριμένα το χρονικό
διάστημα που απασχολήθηκε εκτός
έδρας, τον κατά μήνα αριθμό των διανυκτερεύσεων εκτός έδρας, το είδος της
παρεχομένης από αυτόν εργασίας, το
είδος της επιχείρησης της εναγομένης
και την έδρα του. Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που απέρριψε το
σχετικό κεφάλαιο της αγωγής για αποζημίωση λόγω παροχής εργασίας εκτός
έδρας έσφαλε ως προς την ερμη-νεία
και εφαρμογή του νόμου και γιαυτό
πρέπει κατά παραδοχή της έφεσης και
της αντέφεσης να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη.
Η εναγομένη εταιρία που έχει ως
έδρα της κατά το καταστατικό της στην
Αθήνα, διατηρεί στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ΒΙ.ΠΕ) επιχείρηση εργοτάξιο και ως αντικείμενο της έχει την
με-λέτη, ανάληψη και εκτέλεση έργου
δη-μοσίου, δημοτικού και ιδιωτικού, την
ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών,
την εμπορία δομικών, μηχανολογικών,
υδραυλικών και ηλεκτρολογικών υλικών. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού
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της η εναγόμενη απασχολεί το κατάλληλο προσωπικό στο εργοτάξιο της στην
Πάτρα, όπου προετοιμάζει με την
εκτέ-λεση των αναγκαίων εργασιών
εξαρτή-ματα κλπ τα οποία στη συνέχεια
είτε τα παραδίδει στους αγοραστές, είτε
τα ενσωματώνει στα έργα που η ίδια
αναλαμβάνει στην κατασκευή του. Προς
επίτευξη του σκοπού της αυτού διατηρεί
στο ανωτέρω εργοτάξιο της στην Πάτρα
και τμήμα συναρμολόγησης και συσκευασίας μεταλλικών κατασκευών,
σω-ληνώσεων. Συνεπώς η επιχείρηση
αυτή της εναγομένης έχει την έννοια του
βιομηχανικού καταστήματος σύμφωνα
με το άρθρο 1 του ν. 2990/1992 ώστε
οι εργασιακές σχέσεις των απασχολουμένων στο τμήμα συναρμολόγησης και
συσκευασίας μετάλλου ρυθμίζονται με
τις ΣΣΕ και ΔΑ που ισχύουν για τους
εργατοτεχνίτες και υπαλλήλους των
επιχειρήσεων μετάλλου και συναφών
επαγγελμάτων (βλ. από 17-6-1993
ΣΣΕ ΔΕΝ 49, 788). Τον Μάϊο 1992 με
σύμβαση μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης και του ενάγοντος,
η οποία καταρτίστηκε στην Πάτρα,
εκείνη προσέλαβε τον ενάγοντα ως
βοη-θό ηλεκτροσυγκολλητή στο τμήμα
της, κατασκευής σωληνώσεων, και τον
απα-σχολούσε συνεχώς με τη συμφωνία
ότι τόπος παροχής της εργασίας του
ήταν το εργοτάξιο της στην Πάτρα όπου
και διέμενε ο ενάγων, ο οποίος στη
συνέ-χεια από το έτος 1998 έλαβε την
άδεια του ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης.
Ωστόσο, όταν οι εργασιακές ανάγκες
της εναγομένης το απαιτούσαν, ο ενάγων, όπως και οι λοιποί εργαζόμενοι
σ’ αυτήν, κατ’ εντολή της παρείχαν
εργα-σία τους και εκτός έδρας, αλλά
μετά την εκτέλεση των εκτός έδρας
εργασιών επέστρεφαν στην Πάτρα και
συνέχιζαν στο εργοτάξιο της την εργασία
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τους. Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι κατά
το διάστημα από τον Νοέμβριο 1998
μέχρι 8-4-1999 ο ενάγων ως κάτοχος
της υπ’ αριθμ. 1550/14-9-1998 αδείας
ηλε-κτροσυγκολλητή Β΄ απασχολήθηκε
σε έργα της εναγομένης που εκτελούσε
η τελευταία στην Αθήνα και στη Λαμία
δη-λαδή εκτός έδρας για τον ενάγοντα.
Ει-δικότερα όπως προκύπτει από τις
προ-σκομιζόμενες από την εναγομένη
κατα-στάσεις ο ενάγων απασχολήθηκε
εκτός έδρας κατά το παραπάνω χρονικό
διά-στημα ως εξής: α) Τον Νοέμβριο
1998 εργάστηκε και διανυκτέρευσε εκτός
έδ-ρας στη Λαμία επί 20 ημέρες αλλά ζητά 17 ημέρες β)τον Δεκέμβριο 1998 εργάστηκε και διανυκτέρευσε στην Αθήνα
και τη Λαμία 21 ημέρες γ) τον Ιανουάριο
1999 εργάστηκε και διανυκτέρευσε
στην Αθήνα επί 18 ημέρες, δ) τον Φεβρουάριο 1999 εργάστηκε και διανυκτέρευσε επίσης στην Αθήνα επί 19 ημέρες, ε) τον Μάρτιο 1999 εργάστηκε
και διανυκτέρευσε στην Αθήνα επί 21
ημέ-ρες, ζ) τον Απρίλιο εργάστηκε και
διανυ-κτέρευσε επίσης στην Αθήνα επί
9 ημέ-ρες ζητάει όμως αποζημίωση για
6 ημέ-ρες. Μετά την αποπεράτωση του
έργου που είχε αναλάβει την εκτέλεση
του η εναγομένης στην Αθήνα και τη
Λαμία ο ενάγων επέστρεψε στην Πάτρα
όπου συνέχιζε να προσφέρει την εργασία
του στο εργοτάξιο της εναγομένης εκεί,
μέ-χρι την απόλυση του στις 16-11-2001.
Παρά όμως, όσα αντίθετα υποστηρίζει
η εναγομένη, δεν αποδείχθηκε ότι
υπήρξε συμφωνία μεταξύ των διαδίκων
ότι ο ενάγων θα παρείχε την εργασία
του σ’ αυτήν σε διάφορους τόπους,
όπου εκείνη ανελάμβανε την εκτέλεση
έργων, ώστε αβασίμως αλλά και αντιφατικά ισχυρίζεται ότι έχει εξοφλήσει
τις αξιώσεις του ενάγοντος για παροχή
εργασίας εκτός έδρας, διότι αυτές συμ-
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ψηφίζονται εκ μέρους της με τις μεγαλύτερες αποδοχές του. Επειδή εάν υπήρχε τέτοια συμφωνία να παρέχει την εργασία του οπουδήποτε εκτελούσε έργα
η εναγομένη, ο ενάγων δεν δικαιούται
αποζημίωση για την εκτός έδρας απασχόληση και δεν θα υπήρχε και λόγος
συμψηφισμού των αξιώσεων του με τις
μεγαλύτερες αποδοχές που του κατέβαλε η εναγομένη. Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι κατά το ανωτέρω διάστημα
απασχόλησης του ενάγοντος εκτός
έδρας η εναγομένη του προσέφερε

κατοικία και του κατέβαλε ποσό 3000
δρχ. ημερησίως για δαπάνες τροφής.
Επομένως σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
45/1966 απόφαση του ΠΔΔΔ Αθηνών
και την από 20-6-1991 ΣΣΕ και δεδομένου ότι ο ενάγων είχε την ιδιότητα
του υπαλλήλου κατά το άρθρο 1 και
4 νδ 3763/57 (ΔΕΝ 55, 1485) αυτός
δικαι-ούται πλέον του μισθού του και
το 1/5 των νομίμων αποδοχών του για
κάθε ημέ-ρα διανυκτέρευσης του εκτός
έδρας.

841/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Παπαναστασόπουλος, Ευάγγελος Τρίγκας,
Γεώργιος Κουκούλης).
Σύμβαση εργασίας εξαρτημένης και ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Αν υπάρχει αμφιβολία
δίδεται η ευνοϊκότερη λύση για τον εργαζόμενο. Παραγωγή πωλήσεων (πλασιέ). Πότε
συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πότε με σύμβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648 επ. ΚΠολΔ και
του Α.Ν. 765/1943, που κυρώθηκε με
την 324/1946 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου και διατηρήθηκε σε ισχύ
με το άρθρο 38 του Εισ Ν ΑΚ, προκύπτει ότι σύμβαση παροχής εξαρτημένης
εργασίας υπάρχει όταν ο εργαζόμενος
παρέχει την εργασία του με μισθό και
υποβάλλεται στη νομική εξάρτηση του
εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το
δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί εποπτεία και να ελέγχει την εργασία που
παρέχει ο εργαζόμενος, δίνοντας οδηγίες ως προς το χρόνο, τόπο και τρόπο
της παρεχόμενης υπηρεσίας, άσχετα
με το αν ο εργοδότης ασκεί εμπράκτως
το δικαίωμα αυτό ή αφήνει περιθώρια
πρωτοβουλιών στον εργαζόμενο, εφ’

όσον η άφεση αυτή δεν φθάνει μέχρι
την κατάλυση της υποχρεώσεως υπακοής στον εργοδότη και δημιουργίας
αντιστοίχως δικαιώματος ελεύθερης
από τον έλεγχο του τελευταίου υπηρεσιακής δράσης. Εξάλλου σύμβαση
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών
υπάρχει όταν ο εργαζόμενος παρέχει
αντί μισθού την εργασία του, χωρίς να
υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία
του εργοδότη, ως προς τον τόπο, χρόνο
και τρόπο της παροχής της. Για το χαρακτηρισμό της σχέσης της σύμβασης
ερ-γασίας ερευνώνται οι όροι και οι
πραγ-ματικές συνθήκες παροχής αυτής,
αφού ληφθεί υπόψιν η καλή πίστη και
τα συναλλακτικά ήθη, αναζητείται δε η
αληθής βούληση των συμβληθέντων. Ο
χαρακτήρας της συμβάσεως ως εξαρτημένης εργασίας δεν αλλάζει από το
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γεγονός ότι ο μισθωτός λόγω της φύσης
της παρεχόμενης εργασίας αναπτύσσει
πρωτοβουλία μέσα στα πλαίσια των
όρων της σύμβασης ως προς τον τρόπο
εκτέλεσης αυτής. Σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να δίνεται από το δικαστήριο η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο
λύση, όπως επιβάλλουν οι αρχές του
Εργατικού Δικαίου και με την ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 1846/51,
κατά το οποίο επί δυσχερούς διάκρισης του χαρακτήρα της εξαρτημένης
ή μη εργασίας κάποιου προσώπου,
τούτο θεωρείται ως υπαγόμενο στην
ασ-φάλιση, δηλαδή ότι παρέχει εξαρτημένη εργασία. Περαιτέρω οι παραγωγοί
πωλήσεων (πλασιέ), που απασχολούνται έξω από το χώρο των εγκαταστάσεων του αντισυμβαλλομένου (περιοδεύοντες), που αμείβονται με ποσοστά,
με βάση τις πωλήσεις που πραγματοποιούν ή και με πάγιο μισθό, συνδέονται
με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον
τελευταίο, όταν σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, οφείλουν να παρέχουν
την εργασία τους υπό τις οδηγίες και
εντολές του εργοδότη, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο
παροχής της εργασίας και έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με αυτές
και να δέχονται τον έλεγχο, τόσον για
την τήρηση των εντολών και οδηγιών
όσον για την επιμελή εκτέλεση της
ερ-γασίας. Όταν όμως έχουν απόλυτη
πρωτοβουλία να διαθέτουν τα προϊόντα
χωρίς να δεσμεύονται από τις οδηγίες
και εντολές του εργοδότη συνδέονται
με σχέση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Λόγω της ιδιομορφίας όμως της
εργασίας των πλασιέ, πολλές φορές η
ύπαρξη εξάρτησης είναι δυσδιάκριτη.
Γιαυτό και από τη νομαρχία έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα κριτήρια για να
χαρακτηρισθεί ο περιοδεύων εργαζόμε-
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νος ως μισθωτός. Έτσι εφόσον συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια όλα μαζί ή
τα περισσότερα πρόκειται για σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας:1) η αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας, 2) η συναλλαγή με τους τρίτους στο όνομα του
εργο-δότη, 3)η αμοιβή με πάγιο μισθό,
4)όταν με τις δαπάνες μετακίνησης και
διανο-μής του εργαζόμενου βαρύνεται ο
εργο-δότης, 5) όταν εξυπηρετεί διαρκείς
ανάγκες του εργοδότη και δε συνάπτει
για κάθε περιοδεία χωριστή σύμβαση,
6) δεν καθορίζει μόνος του τα δρομολόγια του, τις ημέρες και τις ώρες της
εργασίας του, καθώς και τον τρόπο της
εργασίας του ιδίως ποια έγγραφα θα
συντάσσει πότε και πως οι τρίτοι θα
καταβάλλουν το ποσόν που οφείλουν,
αλλά δεσμεύεται από τις οδηγίες του
εργοδότη, 7) υπόκειται σε εργοδοτικό
έλεγχο ως προς την τήρηση των δρομολογίων και του χρόνου εργασίας με
τηλεφωνικές επικοινωνίες, 8)η διάθεση
από τον εργοδότη μεταφορικού μέσου
με οδηγό υπάλληλο του τελευταίου. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι και η ασφάλιση
στο ΙΚΑ στηρίζεται μεν στο στοιχείο της
εξάρτησης, είναι κρίσιμο κριτήριο για
το χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας,
αλλά όχι αποφασιστικό στοιχείο προς
τούτο από μόνο του (βλ. σχ. ΑΠ 1273/02
Δνη 45, 446, ΑΠ 704/02 ΔΕΝ 58, 546,
ΑΠ, 180/00 Δνη 42, 737, ΑΠ 219/02,
Δνη 44, 158, ΑΠ 1291/01 Δνη 43, 128
ΑΠ 1093/01 Δνη 44, 452, ΑΠ 882/82,
646/82 ΕΕΔ 41, 841 και 667 Λ.Ντάσιος:
Εργ. Δικονομικό Δίκαιο, 1995, παρ.
27, Ι.Κουκιάδη Εργ. Δικ. Ατομικές
Εργασιακές σχέσεις 1995 σελ. 208 επ,
Χ.Γκούτος ΔΕΝ 55, 769 επ).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο εναγόμενος
διατηρεί στην Πάτρα επιχείρηση έκδοσης και εμπορίας βιβλίων. Στα πλαίσια
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της προώθησης των πωλήσεων των
βι-βλίων που εκδίδει, την 14-2-2001
κα-ταρτίσθηκε μεταξύ αυτού και της ενάγουσας σύμβαση, με βάση την οποία η
τελευταία ανέλαβε την υποχρέωση να
προσφέρει τις υπηρεσίες της ως περιοδεύουσα πωλήτρια τούτων (πλασιέ).
Ει-δικότερα οι υπηρεσίες τις οποίες συμφωνήθηκε να προσφέρει και προσέφερε
πράγματι η ενάγουσα συνίσταντο σε
πωλήσεις μέσα στην πόλη των Πατρών,
εκτός της πόλης στην ευρύτερη περιφέρεια του Νομού Αχαΐας, αλλά και
σε γειτονικούς νομούς με μονοήμερα
ταξί-δια, καθώς και σε όλη την Ελλάδα
με ταξίδια διαρκείας μέχρι και δέκα ημερών. Η παρεχόμενη εργασία συμφωνήθηκε από Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή για τις πωλήσεις εντός της πόλης
των Πατρών και τα μονοήμερα ταξίδια
στην ευρύτερη περιοχή της, και στους
γειτονικούς νομούς και το ωράριο από
8 πμ μέχρι 16.00. Έτσι η ενάγουσα
προσερχόταν κάθε πρωί κατά τις παραπάνω ημέρες στα γραφεία της επιχείρησης του εναγομένου, ο οποίος καθόριζε τον τόπο παροχής εργασίας κάθε
φορά, την εφοδίαζε με διαφημιστικά
φυλλάδια, γραμμάτια και συναλλαγματικές, καθώς και με έντυπα συμφωνητικά, που αφορούσαν τους υποψήφιους
αγοραστές και αυτή ακολούθως μετέβαινε στον προκαθορισμένο τόπο εργασίας, με αυτοκίνητο που διέθετε γιαυτόν
το σκοπό ο τελευταίος και το οποίο
οδηγούσε υπάλληλος του. Η ενάγουσα
επισκεπτόταν σπίτια και καταστήματα
ενημέρωνε τους υποψήφιους αγοραστές
και εφόσον αυτοί αποφάσιζαν την
αγορά, συμπλήρωνε στο έντυπο συμφωνητικό για λογαριασμό του εναγομένου, το όνομα και τη διεύθυνση του
αγοραστή, ο οποίος και το υπέγραφε,
τα πωλούμενα βιβλία, την αξία τους,
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τον τρόπο της πληρωμής, ενόψει του
ότι το τίμημα πιστωνόταν, εισέπραττε
την προκαταβολή και συμπλήρωνε τα
προαναφερόμενα αξιόγραφα, που κάλυπταν την τμηματική καταβολή του
τι-μήματος, σε διαταγή του τελευταίου.
Περαιτέρω η ενάγουσα παρέδιδε τα
παραπάνω έγγραφα και τα χρήματα
που είχε εισπράξει, ως προκαταβολές
των τιμημάτων, στον οδηγό - υπάλληλο
του εναγομένου, που τα απέδιδε σ’
αυτόν, ενόψει του ότι δεν είχε υποχρέωση από τη μεταξύ τους συμφωνία
να επιστρέψει στα γραφεία της επιχείρησης αυτού μετά τη λήξη του χρόνου
της εργασίας της. Η ενάγουσα συμφωνήθηκε να αμείβεται με μηναίο μισθό
440 ευρώ και σε περίπτωση, που
πραγ-ματοποιούσε πωλήσεις πλέον
των 800.000 δρχ. θα έπαιρνε προμήθεια
10%. Κατά τον ίδιο τρόπο παρείχε τις
υπηρεσίες της και στα ταξίδια, που
πραγματοποιούσε σε άλλες πόλεις της
χώρας, τις οποίες καθόριζε κάθε φορά
ο εναγόμενος, που διαρκούσαν πλέον
της μιας ημέρας, στις οποίες μεταφερόταν με άλλους συναδέλφους της με
αυτοκίνητο του, που οδηγούσε υπάλληλος του. Αποδείχθηκε ακόμα ότι ο εναγόμενος είχε εφοδιάσει την ενάγουσα
με δικό του κινητό τηλέφωνο, με το
οποίο επικοινωνούσαν για όποιο θέμα
ανέκυπτε σχετικά με την παρεχόμενη
εργασία και κατά κύριο λόγο για την
περίπτωση αλλαγής των δρομολογίων.
Η ενάγουσα δεν είχε τη δυνατότητα να
μεταβάλει με δική της πρωτοβουλία τον
τόπο εργασίας που είχε προκαθορίσει
ο εναγόμενος, παρά μόνον εφόσον ο
τελευταίος το ενέκρινε μετά από σχε-τική
ενημέρωση του. Επίσης η ενάγου-σα
δεν είχε τη δυνατότητα να διαθέτει τα
βιβλία του εναγομένου στους αγοραστές με απόλυτη ελευθερία σ’ ότι αφο-
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ρά το ποσόν της προκαταβολής του
τιμήματος, το χρόνο πίστωσης αυτού
και τον τρόπο της τμηματικής καταβολής
του, αλλά δεσμευόταν από τις οδηγίες
και τις εντολές του τελευταίου. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής της ενάγουσας όταν
η εργασία της παρείχετο εκτός της
πό-λης των Πατρών με διανυκτέρευση,
συμφωνήθηκε να καλύπτει ο εναγόμενος. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά ενόψει του ότι η ενάγουσα υποβαλλόταν
στον έλεγχο και την εποπτεία του εναγόμενου κατά τη διάρκεια της παροχής
των υπηρεσιών της προς τον τελευταίο,
ως προς το χρόνο, τον τρόπο και τον
τόπο εκτέλεσης αυτών, οι δε παρεχόμενες οδηγίες και εντολές του ήταν
δεσ-μευτικές γιαυτήν και συνεπώς
τελούσε σε νομική εξάρτηση από αυτόν,
η σχέση που συνέδεε τους συμβαλλόμενους διαδίκους ήταν αυτή της εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στην
παροχή της οποίας διαρκώς προσφερόμενης απέβλεψαν οι ίδιοι και όχι της
σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών. Δε
θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός
ότι ο εναγόμενος φέρεται ότι προσέλαβε
την ενάγουσα ως υπάλληλο γραφείου,
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας,
κατά δήλωση του εικονική στα πλαίσια
προγράμματος επιδότησης των εργοδοτών από τον ΟΑΕΔ και την είχε ασφαλίσει στο ΙΚΑ, αλλά την απασχόλησε ως
περιοδεύουσα πωλήτρια. Ο τελευ-ταίος,
που ισχυρίζεται ότι η μεταξύ αυ-τού
και της ενάγουσας σύμβαση ήταν
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, όπως και με
τους λοιπούς εργαζόμενους στην επιχείρηση του, η οποία (σύμβαση) μάλιστα είχε καταρτισθεί εγγράφως και ότι
είχε συμφωνηθεί αμοιβή με ποσοστά
επί του τιμήματος των πωλήσεων,
δεν προσκομίζει το σχετικό έγγραφο,

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

επι-καλούμενος ότι τούτο εκλάπη από
την ενάγουσα. Ο ισχυρισμός του αυτός
από κανένα αποδεικτικό μέσον αποδείχθηκε, ούτε άλλωστε ο ίδιος μήνυσε
την τελευταία για την πράξη αυτή.
Εξάλλου δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών της ενάγουσας για την είσπραξη
της αμοιβής της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις προσκομιζόμενες έγγραφες
συμβάσεις από τον εναγόμενο, που
αφορούν άλλους εργαζόμενους στην
επιχείρηση του «μίσθωσης ανεξαρτήτων
υπηρεσιών (έργου)», όπως επιγράφονται, υπάρχει όρος περί υποχρέωσης
του αντισυμβαλλόμενου να εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προκειμένου να πληρωθεί. Συνεπώς αν είχε υπογράψει τέτοια σύμβαση
και με την ενάγουσα και με την εκδοχή
ότι αυτή (η σύμβαση) παράνομα αφαιρέθηκε από την τελευταία, θα έπρεπε
να υπήρχαν οι αποδείξεις, που θα του
χορηγούσε προκειμένου να εισπράξει
την αμοιβή της. Περαιτέρω δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει καρτέλα που
τηρούσε για τις λογιστικές ανάγκες της
επιχείρησης του, ως προς την ενάγουσα, από την οποία να προκύπτουν οι
μηνιαίες πωλήσεις, το σχετικό τίμημα,
η αμοιβή της, η καταβολή ή πίστωση
αυτής, όπως προσκόμισε την καρτέλα
της εργαζομένης Μ.Μ. Αν είχε καταρτισθεί τέτοια σύμβαση μεταξύ τους ήταν
αναγκαία η τήρηση τέτοιας καρτέλας.
Περαιτέρω ο εναγόμενος προσκόμισε
στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και ήδη προσκομίζει και επικαλείται ενώπιον του δικαστηρίου τούτου το από 19-2-03 ιδιωτικό έγγραφο,
που υπογράφει η ενάγουσα στο οποίο
αναφέρεται ότι δανείσθηκε από τον
τε-λευταίο άτοκα το ποσόν των 1668
ευ-ρώ. Ακολούθως αναγράφεται ότι
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«το οποίο θα παρακρατείται σιγά σιγά
από παροχή υπηρεσιών που θα προσφέρει στο Δ.Τ(εναγόμενο) (πωλήσεις
των βιβλίων που εκδίδει) και αμείβεται
με προμήθεια». Το έγγραφο αυτό,
που προσκομίσθηκε στο ακροατήριο
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και η
ενά-γουσα αναγνώρισε την υπογραφή
της, πλην όμως ισχυρίσθηκε ότι η προαναφερόμενη παράγραφος έχει τεθεί
μετά την υπογραφή της, δεν το πρόσβαλε όμως ως πλαστό. Από το έγγραφο
αυτό, που με την αναγνώριση της υπογραφής της ενάγουσας και τη μη προσβολή του ως πλαστού, θεωρείται ότι
είναι γνήσιο (άρθρ. 457 ΚΠολΔ), και στο
οποίο περιέχεται εξώδικη ομολογία της

τελευταίας περί αμοιβής της με ποσοστά, που εκτιμάται ελεύθερα από το
δικαστήριο (άρθρ. 352 παρ. 2 ΚΠολΔ),
δεν μπορεί να συναχθεί ασφαλές
τεκμήριο για το είδος της σύμβασης
που καταρτίσθηκε μεταξύ των διαδίκων,
αφού δεν ενισχύεται ούτε συμπορεύεται
με άλλα αποδεικτικά μέσα. Συνεπώς
ορθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εκτίμησε τις αποδείξεις και έκρινε ότι η ένδικη σύμβαση είναι εξαρτημένης εργασίας και όσα αντίθετα υποστηρίζονται
με την έφεση του εναγομένου, πρέπει
να απορριφθούν ως αβάσιμα.

851/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Γούναρης, Αγγελική Βουτσινά).
Σύμβαση εργασίας. Καταχρηστική απόλυση εργαζομένου. Απολύσεις προσωπικού για
οικονομικοτεχνικούς λόγους. Έλεγχος αυτών των απολύσεων αν είναι καταχρηστικές.
Πρώτα ελέγχεται αν πραγματικά συντρέχουν οι επικαλούμενοι από τον εργοδότη
οικονομοτεχνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη μείωση του προσωπικού και αν
διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι λόγοι αυτοί ερευνάται αν η καταγγελία μπορεί να αποτραπεί
με λήψη άλλων ηπιότερων μέτρων όπως η μετάθεση του εργαζομένου σε κενή θέση κατά
το χρόνο της καταγγελίας, κατάργηση υπερωριακής απασχόλησης κ.λ.π. Περιστατικά.

Η άσκηση του δικαιώματος της
καταγγελίας της αορίστου χρόνου συμβάσεως εργασίας (άρθρο 669 παρ. 2 ΑΚ)
απαγορεύεται να υπερβαίνει τα τι-θέμενα
από το άρθρο 281 ΑΚ αντικειμε-νικά
όρια, καθόσον σε αντίθετη περί-πτωση,
η καταγγελία είναι άκυρη, θεω-ρούμενη
ότι δεν έγινε ποτέ, κατ’ άρθρο 174
Α.Κ. Στην περίπτωση δε αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να δέχεται, όπως
και πριν, τις υπηρεσίες του μισθωτού
και, αν καταστεί υπερήμερος περί την
αποδοχή τους, οφείλει να καταβάλει τους

μισθούς του, σύμφωνα με τα άρθ-ρα
648 επ. Και 656 ΑΚ (ΑΠ 653/2000 Δνη
42, 123, ΑΠ 1169/1999 Δνη 41, 720).
Εξάλλου επί απολύσεων οφειλομένων
σε οικονομικοτεχνικούς λόγους, όπως,
μεταξύ άλλων, είναι η αναδιοργάνωση
των υπηρεσιών της επιχείρησης και η
μείωση του προσωπικού για λόγους
οικονομίας, που επιβάλλονται από τις
συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες,
τις οποίες η επιχείρηση αντιμετωπίζει,
απόφαση (επιλογή) του εργοδότη να
ανταπεξέλθει με τον τρόπο αυτό στην
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διαφωνούμενη οικονομική κρίση δεν
ελέγχεται από τα Δικαστήρια. Ελέγχονται
όμως αφενός ο αιτιώδης σύνδεσμος της
επιλογής αυτής και της καταγγελίας της
συμβάσεως εργασίας συγκεκριμένου
εργαζομένου (ως εσχάτου μέσου
αντιμετώπισης των προβλημάτων της
επιχείρησης) και αφετέρου τα κριτήρια
επιλογής του εν λόγω εργαζόμενου
ως απολυτέου, τα οποία πρέπει να
βρίσκονται εντός των προβλεπομένων
από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ
ορίων (ΑΠ 326/2001 Δνη 42, 1310).
Ειδικότερα, στις απολύσεις αυτές ο
δικαστικός έλεγχος για τη διερεύνηση
της καταχρηστικής ή όχι άσκησης της
καταγγελίας από τον εργοδότη γίνονται
σε δύο στάδια. Στο πρώτο ελέγχεται
αν πραγματικά συντρέχουν οι επικαλούμενοι από τον εργοδότη, οικονομικής
ή τεχνικής φύσεως λόγοι, που καθι-στούν
αναγκαία τη μείωση του προ-σωπικού,
και στην περίπτωση που δια-πιστωθεί
ότι οι λόγοι αυτοί είναι υπαρ-κτοί και όχι
προσχηματικοί ερευνάται αν η καταγγελία
μπορεί να αποτραπεί με τη λήψη άλλων,
ηπιότερων, μέτρων, όπως η μετάθεση
του εργαζόμενου σε κενή, κατά το χρόνο
της καταγγελίας, θέση, η κατάργηση
της υπερωριακής απασχόλησης, η
μερική απασχόληση, η δυνατότητα
εξακολούθησης της απα-σχόλησης του
εργαζόμενου με τρο-ποποίηση των όρων
εργασίας (τρο-ποποιητική καταγγελία).
Κριτήριο του γενομένου κατά το στάδιο
αυτό δικα-στικού ελέγχου αποτελεί η
διαπνέουσα το εργατικό δίκαιο αρχή
της αναλο-γικότητας, κατά την οποία
η καταγγελία ασκείται νόμιμα όταν
χρησιμοποιείται ως έσχατο μέσο(ultima
ratio) για την επιδίωξη των σκοπών
του εργοδότη, ο οποίος επιβάλλεται
να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων και
εξίσου αποτελεσμα-τικών μέσων για την
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ικανοποίηση των επιδιωκομένων με την
καταγγελία σκοπών το λιγότερο επαχθές
για τον εργαζόμενο (ΑΠ 279/1996 Δνη
37, 1082). Κατά το δεύτερο στάδιο,
χωρεί ο έλεγχος της ορθής ή μη επιλογής
του απολυτέου με βάση κριτήρια, τα
οποία πρέπει να βρίσκονται εντός των
προβλεπομένων από τη διάταξη του
άρθρου 281 ΑΚ ορίων.
Αποδείχθησαν τα ακόλουθα:
Δυνάμει έγκυρης σύμβασης εξαρτημένης αορίστου χρόνου, που συνάφθηκε
στις 19-1-1998 στο Ρίο Πατρών, η ενάγουσα προσλήφθηκε έκτοτε από την
εναγόμενη εργοδότρια που εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ, για
να εργασθεί, με πενθήμερο εβδομαδιαίως σαραντάωρο, από ώρα 22:00΄ έως
06:00΄ ως λαντζέρα στο τμήμα παροχής
επισιτιστικών υπηρεσιών της προς το
Καζίνο που στεγάζεται σε αίθουσα του
ξενοδοχείου, την οποία είχε μισθώσει και
εκμεταλλεύετο η εταιρεία THEROS INTERNATIONAL GAMING ING για; την
εξυπηρέτηση των πελατών του Καζίνο
και να τους παρέχει φαγητό κατά τις
νυχτερινές ώρες έως και το πρωί (22.00΄
- 06΄. 00). Κατά το χρονικό διάστημα από
την πρόσληψη της ενάγουσας έως τον
μήνα Μάιο 2003, η εναγόμενη εται-ρεία
είχε καταρτίσει έγγραφο συμφωνία με την
THEROS IGI, με την οποία θα παρείχε
υπηρεσίες επισιτιστικές εστια-τορίου (CA
TERING), και δημιουργώντας το ανάλογο
τμήμα CATERING για το καζίνο της
THEROS IGI, με το οποίο ουδεμία άλλη
σχέση συνέδεε την ενα-γόμενη αφού δεν
το εκμεταλλεύετο αυτή αλλά η THEROS
IGI. Η ενάγουσα ανήκε στο τμήμα αυτό
που ήταν τμήμα προσωπικού επιπλέον
αυτού της κουζί-νας του ξενοδοχείου της
εναγόμενης, που είχε επιφορτισθεί με
εξυπηρέτηση μόνο των επισιτιστικών
τμημάτων του ξενοδοχείου (εστιατόριο,
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μπάρ, ταβέρ-να). Το ανωτέρω τμήμα CA
T E R I N G π ε ρι ελάμβ ανε όλες τι ς
ειδικότητες όπως μαγείρου, λαντζέρας,
σερβιτόρου. Ειδι-κότερα, στο τμήμα αυτό
απασχολούντο εκτός της ενάγουσας ο
Θ.Μ του Χ (ως Μάγειρας Α΄), ο Δ.Φ του
Ι (ως Μάγειρας Α΄), ο Α.Α του Δ (ως
Μάγειρας Β΄), η Π.Π του Μ (ως
σερβιτόρα), η Ε.Γ του Π(ως βοηθός στον
μ π ο υ φ έ ) . Τα ά τ ο μ α α υ τ ά
( σ υ μ π ε ρ ι λα μ β α ν ο μ έ ν η ς κα ι τ η ς
ενάγουσας), που απασχολούντο στο
προαναφερόμενο τμήμα, είχαν προσληφθεί ειδικά για την στελέχωση του και
ουδεμία σχέση υπήρχε με τα άλλα τμήματα και υπηρεσίες του ξενοδοχείου της
εναγομένης. Ειδικότερα, το ανωτέρω
τμήμα CATERING δεν διέθετε δική του
κουζίνα και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούσε την κουζίνα του ξενοδοχείου
ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ, στην οποία επίσης εργάζονταν το προσωπικό επισιτιστικών
εργασιών του ανωτέρω ξενοδοχείου. Η
ενάγουσα εργαζόταν στη βάρδια από
22:00 έως 06:00 και η εργασία της
σχετίζονταν με το πλύσιμο των σκευών
και ειδών εστιάσεως που χρησιμοποιούσαν το προσωπικό και οι πελάτες του
καζίνο, που λειτουργούσε στο χώρο του
ανωτέρου ξενοδοχείου κατά την εστίαση
τους, στο διάστημα της ανωτέρω βάρδιας,
κατά το οποίο δεν λει-τουργούσε το
εστιατόριο του ξενοδο-χείου. Την 10-52003 λύθηκε η σύμβα-ση της εναγόμενης
με την εταιρεία THEROS IGI και έπαυσε
η παροχή υπηρεσιών CATERING στο
καζίνο της τελευταίας από την εναγόμενη,
μέσω του ανωτέρω τμήματος CATERING
που της παρείχε αυτή (η εναγόμενη)
λόγω του υψηλού κόστους και των
εξόδων της επί οικονομική ζημία της
εναγόμενης. Η τελευταία έκτοτε, για
οικονομικοτε-χνικούς λόγους
εντασσόμενους στο πλαίσιο άσκησης του
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διευθυντικού της δικαιώματος και για
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της,
αποφάσισε την κατάρ-γηση του
παραπάνω τμήματος, όπου εργαζόταν η
ενάγουσα, αφού πλέον μετά τη λήξη της
ανωτέρω σύμβασης του επισιτισμού από
την εναγόμενη του προσωπικού και των
πελατών της επι-χείρησης καζίνο που
λειτουργούσε στο χώρο του ξενοδοχείου
της, δεν υπήρχε πλέον λόγος ύπαρξης
του εν λόγω τμή-ματος προσωπικού
κουζίνας, δεδο-μένου ότι οι λοιπές
ανάγκες επισιτισμού του ξενοδοχείου της
εναγόμενης εξυπη-ρετούνταν κανονικά
από το εκτός του ανωτέρω τμήματος
εργασίας της ενά-γουσας προσωπικό,
που εργαζόταν στην κουζίνα του
ξενοδοχείου της ενα-γόμενης, το οποίο
μέχρι τότε δεν απασ-χολούνταν στην
παροχή υπηρεσιών επισιτισμού στο
προσωπικό και τους πελάτες του καζίνο.
Περαιτέρω αποδεί-χθηκε ότι μετά την
λύση της ανωτέρω σύμβασης και λόγω
του ότι ακολουθού-σε θερινή περίοδος
(1-5-2003 έως 31-10-2003) και οι ανάγκες
του επισιτιστι-κού τμήματος του
ξενοδοχείου της εναγόμενης ήταν
αυξημένες και προκει-μένου να αποφύγει
την άμεση απόλυση όλων των ως άνω
εργαζόμενων στο προαναφερθέν τμήμα,
που μετά τη λήξη της σύμβασης
επισιτισμού του προσωπικού και των
πελατών του καζίνο, στερούνταν
αντικειμένου και θέσης εργασίας
αντίστοιχα και προς αντιμετώπιση
αναγκών πρόσληψης εποχιακού
προσωπικού για αντιμετώπιση
αυξημένων πρόσθετων αναγκών του
επισιτιστικού τμήματος του ξενοδοχείου,
η εναγόμενη αποφάσισε να διατηρήσει
το προσωπικό του ως άνω καταργηθέντος
τμήματος, μεταξύ του οποίου και η
ενάγουσα, καθόλη τη θερινή περίοδο του
2003, ενισχύο-ντας πρόσκαιρα με τον
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τρόπο αυτό, το ήδη υπάρχον προσωπικό
της κουζίνας του ξενοδοχείου της. Η
ενίσχυση αυτή δεν χρειαζόταν και πέραν
της θερινής περιόδου του έτους 2003
διότι πέραν αυτής δεν υπήρχαν, λόγω
έλλειψης πε-λατών του ξενοδοχείου,
αυξημένες ανάγκες να απασχολεί
πρόσθετο προ-σωπικό στην κουζίνα του
ξενοδοχείου, αυξημένες ανάγκες να
απασχολεί πρόσθετο προσωπικό στην
κουζίνα του ξενοδοχείου πέραν του ήδη
εκεί αρχικά εργαζόμενου προσωπικού,
που εκτός της ανωτέρω περιόδου ήταν
από μόνο του αυτάρκες και επαρκές για
να αντα-ποκριθεί στις μειωμένες εκτός
θερινής περιόδου επισιτιστικές ανάγκες
της επι-χείρησης του ξενοδοχείου της
εναγό-μενης. Έτσι, εντός της εν λόγω
θερινής περιόδου η εναγόμενη άρχισε,
σταδια-κά να απολύει το πρόσθετο και
πλεο-νάζον στην κουζίνα του ξενοδοχείου
της εργαζόμενο προσωπικό του πρώην
τμή-ματος επισιτιστικής εξυπηρέτησης
του προσωπικού και των πελατών του
καζί-νο, που λειτούργησε στο χώρο της.
Ειδι-κότερα, αποχώρησαν:ο Δ.Φ την 205-2003, ο Α.Α την 1-8-2003, ο Θ.Μ και η
Π.Π την 4-8-2003, ο Κ.Π την 14-8-2003
και η Ε.Γ την 20-9-2003. Οι τελευταίοι δεν
ζήτησαν την ακύρωση ως καταχρηστικής
της απόλυσης τους από την εναγόμενη.
Την 28-11-2003 απολύθηκε και η
ενάγουσα, εισπράττοντας τη νόμιμη
αποζημίωση. Η απόλυση αυτή της
ενάγουσας δεν συνιστά καταχρηστική
άσκηση του δικαιώματος της εναγόμενης
κατά τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ,
όπως αβάσιμα η ίδια ισχυρίζεται,
καθόσον μετά την κατάργηση της
λειτουργίας από την εναγομένη του
επισιτιστικού τμήματος προσωπικού της
αποκλειστικά για το προσωπικό και τους
πελάτες του καζίνο που λειτουργούσε στο
χώρο του ξενοδοχείου της, καταργήθηκε
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η θέση εργασίας της ενάγουσας η οποία
πλέον δεν ήταν δυνατό να απασχοληθεί
στο επισιτιστικό τμήμα του ξενοδοχείου
λόγω πληρότητας του ήδη υπάρχοντος
προσωπικού του και μάλιστα σε ωράριο
από 22:00 έως 06:00 ήτοι διάστημα που
δεν ήταν σε λειτουργία το εστιατόριο του
ξενοδοχείου της εναγομένης. Εξάλλου η
ενάγου-σα δεν είχε ενταχθεί λόγω της
φύσεως της συμβάσεως της σε καθεστώς
οργανικής θέσεις ώστε να πρέπει
οπωσδήποτε μετά την κατάργηση του
τμήματος να παραμείνει εργαζόμενη σε
άλλο τμήμα ή διαφορετική θέση, αφού
τέτοια περίπτωση θα προϋπόθετε
τροποποίηση της συμβάσεως της (ΑΠ
998/79 ΕΕΔ 39, 296 ΑΠ 61/1987 ΕΕΔ 47,
880). Περαιτέρω, η τελευταία δεν προέβη στη συνέχεια σε επανασύσταση ή
επαναλειτουργία του τμήματος επισιτισμού αποκλειστικά του προσωπικού και
των πελατών του καζίνο εκμετάλλευσης
της ανωτέρω εταιρείας, ούτε προσέλαβε
μετά την απόλυση της ενάγουσας
πρόσθετο ή άλλο προσωπικό στο
επισιτιστικό τμήμα του ξενοδοχείου της.
Αιφνιδιαστική αλλαγή εκ μέρους της
εναγομένης του ωραρίου παροχής της
εργασίας της ενάγουσας δεν αποδείχθηκε και ο σχετικός ισχυρισμός της
απορριπτέος κρίνεται ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμος, στη δε προσφυγή της στην
Επιθεώρηση Εργασίας αναφέρει όλως
αορίστως ότι υπήρξε «άτακτη απόλυ-ση»
αυτής, χωρίς να προσδιορίζει ειδι-κότερα
παράνομο λόγο απόλυσης της. Από αυτά
ως άνω στοιχεία αποδείχθηκε ότι
εναγόμενη δεν είχε κανένα λόγο να
διατηρεί βάρδια εργασίας λαντζέρας
(όπως η ενάγουσα) από ώρα 22:00 έως
ώρα 06:00 δεδομένου ότι στο ξενοδοχείο
της η λειτουργία του εστιατορίου δεν
υπερέβαινε κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής την 22:00 όπως
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συμβαίνει σε όλες τις ξενοδοχειακές
μονάδες και ως εκ τούτου μετά την ώρα
01:00 δεν υπήρχαν μαγειρικά σκεύη και
είδη εστιάσεως της κουζίνας και του
εστιατορίου του ξενοδοχείου για πλύσιμο, το δε προσωπικό του εστιατορίου
του ξενοδοχείου μετά την θερινή περίοδο
του έτους 2003 ήταν πλήρες και αύταρκες και δεν χρειαζόταν πρόσθετο προσωπικό. Με βάση τα ανωτέρω, η απόλυση της ενάγουσας την 26-11-2003
οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομοτεχνικούς λόγους και σε λόγους αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της εναγόμενης
εταιρείας και όχι σε καταχρηστική άσκηση
εκ μέρους του διευθυντικού της
δικαιώματος έναντι αυτής. Συνεπώς η

αγωγή σύμφωνα και με την προηγηθείσα νομική σκέψη, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη οριστική απόφαση του δέχθηκε τα αυτά δεν έσφαλε αλλά ορθά το
νόμο εφάρμοσε και τις αποδείξεις
εκτίμησε, όσα δε αντίθετα ισχυρίζεται η
εκκαλούσα απορριπτέα κρίνονται ως κατ’
ουσίαν αβάσιμα ως και η έφεση στο
σύνολο της. Τέλος, πρέπει να επι-βληθεί
σε βάρος της εκκαλούσας η δικαστική
δαπάνη της εφεσίβλητης εταιρείας, για
τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας (άρθρα
183, 176 Κ.Πολ.Δικ.), όπως ειδικότερα
ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας
απόφασης.

855/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Καραμπούλιας, Διονύσιος Σακελλάρης,
Ευσταθία Σκούρα).
Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή οι κληρονόμοι του έχουν το δικαίωμα να εγείρουν την
αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσουν σύμφωνα με τα άρθρα 297, 298 και 914 ΑΚ
πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή
των προστηθέντων από αυτόν προσώπων ή όταν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων
νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων σ’ αυτές,
βρίσκεται δε σε αιτιώδη συνάφεια με την μη τήρηση των διατάξεων αυτών. Δεν αρκεί δηλαδή
το ατύχημα να επήλθε από τη μη τήρηση των όρων που επιβάλλονται μόνο από την κοινή
αντίληψη, την υποχρέωση πρόνοιας και από απαιτούμενες στις συναλλαγές επιμέλεια
χωρίς να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόμου. Στην αντίθετη περίπτωση ο παθών ή
οι κληρονόμοι του δικαιούνται ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, αρκεί να συνετέλεσε στην
επέλευση του ατυχήματος και πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν κατά την
έννοια του άρθρ. 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια τους. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρ. 16
ν. 551/1915, όπως τροπ. και κωδικοποιήθηκε με το β.δ. της 24-7/25-8-1920
και διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την
εισαγωγή του Α.Κ. κατά το άρθρο 38 εδ.

α Εισ.Ν.Α.Κ., προκύπτει ότι αυτός που
έπαθε ανικανότητα από εργατικό ατύχημα
ή σε περίπτωση θανάτου του, οι κατά το
άρθρο 6 του ίδιου νόμου συγ-γενείς του,
έχουν δικαίωμα να εγείρουν την αγωγή
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του κοινού δικαίου και να ζητήσουν,
σύμφωνα με τα άρθρα 297, 298 και 914
Α.Κ., πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το
ατύχημα μπορεί να απο-δοθεί σε δόλο του
εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν
προσώπων ή όταν δεν τηρήθηκαν οι
διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων
και κανονισμών για τους όρους ασφαλείας
των εργαζομένων σ’ αυτές, βρίσκεται δε σε
αιτιώδη συνάφεια με την μη τήρηση των
διατάξεων τούτων. Τέτοιες διατάξεις είναι
εκείνες οι οποίες ειδικώς προβλέπουν
τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων
δηλ. προσδιορίζουν τους όρους που
πρέπει να τηρηθούν μνημονεύοντας
συγκεκριμένα μέτρα, μέσα και τρόπους
προς επίτευξη της ασφάλειας των
εργαζόμενων. Δεν αρκεί δηλαδή ότι το
ατύχημα επήλθε από τη μη τήρηση όρων,
που επιβάλλονται μόνο από την κοινή
αντίληψη, την υποχρέωση πρόνοιας
και την απαι-τούμενη στις συναλλαγές
επιμέλεια, χωρίς να προβλέπονται από
ειδική διάταξη νόμου. (Ολ. ΑΠ 26/1995,
ΑΠ 15/2002, ΑΠ 289/2004 Ελλ.Δνη 2005,
785). Επομένως στην περίπτωση που το
εργατικό ατύχημα δεν προήλθε από δόλο
ή τη μη τήρηση των διατάξεων για τους
όρους ασφαλείας των εργαζομέ-νων, ο
παθών και σε περίπτωση θανά-του οι
συγγενείς του δικαιούνται χρημα-τική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή
ψυχικής οδύνης, αρκεί να συνετέλεσε στην
επέλευση του ατυχήματος και πταίσμα του
εργοδότη ή των προστη-θέντων από
αυτόν με την έννοια του άρθρ. 914 ΑΚ,
δηλαδή αρκεί να συντρέ-χει οποιαδήποτε
αμέλεια αυτών. (ΑΠ 1102/2003 Ελλ.Δνη
2005, 1376).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος
εναγόμενος διατηρεί στην οδό Π.3 του
Μεσολογγίου βιοτεχνία επεξεργασίας
μαρμάρου. Αυτός είχε προσλάβει από
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το έτος 2001 με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου τον Δ.Φ
ως εργάτη. Την 6-12-2002 ο πρώτος
εναγόμενος είχε μεταφέρει στο χώρο
της βιοτεχνίας του μαρμάρινες πλάκες
διαστάσεων 2,50 μ. Χ 1,40μ. και ήθελε
να τις εκφορτώσει από το αυτοκίνητο
που τις μετέφερε στον ειδικό χώρο της
επιχείρησης του. Για την εκφόρτωση
χρησιμοποιήθηκε το υπ’ αριθμ. ΜΕΑ
9481 Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, το οποίο έφερε
ανυψωτικό μηχάνημα (παπαγάλο) με
ικρίωμα (βέλος) και το οποίο ανήκε στον
τρίτο εναγόμενο, ο οποίος είχε και νόμιμη άδεια χειριστή του μηχανήματος. Τα
δύο οχήματα είχαν σταθμεύσει το ένα
δίπλα στο άλλο και η εκφόρτωση γινό-ταν
ως εξής:Ο πρώτος εναγόμενος βρισκόταν στην «καρότσα» του φορτηγού
αυτοκινήτου, όπου υπήρχαν οι μαρμαρόπλακες, ο τρίτος εναγόμενος βρισκόταν στο κουβούκλιο του αυτοκινήτου,
όπου και χειριζόταν από εκεί το ανυψωτικό μηχάνημα, σύμφωνα με τις υποδείξεις που ελάμβανε, και ο εργαζόμενος
Δ.Φ ήταν στο έδαφος στο χώρο εναπόθεσης των μαρμάρων. Ο πρώτος εναγόμενος τοποθετούσε τις πλάκες μαρμάρου στην ειδική τσιμπίδα του μηχανήματος και στη συνέχεια έδινε εντολή
στον τρίτο εναγόμενο να τις μεταφέρει.
Αυτός με κατάλληλους ελιγμούς ανύψωνε τις πλάκες και τις μετέφερε και τις
τοποθετούσε στην ειδική θέση εντός της
επιχείρησης, όπου βρισκόταν ο Δ.Φ, ο
οποίος, αφού οι πλάκες βρισκόταν στη
σωστή θέση, απελευθέρωνε την τσιμπίδα. Περί ώρα 14.45 και ενώ είχε γίνει
εκφόρτωση αρκετών πλακών, ο πρώτος
εναγόμενος τοποθέτησε στη «τσιμπίδα»
τρείς πλάκες μαζί, συνολικού βάρους
ενός τόνου περίπου και έδωσε εντολή
στον τρίτο εναγόμενο να τις μεταφέρει.
Αυτός τις μετέφερε και τις τοποθέτησε
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στο έδαφος σε όρθια θέση, όπως και
τις προηγούμενες. Ο Δ.Φ απασφάλισε
την τσιμπίδα, πλην όμως οι πλάκες δεν
εξέκλιναν στην αντίθετη κατεύθυνση
από το σώμα του Δ.Φ, όπως γινόταν
μέχρι τώρα, άλλα πήραν κλίση προς
το σώμα του με αποτέλεσμα να τον
καταπλακώσουν και να τραυματιστεί
θανασίμως. Ειδικότερα αυτός υπέστη
κατάγματα των πλευρών αμφώ, χαλαρό
θώρακα, αριστερά και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω θλάσης του
πνευμονικού παρεγχύματος. Αυτός
διεκομίσθη στο Γ.Ν. Νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια στο Γ.Π.Ν.
Πατρών, όπου νοσηλεύθηκε μέχρι την
9-1-2003, οπότε και επήλθε ο θάνατος
του, ο οποίος ήταν απότοκος του τραυματισμού του. Ο θάνατος Δ.Φ οφειλόταν
σε αμέλεια του πρώτου εναγομένου,
ο οποίος αφενός μεν είχε αγκιστρώσει
προς μεταφορά τρεις πλάκες μαζί,
αφετέρου δεν είχε προσλάβει και τοποθετήσει και άλλο εργαζόμενο άτομο στο
χώρο απαγκίστρωσης των μαρμάρων,
όπου βρισκόταν ο παθών. Ειδικότερα
η μεταφορά τριών πλακών μαρμάρου
συνολικού βάρους ενός τόνου δημιούργησε πρόβλημα ευστάθειας αυτών όταν
τοποθετήθηκαν όρθιες στο έδαφος, με
αποτέλέσμα να μην έχουν πάρει την
απαιτούμενη σωστή κλίση (αντίθετη του
σώματος του παθόντος). Έτσι όταν ο
Δ.Φ απελευθέρωσε την τσιμπίδα, αυτές
πήραν κλίση προς την πλευρά του σώματος του κα τον καταπλάκωσαν. Εάν
όμως μεταφερόταν μία πλάκα μαρμάρου και υπήρχε και δεύτερος εργαζόμενος στον ίδιο χώρο, οπωσδήποτε θα
αποφευγόταν το ατύχημα, αφού αφενός
μεν θα μπορούσαν να διαπίστωναν εάν οι
πλάκες είχαν πάρει την κατάλληλη κλίση
πριν την απαγκίστρωση αφετέ-ρου θα
μπορούσαν ο ένας να απα-γκίστρωνε
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και ο άλλος ταυτόχρονα να έδινε αντίθετη
κλίση στα μάρμαρα. Πέ-ραν τούτων δεν
είχε μεριμνήσει και για την τοποθέτηση
προφυλακτικών δοκών –αντιστηριγμάτων
στην πλευρά του ερ-γαζόμενου, ώστε
στην περίπτωση που οι πλάκες έπαιρναν
αντίθετη κλίση (όπως στην προκειμένη
περίπτωση) να τις συγκρατήσουν και να
μην καταπλα-κώσουν τον εργαζόμενο.
Αλλά και ο παθών είναι συνυπαίτιος και
μάλιστα σε ποσοστό 30% διότι όφειλε,
πριν την απασφάλιση του άγκιστρου
που συγκρατούσε τις πλάκες, να ελέγξει
εάν αυτές είχαν πάρει την απαιτούμενη
κλίση, αφού ως έμπειρος εργαζόμενος,
εφόσον εργαζόταν πλέον του έτους και
είχε κάνει την ίδια εργασία αρκετές φορές, γνώριζε ότι δεν αρκούσε η μυϊκή του
δύναμη για να συγκρατήσει τις πλά-κες,
πολλώ μάλλον που στη συγκεκρι-μένη
περίπτωση μεταφέρονταν τρεις πλάκες
μαζί. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι ο
πρώτος εναγόμενος παρέβη τα μέτρα
ασφαλείας για τους εργαζόμενους χωρίς
να εξειδικεύουν ποία είναι αυτά τα μέτρα
που έπρεπε να λάβει ο εναγόμενος
εργοδότης. Εξάλλου αποδείχθηκε ότι
ο τελευταίος είχε τηρήσει τις γενικές
διατάξεις για τους όρους ασφαλείας
των εργαζομένων, χωρίς να υπάρχουν
στη συγκεκριμένη περίπτωση διατάξεις
που να προσδιορίζουν τους όρους
που πρέπει να τηρηθούν καθώς και τα
μέσα και τους τρόπους τήρησης τους.
Επομένως, ο θανάσιμος τραυματισμός
του Δ.Φ οφειλόταν σε κοινόπταίσμα
(αμέλεια) του πρώτου εναγομένου κατά
την έννοια των διατάξεων των άρθρ.
914 επ. ΑΚ και όχι στη μη τήρηση
των νόμων για τους όρους ασφαλείας
των εργαζομένων. Συνεπώς, εφόσον
αποδείχθηκε ότι ο παθών εργαζόμενος
ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, οι ενάγοντες δικαιούνται αποζημίωση μόνο για
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χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής
οδύνης και τα κονδύλια για αποζημίωση
λόγω στέρησης διατροφής και εξόδων
κηδείας πρέπει ν’ απορριφθούν ως
αβάσιμα. Σύμφωνα με τα παραπάνω
αποδειχθέντα ουδεμία αμέλεια βαρύνει
τους δεύτερο και τρίτο των εναγομένων.
Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι ο δεύτερος
εναγόμενος δεν ήταν εργοδότης του
θανόντος, αφού καμμιά σχέση δεν είχε
με την επιχείρηση του πρώτου εναγομένου. Περαιτέρω ο τρίτος εναγόμενος δεν
έχει αμέλεια για το ατύχημα. Ειδικότερα,
όπως προαναφέρεται, αυτός ήταν ο
χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος, ο οποίος βρισκόταν εντός του κουβουκλίου του φορτηγού αυτοκινήτου
του και κατευθυνόταν από τρίτους ως
προς τις ενέργειες του. Στη συγκεκριμένη
πε-ρίπτωση τοποθέτησε κανονικά τις
πλά-κες μαρμάρου στο χώρο όπου
του υπο-δείχθηκε και η απαγκίστρωση
τούτων έγινε από τον θανόντα. Συνεπώς
ουδε-μία αμέλεια τον βαρύνει. Περαιτέρω
αποδείχθηκε ότι ο θανών ήταν σύζυγος
της πρώτης ενάγουσας, πατέρας των
δευτέρας και τρίτου των εναγόντων και
αδελφός της τετάρτης και ογδόου τούτων. Ειδικότερα ο θανών βρισκόταν

σε διάσταση με την πρώτη ενάγουσα
σύζυ-γο του από το τέλος του έτους
1999. Οι σχέσεις όμως των διαδίκων
δεν ήταν ιδιαίτερα διαταραγμένες και
υπήρχε κά-ποια επικοινωνία μεταξύ
τους, λαμβα-νομένου υπόψη ότι υπήρχαν
ανήλικα τέκνα, την επιμέλεια των οποίων
είχε η ενάγουσα μητέρα τους, ενώ
όπως κατέ-θεσε ο μάρτυρας απόδειξης
αυτή (ενάγουσα) τον επισκέφθηκε στο
νοσοκο-μείο μετά τον τραυματισμό του.
Επομένως από το θάνατο του, όλοι οι
ενάγοντες και η σύζυγος του, δοκίμασαν
θλίψη και πόνο και συνεπώς υπέστησαν
ψυχική οδύνη. Επομένως, λαμβανομένων
κυρίως υπόψη των συνθηκών που
έγινε το ατύχημα και προπεριγράφεται
λεπτομερώς, το βαθμό υπαιτιότητας
του εναγομένου, τη συνυπαιτιότητα του
θανόντος και την κοινωνική και οικονομική
κατάσταση των διαδίκων μερών, πρέπει
να τους επιδικαστούν τα παρακάτω
χρηματικά ποσά, τα οποία κρίνονται
εύλογα. Ειδικότερα στην πρώτη ενάγουσα
σύζυγο του 3.000€, σε καθένα από τους
δεύτερη και τρίτο των εναγόντων – τέκνων
του, 30.000€ και σε καθένα από τους
τετάρτη και όγδοο των εναγόντων –
αδελφών του 9.000 €.

876/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Ελένη Χαλιώτη, Δικαστικός
Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ. Πέτρος Κωνσταντινόπουλος).
Τ.Ε.Ι. Τακτικά μέλη(του διδακτικού προσωπικού) είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τα έκτακτα
μέλη απασχολούνται στα Τ.Ε.Ι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Τρόπος εκλογής
των μελών κάθε κατηγορίας. Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). Οι οδηγίες που εκδίδονται
απευθύνονται όχι απευθείας στους ιδιώτες θεσπίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις
τους, αλλά μόνον προς τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., αφού μόνον αυτά έχουν τη δυνατότητα
να λάβουν τα μέτρα με τα οποία θα καταστεί εφικτή η επίτευξη του επιδιωκόμενου
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αποτελέσματος. Πότε υπάρχει η δυνατότητα στους ιδιώτες να επικαλεσθούν έναντι του
κράτους. Πάντως το κοινοτικό δίκαιο δεν υπερισχύει του Συντάγματος γιατί λείπει σχετική
διάταξη στο ίδιο το Σύνταγμα. Ρύθμιση των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας. Περιστατικά.

Με το ν. 576/1977, κατ’ επιταγή της
παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγ-ματος,
ο κοινός νομοθέτης προέβλεψε την
ίδρυση των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως
(Κ.Α.Τ.Ε.Ε), τα οποία κατά το άρθρο 27
του νόμου, συγκροτούσαν Ανώτερες
Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές. Τα
Κέντρα αυτά καταργήθηκαν με το άρθρο
35 παρ. 1 του ν. 1404/1983, ιδρύθηκαν
δε αντιστοίχως, μετά ταύτα, τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι), που, κατά
το άρθρο 1 παρ.1 του νόμου αυτού, είναι
σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
κατά την παρ. 2 δε του ίδιου νόμου
διακρίνονται σαφώς, ως προς τον ρόλο
και την κατεύθυνση των ίδιων και των
αποφοίτων τους και ως προς το
περιεχόμενο και τους τίτλους σπουδών,
από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι), έχοντας την ειδικότερη αποστολή
που αναφέρεται στην εν λόγω παρ. 2. Με
το μεταγενέστερο ν.2916 της 1/11.6.2001
επιχειρήθηκε να διαρθρωθεί η ανώτατη
εκπαίδευση από δύο παράλληλους τομείς, τον πανεπιστημιακό, που συναπαρτίζουν τα υφιστάμενα ΑΕΙ, και τον
τεχνολογικό, μη πανεπιστημιακό, που
περιλαμβάνει τα Τ.Ε.Ι (ΕφΘεσ 1405/2005
Αρμ. 61.81). Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο ιδρυτικό νόμο των ΤΕΙ
(άρθρα 3 παρ. 1 του ν. 1404/1983)τα μέλη
του ΤΕΙ διακρίνονται σε τακτικά και
έκτακτα. Τα τακτικά μέλη είναι δημόσιοι
λειτουργοί και απολαμβάνουν τις εγγυήσεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος. Τα έκτακτα μέλη είναι οι Επισκέπτες Καθηγητές και εκείνα τα μέλη, τα
οποία απασχολούνται στα ΤΕΙ με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ήτοι

οι επιστημονικοί και εργαστηριακοί
συνεργάτες. Τόσο για το τακτικό Εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και για το έκτακτο Εκπαιδευτικό προσωπικό (συνεργάτες) προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής –
εκλογής. Α) Τα τακτικά μέλη εκλέγονται
από Εκλεκτορικά Σώματα, σύμφωνα με
τα προσόντα που αντιστοιχούν στη βαθμίδα της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί (Καθηγητής ΤΕΙ, Αναπληρωτής
Καθηγητής ΤΕΙ, Επίκουρος Καθηγητής
ΤΕΙ και Καθηγητής Εφαρμογών) και κα-τά
την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία (άρθρα 15 και 16 ν. 1404/1983).
Η εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθη-γητή και
Αναπληρωτή Καθηγητή γίνεται με
προκήρυξη της θέσεως και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα. Από τα
ανωτέρω συνάγεται ότι πρόθεση του
νομοθέτη και της διοίκησης είναι να
καλύπτονται οι πάγιες ανάγκες των ΤΕΙ
με προσωπικό που διαθέτει αυξημένα
προσόντα με ανώτερο σκοπό την αναβάθμιση των Ιδρυμάτων και για το λόγο
αυτό η πρόσληψη του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται με ειδικές
διαδικασίες εκλογής και αυστηρότερα
κριτήρια. Εξάλλου, η πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού με τη διαδικασία εκλογής είναι χαρακτηριστικό
γνώρισμα των Ιδρυμάτων της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και προσιδιάζει με το ρόλο
και την αποστολή των ΤΕΙ, όπως αυτά
προδιαγράφονται στο άρθρο 1 του ν.
2916/2001 αφού «….Τα ΤΕΙ έχουν ως
αποστολή α)να παρέχουν θεωρητι-κή και
πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την
εφαρμογή επιστημονικών, τεχνο-λογικών,
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καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και
δεξιοτήτων στο επάγγελμα, β)να
συμβάλλουν στη δημιουργία υπευθύνων
πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως
στελέχη εφαρμογής στα πλαίσια του
δημοκρατικού προγραμματισμού στην
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της
χώρας». Για να επιτευχθούν οι στόχοι
αυτοί θα πρέπει τα ΤΕΙ να στελεχώνονται
από υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο
προσωπικό, το οποίο θα παρέχει
εκπαίδευση υψηλού εκπαιδευτικού
επιστημονικού και κοινωνικού κύρους
στους φοιτητές, ώστε να μπορούν να
εξελιχθούν επιστημονικά και επαγγελματικά και να είναι ανταγωνιστικοί στην
Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά εργασίας.
Β) Καθόσον αφορά το Έκτακτο Προσωπικό, ήτοι τους Συνεργάτες, τούτο διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, που ορίζεται στο άρθρο 19 του ν. 1404/1983 σε
συνδυασμό με το π .δ. 163/2002 (ΦΕΚ
149), σύμφωνα με τα οποία 1) για την
κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων
επιστημονικών αναγκών των ΤΕΙ μπορεί
να προσλαμβάνεται εκπαιδευτικό
προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η
οποία μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα
ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά
έτη. 2) Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπι-κό
προσλαμβάνεται σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού
Συνεργάτη, καθώς και στην κατηγορία
Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων, για
τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα
ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων
Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή
Εφαρμογών, καθώς και των μελών του
Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ξένων
γλωσσών, αντίστοιχα. 3) Η απασχόλη-ση
των Συνεργατών μπορεί να είναι πλήρης
ή μερική, στην προκήρυξη δε ορίζονται
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μεταξύ άλλων: το γνωστικό αντικείμενο ή
η ειδικότητα, κατά περίπτωση, της προς
πλήρωση θέσης και η εβδομαδιαία
απασχόληση, δημοσιεύεται το πρώτο
δεκαήμερο του Μαΐου για το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος και η σύμβαση μεταξύ
ΤΕΙ και προσλαμβανόμενου υπογράφεται
πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους.
Όταν οι υποψήφιοι που προέρχονται για
την πλήρωση της θέσης δεν διαθέτουν τα
απαιτούμενα προσόντα, τότε επιτρέπεται
η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία διδακτικού
έργου σε υποψήφιους που κατέχουν
τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο
σπουδών για τους Εργαστηριακούς
Συνεργάτες και διδακτορικό δίπλωμα
προκειμένου περί Επιστημονικών
Συνεργατών. Στις περιπτώσεις αυτές ο
συνολικός χρόνος απασχόλησης των
Επιστημο-νικών Συνεργατών δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις 12 ώρες εβδομαδιαίως
και των Εργαστηριακών τις 15 ώρες
εβδομαδιαίως. Με τους ίδιους όρους
μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο μέχρι
5 ωρών εβδομαδιαίως, ως υπερωριακή
απασχόληση, σε μόνιμους ή μη
υπαλλήλους του Δημοσίου. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983
αναφέρεται ρητά ότι η ενδεχόμενη
απασχόληση του προσωπικού του
παρόντος άρθρου για ένα ή περισσότερα
εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο ΤΕΙ, σε καμία
περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα
μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου
χ ρό ν ο υ ή ά λ λ α δι κ α ι ώμ α τ α , μ η
προβλεπόμενα από το νόμο αυτό, έναντι
του ΤΕΙ ή του Δημοσίου. Με βάση τα
ανωτέρω εκτεθέντα συνάγεται ότι οι
προσλήψεις των εκτάκτων μελών
(επιστημονικών και εργαστηριακών
συνεργατών) από τα ΤΕΙ, δεν γίνονται με
τη διαδικασία, τη δημοσιότητα, την
αυστηρότητα, τις απαιτήσεις και τον
έντονο ανταγωνισμό που ισχύει για
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επιλογή των τακτικών καθηγητών, αφού
α) είναι μειωμένα τα προσόντα που
απαιτούνται για την πρόσληψη τους, β)
είναι διαφορετικές οι διαδικασίες εκλογής
(π.χ. αντί των Εκλεκτορικών Σωμάτων
που απαρτίζονται από ειδικούς
επιστήμονες, οι επιλογές γίνονται από
όργανα διοίκησης, δηλαδή το Συμβούλιο
του Τμήματος και το Συμ-βούλιο του ΤΕΙ),
δεν διεξάγεται έλεγχος νομιμότητας από
το ΥΠΕΠΘ, καθώς και δ) οι προκηρύξεις
για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού
προσωπικού λαμβάνουν μειωμένα
δημοσιότητα. Λόγω δε των
μεταβαλλόμενων αναγκών που
προκύπτουν στα ΤΕΙ, είτε από
αποχωρήσεις τακτικού εκπαιδευτικού
προσωπικού, είτε από ίδρυση νέων
Τμημάτων, είτε από τη νόμιμη απουσία
των τακτικών εκπαιδευτικών (άδειες
αναρρωτικές ή εκπαιδευτικές) η διαδικασία πρόσληψης τους είναι συνοπτική
και ταχεία σε αντίθεση με αυτή του
τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού.
Περαιτέρω, από το άρθρο 249 παρ.1, 3
της Ενοποιημένης απόδοσης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (πρώην άρθρο 189 παρ.1, 3)
προκύπτει σαφώς ότι οι Οδηγίες που
εκδίδουν προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με το Συμβούλιο ή
η Επιτροπή) αποτελούν παράγωγο
κοινοτικό δίκαιο και δεσμεύουν κάθε
κράτος – μέλος της Ένωσης στο οποίο
απευθύνονται όσον αφορά το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνουν
την επιλογή του τύπου και των μέσων
στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.
Έτσι, οι Οδηγίες απευθύνονται όχι απ’
ευθείας στους ιδιώτες, θεσπίζοντας
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, αλλά
μόνον προς τα κράτη – μέλη της Ε.Ε.,
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αφού μόνον αυτά έχουν τη δυνατότητα να
λάβουν τα μέτρα με τα οποία θα καταστεί
εφικτή η επίτευξη του επιδιωκόμενου
αποτελέσματος. Το κράτος – μέλος που
είναι αποδέκτης της Οδηγίας έχει την
υποχρέωση να πραγματοποιήσει τα
αποτελέσματα αυτά μέσα στην τασσόμενη
προθεσμία, με μέσα και τύπο όμως τα
οποία το ίδιο θα επιλέξει (Νόμο, Προεδρικό
Διάταγμα, Υπουργική απόφαση και εν
γένει κανόνες δικαίου της εθνικής έννομης
τάξης). Αν η οδηγία περιέχει κανόνες
σαφείς και ορισμένους, που δεν έχουν
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, δεκτικούς
απ’ ευθείας εφαρμογής, δηλαδή οι
διατάξεις της είναι χωρίς αιρέσεις,
επιφυλάξεις, περιθώρια επιλογής και
επαρκώς ακριβείς, ώστε να καθίσταται
δυνατό στα εθνικά δικαστήρια να
προσδιορίσουν το ακριβές περιεχόμενο
του δικαιώματος, τον δικαιούχο και τον
υπόχρεο αυτού, καθώς και τον τρόπο
άσκησης του, τότε υπάρχει η δυνατότητα
στους ιδιώτες κατά πάγια νομολογία του
ΔΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 189 παρ.
3 της Συνθήκης και μόνο μετά τη λήξη της
προθεσμίας που τίθεται για τη μεταφορά
της στο εθνικό δίκαιο, να την επικαλεσθούν
έναντι του κράτους (κάθετη ισχύς της
οδηγίας). Σε περίπτωση που οι διατάξεις
της Οδη-γίας δεν είναι σαφείς, επαρκείς
και ανε-πιφύλακτες και επομένως δεν
μπορούν να εφαρμοσθούν, οι ιδιώτες
μπορούν να προσφύγουν στα εθνικά
δικαστήρια και να ζητήσουν από το
κράτος- μέλος αποζημίωση για τη ζημία
που υπέστη-σαν λόγω της μη μεταφοράς
της Οδη-γίας στο εσωτερικό δίκαιο του. Ο
εθνι-κός νομοθέτης δεν έχει την εξουσία
να μεταβάλει τις διατάξεις της Οδηγίας,
διότι τότε παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο,
το οποίο υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης
διάταξης του εσωτερικού δικαίου, κατ’
άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος βάσει
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του οποίου η Ελλάδα προσχώρησε στις
ευρωπαϊκές κοινότητες από 1.1.1981,
δυνάμει της από 28.5.1979 συνθήκης
προσχωρήσεως της Ελλάδος στην
Ε.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 945/1979
(Ολ.ΑΠ 23/1998 ΕλλΔνη 39.793, ΑΠ
1330/2000 ΕλλΔνη 43.387). Όμως, το
κοινοτικό δίκαιο δεν υπερισχύει και αυτού
του Συντάγματος και τούτο διότι λείπει η
σχετική διάταξη στο ίδιο το Σύνταγμα που
θα όριζε τον παραμερισμό του υπέρ του
κοινοτικού δικαίου σε περίπτωση
σύγκρουσης κάποιας διάταξης του
τελευταίου με αυτό και επομένως δεν είναι
νομικά ορθό να προσδίδεται υπεροχή των
κοινοτικών διατάξεων έναντι του
Συντάγματος, αφού η ισχύς των διατάξεων
αυτών στην ελληνική έννομη τάξη
ερείδεται ακριβώς επί του ιδίου
Συντάγματος και ειδικότερα στο άρθρο 28
αυτού που προαναφέρθηκε (ΣΤΕ
2807/1997 Αρμ. 1997. 1182). Με την
Οδηγία 1999/70 Ε.Κ του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28.6.1999 (ΕΕL
175/10.7.1999) υιοθετήθηκε, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 139 παρ. 2 της
Συνθήκης της Ε.Κ., η συμφωνία – πλαίσιο
για την εργασία ορισμένου χρόνου, η
οποία συνήθη στις 18.3.1999 μεταξύ των
διεπαγγελματι-κών οργανώσεων γενικού
χαρακτήρα (CES, UNICE και CEEP) και
με την οποία (συμφωνία- πλαίσιο)
αναγνωρί-στηκε ότι οι συμβάσεις αορίστου
χρό-νου είναι και θα συνεχίσουν να είναι
η γενική μορφή εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και εργαζομένων και
ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμέ-νου
χρόνου ανταποκρίνονται, σε ορισμέ-νες
περιπτώσεις, στις ανάγκες τόσο των
εργοδοτών όσο και των εργαζομένων
(παράγραφος 2 προοιμίου) και ότι η
χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου
βάσει αντικειμενικών λόγων είναι ένας
τρόπος για να προληφθεί η κατάχρηση
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(με αριθ. 7 γενική παρατήρηση). Με τη
ρήτρα 1 του παραρτήματος της Οδηγίας
αυτής ορίζεται ότι σκοπός της συμφωνίας
είναι η βελτίωση της ποιότητας της
εργασίας ορισμένου χρόνου με τη
διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της
μη διάκρισης και η καθιέρωση ενός
πλαισίου για να αποτραπεί η κατάχρηση
που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση
διαδοχικών συμβάσεων ή εργασιακών
σχέσεων ορισμένου χρόνου. Με τη ρήτρα
2 ορίζεται ότι η άνω συμφωνία εφαρμόζεται
σε όλους τους εργαζομένους που έχουν
σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου
χρόνου, όπως αυτές καθορίζονται από τη
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή
την πρακτική σε κάθε κράτος μέλος.
Δηλαδή περι-λαμβάνει τους
απασχολουμένους τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στον Δημόσιο Τομέα, καθώς και
αυτούς που απασχολούνται με συμβάσεις
έργου που υποκρύπτουν σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας. Η άνω οδηγία δεν
εφαρμόζεται κατά την ίδια ρήτρα 2 μόνον
σε σχέσεις βασικής επαγγελματικής
κατάρτισης και τα συστήματα μαθητείας,
καθώς και σε συμβάσεις ή σχέσεις
εργασίας που έχουν συναφθεί στο
πλαίσιο ενός ειδικού δημόσιου ή από το
δημόσιο υποστηριζόμενου προγράμματος
κα-τάρτισης, ένταξης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Επίσης, στο προοίμιο της
συμφωνίας – πλαίσιο για την εργασία
ορισμένου χρόνου ορίζεται ότι η συμφωνία αυτή εφαρμόζεται στους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου,
εξαιρουμένων εκείνων που έχουν τοποθετηθεί από ένα πρακτορείο παροχής
προσωρινού προσωπικού στη διάθεση
μιας επιχείρησης. Περαιτέρω, όπως
προκύπτει τόσο από το προοίμιο όσο και
από το περιεχόμενο της Οδηγίας 1999/70/
Ε.Κ. και της κυρωθείσας με αυτήν
συμφωνίας – πλαισίου, δεν καθο-ρίζονται
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τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία πρέπει
να λάβει κάθε κράτος μέλος για να
αποτρέψει την καταχρηστική
χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα, η Οδηγία στο άρθρο 2 ορίζει απλώς
ότι «τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις που είναι απαραίτητες για να
συμμορφωθούν με την παρούσα
οδηγία….οφείλουν να λαμβάνουν κάθε
απαραίτητο μέτρο που να τους επιτρέπει
ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να
διασφαλίζουν τα αποτελέσματα που
επιβάλλει η παρούσα οδηγία…», η δε
συμφωνία- πλαίσιο ορίζει στην
παράγραφο 3 του προοιμίου ότι «η
παρούσα συμφωνία καθορίζει τις γενικές
αρχές και τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά
με την εργασία ορισμένου χρόνου,
αναγνωρίζοντας ότι για τις λεπτομέρειες
της εφαρμογής πρέπει να ληφθούν
υπόψη τα πραγματικά στοιχεία των
συγκεκριμένων εθνικών, τομεακών και
εποχιακών καταστάσεων», στην υπ’ αριθ.
10 γενική παρατήρηση ότι «η παρούσα
συμφωνία παραπέμπει στα κράτη μέλη
και τους κοινωνικούς εταίρους για τον
καθορισμό των λεπτο-μερειών εφαρμογής
των γενικών αρχών της, των ελάχιστων
απαιτήσεων και δια-τάξεων, ώστε να
ληφθεί υπόψη η κατά-σταση κάθε κράτους
μέλους και οι ιδιαί-τερες συνθήκες
ορισμένων τομέων και επαγγελμάτων….»,
στη ρήτρα 4 παρ.3 ότι « Οι λεπτομέρειες
εφαρμογής της παρούσας ρήτρας (αρχή
της μη διάκρι-σης) καθορίζονται από τα
κράτη μέλη…λαμβάνοντας υπόψη την
κοινοτική νομοθεσία και τη νομοθεσία, τις
συλλο-γικές συμβάσεις και την πρακτική
σε εθνικό επίπεδο» και στη ρήτρα 5 ότι
«1. Για να αποτραπεί η κατάχρηση που
μπορεί να προκύψει από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέ-
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σεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τα
κράτη μέλη, ύστερα από διαβουλεύσεις
με τους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα
με την εθνική νομοθεσία, συλλογικές
συμβάσεις ή πρακτική, ή /και οι κοινωνικοί εταίροι, όταν δεν υπάρχουν ισοδύναμα νομοθετικά μέτρα, για την πρόλη-ψη
των καταχρήσεων λαμβάνουν κατά τρόπο
που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες
ειδικών τομέων ή/ και κατηγοριών
εργαζομένων, ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα μέτρα: α) αντικειμενικούς
λόγους που να δικαιολογούν την
ανανέωση τέτοιων συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας, β) τη μέγιστη συνολική
διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, γ)τον
αριθμό των ανανεώσεων τέτοιων
συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας.2. Τα
κράτη μέλη, ύστερα από διαβουλεύσεις
με τους κοινωνικούς εταίρους ή/και οι
κοινωνικοί εταίροι καθορίζουν, όταν
χρειάζεται, υπό ποίες συνθήκες οι
συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου:α) θεωρούνται «διαδοχικές», β)
χαρακτηρίζονται συμβάσεις ή σχέσεις
αορίστου χρόνου». Ενόψει αυτών πρέπει
να γίνει δεκτό, ότι δεν καθορίζονται από
τις διατάξεις της Οδηγίας και το παράρτημα
αυτής τα συγκεκριμένα μέτρα και οι
κυρώσεις που πρέπει να θεσπίσει κάθε
κράτος μέλος για να αποτρέψει την
καταχρηστική χρησιμοποίηση διαδοχικών
συμβάσεων ορισμένου χρόνου, αλλά
αφήνεται στον εθνικό νομοθέτη ευρύ
περιθώριο επιλογών (από θέσπιση
αντικειμενικών λόγων που να δικαιολογούν
την ανανέωση τέτοιων συμβάσεων και τον
καθορισμό μέγιστης συνολικής διάρκειας
και τους αριθμού ανανεώσεων τέτοιων
συμβάσεων έως την αναγνώριση ότι
αυτές θεωρούνται συμβάσεις εργασίας
αορίστου χρόνου) για την πρόληψη και
την αποκατάσταση των καταχρήσεων,
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καθώς και για τις κυρώσεις που θα
απαγγέλονται σε περίπτωση που θα
παραβιάζονται τα ληφθέντα από τον
εθνικό νομοθέτη μέτρα. Κατ’ ακολου-θίαν
των ανωτέρω, η προαναφερθείσα Οδηγία
δεν περιέχει κανόνες σαφείς και
ορισμένους, δεκτικούς απευθείας εφαρμογής, αλλά παρέχει ευρύ περιθώριο
επιλογής προς επίτευξη των στόχων της,
χωρίς να επιτάσσει την υποχρεωτική
εφαρμογή κάποιου από αυτά κατ’ αποκλεισμό των άλλων μέτρων που αναφέρονται σ’ αυτή. Συνεπώς, σε περίπτωση
σύναψης με τον ίδιο εργαζόμενο περισσότερων καταχρηστικών διαδοχικών
συμβάσεων, δεν επιβάλλεται από την
Οδηγία και τη συμφωνία – πλαίσιο ως
αποκλειστική κύρωση ο χαρακτηρισμός
της σύμβασης ως αορίστου χρόνου, αλλά
επιτρέπει στον εθνικό νομοθέτη τη
θέσπιση κυρώσεων για την αποτροπή της
καταχρηστικής ανανέωσης των
συμβάσεων, αφού λάβει υπόψη και τις
ανάγκες ειδικών τομέων, όπως είναι και
ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, για τον
οποίο το Σύνταγμα προβλέπει στο άρθρο
103 αφενός μεν πρόσληψη με διαδικασία
διαγωνισμού ή επιλογή (παρ. 7) και
αφετέρου απαγόρευση μετατροπής
συμβάσεως ορισμένου χρόνου σε
αορίστου (παρ.8) (βλ. το υπ’ αριθ.
162/2004 Πρακτικό – Γνωμοδότηση της
Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρατήρηση 21 ΕΕργΔ 63.879
επ., ιδίως 885). Εξάλλου, με το άρθρο 2
της ως άνω Οδηγίας επιβλή-θηκε στα
κράτη μέλη η υποχρέωση να θέσουν σε
ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες
για να συμμορφωθούν με αυτήν το
αργότερο στις 10.7.2001 και σε κάθε
περίπτωση μέχρι τις 10.7.2002. Σε
συμμόρφωση με την ανωτέρω Οδηγία
εκδόθήκε το π.δ. 81/2003 (ΦΕΚ Α
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77/2.4.2003) με τον τίτλο «Ρυθμίσεις για
τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου», χωρίς να γίνεται διάκριση αν οι ρυθμίσεις του καταλαμβά-νουν
τους εργαζόμενους στο δημόσιο ή ιδιωτικό
τομ έα, έμμ εσ α ό μως εξαιρούσ ε
ανεπίτρεπτα τον δημόσιο τομέα από την
εφαρμογή του, ενόψει της διατάξεως του
άρθρου 5 παρ. 1α περ. 6, σύμφωνα με
την οποία η χωρίς περιορισμό ανανέωση
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
είναι επιτρεπτή αν ο εργαζόμενος αμείβεται από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού ν.π.δ.δ
που προορίζονται σύμφωνα με τον
προϋπολογισμό για εργασία ορισμένου
χρόνου. (Ήδη με το άρθρο 1 του π.δ.
180/2004 (ΦΕΚ Α 160/23.4.1004)
αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 2
του π.δ. 81/2003 και ορίστηκε ότι το
τελευταίο εφαρμόζεται στους εργαζόμενους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίοι
απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και
με το άρθρο 3 αντικαταστά-θηκε το άρθρο
5 του ίδιου π.δ (81/2003), καταργηθέντος
του προαναφερ-θέντος αντικειμενικού
λόγου). Με βάση όσα προαναφέρθηκαν,
η ένδικη από 15.6.2004 αγωγή των
εκκαλούντων δεν είναι νόμιμη, αφού α) οι
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Π.Δ.
81/2003, που επικαλούνται οι εκκαλούντες
ενάγοντες προς υποστήριξη του
ισχυρισμού τους ότι απασχολούνται στο
εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ δυνάμει διαδοχικών
συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που
στην πραγματικότητα αποτελούν μια
ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, λόγω
του ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
διδακτικές ανάγκες αυτού, δεν
εφαρμόζονται στην προκειμένη υπόθεση,
λόγω του ότι αυτό (Π.Δ) εφαρμόζεται μόνο
στους εργαζόμενους με σύμβαση ή σχέση
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εργασίας ορισμένου χρόνου που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, β)δεν
υπάρχει δυνατότητα επίκλησης των διατάξεων της Οδηγίας 1999/70/Ε.Κ. ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων έναντι
του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ από τους
ιδιώτες εκκαλούντες – ενάγοντες, αφού η
Οδηγία αυτή δεν περιέχει επαρκώς
ακριβείς, σαφείς και ορισμένους νομικούς
κανόνες, απαλλαγμένους από αιρέσεις,
επιφυλάξεις, περιθώρια επιλογής και
δεκτικούς απευθείας εφαρμογής, οι
οποίες δεν είχαν μεταφερθεί στο εθνικό
δίκαιο κατά το χρόνο άσκησης της
αγωγής, όπως π.χ. δεν προσδιορίζει τους
αντικειμενικούς λόγους που δικαιολογούν
την ανανέωση συμβάσεων ή σχέσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου, ώστε να
καθίσταται δυνατό στο παρόν Δικαστήριο
να προσδιορίσει το ακριβές περιεχόμενο
του δικαιώματος και τον τρόπο άσκησης
του και γ)οι διατάξεις των άρθρων 1 και 8
παρ. 3 του Ν. 2112/1920 δεν μπορούν να
τύχουν εφαρμογής (ευθείας ή ανάλογης)
στην προκειμένη υπόθεση, κατά την
οποία οι επίδικες συμβάσεις των
εκκαλούντων καταρτί-ζονται υποχρεωτικά,
ως ορισμένης διάρκειας, από το νόμο
(άρθρο 19 του Ν. 1404/1983, 3 και 4 του
Π.Δ. 163/2002), νεότερου του Ν.
2112/1920 και του ΑΚ και δεν είναι
επιτρεπτή από το νόμο η σύμβαση
εργασίας για αόριστο χρόνο και αν ακόμα
αυτοί (ενάγοντες) χρησιμοποιήθηκαν για
την εκτέλεση εργασίας που εξυπηρετεί
πάγιες και διαρκείς ανάγκες του
εφεσιβλήτου – εναγομένου, ενώ οι
παραπάνω διατά-ξεις ούτε ως μέτρο
ισοδυνάμου αποτε-λέσματος, κατά την
έννοια των διατάξεων της Οδηγίας
1999/70/Ε.Κ., ως προς τους εργαζόμενους
στο δημόσιο τομέα μπορούν να
θεωρηθούν, ώστε να κριθεί ότι αυτές,
ερμηνευόμενες υπό το φως της Οδηγίας,
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υπερισχύουν των αντι-θέτων εθνικών
ειδικών ρυθμίσεων, δεδο-μένου ότι ο
εσωτερικός νομοθέτης ρύθ-μισε ήδη με
το Π.Δ 164/2004 (ΦΕΚ Α 134/19.7.2004)
εξαντλητικά, κάνοντας χρήση της
διακριτικής ευχέρειας που η ίδια η Οδηγία
του επεφύλασσε, τα μέτρα και τις έννομες
συνέπειες για την αποτροπή της
καταχρηστικής σύναψης και ανανέωσης
των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον
δημόσιο τομέα, ρυθμίσεις που πρέπει
μάλιστα να ερμηνεύονται στενά λόγω της
αντίθεσης τους προς τις διατάξεις του
άρθρου 103 παρ. 8 του Συντάγματος. Η
επιλογή αυτή του εσωτερικού νομοθέτη
δεν μπορεί να θεω-ρηθεί ότι υποβιβάζει
το επίπεδο προ-στασίας των εργαζομένων
στον δημόσιο τομέα ή ότι θίγει ευνοϊκότερες
γι’ αυ-τούς ρυθμίσεις (εν προκειμένω των
πα-ραπάνω διατάξεων) για το λόγο ότι για
τους εργαζόμενους αυτούς τύγχαναν ήδη
εφαρμογής οι ειδικές διατάξεις του άρθρου
103 του Συντάγματος και αυτές των
άρθρων 21 του Ν. 2190/1994, 63, 72 και
73 του ΠΔ 410/1988, 19 του Ν. 1404/1983
και 3 και 4 του ΠΔ 163/2002, ως μέτρα
ισοδυνάμου αποτελέσματος της Οδηγίας
στον δημόσιο τομέα, οι οποίες με τις
κυρώσεις που επέβαλαν (ακυρότητα των
ανανεώσεων των καταχρηστικών
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου,
καταλογισμός των ποσών που
καταβλήθηκαν στους εργαζόμενους στα
αρμόδια όργανα των φορέων του
δημόσιου τομέα και πρόβλεψη ποινικών
κυρώσεων γι’ αυτά, καθώς και παραπομπή
τους στην πειθαρχική διαδικασία)
απέβλεπαν στην αποτροπή της χρήσης
καταχρηστικών συμβάσεων εργασίας για
την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών
(βλ. σχετ. και ΕφΑθ 2765/2006
προσκομιζομένη). Το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, που με την προσβαλλόμενη
απόφαση του, έκρινε την αγωγή ως μη
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νόμιμη, έστω και με διαφορετική εν μέρει
αιτιολογία, η οποία αντικαθίσταται με την
παρούσα απόφαση (άρθρο 534 ΚΠολΔ),
και απέρριψε την αγωγή, δεν έσφαλε στην
ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και

επομένως πρέπει να απορριφθούν οι
σχετικοί λόγοι της έφεσης ως ουσιαστικά
αβάσιμοι και συνακόλουθα η έφεση στο
σύνολο της.

889/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Πίγκας, Ανδρέας Γούναρης).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Διάκριση από τη σύμβαση έργου και σύμβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών. Ο τρόπος καταβολής του μισθού του εργαζομένου δεν είναι κρίσιμο στοιχείο για
τον χαρακτηρισμό της σύμβασης εργασίας ή έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Ασφάλιση στο
ΙΚΑ ή στο ΤΕΒΕ, η έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών από τον εργαζόμενο, η παρακράτηση
φόρου ελευθέρων επαγγελματιών από τον εργοδότη δεν αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια
χαρακτηρισμού της απασχόλησης της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Τέτοια σύμβαση
καθίσταται έκδηλη όταν εκείνος που παρέχει την εργασία του διατηρεί ίδια επαγγελματική
στέγη και εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Περιστατικά.

Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, τα μέρη αποβλέπουν στην παροχή
συμφωνημένης εργασίας και όχι στην
επίτευξη ενός ορισμένου αποτελέσματος, όπως συμβαίνει επί μισθώσεως έργου (άρθρο 681 ΑΚ), κατά την οποία ο
μισθωτός κατά την παροχή της εργασίας του, δεν υποβάλλεται στον έλεγχο
και την εποπτεία του εργοδότη (ΑΠ
1366/1999 ΕΕΔ 2000/1008). Σύμβαση
δε παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών
υφίσταται, όταν ο εργαζόμενος δεν υποβάλλεται στον έλεγχο και την εποπτεία
του εργοδότη, και ανεξάρτητα από τον
τρόπο αμοιβής του (πάγιος μισθός ή
ποσοστά στις πωλήσεις ή μικτό σύστημα) εάν αναπτύσσει απόλυτη πρωτοβουλία στην επιλογή των πελατών
και διάθεση των προϊόντων, χωρίς να
υπό-κειται στον έλεγχο και εποπτεία του

εργοδότη ως προς τον τρόπο, χρόνο και
τόπο παροχής των υπηρεσιών του. Στη
σύμβαση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (ΑΠ
704/02 Χρ.ΙΔ 2002/640, ΑΠ 1403/00
Ελ.Δ. 42/405, Εφ.Λαρ. 74/02 ΤΝΠ,
Εφ.Αθ. 436/2001 ΕΕΔ 61/91, Εφ.Π
505/01 Αχ.Ν. 2002/391). Ειδικότερα, ο
τρόπος της καταβολής του μισθού του
εργαζόμενου δεν είναι κρίσιμο στοιχείο
για τον χαρακτηρισμό της συμβάσεως
ως συμβάσεως εργασίας ή έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η δε παράλειψη
του εργοδότη να ασφαλίσει τον εργαζόμενο στο ΙΚΑ, η ασφάλιση του στο
ΤΕΒΕ, η έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών απ’ αυτόν και η παρακράτηση
φόρου ελευθέρων επαγγελματιών από
τον εργοδότη, δεν αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια χαρακτηρισμού της
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απασχόλησης του ως συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ενώ η μίσθωση
ανεξαρτήτων υπηρεσιών καθίσταται
έκδηλη όταν εκείνος που παρέχει την
εργασία του διατηρεί ίδια επαγγελματική στέγη και εξυπηρετεί περισσότε-ρους
πελάτες (ΑΠ 43/97 ΔΕΕ 3/744, Εφ.Αθ.
226/01 Ελ.Δ. 42/785, Εφ.Αθ. 436/01
ΕΕΔ61/91). Η υπαγωγή όμως του
εργαζόμενου στο ΙΚΑ, κατά το άρθ-ρο 2
παρ. 1 του α.ν. 1846/51 προϋπο-θέτει
την παροχή εξαρτημένης εργασίας
με αμοιβή (Εφ.Αθ. 1030/2003 ΕΔΚΑ
2003/624). Περαιτέρω, ο χαρακτήρας
μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών
ως συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας
ή συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών
ή ακόμη και συμβάσεως έργου, ανήκει
στο Δικαστήριο, το οποίο δεν δεσμεύεται
από το χαρακτηρισμό που έχουν προσδώσει σε αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη.
Το Δικαστήριο για να κρίνει αν η επίμαχη σύμβαση είναι εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου
θα λάβει υπόψη του όλο το περιεχό-μενο
της, ερμηνευόμενο όπως απαιτεί η καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, αλλά και
στις περιστάσεις υπό τις οποί-ες έχει
συναφθεί η σύμβαση (ΑΠ 219/02 Ελ.Δ.
44/158, ΑΠ 926/99 ΔΕΝ 56/70, Εφ.Αθ.
6382/99 Ελ.Δ. 41/500).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Η
εναγόμενη εταιρεία με την επωνυμία
«Π Γ. και Σία ΕΠΕ» με έδρα την Αθήνα,
εί-ναι μεταφορική εταιρεία και στα πλαίσια δραστηριότητας της αναλαμβάνει
έναντι των αποστολέων ή παραληπτών,
κατόπιν συμφωνίας, την εκτέλεση μεταφορών εμπορευμάτων ή άλλων αντικειμένων σε διάφορες πόλεις του νομού
Ηλείας μεταξύ των οποίων και στον
Πύρ-γο. Τις μεταφορές αυτές διενεργεί
με ανεξάρτητους μεταφορείς – ιδιοκτήτες
φορτηγών αυτοκινήτων, με τους οποίους
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συνάπτει εκάστοτε σύμβαση μεταφοράς. Η διανομή προς τους παραλήπτες
των μεταφερομένων εμπορευμάτων γίνεται με επιμέλεια και ευθύνη των μεταφορέων, οι οποίοι προς εξυπηρέτηση τους
προσλαμβάνουν ενίοτε και εργάτες για
την εκφόρτωση και διανομή των μεταφερθέντων εμπορευμάτων στους παραλήπτες τους. Ειδικότερα, οι ανωτέρω
μεταφορές ενεργούνται με φορτηγά
αυ-τοκίνητα, τα οποία ξεκινούν από το
πρακτορείο της εναγόμενης εταιρείας
στην Αθήνα και καταλήγουν στο υποκατάστημα της στο Πύργο Ν. Ηλείας,
όπου τα εμπορεύματα ξεφορτώνονται
από το μεγάλο φορτηγό και φορτώνονται σε μικρότερο, η κίνηση του οποίου
εντός της πόλεως του Πύργου είναι πιο
εύκολη, προκειμένου να γίνει η διαδρομή των εμπορευμάτων στους παραλήπτες. Ο ενάγων τυγχάνει εργάτης
φορ-τοεκφορτωτής και στα πλαίσια της
ερ-γασίας του αυτής αναλαμβάνει το
ξε-φόρτωμα των εμπορευμάτων από
τα φορτηγά αυτοκίνητα που έρχονται
στο υποκατάστημα της εναγόμενης στον
Πύργο από την Αθήνα και την παράδοση αυτών μαζί με τους οδηγούς των
φορτηγών αυτοκινήτων, στους εκάστοτε
παραλήπτες. Για το σκοπό αυτό, ο ενάγων προσήρχετο στο υποκατάστημα
της εναγόμενης και εφόσον υπήρχε εργασία, απασχολείτο από μια έως πέντε
ώρες ή όσο χρόνο απαιτείτο για να
εκτε-λέσει την εργασία αυτή. Ειδικότερα,
ο ενάγων αποκλειστικά με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία, καθόριζε τις ημέρες και τις ώρες της απασχόλησης του,
χωρίς παρέμβαση της εναγόμενης και
χωρίς να είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ.
Μετά από καταγγελία του ενάγοντος
στο ΙΚΑ συντάχθηκε το σχετικό για τον
ίδιο βιβλιάριο ενσήμων πλην όμως η
προσφυγή της εναγόμενης κατά των
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υπό του ΙΚΑ πράξεων επιβολής εισφορών και πρόσθετης επιβάρυνσης
εισφο-ρών, έγινε δεκτή με την υπ’ αριθμ.
259/42/19-7-2006 απόφαση της Τοπικής
Διοικητικής Επιτροπής του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύργου καθόσον
η εναγόμενη ουδέποτε είχε κάποια
συμβατική σχέση με τον ενάγοντα και
δη σχέση εξαρτημένης εργασίας ασφαλιστέας στο ΙΚΑ. Μεταξύ των διαδίκων
δεν υπήρξε ποτέ σχέση εξαρτημένης
εργασίας καθώς αυτή θα προϋπέθετε
την ύπαρξη νομικής και προσωπικής
εξάρτησης του ενάγοντος ως προς το
χρόνο, τόπο, τρόπο και έκταση παροχής των υπηρεσιών του. Η εναγόμενη
εταιρεία δεν αποδείχθηκε ότι διατηρούσε δικαίωμα εποπτείας και ελέγχου
στην παροχή εργασίας του ενάγοντος
καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της κατά
τα ανωτέρω απασχόλησης του ως εργάτης – φορτοεκφορτωτής. Ειδικότερα,
ο ενάγων δεν δεσμευόταν από διαταγές
της εναγομένης γι’ αυτόν και δεν ήταν
υποχρεωμένος να βρίσκεται σε ετοιμότητα παροχής στον καθορισμένο τόπο
και χρόνο. Είναι δε αδιάφορη η σχέση
που ενδεχομένως συνέδεε αυτόν με τους
ιδιοκτήτες των φορτηγών με τους οποίους η εναγόμενη προέβαινε κάθε φορά
σε σύναψη σύμβασης μεταφοράς εμπορευμάτων ή άλλων αντικειμένων, καθώς
η διανομή προς τους παραλήπτες των
μεταφερομένων εμπορευμάτων γινόταν
με επιμέλεια και ευθύνη των μεταφορέων, οι οποίοι προς εξυπηρέτηση τους
προσλάμβαναν ενίοτε και εργάτες όπως
ο ενάγων για την εκφόρτωση και διανομή των μεταφερθέντων εμπορευμάτων
στους παραλήπτες τους. Με βάση τα
παραπάνω, η σχέση που συνέδεε τους
διαδίκους μέχρι 21-12-2004 δεν ήταν
αυτή της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αλλά αυτή της σύμβασης ανεξαρ-
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τήτων υπηρεσιών, αφού ο ενάγων, κατά
την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών,
δεν τελούσε υπό την εποπτεία και τον
έλεγχο της εναγόμενης, δεν ακολουθούσε συγκεκριμένο ωράριο εργασίας,
αλλά αυτός επέλεγε τις ημέρες και ώρες
προσφοράς των υπηρεσιών του, μη
υποκείμενος σε οποιοδήποτε έλεγ-χο.
Η καθημερινή προσέλευση του στο
υποκατάστημα της εναγόμενης οφειλόταν στο ότι αυτή ήταν αναγκαία για την
εκτέλεση παρ’ αυτού της εργασίας του
φορτοεκφορτωτή που προσέφερε κατά
τα ανωτέρω. Το γεγονός ότι η αμοι-βή
του για την εκτελεσθείσα από αυτόν
εργασία περιελαμβάνετο στην εκδοθείσα από την εναγόμενη φορτωτική, δεν
αναιρεί τον χαρακτήρα της ένδικης σύμβασης, ως σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθόσον πάγια τακτική ήταν με
την παράδοση των εμπορευμάτων στον
παραλήπτη, ο ενάγων να εισπράττει
ολόκληρο το αναγραφόμενο στην
φορ-τωτική πληρωτέο ποσό και στη
συνέ-χεια είτε να αφαιρεί ο ίδιος το
αντιστοι-χούν στα εργατικά εκφόρτωσης
ποσό και να αποδίδει το υπόλοιπο στην
ενα-γόμενη, είτε να λαμβάνει το ποσό
αυτό που αντιστοιχούσε κάθε φορά στα
εργατικά εκφόρτωσης από τον εκπρόσωπο της εναγομένης εταιρείας. Συνεπώς η συνδέουσα τους διαδίκους έννομη σχέση είναι αυτή της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών και όχι της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου και ως εκ τούτου δεν συντρέχει
περαιτέρω νόμιμος λόγος έρευνας των
αγωγικών κονδυλίων που αφορούν αιτήματα του ενάγοντος περί αναγνωρίσεως
της ακυρότητας της καταγγελίας, περί
υπερημερίας της εναγόμενης ως προς
την αποδοχή των υπηρεσιών του και
ως προς την καταβολή σ’ αυτόν των
νομίμων αποδοχών του και διαφορά
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αυτών με εκείνες που ελάμβανε μέχρι
21-12-2004, εφόσον στην ως άνω παρ’
αυτού παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών

δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας.

902/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Ευθύμιος Σιδέρης).
Υπερεργασία και υπερωρία. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν μόνο κατά τις εργάσιμες
ημέρες της εβδομάδας. Εργασία κατά την Κυριακή ή το Σάββατο δεν αποτελεί υπερεργασία
ή υπερωριακή απασχόληση και δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό των όρων
υπερεργασία ή υπερωρία. Διανυκτέρευση εκτός έδρας. Ο εργαζόμενος αμείβεται με το 1/25
του μηνιαίου μισθού ή με ένα νόμιμο ημερομίσθιο και επί πλέον με τα οδοιπορικά έξοδα.

Από το συνδυασμό των διατά-ξεων
των άρθρων 6 της από 14.2.1984 ΕΓΣΕΕ
( που όρισε τη διάρκεια της εβ-δομαδιαίας
απασχόλησης σε 40 ώρες), 9 της υπ’ αριθ.
1/82 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών (που
όρισε ότι η νόμιμη απασχόληση πέραν
των 40 και μέχρι των 45 ωρών θεωρείται
ως υπερεργα-σία),6 της από 6.2.1975
ΕΓΣΕΕ (που όρισε το νόμιμο ωράριο
απασχόλησης σε 9 ώρες) και του άρθρου
1 παρ. 1 και 2 του ν.435/76( που ορίζουν
την αμοι-βή για την νόμιμη και παράνομη
υπερω-ριακή απασχόληση) προκύπτει ότι
η υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες της
εβδομάδας, η δε εργασία του μισ-θωτού
κατά την Κυριακή ή το Σάββατο δεν
αποτελεί υπερεργασία ή υπερωρια-κή
απασχόληση και δεν υπολογίζεται για τον
προσδιορισμό των ωρών υπε-ρεργασίας
ή υπερωρίας (βλ. ΑΠ 1207/2002, ΑΠ
1253/2002, ΑΠ 955/2001 ΕλΔ44 σελ.
162 και 163). Τέλος, κατά την υπ’ αριθ.
21091/1946 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και Εργασίας, η οποία
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση εκ του Α.Ν.
28/1944 και ερμηνεύτηκε με το Ν.866/1946

΄΄εις το εκτός έδρας αποστελλόμενο
προσκαίρως δι’ εργα-σία υπαλληλικό
και εργατοτεχνικό προ-σωπικό πασών
των επιχειρήσεων και εργασιών, πλην
εκείνων περί των οποί-ων προβλέπουν
ειδικές διατάξεις, κατα-βάλλεται, πλην
των οδοιπορικών εξόδων και πρόσθετος
αποζημίωση δι’ εκάστην εκτός έδρας
διανυκτέρευση, ίση προς το εκάστοτε
νόμιμο ημερομίσθιο ή προς το 1/25
του εκάστοτε νομίμου μηνιαίου μισθού,
προκειμένου περί μισθωτών αμειβομένων
με μηνιαίο μισθό. Από την απόφαση
αυτή προκύπτει, ότι προϋ-πόθεση για τη
χορήγηση της εκτός έδρας αποζημίωσης
είναι η αποστολή του μισ-θωτού από
τον τόπο, που συμφωνήθηκε για μόνιμη
παροχή της εργασίας του, σε άλλο (νέο)
τόπο για πρόσκαιρη απα-σχόληση του
σ’αυτόν και η διανυκτέρευ-ση του στο
νέο αυτό τόπο εργασίας, ως τόπος δε
για μόνιμη παροχή της εργασίας μπορεί
να συμφωνηθεί και ορισμένη (μικρότερη
ή μεγαλύτερη) περιφέρεια, αν αυτό
επιβάλλεται από το είδος και τη φύση της
παρεχόμενης εργασίας (ΑΠ 106/1990
δημοσίευση Νόμος).
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946/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδων Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παναγιώτου, Κων/να Νικολετοπούλου).
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οδηγίες τους αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και
δεσμεύουν κάθε κράτος – μέλος της κοινότητας στο οποίο απευθύνεται καθόσον
αφορούν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αλλά αφήνουν την επιλογή του τύπου και των
μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Γι αυτό απευθύνεται κατ’ ανάγκην, όχι
απευθείας προς του ιδιώτες θεσπίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, αλλά
μόνο προς τα κράτη μέλη. Οδηγία 1999/70/ΕΚ. Διατάξεις για τη σύμβαση εργασίας
ορισμένου και αορίστου χρόνου. Σχετικά διατάγματα που ρυθμίζουν τη σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου τα με αριθμούς 81/2003 και 164/2004. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις του άρθρου 189
παρ. 3 και ήδη 249 παρ. 1 και 3 της
Ενοποιημένης αποδόσεως της Συνθκης
της Ε.Ο.Κ προκύπτει, ότι οι οδηγίες
αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο
και δεσμεύουν κάθε κράτος – μέλος της
Κοινότητας, στο οποίο απευθύνονται,
καθόσον αφορούν το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα, αλλά αφήνουν την επιλογή
του τύπου και των μέσων στην
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Γι ‘
αυτό απευθύνονται κατ’ ανάγκην, όχι απ’
ευθείας προς τους ιδιώτες, θεσπίζοντας
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, αλλά
μόνο προς τα κράτη μέλη, αφού μόνο
προς τα κράτη μέλη, αφού μόνο αυτά
έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέτρα,
με τα οποία θα καταστεί εφικτή η επίτευξη
του επιδιωκόμενου αποτελέσ-ματος. Το
κράτος – μέλος, που είναι αποδέκτης της
οδηγίας, έχει την υπο-χρέωση να
πραγματοποιήσει το αποτέ-λεσμα αυτό
μέσα στην τασσόμενη προ-θεσμία, με
μέσα, όμως, τα οποία αυτό θα επιλέξει.
Αν η οδηγία περιέχει κανό-νες σαφείς και
ορισμένους, δεκτικούς απευθείας
εφαρμογής (δηλαδή χωρίς αιρέσεις ή
περιθώρια επιλογής), η πα-ράλειψη του
εθνικού νομοθέτη, να την εκτελέσει

εμπρόθεσμα, συνεπάγεται την άμεση
ισχύ της στην εσωτερική έννομη τάξη του
κράτους μέλους που είναι ο παραλήπτης
αυτής. Η ισχύς της όμως εκτείνεται μόνο
κατά του κράτους μέ-λους που παρέλειψε
να την καταστήσει «εθνικό δίκαιο» και
των αντίστοιχων κρατικών φορέων. Δεν
εκτείνεται και στις μεταξύ των ιδιωτών
σχέσεις. Είναι δηλα-δή κάθετη και όχι
οριζόντια. Η οριζόντια ισχύς αυτής
ολοκληρώνεται μόνο με την έκδοση
πράξεως του εθνικού νομοθέτη που
μετατρέπει την οδηγία σε κανόνα του
εσωτερικού δικαίου (ΟλΑΠ 23/1998).
Περαιτέρω, στις 10-7-1999 δη-μοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα των Ευρω-παϊκών
Κοινοτήτων η Οδηγία 1999/70/ΕΚ του
Συμβουλίου της 28-6-1999, ύστερα από
τη συμφωνία - πλαίσιο, την οποία
συνήψαν στις 18-3-1999 οι διεπαγγελματικές οργανώσεις γενικού χαρακτήρα CES, UNICH και CEEP, στο
άρθρο 2 της οποίας ορίζεται ότι στα κράτη
μέλη παρέχεται προθεσμία συμμορφώσεως προς το περιεχόμενο της
Οδηγίας αυτής έως τις 10-7-2001, με
δυνατότητα παρατάσεως της εν λόγω
προθεσμίας έως τις 10-7-2002, της οποίας (δυνατότητας) η Ελλάδα έκαμε χρή-
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ση. Στο προοίμιο της οδηγίας αυτής
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τα μέρη
της παρούσας συμφωνίας αναγνωρίζουν, ότι οι συμβάσεις αορίστου χρόνου
είναι και θα συνεχίσουν να είναι η γενική
μορφή εργασιακών σχέσεων μεταξύ
εργοδοτών και εργαζομένων και ότι οι
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
είναι και θα συνεχίσουν να είναι η γενική
μορφή εργασιακών σχέσεων μεταξύ
εργοδοτών και εργαζομένων και ότι οι
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
ανταποκρίνονται, σε ορισμένες περιστάσεις, στις ανάγκες τόσο των εργοδοτών
όσο και των εργαζομένων. Ορίζει ειδικότερα η παραπάνω Οδηγία, μεταξύ άλλων, ότι η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου που έχουν σύμβαση ή
σχέση εργασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία, τις συλλογικές
συμβάσεις ή την πρακτική κάθε κρά-τους
μέλους (ρήτρα 2) και ότι για να αποτραπεί
η κατάχρηση που μπορεί να προκύψει
από την χρησιμοποίηση διαδοχικών
συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου, τα κράτη –μέλη,
ύστερα από διαβουλεύσεις με τους
κοινωνικούς εταίρους, ή /και οι κοινωνικοί εταίροι, όταν δεν υπάρχουν
ισοδύναμα νομοθετικά μέτρα για την
πρόληψη των καταχρήσεων, λαμβάνουν,
κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις
ανάγκες ειδικών τομέων ή /και κατηγοριών εργαζομένων, ένα η περισσότερα από τα αναφερόμενα μέτρα και
ειδικότερα καθορίζουν α)αντικειμενικούς
λόγους που να δικαιολογούν την ανανέωση τέτοιων συμβάσεων ή σχέσεων
εργασίας, β) την μέγιστη συνολική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων
εργασίας. Επίσης τα κράτη – μέλη
ύστερα από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους ή /και οι κοινωνικοί
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εταίροι καθορίζουν, όταν χρειάζεται, τις
συνθήκες υπό τις οποίες συμβάσεις ή
σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
θεωρούνται «διαδοχικές» και χαρακτηρίζονται συμβάσεις ή σχέσεις αορίστου
χρόνου (ρήτρα 5). Είναι φανερό ότι η πιο
πάνω Οδηγία δεν περιέχει κανόνες
κοινοτικού δικαίου σαφείς και ορισμένους δεκτικούς απευθείας εφαρμογής
στην ελληνική έννομη τάξη, δηλαδή η
Οδηγία αυτή δεν είναι χωρίς αιρέσεις ή
περιθώρια επιλογής από τον εθνικό νομοθέτη. Η επίτευξη του στόχου της Οδηγίας, που είναι η αποτροπή της καταχρήσεως να συνάπτονται διαδοχικές
συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, προϋποθέτει συγκεκριμένα
μέτρα προσαρμογής, που θα λάβει ο
εθνικός νομοθέτης, ο οποίος καλείται να
εξειδικεύσει τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου θεωρούνται διαδοχικές
και μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αορίστου χρόνου. Τα κράτη μέλη, δηλαδή,
διαθέτουν ευρεία ευχέρεια επιλογής
μεταξύ περισσότερων λύσεων για να
αποτρέψουν την καταχρηστική
χ ρ η σ ι μ οπο ί η σ η τω ν δ ι α δ οχ ι κώ ν
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου,
χωρίς να επιβάλλεται, σε περίπτωση
συνάψεως τέτοιων συμβάσεων, ο
χαρακτηρισμός αυτών ως συμβάσεων
αορίστου χρόνου, καθ’ όσον τούτο
προβλέπεται ως μέτρο δυνητικό («όταν
χρειάζεται»). Συνεπώς, δεν αποκλείεται
η πρόβλεψη άλλων, πρόσφορων κατά
την κρίση του εθνικού νομοθέτη,
κυρώσεων εις βάρος του εργοδότη για
την αποτελεσματική προ-στασία του
εργαζομένου που, ως οικο-νομικά
ασθενέστερος, συχνά υποχρεώ-νεται
αδικαιολόγητα στη σύναψη ασύμ-φορων
για τον ίδιο διαδοχικών συμβά-σεων
εργασίας ορισμένου χρόνου αντί της
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συνάψεως συμβάσεως αορίστου χρόνου,
όπως είναι η ακυρότητα των
συναπτόμενων συμβάσεων, με παράλληλη εξασφάλιση για τον εργαζό-μενο
των αποδοχών για την εργασία που
παρέσχε και αποζημιώσεως. Η ευχέρεια
του νομοθέτη να προβλέπει άλλες
πρόσφορες κυρώσεις, πλην του
χαρακτηρισμού των ανεπίτρεπτων διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ως συμβάσεων ή σχέσεων
εργασίας αορίστου χρόνου, συνάγεται
και από την παρ. 3 του προοιμίου της
συμφωνίας πλαισίου, στην οποία ορίζεται ότι « η παρούσα συμφωνία καθορίζει
τις γενικές αρχές και τις ελάχιστες
απαιτήσεις σχετικά με την εργασία ορισμένου χρόνου, αναγνωρίζοντας ότι για
τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά στοιχεία των συγκεκριμένων εθνικών, τομεακών και εποχιακών καταστάσεων», καθώς και από την υπ’ αριθμ. 10
γενική παρατήρηση αυτής, όπου ορίζεται
ότι «η παρούσα συμφωνία παραπέμπει
στα κράτη μέλη και τους και τους
κοινωνικούς εταίρους για τον καθορισμό
των λεπτομερειών εφαρμο-γής των
γενικών αρχών της, των ελάχι-στων
απαιτήσεων και διατάξεων, ώστε να
ληφθεί υπόψη η κατάσταση σε κάθε
κράτος μέλος και οι ιδιαίτερες συνθήκες
ορισμένων τομέων και επαγγελμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων εποχικής φύσης». Αλλά και το
Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
στην υπόθεση C- 212/04 της 4 ης Ιουλίου 2006 διαλαμβάνει στη σκέψη 91 της
αποφάσεως του, ότι «η συμφωνία –
πλαίσιο δεν επιβάλλει γενική υποχρέωση των κρατών –μελών να προβλέπουν τη μετατροπή σε συμβάσεις
αόριστου χρόνου των συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως και
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δεν προβλέπει τις συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, υπό τις οποίες μπορεί να
γίνεται χρήση των τελευταίων αυτών
συμβάσεων». Περαιτέρω στην 94 η
σκέψη του δέχεται, «ότι όταν το κοινοτικό
δίκαιο δεν προβλέπει ειδικές κυρώσεις
στην περίπτωση που θα διαπιστωνόταν
μ’ όλα ταύτα καταχρήσεις, εναπόκειται
στις εθνικές αρχές να λάβουν πρόσφο-ρα
μέτρα που πρέπει να είναι όχι μόνον
αναλογικά αλλά και αρκούντως αποτελεσματικά και αποτρεπτικά, για να εξασφαλίσουν την πλήρη αποτελεσματικότητα των κανόνων που θεσπίστηκαν κατ’
εφαρμογή της συμφωνίας – πλαισίου».
Ήδη ο εθνικός νομοθέτης έχει εξειδικεύσει τις συνθήκες αυτές με τα Π.Δ. 81/2003
και 164/2004, η ισχύς των οποίων άρχισε
αντίστοιχα από τη δημοσίευση τους στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2-4-2003
και 19-7-2004). Ορίζει δε το άρθρο 5 του
τελευταίου αυτού π.δ/τος τα εξής : «1
Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις,
που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ
του ίδιου εργοδότη και του ίδιου
εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή
ειδικότητα και με τους ίδιους ή
παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον
μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
μηνών. 2. Η κατάρτιση των συμβάσεων
αυτών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον
δικαιολογείται από αντικειμενικούς
λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται,
όταν οι επόμενες της αρχικής συμβάσεως
συνάπτονται για την εξυπηρέτηση
ειδικών ομοειδών αναγκών που
σχετίζονται ευθέως και αμέσως με τη
μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της
επιχείρησης…4. Σε κάθε περίπτωση, ο
αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν
επιτρέπεται αν είναι μεγαλύτερος των
τριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παραγράφου 2 του επόμενου

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

άρθρου». Ως κύρωση, για την περίπτωση
της παράνομης, ήτοι κατά παράβαση των
ω ς ά ν ω κα ν ό ν ω ν , κα τα ρτ ί σ ε ω ς
διαδοχικών συμβάσεων, προβλέφθηκε
από το άρθρο 7 του ίδιου π.δ/τος η
αυτοδίκαιη ακυρότητα τους και η
καταβολή στην εργαζόμενο τόσο των
αποδοχών για την εργασία που παρέσχε,
εφόσον οι άκυρες συμβάσεις
εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, όσο και
αποζημιώσεως ίσης με το ποσό «το
οποίο δικαιούται ο αντίστοιχος εργαζόμενος αόριστου χρόνου σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως
του», ενώ θεσπίστηκε ποινική και πειθαρχική ευθύνη για την παράβαση των
κανόνων αυτών. Όμως, ενόψει του ότι οι
προαναφερόμενες διατάξεις του π.δ.
164/2004 άρχισαν να ισχύουν, κατά τα
προαναφερόμενα, από τις 19-7-2004, το
διάταγμα αυτό έπρεπε να περιλάβει και
ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν
οπωσδήποτε από 10-7-2002, που έλη-ξε
η προθεσμία προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην πιο πάνω
Οδηγία, την προσαρμογή αυτή. Προστέθηκαν, λοιπόν, στον εν λόγω π.δ/γμα,
ως μεταβατικές, οι διατάξεις του άρθρου
11 που ορίζουν τα εξής: «Διαδο-χικές
συμβάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου
5 του παρόντος διατάγματος, οι οποίες
έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος και είναι ενεργές έως την
έναρξη ισχύος αυτού, συνι-στούν εφεξής
σύμβαση εργασίας αορί-στου χρόνου
εφόσον συντρέχουν αθροι-στικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:α) Συνολική
χρονική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων
τουλάχιστον είκοσι τεσσά-ρων (24)
μηνών έως την έναρξη ισχύος του
διατάγματος, ανεξαρτήτως αριθμού
ανανεώσεων συμβάσεων ή τρεις τουλάχιστον ανανεώσεις πέραν της αρχικής
σύμβασης κατά την παρ. 1 του άρθρου
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5 του παρόντος διατάγματος, με συνολικό ελάχιστο χρόνο απασχόλησης δέκα
οκτώ (18) μηνών, μέσα σε συνολικό
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών από την αρχική σύμβαση…»
(αρθρ. 11 παρ 1 α). Η επιλογή από την
ελληνική πολιτεία, με το π.δ.164/2004,
των άνω μέτρων, για την επίτευξη του
στόχου της ρήτρας 5 της επίμαχης
Οδηγίας, έγινε, αφού έλαβε υπόψη,
όπως ορίζει και η Οδηγία αυτή, τις
ανάγκες ειδικών τομέων, όπως είναι
μεταξύ άλλων, και ο ευρύτερος δημόσιος
τομέας, που δικαιολογούν διάφορη
ρύθμιση από τον ιδιωτικό τομέα, αφού
υφίστανται διαφορές στη φύση της
εργασίας και διαφορετικά χαρακτηριστικά
του εργασιακού περιβάλλοντος και των
διαδικασιών στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα, εξού και η θέσπιση των πιο πάνω
διατάξεων του άρθρου 103 του
Συντάγματος. Συνεπώς, εφόσον δεν
συντρέχουν οι τιθέμενες πιο πάνω
προϋποθέσεις, μετατροπή των
συμβάσεων σε αόριστης διάρκειας δεν
μπορεί να γίνει. Ενόψει, λοιπόν, αφενός
των πιο πάνω συνταγματικών διατάξεων
και αφετέρου της, κατά τα προεκτιθέμενα,
προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας
προς την Οδηγία 1999/70/ΕΚ του
Συμβουλίου, η οποία δεν επιβάλλει το
χαρακτηρισμό των συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου, έστω και αν αυτές
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες,
ως συμβάσεων εργασίας αορίστου
χρόνου, το άρθρο 8 του ν. 2112/1920
ούτε κατ’ επιταγή της Οδηγίας αυτής έχει
εφαρμογή κατά το μεσοδιάστημα από
10-7-2002 (ημερομηνία λήξεως της
προθεσμίας προσαρμογής) μέχρι την
έναρξη της ισχύος του π.δ. 164/2004,
αλλά βέβαια και με-τά την έναρξη ισχύος
του π.δ/τος αυτού (ad hoc ΑΠ –Ολομ. –
19/2007, 20/2007 ΝΟΜΟΣ).
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2. Στην προκειμένη περίπτωση
κατ’ εκτίμηση του δικογράφου της αγωγής ο ενάγων δεν ισχυρίζεται ότι εξ
αρ-χής είχε προσληφθεί με σύμβαση
εξαρ-τημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
αλλά ότι η απασχόληση του στον εναγόμενο είτε θεωρηθεί ως σύμβαση
έρ-γου, είτε ως διαδοχικές συμβάσεις
ερ-γασίας ορισμένου χρόνου, επειδή
κά-λυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του
εναγομένου. Με βάση το δεδομένο αυτό
και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην
μείζονα σκέψη η αγωγή είναι μη νόμιμη
τόσο ως προς το κύριο όσο και ως προς
το επικουρικό αίτημα της. Τούτο διότι και
αν κάλυπτε ο ενάγων πάγιες και διαρκείς
ανάγκες του εναγομένου ΟΤΑ δεν ήταν
νόμιμη, υπό το κράτος της ισχύος του
αρθρ. 103 του Συντάγ-ματος και του
αρθρ. 21 Ν. 2190/1994, η μετατροπή
διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου
χρόνου ή συμβάσεων «έρ-γου» σε
συμβάσεις αορίστου χρόνου, ούτε μπορεί
να γίνει ορθός χαρακτηρι-σμός των
συμβάσεων αυτών από τα δι-καστήρια ως
συμβάσεων εργασίας αο-ρίστου χρόνου.
Ούτε και με βάση την Οδηγία 1999/70/
ΕΚ είναι δυνατή η με-τατροπή αυτή,
αφού, όπως προανα-φέρθηκε, η Οδηγία
αυτή μη περιέχου-σα κανόνες σαφείς
και ορισμένους, δε-κτικούς απευθείας
εφαρμογής (βλ. Πρακτικό Επεξεργασίας
Ολομ ΣτΕ 162/2004 ΝΟΜΟΣ), δεν
επιτάσσει την υπο-χρεωτική εφαρμογή
κάποιου από τα προτεινόμενα ληπτέα
μέτρα και ειδικότερα δεν επιβάλει ως
αποκλειστική κύρωση στην περίπτωση
συνάψεως περισσοτέρων διαδοχικών
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
τον χαρακτηρισμό της συμβάσεως του
εργαζομένου ως τέτοιας αορίστου χρόνου,
αλλά αφήνει στον εσωτερικό νομοθέτη
την επιλογή των κυρώσεων για την
αποτροπή της καταχρηστικής συνάψεως
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συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
μία εκ των οποίων είναι και η μετατροπή
τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου
(ρήτρα υπ’ αριθμ. 5, παρ. 2, στοιχ. β’
της μνημονευομένης στην μείζονα σκέψη
συμφωνίας – πλαισίου). Περαιτέρω στην
προκειμένη περίπτωση και με δεδομένο
ότι η σύμβαση του ενάγοντος έληξε, όπως
εκτίθεται στην αγωγή, την 3-1-2003, δεν
μπορεί να τύχει εφαρμογής ούτε το Π.Δ
81/2003, που τέθηκε σε ισχύ την 2-42003 και εφαρμόζεται σε συμβάσεις
και ανανεώσεις που συνάπτονται μετά
την θέση σε ισχύ αυτού, ούτε και το ΠΑ
164/2004, που τέθηκε σε ισχύ την 197-2004 και εφαρμόζεται σε διαδοχικές
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
που συνήφθησαν μεν προ της ισχύος του
είναι όμως ενεργείς κατά την ημερομηνία
αυ-τή. Ούτε όμως και το αρθρ. 17 Ν.
2839/2000 (το οποίο επικαλείται ο
ενάγων στην αγωγή) μπορεί να τύχει
εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση,
αφού προϋπόθεση για την ένταξη όσων
υπη-ρετούσαν κατά την έναρξη της
ισχύος του νόμου αυτού στους ΟΤΑ με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε
οργα-νικές θέσεις με σύμβαση εργασίας
αο-ρίστου χρόνου, πέραν των άλλων
κριτη-ρίων τα οποία επικαλείται ο ενάγων
(προϋπηρεσία, χρονικό διάστημα απασχολήσεως κλπ.), ήταν και η μη παραβίαση κατά την πρόσληψη τους της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την πρόσληψη ή την κατάρτιση των συμβάσεων
τους, ήτοι οι ΠΥΣ 236/94 (ΦΕΚ 115
Α΄) και 55/98 (ΦΕΚ 292 Α΄), καθώς
και οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και του άρθρου
6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α1 ). Ο
ενάγων όμως δεν επικαλείται (ούτε και
προκύπτει από την δικογραφία) την τήρηση των αναφερομένων στις διατάξεις
αυτές, ήτοι ότι προ της προσλήψεως
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του στον εναγόμενο είχε εκδοθεί ανακοίνωση περιέχουσα τα αναφερόμενα στο
αρθρ. 21 παρ. 8 στοιχεία με την θέση
στην οποία προσλήφθηκε, η οποία
κοινοποιήθηκε και στον ΑΣΕΠ ή για την
περίπτωση της επικαλούμενης συνάψεως συμβάσεως έργου με το εναγόμενο
ότι εξεδόθη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Ούτε
εξ άλλου στον επικαλούμενο από τον
ενάγοντα Ν. 3051/2002 μπορεί να στηριχθεί η αγωγή, αφού με το νόμο αυτό
δεν θεσπίσθηκαν ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την μετατροπή των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, αλλά έγιναν τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν. 2190/1994,
μεταξύ δε αυτών και του αρθρ. 21, όχι
όμως και της προαναφερθείσας παρ.
8 του άρθρου αυτού. Πέραν όμως των
ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση, αφού
ο ενάγων δεν επικαλείται ότι η σύμβαση
του με τον εναγόμενο καταρτίσθηκε
εγ-γράφως, όπως προβλέπεται από το
αρθρ. 41 του ΝΔ 496/1974, αυτή ήταν
άκυρη και επομένως τον συνέδεε με τον
εναγόμενο απλή σχέση εργασίας (ΑΠ
Ολομ. 862/1984 ΝοΒ 33.89). Έτσι η
επικαλούμενη καταγγελία της σχέσεως

αυτής δεν μπορούσε να καταστήσει τον
εναγόμενο υπερήμερο, επειδή δεν αποδεχόταν τις υπηρεσίες του ενάγοντος,
ούτε μπορεί να γίνει λόγος για «ακυρότητα» της καταγγελίας, επειδή δεν έγινε
εγγράφως και δεν καταβλήθηκε αποζημίωση, αφού τούτο προβλέπεται μόνο
στην περίπτωση καταγγελίας εγκύρου
συμβάσεως εργασίας. Με βάση όλα τα
ανωτέρω στην προκειμένη περίπτωση
δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του αρθρ. 8 παρ. 3 Ν. 2112/1920,
όσον αφορά το κύριο αίτημα της αγωγής, ούτε οι διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων που έχουν σχέση με
με-τατροπή των συμβάσεων εργασίας
ορι-σμένου χρόνου των εργαζομένων
στους ΟΤΑ σε συμβάσεις εργασίας
αορίστου χρόνου και την ένταξη τους
σε οργανικές θέσεις, όσον αφορά το
επικουρικό αίτημα της αγωγής. Έτσι
έκρινε και η εκκαλουμένη απόφαση, η
οποία ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε
τον νόμο και πρέπει να απορριφθεί
σαν αβάσιμος ο μοναδικός λόγος της
εφέσεως, με τον οποίο υποστηρίζονται
τα αντίθετα και η κρινόμενη έφεση στο
σύνολο της.

947/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αγγελική Βουτσινά, Γεώργιος Πολυχρονόπουλος).
Υπερωρίες παράνομες. Η αμοιβή διεκδικείται με αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού
που συνίσταται από το νόμο στις νόμιμες αποδοχές που ο εργοδότης θα κατέβαλε σε
άλλον μισθωτό χωρίς να υπολογίζονται τα χρονοεπιδόματα και οικογενειακά επιδόματα.
Προστίθεται πρόσθετη αποζημίωση 100% του καταβαλλόμενου ωρομίσθιου.

Η αμοιβή του μισθωτού που παρέχει μη νόμιμη υπερωριακή εργασία
υπολογίζεται με βάση τον πλουτισμό

που απεκόμισε ο εργοδότης χωρίς νόμιμη αιτία, ο οποίος συνίσταται στις νόμιμες αποδοχές που ο εργοδότης θα κα-
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τέβαλε σε άλλον μισθωτό (ΑΠ 678/2004
δημοσίευση ΝΟΜΟΣ ΑΠ 119/1997 Ελ.
Δικ. 38, 1555) χωρίς να υπολογίζονται
τα χρονοεπιδόματα και οικογενειακά
επιδόματα διότι δεν είναι βέβαιο ότι
ο μισθωτός που θα απασχολούνταν
εγκύ-ρως θα είχε τέτοιες προϋποθέσεις
και πρόσθετη αποζημίωση ίση προς το
100% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου
του παρεχόμενη ευθέως εκ του νόμου
και υπολογιζόμενη με βάση τις προσβαλλόμενες αποδοχές που αντιστοιχούν
στο νόμιμο ωράριο εργασίας. Συνεπώς
για το ορισμένο της αγωγής με την οποία
ο εργαζόμενος ζητεί τις αποδοχές του,
εξαιτίας της εργασίας του παρανόμως
πέραν των προβλεπομένων από το
νόμο ωρών, πρέπει ν’ αναφέρονται
στο δικό-γραφο τα σχετικά στοιχεία,
δηλαδή η παροχή παράνομης εργασίας,
ο χρόνος παροχής της εργασίας αυτής
και το πο-σό το οποίο θα κατέβαλλε ο
εργοδότης σε άλλο μισθωτό με τα ίδια
προσόντα και ικανότητες για την παροχή
της ίδιας εργασίας και κάτω από τις ίδιες
συνθή-κες, καθώς και ο χωρίς νόμιμη
αιτία πλουτισμός του εργοδότη, ο οποίος
στην περίπτωση αυτή επέρχεται από
τη μη ελάττωση της περιουσίας του,
εξαιτίας του ότι δεν κατέβαλε μισθούς
σε άλλον εργαζόμενο που θα παρείχε
έγκυρα την εργασία του.
Ο ενάγων εξέθετε στην από
11/4/2003 αγωγή του ότι προσλήφθηκε
στις 2/8/1992 από τους εναγομένους οι
οποίοι είναι συνιδιοκτήτες του υπ’ αριθμ.
ΡΝΜ 3516 φορτηγού αυτοκινήτου με
σύμβαση εξηρτημένης εργασίας για
να εργασθεί ως οδηγός στο ως άνω
φορτη-γό. Ότι μετά το θάνατο του Γ. Σ
υπει-σήλθε ως κληρονόμος και διάδοχος
του στην επιχείρηση και υποχρεώσεις
του η κόρη του δεύτερη εναγομένη. Ότι
στις 30/11/2002 οι εναγόμενοι του κατήγ-
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γειλαν προφορικά τη σύμβαση εργασίας και δε του κατέβαλαν τη νόμιμη
αποζημίωση του. Ότι καθόλο το ανωτέρω διάστημα εργαζόταν από Δευτέρα
έως Σάββατο με ωράριο τουλάχιστον
δέκα ωρών την ημέρα τις καθημερινές
και έξι ώρες τα Σάββατα. Ζήτησε να
υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλλουν από τη σύμβαση το ποσό
των 24.018,53 ευρώ για υπερεργασία,
παράνομες υπερωρίες και αποζημίωση
απολύσεως με το νόμιμο τόκο, άλλως
και επικουρικώς κατά τις διατάξεις του
αδικαιολογήτου πλουτισμού, σε περίπτωση που η σύμβαση κριθεί άκυρη.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχτηκε την
αγωγή ως εν μέρει κατ’ ουσίαν βάσι-μη
για το ποσό των 4.798, 59 ευρώ. Με
την κρινόμενη έφεση παραπονού-νται
οι διάδικοι και ζητούν την εξαφάνι-ση
της εκκαλουμένης με το σκοπό ο μεν
ενάγων την παραδοχή της αγωγής στο
σύνολο της η δε δεύτερη εναγομένη την
απόρριψη αυτής.
Στο κεφάλαιο του δικογράφου
της αγωγής για καταβολή αμοιβής
για παράνομη υπερωριακή εργασία
δεν αναφερόνταν, κατά το άρθρο 216
ΚΠολ.Δ, τα στοιχεία της ιστορικής βάσης της αξίωσης του ενάγοντα από τον
αδικαιολόγητο πλουτισμό και η αγωγή
ως προς την αξίωση αυτή είναι σύμφωνα
με όσα στην αρχή της παρούσας εκτέθηκαν αόριστη όχι όμως και για την αξίωση της πρόσθετης αποζημίωσης ίσης
με το 100% του καταβαλόμενου ωρομίσθιου η οποία πηγάζει ευθέως από
το νόμο ως αστική κύρωση και καταβάλεται ανεξάρτητα από την εγκυρότητα
της συμβάσεως που αφορά την παροχή
εργασίας (ΑΠ 581/99 Δικ. 41, 81, Εφ.Αθ.
4996/95 Δικ. 37, 1410). Συνε-πώς το
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε
τα σχετικά αγωγικά κονδύλια ως αόριστα
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ορθά το νόμο εφήρμοσε και τα αντίθετα
υποστηριζόμενα με τους σχετικούς

λόγους της έφεσης του ενά-γοντα είναι
αβάσιμα και απορριπτέα.

956/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Αργύριος Σταυράκης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου, Νικόλαος Μπλάγκας).
Συνεταιρισμοί αγροτικοί. Διάκριση του προσωπικού τους (τακτικό / έκτακτο). Η σύμβαση
εργασίας του έκτακτου υπαλλήλου που υπερβαίνει το έτος ή είναι αόριστης διάρκειας
είναι άκυρη γιατί αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του νόμου και λογίζεται ως μη
γενομένη. Ο εργαζόμενος τελεί στην περίπτωση αυτή σε απλή σχέση εργασίας που
μπορεί να καταγγείλει ο εργοδότης οποτεδήποτε χωρίς να υπόκειται στους περιορισμούς
του άρθρου 281 ΑΚ, καταβάλλοντας όμως τη νόμιμη αποζημίωση. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1§3 του ν. 2810/
2000 οι Αγροτικοί Συνεταιριστικοί Οργανισμοί όλων των βαθμίδων είναι
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
έχουν εμπορική ιδιότητα, κατά δε το
άρθρο 46 του ν. 2169/93 το προσωπικό
του προσλαμβάνεται από τις Αγροτικές
Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι α)
τα-κτικό, το οποίο καλύπτει πάγιες
και διαρκείς ανάγκες της Οργάνωσης
και καταλαμβάνει θέσεις που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας της, και β) έκτακτο, που
προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου και καλύπτει ειδικές,
έκτακτες, εποχιακές και πρόσκαιρες
ανάγκες της Οργάνωσης. Κατά την §2
του ίδιου άρθρου η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων ρυθμίζεται με την υπ’ αριθμ. 27346/90 απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και
Ερ-γασίας για όσα θέματα δεν αντίκειται
στις διατάξεις του εν λόγω νόμου. Στο
άρθρο 7§2 της ανωτέρω απόφασης, η
οποία έχει ισχύ νόμου, ορίζεται μεταξύ
άλλων ότι η υπαλληλική σχέση του τακτικού προσωπικού καταρτίζεται με τον

διορισμό και την αποδοχή του από τον
διοριζόμενο, ενώ στο άρθρο 8 ότι για
την αντιμετώπιση εκτάκτων ή εποχιακών
αναγκών το Διοικητικό Συμβούλιο της
Οργάνωσης μπορεί να προσλαμβάνει
έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας
μέ-χρι δώδεκα (12) μηνών, με εξαίρεση
την πρόσληψη προσωπικού που επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, για το οποίο η
σύμβαση ισχύει για όσον χρόνο διαρκεί
η επιδότηση. Η σύμβαση ορισμένου
χρόνου δεν μπορεί να παραταθεί αν
έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, εάν δε έχει
συναφθεί για μικρότερη διάρκεια μπορεί να παραταθεί μόνο μια φορά και
για χρόνο όχι μεγαλύτερο από εκείνον
που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση
του δωδεκαμήνου. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι δεν προβλέπεται η
πρόσληψη προσωπικού των Συνεταιριστικών Οργανώσεων με σύμβαση
αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου η
σύμβαση εργασίας του έκτακτου υπαλλήλου τους που υπερβαίνει το έτος ή
είναι αόριστης διάρκειας είναι άκυρη ως
αντικειμένη σε απαγορευτική διάταξη
του νόμου και λογίζεται ως μη γενομένη,
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κατά τα άρθρα 3, 174 και 180 του ΑΚ
(ΑΠ 452/99, 853/05), ο δε μισθωτός
τε-λεί σε απλή σχέση εργασίας με τον
εργοδότη (ΑΠ 349/04 ΕλλΔ 46.1434).
Τη σχέση αυτή της εργασίας μπορεί ο
εργοδότης να την καταγγείλει οποτεδήποτε, καταβάλλοντας στον μισθωτό
τη νόμιμη αποζημίωση (βλ.Κ.Λαναρά,
Νο-μοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική,
2003 σελ. 77), χωρίς η καταγγελία αυτή
να υπόκειται στους περιορισμούς του
άρθρου 281 του ΑΚ, αφού η καταγγελία
της άκυρης σύμβασης εργασίας δεν
αποτελεί άσκηση δικαιώματος αλλά
ταυτίζεται με την ευχέρεια του εργοδότη
να μην αποδέχεται τις υπηρεσίες του
ακύρως και παρανόμως εργαζομένου
μισθωτού (ΑΠ 1068/02 ΕλλΔ 45.145).
Εν προκειμένω η ενάγουσα ισχυρίστηκε
με την ένδικη αγωγή της ότι προσλήφθηκε από την εναγομένη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου –
Ναυπακτίας ως διοικητική υπάλληλος
αρχικά με τις αναφερόμενες συμβάσεις
ορισμένου χρόνου, που υπερβαίνουν
κατά πολύ το έτος, και εν συνεχεία και
δή από 4-3-1996 με σύμβαση αόριστου
χρόνου, ότι η εναγόμενη Ένωση την

3-5-2005 κατήγγειλε τη σύμβαση αυτή
εργασίας, καταβάλλοντας τη νόμιμη
αποζημίωση, και ότι η καταγγελία αυτή
είναι άκυρη, ως καταχρηστική (άρθρ.
281 του ΑΚ), για τους αναφερόμενους
στην αγωγή λόγους. Και ζήτησε βάσει
του ιστορικού αυτού να αναγνωρισθεί
η ακυρότητα της ανωτέρω καταγγελίας
και να υποχρεωθεί η εναγομένη να της
καταβάλει τους αναφερόμενους μισθούς
υπερημερίας λόγω της αρνήσεως της
να αποδέχεται έκτοτε τις προσφερόμενες υπηρεσίες της. Με αυτό όμως το
περιεχόμενο και το αίτημα και σύμφωνα
με την μείζονα σκέψη που προηγήθηκε
η ένδικη αυτή αγωγή δεν είναι νόμιμη,
αφού η επικαλούμενη σύμβαση εργασίας αόριστου χρόνου είναι άκυρη και
η καταγγελία της, ως απλής σχέσεως
εργασίας, δεν υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 281 του ΑΚ, και ορθώς
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε
την αγωγή ως μη νόμιμη, είναι δε αβάσιμα και απορριπτέα τα αντίθετα που
η ενάγουσα υποστηρίζει με τους δύο,
συναφείς και αλληλοσυμπληρούμενους,
λόγους της εφέσεως της.

1024/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Θανάσης Βγενόπουλος, Σπυρίδων Καλογερίας).
Πλοία. Καθορισμός κατηγοριών δρομολογιακών γραμμών και αρμοδιότητος
δρομολογήσεως βάσει του π.δ. 814/1974. Έννοια “δρομολογιακής γραμμής”. Πλοία
που εκτελούν πλόες αποστάσεων άνω των 30 ναυτικών μιλίων και πλοία (πορθμεία)
που εκτελούν πλόες μέχρι αποστάσεως 30 ναυτικών μιλίων. Συλλογικές συμβάσεις
που εφαρμόζονται για το προσωπικό κάθε κατηγορίας των πλοίων. Πως υπολογίζονται
οι αποστάσεις. Πλοία Ζακύνθου –Κυλλήνης. Ποια η εφαρμοστέα συλλογική σύμβαση
για το προσωπικό τους. Πληρώματα ακτοπλοϊκών επιβατικών πλοίων των ετών
2003 και 2004. Οι ώρες εργασίας ανέρχονται σε 40 εβδομαδιαίως από Δευτέρα έως
Παρασκευή. Περιστατικά και υπολογισμός αμοιβών για υπερωριακή απασχόληση.
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Στο άρθρο 170 του ν.δ. 187/1973
«περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (261) και υπό τον τίτλο «κατηγορίαι δρομολογιακών γραμμών και αρμοδιότης δρομολογήσεως» ορίσθηκε στην
παράγραφο 1 ότι δια π.δ. εκδιδομένου
προτάσει του αρμοδίου υπουργού καθορίζονται:α)αι κατηγορίαι των προς
εξυπηρέτησιν της μεταξύ των ελληνικών
λιμένων μεταφοράς επιβατών δρομολογιακών γραμμών, β) η αρμοδιότης προς
δρομολόγησιν πλοίων και καθορισμόν
δρομολογίων εις τας γραμμάς αυτάς…». Στο εκδοθέν, βάσει της ως άνω
εξουσιοδοτήσεως, π.δ. 814/1974 «περί
καθορισμού κατηγοριών δρομολογιακών γραμμών και αρμοδιότητος δρομολογήσεως», ορίσθηκε στο άρθρο 1 αυτού, ότι κατά την εφαρμογή του διατάγματος τούτου και υπό τον όρο «δρομολογιακή γραμμή» νοείται η σειρά των
λιμένων ή σημείων προσεγγίσεως του
επιβατηγού πλοίου προς εξυπηρέτηση
δρομολογιακής γραμμής (περίπτ.ε).
Εξάλλου, με τις ΥΑ 352/2001 (ΦΕΚ Β΄
498) κυρώθηκαν οι από 6.4.2001 και
8.3.2002 ΣΣΕ των πληρωμάτων των
Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, οι
οποίες εφαρμόζονται επί των πλοίων
που εκτελούν πλόες αποστάσεως άνω
των 30 ναυτικών μιλίων, ενώ για τα πλοία
(πορθμεία) που εκτελούν πλόες μέχρι
αποστάσεως 30 ναυτικών μιλίων εφαρμόζεται η ΣΣΕ αμοιβών Πληρωμάτων
Πορθμείων Εσωτερικού (βλ. παρ. 1 των
ανωτέρω ΥΑ). Όπως συνάγεται από τις
ανωτέρω διατάξεις, υπό τον όρο περί
της υπό πλοίων εκτελέσεως πλόων
με-ταξύ λιμένων εσωτερικού μέχρι 30
ν. μι-λίων ή άνω των 30 ν. μιλίων από
την αφετηρία στον λιμένα προορισμού,
νοεί-ται το σύνολον της δρομολογιακής
γραμμής, όπως αυτή προκύπτει από
την περί δρομολογήσεως του πλοίου
σχετική διοικητική πράξη, είναι δε αδιά-
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φορο εάν κατά την εκτέλεση του το
δρο-μολόγιο πραγματοποιείται εκάστοτε
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Περαιτέρω, το
μήκος της δρομολογιακής γραμμής, το
οποίο έχει σημασία για την εφαρμοστέα
εκάστοτε συλλογική σύμβαση ή υπουργική απόφαση, δηλαδή εάν θα εφαρμοσθούν οι ΣΣΕ για πλοία που εκτελούν
πλόες αποστάσεως μέχρι 30 ναυτικών
μιλίων ή οι αναφερόμενες σε ακτοπλοϊκά πλοία, τα οποία εκτελούν μεγαλύτερες διαδρομές, εξευρίσκεται λαμβανομένων υπ’ όψη και των αποστάσεων των
ενδιαμέσων λιμένων, εις τους οποίους
προσεγγίζει το πλοίο κατά τους ορισμούς της περί δρομολογήσεως αυτού
διοικητικής πράξεως, αναφέρεται δε σε
καθαρώς τεχνικής φύσεως ζήτημα, γι’
αυτό και λαμβάνεται υπόψη η περί τούτου βεβαίωση της αρμοδίας κρατικής
υπηρεσίας κατά τις γενόμενες επίσημες
μετρήσεις (ΣτΕ 3674/1988 Ε.Ναυτ.Δ.
1989.378)…..Με νόμιμη σύμβαση ναυτολόγησης και παροχής ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου, ο ενάγων προσλήφθηκε από την εναγομένη ναυτιλιακή
εταιρεία κατά το έτος 1999, παρέχοντας
έκτοτε την εργασία του ως προϊστάμενος ηλεκτρολόγος στο Ε/Γ – Ο/Γ πλοίο
της εναγομένης με την ονομασία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ», με μηνιαίο μισθό
και λοιπές αποδοχές ίσες με τις ελάχιστες νόμιμα προβλεπόμενες από τις
εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας (ΣΣΝΕ), που
κατ’ έτος συνομολογούνται και κυρώνονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 1
παρ. 1 και 5 του α.ν. 3276/1944 (ΦΕΚ
Α΄ 172/1945) «περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία». Ο ενάγων
απασχολήθηκε στην εν λόγω εργασία
έως τις 26.5.2004, οπότε η σύμβαση
του λύθηκε λόγω ασθενείας του που
εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της εργα-
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σίας του. Η εναγομένη από την 1.6.2001
είχε εντάξει το ανωτέρω πλοίο στην
ακτοπλοϊκή γραμμή Κυλλήνης – Πόρου
(Κεφαλληνίας) και Κυλλήνης – Αργοστολίου, παράλληλα με τη δρομολογιακή γραμμή Ζακύνθου – Κυλλήνης – Ζακύνθου, στην οποία ήταν ενταγμένο και,
παρά το γεγονός ότι εισέπραττε από
τους επιβάτες ναύλα ακτοπλοΐας, εντούτοις συνέχιζε να εφαρμόζει τη ΣΣΝΕ
πορθμείων εσωτερικού αντί της ΣΣΝΕ
πληρωμάτων ακτοπλοΐας, με συνέπεια
να μην καταβάλει στον ενάγοντα μηνιαίως και κατά το επίδικο χρονικό διάστημα σημαντικές διαφορές επί των πάσης
φύσεως νομίμων αποδοχών του. Ειδικότερα, και όσον αφορά τα εκτελούμενα
δρομολόγια από το πλοίο της εναγομένης στην ανωτέρω γραμμή, αν ληφθούν υπόψη οι ενδιάμεσοι λιμένες, με
αφετηρία τη Ζάκυνθο, στους οποίους
προσέγγιζε, κατά το επίδικο χρονικό
διάστημα αυτό, δηλαδή από ΖάκυνθοΚυλλήνη, Κυλλήνη – Πόρο ή Κυλλήνη–
Αργοστόλι και Κυλλήνη – Ζάκυνθο, το
συνολικό μήκος της δρομολογιακής
γραμμής, που το ανωτέρω πλοίο είχε
ενταχθεί και εκτελούσε, σύμφωνα με τις

οικείες περί τούτων διοικητικές πράξεις
της αρμοδίας Αρχής, υπερβαίνει κατά
πολύ τα τριάντα (30) ναυτικά μίλια, από
αφετηρίας μέχρι τελικού προορισμού,
ανεξάρτητα από το αν τα ανωτέρω
δρο-μολόγια πραγματοποιούνται εξ
ολο-κλήρου ή εν μέρει. Για το λόγο αυτό,
για τον προσδιορισμό των αμοιβών του
πληρώματος του ανωτέρω πλοίου της
εναγομένης των αμοιβών του πληρώματος του ανωτέρω πλοίου της εναγομένης πλοιοκτήτριας εταιρείας, που κατά
το χρονικό διάστημα από 1.6.2001 και
εντεύθεν, εκτελούσε τους ως άνω πλόες, έπρεπε να εφαρμόζεται η οικεία
ΣΣΝΕ πληρωμάτων ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων, η οποία, λόγω ακριβώς της συνολικής αποστάσεως των
πλόων και γενικά των ειδικών συνθηκών
εργασίας των πληρωμάτων των πλοίων
αυτών, προβλέπει ευνοϊκότερες και
υψηλότερες εν γένει αποδοχές από
αυ-τές των πληρωμάτων πορθμείου
εσω-τερικού.

1048/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Στεργιόπουλος, Αλέκος Καρώκης).
Υπερωρίες. Καθεστώς ρυθμίσεως από 1/4/2001. Η απασχόληση πέρα από τις 40 ώρες και
μέχρι τις 43 ώρες την εβδομάδα είναι «ιδιόρρυθμη υπερωριακή απασχόληση» που αμοίβεται
με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%. Πέραν από τις 43 ώρες εβδομαδιαίες θεωρείται
υπερωριακή και οφείλεται αμοιβή α)μέχρι τις 120 ώρες το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά
50% β) για τις πέραν των 120 ωρών το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75% γ)για κάθε ώρα
παράνομης υπερωρίας το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 150 % δηλαδή συνολική αμοιβή
ίση με το 250% του καταβαλλομένου ωρομισθίου. Οι απαιτήσεις αυτές δεν στηρίζονται στον
αδικαιολόγητο πλουτισμό αλλά στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 2874/2000. Για το ορισμένο της
αγωγής όταν ζητείται αμοιβή για υπερεργασία και αποζημίωση για παράνομη υπερωριακή
εργασία πρέπει να αναφέρεται τόσο η ημερήσια όσο και η εβδομαδιαία απασχόληση.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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Καταγγελία σύμβασης εργασίας. Ακυρότητα και συνέπειες. Σχετική αγωγή. Δεν συγχωρείται
σωρευτική προβολή της αξίωσης για ακυρότητα της καταγγελίας και της αξίωσης για
καταβολή της αποζημίωσης. Χωρεί όμως η επικουρική διεκδίκηση. Περιστατικά. Άδεια σε
μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς. Τρόπος υπολογισμού. Περιστατικά.

Από 1.4.2001 η υπερεργασία
καταργήθηκε με το άρθρο 4 του ν.
2874/2000, οπότε η μεν απασχόληση
πέρα από τις 40 ώρες και μέχρι τις 43
ώρες την εβδομάδα θεωρείται “ ιδιόρρυθμη υπερωριακή απασχόληση” η
οποία αμείβεται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50% η δε απασχόληση
πέραν των 43 ωρών εβδομαδιαίως
θεω-ρείται υπερωριακή, ως προς όλες
τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και
δια-δικασίες έγκρισης για την οποία οφείλεται α)μέχρι τις 120 ώρες το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά
50% β) για τις πέραν των 120 το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο
κατά 75% και γ)για κάθε ώρα παράνομης υπερωρίας το καταβαλλόμενο
ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 150%,
δηλαδή συνολική αμοιβή ίση με το 250%
του καταβαλλόμενου ωρομίσθιου, που
πλέον στηρίζεται στη διάταξη της § 5
του άρθρου 4 του άνω νόμου και όχι
στις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο
πλουτισμό. Εξ άλλου από τις διατάξεις
των άρθρων 216 §1 ΚΠολΔ και 648 ΑΚ
προκύπτει ότι για να είναι ορισμένη η
αγωγή, με την οποία ζητείται αμοιβή
για υπερεργασία και αποζημίωση για
παράνομη υπερωριακή εργασία, πρέπει για τον προσδιορισμό των ωρών αυτών να αναφέρεται τόσον η ημερήσια,
όσο και η εβδομαδιαία απασχόληση
(βλ. ΑΠ 1331/2001, ΑΠ 75/2000 ΕλΔ
42 σελ. 1592 και 121 αντιστοίχως) καθόσον για την συνδρομή υπερεργασίας
κριτήριο αποτελεί όχι η ημερήσια, αλλά
η εβδομαδιαία απασχόληση των μισθωτών και μάλιστα εκείνη που πραγμα-

τοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες
της εβδομάδος, ενώ για τη συνδρομή
υπερωριακής εργασίας στην οποία
αφορούν οι παροχές του άρθρου 1 του
ν. 435/1976, λαμβάνεται υπόψη όχι η
εβδομαδιαία αλλά η ημερήσια εργασία,
υπό την έννοια ότι υφίσταται υπερωριακή εργασία όταν ο μισθωτός απασχοληθεί πέραν των οκτώ (8) ωρών ημερησίως (ή πέραν των εννέα ωρών υπό τους
όρους του άρθρου 6 της από 26.7.1975
Ε.Σ.Σ.Ε., που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνο του ν. 133/1975) έστω και αν με
την υπεραπασχόληση αυτή δεν πραγματοποιείται υπέρβαση του οριζόμενου
από το νόμο ανώτατου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας, αφού δεν χωρεί συμψηφισμός της ημερησίας υπερωρίας με τις
λιγότερες ώρες εργασίας ή με την πραγματοποιηθείσα εργασία άλλη εργάσιμη
ημέρα της ίδιας εβδομαδιαίας περιόδου.
Αντίθετα, για να υπάρχει υπερεργασία
πρέπει να υπάρχει υπέρβαση του
εβδομαδιαίου ωραρίου και δεν ενδιαφέρει η μεμονωμένη υπέρβαση του ημερησίου ωραρίου (βλ.ΑΠ 1207/2002, ΑΠ
1253/2002 ΕλΔ 44.161 και 163).
Από τη διάταξη του άρθρου 5
παρ.3 του Ν. 3198/1955 που ορίζει ότι
η καταγγελία της εργασιακής σχέσεως
θεωρείται έγκυρη εφόσον γίνει εγγράφως και καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση, προκύπτει ότι η καταγγελία
της συμβάσεως εργασίας αορίστου
χρόνου που δεν γίνεται εγγράφως και
δεν ακολουθείται από την καταβολή
αποζημιώσεως του Ν. 2112/1920, είναι
άκυρη και θεωρείται σαν να μην έγινε
(ΑΚ 180). Ο εργοδότης που αρνείται,
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έκτοτε να αποδεχθεί την εργασία του
μισθωτού του γίνεται, υπερήμερος
(ΑΚ 349, 350) και υποχρεούται στην
πλη-ρωμή του μισθού του (ΑΚ 656). Ο
μισθω-τός αντίστοιχα δικαιούται ή να
εμμείνει στην ακυρότητα της καταγγελίας
και να ζητήσει τους μισθούς του (ΑΚ
656) ή, εν όψει του ότι η ακυρότητα της
καταγ-γελίας τάσσεται υπέρ αυτού και
είναι επομένως σχετική, να θεωρήσει,
την κα-ταγγελία έγκυρη και να απαιτήσει
απλώς την αποζημίωση του Ν.2112/20,
δυνάμενος να ενώσει, τα δύο αιτήματα
(ΚΠολΔ 218), εφόσον το δεύτερο τούτων προβάλλει επικουρικώς, για την
περίπτωση δηλαδή της απορρίψεως
του πρώτου (ΚΠολΔ 219). Τούτο δε γιατί
δεν συγχωρείται, σωρευτική προβολή
και των δύο ως άνω αξιώσεων, αφού η
μία αποκλείει την άλλη, δεδομένου ότι
δεν συνυπάρχουν οι δύο αντίστοιχες
υποχρεώσεις του εργοδότη (ΑΠ 590/
1994 ΔΕΝ 51.931, ΑΠ 701/1991 ΕΕΔ
51.223, ΑΠ 947/1982 ΕΕΔ 42, 117,
ΕΠειρ. 117/2003 ΔΕΕ 2003. 1248,
ΕφΔωδ. 1/2002 ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 7253/2000
ΕλΔ 2001. 1384).
Επειδή από τη διάταξη του
άρθρου 8 παρ. 2 ν. 1876/1990 που ορίζει ότι οι υπόλοιπες (πλην των εθνικών
γενικών) συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεσμεύουν τους εργαζομένους και
εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων,
τον εργοδότη που συνάπτει συλλογική
σύμβαση εργασίας ατομικά και τους
ερ-γοδότες που συνάπτουν συλλογική
σύμβαση εργασίας με κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, σε
συνδυασμό και προς το άρθρο 11 παρ.2
του ίδιου νόμου που ορίζει ότι με απόφαση του, που εκδίδεται μετά από γνώμη
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας,
ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να επε-
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κτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους
του κλάδου ή επαγγέλματος συλλογική
σύμβαση εργασίας, προκύπτει ότι η
Σ.Σ.Ε. ισχύει μόνον έναντι των μελών των
εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων
που την είχαν συνάψει. Αν η Σ.Σ.Ε.
επεκτάθηκε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας η ισχύς της εκτείνεται και
πέρα από τα πρόσωπα αυτά, πάντως
όμως μέσα στα όρια της τοπικής της
ισχύος, στους εργαζομένους και εργοδότες του κλάδου ή του επαγγέλματος
που η σύμβαση αυτή αφορά, οι οποίοι
θα μπορούσαν να είναι μέλη των οργανώσεων που μετείχαν στην σύναψη της
(Ολομ. ΑΠ 540/1981). Από τις διατάξεις
αυτές σε συνδυασμό με το άρθρο 216
Κ.Πολ.Δικ. προκύπτει ότι για να είναι
ορισμένη η αγωγή μισθωτού που έχει
αντικείμενο την επιδίκαση διαφορών
μεταξύ καταβαλλομένων αποδοχών
κλπ. και οφειλομένων βάσει των οριζομένων από κλαδική Σ.Σ.Ε, ή Δ.Α.,
που έχει την ίδια ισχύ, η οποία έχει επεκταθεί και έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, εκτός των άλλων στοιχείων,
αρκεί να αναφέρεται στην αγωγή το
είδος της ασκούμενης από τον εργοδότη
επιχειρήσεως, ώστε να είναι δυνατό να
κριθεί από το δικαστήριο αν πρόκειται
για ομοειδή ή συναφή εκμετάλλευση με
τις επιχειρήσεις του κλάδου που αφορά
η Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., ώστε να μπορούσε ο
εργοδότης και ο ενάγων μισθωτός να
είναι μέλη των οργανώσεων που μετείχαν στη σύναψη της, οπότε η ισχύς της
επεκτείνεται και σ’ αυτούς (ΑΠ 376/2006
ΝΟΜΟΣ, 1253/2002 ΕΕΔ 2004.731,
176/2001 ΕΕΔ 2002. 728, 1164/1998
ΕλΔ 40.329.
Στην προκειμένη περίπτωση
στην κρινομένη αγωγή εκτίθενται τα
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εξής. (1) Ότι η ενάγουσα προσελήφθη
από την 2η εναγόμενη την 15-9-2001 με
σύμ-βαση εργασίας αορίστου χρόνου
ως πωλήτρια και για κάθε άλλη εργασία
που είχε ανάγκη η επιχείρηση της στην
βιοτεχνία υποδημάτων (όπως παραδεκτώς διόρθωσε την αγωγή, στην οποία
αναφέρεται «βιοτεχνία ενδυμάτων», με
δήλωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου
της στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου που καταχωρήθηκε στα
πρακτικά) που διατηρούσε στην Πάτρα.
(2) Ότι από την 30-3-2002 την επιχείρηση ανέλαβε η 1η εναγομένη. (3)Ότι
απασχολήθηκε στην επιχείρηση αυτή
μέχρι την 25-7-2003, με καταβαλλόμενο
ημερομίσθιο 20,80 ευρώ, οπότε της
καταγγέλθηκε η σύμβαση .(4). Ότι η 1η
εναγομένη δεν της κατέβαλε την διαφορά μεταξύ του ως άνω καταβαλλομένου και νομίμου ημερομισθίου των 31,70
ευρώ για όλο το διάστημα της απασχολήσεως της και συνολικά 3.913,10 ευρώ. (5) Ότι επίσης δεν της κατέβαλε τις
αποδοχές των υπερωριών, που εργάσθηκε καθ’ όλο το ως άνω διάστημα
ύψους 2.269 ευρώ, εκθέτει δε την κατά
μήνα υπερωριακή απασχόληση της. (6)
Ότι δεν της καταβλήθηκαν οι αποδοχές
αδείας και το επίδομα αδείας του 2003
ύψους 1.406 ευρώ. (7) Ότι δεν της καταβλήθηκε κατά την απόλυση της ολόκληρη η νόμιμη αποζημίωση της, απομείναντος υπολοίπου 260 ευρώ. (8) Ότι
η καταγγελία της συμβάσεως της είναι
άκυρη (α) επειδή δεν της καταβλήθηκε
ολόκληρη η νόμιμη αποζημίωση, άλλως
(β) επειδή είναι καταχρηστική, χωρίς
όμως να εκθέτει πραγματικά περιστατικά που να εξειδικεύουν σε τι συνίσταται
η καταχρηστικότητα της συμπεριφοράς
της 1ης εναγομένης. (9) Ότι λόγω της
άκυρης καταγγελίας της συμβάσεως η
1η εναγομένη κατέστη υπερήμερη και

647

της οφείλει αποδοχές υπερημερίας από
την απόλυση της μέχρι την 22-4-2004,
ύψους 7.132,50 ευρώ. (10) Πέραν των
αποδοχών αυτών της οφείλει και τα
προαναφερθέντα ανωτέρω υπ’ αριθμ.
4, 5, 6 και 7 ποσά. Η ενάγουσα ζητεί να
υποχρεωθούν οι εναγόμενες ευθυνόμενες εις ολόκληρον να της καταβάλουν
(ι) το ποσό των 14.720,60 ευρώ (ανωτέρω υπ’ αριθμ.9 και 10 κονδύλια), για
την περίπτωση που κριθεί άκυρη η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας της,
άλλως (ιι)το ποσό των 7.848,10 ευρώ
(ανωτέρω υπ’ αριθμ. 4,5,6 και 7 κονδύλια), για την περίπτωση που κριθεί
έγκυρη η καταγγελία της συμβάσεως
της, τα ποσά δε αυτά νομιμοτόκως από
28-7-2003, άλλως από της επιδόσεως
της αγωγής μέχρι την εξόφληση, επικουρικά δε τα ποσά αυτά κατά τις
δια-τάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, χωρίς όμως να αναφέρεται για
ποιο λόγο η σύμβαση εργασίας της
ήταν άκυρη. Με το περιεχόμενο αυτό
η αγω-γή είναι αόριστη (Α) ως προς
το υπ’ αριθμ. (5) κονδύλιο, σύμφωνα
με όσα εκτέθηκαν στην μείζονα σκέψη,
που αφορά αποδοχές για υπερωριακή
απα-σχόληση, αφού δεν εκτίθεται αν η
ενά-γουσα εργαζόταν επί 5νθήμερο ή
6ήμε-ρο εβδομαδιαίως και η ημερησία
υπέρ-βαση του νομίμου ωραρίου της
(ΕΑ 3150/2006 ΕλΔ 2006. 1477, ΕΠειρ.
9/2005 ΕλΔ 2005.548), (Β) ως προς το
υπ’ αριθμ. (7) κονδύλιο, αφού δεν εκτίθεται το ποσό της καταβληθείσας αποζημιώσεως, ώστε να ελεγχθεί αν η οφειλομένη νόμιμη αποζημίωση υπολείπεται
κατά το ποσό του κονδυλίου αυτού, (Γ)
ως προς το υπ’ αριθμ. (9)κονδύλιο,
που αφορά αποδοχές υπερημερίας, ως
προς την κυρία βάση της αγωγής την
στηριζομένη στην ακυρότητα της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, αφού
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ζητεί και την καταβολή της διαφοράς
της οφειλομένης αποζημιώσεως, δεδομένου ότι τα δύο αυτά αιτήματα ως αντιφατικά δεν σωρεύονται επικουρικώς
(βλ. ανωτέρω υπό (2) και 7(Δ) ως προς
την επικαλούμενη ακυρότητα της καταγγελίας λόγω καταχρηστικής ασκήσεως του σχετικού δικαιώματος της 1η
ενάγουσας (ανωτέρω υπ’ αριθμ. (8) (β)).
Αντίθετα ως προς τα λοιπά αιτήματα
της η αγωγή είναι αρκούντως ορισμένη,
αφού αναφέρεται το είδος της επιχειρήσεως των εναγομένων, το νόμιμο ημερομίσθιο που εδικαιούτο, το διάστημα που
απασχολήθηκε(15-9-2001/27-7-2003)
και ο χρόνος απασχολήσεως της (359
ημέρες συνολικά), με βάση τα οποία
είναι δυνατή με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς η διαπίστωση των
οφειλομένων διαφορών αποδοχών (κονδύλιο υπ’ αριθμ. (4)) και των αποδοχών
και του επιδόματος αδείας (κονδύλιο
υπ’αριθμ. (6) ). Επομένως η εκκαλουμένη που απέρριψε εξ ολοκλήρου την
αγωγή ως αόριστη έσφαλλε και πρέπει
κατά παραδοχή του μοναδικού λόγου
της εφέσεως να εξαφανισθεί ως προς
τα ανωτέρω κονδύλια υπ’ αριθμ. (4)
και (6) και επειδή η αγωγή είναι νόμιμη
ως προς τα κονδύλια αυτά (άρθρ. 648,
653,655,666,904 επ., 341, 345 ΑΚ, 1, 2
Ν. 539/1945, 38 παρ. 8 Ν. 1892/1990,
176ΚΠολΔ)και έχει καταβληθεί το
ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου
με τις νόμιμες προσαυξήσεις (βλ. υπ’
αριθμ. 29204 Α και 22957 Α έντυπα
αγωγοσήμου, στα οποία είναι επικολλημένα ένσημα του Ταμείου Νομικών)να
εξετασθεί από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας, όσον αφορά
το μέρος που κρίθηκε ορισμένη και
νόμιμη.
Με την παρ. 8 άρθρ. 38 Ν. 1892/
1990 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με
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το άρθρο 2 Ν. 2639/1998) ορίζεται ότι:”
Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί
έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις
αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους,
για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του α.ν.
539/1945, όπως ισχύει”. Εξ άλλου στις
τελευταίες αυτές διατάξεις ορίζεται : «1.
α. Κάθε μισθωτός από την έναρξη της
εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρη-ση
και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12)
μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας
κανονικής άδειας με αποδοχές κατ’
αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει
συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται
με βάση ετήσια άδεια εικοσιτεσσάρων
εργάσιμων ημερών ή αν στην επιχείρηση
εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης
εβδομαδιαίας εργασίας, είκοσι (20)
ερ-γάσιμων ημερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ημέρα της εβδομάδας
κατά την οποία δεν απασχολούνται οι
μισθωτοί λόγω του εφαρμοζόμενου
συστήματος εργασίας. 2. Σε περίπτωση
διαλείπουσας εργασίας ή εκ περιτροπής εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται,
μετά τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης
σχέσης εργασίας στην επιχείρηση,
κά-θε ημερολογιακόν έτος, άδεια με
απο-δοχές ίση με το ένα δωδέκατο της
άδει-ας που προβλέπεται από αυτόν το
νόμο ή άλλη ειδικότερη διάταξη, για κάθε
μήνα απασχόλησης από την πρόσληψη
του, αν ή άδεια χορηγείται για πρώτη
φορά, ή από τη λήψη της άδειας του
προηγούμενου έτους, μέχρι την ημέρα
της έναρξης της άδειας. Για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου ως
μήνας λογίζονται 25 ημέρες απασχό-
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λησης. Αν προκύπτει, κατά τον υπολογισμό αυτής της παραγράφου, κλάσμα
χρόνου αδείας, που υπερβαίνει τη μισή
ημέρα, το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε
ολόκληρη ημέρα”. Από τον συνδυα-σμό
των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι επί
μερικής απασχολήσεως, αν η σχέση
εργασίας λήξει προ της συμπληρώσεως
12 μηνών συνεχούς (μερικής) απασχολήσεως ο εργαζόμενος δικαιούται να
λάβει ποσοστό της αδείας του (και του
επιδόματος αδείας, βλ. άρθρ. 3 παρ. 16
Ν.Δ. 4504/1966) κατ’ αναλογία με τον
χρόνο εργασίας που έχει συμπλη-ρώσει

στην ίδια επιχείρηση με βάση ετή-σια
άδεια 24 ημερών (ή 20 ημερών επί
επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας). Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται
σε 1/12 για κάθε μήνα εργασίας, ως
μήνας δε λογίζονται 25 ημέρες απασχολήσεως. Δηλαδή διαιρείται ο αριθμός των ημερών απασχολήσεως του εργαζομένου δια του 25 και το πηλίκο της
διαιρέσεως αντιπροσωπεύει τις ημέρες
αδείας που δικαιούται ο εργαζόμενος.

1063/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Σκουζές, Αλέκος Καρώκης, Γεώργιος
Κουκούλης).
Σύμβαση εργασίας με πενθήμερη απασχόληση την εβδομάδα και 10 ώρες ημερησίως.
Συμφωνία για καταβολή μισθού υπερδιπλάσιου του νομίμου. Καλύπτεται και η αμοιβή
για την υπερωριακή απασχόληση του ενάγοντος. Περιστατικά.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Την
20 Αυγούστου 2001 στην Πάτρα ο ενάγων προσλήφθηκε από το νόμιμο εκπρόσωπο της εναγομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης («Βέργος –Παπαγιαννοπούλου ΕΠΕ»), που έχει την
έδρα της στη Βιομηχανική Περιοχή των
Πατρών (ΒΙΠΕ) σκοπό την εμπορία επίπλων και οικιακών ειδών, διαθέτουσα
προς τούτο και δίκτυα πώλησης σε
πολλά σημεία της Χώρας, με σύμβαση
(προφορική ) εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου για να εργασθεί ως
υπάλληλος γραφείου, παρέχοντας την
εργασία του προεχόντως στην Πάτρα
και ενίοτε σε διάφορες πόλεις της Χώρας, κατευθύνοντας και εποπτεύοντας
την κίνηση του δικτύου πωλήσεων,
που διέθετε κατά τα άνω η εναγομένη

εται-ρία. Μεταξύ των διαδίκων ευθύς εξ
αρ-χής συμφωνήθηκε, ισχύοντος στην
επι-χείρηση της εναγομένης του συστήματος της πενθήμερης εβδομαδιαίας
απασχόλησης με χρόνο εβδομαδιαίας
εργασίας τις 40 ώρες, ότι 1) ο ενάγων
θα εργάζεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή δέκα (10) ώρες την ημέρα,
ήτοι από ώρα 8 το πρωΐ έως και ώρα
6 το απόγευμα, πραγματοποιώντας εργασία 50 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή
απασχόληση που υπερβαίνει κατά 10
ώρες το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο
εργασίας και 2) ο ενάγων για την εργασία του αυτήν θα λαμβάνει μηνιαίο
μισθό για μεν το έτος 2001 το ποσό των
1.349,66 € και για το έτος 2002 το ποσό
των 1.484, 96 €. Ο ως άνω συμβατικώς
καταβαλλόμενος στον ενάγοντα μηνιαί-
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ος μισθός είναι υπερδιπλάσιος του
νομίμου και τούτο έγινε για να καλυφθεί
και η αμοιβή του ενάγοντος για τη συγκεκριμένη υπερωριακή του απασχόληση (10 ώρες την εβδομάδα πέραν
του νομίμου ωραρίου που είναι 40 ώρες
την εβδομάδα), η οποία και πράγματι
κα-λύφθηκε, αφού, όπως θα εκτεθεί
παρα-κάτω, τα ως άνω ποσά των 1.349,
66 € το μήνα για το έτος 2001 και των
1.484, 96 € το μήνα για το έτος 2002,
που ελάμβανε ο ενάγων, υπερκάλυπταν
τόσο το νόμιμο μηνιαίο μισθό του που
ήταν για το έτος 2001 622,04 € (έγγαμος
με δύο τέκνα) με βάση την από 146-2001 κλαδική ΣΣΕ (αριθ. πράξεως
καταθ. Υπ. Εργασίας 53/15-6-2001)
και 660,62 € για το έτος 2002, με βάση
την από 4-9-2002 ΣΣΕ (αριθ. πραξ. κατ.
Υπ. Εργασίας 115/25-9-2002), όσο και
την αμοιβή για την υπερωριακή του
απασχόληση που αυτός εδικαιούτο,
εργαζόμενος καθεκάστη εβδομάδα

(από Δευτέρα έως και Παρασκευή) της
περιόδου της εργασιακής του σχέσης
(από 20-8-2001 έως και 30-9-2002,
που απολύθηκε) 50 συνολικά ώρες,
ήτοι 10 ώρες παραπάνω από το νόμιμο
εβδο-μαδιαίο ωράριο εργασίας, εκ των
οποί-ων οι τρεις (3) ώρες από 41 έως
και 43 αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50% και οι υπόλοιπες
επτά (7) από 44 έως και 50 με το 250%
του ωρομισθίου. Την εργασία αυτή των
50 ωρών την εβδομάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες εκάστης εβδομάδας (από
Δευτέρα έως και Παρασκευή) ο ενάγων
παρείχε τόσο κατά το χρόνο της εντός
έδρας απασχόλησης του, που ήταν και
ο συγκριτικά μεγαλύτερος, όσο και κατά το χρόνο της εκτός έδρας μετάβασης
του για την εποπτεία του δικτύου πωλήσεων που διατηρούσε κατά ως άνω
η εναγομένη σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδος.

1127/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Κυριακή Πετρίδου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Καραμπούλιας, Αλέξανδρος Τσάκνης).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης. Μαχητό τεκμήριο πλήρους
απασχόλησης αν δεν δηλωθεί σε προθεσμία 15 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας
η μερική απασχόληση. Περιστατικά.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:
Η εκκαλούσα στις 1.10.2000 προσελήφθη ως πωλήτρια στην ατομική επιχείρηση του εφεσιβλήτου, (κατάστημα
παιχνιδιών) στην οδό, Παπαφώτη αρ.5
στο Αγρίνιο με πεντάωρη (μερική) απασχόληση ημερησίως, πλην Κυριακών
και ειδικότερα από 09.30΄ μέχρι 13.00΄
κάθε ημέρα και επιπλέον τις ημέρες
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από
18.30΄ μέχρι 20.00 (βλ. την από 12.10.

2000 γνωστοποίηση όρων ατομικής
σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης). Ο εφεσίβλητος δεν προέβη
εμπρόθεσμα στην γνωστοποίηση της
έγγραφης αυτής σύμβασης εργασίας
στην Επιθεώρηση Εργασίας Αιτωλοακαρνανίας εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από την κατάρτιση της,
ήτοι μέχρι 26.10.2000, αλλά μετά την
πάροδο αυτής, ήτοι στις 3.11.2000 (βλ.
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την υπ’ αρ. πρωτ. 5259 ΦΚ/3.11.2000
πράξη κατάθεσης της εν λόγω Υπηρεσίας επί της παραπάνω γνωστοποίησης). Σύμφωνα με τα προλεχθέντα στην
παραπάνω μείζονα σκέψη, η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της έγγραφης
σύμβασης εργασίας στην Επιθεώρηση
Εργασίας, καλύπτει σχέση εργασίας με
πλήρη απασχόληση, το τεκμήριο της
οποίας είναι μαχητό, αφού δεν ορίζεται
το αντίθετο στο νόμο (άρθρ. 338 παρ.
2 ΚΠολΔ) και συνεπώς ανατρέπεται,
αν αποδειχθεί ότι η σύμβαση αυτή
αφορούσε πράγματι μερική και όχι
πλήρη απασχόληση. Στην προκειμένη
περίπτωση ανατράπηκε το παραπάνω
τεκμήριο καλύψεως της σχέσης εργασίας της εκκαλούσας με πλήρη απασχόληση, καθόσον αποδείχθηκε ότι
η εκκαλούσα απασχολούνταν στην
επι-χείρηση του εφεσιβλήτου από της
προ-σλήψεως της μέχρι την 12.3.2004
που οικειοθελώς απεχώρησε (βλ. την
από 12.3.2004 αναγγελία οικειοθελούς
αποχώρησης) καθημερινά, πλην των
Κυριακών από 09.30 μέχρι 13.00 και
επί πλέον τις ημέρες Τρίτη, Πέμπτη και
Παρασκευή από 18.30΄ μέχρι 20.00,
ήτοι 5 ώρες ημερησίως. Το γεγονός
αυτό της μερικής απασχόλησης της
εκκα-λούσης αποδείχθηκε τόσο από

τους προσκομιζόμενους πίνακες ωρών
εργα-σίας που υπέβαλε ο εφεσίβλητος
στην Επιθεώρηση Εργασίας, όσο και
από την σαφή κατάθεση του μάρτυρα
Β.Ν, ανεψιού του εκκαλούντος, ο οποίος
συνεργαζόταν με τον τελευταίο και
επι-σκεπτόταν σχεδόν καθημερινά
το κατά-στημα του, όπου εργαζόταν
εκτός από την εκκαλούσα η γυναίκα
και τα δύο παιδιά του εφεσιβλήτου. Τα
περιστατι-κά αυτά δεν αναιρούνται από
την αό-ριστη, ως προς αυτά, κατάθεση
του μάρτυρα της εκκαλούσας Κ.Μ, ο
οποί-ος ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών
και επισκέπτετο το Αγρίνιο συνήθως
Σάβ-βατο τον χειμώνα μέχρι το 2003
για ν’ αγοράσει εμπορεύματα από το
κατά-στημα του εφεσιβλήτου και δεν
μπο-ρούσε να έχει άμεση αντίληψη
των ωρών εργασίας της εκκαλούσας,
κατά το επίδικο χρονικό διάστημα.
Τα αυτά έκρι-νε και το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο σχε-τικά με το μαχητό του
κριτηρίου πλή-ρους απασχόλησης της
εκκαλούσας και της απόδειξης περί
πεντάωρης ημε-ρησίως απασχόλησης
αυτής ως πωλή-τριας στο κατάστημα
του εφεσιβλήτου, γι’ αυτό και οι σχετικοί
λόγοι έφεσης πρέπει ν’ απορριφθούν ως
ουσία αβάσιμοι.

1141/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Άγγελος Πίγκας, Ανδρέας Γούναρης).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Για να κρίνει το
δικαστήριο την ύπαρξη της μίας ή της άλλης μορφής, θα λάβει υπόψη του το περιεχόμενο
της σύμβασης που θα ερμηνεύσει όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και τις
περιστάσεις υπό τις οποίες έχει συναφθεί. Περίπτωση φορτοεκφορτωτή που εξυπηρετούσε
εταιρία μεταφορών προς φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων στον Πύργο της Ηλείας.
Περιστατικά που αποδεικνύουν ότι επρόκειτο για σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
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Το Δικαστήριο για να κρίνει αν
η επίμαχη σύμβαση είναι εξαρτημένης
εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών θα
λάβει υπόψη του το όλο περιεχόμενο
της, ερμηνεύοντας όπως απαιτεί η κα-λή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, αλ-λά και
τις περιστάσεις υπό τις οποίες έχει αυτή
συναφθεί (ΑΠ 657/2000 ΕλλΔνη 42, 119,
ΕφΑθ 2128/2006, ΕφΘεσ 614/2005,
ΕφΘεσ 710/2004 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ).
Αποδείχθηκαν κατά την κρίση
του Δικαστηρίου αυτού τα παρακάτω:
Η εναγόμενη μεταφορική εταιρεία, η
οποία εδρεύει στην Αθήνα, όπου έχει το
κεντρικό κατάστημα της, στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων της αναλαμβάνει έναντι
των αποστολέων ή παραληπτών, κατόπιν
συμφωνίας, τη μεταφορά εμπορευμάτων
και άλλων αντικειμένων σε διάφορες
πόλεις του Ν.Ηλείας, μεταξύ των οποίων
είναι και ο Πύργος. Τις μεταφορές αυτές
πραγματοποιεί με φορτηγά αυτοκίνητα
τα οποία ξεκινούν από το κεντρικό
πρακτορείο της στην Αθήνα και
καταλήγουν στο υποκατά-στημα της στον
Πύργο Ηλείας, όπου τα εμπορεύματα
εκφορτώνονται από το μεγάλο φορτηγό και
φορτώνονται σε μικρότερα, ανεξαρτήτων
ιδιοκτητών με-ταφορέων, στους οποίους
η εναγόμενη αναθέτει με σύμβαση
τις εκάστοτε υπομεταφορές εντός της
πόλεως του Πύργου, προκειμένου να
γίνει ευκολότερα η διακίνηση και διανομή
των εμπορευμάτων στους παραλήπτες
τους. Ο ενάγων ασκεί το επάγγελμα του
ελευθέρου εργάτη – φορτοεκφορτωτή
(βλ. και ΣΤΕ 1916/1993 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ) και αναλαμβάνει την εκφόρτωση εμπορευμάτων από τα φορτηγά
αυτοκίνητα που έρχονται στο υποκατάστημα της εναγομένης στον Πύργο,
από την Αθήνα και στη συνέχεια τη
φόρ-τωση τους στα μικρότερα φορτηγά
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των ανεξαρτήτων μεταφορέων και τη
διανο-μή τους, μαζί με τους οδηγούς τους,
στους παραλήπτες τους. Για το σκοπό
αυτό ο ενάγων, επί σειρά ετών, από το
έτος 1992 μέχρι και το 2004 μετέβαινε
στο υποκατάστημα της εναγομένης
(πρακτορείο) στον Πύργο, όπως και
πολλοί άλλοι συνάδελφοι του, προκειμένου ν’ αναλάβει τη διεκπεραίωση του
παραπάνω έργου της φορτοεκφόρτωσης, με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία, καθορίζοντας ο ίδιος τις ημέρες
και ώρες της απασχόλησης του, χωρίς
καμία παρέμβαση της εναγομένης και
χωρίς ωράριο. Η αμοιβή του εξ άλλου
εισπραττόταν με βάση τη φορτωτική
κάθε παράδοσης, με το αντίστοιχο αναγραφόμενο σ’ αυτήν, ποσό για τα εργατικά φορτοεκφόρτωσης, το οποίο ο ίδιος
παρακρατούσε από το συνολικό πληρωτέο ποσό της αμοιβής για τη μεταφορά, το οποίο εισέπραττε από τον παραλήπτη και παρέδιδε στην εναγόμενη. Με
την εναγόμενη δεν τον συνέδεε καμία
σχέση εξαρτημένης εργασίας, για το
λόγο αυτό χωρίς τη διαμαρτυρία του, δεν
ήταν ασφαλισμένος, όπως και οι άλλοι
συνάδελφοι του, όλα αυτά τα χρόνια, στο
ΙΚΑ(το επικαλούμενο και προσκομιζόμενο
βιβλιάριο ενσήμων του ΙΚΑ εκδόθηκε μετά
την πρόσφατη καταγγελία που έκανε
ο ενάγων και φέρει ημερομηνία 14-122004, ενώ οι σχετικές πράξεις επιβολής
εισφορών και πρόσθετης επιβάρυνσης
εισφορών που εκδόθηκαν από το ΙΚΑ
έχουν ήδη προσβληθεί με προσφυγή
ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής
Επιτροπής του υποκαταστήματος ΙΚΑ
του Πύργου, η εκδίκαση της οποίας
εκκρεμεί). Δεν αποδείχθηκε εξάλλου
υποχρέωση του ενάγοντος να μεταβαίνει
στον τόπο λειτουργίας της επιχείρησης
της εναγομένης, αλλά αρκούσε η κατ’
επιλογή του εκτέλεση του έργου της
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φορτοεκφόρτωσης, ούτε αποδείχθηκε ότι η
εναγόμενη είχε επιφυλάξει στον εαυτό της
ή ασκούσε δικαίωμα ελέγχου ή εποπτείας
στον ενάγοντα κατά τη διάρκεια της
κατά τα ως άνω υπηρεσίας του. Δεν είχε
επίσης προβεί (η εναγόμενη) σε παροχή
δεσμευτικών οδηγιών, ούτε κατέβαλε στον
ενάγοντα, κατά το διάστημα της, κατά τον
άνω τρόπο, συνεργασίας τους, επιδόματα

αδείας και εορτών. Με βάση λοιπόν όλα τα
προαναφερθέντα πραγματικά περιστατικά
που αποδείχθηκαν και σύμφωνα με όσα
αναφέρθηκαν στην αρχή της παραγράφου
αυτής, είναι πράγματι φανερό ότι η σχέση
που συνέ-δεε τους διαδίκους, από το έτος
1992 μέχρι και το 2004 δεν ήταν σύμβαση
εργασίας αλλά σύμβαση έργου και ειδικότερα ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

1228/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Βασίλειος Χρονόπουλος).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Συμφωνία για καταβολή στον εργαζόμενο μεγαλύτερου
μισθού (βασικός μισθός και επιδόματα) από τον προβλεπόμενο από την οικεία ΣΣΕ ή ΔΑ.
Τότε δεν οφείλονται στο μισθωτό και τα επιδόματα εκτός αν έχει συμφωνηθεί με την ατομική
ή συλλογική σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επί πλέον του συμφωνημένου μεγαλύτερου
μισθού. Η δυνατότητα συμψηφισμού αποτελεί τον κανόνα. Αποδοχές άδειας και επίδομα
αδείας δεν συμψηφίζονται με τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές ούτε
κατόπιν ρητής συμφωνίας. Δώρα εορτών, αμοιβή για εργασία νυχτός, κυριακής ή εορτών
μπορούν να συμψηφισθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας. Αξιώσεις για απασχόληση κατά τις
κυριακές και για στέρηση εβδομαδιαίας αναπαύσεως, υπερεργασίας συμψηφίζονται, όχι
όμως οι αμοιβές για υπερωρίες. Υπάλληλος- εργάτης. Στοιχεία για τη διάκριση.

Όταν ο καταβαλλόμενος βάσει
της ατομικής συμβάσεως εργασίας μισθός είναι μεγαλύτερος από το σύνολο
των προβλεπομένων από την οικεία
ΣΣΕ ή ΔΑ αποδοχών (άθροισμα βασικού μισθού και επιδομάτων) τότε δεν
οφείλονται στο μισθωτό ιδιαιτέρως, επί
πλέον του καταβαλλομένου μισθού και
τα προβλεπόμενα από ΣΣΕ ή τη ΔΑ,
επιδόματα, αλλά τα επιδόματα αυτά
συμψηφίζονται σ’ αυτόν, εκτός αν έχει
συμφωνηθεί με την ατομική ή συλλογική
σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επί
πλέον του συμφωνημένου μεγαλύτερου
μισθού (ΑΠ 591/1996 ΔΕΝ 54.266, ΑΠ

3222/1993 ΔΕΝ 54.265). Η δυνατότητα
συμψηφισμού αποτελεί τον κανόνα, ενώ
απαιτείται συμφωνία για το αντίθετο (ΑΠ
591/1996 όπου ανωτέρω). Εξάλλου οι
αποδοχές άδειας και το επίδομα άδει-ας
δεν συμψηφίζονται με τις ανώτερες των
νομίμων, καταβαλλόμενες αποδο-χές
ούτε κατόπιν ρητής συμφωνίας (ΑΠ
1682/1981 ΔΕΝ 1983. 651). Τα ποσά
των δώρων (επιδομάτων εορτών) Χριστουγέννων και Πάσχα μπορούν να συμψηφισθούν με τις ανώτερες των νομίμων,
καταβαλλόμενες αποδοχές, μόνον
κα-τόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότου
και μισθωτού (ΑΠ 1532/1983 ΔΕΝ
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1984.777). Οι οφειλόμενες προσαυξήσεις για εργασία κατά νύκτα, Κυριακές
ή εορτές μπορούν να συμψηφιστούν με
τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές, μόνον κατόπιν ειδικής
συμφωνίας μεταξύ εργοδότου και μισθωτού που είναι κατά πάντα έγκυρη
(ΑΠ 930/1990 ΔΕΝ 1991. 692). Είναι
επίσης έγκυρη η συμφωνία ότι οι αξιώσεις του μισθωτού για απασχόληση του
κατά τις Κυριακές και για τη στέρηση
της εβδομαδιαίας αναπαύσεως συμψηφίζονται με τις υπέρτερες των νομίμων,
καταβαλλόμενες αποδοχές (ΑΠ 825/
1984 ΔΕΝ 1985.376). Για το συμψηφισμό (καταλογισμό) της πρόσθετης
αμοιβής που οφείλεται για την παροχή
πρόσθετης εργασίας προς τις υψηλότερες των νομίμων, καταβαλλόμενες
αποδοχές απαιτείται ειδική συμφωνία
μεταξύ του εργοδότου και μισθωτού
(ΕφΑθ 2815/1990 ΔΕΝ 1990. 477). Ο
συμβατικός καταλογισμός (συμψηφισμός) της αμοιβής υπερεργασίας με τον
υπέρτερο του νομίμου, καταβαλλόμενο
μισθό είναι επιτρεπτός (ΑΠ 119/1997
ΔΕΝ 1998. 16). Ακόμη σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν.δ.
4020/1959 θεωρείται άκυρη κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτών
με την οποία οι αξιώσεις λόγω υπερωρίας (βασική αντιμισθία μετά της προσαυξήσεως) θα καλύπτονται συνολικά
ή μερικά από τις τυχόν σε αυτούς καταβαλλόμενες υπέρτερες αποδοχές (ΑΠ
767/1987 ΔΕΝ 1988.247). Η ως άνω
απαγόρευση συμφηφισμού αναφέρεται
τόσο στις αξιώσεις από την παροχή νόμιμης υπερωρίας όσο και στις αξιώσεις
από την παροχή παράνομης υπερωρίας
(ΑΠ 436/70 ΔΕΝ 26.533, ΕφΑθ 9298/
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2003 ΕφΠειρ 295/2003 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 2197/2000 ΕΕΔ 2001.
462). Περαιτέρω από τη διάταξη του
άρθ. 10 του κωδικοποιημένου νόμου
3514/1928 όπως αντικ. με άρθ. 1 Ν.Δ.
2655/1953, συνάγεται ότι η διάκριση
του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου
εξαρτάται από το είδος της παρεχομένης υπ’ αυτού εργασίας. Και εργασία
μεν εργάτη θεωρείται εκείνη η οποία
προέρχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο
λόγο από την καταβολή σωματικής
ενέργειας, ενώ όταν η εργασία παρίσταται ως προϊόν πνευματικής καταβολής,
τότε, και εφόσον ο εργαζόμενος διαθέτει
γι’ αυτήν τη δέουσα κατάρτιση και εμπειρία και διενεργεί αυτήν με υπευθυνότητα θεωρείται εργασία υπαλλήλου
και οι ασκούντες αυτήν ανήκουν στην
κατηγορία των ιδιωτικών υπαλλήλων.
Από την κατηγορία αυτή των ιδιωτικών
υπαλλήλων διακρίνονται μεταξύ άλλων
και οι αμέσως για τη βιομηχανική παραγωγή απασχολούμενοι για τον χαρακτηρισμό των οποίων ως ιδιωτικών
υπαλλήλων δεν αρκεί η άσκηση στο χειρισμό και τη ρύθμιση μηχανικών μέσων
δια των οποίων, λόγω της αλματώδους
τεχνολογικής προόδου, αναπληρώνεται
η καταβολή μυϊκής δυνάμεως, αλλά
απαιτείται εξειδιασμένη εμπειρία, θεωρητική κατάρτιση και ιδίως ανάπτυξη
πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης
κατά την εκτέλεση της εργασίας. Γιατί
μόνο με την ανάπτυξη των προσόντων
αυτών το πνευματικό στοιχείο υπερτερεί
του σωματικού (ΑΠ 422/1974 ΔΕΝ
30.728, ΕφΠειρ. 517/1999 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 1926/1979 ΔΕΝ
35.762).
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11. δημοσιο δικαιο
45/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Σαφρίδης, Βασίλειος Παπανικολάου).
Περίπτερο αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Εκμετάλλευση και εκμίσθωση σε τρίτους.
Προϋποθέσεις και διάρκεια μίσθωσης. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 13 έως 22 του Ν.Δ.
1044/1971, όπως τροποποιήθηκαν με
το Ν. 1043/1980 και το άρθρο 10 Ν.
1416/1984 και της Κ 5671/1487/9-81984 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που
κυ-ρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.
1563/1985 και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 25 Ν. 1848/1989 και ακολούθως
με το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν.
3036/2002 προκύπτει ότι το παρεχόμενο
απ’ αυτές δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου στους ανάπηρους και τα θύματα πολέμου πρέπει να ασκείται από το
δικαιούχο αυτοπροσώπως ή δια των
οικείων του, ενώ η εκμίσθωση σε τρίτον
επιτρέπεται μόνο ένεκα εξαιρετικών λόγων μετά από άδεια των αρμοδίων. Από
τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι οι μισθώσεις περιπτέρων, που διέπονται από
τους παραπάνω νόμους και επικουρικά
από τις διατάξεις περί μισθώσεων για
ιδιόχρηση, ως προς την πρόθεση και
τη δυνατότητα, συνομολογούνται για
χρονικό διάστημα τριών ετών και όσες
ήσαν ενεργές κατά την έναρξη ισχύος
του Ν.3036/2002 (ΦΕΚ 171/23-7-2002)
παρατάθηκαν μέχρι τη συμπλήρωση
πέντε ετών από την έναρξη τους. Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 3 και

5 της άνω κοινής Υ.Α., προκύπτει ότι ο
εκμισθωτής δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη μίσθωση λόγω ιδιόχρησης τρεις μήνες πριν από τη λήξη
της, ο δε μισθωτής, πέραν του αναγνωριζόμενου δικαιώματος της προτιμήσεως έναντι άλλων υποψηφίων μισθωτών, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την
πα-ράταση της μίσθωσης, είτε αυτή
είναι αρχική είτε έχει παραταθεί, αφού δε
γίνεται σχετική διάκριση στις άνω διατάξεις, με έγγραφη δήλωση του προς τον
εκμισθωτή τέσσερις μήνες πριν τη λήξη
της μίσθωσης και με κοινοποίηση στον
αρμόδιο Νομάρχη (άρθρο 1 εδ. β της
ίδιας κοινής Υ.Α). Τέλος, σύμφωνα με
το άρθρο 6 παρ.1 της ίδιας κοινής ΥΑ ο
εκμισθωτής δικαιούται να αρνηθεί την
προτεινόμενη από το μισθωτή παράταση της, αν τρίτος προσφέρει μεγαλύτερο μίσθωμα από αυτό που καταβάλει
ο μισθωτής ή αν συντρέχει περίπτωση
ιδιόχρησης.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα
με την ιδιότητα του δικαιούχου εκμετάλλευσης περιπτέρου, εκμίσθωσε στην
εναγομένη με το από 1-10-2000 ιδιωτικό
συμφωνητικό μισθώσεως το δικαίωμα
της εκμετάλλευσης του περιπτέρου,
που βρίσκεται στη συμβολή των οδών
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Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος της πόλης των Πατρών, για χρονικό διάστημα
τριών ετών, δηλαδή από 1-10-2000 έως
30-9-2003, αντί μισθώματος κατά τον
χρόνο άσκησης της αγωγής 720 ευρώ.
Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3036/2002,
ο οποίος ισχύει, όπως προεκτέθηκε,
από 23-7-2002, η ένδικη μίσθωση, της
οποίας δεν είχε λήξει η συμβατική διάρκεια κατά το χρόνο αυτό, παρατάθηκε
αναγκαστικά μέχρι τη συμπλήρωση
πενταετίας, δηλαδή μέχρι τις 30-9-2005.
Η εναγομένη τέσσερις μήνες πριν τη
λήξη της μισθωτικής σύμβασης και συγκεκριμένα με την από 24-4-2005 εξώδικη δήλωση της, που επέδωσε στην
ενάγουσα και κοινοποίησε στον αρμόδιο Νομάρχη Αχαΐας στις 13-5-2005 (βλ.
7421γ και 7422γ/13-5-2005 εκθέσεις
επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο
Πρωτοδικείο Πατρών Κ.Ρ.) άσκησε το
δικαίωμα της για παράταση της μίσθωσης νομότυπα, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις. Η ενάγουσα με την
υπό κρίση αγωγή της κατήγγειλε την
ένδικη μίσθωση κατ’ άρθρο 69 ΚΠοΛΔ

και ζήτησε να της αποδοθεί το μίσθιο
περίπτερο μετά τη λήξη της μίσθωσης
την 1-10-2005, δηλώνοντας συνάμα ότι
δεν επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης. Η δήλωση της αυτή, όμως, δεν είναι
ισχυρή και δεν επιφέρει το αποτέλεσμα
της λύσης της ένδικης μίσθωσης, αφού
δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις που
αναφέρονται στη μείζονα σκέψη της
πα-ρούσας. Συγκεκριμένα η ενάγουσα
δεν επικαλέστηκε λόγο ιδιόχρησης
από την ίδια ή τους οικείους της, ούτε
υποστήρι-ξε ότι υπάρχει συγκεκριμένο
τρίτο πρό-σωπο, που ενδιαφέρεται να
μισθώσει το περίπτερο και προσφέρει
μεγαλύτε-ρο μίσθωμα από αυτό που
καταβάλλει η εναγομένη. Επομένως,
η ενάγουσα δε θεμελιώνει δικαίωμα να
αρνηθεί την παράταση της μισθωτικής
σύμβασης του περιπτέρου, αφού δε
συντρέχει κα-μιά από τις παραπάνω
περιπτώσεις. Κατόπιν τούτων, η υπό
κρίση αγωγή είναι απορριπτέα ως κατ’
ουσίαν αβά-σιμη.

69/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής : Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Παρασκευή Σφαέλου, Αμαλία Μάρκου).
Πράξη εφαρμογής. Αν με την εφαρμογή της μεταβάλλεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου
τότε δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα και κατασκευές που υφίστανται
νόμιμα αποζημιώνονται από τον Ο.Τ.Α. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από
την επιτροπή του π.δ. 5/1986 όπως ισχύει κάθε φορά. Αν υπάρξει διαφωνία ως προς
το ποσό τότε καθορίζεται αυτό από το αρμόδιο δικαστήριο. Χρόνος κρίσιμος για τον
προσδιορισμό της αξίας είναι ο χρόνος συνεδριάσεως της επιτροπής του π.δ. 5/1986.

Στο άρθρο 12 του Ν. 1337 του
Ν. 133/1983 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, μανδρό-
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τοιχοι, συρματοπλέγματα, πηγάδια και
λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές
που υφίστανται νόμιμα και με την πράξη
εφαρμογής μεταβάλλουν τον 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 επικειμένων των ακινήτων που αλλάζουν
ιδιοκτήτη με την πράξη εφαρμογής δεν
ανατέθηκε στο δικαστήριο, αλλά και
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
επικειμένων και το κενό αυτό πρέπει
να καλυφτεί με ανάλόγη εφαρμογή των
διατάξεων περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την ταυτότητα του νομικού
λόγου. Σε αντιστοιχία επομένως με τις
διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλο-

τριώσεων 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 αποζημιώσεως, εφόσον κατά
το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2985/2002
από τη συζήτηση για τον προσωρινό
προσδιορισμό της αποζημιώσεως μέχρι
τη συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό αυτής δεν έχει παρέλθει έτος. Η
άποψη αυτή που υποστηρίζει ότι κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό της
αξίας των επικειμένων 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
πολεοδομικής μελέτης στερείται δικαιολογητικής βάσεως, 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 επικείμενα.

143/2007
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής : Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Αλκαίος Βγενόπουλος).
Κτηματολόγιο. Καταχωριστέες στα κτηματολογικά φύλλα πράξεις. Συνοπτικά
πρόκειται για όλες τις πράξεις που υπόκεινται και κατά το νυν ισχύον σύστημα
μεταγραφών και υποθηκών σε δημοσιότητα με την καταχώριση τους στα τηρούμενα
στο υποθηκοφυλακεία βιβλία. Περιστατικά. Διατακτικό της απόφασης.
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Με το ν. 2308/1995, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τους ν. 2508/1997, 2664/
1998, 3127/2003 και 3212/2003, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις
για τη διαδικασία κτηματογραφήσεως
με σκοπό τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου μετά από προηγούμενη
πρόσκληση με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και χαρτογράφησης Ελλάδος (ΟΚΧΕ) των δικαιούχων
εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλου εγγραπτέου στα κτηματολογικά βιβλία δικαιώματος στην υπό κτηματογράφηση
περιοχή, προκειμένου να υποβάλλουν
σχετική δήλωση με περιεχόμενο την περιγραφή του δικαιώματος και την αιτία
κτήσης του, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 2 του ν. 2308/1995. Με το
άρθρο 12 του ν. 2664/1998, όπως αυτό
συμπληρώθηκε με το ν. 3127/2003,
ορι-οθετήθηκαν οι καταχωριστέες στα
κτη-ματολογικά φύλλα πράξεις και ως
τέτοι-ες θεωρούνται οι δικαιοπραξίες,
δικα-στικές αποφάσεις και διοικητικές
πρά-ξεις, που επάγονται τη σύσταση,
αλλοί-ωση ή κατάργηση των εγγραπτέων
στο Κτηματολόγιο δικαιωμάτων, καθώς
επί-σης οι κατασχέσεις επί ακινήτων, οι
αγωγές και ανακοπές, που προβλέπονται ήδη στο άρθρο 220 ΚΠολΔ και οι
οποίες διασφαλίζουν δικαιώματα και
έν-νομα συμφέροντα όσων προβαίνουν
στις ενέργειες αυτές. Πρόκειται δηλαδή
συν-οπτικά για όλες τις πράξεις που υπόκεινται και κατά το νυν ισχύον σύστημα
μεταγραφών και υποθηκών σε δημοσιότητα με την καταχώριση τους στα τηρούμενα στο υποθηκοφυλακεία βιβλία
(βλ. Εισηγητική έκθεση του ν.2664/1998

ΚΝοΒ1998, 2317). Στην προκει-μένη
υπόθεση, η ενάγουσα με την από 194-2004 αγωγή ισχυρίστηκε ότι κατέ-στη
συγκυρία κατά ποσοστό 236,75/1000
εξ αδιαιρέτου του αναλυτικώς περιγραφομένου στην αγωγή κατά θέση,
όρια και έκταση ακινήτου με έκτατη
χρησικτησία καθόσον νεμήθηκε αυτό με
διάνοια συγκυρίας για χρόνο μεγαλύτερο της εικοσαετίας με το συνυπολογισμό του χρόνου νομής της δικαιοπαρόχου της. Ότι κατά τη διάρκεια της
κτηματογράφησης από παραδρομή το
ανωτέρω ακίνητο δεν καταχωρήθηκε
στους κτηματολογικούς πίνακες ως
ιδι-οκτησία της με αποτέλεσμα σήμερα,
μετά το πέρας της κτηματογράφησης
να εμφανίζεται στα κτηματολογικά φύλλα των βιβλίων του Κτηματολογικού
Γραφείου Πατρών, ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» και να θεωρείται ότι ανήκει στην
κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή,
λόγω ανακριβούς της πρώτης εγγραφής. Κατόπιν τούτου ζήτησε να αναγνωρισθεί το δικαίωμα της συγκυριότητας
της επί του επιδίκου ακινήτου και να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος οργανισμός
να προβεί στην καταχώρηση στα σχετικά κτηματολογικά στοιχεία της ιδίας
ως συγκύριος του επιδίκου…..Δέχεται
την αγωγή. Αναγνωρίζει ότι η ενάγουσα
Β.Ε του Π σύζ. Ν.Β είναι συγκύρια των
236,75 /1000 αδιαιρέτως σε ένα οικόπεδο, εμβαδού 570τ.μ., κείμενο στην
συνοικία «Κρύα» του Δήμου Πατρέων
και στο Οικοδ. Τετράγωνο 2235 και που
συνορεύει κ.λ.π.

159/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
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(Δικηγόροι: Ανδρέας Κακογιάννης, Ανδρέας Παπαδόπουλος).
Δ.Ε.Η. Χώρος για εγκατάσταση υποσταθμού. Η δια του εδαφίου 2 του άρθρ.12 παρ.
4 του ν. 4483/1965 παραπομπή στις διατάξεις περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως
δεν περιλαμβάνει και παραπομπή στις ουσιαστικές προϋποθέσεις κήρυξης της
απαλλοτριώσης, αφού αυτές έχουν εφαρμογή στην περίπτωση της στέρησης της
ιδιοκτησίας και όχι της επιβολής νόμιμου γενικού περιορισμού, αλλά μόνο στον
προσωρινό ή οριστικό καθορισμό της αποζημίωσης και στην καταβολή της στον
βλαπτόμενο ιδιοκτήτη. Η αποζημίωση περιλαμβάνει κάθε θετική και αποθετική ζημία
που τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο που αυτός υφίσταται από την εφαρμογή στο ακίνητο
του νόμιμου αυτού περιορισμού της κυριότητας του. Ποια η ζημία.

Το άρθρο 12 του ν. 4433/1965
«περί καταργήσεως του υποχρεωτικού
κρατικού ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» ορίζει στην παράγραφο
4 ότι:«Ιδιοκτήτες ή κάτοχοι αστικών
ακι-νήτων υποχρεούνται, ύστερα από
αίτη-ση της Δ.Ε.Η., να επιτρέπουν την
εγκα-τάσταση υποσταθμού διανομής
ηλεκ-τρικής ενέργειας σε κατάλληλο
χώρο του υπογείου του ακινήτου ή αν
δεν υπάρχει υπόγειο, του ισογείου, για
την ηλεκτροδότηση του ακινήτου και την
ενί-σχυση του τοπικού δικτύου της περιοχής. Εφόσον βλάπτεται η ιδιοκτησία,
καταβάλλεται αποζημίωση κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων περί αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως. Οι ιδιοκτήτες διατηρούν το δικαίωμα της εκμίσθωσης στη
Δ.Ε.Η. του πιο πάνω χώρου». Από τις
διατάξεις αυτές συνάγεται, αφ’ ενός ότι
επιβάλλονται, χάριν του γενικού συμφέροντος για τον εξηλεκτρισμό της χώρας,
γενικοί νόμιμοι περιορισμοί κάθε αστικού ακινήτου, οι οποίοι έγκεινται στην
ακώλυτη εγκατάσταση από τη Δ.Ε.Η.
υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αφ’ ετέρου ότι γεννιέται αξίωση του ιδιοκτήτη του αστικού ακινήτου,
που υφίσταται βλάβη από την εγκατάσταση του υποσταθμού, να απαιτήσει
αποζημίωση, η οποία προσδιορίζεται

κατά τις σχετικές με την αναγκαστική
απαλλοτρίωση διατάξεις που εφαρμόζονται ανάλογα. Οι πιο πάνω νόμιμοι
περιορισμοί δεν αποτελούν στέρηση της
ιδιοκτησίας αφού αυτοί προσδιορίζουν
το περιεχόμενο και την έκταση του δικαιώματος κυριότητας επί ακινήτων και
δεν υπάγονται ούτε αντίκεινται στη συνταγματική διάταξη που προστατεύει την
ιδιοκτησία (άρθρο 17 του Συντάγματος).
Επομένως η δια του εδαφίου 2 της πιο
πάνω διατάξεως (άρθρ.12 παρ. 4 του ν.
4483/1965) παραπομπή στις διατά-ξεις
«περί αναγκαστικής απαλλοτριώ-σεως»
δεν περιλαμβάνει και παραπο-μπή στις
ουσιαστικές προϋποθέσεις κη-ρύξεως
της απαλλοτριώσεως, αφού αυ-τές
έχουν εφαρμογή στην περίπτωση της
στέρησης της ιδιοκτησίας και όχι της
επιβολής νόμιμου γενικού περιορισμού, αλλά μόνο στον προσωρινό ή
ορ-ιστικό καθορισμό της αποζημίωσης
και στην καταβολή της στον βλαπτόμενο
ιδιοκτήτη (βλ. σχ. Εφ.Θεσ 311/1996
Ε.Δικ. Πολ. 1999.277, ΕφΑθ 7967/1990
ΕλλΔνη 31.1507, ΕφΑθ 5171/1980
ΝοΒ 28. 1237, ΕφΑθ 1448/1975 Αρμ.
28.859). Περαιτέρω από τη διατύ-πωση
των πιο πάνω διατάξεων, αλλά και
από το σκοπό που αυτές επιδιώ-κουν,
συνάγεται ότι η αποζημίωση την οποία
δικαιούται να ζητήσει ο βλαπτό-μενος,
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από την εγκατάσταση του υπο-σταθμού
της Δ.Ε.Η. ιδιοκτήτης του αστι-κού
ακινήτου (η οποία προσδιορίζεται από
το Δικαστήριο κατά τις σχετικές με την
αναγκαστική απαλλοτρίωση δια-τάξεις),
περιλαμβάνει κάθε θετική και αποθετική
ζημία που τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με
τη βλάβη που αυτός υφί-σταται από την
εφαρμογή στο ακίνητο του νόμιμου αυτού
περιορισμού της κυριότητας του, που
επιβάλλεται από λόγους εξυπηρέτησης
του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.
Συνεπώς, εφόσον με την εγκατάσταση
υποσταθ-μού από τη Δ.Ε.Η. προκαλείται
στέρη-ση της χρήσης του ακινήτου από
τον ιδιοκτήτη του, αυτός δικαιούται να
ζητή-σει από το αρμόδιο Δικαστήριο
τον κα-θορισμό της οφειλόμενης από τη
Δ.Ε.Η. αποζημιώσεως για τη ζημία που
υπέ-στη από τη στέρηση της χρήσης του
ακινήτου του και επιπλέον τη δαπάνη
στην οποία υποβλήθηκε για την κατασκευή του υπόγειου υποσταθμού (βλ.
σχ. Π. Δαγτόγλου «Ατομικά Δικαιώματα» Β’ σελ. 919 και 938-939. Κ. Χορομίδη «Η Αναγκαστική Απαλλοτρίωση»
Β΄ έκδ. σελ. 58-59, Γεωργιάδη Σταθόπουλου «Εμπράγματο Δίκαιο» άρθρο
1000, σελ. 318-320, αριθ. 42,43 και 48.
Γνωμ. Εισαγ.ΑΠ 22/1958 ΝοΒ 6. 1025,,
ΕφΑθ 1448/1975 όπ. παραπάνω). Με
την υπό κρίση αίτηση οι αιτούντες, συνιδιοκτήτες πολυόροφης οικοδομής στην
πόλη των Πατρών, εκθέτουν ότι αυτή
δεσμεύτηκε από την καθής Δημόσια
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) από
20-6-1997, προκειμένου να εγκατασταθεί υπόγειος υποσταθμός διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας. Ότι για την κατασκευή του υπογείου με τις τεχνικές
προ-διαγραφές, που απαίτησε η καθής,
υποβλήθηκαν σε επιπλέον δαπάνη
ύψους 3.585.000 δρχ. και παραδόθηκε
ο χώρος αυτός κατάλληλα διαμορφωμέ-
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νος από 1-4-1999 στην καθής, χωρίς να
προσδιοριστεί αποζημίωση ή να γί-νει
σχετική μίσθωση. Περαιτέρω εκθέ-τουν
ότι, λόγω της κατασκευής του υποσταθμού, καθυστέρησε η κατασκευή
της όλης οικοδομής επί εννέα μήνες και
επιβαρύνθηκε το κόστος αυτής κατά
10.000.000 δραχμές και ότι η καθυστέρηση αυτή τους προκάλεσε απώλεια εισοδημάτων από τη μη έγκαιρη
εκμίσθωση των διαμερισμάτων και
κα-ταστημάτων τους, ύψους 12.310.000
δραχμών. Ζητούν δε να αναγνωριστεί ότι
η καθής οφείλει για τις άνω αιτίες στον
Π.Μ 16.894 ευρώ, στον Γ.Μ 16.893,98
ευρώ, στο Δ.Μ 16.893, 98 ευρώ, στην
Α.Π 12.163,66 ευρώ και στην Ε.Π
12.163,66 ευρώ. Τέλος, ζητείται ο οριστικός καθορισμός της μηναίας αποζημιώσεως για τη στέρηση χρήσης και
εκμετάλλευσης του άνω υπογείου χώρου, στο ποσό των 440,21 ευρώ μηνιαίως από 1-4-1999 και εφεξής για όσο
χρόνο χρησιμοποιεί τον προαναφερόμενο χώρο, με τους νόμιμους τόκους. Με
το περιεχόμενο αυτό η αίτηση ασκείται
παραδεκτά ενώπιον του πα-ρόντος
Δικαστηρίου για να εκδικαστεί κατά την
ειδική διαδικασία περί ανα-γκαστικών
απαλλοτριώσεων (άρθρο 12 παρ.
4 Ν. 4483/1965, 21 Ν. 2882/2001).
Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη ως
προς τα αιτήματα της που αφορούν :
α) τη δαπάνη για την κατασκευή του
υποσταθμού και β) τον οριστικό καθορισμό της μηνιαίας αποζημίωσης, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 12 παρ.
4 Ν. 4483/1965 καθώς και σ’ αυτές των
άρθρων 18, 20 Ν. 2882/2001, αναλόγως
εφαρμοζομένων. Τα λοιπά αιτήματα της
αίτησης πρέπει να απορριφθούν ως μη
νόμιμα, αφού η ζημία που επικαλούνται
οι αιτούντες δεν τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τη βλάβη που υφίστανται από

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

661

την εφαρμογή στο ακίνητο τους του νόμιμου περιορισμού της κυριότητας τους,
προς εξυπηρέτηση του γενικού δημόσιου συμφέροντος, κατά τα αναφερόμενα στην πρώτη σκέψη της παρού-σας.
Επίσης πρέπει να απορριφθεί ως μη
νόμιμο το αίτημα για επιδίκαση τόκων από την επίδοση της αίτησης ως
προς το αίτημα για τον καθορισμό μηνιαίας αποζημίωσης, αφού τόκοι οφείλονται μετά την άσκηση καταψηφιστικής αγωγής (βλ. Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις Ι.Χορομίδη σελ. 169). Στη

συνέχεια πρέπει να ερευνηθεί η ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης κατά
το μέρος που κρίθηκε νόμιμη. Με την
αίτηση πρέπει να συνεκδικαστεί και
ερευνηθεί κατ’ ουσίαν και η παραδεκτά
και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο
20 παρ. 5 Ν. 2882/2001, με τις προτάσεις της καθής, εισαγόμενη ανταίτηση
αυτής με την οποία ζητείται να καθοριστεί η οριστική μηνιαία αποζημίωση για
την παραπάνω χρήση του υποσταθμού
σε 90 ευρώ.

163/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ρήγας Παληοθόδωρος, Γεώργιος Βλαχαντώνης,
Ευάγγελος Ματσούκης).
Δημοτικές επιχειρήσεις. Δ. Ε.Υ.Α. Διενέξεις με εργολάβο κατασκευής έργου. Όταν δεν
καταρτίστηκε εργολαβική σύμβαση και όταν δεν καταρτίσθηκε συμφωνία με τους τύπους που
προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ο εργολάβος δεν έχει ευθεία αγωγή από την σύμβαση αλλά
από αδικαιολόγητο πλουτισμό και η διαφορά αυτή υπάγεται στην καθύλην αρμοδιότητα των
πολιτικών δικαστηρίων. Οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα εφαρμόζονται σε
έργα Δ.Ε.Υ.Α. στις εκσκαφές για ανεύρεση ύδατος και για εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης
και όχι οι λοιπές διατάξεις του Κώδικα αυτού που αφορούν την προδικασία για την άσκηση
της αγωγής κατά των Δήμων και Κοινοτήτων. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του ν.
1418/1984 κάθε διαφορά μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών που προκύπτει
από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου
έργου επιλύεται από το αρμόδιο δικαστήριο, κατά δε την παρ. 2 του ίδιου
άρθρου, αρμόδιο δικαστήριο για την
εκ-δίκαση των πιο πάνω διαφορών είναι
το Εφετείο, που συγκροτείται στην περίπτωση αυτή από πέντε δικαστές (άρθρ.
64 παρ. 4 Εισ.Ν.ΚΠολΔ), της περιφέρειας που βρίσκεται το έργο. Από τη
διάταξη αυτή προκύπτει ότι προϋπόθεση για την τήρηση της διαδικασίας αυτής ενώπιον του Εφετείου αποτελεί η

ύπαρξη μεταξύ των διαδίκων έγκυρης
εργολαβικής σύμβασης. Περαιτέρω, στο
ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την
ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως» ορίζονται μεταξύ άλλων
τα εξής: «Αι ανωτέρω επιχειρήσεις αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, διεπόμενα υπό των κανόνων της ιδιωτικής
οικονομίας…και λειτουργούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργία,
συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητος
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των…υπό των διατάξεων του παρόντος
νόμου, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά
των σχετικών διατάξεων του Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικος….Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών έργων και
προμηθειών και εγκρίνει ταύτας. Επίσης
αποφασίζει περί του τρόπου εκτελέσεως των έργων και ενεργείας προμηθειών
της επιχειρήσεως και εγκρίνει τας προς
τούτο αναγκαίας δαπάνας..». Εξάλλου
θεωρείται ότι ελλείπει η εργολαβική
σύμβαση και όταν δεν καταρτίσθηκε
σύμφωνα με τους τύπους που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Επομένως σε
κάθε περίπτωση που δεν καταρτίσθηκε
εργολαβική σύμβαση ή αυτή δεν είναι
έγκυρη γιατί δεν τηρήθηκε ο νόμιμος τύπος ο εργολάβος δεν έχει ευθεία αγωγή
από τη σύμβαση αλλά από αδικαιολόγητο πλουτισμό και η διαφορά αυτή
δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του εφετείου αλλά στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα
των πολιτικών δικαστηρίων σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 12 επ του
ΚΠολΔ (ΑΠ 180/1998 ΝοΒ, 1999, 599,
Εφ. Αθ. 1037/82 Ελλ.Δνη 24, 486). Στην
προκείμενη περίπτωση με την κρινόμενη
αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι με έγγραφη
σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ αυτού και του νομίμου εκπροσώπου της
εναγομένης, ανέλαβε το έργο υδρευτικής γεώτρησης με συμφωνημένη αμοιβή
31.789.88 €. Ότι αυτός εκτέλεσε το
έργο και το παρέδωσε στην εναγομένη
η οποία το παρέλαβε ανεπιφύλακτα,
πλην όμως η τελευταία αρνήθηκε να του
καταβάλει την αμοιβή του. Ότι άλλως
και σε περίπτωση που η εργολαβική
σύμβαση ήταν άκυρη η εναγομένη έγινε
αδικαιολογήτως πλουσιότερη σε βάρος
του, αφού ωφελήθηκε το ποσό της αντίστοιχης δαπάνης που θα κατέβαλε για
το έργο αυτό. Με βάση αυτό το ιστορικό
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ζήτησε να υποχρεωθεί η εναγομένη να
του καταβάλει 31.789.88 Ευρώ, με το
νόμιμο τόκο. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε την αγωγή ως προς την επικουρική της βάση του αδικαιολογήτου
πλουτισμού. Επομένως, σύμφωνα με
την προηγούμενη σκέψη, ήταν αρμόδιο
καθ’ ύλην δικαστήριο να δικάσει την
προκείμενη αγωγή σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 13 και 14 παρ. 2
του ΚΠολΔ και τ’ αντίθετα που ισχυρίζεται η εκκαλούσα περί εξαιρετικής
αρμοδιότητας του (Πενταμελούς) Εφετείου είναι αβάσιμα και απορριπτέα.
Κατά το άρθρο 22 ν. 1069/1980
«περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και αποχετεύσεως»,
«τα έργα και αι προμήθειαι δια την κατασκευήν, συντήρησιν και λειτουργίαν
των συστημάτων υδρεύσεως και αποχετεύσεως εκτελούνται υπό της επιχειρήσεως. Περί του τρόπου εκτελέσεως των
έργων και ενεργείας των προμηθειών
αποφασίζει το διοικητικόν συμβούλιον
της επιχειρήσεως. Αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος περί εσκαφών προς
ανεύ-ρεσιν ύδατος και εγκαταστάσεως
δικτύ-ου υδρεύσεως εφαρμόζονται και
προ-κειμένου περί των επιχειρήσεων
του πα-ρόντος». Από τη διάταξη αυτή
σαφώς προκύπτει ότι εφαρμόζονται μόνο
οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα που αφορούν τις εκσκαφές για
ανεύρεση ύδατος και για εγκατάσταση
δικτύου ύδρευσης Στην προκειμένη περίπτωση η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι
έπρεπε ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτη
η κρινόμενη αγωγή γιατί ο ενάγων, πριν
την άσκηση αυτής δεν τήρησε την προβλεπομένη προδικασία με την άσκηση
προηγουμένως αίτησης για πληρωμή
του παραπάνω χρηματικού ποσού. Ο
λόγος αυτός είναι αβάσιμος και απορ-
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ριπτέος, αφού στην κρινόμενη περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που
προβλέπουν την παραπάνω προδικασία, εφαρμοζόμενων μόνο των διατάξεων
αυτού που προβλέπουν τις διαδικασίες
εκσκαφών για ύδρευση και εγκατάσταση δικτύων υδρεύσεως. Με την από
24-4-2001 σύμβαση που υπογράφηκε
μεταξύ του ενάγοντος και του νομίμου
εκπροσώπου του εναγομένου οι διάδικοι συμφώνησαν να αναλάβει ο ενάγων
την υδρευτική γεώτρηση, προϋπολογισμού δαπάνης 10.832.400 δρχ.,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ υπό
τους όρους ότι « α) οι ποσότητες και οι
τιμές θα υποστούν αυξομειώσεις ανάλογα με τις επιτόπου γεωλογικές συνθήκες κατά τη διάνοιξη και β) ο δεύτερος
των συμβαλλομένων (ενάγων) δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που δεν βρεθεί
η απαιτούμενη ποσότητα νερού θα λάβει ως πληρωμή του το 1/10 της αξίας
της γεώτρησης και δεν θα αποχωρήσει
από την περιοχή αν δεν δοθεί λύση
στο πρόβλημα ύδρευσης της πόλης».
Ο ενάγων σε εκτέλεση της σύμβασης
ξεκί-νησε τις εργασίες γεώτρησης στη
συμ-φωνηθείσα περιοχή παραπλεύρως
της οδού Ζαχάρως Αρήνης και εγκατάστησε γεωτρητικό μηχάνημα καθώς και
όλα τα προβλεπόμενα μηχανήματα για
το έργο αυτό. Στις αρχές Ιουλίου 2001
ο ενάγων είχε ολοκληρώσει το έργο
αφού είχε βρεί νερό και οι αντλούμενες
ποσότητες ήταν ικανοποιητικές. Όπως
προκύπτει ιδία από το υπ’ αριθμ. 339/
12-7-2001 έγγραφο της εναγομένης που
υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον
αντιπρόεδρο αυτής στις 5-7-2001 μετέβησαν οι παραπάνω στην επίδικη γεώτρηση και έγινε μέτρηση της ποσότητας νερού, παρουσία του ενάγοντος και
διαπιστώθηκε ότι «α) η αντλούμενη πο-
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σότητα είναι άνω των 40 κ.ε/ώρα, β)το
νερό είναι διαυγές όπως προκύπτει και
από την 11-5-2001 ανάλυση ποιότητας
νερού που έγινε στο μικροβιολογικό
ερ-γαστήριο Γ.Γ. και Κ. Γ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν όλες οι
προϋποθέσεις για την παραλαβή της
γεώτρησης». Έτσι ενώ το έργο εκτελέστηκε όπως είχε συμφωνηθεί, η εναγομένη αρνήθηκε να καταβάλει στον ενάγοντα τη συμφωνηθείσα αμοιβή, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι δεν είχαν
τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπει ο ν. 1418/1984 για τα δημόσια
έργα. Ειδικότερα η εναγομένη ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να του καταβάλει τα
χρήματα από τη σύμβαση από αποκλειστική υπαιτιότητα του ενάγοντος
εργολάβου, ο οποίος, μολονότι του
ζητήθηκε, δεν προσκόμισε, παρά τις
οχλήσεις της εργοληπτικό πτυχίο και
έτσι δεν μπορούσε να εγκριθεί το σχετικό κονδύλιο από την αρμόδια υπηρεσία
της Νομαρχίας Ηλείας. Ο ισχυρισμός
αυτός και αληθής υποτιθέμενος, δεν
ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στην
κρινό-μενη υπόθεση, αφού ο ενάγων
ζητεί την αμοιβή του με τις διατάξεις
του αδικαιο-λογήτου πλουτισμού και
όχι με τη σύμ-βαση της εργολαβίας.
Περαιτέρω η ενα-γομένη ισχυρίζεται
ότι το νερό της γεώ-τρησης δεν είναι
πόσιμο και συνεπώς δεν πληρώθηκε ο
σχετικός όρος της συμφωνίας τους. Από
τα προαναφερό-μενα όμως αποδεικτικά
στοιχεία δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός
αυτός. Ει-δικότερα όπως προκύπτει ιδία
από το προαναφερόμενο υπ’ αριθμ.
339/12-7-2001 έγγραφο, στις 11-5-2001
το νερό ήταν πόσιμο και για το λόγο αυτό
οι προδιαληφθέντες πρόεδρος και αντιπρόεδρος της εναγομένης παρέλαβαν
το έργο. Και είναι αλήθεια ότι από της
από 21-5-2001 και 18-5-2001 χημικές
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αναλύσεις των I.C.A LTD και Δ.Δ, αντιστοίχως, βρέθηκε το νερό αυτό να έχει
υψηλή αγωγιμότητα, με αμμωνία και
μαγγάνιο πάνω των επιτρεπομένων ορίων, πλην όμως με κατάλληλη επεξεργασία μπορούσε να καταστεί πόσιμο
όπως και οι ίδιοι οι χημικοί αναφέρουν.
Εξάλλου εάν το νερό δεν ήταν πόσιμο
όχι μόνο δεν θα παραλάμβαναν το έργο
αλλά θα υποχρέωναν τον ενάγοντα
εργολάβο να κάνει άλλη γεώτρηση
προς ανεύρεση κατάλληλου νερού,
αφού υπήρχε έντονο πρόβλημα λειψυδρίας του Δήμου Ζαχάρως και μάλιστα
στη σύμβαση με τον ενάγοντα ρητά
αναγραφόταν ότι «δεν θα αποχωρήσει

(ο ενάγων εργολάβος) από την περιοχή
αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα
ύδρευσης της πόλης. Επομένως η
εναγομένη έγινε πλουσιότερη σε βάρος
της περιουσίας του ενάγοντος κατά
το παραπάνω χρηματικό ποσό, αφού
ωφε-λήθηκε από την εκτέλεση του
έργου, για το οποίο, εάν η σύμβαση
είχε κα-ταρτιστεί εγκύρως, θα κατέβαλε
το ίδιο ποσό και συνεπώς το ποσό της
εξοι-κονομηθείσας αντίστοιχης δαπάνης
αποτελεί τον χωρίς νόμιμη αιτία αποκτηθέντα πλουτισμό αυτής εις βάρος της
περιουσίας του ενάγοντος.

169/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Αποστολίδου-Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Διονύσιος
Ζαχαρόπουλος, Δημήτριος Παπαδημητρίου).
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση. Εμπρόθεσμη ανταίτηση. Παραίτηση από την αίτηση. Δεν επηρεάζεται
η εκδίκαση της ανταίτησης. Πρέπει όμως να αποδεικνύεται ποίος επισπεύδει τη συζήτηση. Έτσι
είναι απαράδεκτη η συζήτηση και η αίτηση πρέπει να θεωρηθεί ως μη ασκηθείσα.

….Εν προκειμένω, κατά την (μετ’
αναβολή) εκφώνηση από το σχετικό πινάκιο της από 23-3-2005 αίτησης του
Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού
οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτριωθέντων ακινήτων των καθών η αίτηση, ο
διορισθείς πληρεξούσιος δικηγόρος του
Ελληνικού Δημοσίου παρέστη μόνο και
δήλωσε παραίτηση του δικογράφου της
αιτήσεως, η οποία δήλωση καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα
απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης. Οι καθών η αίτηση, οι οποίοι
παρέστησαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου των, έχοντας ασκήσει εμπροθέσμως ανταγωγή με τις προτάσεις
τους προ πέντε ημερών (ήτοι 5 ημέρες

πριν από την πρώτη ορισθείσα δικάσιμο
(13-10-2005), ζήτησαν τη συζήτηση της
υποθέσεως. Πρέπει να σημειωθεί ότι
κατά τη διαδικασία καθορισμού οριστικής μονάδος απαλλοτριωθέντων ακινήτων, σε περίπτωση εμπρόθεσμης ανταίτησης με τις προτάσεις προ 5 ημερών
(όπως εν προκειμένω), η παραίτηση
από την αίτηση κατά τη συζήτηση, δεν
επηρεάζει την εκδίκαση της ανταίτησης
(Εφ. Αθ. 10370/83 Δ. 1985,75 Κ. Χορομίδης «Αναγκαστική Απαλλοτρίωση»
έκδ. Γ’ σελ. 750). Στην παρούσα υπόθεση όμως, σχετικά με την ερημοδικία του
καθού στην ανταίτηση, δεν προκύπτει
ποιος επισπεύδει τη συζήτηση και ως
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εκ τούτου αυτή η συζήτηση, της δια
των προτάσεων ασκηθείσης ανταίτησης
είναι απαράδεκτη, σύμφωνα και με
την προηγηθείσα νομική σκέψη, η δε
αίτη-ση πρέπει να θεωρηθεί ως μη
ασκη-θείσα και να επιβληθεί η δικαστική
δα-πάνη σε βάρος του αιτούντος (άρθρο

188 Κ.Πολ.Δικ.) μειωμένα όμως κατ’
άρ-θρο 22§1 του ν. 3693/1957, όπως
ορί-ζεται ειδικότερα στο διατακτικό της
πα-ρούσας.

180/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Γαρυφαλιά Σταματελοπούλου-Χαραλαμπίδου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Χρυσόστομος Γασπαράτος, Άλκηστη Κατσούνη,
Δικαστικός αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ Βασιλική Καραγιάννη).
Ιόνια Νησιά. Τακτοποίηση πολλών παρακειμένων οικοπέδων μετά τους σεισμούς του
έτους 1953. Υπηρεσία με την επωνυμία «Κτηματική Ομάς». Διαδικασία.

Από τις διατάξεις των άρθρων
49-51 του ν.δ της 17-7/16.8.1923 «περί
σχεδίων πόλεων κ.λπ», όπως αντικαταστάθηκαν και κυρίως εξ ολοκλήρου το
τελευταίο άρθρο (51), με το ν.δ 2934/
1954 «περί τροποποιήσεως των σχεδίων πόλεων κ.λπ., διατάξεων και ειδικών τινών διατάξεων, σχετικών προς την
ανοικοδόμησιν των σεισμοπλήκτων Ιονίων Νήσων», συνάγεται ότι όταν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ταυτόχρονης
τακτοποιήσεως πολλών παρακείμενων
οικοπέδων, συνίστάται με απόφαση
της Αρχής, «Κτηματική Ομάς», η οποία
προβαίνει σε παραχώρηση των τακτοποιηθέντων οικοπέδων στους δικαιούχους. Σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλεται η επείγουσα
εφαρμογή του σχεδίου, ολόκληρη η
κα-ταλαμβανόμενη από την Κτηματική
Ομάδα έκταση, θεωρείται απαλλοτριούμενη σαν ενιαίο σύνολο υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων που έχουν περιληφθεί
στη ομάδα για διανομή μεταξύ αυτών
και των οικοδομήσιμων χώρων που
έχουν ορισθεί στη συγκεκριμένη έκταση
για την εφαρμογή του σχεδίου. Μετά
την έκδοση και την δημοσίευση της

υπουργικής αποφάσεως περί συστάσεως «Κτηματικής Ομάδος» δημιουργείται νομική κατάσταση που επηρεάζει
τα πρώην περιουσιακά δικαιώματα
των ιδιοκτητών και κατ’ ακολουθία και
τη νομή αυτών στις περιλαμβανόμενες
στην εν λόγω Ομάδα ιδιοκτησίες. Στη νέα
αυ-τή κατάσταση, ανεξαρτήτως της βουλήσεως του ιδιοκτήτη, όλα τα τακτοποιητέα και προσκυρωτέα κτήματα, που
αποτελούν την Κτηματική Ομάδα η
οποία συστάθηκε με την υπουργική
απόφαση, θεωρούνται απαλλοτριούμενα σαν ενιαίο σύνολο υπέρ των άνω
ιδιοκτητών και κάθε έννομη σχέση που
προϋπάρχει σ’ αυτά αποσβένυται σύμφωνα με το νόμο, η δε προσποριζόμενη
κυριότητα στο σύνολο των ιδιοκτητών
και του νομικού προσώπου της Κτηματικής Ομάδας και δια μέσου αυτής σε
καθένα από τους δικαιούχους, μετά τη
μεταγραφή του παραχωρητηρίου, φέρει
το χαρακτήρα της πρωτότυπης (κτήσεως κυριότητας) και είναι ανεξάρτητη
κά-θε κυριότητας δικαιοπαρόχου και αν
ακόμη δόθηκε στον δικαιούχο το δικό
του κτήμα, καταργούμενης της πριν
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την απαλλοτρίωση σχέσεως νομής του
προς το πράγμα. Οι εκδιδόμενοι συναφώς από την Κτηματική Ομάδα υπέρ
των προς τους οποίους παραχωρούνται
τα νέα ακίνητα τίτλοι ιδιοκτησίας (παραχωρητήρια), μεταγράφονται με επιμέλεια των ενδιαφερομένων, της Κτηματικής Ομάδας ή της αρμόδιας για την εφαρμογή του σχεδίου υπηρεσίας (άρθρο
51§8 του παραπάνω ν.δ) (ad hoc ΑΠ
689/1992 ΕλλΔ 35.99). Από τα ανωτέρω
ακολουθεί ότι, σε περίπτωση εφαρμογής της προαναφερόμενης ανώνυμης
και έχουσας τοπικής ισχύ, ιδιοκτησιακής αποκαταστάσεως, η οποία σημειωτέον ως προς τις προϋποθέσεις και τον
τρόπο απαιτήσεως της κυριότητας επί
των παραχωρούμενων στους δικαιούχους, ακινήτων, διαφέρει της κτήσεως
κυριότητας επί αγροτικών κτημάτων
που προέρχονται από αναδιανομή (αναδασμό) που συντελέσθηκε με βάση τα
άρθρα 6 και 7 του α.ν. 821/1948 (κυρωθέντος με το άρθρο μόνο του ν.δ 1110/
1949, όπως η διάταξη της §1 του άρθρ.

7, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του
ν.δ. 3621/1956), η κυριότητα επί του
νέου ακινήτου, μεταβιβάζεται από της
εκδόσεως του οριστικού παραχωρητηρίου και της μεταγραφής του, ενώ μέχρι
τότε την κυριότητα, την έχει το Ελληνικό
Δημόσιο, σε βάρος του οποίου, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις
των άρθρων 4 του α.ν. 1539/1938
«περί προστασίας των δημοσίων
κτημάτων», των άρθρων 18, 21 του
ν.δ. 21.6/3.7.1837, «περί διακρίσεως
δημοσίων κτημάτων» (που διατηρήθηκε
σε ισχύ με το άρθρ. 51 του Εισ. Ν ΑΚ 55),
του ν. ΔΞΗ΄/1912, σε συνδυασμό με τα
δι-δάγματα που εκδόθηκαν με βάση τον
τελευταίο νόμο «περί δικαιοστασίου»
και το άρθρο 21 ν.δ 22.4/16.5.1926 «
περί διοικητικής αποβολής από των
κτη-μάτων της Αεροπορικής Αμύνης»,
ουδε-μία χωρεί χρησικτησία, τακτική ή
έκτα-κτη (αντί πολλών ομοίων, βλ. ΑΠ
1140/2002 ΕλλΔ 45.490).

193/2007
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Εφετών)
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Παρασκευή Σφαέλου, Ελένη(Μαριλένα) Λαλιώτη,
Κωνσταντίνος Παλαιολόγου).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσωρινός καθορισμός αποζημιώσεως και οριστικός. Αν
μεταξύ των δύο συζητήσεων παρήλθε έτος, τότε κρίσιμος χρόνος καθορισμού της τιμής
μονάδος είναι ο χρόνος της συζήτησης ενώπιον του εφετείου αλλιώς ο χρόνος ασκήσεως
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Κριτήρια για τον καθορισμό της αποζημίωσης.

Από τη διάταξη του άρθρου 17
παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος και
13 του ΚΑΑ προκύπτει ότι στην περίπτωση προσωρινού προσδιορισμού
της αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως κρίσιμος χρόνος,

κατά τον οποίο σκοπείται η αξία του
ακινήτου που απαλλοτριώθηκε για τον
οριστικό προσδιορισμό της αποζημιώσεως είναι ο χρόνος της συζητήσεως
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
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τυχόν μεταβολή της αξίας του μέχρι τη
συζήτηση της αιτήσεως ενώπιον του
Εφετείου για τον οριστικό προσδιορισμό
της αποζημιώσεως (βλ. ΟλΑΠ 8/1999
ΕλΔ 40,558, ΟλΑΠ 1332/1985 ΝοΒ
34.410, ΟλΑΠ 1109/1981 ΝοΒ 30.238),
εφ’ όσον από τη συζήτηση της αιτήσεως
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
μέχρι τη συζήτηση ενώπιον του Εφετείου δεν παρήλθε έτος. Διαφορετικά
(δη-λαδή εάν παρήλθε έτος) κρίσιμος
χρό-νος είναι εκείνος της συζητήσεως
της υποθέσεως ενώπιον του Εφετείου.
Η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης

και να ανταποκρίνεται στην πραγματική
αξία του απαλλοτριουμένου πράγματος, ως τέτοια δε νοείται εκείνη, με την
οποία οι δικαιούχοι αυτής μπορούν
να αντικαταστήσουν τα ακίνητα τους
με άλ-λα όμοια ίσης αξίας (βλ. Ολ ΑΠ
714/1978 ΝοΒ 27.537). Ως κριτήριο
για τη διάγνωση της πραγματικής αξίας
του απαλλοτριουμένου λαμβάνεται
υπόψη ιδίως η αξία παρακειμένων
και ομοει-δών ακινήτων, όπως αυτή
διαμορφώθηκε κατά τον κρίσιμο χρόνο,
καθώς και η ετήσια πρόσοδος αυτού.

252/2007
(Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Εφετών)
(Εισηγητής: Γεώργιος Τρυφωνίδης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κονδύλης, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.
Δημήτριος Βολτής).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Το Εφετείο είναι αρμόδιο να εξετάσει ενιαίως κατά τη σχετική
διαδικασία τη χορήγηση της αποζημίωσης σε σχέση με την αξία του ακινήτου, την αναγνώριση
των δικαιούχων, την ύπαρξη ή όχι ωφέλειας του ιδιοκτήτου του ακινήτου που απαλλοτριώνεται
και δικαστική δαπάνη. Εξαιρέσεις που προβλέπεται από το ν. 2971/2001 (άρθρο 33) για
την ύπαρξη ή μη ωφελείας. Με τη ρύθμιση αυτή καθίσταται εξ ορισμού αδύνατη η με ενιαία
διαδικασία και απόφαση επίλυση όλων των διαφορών που αφορούν κάθε είδους απαιτήσεις
για αποζημίωση. Δικαστικά έξοδα και αμοιβή δικηγόρου. Περιστατικά.

Το άρθρο 17 παρ. 1 του ν.δ. 797/
1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», ορίζει ότι ο προσδιορισμός
της αποζημίωσης γίνεται με δικαστική
από-φαση. Κατά την έννοια της διάταξης
αυτής, ερμηνευόμενης ενόψει της ως
άνω διάταξης του Συντάγματος, καθώς
και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της
Ρώμης, που κυρώθηκε με το ν.δ.
53/1974 και κατά το άρθρο 28 του
Συντάγ-ματος έχει αυξημένη έναντι των
κοινών νόμων ισχύ, που ορίζει ότι «παν
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται

σε-βασμού της περιουσίας του….»,
αντι-κείμενο της δίκης του καθορισμού
αποζημίωσης είναι η αποζημίωση εν
συνόλω λαμβανόμενη, δηλαδή η χορήγηση αποζημίωσης σε σχέση με την
αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου,
ο προσδιορισμός της ωφέλειας του
ιδιο-κτήτη αυτού, όπου η ύπαρξη της
επη-ρεάζει τις από την απαλλοτρίωση
αξιώ-σεις του, κάθε άλλο θέμα συναφές
με την απαλλοτρίωση και η δικαστική δαπάνη. Ο δε προβλεπόμενος στη διάταξη αυτή περιορισμός της αρμοδιότητας
του Εφετείου σε μόνο τον προσδιορισμό
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της αποζημίωσης είναι ανίσχυρος, ως
προσκρούων στην ως άνω διάταξη
του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου
Πρω-τοκόλλου της ΕΣΔΑ. Επομένως
υπο-βαλλομένου αιτήματος, στα πλαίσια
του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, περί αναγνώρισης του ιδιοκτήτη του απαλλοτριούμενου ακινήτου,
που αποκτά πρόσωπο σε διανοιγόμενη
εθνική οδό ότι δεν ήταν ωφελούμενος
και συνεπώς δεν υποχρεούνταν σε αποζημίωση τρίτων ιδιοκτησιών, ούτε σε αυτοαποζημίωση, το Εφετείο είναι αρμόδιο
να εξετάσει ενιαίως κατά τη διαδικασία
αυτή α) τη χορήγηση αποζημίωσης σε
σχέση με την αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου, β) την αναγνώριση
δι-καιούχων της αποζημίωσης, γ) την
ύπαρξη ή όχι ωφέλειας του ιδιοκτήτου
απαλλοτριούμενου ακινήτου, που αποκτά πρόσωπο σε διανοιγόμενη εθνική
οδό και εντεύθεν την υποχρέωση ή
μη συμμετοχής στις δαπάνες απαλλοτρίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου
1 παρ. 1 και 3 του ν. 653/1977 και δ)
το αίτημα περί της δικαστικής δαπάνης
(βλ. Ολ ΑΠ 11/2004 ΝοΒ 2005, 47, ΑΠ
1274/2005 α΄ δημ. Νόμος). Το ενιαίο
όμως της εξέτασης από το Εφετείο των
ως άνω θεμάτων, δεν είναι πάντοτε
εφικτό. Ειδικότερα, το άρθρο 33 ν.
2971/2001, με το οποίο ορίσθηκε ότι
το τεκμήριο ωφέλειας των παρόδιων
ιδιοκτητών κατά τις διατάξεις του ν.
653/1977 είναι πλέον μαχητό, καθορίζει
μεν ως αρμόδιο δικαστήριο για την κρίση
του ανωτέρου τεκμηρίου το αρμόδιο
και για τον οριστικό προσδιορισμό
της ορι-στικής αποζημίωσης Εφετείο,
πλην όμως καθορίζει ειδική διαδικασία
για την εκδίκαση της υπόθεσης, αφού
τηρη-θεί η διαγραφόμενη στο άρθρο
αυτό προδικασία, καθορίζοντας μάλιστα
ανατρεπτική προθεσμία υποβολής του
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αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο. Σύμφωνα λοιπόν με τη διάταξη αυτή, η σχετική δίκη για την ανατροπή του τεκμηρίου αυτού προϋποθέτει για το παραδεκτό την τήρηση ορισμένης προδικασίας, που διαγράφεται λεπτομερώς
στις παραγράφους 2 και 3 και συγκεκριμένα αίτηση του ενδιαφερόμενου
ιδιοκτήτη στον φορέα του έργου μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία 2 μηνών
από την έκδοση της απόφασης περί
προσωρινού προσδιορισμού ή απ’
ευθείας οριστικού προσδιορισμού της
αποζημίωσης, σύγκληση και γνωμοδότηση περί του ζητήματος ειδικής επιτροπής, διαβίβαση του φακέλου από
την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση
στον Πρόεδρο του αρμόδιου Εφετείου
και ορισμό δικασίμου. Συνεπώς, με τη
ρύθμιση αυτή καθίσταται εξ ορισμού
αδύνατη η, με ενιαία διαδικασία και
απόφαση, επίλυση (σε εύλογη πάντοτε
προθεσμία), όλων των διαφορών που
αφορούν κάθε είδους απαιτήσεις για
αποζημίωση από αναγκαστική απαλλοτρίωση (βλ. ΕφΛαρ 143/2005 ΕλλΔνη
2006,212). Επομένως δεν εμποδίζεται
η ξεχωριστή εκδίκαση της ως άνω αίτησης, στην περίπτωση κατά την οποία,
στα πλαίσια του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, δεν είχε
υποβληθεί αίτημα περί αναγνώρισης
του ιδιοκτήτη του απαλλοτριουμένου
ακινήτου που αποκτά πρόσωπο σε
διανοιγόμενη εθνική οδό ότι δεν ήταν
ωφελούμενος και συνεπώς δεν υποχρεούνταν σε αποζημίωση τρίτων ιδιοκτησιών, ούτε σε αυτοαποζημίωση, ούτε
υφίσταται βεβαίως δεδικασμένο από
την απόφαση του Εφετείου, που, στα
πλαίσια του οριστικού προσδιορι-σμού
της αποζημίωσης, δεν έκρινε τέ-τοιο
αίτημα (βλ. ΕφΘεσ 2118/2005 α’ δημ.
Νόμος).
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Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Με την υπ’
αριθμ. 1045024/4305/0010/27-5-2002
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύθηκε
νόμι-μα στο ΦΕΚ 472/Δ/10-6-2003,
κηρύ-χθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση
για λόγους δημόσιας ωφέλειας κ.λ.π….
Μεταξύ των απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών περιλαμβάνεται και αυτή με τον
αριθμό 66 κατά τον σχετικά συνταγέντα
κτηματολογικό πίνακα, την οποία ο αιτών απέκτησε, δυνάμει του υπ’ αριθμ.
5104/1978 δωρητηρίου συμβολαίου
του συμ/φου Ολυμπίων Χ.Λ, νόμιμα
μετα-γραμμένο στα βιβλία μεταγραφών
του Υποθηκοφυλακείου Ολυμπίων, στον
τόμο 95 και αριθμό 90. Από το πιο πάνω
ακίνητο του με αριθμό κτηματολογικού
πίνακα 66, συνολικής έκτασης 6.620
τ.μ., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης,
απομένει τμήμα εμβαδού 3.796 τ.μ., το
οποίο, λόγω της χάραξης του δρόμου,
αφήνεται σε επίπεδο 20 περίπου μέτρα
υψηλότερο από τον δημιουργούμενο
δρόμο. Ακριβώς λόγω της υψομετρικής
αυτής διαφοράς μεταξύ χαμηλότερου
επιπέδου του δρόμου και του ψηλότερου επιπέδου εναπομένοντος τμήματος
του ανωτέρου ακινήτου, αμέσως μετά
την έναρξη υλοποίησης του έργου στην
οικεία θέση, το εναπομείναν τμήμα υπ’
αριθμ. 66 ακινήτου του αιτούντος κατολίσθησε, παρασέρνοντας ελαιόδενδρα
και ό,τι άλλο υπήρχε σ’ αυτό (βλ. ιδία
την από 1-3-2003 τεχνική έκθεση του
πολιτικού μηχανικού Α.Π). Έτσι, ενόψει
του ότι το εναπομείναν τμήμα του ακινήτου του αιτούντος αφενός ουδεμία αξία
είχε, αφετέρου καμία χρησιμότητα του
παρείχε πλέον, ο αιτών υπέβαλλε ενώ-
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πιον της επιτροπής του άρθρου 33
Ν. 2971 του φορέα του έργου (ΕΥΔΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ ΠΑΤΡΩΝ), την από 1-12-2003 αίτηση του
για την εξέταση για την έλλειψη ωφέλειας του απαλλοτριούμενου ακινήτου
του. Επί της ως άνω αίτησης του εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7/4-3-2005
έκθεση της ανωτέρω επιτροπής, με την
οποία διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με
το συνημμένο δελτίο καταγραφής του
ακινήτου και τους λόγους που αναφέρθηκαν σε αυτήν και ειδικότερο επειδή
λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφοράς
το ακίνητο δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης στην αρτηρία και στην Π.Ε.Ο.,
επι-πλέον δε, καθίσταται μη άρτιο και
οικο-δομήσιμο, δεν υπάρχει ωφέλεια
του απαλλοτριούμενου ακινήτου του (με
Α.Κ.Π. 066). Σημειώνεται εδώ, πως ναι
μεν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 430/2003
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας καθορίσθηκε η προσωρινή αποζημίωση για το απαλλοτριωθέν
ως άνω ακίνητο, ότι δυνάμει της υπ’
αριθμ. 1376/2003 απόφασης του ίδιου
ως άνω Δικαστηρίου αναγνωρίσθηκε
ο αιτών δικαιούχος της καθορισθείσας
αποζημίωσης, η οποία προσδιορίσθηκε οριστικώς δυνάμει της υπ’αριθμ.
842/2004 απόφασης του παρόντος
Δικαστηρίου (μετά από απόρριψη του εκ
του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 2882/2001
(ΚΑΑΑ) αιτήματος του νυν αιτού-ντος
για επιδίκαση ιδιαίτερης αποζημίω-σης,
πλην όμως, ενόψει του ότι σ’ αυτές τις
δίκες δεν είχε υποβληθεί αίτημα περί
έλλειψης ωφελείας, δεν υφίσταται
(αρνητικό) δεδικασμένο εκ των ως άνω
αποφάσεων. Συνεπώς η αίτηση πρέπει
να γίνει δεκτή και από ουσιαστική άποψη, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό.
Το υπόχρεο σε αποζημίωση Ελληνικό
Δημόσιο πρέπει να καταδικασθεί στην
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πληρωμή των εν γένει δικαστικών
εξό-δων του δικαιούχου αιτούντος. Τα
έξοδα αυτά, υπολογιζόμενα σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρ. 98, 100 παρ.
1, 103, 107, 110 παρ. 1 και 114 παρ. 5
του Ν.Δ/τος 3026/1954 Περί Κωδικός
Δικηγόρων, ανέρχονται σε ποσοστό
3%, επί της αποζημίωσης που θα εισπράξει συνολικά ο ως άνω αιτών, μειω-

μένο όμως κατά το 1/3, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρ. 9 του Ν. 2730/1999.
Το ποσό αυτό, μαζί με τα έξοδα παράστασης εξ 150 ευρώ, πρέπει να παρακατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων υπέρ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (άρθρ. 18 παρ. 4 του ν.
2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρ. 31 του ν. 3130/2003).

262/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Γαρυφαλλιά Σταματελοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πεντζιάς, Σπύρος Αργυριάδης).
Οδός δημοτική κοινόχρηστη. Παρεμπόδιση από ιδιοκτήτη ακινήτου που εφάπτεται με
τη δημοτική οδό με την τοποθέτηση του αυτοκινήτου του τη χρήση άλλου γείτονα. Είναι
παράνομη πράξη γιατί αντίκειται κυρίως στο γενικό καθήκον του να μη ζημιώνει κανείς
υπαίτια άλλον. Καταδίκη του υπαίτιου σε χρηματική ικανοποίηση 500 Ευρώ. Περιστατικά.

Καθένας από τον ενάγοντα και
τον πρώτο εναγόμενο, είναι κύριος
οι-κίας, που βρίσκεται στο δημοτικό
διαμέ-ρισμα Πάου του Δήμου Παΐων. Τις
συγ-κεκριμένες οικίες που κείνται η μία
ένα-ντι της άλλης, χρησιμοποιούν ο μεν
ενά-γων ως εξοχική κατοικία του ίδιου και
της οικογένειας του, καθημερινώς κατά
τις εορτές του Πάσχα και τους θερινούς
μήνες, αραιότερα δε κατά τους υπόλοιπους μήνες, εν όψει του ότι τυγχάνει
μόνιμος κάτοικος Αθήνας, ο δε πρώτος
εναγόμενος ως κύρια κατοικία αυτού και
της οικογένειας του. Τις παραπάνω οικίες της χωρίζει ανώνυμη δημοτική οδός,
πλάτους 3 μέτρων και μικρού μήκους,
η οποία εφάπτεται καθέτως της κεντρικής δημοτικής οδού Αγίου Βασιλείου. Η
εν λόγω ανώνυμη δημοτική οδός, από
την αντίθετη πλευρά της περατώνεται
στην Ε.Ο Πατρών Τριπόλεως, χωρίς
όμως να επικοινωνεί απ’ ευθείας μαζί
της, διότι στο σημείο της συμβολής τους

μεσολαβεί αδιαμόρφωτος κοινόχρηστος
δημοτικός χώρος(πρασιά). Από τον
συγκεκριμένο χώρο και μόνον, τα οχήματα καταλήγουν σε άλλους δημοτι-κούς
δρόμους, παράλληλους της ανώ-νυμης
δημοτικής οδού, δια μέσου των οποίων
επικοινωνούν με την Ε.Ο. Πα-τρών
Τριπόλεως. Το μικρό (μόλις 3 μέ-τρων)
πλάτος της σκοπούμενης οδού τυγχάνει
απαγορευτικό για τη σύγχρονη κίνηση
επ’ αυτής δύο οχημάτων, εν όψει του
ότι το πλάτος ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου
κυμαίνεται σε 1,70 1,80 μέτρα, σε περίπτωση σταθμεύσεως αυτοκινήτου επ’
αυτής, εμποδίζει τους παραπάνω ιδιοκτήτες (ενάγοντα και πρώτο εναγόμενο),
αλλά και τα λοιπά συγγενικά τους
πρόσωπα, όπως τον υιό του πρώτου,
δεύτερο εναγόμενο, στην άτυπη και
αδι-ακώλυτη προσέγγιση των προαναφερομένων οικιών τους, με όχημα όταν
μάλιστα η δια μέσου τούτου κίνηση και
μεταφορά, είναι απαραίτητη, λόγω των
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σοβαρών προβλημάτων υγείας που
αντιμετωπίζουν και ειδικότερα ο ενάγων,
ο οποίος είχε υποστεί έμφραγμα του
μυοκαρδίου, ο πρώτος εναγόμενος, του
οποίου η σύζυγος πάσχει από καρκίνο
του στομάχου και βλάβη σπογγώδους
αμφιβληστροειδούς, καθώς επίσης και
η σύζυγος του δευτέρου εναγομένου, η
οποία πάσχει από ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα. Σε περίπτωση λοιπόν
κατά την οποία, κάποιος εκ των διαδίκων, κυρίων των παραπάνω κατοικιών,
σταθμεύσει το χρησιμοποιούμενο απ’
αυτόν αυτοκίνητο ή επιτρέπει σε άλλον
να σταθμεύσει το αυτοκίνητο του, επί
του παρεμβαλλόμενου μεταξύ των ιδιοκτησιών τους, τμήματος της ανώνυμης
δημοτικής οδού, καθίστανται εντελώς
αδύνατη, η από τον αντίδικο του, δια
μέσου άλλου οχήματος προσέγγιση της
οικίας του, εξαναγκαζόμενου του τελευταίου να εξέρχεται του αυτοκινήτου που
οδηγεί ή τον μεταφέρει στο σημείο όπου
η ανώνυμη δημοτική οδός συμβάλλεται
με την κεντρική δημοτική οδό Αγ. Βασιλείου, δηλαδή σε απόσταση 25 περίπου μέτρων και σε κάθε περίπτωση
παρακωλύεται ουσιωδώς η είσοδος
εκείνου στην οικία του. Κατά το χρονικό
διάστημα από 26-8-2002 έως 10-92002, κατά το οποίο ο ενάγων διέμενε
στην εξοχική του οικία, ο πρώτος εναγόμενος, εν γνώσει διατελώντας του παραπάνω προβλήματος, εξακολουθητικώς
χρησιμοποίησε την πιο πάνω δημοτική
οδό, κατά τρόπο που απέκλειε από τον
ενάγοντα την εκ μέρους του, επίσης
δι-καιούμενη σύγχρηση αυτής, για την
ανε-μπόδιστη είσοδο και έξοδο του, από
την οικία του. Ειδικότερα, ο πρώτος εναγόμενος κατά τον παραπάνω χρόνο,
στάθμευσε το ΙΧΕ αυτοκίνητο του, έξω
από τη θύρα της οικίας του ενάγοντος,
με αποτέλεσμα ο τελευταίος να αναγ-
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κάζεται να εξέρχεται του μισθωμένου
αυτοκινήτου που τον μετέφερε σε απόσταση 25 μέτρων απ’ αυτής (οικίας),
μεταφέροντας μάλιστα, τα διάφορα
προσωπικά του είδη, με κίνδυνο της
υγείας του, εν όψει της προαναφερόμενης παθήσεως του, σε συνδυασμό με
τις επικρατούσες κατά το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, υψηλές θερμοκρασίες. Τούτο ο πρώτος εναγόμενος έπραξε, παρά τις επανειλημμένες προφορικές οχλήσεις και έγγραφες διαμαρτυ-ρίες
του ενάγοντος (βλ. την από 8-4-2002
εξώδικη πρόσκληση διαμαρτυρία του
ενάγοντος προς τους εναγομένους),
τις έγγραφες αιτήσεις του ιδίου προς το
Δήμο Παΐων για το διακανονισμό της
συγχρήσεως της συγκεκριμένης δημοτικής οδού και τις έγγραφες διαμαρτυρίες
του προς τον Εισαγγελέα Καλαβρύτων
(βλ. τις από 10-4-1001 και 8-5-2002 εκθέσεις προφορικών μηνύσεων του ίδιου
σε συνδυασμό με την από 25-11-2002
έγγραφη μήνυση του σε βάρος των ήδη
εναγομένων). Μάλιστα, με την προσκομιζόμενη, υπ’ αριθμ. 21/2004 απόφαση
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Αροανίας, ο πρώτος εναγόμενος καταδικάσθηκε ως υπαίτιος τελέσεως του
εγ-κλήματος της αυτοδικίας σε βάρος
του ενάγοντα (Π.Κ 331), συγκείμενης
από τα περιστατικά της κατά το χρονικό
διάστημα από 26-8-02 έως 10-9-2002,
από τον ίδιο και κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, βλαπτικής του ενάγοντος,
χρήσεως της συγκεκριμένης ανώνυμης
δημοτικής οδού, η οποία (χρήση) ήταν
με βάση τα ανωτέρω εκ των αποδείξεων
προκύπτοντα γεγονότα, αυθαίρετη,
γε-νόμενη κατά παρέκκλιση της επιβαλλόμενης δικαστικής της ρυθμίσεως. Για
την παραπάνω αξιόποινη πράξη, επιβλήθηκε στον πρώτο εναγόμενο ποινή
φυλακίσεως 3 μηνών. Η παραπάνω επί-
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μαχη παρακώλυση του ενάγοντος στην
εκ μέρους του δικαιωματική σύγχρηση
της ανώνυμης δημοτικής οδού και
στην εντεύθεν λειτουργική και κατά τον
συνή-θη προσδιορισμό της, χρήση της
εξοχι-κής του κατοικίας, εγένετο από
τον πρώτο των εναγομένων με σκοπό
όχι να ικανοποιήσει κάποια εύλογη και
θε-μιτή ανάγκη του, αλλά προκειμένου
να αποκλεισθεί ολοκληρωτικά ο ενάγων
από την απόλαυση των εκ της αντίστοιχης συγχρήσεως ανωτέρω ωφελειών, τυγχάνουσα παράνομη, ως αντικείμενη κυρίως στο γενικό καθήκον του
να μην ζημιώνει κανείς υπαιτίως, άλλον
(ΑΚ 914, 330, ΠΚ 27) (Ολ.ΑΠ 967/73
ΝοΒ 22. 505). Περαιτέρω δεν προέκυψε
ότι ο πρώτος εναγόμενος επέδειξε επιπρόσθετη αδικοπρακτική συμπεριφορά, σε βάρος του ενάγοντος, εφόσον
διατάραξη της οικιακής ειρήνης του τελευταίου, με βάση τα ανωτέρω αποδεικνυόμενα περιστατικά δεν στοιχειοθετείται (Π.Κ. 334), αλλά ούτε εξύβριση του
ίδιου στοιχειοθετείται (Π.Κ 361). Το
Δι-καστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και

κα-τά τρόπο εύλογο συνεκτιμώντας και
τη βαρύτητα της προσβολής του ενάγοντος, από την προαναφερόμενη υπαίτια
και παράνομη πράξη του πρώτου των
εναγομένων, της καταστάσεως της υγείας του ηλικίας 64 ετών ενάγοντος, του
χρόνου της παρακωλύσεως του, στην
άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων
του, τον βαθμόν της υπαιτιότητας του
πρώτου εναγομένου, της κοινωνικής και
οικονομικής αυτών καταστάσεως και των
δεδομένων της ανθρώπινης εμπειρί-ας
και των κανόνων της λογικής, κρίνει ότι
η χρηματική ικανοποίηση που πρέ-πει
να επιδικασθεί στον ενάγοντα, προκειμένου να παρηγορηθεί από τη θλίψη
του, εξ αιτίας του παραπάνω συμβάντος, ανέρχεται στο εύλογο ποσό των
500€, επί πλέον εκείνου (των «μετ’ επιφυλάξεως» 40 €) που του επιδικάσθηκε
με την υπ’ αρ. 21/2004 απόφαση του
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καλαβρύτων, για τη ίδια αιτία, ως πολιτικώς
ενάγοντος για την εναντίον του πραχθείσα αυτοδικία (Α.Π 1474/2000 Ελλ.Δ 42.
684).

442/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Μαργαρίτης, Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου,
Δικαστική Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ.).
Δημόσια Κτήματα. Παράνομη κάρπωση από τρίτον. Εκδίδεται πρωτόκολλο που
επιβάλλει αποζημίωση σε βάρος του. Το πρωτόκολλο προσβάλλεται μέσα σε ένα μήνα
από την κοινοποίηση του ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Μον. Πρωτοδικείου, ανάλογα με
το ποσό της αποζημίωσης και διώκεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Κατά της απόφασης που εκδίδεται χωρούν ένδικα μέσα. Προϋποθέσεις έκδοσης
του πρωτοκόλλου. Πάντως δεν απαιτείται υπαιτιότητα εκείνου που κάνει χρήση του
δημοσίου κτήματος. Η αποζημίωση έχει χαρακτήρα ανταλλάγματος για την ωφέλεια
που αποκομίζει αυτός από τη χρήση του. Το πρωτόκολλο εκδίδεται από την Κτηματική
Υπηρεσία. Αρμόδιος για την κοινοποίηση της ανακοπής είναι ο προϊστάμενος της
Κτηματικής Υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο και δεν απαιτείται πρόσθετη
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κοινοποίηση στον Υπουργό των Οικονομικών. Λόγος ανακοπής ότι το πρωτόκολλο
στερείται αιτιολογίας. Απορρίπτεται. Ελλιπής λόγος ανακοπής. Περιστατικά.

Κατά τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 115 του από 11/12-22-1929
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 του ΑΝ 1540/38, 19 ΑΝ
1919/39, 2 ΑΝ 1925/51 και 5 παρ 4 του
ΑΝ 263/1968, σε βάρος εκείνων, που
χωρίς τη 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 το πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται σ’ αυ-τόν
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 ή περιορίζουν την αποζημίωση.
Κατά της απόφασης αυτής ουδέν ένδικο
μέσο επιτρέπεται. Αν όμως αμφισβητείται με την ανακοπή το δικαίωμα του
Δη-μοσίου, 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 παρ. 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,
δι-κάζοντας 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 απαγόρευση
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
704-738, ούτε ρυθμιστικά κατάστασης,
εξομοιούμενα με αυτή όπως είναι τα
προβλεπόμενα από τα άρθρα 704-738,
ούτε ρυθμιστικά κατάστασης, εξομοιούμενα με αυτή όπως είναι τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 632 παρ.2, 644
παρ. 2, 912 παρ. 2, 918 παρ. 5, 929
παρ. 3, 938 παρ. 3, 994, 1019 παρ.1
ΚΠολΔ. Απλώς στις διαφορές αυτές το
Μονομελές Πρωτοδικείο για την ταχύτερη εκδίκαση της δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και,
χωρίς να διατάσσει με την απόφαση του
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τέτοια μέτρα, τέμνει οριστικώς τις διαφορές αυτές, αφού με την οριστική του
κρί-ση επί της σχετικής ανακοπής
καθορί-ζει οριστικά την υποχρέωση ή μη
προς αποζημίωση καθώς και το ποσό
αυτής από εκείνον που καρπώθηκε ή
έκανε χρήση αυθαίρετα δημοσίου
κτήματος. Κατά συνέπεια η παραπομπή
για την εκδίκαση των διαφορών αυτών
στη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων δεν νοείται και σε εκείνες τις
διατάξεις που προσιδιάζουν αποκλειστικά
στα ως άνω ασφαλιστικά μέτρα, όπως
και η διάταξη του άρθρου 699 ΚΠολΔ, η
οποία δεν αφορά τη διαδικασία, δηλα-δή
την πορεία της δίκης μέχρι την έκδο-ση
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 τη
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
αυ-θαίρετης χρήσης του Δημοσίου
κτήμα-τος 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 αποτε-
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λεί 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 σαυτήν, έχει δικαίω-μα
ο ίδιος να κάνει χρήση αυτού βάση
έννομης (συμβατικής) σχέσης 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
προσκομίζει ο μισθωτής από τη χρήση
του μισθίου (βλ σχ ΑΕΔ10/93 Δνη 35,
300 ΕφΠατρ 964/01, 770/05 αδημ,
ΕφΠειρ 3/03 ΝοΒ 03,479). Τέλος από
τις συνδυασμένες διατάξεις του από
11/12-1-29 παραπάνω διατάγματος και
ιδιαίτερα του άρθρου 115 αυτού όπως
ισχύει μετά τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις, του ΒΔ 619/1965 και των
άρθρων 2, 5 παρ 3, 9 παρ 1 του ΠΔ/τος
551/98 «Οργανισμός Νομαρχιών
(Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)»
προκύπτουν τα εξής: Το πρωτόκολλο με
το οποίο καθορίζεται αποζημίωση σε
βάρος εκείνων που χρησιμοποιούν
αυθαίρετα ακίνητα, που ανήκουν στο
Δημόσιο, εκδίδεται από τον κατά τόπο
αρμόδιο οικονομικό έφορο. Η ανακοπή
κατά του εκδιδομένου πρωτοκόλλου
κοινοποιείται με ποινή ακυρότητας στον
αρμόδιο οικονομικό έφορο, ο οποίος
εξαιρετικώς στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί το δημόσιο, χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό των
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Οικονομικών (άρθρο 5 παρ 4 του ΑΝ
263/1968). Μετά το ΠΔ/γμα 551/98 και
την έναρξη λειτουργίας των Κτηματικών
Υπηρεσιών των Νομαρχιών, οι αρμοδιότητες των Οικονομικών Εφοριών, σχετικά με την επιμέλεια της διαχείρισης και
την προστασία της δημόσιας περιουσίας περιήλθαν στις Κτηματικές Υπηρεσίες και συνεπώς ο «αρμόδιος οικονομικός έφορος» για την κοινοποίηση της
ανακοπής και την εκπροσώπηση του
Δημοσίου είναι πλέον ο προϊστάμενος
της Κτηματικής Υπηρεσίας, που εξέδωσε το πρωτόκολλο. Από την παραπάνω
διάταξη του άρθρου 5 παρ 4 του Α.Ν.
263/1968 σαφώς συνάγεται ότι για την
άσκηση της ανακοπής, πέραν από την
κοινοποίηση αντιγράφου αυτής στον
προϊστάμενο της κτηματικής υπηρεσίας, που εξέδωσε το πρωτόκολλο, δεν
απαιτείται και πρόσθετη κοινοποίηση
στον Υπουργό των Οικονομικών, δοθέντος ότι η πάγια διάταξη του άρθρου 5
του Κώδικα των Νόμων περί δικών του
Δημοσίου (ΝΔ/γμα της 26.6./10/7.1944),
εξακολουθεί μεν να ισχύει, πλην όμως
έχει σιωπηρώς καταργηθεί στην
παρούσα περίπτωση από την ειδι-κώς
ρυθμίζουσα το θέμα μεταγενέστερη και
ως εκ τούτου επικρατέστερη παραπάνω διάταξη του άρθρου 5 παρ 4 του
ΑΝ 263/1968 (ΟλΑΠ 1222/75). Σημειώνεται ότι διαφορετική είναι η περίπτωση
των ανακοπών του ΚΕΔΕ κατά το άρθρο 85 του οποίου απαιτείται πάντοτε
κοινοποίηση του σχετικού δικογράφου
στον Υπουργό των Οικονομικών, καθώς
και των λοιπών δικών, πλην της παραπάνω ειδικώς ρυθμιζόμενης, κατά του
Δημοσίου, όταν αυτό εκπροσωπείται
δικαστικώς από τους διευθυντές των
Τα-μείων ή τους Οικονομικούς Εφόρους
ή Τελώνες ή άλλα κρατικά όργανα, οπότε
κατ’ άρθρο 5 του παραπάνω Κώδικα,
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απαιτείται με ποινή ακυρότητας η πρόσθετη προς τον Υπουργό Οικονομικών
επίδοση δικογράφου (ΑΠ 1541/2004
Δνη 46, 1002). Επομένως η υπό κρίσιν
έφεση του ανακόπτοντος κατά της
592/04 οριστικής αποφάσεως του
Μονομε-λούς Πρωτοδικείου Ηλείας, που
εκδό-θηκε κατά τη διαδικασία των
ασφαλι-στικών μέτρων, επί ανακοπής
πρωτο-κόλλου αποζημίωσης για
αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος,
ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα,
πριν από την επίδοση της εκκαλουμένης,
αφού δεν επικαλείται κάποιος διάδικος
επί-δοση αυτής ούτε υπάρχει στη
δικογρα-φία σχετική έκθεση επίδοσης.
Συνεπώς πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή
και να ερευνηθεί ως προς τη βασιμότητα
των λόγων της κατά την ίδια παραπάνω
δια-δικασία (άρθρ. 533,591 παρ 1
ΚΠολΔ).
Με την από 12-11-99 ανακοπή,
που άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Αρήνης ο ήδη εκκαλών ζήτησε την ακύρωση διαφορετικά τη μεταρρύθμιση του
αναφερόμενου σ’ αυτήν πρωτοκόλλου
του προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ηλείας, με το οποίο καταλογίσθηκε σε βάρος του αποζημίωση για
την αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος. Επί της ανακοπής εκδόθηκε η 35/00
απόφαση του παραπάνω δικαστηρί-ου,
με την οποία παραπέμφθηκε η εκδί-καση
της αυτής στο Μονομελές Πρωτο-δικείο
Ηλείας, ως υλικά αρμοδίου προς τούτο,
που εξέδωσε την εκκαλουμένη απόφαση
(592/04),με την οποία απορ-ρίφθηκε η
ανακοπή, επειδή δεν κοινο-ποιήθηκε
και στον Υπουργό των Οικο-νομικών.
Ήδη κατά της αποφάσεως αυ-τής
παραπονείται με την υπό κρίσιν έφε-ση
ο ανακόπτων για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου από το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο και ζητάει να γίνει δεκτή η
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έφεση και να αναδικασθεί η υπόθεση.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
νομική σκέψη που προηγήθηκε, πέραν
από την κοινοποίηση αντιγράφου της
ανακοπής στον προϊστάμενο της Κτηματικής υπηρεσίας, που εξέδωσε το πρωτόκολλο δεν απαιτείται και πρόσθετη
κοινοποίηση στον Υπουργό των Οικονομικών και συνεπώς έσφαλε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που δέχθηκε τα
αντίθετα, ως προς την εφαρμογή των
προαναφερόμενων σχετικών διατάξεων,
όπως βάσιμα παραπονείται με την έφεση ο εκκαλών. Επομένως πρέπει να
γίνει δεκτή η έφεση, να εξαφανισθεί η
εκ-καλουμένη απόφαση και αφού κρατηθεί η υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου
τούτου (άρθρ 535 παρ 1 ΚΠολΔ), να
ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν η ανακοπή, η οποία είναι νόμιμη, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε.
Ο ανακόπτων με το πρώτο λόγο
της ανακοπής ισχυρίζεται ότι το ανακοπτόμενο πρωτόκολλο είναι άκυρο για
έλλειψη αιτιολογίας. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος,
καθ’ όσον το πρωτόκολλο αποζημίωσης, αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος είναι ατομική διοικητική πράξη, για
την οποία ο νόμος δεν προβλέπει ρητά
την υποχρέωση αιτιολογήσεως της. Έτσι
δεν είναι άκυρη αν στο σώμα της δεν
υπάρχει έστω και συνοπτική αιτιολογία.
Όμως είναι πράξη από τη φύση της
αιτιολογητέα, αφού διαφορετικά θα
ήταν αδύνατον ο έλεγχος της και έτσι
η αιτιολογία της μπορεί να προ-κύπτει
και από τα στοιχειά του φακέλλου. Αν
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ήταν από το νόμο αιτιολογητέα πράξη,
τότε μόνον η παράλειψη της αιτιολογίας
θα συνιστούσε παράβαση ουσιώδους
τύπου με συνέπεια την ακυρότητα
(βλ σχ ΣτΕ 731/61, Σπηλιωτόπουλος
Εγχειρίδιο Διοικ. Δικ. 5η εκδ. σελ 165,
167, 516, 517) σε κάθε περίπτωση δε
τούτο έχει επαρκή αιτιολογία. Με το
δεύτερο λόγο της ανακοπής ισχυρίζεται
ο ανακόπτων ότι το ίδιο πρωτόκολλο
είναι άκυρο, επειδή εκδόθηκε κατά
παράβαση της συνταγματικής αρχής
της ισότητας, επειδή δεν έχουν εκδοθεί
σχετικά πρωτόκολλα εναντίον όλων,
όσοι κατέχουν αυθαίρετα δημόσιες
εκτάσεις. Ο ισχυρισμός αυτός αλυσιτελώς προτείνεται καθ’ όσον και αν αυτό
το περιστατικό είναι αληθές, στο ισχύον
σύστημα δικαίου δεν αναγνωρίζεται
ισότητα στις παράνομες πράξεις. Με τον
τρίτο λόγο της ανακοπής ισχυρίζεται ο
ανακόπτων ότι έχει υποβάλλει αίτηση
εξαγοράς του επιδίκου ακινήτου και
συνεπώς παρανόμως εκδόθηκε το
ανακοπτόμενο πρωτόκολλο. Ο ισχυρισμός αυτός αλυσιτελώς προτείνεται, καθ’
όσον αποδείχθηκε ότι η σχετική αίτηση
αυτού έχει απορριφθεί με την 1/1999
απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της
παρ 6 του άρθρου 4 του ν. 23/1968,
επειδή δεν πληρούσε (ο ανακόπτων)
τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του
ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του Ν. 719/77 και 25 του
Ν. 2166/93 και ειδικότερα για το λόγο
ότι είχε ακίνητη περιουσία ανώτερη των
10.000.000 δρχ και μεγαλύτερη ετήσιο
εισόδημα από εκείνο που ορίζεται από
τις παραπάνω διατάξεις.
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548/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Φιλιππόπουλος, Γεώργιος Μπέσκος).
Φ.Π.Α. Αγωγή για διεκδίκηση του. Είναι νόμιμη. Περιστατικά.

Ο ν. 1642/1986, που επέβαλε τον
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και ισχύ-ει
από 1-1-1987, ορίζει στις διατάξεις των
παρακάτω άρθρων, ήτοι: 1 παρ. 1 ότι:
«επιβάλλεται φόρος κύκλου εργα-σιών,
με την ονομασία «φόρος προστιθέμενης αξίας», σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου», 2 εδ. α΄ ότι:
«αντικείμενο του φόρου είναι η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών,
εφόσον πραγματοποιούνται, από επαχθή αιτία στην ελληνική επικράτεια, από
υποκείμενο στο φόρο, που ενεργεί με
αυτήν την ιδιότητα» 3 εδ. γ’ ότι: «στο
φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπου εφόσον ασκεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο, οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τρόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή
το αποτέλεσμα της δραστηριότητας», 4
ότι: ως οικονομική δραστηριότητα «θεωρείται οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου ή
αυτού, που παρέχει τις υπηρεσίες» και
17 ότι: «οι συντελεστές και ο υπολογισμός του φόρου προστιθέμενης
αξίας θα οριστούν με νεότερο νόμο».
Επακο-λούθησε ο νόμος 1676/1986,
που ισχύει από 1-1-1987, με τη διάταξη
του άρθρου 1 παρ. 1 και 2, του οποίου
ορίζεται ότι ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται με
το ν. 1642/1986 ορίζεται σε δεκαοκτώ
τοις εκατόν (18%) επί της φορολογητέας αξίας. Με την υπ’ αρ. Π 8499/4941

Πολ 369 της 28-12-1987/3-2-1988 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών
(η οποία κυρώθηκε δια του άρθρου 11
παρ. 4 ν. 1839/1989 και έχει ισχύ νόμου,
από τότε που εκδόθηκε), ορίσθηκε ότι
«από 1-1-1998 ο φόρος προστιθέμενης
αξίας επιρρίπτεται υποχρεωτικώς, από
τον κατά νόμο υπόχρεο, εις βάρος του
αντισυμβαλλομένου». Τέλος αυτός (ΦΠΑ)
καθίσταται απαιτητός, κατά το χρόνο
είσπραξης της αμοιβής, που αφορά
(ΑΠ 113/1996, ΕφΑθ 8884/2003 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).
Αποδείχθηκαν κατά την κρίση
του Δικαστηρίου αυτού τα παρακάτω:
Η ενάγουσα εταιρεία, στις 15-9-1997
συνήψε εγγράφως, με τον εναγόμενο
σύμβαση έργου, δυνάμει της οποίας
αυτή ανέλαβε την κατασκευή μίας προκατασκευασμένης οικίας του, στο Δημητρόπουλο Αιγιαλείας. Ως αμοιβή της
συμφωνήθηκε κατ’ αρχήν, το συνολικό
ποσό των 16.000.000 δρχ. και κατόπιν
νεότερης συμφωνίας τους, που αφορούσε την αντικατάσταση των ξύλινων
κουφωμάτων με αλουμίνια, συμφωνήθηκε το συνολικό ποσό των 17.028.814
δρχ., πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων,
(βλ. σελ. 7 παρ. 4 της προσκομιζόμενης, από 15-9-1997, εργολαβικής
σύμβασης), στις οποίες, συμπεριλαμβανόταν, οι ασφαλιστικές εισφορές του
Ι.Κ.Α. καθ’ ομολογία του εναγομένου,
αλλά και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) προς 18%, ο οποίος, χωρίς
αμφιβολία, από 1-1-1998 και εφεξής,
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συγκαταλέγεται στις νόμιμες επιβαρύνσεις, που επιρρίπτεται υποχρεωτικώς,
από τον κατά νόμο υπόχρεο, σε βάρος
του αντισυμβαλλομένου του, σύμφωνα
με όσα αναφέρθηκαν και στην αρχή της
παραγράφου αυτής. Η παράδοση του
έργου συμφωνήθηκε να γίνει σε διάστημα 4 έως 4,5 μηνών, (βλ. σελ. 10
παρ. 10 της ως άνω εργολαβικής σύμβασης), από την έναρξη των εργασιών,
που έγινε στις 15-12-1997, δηλαδή
μέχρι τις 30-4-1998. Το έργο, όμως,
εκτελέστηκε πράγματι και παραδόθηκε, έστω και με τις επικαλούμενες από
τον εναγόμενο ελλείψεως του, για τις
οποίες, όμως, δεν προβάλλεται κάποιο
συγκεκριμένο αίτημα, με καθυστέρηση
οκτώ (8) μηνών περίπου, δηλαδή στις
31-12-1998, και για το λόγο αυτό, με
την υπ’ αριθ. 158/2000 τελεσίδικη ήδη,
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, (βλ. αυτή προσκομιζόμενη),
επί σχετικής αγωγής του εναγομένου,
η ενάγουσα υποχρεώθηκε να του καταβάλει το ποσό των 480.000.000 δρχ. ως
αποζημίωση του, από την καθυστέ-ρηση
του έργου. Το τίμημα συμφωνή-θηκε να
καταβάλλεται, τμηματικά, με την πρόοδο
των εργασιών, αλλά και με την εκάστοτε
καταβολή των δόσεων του δανείου,
που είχε λάβει ο εναγόμενος, για την
κατασκευή νέας οικίας, από το Ταμείο
Αποκατάστασης Σεισμοπλή-κτων (ΤΑΣ)
Αιγίου, ως σεισμόπληκτος από τους
σεισμούς του έτους 1995, στο Αίγιο.
Έτσι σύμφωνα με τις προσκομιζό-μενες
από τον εναγόμενο αποδείξεις εισπράξεως της ενάγουσας, αυτός κατέβαλε τμηματικά, κατά την πρόοδο των

εργασιών:α) κ.λ.π….Η ενάγουσα, δύο
μήνες περίπου, πριν την παράδοση του
έργου, εξέδωσε, όπως είχε υποχρέωση
τα υπ’ αριθ. 24/1-10-1998, 26/5-101998 και 31/5-10-1998, συγκεντρωτικά
τιμολόγια, και μετά την παράδοση του
έργου εξέδωσε και το υπ’ αριθ. 30/11998 δελτίο αποστολής τιμολόγιο ύψους, όλων των τιμολογίων, 17.028.814
δρχ., για τις ως άνω καταβολές όμως,
που όπως αποδεικνύεται, από τις προσκομισθείσες από τον εναγόμενο, αποδείξεις εισπράξεως της ενάγουσας, δεν
ξεπερνούσαν τα 16.661.000 δρχ. Στα
παραπάνω τιμολόγια η ενάγουσα περιέλαβε και το μη εξοφληθέντα, μέχρι
τότε ΦΠΑ προς 18%, ο οποίος, όπως
προαναφέρθηκε, ως νόμιμη επιβάρυνση, κατά τη σύμβαση, άλλά και κατά
το νόμο, μετά την 1-1-1998, που εξοφλήθηκε η οφειλόμενη αμοιβή της ενάγουσας, και κατέστη απαιτητός, βαρύ-νει
τον εναγόμενο. Πρέπει όμως αυτός
(ΦΠΑ) να υπολογισθεί επί του πραγματικώς καταβληθέντος, τελικά, ποσού
των 16.661.000 δρχ. ήτοι στο ποσό των
2.998.980 δρχ. (16.661.000 Χ 18%), και
ήδη 8.801,11 Ευρώ και όχι στο αιτούμενο με την αγωγή ποσό των 3.065.186
δρχ. Μετά από αυτά πρέπει να γίνει
δεκτή εν μέρει η κρινόμενη αγωγή και
ως ουσιαστικά βάσιμη, για το ως άνω
ποσό των 8.801,11 Ευρώ, το οποίο
πρέ-πει να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να
κα-ταβάλει στην ενάγουσα, με νόμιμους
τό-κους υπερημερίας, από την επίδοση
της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

587/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Νικολετάτος, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ
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Διονύσιος Ζαχαρόπουλος).
Αιγιαλός. Έννοια. Είναι κοινόχρηστο πράγμα και ανήκει κατά κυριότητα (του αστικού δικαίου)
στο δημόσιο. Αν παύσουν να υπηρετούν την κοινή χρήση, τα κοινόχρηστα πράγματα όπως
ο αιγιαλός, εξακολουθεί να υπάρχει η κυριότητα του δημοσίου. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 του π.δ. 11/12-11-1929 «περί
διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων», όπως
αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με
το άρθρο 5 του ν.5895/1933, τον α.ν.
1540/1938, τον α.ν. 1919/1939, τον α.ν.
1925/1951, που κυρώθηκε με τον ν.
2113/1952 και αντικαταστάθηκε με παρ.
2 του άρθρου 2 αυτού, τις διατάξεις του
β.δ. 619/1965 (άρθρο 7), τον α.ν.263/
1968 (άρθρο 5 παρ. 4) και το π.δ.
551/1988 (άρθρα 2 παρ. 1 περ. ζ’ και 9
παρ. 1 περ. β’ και 4), σε βάρος των με
οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενων
και χρησιμοποιούντων δημόσια κτήματα, χωρίς την ύπαρξη συμβατικής
σχέ-σεως, βεβαιώνεται αποζημίωση
με πρωτόκολλο, που εκδίδεται από τον
Προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής
Υπηρεσίας του Δημοσίου. Επίσης, κατά
τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του
α.ν. 2344/1940 «περί αιγιαλού και παραλίας», που διατηρήθηκε σε ισχύ από
το άρθρο 53 ΕισΝΑΚ, «ο αιγιαλός, ήτοι
η περιστοιχούσα την θάλασσα χερσαία
ζώνη, η βρεχόμενη από τας μεγίστας
πλην συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων,
είναι κτήμα κοινόχρηστον, ανήκει ως τοιούτον εις το Δημόσιον και προστατεύεται και διαχειρίζεται υπ’ αυτού». Κατά
τη σαφή έννοια της διάταξης αυτής,
αι-γιαλό αποτελεί η χερσαία ζώνη που
πε-ριστοιχίζει την θάλασσα. Η ζώνη
αυτή προσδιορίζεται από το ανώτατο
σημείο μέχρι το οποίο φθάνουν κατά
τις συνη-θισμένες αναβάσεις τους στα
κύματα της θάλασσας, όχι δε και από
τις έκτα-κτες πλημμύρες. Ο αιγιαλός,

ως κτήμα κοινόχρηστο, ανήκει στο
Δημόσιο, τόσο κατά τις διατάξεις του
προϊσχύσαντος του ΑΚ δικαίου, όσο και
κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 α.ν.
2344/1940 και τις διατάξεις των άρθρων
967 και 968 ΑΚ. Η κυριότητα στην οποία
ο ΑΚ υπάγει τα δημόσια κτήματα είναι η
κυ-ριότητα του αστικού δικαίου, η οποία
εξακολουθεί να υπάρχει και όταν αυτά
(δημόσια κτήματα) παύσουν κατά τη
διάταξη του άρθρου 971 ΑΚ να υπηρετούν την κοινή χρήση, παύσουν δηλαδή
τα κοινής χρήσης πράγματα να είναι
εκτός συναλλαγής (ΑΠ 129/2000 Ελ.Δ.
41, 1024, ΑΠ 1353/94 Ελλ.Δ. 37, 623).
Πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με το υπ’
αριθμ. 24/16-6-2000 προσβαλλόμενο
πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης
αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος
της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, καθορίσθηκε καταβλητέα αποζημίωση
αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος
της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, καθορίσθηκε καταβλητέα αποζημίωση
σε βάρος της ανακόπτουσας και υπέρ
του καθ’ ού Ελληνικού Δημοσίου, για το
χρονικό διάστημα από 1-6-1997 έως
1-6-2000, ποσού 3.245.343 δρχ. για
αυθαίρετη χρήση τμήματος παλαιού
αι-γιαλού ήτοι Δημοσίου ακινήτου, εμβαδού 260, 70 τ.μ, που βρίσκεται στην
Τερψιθέα του Δήμου Πατρέων, στην οδό
Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 84, το οποίο
φαίνεται στο από μηνός Αυγούστου 1999
τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο
τεχνικός της πιο πάνω Υπη-ρεσίας Ι.Μ,
υπό στοιχεία Γ, Γ΄, Ζ΄, Ζ, Γ και συνορεύει
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ανατολικά με ιδιοκτησία ανακόπτουσας,
δυτικά με οδό Ηρώων Πολυτεχνείου,
βόρεια και νότια τμήματα συνεχόμενης
έκτασης παλαιού αιγια-λού. Η έκταση
αυτή αποτελεί παλαιό αιγιαλό, ήτοι
χερσαία ζώνη που περι-στοιχίζει τη
θάλασσα και βρέχεται από τη μεγίστη
πλην όμως συνηθισμένη ανά-βαση
των κυμάτων, έλαβε δε τη σημε-ρινή
της μορφή κατά την πάροδο των ετών
λόγω φυσικών αιτίων αλλά και επιχωματώσεων και έπαυσε να υπηρετεί
την κοινή χρήση. Το ανωτέρω εδαφικό
τμήμα εξακολουθεί να ανήκει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, η
οποία στηρίζεται στο χαρακτήρα του
ως παλαιού αιγιαλού, έχει δε καταγραφεί ως δημόσιο κτήμα με αριθμό ΒΚ
1003 και αποτελεί τμήμα της ευρύτερης
έκτασης του παλαιού αιγιαλού της περιοχής Τερψιθέας Πατρών, ενώ της καταγραφής του ως Δημόσιο κτήμα προηγήθηκε διοικητικός καθορισμός των
ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού
αιγιαλού με την υπ’ αριθμ. 2833/25-111998 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας
(ΦΕΚ 1464 τ.Δ). Ακολούθως, η ανακόπτουσα δέχθηκε τον πιο πάνω νομικό
χαρακτηρισμό της επίδικης έκστασης
και για το λόγο αυτό, ασκηθείσα από
την ίδια, ανακοπή κατά του υπ’ αριθμ.
6/16-6-2000 πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, σχετικά με
την αποβολή της από την παραπάνω
έκταση, απορρίφθηκε με την υπ ‘ αριθμ.
502/2002 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών. Με την υπ’
αριθμ. 1034311/2136/1977 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, ήδη μέρος
της πιο πάνω έκτασης, ήτοι 653, 60 τμ
αποχαρακτηρίσθηκε ως τμήμα πα-λαιού
αιγιαλού και διαγράφηκε από τα βιβλία
Δημοσίων κτημάτων και με σχετι-κό
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πρωτόκολλο παράδοσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αχαΐας, παραδόθηκε την 15-5-1997, στον εκπρόσωπο
της ανακόπτουσας. Στη συνέχεια, η τελευταία άρχισε τις εργασίες ανέγερσης
πολυωρόφου συγκροτήματος κατοικιών
με τον τίτλο «Η ΑΡΣΙΝΟΗ» σε συνεχόμενο της ανωτέρω έκτασης ακίνητο της,
συνολικής εκτάσεως 2.047,1 τμ. και
αποπεράτωσε αυτές το καλοκαίρι του
έτους 1999. Μετά από αυτοψία όμως
που διενήργησαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Κτηματικής υπηρεσίας του
Δημοσίου, Ι.Μ και Χ.Σ, στην περιοχή
Τερψιθέας επί του Δημοσίου κτήματος
με αριθμό ΒΚ 1003, διαπιστώθηκε ότι
τμήμα εδάφους του Δημοσίου εμβαδού
260,70 τμ. χρησιμοποιείτο από την ανακόπτουσα, είχε πλακοστρωθεί και είχε
δημιουργηθεί υψομετρική διαφορά με
τον υπόλοιπο χώρο του πεζοδρομίου,
είχαν φυτευτεί φοίνικες και είχε τοποθετηθεί διαφημιστική πινακίδα μεγάλων
διαστάσεων από τους ιδιοκτήτες με ,τον
ως άνω διακριτικό τίτλο «Η ΑΡΣΙΝΟΗ».
Στην ανωτέρω έκθεση αυτοψίας αναφέρεται ως χρόνος έναρξης χρήσης της
επίδικης έκτασης, αυτός της παραδόσεως του αποχαρακτηρισμένου τμήματος των 653,60 τ.μ. ήτοι Ιούνιος 1997.
Στη συνέχεια, με βάση την ανωτέρω
έκθεση αυτοψίας, συντάχθηκε το προσβαλλόμενο πρωτόκολλο καθορισμού
αποζημίωσης, με το οποίο καθορίσθηκε για τη χρήση του επίδικου ακινήτου
ως καταβλητέα αποζημίωση υπέρ του
καθ’ ού το ποσό των 3.245. 343 δρχ.
για το χρονικό διάστημα από 1-6-1997
έως 1-6-2000 και πιο συγκεκριμένα από
1-6-1998 έως 1-6-1999 =1.040.975
δρχ. και από 1-6-1999 έως 1-6-2000 =
1.145.255δρχ., πλέον χαρτοσήμου 3%
και ΟΓΑ 20%.
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719/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Κότσιφας, Νικόλαος Παπάκος).
Κλήρος που παραχωρείται σε πρόσωπο δικαιούμενο αγροτικής αποκατάστασης. Αυτό
θεωρείται από την παραχώρηση του ότι διατελεί κατά νόμο στην αποκλειστική καλόπιστη
νομή του κληρούχου και αν ακόμη αυτός δεν έχει επιληφθεί της κατοχής του. Το ίδιο
ισχύει και για τους καθολικούς διαδόχους από την εφαρμογή του α.ν. 431/6. Επιτρέπεται
στους κληρούχους η εκποίηση ή οπωσδήποτε διάθεση με δικαιοπραξίες εν ζωή με το
μοναδικό περιορισμό της μη κατάτμησης των τεμαχίων της οριστικής διανομής. Τα ίδια
ισχύουν και για κατάσχεση ή πλειστηριασμό. Από την έναρξη ισχύος του στο πιο πάνω
α.ν. παύει να λογίζεται κατά πλάσμα νομέας του κλήρου στην περίπτωση που δεν το
κατέχει πραγματικά ο κληρούχος και είναι δυνατή η χωρίς τη θέληση του κληρούχου
κτήση της νομής ολοκλήρου του κληροτεμαχίου, όχι όμως και τμήματος.

Από τις διατάξεις των άρθρων 26
παρ. 1, 79 παρ. 2, 91, 93, 180, 189 και
193 του Αγροτικού Κώδικα συνά-γεται
ότι η κυριότητα του κλήρου περι-έρχεται
πρωτοτύπως στον κληρούχο και το
παραχωρητήριο που εκδίδεται μετά
την κύρωση της οριστικής διανομής
αποτελεί οριστικό τίτλο κυριότητας στο
όνομα του κληρούχου που αναγράφεται
στους οικείους κτηματολογικούς πίνακες της οριστικής διανομής. Η κυριότη-τα
του κλήρου περιέρχεται πρωτοτύ-πως
στον κληρούχο, κατά περίπτωση, είτε
με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως της απόφασης περί
κύρωσης της οριστικής διανομής των
γαιών κάθε αγροκτήματος, είτε από την
έναρξη ισχύος του α.ν. 1722/1939, είτε
με την έκδοση και τη μεταγραφή του
παραχωρητηρίου. Εάν ο κληρούχος έχει
αποβιώσει πριν την κύρωση της οριστικής διανομής το παραχωρητήριο που
έχει εκδοθεί ή εκδίδεται στο όνομα του
θεωρείται ως τίτλος μεταβιβαστικός της
κυριότητας του κλήρου υπέρ των κληρονόμων του, σύμφωνα με το άρθρο
7 του ν.δ. 3958/1959. Το ακίνητο που

πα-ραχωρείται ως κλήρος σε πρόσωπο
δι-καιούμενο αγροτικής αποκατάστασης
θεωρείται από την παραχώρηση του ότι
διατελεί κατά νόμο στην αποκλειστική
καλόπιστη νομή του κληρούχου και αν
ακόμη αυτός δεν έχει επιληφθεί της
κα-τοχής του κλήρου. Το ίδιο ισχύει και
υπέρ των καθολικών διαδόχων του, σε
περίπτωση θανάτου του. Γι’ αυτό και δεν
ήταν δεκτικό νομής και χρησικτησίας
από άλλον, ο οποίος έτσι δεν μπορούσε
να αποκτήσει την κυριότητα αυτού με
τακτική ή έκτατη χρησικτησία, ούτε να
αντιτάξει κατά του διεκδικούντος τον
κλήρο κληρούχου ή των κληρονόμων
του την από το άρθρο 249 ΑΚ ένσταση
εικοσαετούς παραγραφής της διεκδικητικής αγωγής. Όμως από 23-5-1968
ισχύει ο αν.ν. 431/1968, που ορίζει στο
μεν άρθρο 1 παρ.1 αυτού, ότι από την
έναρξη της ισχύος του νόμου (επιφυλασσομένης της ισχύος του άρθρου 27
ν.δ. 2185/1952) επιτρέπεται στους κατά
την εποικιστική νομοθεσία κληρούχους
η εκποίηση ή οπωσδήποτε διάθεση
με δικαιοπραξίες εν ζωή των πάσης
φύ-σεως κλήρων τους, με το μοναδικό
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πε-ριορισμό της μη κατάτμησης των
τεμα-χίων της οριστικής διανομής, ο
οποίος ισχύει και για κάθε περαιτέρω
μεταβί-βαση, στο δε άρθρο 2 παρ. 1 εδ.
β΄ αυτού, ότι σε περίπτωση κατάσχεσης
ή πλειστηριασμού του κλήρου με
επίσ-πευση του ενυπόθηκου δανειστή
τηρεί-ται μόνον ο περιορισμός της μη
κατάτμη-σης των τεμαχίων της οριστικής
διανο-μής. Από τις συνδυασμένες αυτές
διατά-ξεις του α.ν. 431/1968 προκύπτει,
ότι η απαγόρευση της κατάτμησης
των τε-μαχίων της οριστικής διανομής
αποτελεί γενική αρχή που εφαρμόζεται
στη μετα-βίβαση της κυριότητας του
κλήρου όχι μόνο με τη βούληση του
κληρούχου, αλλά και όταν αποκτάται η
κυριότητα του κλήρου από τρίτο χωρίς τη
θέληση του κληρούχου. Επομένως, από
την ισχύ του α.ν. 431/1968 ο κληρούχος
παύει να λογίζεται κατά πλάσμα νομέας

του κλήρου στην περίπτωση που δεν
τον κατέχει πραγματικά και είναι δυνα-τή
η χωρίς τη θέληση του κτήση της νομής ολόκληρου του κληροτεμαχίου, όχι
όμως και του τμήματος του, γιατί στην
περίπτωση αυτή επέρχεται κατάτμηση
του κληροτεμαχίου. Η απαγόρευση δηλαδή της κατάτμησης δεν αναφέρεται
μόνο στον κατά κυριότητα τεμαχισμό
του κληροτεμαχίου, αλλά και στον κατά
νομή τεμαχισμό, αφού διαφορετικά η
κατάτμηση θα επιτυγχανόταν ισοδυνάμως με την απόκτηση μία φορά της
νο-μής του τμήματος του κληροτεμαχίου
και την έκτοτε διαρκή προστασία της
έναντι τρίτων (βλ. ΟλΑΠ 15/2004,
ΝοΒ 2005.54, ΑΠ 764/2004, ΕλλΔνη
2005.387, ΑΠ 486/2005, ΑΠ 1404/2003,
ΑΠ 1413/2003, ΑΠ 895/2002, ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ).

727/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαρία Μπαλάσκα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Ασπρούλιας, Ιωάννης Κανελλόπουλος).
Δημόσιο, ΟΤΑ, ν.π.δ.δ. Πότε ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις τους και
δημιουργείται για το λόγο αυτό διοικητική διαφορά ουσίας που υπάγεται στα διοικητικά
δικαστήρια. Αν η υλική πράξη δεν συνδέεται αιτιωδώς με έννομη σχέση του δημοσίου
δικαίου μεταξύ κράτους και πολίτη ούτε καλύπτεται καθεαυτή από εξαιρετική νομοθετική
ρύθμιση, δημιουργική σχέση υπεροχής έναντι των πολιτών, τότε η πηγάζουσα από αυτή
ευθύνη του δημοσίου προς αποζημίωση θεμελιώνεται αναγκαίως στις διατάξεις ιδιωτικού
δικαίου και συνεπώς η διαφορά που ανακύπτει είναι ιδιωτική. Διεκδικητική αγωγή
ακινήτου. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Δεν πρέπει να γεννιέται αμφιβολία ως προς
την ταυτότητα του ακινήτου (αγρός, οικόπεδο, όρια, έκταση κλπ). Αν το διεκδικούμενο
ακίνητο είναι τμήμα μεγαλυτέρου οικοπέδου, πρέπει να προσδιορίζεται εκτός άλλου η
θέση του τμήματος εντός του όλου ακινήτου. Αν η περί κυριότητος αγωγή στηρίζεται σε
κληρονομική διαδοχή, αρκεί για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής εκτός άλλων
να αναφέρεται η αποδοχή της κληρονομιάς με δημόσιο έγγραφο που μεταγράφηκε.
Νομή. Απαραίτητα στοιχεία της αγωγής για διατάραξη της. Σε αυτή την περίπτωση δεν
χρειάζεται να οριοθετείται η έκταση του τμήματος του αγροτεμάχιου στο οποίο γίνονται
οι διαταρακτικές πράξεις. Αρκεί η περιγραφή του όλου ακινήτου. Περιστατικά.
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Με τα άρθρα 94 παρ. 1, 3 του
Συντάγματος και 1 παρ. 1 και 2 στοιχ. η΄
του ν. 1406/1983 ορίζεται αντιστοίχως
ότι «Η εκδίκαση των ιδιωτικών διαφορών
ουσίας ανήκει στα υφιστάμενα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται όλες οι ιδιωτικές
διαφορές…». Υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας που δεν έχουν μέχρι σήμερα
υπα-χθεί σε αυτή. Στις διαφορές αυτές
περι-λαμβάνονται ιδίως αυτές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την ευθύνη του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου προς αποζημίωση.
Σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 εδ.
α ΕισΝΑΚ, 914 ΑΚ ορίζεται αντιστοίχως
ότι: «Για πράξεις και παραλείψεις των
οργάνων του δημοσίου που ανάγονται
στις έννομες σχέσεις του ιδιωτικού
δι-καίου ή σχετικές με την ιδιωτική
περιου-σία, το Δημόσιο ευθύνεται κατά
τις δια-τάξεις του Αστικού Κώδικα για
τα νο-μικά πρόσωπα». Για παράνομες
πρά-ξεις ή παραλείψεις των οργάνων
του δημοσίου κατά την άσκηση της δημοσίας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το
δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση εκτός
εάν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά
παράβαση που υπάρχει για χάρη του
γενικού συμφέροντος». «Όποιος ζημιώνει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει
υποχρέωση να τον αποζημιώσει». Από
τις διατάξεις αυτές συνδυαζόμενες με τη
διάταξη του άρθρου 71 ΑΚ προκύπτει
ότι μπορεί μεν να θεμελιωθεί ευθύνη
του δημοσίου προς αποζημίωση κατά
το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ και από υλική
πράξη οργάνου του, κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του, και συνε-πώς
να δημιουργηθεί εντεύθεν διοικητική
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διαφορά υπαγομένη στη δικαιοδοσία
των διοικητικών δικαστηρίων, μόνον
όμως όταν η πράξη αυτή ενέχει άσκηση
δη-μόσιας εξουσίας είτε γιατί εντάσσεται
σε έννομη σχέση του δημοσίου δικαίου
μεταξύ κράτους και πολίτη την οποία
πραγματώνει ή επ’ ευκαιρία της οποίας
τελείται, είτε γιατί συνιστά καθεαυτή
δραστηριότητα που αναπτύσσεται υπό
καθεστώς νομοθετικής υπεροχής έναντι
των πολιτών αρμόζον αποκλειστικά
στο κράτος ή στα νομικά πρόσωπα
δη-μοσίου δικαίου, ως φορείς δημόσιας
εξουσίας. Αντίθετα αν η υλική πράξη δεν
συνδέεται αιτιωδώς με έννομη σχέση
του δημοσίου δικαίου μεταξύ κράτους
και πολίτη, ούτε καλύπτεται καθεαυτή
από εξαιρετική νομοθετική ρύθμιση, δημιουργική σχέσεως υπεροχής έναντι των
πολιτών, τότε η πηγάζουσα από αυτή
ευθύνη του δημοσίου προς αποζημίωση
θεμελιώνεται αναγκαίως στις διατάξεις
ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς η ανακύπτουσα διαφορά είναι ιδιωτική. Ακολούθως κατά τη διάταξη του άρθρου 106
ΕισΝΑΚ οι διατάξεις του προηγουμένου
άρθρου (105) εφαρμόζονται και για την
ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων
ή των άλλων νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται
στην υπηρεσία τους (ΑΕΔ 5/1995 Διοικ.
Δνη 1995, 311, Ολ ΑΠ 15/1993 Ελ. Δνη
35, 335, ΕΑ 9674/1998 Ελ.Δνη 41, 478).
Επί διεκδικητικής αγωγής ακινήτου (άρθ. 1094 ΑΚ) οφείλει ο ενάγων
να περιγράψει το επίδικο ακίνητο, μνημονεύων με λεπτομέρεια τη θέση, την
έκταση, την ιδιότητα ως οικόπεδο, αγρός,
κτίριο κλπ και τα όρια του, ώστε να μη
γεννάται αμφιβολία περί της ταυτότητας
του (ΑΠ 491/1995 Ελ.Δνη 37, 317, ΑΠ
1296/1983 Νοβ 32, 1028, ΑΠ 66/1981
Νοβ 29, 1258, ΕΠειρ. 889/1996 Ελ.
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Δνη 39, 599). Όταν το διεκδικούμενο
ακίνητο φέρεται στην αγωγή ως τμήμα
μεγαλύ-τερου ακινήτου, ο ενάγων έχει
την υπο-χρέωση εκτός από την έκταση
του διεκ-δικουμένου αυτού τμήματος,
να προ-σδιορίσει τη θέση του μέσα
στο μεγα-λύτερο ακίνητο, ούτως ώστε
να είναι δυνατόν στον εναγόμενο να
αντιτάξει άμυνα περί συγκεκριμένου (και
όχι ασα-φούς) επιδίκου αντικειμένου, στο
δικα-στήριο δε να τάξει το προσήκον θέμα
αποδείξεως και να εκδώσει απόφαση
δεκτική εκτελέσεως (Κ. Παπαδόπου-λου
Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου έκδ. 1989
παρ. 103). Το βάρος αυτό του ενάγοντος
να προσδιορίσει το αντικείμενο περί
του οποίου ζητεί έννομη προστασία,
δεν μπορεί να μετατεθεί με οποιαδήποτε νομική αιτία ούτε στο στάδιο της
αποδείξεως, δηλαδή στους μάρτυρες,
τους πραγματογνώμονες κλπ ούτε πολύ περισσότερο στο δικαστήριο, ώστε
το τελευταίο να αποφανθεί και περί του
ποίο θεωρεί ο ενάγων ως επίδικο ή
πράγμα ισοδύναμο, για ποιο δικαίωμα
ο ενάγων ζητεί προστασία (ΕφΠειρ.
239/1998 Ελ.Δνη 39, 887). Η ανωτέρω
αο-ριστία δεν μπορεί να θεραπευθεί
με τις προτάσεις ή με παραπομπή σε
άλλα έγγραφα ή σχεδιαγράμματα (ΑΠ
1296/1983 οπ. ΑΠ 915/1980 οπ, ΕΑ
910/1995 Ελ.Δνη 38,916 ΕΘ 278/1990
Ελ.Δνη 31, 1309) εάν δεν προσαρτώνται
στην αγωγή. Η περιγραφή του ακινήτου
μπορεί να γίνει και με την αποτύπωση
του σε ενσωματωμένο στο δικόγραφο
της αγωγής τοπογραφικό διάγραμμα
υπό κλίμακα (ΑΠ 712/1993 Ελ.Δνη 36,
93, ΑΠ 75/97 Νοβ 46, 777 και ΕΠειρ.
889/1996 οπ.). Τα ίδια και για την ταυτότητα του νομικού λόγου ισχύουν και
επί αναγνωριστικής κυριότητας αγωγής
(ΑΠ 45/1997 Νοβ 46, 777, ΑΠ 712/1993
οπ, ΕΑ 6600/2004 Ελ.Δνη 46, 497).
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Εξάλλου σύμφωνα με τα άρθρα 1710
παρ. 1, 1193, 1195, 1198, 1199 ΑΚ
η κληρονομική διαδοχή είτε χωρεί εκ
του νόμου είτε εκ διαθήκης αποτελεί
παράγωγο τρόπο κτήσεως κυριότητος
των κινητών και ακινήτων πραγμάτων
της κληρονομίας, η κυριότης των
ακινήτων όμως που περιλαμβάνονται
στην κληρονομία μεταβιβάζονται στον
κληρονόμο αναδρομικώς από του
χρόνου θανάτου του κληρονομηθέντος,
εάν ο κληρονόμος με δημόσιο έγγραφο
αποδεχθεί την κληρονομία και η αποδοχή
αυτή μεταγραφεί ή αν εκδοθεί και
μεταγραφεί κληρονομητήριο. Επομένως
αν η περί κυριότητος αγωγή ακινήτού
στηρίζεται σε κληρονομική διαδοχή,
αρκεί για την πληρότητα του δικογράφου
της η αναφορά των περιστατικών που
συγκροτούν την κληρονομική διαδοχή,
του ότι το επίδικο περιλαμβάνεται στα
κληρονομιαία στοιχεία ως ανήκον,
κατά κυριότητα στον κληρονομηθέντα
και του ότι ο ενά-γων έχει αποδεχθεί
την κληρονομία με δημόσιο έγγραφο
νομίμως μεταγραφέν. Ο προσδιορισμός
του τρόπου κτήσεως της κυριότητας
εκ μέρους του κληρο-νομηθέντος
καθίσταται αναγκαίος μόνον εάν κατά τη
συζήτηση αμφισβητηθεί πα-ραδεκτώς
από τον εναγόμενο η κυριότης του
οπότε καθίσταται επιβεβλημένη και
επιτρεπτή η συμπλήρωση της αγωγής
με τις προτάσεις (ΑΠ 1292/2002 Ελ.
Δνη 44, 179 ΑΠ 1438/1999 Ελ.Δνη 41,
682, ΑΠ 915/1980 οπ.). Κάθε συγκύριος ακινήτου που προσβάλλεται στο
δικαίωμα συγκυριότητος με τη νομή του
κοινού πράγματος από τρίτο μπορεί
να διεκδικήσει την ιδανική μερίδα του
όχι όμως και των συγκυρίων του, τους
οποίους οφείλει να προσδιορίσει μόνον
όταν διεκδικεί ολόκληρο το πράγμα υπέρ
όλων των συγκυρίων (ΑΠ 18/1997,
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Ελ.Δνη 38, 1533, ΑΠ 438/2001 Ελ.Δνη
43, 381). Περαιτέρω, όπως προκύπτει
από το συνδυασμό των άρθρων 974,
984 παρ. 1, 989 ΑΚ, απαραίτητα στοιχεία της αγωγής διαταράξεως της νομής
είναι να επικαλεστεί και αποδείξει ο
ενάγων α) ότι κατά το χρόνο διατάραξης
και της επιδόσεως της αγωγής αυτός
ήταν νομέας του επίδικου, β) το είδος του
αντικειμένου στο οποίο προσεβλήθη η
νομή του και αν είναι ακίνητο, το είδος, την
έκταση, τη θέση και τα όρια του και γ) ότι
ο εναγόμενος τον διατάραξε παρανόμως
και χωρίς τη θέληση του. Ως διατάραξη δε
νοείται κάθε σημαντική κατά την αντίληψη
των συναλλαγών θετική ή αρνητική με
παράλειψη ή επέμβαση στην άσκηση
της νομής με την οποία ανατρέπεται
η ήσυχη και ειρηνική απόλαυση της
(Γεωργιάδης Εμπρ. Δ. 1991 σελ. 210 ο
ίδιος στον ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου
στο άρθρο 989 –990 παρ. 2, Τζίφρας
Ασφ. Μέτρα 1985 σελ. 376). Αίτημα της
μεν αγωγής απο-βολής από τη νομή
είναι η απόδοση του ακινήτου από αυτόν
που νέμεται επιλή-ψιμα απέναντι του
(ΑΠ 1058/1996 Ελ. Δνη 38, 1837) και η
βίαιη αφαίρεση του πράγματος από τον
εναγόμενο προ-κειμένου δε για ακίνητο
η αποβολή τού-του από αυτό ή μέρος
αυτού και η εγκατάσταση του εναγομένου
κατά τις διατάξεις του άρθρου 943 παρ.
1 ΚΠολΔ ώστε αναγκαίο επίσης στοιχείο
αυτής είναι η ακριβής περιγραφή (θέση,
όρια) του επιδίκου (ΑΠ 1417/2002
Ελ.Δνη 44, 183) της δε αγωγής διαταράξεως η παύση της προσβολής και η
παράλειψη νέας διατάραξης στο μέλλον, με έμμεση εκτέλεση δηλαδή με
απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης (Γεωργιάδης Εμπρ.
Δικ. 1991 παρ. 30). Στην τελευταία
πε-ρίπτωση ο ενάγων δεν χρειάζεται
να οριοθετεί την έκταση του τμήματος
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του αγροτεμαχίου στο οποίο γίνονται οι
διαταρακτικές πράξεις, αρκεί δε η περιγραφή του όλου ακινήτου σύμφωνα με
όσα προεκτέθηκαν, αφού η εκτέλεση
δεν θα πραγματοποιηθεί με αποβολή
του εναγομένου από ορισμένο τμήμα
(ΑΠ 1577/03 Ελ.Δνη 46, 1653, ΕΠειρ.
330/1995 Ελ.Δνη 37, 1427). Περαιτέρω
η διάταξη του άρθρου 224 εδ. β του
ΚΠολΔ παρέχει την ευχέρεια στον ενάγοντα να συμπληρώσει, να διευκρινίσει
και να διορθώσει τους περιεχόμενους
στην αγωγή του ισχυρισμούς όχι όμως
και να συμπληρώσει τους ελλείποντες
και μάλιστα εκείνους που αποτελούν
στοιχεία του αγωγικού δικαιώματος, έτσι
όταν επεκτείνεται το αρχικό αίτημα σε
μείζον επέρχεται απαγορευμένη κατά
το ανωτέρω άρθρο μεταβολή της βάσης
της αγωγής (ΑΠ 1381/97, ΑΠ 1363/97
Ελ.Δνη 39, 325 – 326, ΑΠ 263/2005
Ελ.Δνη 47, 1945). Εξάλλου αν η αίτηση
παροχής έννομης προστασίας απορρίφθηκε ως νόμω αβάσιμη ή απαράδεκτη
ή αόριστη, οι λόγοι έφεσης που πλήττουν
την απόφαση για εσφαλμένη εκτίμηση
των αποδείξεων είναι απορριπτέοι γιατί
στηρίζονται σε εσφαλμένη προϋπόθεση
(Σαμουήλ Η Έφεση εκδ. 2003 αρ. 542
επ, ΑΠ 323/1989 Ελ.Δνη 31, 770). Τέλος
από τις διατάξεις των άρθ. 522, 524, 526
και 536 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το Εφετείο
στο οποίο μεταβιβάζεται η υπόθεση με
την άσκηση της έφεσης, έχει ως προς την
αγωγή την ίδια εξουσία που έχει και το
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και μπορεί να
εξετάσει αυτεπαγγέλτως αν η αγωγή είναι
νόμιμη, ορισμένη ή παραδεκτή και να την
απορρίψει αν δεν στηρίζεται στο νόμο ή
στερείται των απαραίτητων στοιχείων για
τη θεμελίωση της έστω και χωρίς ειδικό
λόγο έφεσης (ΑΠ 7/2001 Ελ.Δνη 52, 925
ΕΚερκ. 113/02 Νόμος).
Με την από 17-3-2004 αγωγή
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(αριθ. καταθ. 1134/436/2004) ο ενάγων
ισχυρίζεται ότι είναι κύριος, νομέας και
κάτοχος ενός αγροκτήματος πρώην
σταφιδαμπέλου εκτάσεως 1.600 τ.μ.
αξίας 64.563 ευρώ, το οποίο βρίσκεται
στη θέση Ρικάκι περιοχής Καλαμογδαρτέϊκα Βραχναιϊκων Πατρών όπως
περιγράφεται ειδικότερα κατά τα όρια του.
Ότι το ακίνητο αυτό απέκτησε από τον
πατέρα του με άτυπη διανομή το έτος
1941 και το νέμεται με καλή πίστη και
διάνοια κυρίου, ασκώντας επ’ αυτού
διακατοχικές πράξεις νομής και κατοχής,
για το χρονικό διάστημα πλέον των 60
ετών, τις οποίες επαρκώς περιγρά-φει
και ότι έχει καταστεί κύριος με πρωτότυπο τρόπο με τα προσόντα της έκτατης χρησικτησίας. Άλλως ότι είναι κύριος
εξ αδιαιρέτου κατά 3/20 και 1/20
αντίστοιχα λόγω κληρονομικής δια-δοχής
των γονέων του οι οποίοι απε-βίωσαν ο
πατέρας του το έτος 1989 και η μητέρα
του το έτος 1999 η έκταση δε αυτή
περιήλθε αρχικά στον εκ πατρικής
γραμμής πάππο του από αμνημονεύ-των
ετών πλέον των 100. Ότι το έτος 1977
επιχειρήθηκε διάνοιξη οδού επί του
αιγιαλού και επί τμήματος του επιδίκου
ακινήτου δια ιδιωτικής ρυμοτομήσεως με
σκοπό την οικοπεδοποίηση του και την
εμπορία της γης αλλά η απόπειρα αυτή
ως προς το ακίνητο του κατέστη
αναποτελεσματική όπως και οι λοιπές
απόπειρες προσβολής της νο-μής και της
καταλήψεως του επιδίκου εντός του έτους
1988 αποκρούσθηκαν παραχρήμα. Ότι
στις 25-3-2001 άγνωστο μηχάνημα
επεχείρησε έως του βορείου ορίου του
επιδίκου φθορές και βλάβη μέρους της
περιφράξεως του χωρίς να προχωρήσει
αποτελεσματικώς στη διάνοιξη μέρους
του βορείου ορίου του αλλά μέχρι την
άσκηση της αγωγής του δεν είχε καταστεί
δυνατόν να πλη-ροφορηθεί ο ενάγων τα
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στοιχεία του προσώπου που προέβη
στην ανωτέρω ενέργεια. Ότι 4-3-2003
έγιναν φθορές παρανόμως επί άλλου
τμήματος του επιδίκου με την κοπή και
εκρίζωση δύο τουλάχιστον δένδρων και
θάμνων επί εκτάσεως 3 μέτρων πλάτους
και μήκους 40 μέτρων περίπου, ότι ως
προς το τμήμα αυτό απεκρούσθη
πάραυτα η προσβολή της νομής του αλλά
δεν κατέστη δυνατόν μέχρι την άσκηση
της αγωγής να πληροφορηθεί τους υπαιτίους αλλά πρέπει να αναζητηθούν μεταξύ των εναγομένων. Ότι στις 12-5-203
ο εναγόμενος Δήμος προέβη στη μετακίνηση ογκολίθων προς απόφραξη του
κεκλεισμένου βορείου ορίου του ακινήτου του, όπου μεταφέρθηκαν σωροί χωμάτων, τα οποία όμως μεταφέρθηκαν και
αυτά αργότερα στις 14-6-2003, πλην
όμως ο ίδιος επανέφραξε το ως άνω
σημείο και διατηρείται πλέον η ίδια
κατάσταση ενώ έκτοτε οι εναγόμενοι εν
απουσία του διέρχονται εκ του βορείου
ορίου για να μεταβούν στο καταληφθέν
από αυτούς επίδικο τμήμα. Ότι αν και
γνωρίζουν οι εναγόμενοι και οι δικαιοπάροχοι τους την κυριότητα του ενάγοντος επί του επιδίκου καθώς επίσης και
ότι αυτοί ουδέποτε απέκτησαν κυριότητα, νομή και κατοχή επ’ αυτού, γνωρίζουν επίσης ότι τα υπ’ αριθμ. 5963/5-42001 1036/29-7-1989 και 178/8-10-1985
συμβόλαια που είναι μεταγεγραμ-μένα
στο Υποθηκοφυλακείο Πατρών είναι
άκυρα λόγω εικονικότητας των. Ότι οι
πρώτοι (σύζυγοι μεταξύ τους) και ο
δεύτερος των εναγομένων κατέλαβαν
(τουλάχιστον) έως την 15-10-2002 τμήμα 328,17 τ.μ. (41,20 Χ 8,30), το οποίο
περιέκλεισαν και οικοδόμησαν. Επιπλέον ισχυρίζεται ότι ο εναγόμενος δήμος μετά την 15-10-2002 προσέβαλε την
κυριότητα και τη νομή του δια επιστρώσεως λεπτού τάπητος ασφάλτου σε
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μέρος του αγροκτήματος του και σε
έκταση 120 τμ περίπου και μετέβαλε τη
φυσική κατάσταση σε άλλο τμήμα 200 τμ
περίπου υπέρ των εναγομένων. Ότι
συνεπεία των ανωτέρω παρανόμων
πράξεων επήλθε ζημία 1.200 ευρώ περίπου που συνιστά η αποκατάσταση της
περίφραξης και της κοπής των δένδρων
στην προτέρα κατάσταση καθώς και
ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της
οποίας απαιτεί ποσό 3.000 ευρώ. Με
βάση το ιστορικό αυτό ζητεί: Α)να
αναγνωριστεί η κυριότητα του στο περιγραφόμενο (μείζον) ακίνητο, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να αποδώσουν
εις αυτόν το καταληφθέν τμήμα. Β)Ζητεί
επικουρικά να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του αποδώσουν την νομή
αυ-τού ιδία δε το καταληφθέν τμήμα και
να παύσουν να προσβάλλουν την κυριότητα και τη νομή του αίροντες και τον
ασφαλτοτάπητα. Γ) Άλλως και πλέον
επικουρικά ζητεί να αναγνωρισθεί και
αποδοθεί το επίδικο κατά τα ποσοστά
4/20 λόγω κληρονομίας του πατρός και
μητρός του και ως προς τα υπόλοιπα
16/20 να αναγνωριστεί και να αποδοθεί
ανάλογο μερίδιο ενός εκάστου των ως
νομίμων υπολοίπων κληρονόμων. Δ)
Ζητεί ακόμη να απαγορευθεί κάθε
μελλοντική διατάραξη και να διέρχονται
από το βόρειο όριο του κινούμενοι μετά
ταύτα ανατολικώς για να εισέρχονται στον
υπόλοιπο χώρο του και στη συνέχεια στο
καταληφθέν τμήμα με την απειλή
χρηματικής ποινής 3.000 ευρώ και
προσωπικής κρατήσεως 6 μηνών για
κάθε μελλοντική διατάραξη. Ε) Ζητεί να
αναγνωριστεί η ακυρότητα των ανωτέρω
συμβολαίων ως εικονικών. ΣΤ)να
υποχρεωθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρον έκαστος να του καταβάλουν α) το
ποσό των 1.200 ευρώ άλλως έκα-στος
240 ευρώ αναλόγως της ζημίας που του
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προξένησε και β) το ποσό των 3.000
ε υ ρ ώ λό γ ω η θ ι κ ή ς β λά β η ς το υ
νομιμοτόκως τα ποσά αυτά από την
επίδοση της αγωγής. Παρεπομένως ζητεί
να κηρυχθεί η απόφαση προσω-ρινά
εκτελεστή και να καταδικαστούν οι
εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του.
Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η
αγωγή είναι απορριπτέα ως αόριστη και
ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης
καθόσον αφορά την αγωγή διεκ-δικήσεως
του επιδίκου τμήματος των 328, 17 τμ
στο οποίο ισχυρίζεται ότι αποβλήθηκε με
την κατάληψη του από τους εναγομένους
φυσικά πρόσωπα και την ανοικοδόμηση
του διότι δεν προ-σδιορίζεται σ’ αυτήν σε
ποίο ακριβώς σημείο του μείζονος
ακινήτου βρίσκεται και τα ακριβή όρια του
σε σχέση με το μείζον των 1.600 τμ κατά
το υ ς ι σ χ υ ρ ι σ μ ο ύ ς το υ ώ σ τ ε ν α
προσδιορίζεται η ταυτότητα του επιδίκου
ώστε να είναι δυνατή και η άμυνα των
εναγομένων αλλά και το δικαστήριο να
εκδώσει απόφαση δεκτική εκτελέσεως,
αλλά ούτε και ποίος εκ των εναγομένων
κατέλαβε και κατέχει τούτο δεδομένου ότι
μόνη η αναφορά του στην αγωγή ότι
εκδόθηκαν και στη συνέχεια ακυρώθηκαν
οι υπ’ αριθμ. 461/1999 και 1017/1999
οικοδομικές άδειες και οι αναθεωρήσεις
των καθώς και η υπ΄ αριθμ. 659/1987
άδεια προφανώς και η παραπομπή του
ενάγοντος στα έγγραφα αυτά σύμφωνα
με τις προηγηθείσες νομικές σκέψεις δεν
καθιστά ορισμένη την αγωγή ως προς το
καταληφθέν τμήμα διότι δεν
προσδιορίζεται ούτε και ποία σχέση και
ιδιότητα έχει καθένας από τους εναγόμενους, φυσικά πρόσωπα, με τις άδειες
αυτές αλλά και με τα εικονικά, κατά τον
ενάγοντα, αναφερόμενα στην αγωγή του
συμβόλαια, των οποίων ζητεί την
αναγνώριση της ακυρότητας, χωρίς άλλα
προσδιοριστικά στοιχεία πέραν της
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γενικόλογης αναφοράς ότι τα συμβαλλόμενα σ’ αυτά μέρη εγνώριζαν όπως
και οι δικαιοπάροχοι των εναγομένων οι
οποίοι επίσης δεν προσδιορίζονται ότι
κύριος του επιδίκου ήταν ο ενάγων.
Επίσης όμως απορριπτέα ως αόριστη
είναι και η επικουρική βάση της
διεκδικητικής αγωγής στηριζόμενη στο
κληρονομικό δικαίωμα των γονέων του
για τον επιπλέον όμως λόγο ότι παρότι ο
ενάγων οφείλει, κατά τα προ-διαληφθέντα
στη σχετική μείζονα νομική σκέψη, τελικά
δεν κατονομάζει και τους λοιπούς
συγκυρίους, ως προς τους οποίους
επίσης ζητεί να αναγνωριστούν ως
συγκύριοι και να αποδοθεί κατά το
κληρονομικό δικαίωμα εκάστου το αναλογούν σ’ αυτόν ποσοστό εξ αδιαιρέτου
αλλά ούτε και ισχυρίζεται στην αγωγή
νόμιμο τρόπο μεταγωγής του ανωτέρω
δικαιώματος σ’ αυτούς, αναφέροντας
δηλαδή ότι αποδέχθηκαν την κληρονομία και μετέγραψαν την πράξη αποδοχής, είτε το κληρονομητήριο επί του
οποίου στηρίζουν το ως άνω κληρονομικό τους δικαίωμα. Περαιτέρω και
όσον αφορά την αγωγή απόδοσης της
νομής του επιδίκου ακινήτου για τον ίδιο
λόγο είναι αόριστη η αγωγή του διότι δεν
προσδιορίζεται η θέση και τα όρια του σε
σχέση με το μείζον όπως επίσης και για
τους κατωτέρω λόγους είναι αόριστη η
βάση της αγωγής διαταράξεως.
Συγκεκριμένα ως προς το επίδικο τμήμα
των 120 τμ που κατά τα αναφερόμενα
στην αγωγή 4-3-2003 έγιναν παρά-νομες
φθορές από άγνωστους δράστες οι
οποίοι όμως δέον να αναζητηθούν
μεταξύ των εναγομένων (ή εκτός τούτων
και εις άλλον τρίτον…). Η ενδοιαστική
όμως αναφορά των εναγομένων ως
υπαιτίων της κοπής δύο δένδρων
(εκρίζωση) και των θάμνων επί του εν
λόγω επιδίκου δεν αρκεί για το ορισμένο

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

της αγωγής ως προς την άσκηση της
κατά των εναγομένων (παθητική
νομιμοποίηση τους). Εξάλλου η ίδια
αγωγή και όσον αφορά τον εναγόμενο
δήμο για το τρίτο επίδικο των 200 μέτρων
όπου κατά τα εκτιθέμενα σ’ αυτήν ο
ανωτέρω εναγόμενος μετέβαλε τη φυσική
κατάσταση του τμήματος αυτού ουδόλως
προσδιορίζει κατά ποίο τρόπο και πότε
πέραν του γεγονότος ότι ο ίδιος ο ενάγων
στην αγωγή δεν αναφέρει σε ποίο
ακριβώς σημείο του μείζονος ακινήτου
επέφερε την όποια μεταβολή όπως
επίσης δεν αναφέρει τη θέση και του
ετέρου τμήματος των 120 τμ που κατά
τον ενάγοντα μετά την 15-10-2002 ο ως
άνω εναγόμενος προέβη στην προσβολή
της κυριότητας του με την επίστρωση με
λεπτό τάπητα ασφάλτου. Τέλος και η
σωρευομένη στο ίδιο δικόγραφο αγωγή
αποζημιώσεως του κατά το ποσό των
1.200 ευρώ πλέον του ποσού των 3.000
€ για ηθική βλάβη η αγωγή αυτή καθόσον
αφορά τους τρεις πρώτους εναγομένους
είναι προεχόντως αόριστη όχι μόνον γιατί
δεν εκθέτει με σαφήνεια ότι είναι αυτοί οι
υπαίτιοι της φθοράς της περίφραξης και
της αυθαίρετης κοπής των δένδρων δεν
προσδιορίζει επιπλέον ποία η δαπάνη
αποκατάστασης της περίφραξης, το είδος
αυτής, δηλαδή εάν είναι σταθερά
κατασκευή όπως πετρόκτιστη, το ύψος
και το μήκος της ούτε το είδος και την αξία
των δένδρων. Η ίδια αγωγή όσον αφορά
τον εναγόμενο Δήμο είναι απορριπτέα
ως απαράδεκτη ελλείψει δικαιοδοσίας
των πολιτικών δικαστηρίων σύμφωνα με
τ η σ χ ε τ ι κ ή μ ε ί ζο ν α σ κ έ ψ η πο υ
προηγήθηκε, δεδομένου ότι ο ενάγων
δεν προσδιορίζει ούτε και στο αιτητικό
της αγωγής του εάν στρέφεται και κατά
του εναγομένου δήμου όπως και στο
ιστορικό αυτής ενόψει ότι απαιτεί το πιο
πάνω ποσό από όλους του εναγομένους,
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αδιακρίτως, ως συνέπεια της
αδικοπραξίας των. Η προϋπόθεση δε
αυτή που αφορά το παραδεκτό της
αγωγής, ερευνάται όπως προεκτέθηκε
αυτεπαγγέλτως και χωρίς ειδικό
παράπονο του εκκαλούντος ωστόσο
όμως ο τελευταίος προβάλλει τον σχετικό
λόγο έφεσης επειδή η εκκαλουμένη δεν
ερεύνησε την προ-βληθείσα από τον
εναγόμενο Δήμο ένσταση έλλειψης
δικαιοδοσίας του γι’ αυτό πρέπει να γίνει
δεκτός κατ’ ουσίαν και συνεπώς να γίνει
ουσιαστικά δεκτή κατά ένα μέρος η
έφεση. Αντίθετα οι λοιποί λόγοι έφεσης
με τους οποίους ο εκκαλών παραπονείται
για την απόρριψη της αγωγής από το
πρωτοβάθμιο λόγω της αοριστίας της με
την αναφορά στην αγωγή άλλων
εγγράφων ακόμη και όταν αυτός το
επικαλείται και το προσκομίζει. Επιπλέον

πρέπει να σημειωθεί ότι απαραδέκτως
επιχείρησε ο ενάγων με τις από 17-102005 προτάσεις του στο Πρωτοβάθμιο
δικαστήριο να μεταβάλει το αντικείμενο
της αγωγής αποζημιώσεως κατ’ άρθρ.
224 ΚΠολΔ από το αιτούμενο στην
αγωγή ποσό των 1.200 ευρώ σε 21.000
ευρώ, επομένως είναι απορριπτέος και
ο σχετικός λόγος έφεσης του.
Απορριπτέος επίσης είναι και ο λόγος της
έφεσης κατά τον οποίο κατά κακή
εκτίμηση των αποδείξεων δεν ελήφθησαν
υπόψη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
τα προσαχθέντα έγγραφα αφού σύμφωνα
με όσα προεκτέθηκαν ο λόγος αυτός
στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση
διότι η εκκαλουμένη δεν ερεύνησε κατ’
ουσίαν την αγωγή λόγω της αοριστίας
της.

734/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Τάκης Παπαδόπουλος, Τάκης Ανδρονόπουλος).
ΟΤΕ. Το γεγονός ότι εξήλθε από το δημόσιο τομέα δεν απέβαλε το χαρακτήρα
του σε επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Ο ΟΤΕ είναι έμπορος ως ανώνυμη εταιρεία.
Η είσπραξη των εσόδων του ΟΤΕ έχει ανατεθεί στις Δ.Ο.Υ. Η ατομική ειδοποίηση
που δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή, καθώς και ο νόμιμος τίτλος, που
βεβαιώνει την απαίτηση, μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή του άρθρου 71.1
του ΚΕΔΕ. Η απαίτηση αυτή εξακολουθεί να είναι ιδιωτική και συνεπώς δικαιοδοσία
για την εκδίκαση των διαφορών που προκύπτουν έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Τέλη
τηλεφωνικά. Η σχετική αξίωση υπάγεται στην πενταετή παραγραφή.

Κατά τις διατάξεις που διέπουν
την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία
του ΟΤΕ (Ν Δ/γμα 1049/1949, Α.Ν.
301/1968, Ν Δ/γμα 165/73, Ν. 2167/93,
Ν. 2257/94) ο ΟΤΕ είναι νομικό πρόσωπο, που ιδρύθηκε με πολιτειακή
πράξη και διέπεται από τις διατάξεις του

καταστατικού του και του Ν. 2190/1920,
χωρίς να μεταβάλλεται η νομική του
προσωπικότητα και χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του ως ανώνυμης εταιρείας, που ασκεί επιχείρηση
δημόσιας ωφέλειας. Το χαρακτήρα του
αυτό, ως επιχείρηση κοινής ωφελείας,
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δεν απέβαλε ο ΟΤΕ, από το γεγονός
της εξόδου του από το δημόσιο τομέα,
με βάση το ΠΔ/γμα 361/91. Ο ΟΤΕ πέραν του ότι ως ανώνυμη εταιρεία είναι
έμπορος κατά το τυπικό σύστημα (1
του Ν. 2190/20), είναι έμπορος και κατά
το ουσιαστικό σύστημα, αφού ασκεί
εμπορικές πράξεις και έχει εμπορικό
και οικονομικό σκοπό, όπως προκύπτει
από τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού του, διέπεται δε από κανόνες του
ιδιωτικού δικαίου. Περαιτέρω με την
1040698/3591-25/0016/8-4-1997 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ Β 402/16-5-97), που εκδόθηκε
σύμφωνα με τη σχετική εξουσιοδότηση,
που παρέχεται προς τον Υπουργό Οικονομικών, αρμοδιότητες του οποίου
ασκεί και ο παραπάνω Υφυπουργός,
με τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 4
του Ν. 2362/1995 προς έκδοση αποφάσεων, με τις οποίες θα ανατίθεται στις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)
μεταξύ άλλων και η είσπραξη των εσόδων των καθοριζομένων από αυτόν
ν.π.ι.δ., ανατέθηκε στις υπηρεσίες αυτές (ΔΟΥ), η είσπραξη των εσόδων του
ΟΤΕ. Έτσι η είσπραξη των απαιτήσεων
του τελευταίου κατά των συνδρομητών
του, γίνεται πλέον με τη μεσολάβηση
των αρμοδίων ΔΟΥ, που ενεργούν ως
εισπρακτικά όργανα, που κινούν τη
διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης, και
προβαίνουν στη σύνταξη της σχετι-κής
βεβαίωσης και την αποστολή ατομικής ειδοποίησης προς τον οφειλέτη. Η
ατομική αυτή ειδοποίηση, η οποία δεν
εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή, καθώς και ο νόμιμος τίτλος, που
βεβαιώνει την απαίτηση, μπορούν να
προσβληθούν με ανακοπή του άρθρου
73 παρ. 1 του ΚΕΔΕ, με την οποία επιτρέπεται η προβολή κάθε αντιρρήσεως
ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου, αλ-
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λά και η αμφισβήτηση της ουσιαστικής
βασιμότητας της απαιτήσεως, εφόσον
ο προσδιορισμός της δεν έχει ανατεθεί
σε δικαστήρια ή διοικητικές επιτροπές
με δύναμη δεδικασμένου. Η παρεμβολή
ωστόσο της διοικητικής εισπρακτικής
διαδικασίας δε μεταβάλλει τη φύση της
απαιτήσεως ως ιδιωτικής και επομένως
δικαιοδοσία για την εκδίκαση των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν,
έχουν τα πολιτικά δικαστήρια, η υλική
και τοπική αρμοδιότητα των οποίων για
την εκδίκαση των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν, έχουν τα πολιτικά
δι-καστήρια, η υλική και τοπική αρμοδιότητα των οποίων για την εκδίκαση ανακοπής κατά ατομικής ειδοποίησης και
του νόμιμου τίτλου καθορίζεται από τις
διατάξεις των άρθρων 583-585 ΚΠολΔ
(βλ. σχ. ΑΠ 210/96 Δνη37, 1568, ΑΠ
1301/94 Δνη 37, 640, Ολ ΑΠ 489/82
Δνη 33, 1099, Α ΕΔ 18/1993 Δ 25, 873,
Εφ Αθ 201/1998 Δνη 39, 1660 Εφ Πειρ
869/1993 ΝοΒ 94, 830).
Από το περιεχόμενο των εγγράφων, τα οποία προσκομίζουν νόμιμα και
επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν
τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Με την 623/12-6-1987 ταμειακή βεβαίωση της Α΄ ΔΟΥ Πατρών, βεβαιώθηκε σε
βάρος του ανακόπτοντος το ποσόν των
276.801 δρχ., ως οφειλόμενα τηλεπικοινωνιακά τέλη της 220683 τηλεφωνικής
σύνδεσης, που έχει γίνει στο όνομα
του, στα πλαίσια σχετικής σύμβασης με
την καθ’ ής. Με την 1078/2000 ατομική
ειδοποίηση, που έχει εκδοθεί από τη
ΔΟΥ Κατοίκων του εξωτερικού, γνωστοποιήθηκε στον ανακόπτοντα η οφειλή
του, που πλέον με τις προσαυξήσεις
έχει ανέλθει στο ποσόν των 2.694. 204
δρχ. Μέχρι την άσκηση της ανακοπής
δεν έχει αρχίσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του
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τε-λευταίου για την ικανοποίηση της
ένδι-κης αξίωσης της καθ’ ής. Με τα
δεδο-μένα αυτά η αξίωση της τελευταίας
υπάγεται στην πενταετή παραγραφή
του άρθρου 250 παρ. 1,5 ΑΚ, ενόψει
του ότι ανάγεται στην αμοιβή της για
την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η οποία γεννήθηκε και κατέστη
δικαστικώς επιδιώξιμη από τη λήξη
του έτους μέσα στο οποίο συμπίπτει η
έναρξη της παραγραφής (ΑΚ 251, 253)
δηλαδή από το τέλος του 1987 και έχει
συμπληρωθεί την 31-12-1992. Ο ισχυρισμός της καθ’ ής ότι η ένδικη αξίωση
της υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή, επειδή κατ’ άρθρο 268 ΑΚ έχει βεβαιωθεί με δημόσιο εκτελεστό έγγραφο,
είναι αβάσιμος, καθ’ όσον η παραπάνω
ταμειακή βεβαίωση, του άρθρου 2 του
ΚΕΔΕ, είναι μεν εκτελεστός τίτλος κατ’
άρθρο 904 ΚΠολΔ, εφόσον όμως με
αυτήν βεβαιώνονται οφειλές υπέρ του
Δημοσίου (ΑΠ 87/1974 ΝοΒ 74,901,
902) και όχι όταν εκδίδεται στα πλαίσια
εισπρακτικής διοικητικής διαδικασίας
για την ικανοποίηση ιδιωτικής απαίτησης. Άλλωστε δημόσιο εκτελεστό έγγραφο κατά την έννοια της διάταξης του
άρθρου 268 ΑΚ, που όταν βεβαιώνει την

απαίτηση συνεπάγεται την επιμήκυνση
της παραγραφής, είναι το έγγραφο που
βεβαιώνει κατά τρόπο που δεν επιτρέπει πλέον αμφισβήτηση της απαιτήσεως και γιαυτό την αποδεικνύει ευχερώς και άμεσα (βλ.σχ. Ολ ΑΠ 30/1987
Δνη 28. 1444). Η ταμειακή βεβαίωση
της ένδικης αξίωσης της καθ’ ής δε βεβαιώνει κατά τρόπο που δεν επιδέχεται
αμφισβήτηση την ύπαρξη αυτής (αξίωσης), αφού στον οφειλέτη παρέχεται
δικαίωμα άμεσης αμφισβήτησης της
γέννησης και της ύπαρξης της και όχι
μόνον της εκτελεστότητας, με το ένδικο
βοήθημα της ανακοπής του άρθρου 73
ΚΕΔΕ, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε. Η εκκαλουμένη απόφαση, που
κατέληξε στην ίδια κρίση, ως προς την
παραγραφή της ένδικης αξίωσης της
καθ’ ής κατά παραδοχή του πρώτου
λόγου της ανακοπής του εφεσιβλήτου,
δεν έσφαλε ως προς την ορθή εφαρμογή
του νόμου και πρέπει να απορριφθεί
ως αβάσιμη η έφεση, με την οποία
υποστηρίζονται τα αντίθετα.

790/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου, Δικαστική Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ,
Νικόλαος Παπαγεωργίου).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο σκοπείται η πραγματική
αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης
είναι ο χρόνος της συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου για τον προσωρινό προσδιορισμό
εκτός αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό γίνεται μετά παρέλευση έτους από
τη δίκη για τον προσωρινό προσδιορισμό. Στοιχεία για το ύψος της αποζημίωσης.

Με την από 21-2-2005 ένδικη αίτηση το αιτούν Ελληνικό Δημόσιο, ζητά

τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης του προσκυρουμένου
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ακινήτου του, που περιγράφεται στην
αίτηση, σε 700 ευρώ ανά τετρ. μετρ.
εδάφους, ήτοι μεγαλύτερης απ’ αυτήν
που καθορίστηκε με την 736/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, κατά τα ειδικότερα στην αίτηση εκτιθέμενα. Η αίτηση αυτή, α) είναι
εμπρόθεσμη ως ασκηθείσα εντός έξι
(6) μηνών από τη δημοσίευση την 29-92004 της 736/2004 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών για τον
καθορισμό της προσωρινής αποζημίωσης, εφόσον δεν προκύπτει από την
δι-κογραφία, ούτε και οι διάδικοι επικαλούνται επίδοση της άνω αποφάσεως
(άρθρο 20 παρ. 2 Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) και παραδεκτή, εφόσον προσκομίζονται κατ’ άρθρο
17 Κώδικα Απαλλοτριώσεων, ο από 195-2003 κτηματολογικός πίνακας, το από
19-5-2001 κτηματολογικό διάγραμ-μα
και η ως άνω πράξη αναλογισμού, που
έχει καταχωρηθεί στο κτηματολο-γικό
φύλλο με ΚΑΕΚ 0616739094004/0/0,
μη απαιτουμένης προσκομιδής έκθεσης εκτιμητικής επιτροπής για την
αξία του απαλλοτριουμένου ακινήτου,
αφού αυτό ευρίσκεται σε περιοχή όπου
εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (άρθρο 15 παρ. 6 Κώδικα Απαλλλοτριώσεων), β) υπάγεται στην καθ’
ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα του
Δικαστηρίου τούτου, στην περιφέρεια
του οποίου κείται το απαλλοτριούμενο
ακίνητο (άρθρο 20 παρ. 1, 21 παρ. 1
Κώδικα Απαλλοτριώσεων), δικάζεται
κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία
των άρθρ. 19 παρ. 5, 7-9 και 20 του
ίδιου Κώδικα και είναι νόμιμη ερειδομένη στις διατάξεις των άρθρων 17
του Συντάγματος 1 παρ. 1, 3, 4, 13,
14, 15 παρ. 6, 17, 18, 20, 29 του Ν.
2882/2001 (ΚΑΑΑ). Επομένως πρέπει
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να εξε-τασθεί περαιτέρω και ως προς τη
ουσια-στική της βασιμότητα.
Από τις διατάξεις των άρθρων
17 παρ. 2-4 του ισχύοντος Συντάγματος
2001 και 13 παρ. 1 και 2 του ΚΑΑΑ,
όπου στην παράγραφο 1 του άρθρου
13 προστίθεται νέο εδάφιο μεταξύ των
δύο εδαφίων της παραγράφου αυτής
με το άρθρο 7 ΑΝ.2985/2002/Α-18
Απαλλοτριώσεις: Προσαρμογή διατάξεων στο Σύνταγμα, η ισχύς του οποίου
αρχίζει την 1-1-2002 προκύπτει ότι : α)
Κρίσιμος χρόνος, κατά τον οποίο σκοπείται η πραγματική αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου για τον οριστικό
προσδιορισμό της αποζημίωσης, ώστε
αυτή να είναι πλήρης κατά την συνταγματική επιταγή, σε περίπτωση που έχει
προηγηθεί αίτηση για τον προσωρινό
προσδιορισμό της αποζημίωσης είναι
ο χρόνος της συζήτησης ενώπιον του
δικαστηρίου για τον προσωρινό προσδιορισμό, αν όμως η συζήτηση για τον
οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους
από τη συζήτηση για τον προσω-ρινό
προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται
υπόψη η αξία κατά το χρόνο συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. β)
Προς εύρεση της αξίας αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη μεταβολή
(αύξηση ή υποτίμηση) της αξίας του
απαλλοτριωμένου που επήλθε μετά την
δημοσίευση της πράξης της απαλλοτρίωσης και εξαιτίας μόνον αυτής (βλ.
και Ολ.Α.Π. 1332/1985 ΝοΒ 34. 410,
Ολ. Α.Π. 1109/1981 ΝοΒ 30. 238),
ούτε από ενέργειες του ιδιοκτήτη στο
απαλ-λοτριούμενο που έγιναν μετά την
ανα-κοίνωση της απαλλοτρίωσης και
μόνο εξαιτίας αυτής. γ) Ως κριτήριο για
τη διάγνωση της πραγματικής αξίας του
απαλλοτριουμένου λαμβάνεται υπόψη,

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
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μεταξύ άλλων, και η αξία που έχουν κατά
τον ως άνω κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, καθώς και
η πρόσοδος του απαλλοτριωμένου, τα
κριτήρια όμως αυτά είναι ενδεικτικά και
όχι αποκλειστικά για το δικαστήριο, το
οποίο μπορεί να στηρίξει την σχετική
κρίση του σε κάθε πρόσφορο συγκριτικό στοιχείο, αφού το αξιολογήσει κατάλληλα (Α.Π. 185/1997 ΕλλΔνη 38,
1539). δ) Η αποζημίωση πρέπει να
είναι πλήρης και ν’ ανταποκρίνεται στην
πραγματική αξία του απαλλοτριωμένου
ακινήτου κατά τον χρόνο συζήτησης της

αίτησης για τον προσωρινό προσδιορισμό, ή κατά τον χρόνο συζήτησης
για τον οριστικό προσδιορισμό, στην
περί-πτωση που η συζήτηση για τον
οριστικό προσδιορισμό διεξαχθεί μετά
την πα-ρέλευση έτους από τη συζήτηση
για τον προσωρινό προσδιορισμό, ως
τέτοια δε αποζημίωση νοείται εκείνη,
το ποσό της οποίας επιτρέπει στον
ιδιοκτήτη ν’ αντικαταστήσει το πράγμα
που απαλ-λοτριώθηκε σε άλλο ισάξιο
(Ολ.Α.Π.13/2000 ΕλλΔνη 41, 950, Ολ
Α.Π. 714/1978 ΝοΒ 27, 537).

817/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δήμητριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Διονύσιος Ζαχαρόπουλος, Δικαστικός Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ.).
Πρωτόκολλο αποζημίωσης σε βάρος όσων χρησιμοποιούν αυθαίρετως ακίνητα του
δημοσίου. Εκδίδεται από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας και σ’ αυτόν
κοινοποιείται η ανακοπή του ενδιαφερομένου. Πρόσθετη κοινοποίηση στων Υπουργό
Οικονομικών δεν απαιτείται. Κοινοποιείται όμως οπωσδήποτε στον υπουργό η
ανακοπή του Κ.Ε.Δ.Ε.

Το πρωτόκολλο, με το οποίο καθορίζεται αποζημίωση σε βάρος εκείνων
που χρησιμοποιούν αυθαίρετα ακίνητα
που ανήκουν στο Δημόσιο, εκδίδεται
από τον κατά τόπο αρμόδιο οικονομικό
έφορο. Η ανακοπή κατά του εκδιδομένου πρωτοκόλλου κοινοποιείται
επί ποινή ακυρότητας στον κατά τα
ανωτέ-ρω αρμόδιο οικονομικό έφορο,
ο οποίος εξαιρετικώς στην περίπτωση
αυτή εκ-προσωπεί το δημόσιο, χωρίς να
απαιτεί-ται κοινοποίηση στον Υπουργό
των Οι-κονομικών (άρθρο 5 παρ. 4 α.ν.
263/1968).Μετά το π.δ. 551/1988 και
την έναρξη λειτουργίας των Κτηματικών
Υπηρεσιών των Νομαρχιών, οι αρμοδιότητες των οικονομικών εφοριών σχετικά

με την επιμέλεια της διαχείρισης και την
προστασία της δημόσιας περιουσίας
περιήλθαν στις Κτηματικές Υπηρεσίες
και συνεπώς ο «αρμόδιος οικονομικός
έφορος» για την κοινοποίηση της ανακοπής και την εκπροσώπηση του Δημοσίου είναι πλέον ο προϊστάμενος της
Κτηματικής Υπηρεσίας που εξέδωσε το
πρωτόκολλο. Από την ως άνω διάταξη
του άρθρου 5 παρ. 4 του α.ν. 263/1968
σαφώς συνάγεται, ότι για την άσκηση
της εν λόγω ανακοπής, πέραν της
κοινο-ποιήσεως αντιγράφου αυτής στον
προϊ-στάμενο της κτηματικής υπηρεσίας
που εξέδωσε το πρωτόκολλο, δεν απαιτείται και πρόσθετη κοινοποίηση στον
Υπουργό Οικονομικών, δοθέντος ότι η

694

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

πάγια διάταξη του άρθρου 5 του Κώδικος των Νόμων περί δικών του Δημοσίου
(ν.δ. της 26.6/10.7.1944), εξακολουθεί
μεν να ισχύει, πλην όμως έχει σιωπηρώς
καταργηθεί στην εξεταζόμενη περίπτωση από την ειδικώς ρυθμίζουσα το
θέμα μεταγενέστερη και ως εκ τούτου
επικρα-τέστερη ανωτέρω διάταξη του
άρθρου 5 παρ. 4 του α.ν. 263/1968 (ΑΠ
1541/2004 ό.π.). Σημειώνεται σχετικώς,
ότι διαφορετική είναι η περίπτωση των
ανα-κοπών του ΚΕΔΕ, κατά το άρθρο 85
του οποίου απαιτείται πάντοτε κοινοποίηση του σχετικού δικογράφου στον
Υπουργό των Οικονομικών, καθώς και
των λοιπών δικών, πλην της ανωτέρω
ειδικώς ρυθμιζομένης, κατά του Δημο-

σίου, όταν αυτό εκπροσωπείται δικαστικώς από τους διευθυντές των Ταμείων, ή τους Οικονομικούς Εφόρους ή
τε-λώνες, ή άλλα κρατικά όργανα, οπότε
κατ’ άρθρο 5 του άνω κώδικος του 1944
απαιτείται επί ποινή ακυρότητας η πρόσθετη προς τον Υπουργό των Οικονομικών επίδοση του δικογράφου (ΟλΑΠ
34/1988 ΝοΒ 37. 1200, ΑΠ 1541/2004
ό.π.). Συνεπώς, ο πρώτος λόγος της
εφέσεως με τον οποίο πλήττεται η εκκαλουμένη απόφαση, ότι εσφαλμένα
δεν απέρριψε ως απαράδεκτη την ανακοπή, εφόσον δεν επιδόθηκε αντίγραφο
αυτής στον Υπουργό των Οικονομικών,
πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

846/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασιλική Παπαχρήστου, Γρηγόριος Αποστόλου).
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (άρθρο 286). Προμήθειες υλικών πάσης φύσεως
και έργα δήμων. Απαιτούμενος τύπος (το έγγραφο) είναι συστατικός. Περιστατικά.

Στο άρθρο 266 του ΠΔ/τος
410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδι-κας» ορίζεται ότι «οι προμήθειες
των Δήμων, των Κοινοτήτων, των
συνδέσμων τους, των συμβουλίων
περιοχής, των νο-μικών τους προσώπων
δημοσίου δικαί-ου, των ιδρυμάτων τους
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών
των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει
κάθε φορά. Εξαιρούνται οι προμήθειες
υλι-κών και πάσης φύσεως εξοπλισμού,
που ενσωματώνονται στα έργα τους και
οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος διατάγματος και
του ΠΔ/τος 28/1980, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά». Σύμφωνα όμως

με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ενιαίου
Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
11389/6.3.1993 ΦΕΚ Β, 185) στο πεδίο
εφαρ-μογής του κανονισμού αυτού «δε
συμπεριλαμβάνονται ο μηχανολογικός,
ηλεκτρολογικός, ηλεκτρονικός ή άλλης
μορφής εξοπλισμός και τα υλικά, που
ενσωματώνονται στα έργα των φορέων
της προηγούμενης παραγράφου, όπως
αυτά προσδιορίζονται με τις διατάξεις
του Ν. 1418/1984 και τις διοικητικές
πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση
του. Οι προμήθειες της παραγράφου
αυτής θα συνεχίσουν να εκτελούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/τος

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

323/1989 κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο «Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουσών
διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού
Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν (ήδη ΠΔ/τος 410/1995)
και του ΠΔ/τος 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως
αυτά ισχύουν κάθε φορά». Στην παρ. 3
του ίδιου άρθρου 266 του ΠΔ/τος
410/1995 ορίζεται ότι με απόφαση του
δημο-τικού ή κοινοτικού συμβουλίου
επιτρέ-πεται η εκτέλεση των
ε ξα ι ρ ο υ μ έ ν ω ν κα τά τ η ν πα ρ . 1
προμηθειών και εργασιών με σύναψη
σύμβασης μετά από πρόσκληση
περιορισμένου αριθμού προμη-θευτών,
μεταφορέων, εργολάβων και διαγωνισμό
μεταξύ τους ή χωρίς διαγω-νισμό ή
απευθείας από το δήμαρχο α)….β)….ε)
όταν υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη που
προέκυψε από απρόβλεπτα ή έκτατα
περιστατικά και χρειάζεται να
αντιμετωπισθεί αμέσως. Περαιτέρω
κατά το άρθρο 267 του ΠΔ/τος 410/1995,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17
παρ. 1β του Ν.2539/1997 «1. Ο
δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας…μπορεί χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου ύστερα από
πρό-χειρο διαγωνισμό ή και χωρίς
διαγωνι-σμό να συνάπτει σύμβαση για
την απευ-θείας ανάθεση ή την απευθείας
εκτέλε-ση εργασίας ή μεταφοράς ή τη
διενέρ-γεια προμήθειας, αν η αξία
καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το
ποσό των 2.200.000 δρχ. αν πρόκειται
για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, των 2.000.000 δρχ. για
τους λοιπούς Δήμους και τα συμβούλια
της περιοχής και του 1.500.000 δρχ. για
τις κοινότητες. 2. Για να εφαρμοσθούν
όσα ορίζονται στην παρ.1 απαιτείται να
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έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό
εξειδικευμένη πίστωση, προορισμένη
για προμήθεια, εργασία ή μεταφορά,
που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό». Εξάλλου κατά το άρθρο 41
του ΝΔ/τος 496/1974 « περί λογιστικού
των ΝΠΔΔ» προκύπτει ότι κάθε σύμβαση για λογαριασμό του ΝΠΔΔ που έχει
αντικείμενο άνω των 10.000 δρχ., εφόσον δεν ορίζεται άλλως, υποβάλλεται
στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου. Η
πρόταση καταρτίσεως συμβάσεως και
η αποδοχή της μπορούν να γίνουν και
με ιδιαίτερα έγγραφα. Η ακυρότητα από
τη μη τήρηση του τύπου της έγγραφης
αποδοχής αίρεται σε περίπτωση
εκπληρώσεως της συμβάσεως. Αυτό
όμως μπορεί να συμβεί μόνο όταν
εκπληρώθηκε σύμβαση, για την οποία
προηγήθηκε χωριστή έγγραφη πρόταση χωρίς να επακολουθήσει και έγγραφη αποδοχή, όχι δε και όταν δεν τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος για την πρόταση και την αποδοχή. Περαιτέρω από το
άρθρο 904 ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος
έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία
από την περιουσία ή με ζημία άλλου έχει
υποχρέωση να αποδώσει την ωφέ-λεια,
προκύπτει ότι στοιχείο του πραγ-ματικού
κάθε απαίτησης αδικαιολόγητου
πλουτισμού είναι εκτός των άλλων και η
ανυπαρξία ή η ελαττωματικότητα της
αίτιας, με βάση την οποία έγινε η
περιουσιακή μετακίνηση και επήλθε ο
πλουτισμός του λήπτη. Αν λείπει το
στοιχείο αυτό, αν δηλαδή η αίτια δεν
είναι ανύπαρκτη ή ελαττωματική, δε
στοιχειοθετείται απαίτηση από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Τέτοια έλλειψη
υπάρχει και όταν η αίτια της παροχής
είναι παράνομη, εξαιτίας απαγορευτικής διατάξεως νόμου. Τέλος επειδή κατ’
άρθρο 522 ΚΠολΔ λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως η
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υπόθεση μεταβιβάζεται στα όρια που
καθορίζονται από αυτήν στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το οποίο έχει σε
σχέση 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 νομικά
βάσιμη 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. Εξάλλου αν
το αίτημα της αγωγής στηρίζεται σε μία
κύρια βάση και σε άλλες επικουρικές και
μετά από έφεση του εναγομένου κατά
της οριστικής αποφάσεως, που δέχθηκε
την κύρια βάση και έκρινε περιττό να
εξετάσει τις επικουρικές, το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που δέχθηκε την έφεση και εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση κατά το μέρος που
έκανε δεκτή τη μια βάση, οφείλει να εξετάσει την επικουρική, που δεν απορρίφθηκε, όπως θα έκανε και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, στη θέση του οποίου υπεισέρχεται μετά την εξαφάνιση της
εκκαλουμένης και υποκαθιστά τούτο σε
όλα τα δικαιώματα του, δικάζοντας από
την αρχή την αγωγή και όχι την έφεση
(άρθρα 522, 525 παρ. 1, 535, 536
ΚΠολΔ βλ. σχ ΑΠ 833/2003 Δνη 45.154,
ΑΠ 1510/2003 Δνη 46.1102, ΑΠ
320/1985 Δνη 85.665, ΟλΑΠ 22/2003
Δνη 44.1261,ΟλΑΠ 862/1984 ΝοΒ 33,
89, ΑΠ 1626/1995 Δνη 39,94). Στην
προ-κειμένη περίπτωση η ενάγουσα
εξέθετε ειδικότερα στην αγωγή της ότι
μεταξύ αυτής και του εναγόμενου Δήμου,
νομί-μως εκπροσωπούμενου από το
Δήμαρ-χο, καταρτίσθηκαν διαδοχικές
άτυπες συμβάσεις πωλήσεων, σε
εκτέλεση των οποίων πώλησε και
παρέδωσε στον τελευταίο τα
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αναφερόμενα σ’ αυτήν εμπορεύματα
(ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού
εξοπλισμού) συνολικού τιμήματος
13.502, 24 ευρώ, που πιστώθηκε. Ότι
περαιτέρω μεταξύ αυτής ως εργολάβου
και του εναγόμενου, ως εργοδότη,
καταρτίσθηκαν διαδοχικές άτυπες
συμβάσεις έργου (ηλεκτρολογικού και
μηχανολογικού περιεχομένου), αντί
συμφωνημένης αμοιβής, που ανήλθε
συνολικά στο ποσόν των 15.974, 06
ευ-ρώ, το οποίο εκτέλεσε και παρέδωσε
στον τελευταίο. Ζήτησε δε με βάση τα
περιστατικά αυτά και ενόψει της άρνησης του εναγομένου να της καταβάλει,
το τίμημα των πωλήσεων μετά την παρέλευση του χρόνου της πίστωσης και
την αμοιβή της, να υποχρεωθεί στην
κα-ταβολή τους κατά την κύρια βάση
αυ-τής, από τη συμβατική της ευθύνη,
και κατά την επικουρική από τις διατάξεις
του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε την
αγωγή νόμιμη κατά την κύρια βάση αυτής και ουσιαστικά βάσιμη, δεν ερεύνησε δε, επειδή θεωρήθηκε περιττό, την
επικουρική της βάση. Η αγωγή, όμως
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη
νομική σκέψη που προηγήθηκε, ως
προς την κύρια βάση αυτής δεν είναι
νόμιμη, καθόσον οι επικαλούμενες συμβάσεις είναι άκυρες, ως παράνομες,
αφού δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος έγγραφος τύπος που είναι συστατικός και
όχι αποδεικτικός. Και τούτο είτε θεωρηθεί ότι οι ένδικες πωλήσεις και τα έργα
έγιναν με απευθείας ανάθεση από το
Δήμαρχο, επειδή το ποσόν κάθε μιας
τούτων δεν υπερέβαινε τα 2.000.000
δρχ., είτε έγιναν με απευθείας ανάθεση
από τον ίδιο επειδή η κατάρτιση τους
επιβαλλόταν από κατεπείγουσα ανάγκη, που στην τελευταία αυτή περίπτωση
απαιτείται και απόφαση του δημοτικού
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συμβουλίου. Ούτε εξάλλου υπάρχει
έγγραφη πρόταση του Δημάρχου ή του
δημοτικού συμβουλίου περί των επιδίκων συμβάσεων, χωρίς να επακολουθήσει αποδοχή από την ενάγουσα,
ώστε η ακυρότητα από την έλλειψη
αυτή, να θεραπεύεται με την εκπλήρωση της σύμβασης. Συνεπώς έσφαλε το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο και πρέπει
κατά παραδοχή της εφέσεως και χωρίς
ειδικό προς τούτο παράπονο, αρκεί που
ο εναγόμενος παραπονείται για
εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων
και ζητάει την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, να εξαφανισθεί αυτή και αφού
κρατηθεί η υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου για ουσιαστική εκδίκα-ση
(άρθρ. 535 παρ. 1 ΚΠολΔ) να απορριφθεί η αγωγή κατά την κύρια βάση
αυτής και να ερευνηθεί περαιτέρω κατά
την επικουρική της βάση, η οποία είναι
επαρκώς ορισμένη, αφού περιέχει τα
παραγωγικά των ενδίκων αξιώσεων της
ενάγουσας πραγματικά περιστατικά.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα
συμφώνησε το Μάϊο του 2002 στο
Αγρίνιο με τον εναγόμενο Δήμο, που τον
εκπροσωπούσε νόμιμα ο τότε Δήμαρχος αυτού, Κ.Κ με τον οποίο άλλωστε
από ετών συνεργαζόταν, τις ακόλουθες
διαδοχικές συμβάσεις πωλήσεων,
σε εκτέλεση των οποίων πώλησε και
παρέδωσε στον τελευταίο τα ακόλουθα
εμπορεύματα της αντί των αναφερομέ-

νων ακολούθως τιμημάτων : 1)… 2)
κ.λ.π…. Έτσι η συνολική απαίτηση της
ενάγουσας κατά του εναγομένου από
τις προαναφερόμενες αιτίες ανέρχεται
στο ποσόν των 29.476 ευρώ. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω τιμολόγια και δελτία αποστολής βρίσκονται στην κατοχή του εναγόμενου
Δή-μου, στον οποίο τα παρέδωσε η ενάγουσα, πλην όμως η νέα δημοτική αρχή
αυτού, που αναδείχθηκε μετά τις δημοτικές εκλογές, αρνείται να εξοφλήσει τις
ένδικες απαιτήσεις της, επικαλούμενη
την έλλειψη έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του τότε δημάρχου και της τελευταίας
για τις σχετικές συμβάσεις. Επομένως
πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή, ως
κατ’ ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί, ο εναγόμενος να καταβάλει στην
ενάγουσα το παραπάνω ποσόν, που
αντιπροσωπεύει την ωφέλεια που αποκόμισε (ο εναγόμενος) και κατά το οποίο
κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερος σε
βάρος της, χωρίς νόμιμη αιτία λόγω της
ακυρότητας των ενδίκων συμβάσεων.
Το αίτημα της αγωγής για την επιδίκαση τόκων είναι νόμιμο για το χρόνο
από την επομένη της επιδόσεως της,
καθόσον στην περίπτωση της απαίτησης για μη νόμιμη αιτία εφαρμόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 910 και 346
ΑΚ, σύμφωνα με τις οποίες ο λήπτης
χρηματικής παροχής οφείλει τόκους
από την επίδοση της αγωγής (βλ. σχ.
ΑΠ 541/1978 ΝοΒ 27.387).

862/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δικαστικός αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Διονύσιος
Ζαχαρόπουλος, Γιάννης Παπαναστασόπουλος).
Αναπληρωτές και προσωρινοί ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί .Απαραίτητο πιστοποιητικό
εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας. Πότε δεν απαιτείται. Σειρά πρόσληψης. Άκυρη
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απόλυση του προσληφθέντος για μη προσκόμιση πιστοποιητικού στρατολογίας.
Επιδικάζονται οι νόμιμες αποδοχές του εκπαιδευτικού έτους. Περιστατικά.

Με τη Υπουργική Απόφαση
35557/Δ2 (ΦΕΚ Β΄ 465/17-4-03) του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζεται ρητά στο άρθρο
αυτής 8 περ. γ΄ ότι οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εμφά-νιση
τους για ανάληψη υπηρεσίας στην
οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, οφείλουν να προσκομίσουν μεταξύ άλλων
πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α,
ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Το άρθρο 12 της
ίδιας Υ.Α. ορίζει «1. Μετά την υποβολή
αιτή-σεων υποψηφίων αναπληρωτών
και ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατά τη
δια-δικασία του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης και εφόσον διαπιστωθεί ότι
οι περιλαμβανόμενοι στους οικείους
πίνακες δεν επαρκούν για την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών των σχολείων
σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού
έτους: α) με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
που εκδίδεται εντός του δευτέρου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους προσδιορίζονται οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών, στους οποίους είναι αναγκαία η συμπληρωματική πρόσληψη
προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και β) καλούνται
οι επιθυμούντες να προσληφθούν ως
προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για την υποβολή
σχετικής αίτησης με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης, εντός δεκαημέρου προθεσμίας.2. Μετά τη συγκέντρωση και επεξεργασία των υποβληθέντων
στοιχείων, εγγράφονται οι υποψήφιοι

σε πίνακα Γ κατά σειρά, που εξαρτάται
από την ημερομηνία λήψης του απαιτούμενου για διορισμό βασικού τίτλου
σπουδών και σε περίπτωση σύγχρονης
απόκτησης του τίτλου σπουδών, από
το βαθμό αυτού. 3. Για την εγγραφή
υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στον πίνακα Γ και
την κύρωση αυτού, καθώς και την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και
ωρομισθίων εκπαιδευτικών από τον
πίνακα αυτόν και τις κυρώσεις για τους
προσλαμβανόμενους και μη προσερχόμενους για ανάληψη υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας
απόφασης που προβλέπονται για τους
υποψηφίους του πίνακα Β.4. Στο τέλος
του πίνακα Γ κάθε κλάδου και ειδικότητας και μετά την εγγραφή των υποψηφίων κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου μπορεί να
εγγράφονται:α) υποψήφιοι που δεν
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις για την πρόσληψη τους σε
θέσεις προσωρινών αναπληρωτών και
ωρομισθίων εκπαιδευτικών, κατά σειρά
που εξαρτάται από την ημερο-μηνία
κτήσης του βασικού πτυχίου τους και
σε περίπτωση σύγχρονης κτήσης από
το βαθμό του πτυχίου τους, β) συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα η άλλου
ασφαλιστικού φορέα για την πρόσληψη
τους μόνον ως ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Κατά την εγγραφή τους προτιμώνται οι έχοντες την μικρότερη συντάξιμη
υπηρεσία, όπως αυτή προκύπτει από
συνυποβαλλόμενο αντίγραφο της πράξης απονομής σύνταξης». Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι οι μη έχοντες εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις κατατάσσονται τελευταίοι
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όχι στους αρχικούς πίνακες που συντάσσονται μετά την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που έχουν όλες
τις νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζονται
στο άρθρο 2 αλλά μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι οι περιλαμβανόμενοι στους
πίνακες εκείνους δεν επαρκούν για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
σχολείων. Ωστόσο σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 79764/Γ7/28-7-2003 απόφαση
του Τμήματος Αισθητικής Αγωγής του
Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά ειδικά την πρόσληψη
π ρ ο σ ω ρ ι ν ώ ν α ν α π λ η ρ ωτώ ν κα ι
ωρομισ-θίων εκπαιδευτικών μουσικών
ειδικεύ-σεων στα Μουσικά Σχολεία, το
πιστο-ποιητικό αυτό δεν απαιτείται να
προ-σκομιστεί ως δικαιολογητικό για
την πρόσληψη σε Μουσικό Σχολείο,
ενώ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
131455/Γ7/25-11-2003 έγγραφο του
αυ-τού ως άνω Υπουργείου, με το οποίο
διαβιβάζεται στους ενδιαφερόμενους το
πρακτικό της αρμόδιας Καλλιτεχνικής
Επιτροπής που αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι προσλαμβανόμενοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου
Α΄ δεν απαιτείται.
Στην προκειμένη υπόθεση, από
την εκτίμηση των εγγραφών που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν,
αποδείχθησαν τα ακόλουθα: Με την
υπ’ αριθμ. 70/9-11-2004 πράξη του
Διευθυντή της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, ο ενάγων προσελήφθη στις 9-11-2004 ως προσωρινός αναπληρωτής καθηγητής κλαρινέτου στο Μουσικό Σχολείο Πατρών με
σύμβαση εξαρτημένης ιδιωτικού δικαί-ου
ορισμένου χρόνου από 9-11-2004 και
μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους
2004-2005. Η πρόσληψη του έγινε βάσει της υπ’ αριθμ. 75840/Γ4/11-8-2004
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εγκυκλίου του Υπ. Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και ο ενάγων κατέθεσε τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά και κατετάγη τελευταίος στον
οικείο πίνακα ως μη έχων εκπληρώσει
τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 57510/Δ2/186-2004 εγκύκλιο που αφορά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη
στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για
τα κενά στα σχολεία κατά το σχολικό
έτος 2004-2005, δίχως να είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ κατά τα
προαναφερόμενα στην Υπ. Απόφαση
35557/Δ2 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ακολούθως
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ. ΑΜ 7347/2611-2004 εγγράφου της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας που
κοινοποιήθηκε στον ενάγοντα την 29-112004, ανακοινώθηκε σ’ αυτόν η απόλυση του. Ειδικότερα, του ανακοίνωσαν
ότι με την υπ’ αριθμ. 80/25-11-2004
πράξη του Διευθυντή Δ/νσης ΔΕ Ν.
Αχαΐας απολύθηκε από τη θέση του
προσωρινού αναπληρωτή στο Μουσικό
Σχολείο Πατρών από 25-11-2004 χωρίς
περαιτέρω διευκρινήσεις. Ο ενάγων
απέστειλε στο Δ/ντη της ανωτέρω Δ/νσης
την από 22-12-2004 εξώδικη διαμαρτυρία, με την οποία παραπονείτο για την
απόλυση του. Το εναγόμενο απάντησε
με το υπ’ αριθμ. πρωτοκ. Φ16/8356/3012-2004 έγγραφο, με το οποίο του διαβιβάστηκε πιο πάνω πράξη, στην οποία
αναφερόταν ως λόγος απόλυσης η μη
προσκόμιση πιστοποιητικού τύπου Α΄
αναφορικά με την εκπλήρωση ή την
απαλλαγή του από τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις. Το εναγόμενο ισχυρίζεται
ότι η απόλυση του ενάγοντος οφείλεται
στο γεγονός ότι δεν προσκόμισε το
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ανω-τέρω πιστοποιητικό, πράγμα το
οποίο όφειλε να προσκομίσει κατά την
πρόσληψη του, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, πλην όμως οι διατάξεις
του ν. 2683/1999(περί υπαλληλικού
κώδικα) δεν εφαρμόζονται για τους
εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές, όπως
εν προκειμένω ο ενάγων. Ούτε τέτοια
υποχρέωση είχε ο ενάγων βάσει της Υ.Α.
Δ2/34497/18-4-2002 του Υπουρ-γού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-των
εφόσον η υπουργική αυτή απόφα-ση
είχε ήδη καταργηθεί με την μεταγενέστερη ως άνω υπ’ αριθμ. 35557/Δ2
(ΦΕΚ Β΄ 465/17-4-2003) του αυτού
Υπουργού, σύμφωνα με την οποία,
όπως αναφέρεται στην προηγηθείσα
έκθεση αυτής (άρθρο 12 παρ. 4α ) οι
μη έχοντες εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις, όπως εν προκειμένω ο ενάγων κατατάσσονται τελευταίοι
όχι στους αρχικούς πίνακες που συντάσσονται μετά την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων, που έχουν τις
νόμι-μες προϋποθέσεις του άρθρου
2, αλλά στο τέλος του πίνακα Γ μόνον
όταν διαπι-στωθεί ότι περιλαμβανόμενοι
στους πίνακες εκείνους δεν επαρκούν για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
του σχολείου. Μετά δε από αυτήν την
κατά-ταξη δεν απαιτείται να προσκομίσει
πι-στοποιητικό στρατολογίας τύπου Α
ως δικαιολογητικό για την πρόσληψη σε
Μουσικό Σχολείο σύμφωνα και με την
υπ΄ αριθμ. 79764/Γ4/28-7-2003 απόφαση του τμήματος αισθητικής αγωγής
του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη προσωρινών
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών μουσικών ειδικεύσεων, στα
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Μουσικά Σχολεία. Επίσης, σύμφωνα
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 131455/Γ7/2511-2003 έγγραφο του αυτού ως άνω
Υπουργείου με το οποίο διαβιβάζεται
στους ενδιαφερόμενους το πρακτικό
της αρμόδιας Καλλιτεχνικής Επιτροπής
που αφορά τα δικαιολογητικά που
πρέπει να υποβάλλουν οι προσλαμβανόμενοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί,
πι-στοποιητικό στρατολογίας τύπου
Α΄ δεν απαιτείται. Ούτε η προκήρυξη
υπ’ αριθμ. 75840/Γ7/11-8-2004 για την
πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
στα Μουσικά Σχολεία που αφορούσε
το διδακτικό έτος 2004 προέβλεπε κάτι
σχετικό, ενώ προκύπτει από την υπ’
αριθμ. πρωτ. Φ 23/8092/17-12-2004
απόφαση της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας στην ειδικότητα του ενάγοντος δεν υπήρχαν
άλ-λοι υποψήφιοι. Πρέπει εξάλλου να
σημειωθεί ότι κατά τα προηγούμενα
διδακτικά έτη 2001-2002, 2002-2003 και
2003-2004 ο ενάγων είχε προσληφ-θεί
άλλοτε ως ωρομίσθιος και άλλοτε ως
προσωρινός αναπληρωτής (βλ. υπ’
αριθμ. πρωτ. Φ10/8372/19-12-2001,
Φ16/4596/11-11-2002 και Φ10/6910/312-2003 έγγραφα της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας ) χωρίς
να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτι-κές
του υποχρεώσεις και ουδέποτε δημιουργήθηκε πρόβλημα αφού σύμφωνα
με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, το σχετικό
πιστοποιητικό δεν ήταν απαραίτητο
για την πρόσληψη του. Με βάση τα
ανω-τέρω, η σύμβαση εργασίας ήταν
καθό-λα έγκυρη, η δε απόλυση του
ενάγο-ντος έγινε χωρίς να συντρέχει
σπου-δαίος λόγος και ως εκ τούτου
ήταν άκυρη. Ακολούθως, το εναγόμενο
από 29-11-2004 δεν αποδέχθηκε τις
υπη-ρεσίες του ενάγοντος και έτσι
κατέστη υπερήμερο ως προς την
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αποδοχή των υπηρεσιών του και του
οφείλουν μισθούς υπερημερίας ως
ακολούθως: Οι μηνιαίες μικτές αποδοχές
του ενά-γοντος ανέχονταν στο ποσό
των 1.616, 28 ευρώ και βάσει αυτών
οφείλονται α)για μισθούς υπερημερίας
Δεκεμβρίου 2004, Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου,
Μαΐου και Ιουνίου 2005=1612,28Χ7
μήνες=11.313,96 ευρώ γ)για αναλογία
δώρου Χριστου-γέννων έτους 2004
=359,45 ευρώ, γ) δώρο Πάσχα = 808,
14 ευρώ δ)για αποζημίωση αδείας
2005 =1.034,42 ευρώ ε) για επίδομα
αδείας 2005=808,14 ευρώ και στ)για
αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2005 =
415,05 ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχθηκε
ότι οι εναγόμενοι δεν κατέβαλαν στον
ενάγο-ντα τις δεδουλευμένες αποδοχές
του για το χρονικό διάστημα από 9-112004 που προσελήφθη μέχρι 29-112004 που απολύθηκε, κατά το οποίο
εργάσθηκε 15 ημέρες και υποχρεούται

για το λόγο αυτό να του καταβάλει το
ποσό των 969,77 ευρώ (ήτοι 1.616,28
:25 ημ. =64,65 ημερομ. Χ 15 ημέρες).
Το αμφι-σβητούμενο από το εναγόμενο
Ελληνι-κό Δημόσιο το πρώτον στον
παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας ύψος των
ακαθά-ριστων μηνιαίων αποδοχών του
ενάγο-ντος δεν τίθεται κατά τρόπο σαφή
και ορισμένο, ενώ και ο ισχυρισμός του
ότι έγινε καταβολή στον ενάγοντα και ο
ίδιος παρέλαβε τις προαναφερόμενες
δεδουλευμένες αποδοχές και αναλογία
δώρου Χριστουγέννων 2004, απορριπτέος κρίνεται ως αβάσιμος εφόσον από
κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν
επιβεβαιώνεται τούτο. Με βάση τα ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει
δεκτή και να υποχρεωθεί το εναγόμενο
να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 15.708,93 ευρώ με το
νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της
αγωγής.

913/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δικαστικός αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ. Διονύσιος Ζαχαρόπουλος,
Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Νίκος Φερμελής, Τάκης
Ανδρονόπουλος, Μαρία Τζόλα, Φαίδων Κουλούρης, Τάκης
Παπαδόπουλος, Ιωάννης Κόττας).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Η πλήρης αποζημίωση περιλαμβάνει όχι μόνο την αξία του
απαλλοτριωμένου ακινήτου και των συστατικών του, αλλά και τη ζημία που ενδεχομένως
υφίσταται ο δικαιούχος από τη μείωση της αξίας του ακινήτου ή την κατά προορισμό,
αχρήστευση τού εκτός απαλλοτριώσεως απομένοντος τμήματος του μείζονος ακινήτου,
ακόμα και αν η ζημία αυτή οφείλεται στην εκτέλεση του έργου. Διεκδίκηση της πλήρους
αποζημίωσης με τις προτάσεις που κατατίθενται πέντε ημέρες πριν τη συζήτηση. Αν
η κυρία προς το εφετείο αίτηση αναφέρεται στον προσδιορισμό της αποζημίωσης του
τμήματος που απαλλοτριώθηκε, δεν μπορεί να ζητηθεί με ανταίτηση ο προσδιορισμός
της αποζημίωσης για την υποτίμηση του υπολοίπου ακινήτου. Αναστολή των προθεσμιών
υπέρ του δημοσίου κατά τις θερινές διακοπές. Ισχύει και για τους ιδιώτες. Περιστατικά.
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Από τις διατάξεις των άρθρων
17 παρ. 2 του Συντάγματος και 13 του
Ν.2882/2001, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ, συνάγεται ότι,
επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, για να είναι πλήρης η αποζημίωση δηλαδή για να ανταποκρίνεται στην
πραγματική αξία του ακινήτου και των
συστατικών του, που απαλλοτριώνονται
κατά το χρόνο της συζητήσεως για τον
προσωρινό ή τον οριστικό (εφόσον
από τη πρώτη συζήτηση παρήλθε ένα
έτος) προσδιορισμό της αποζημιώσεως,
πρέ-πει να περιλαμβάνει όχι μόνον την
αξία του απαλλοτριουμένου ακινήτου
και των συστατικών του, αλλά και τη
ζημία που ενδεχομένως υφίσταται ο
δικαιούχος από τη μείωση της αξίας ή
την κατά προορισμό, αχρήστευση του
εκτός απαλλοτριώσεως απομένοντος
τμήμα-τος του μείζονος ακινήτου, ακόμα
και αν η ζημία αυτή οφείλεται στην
εκτέ-λεση του έργου για το οποίο
κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση. Εξάλλου
από τη διά-ταξη του άρθρου 20 παρ.5
του ίδιου νόμου (2882/2001) προκύπτει
ότι ο κα-θού η αίτηση προσδιορισμού
οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως
μπορεί να ασκήσει αντίθετη αίτηση με
τις προτά-σεις, οι οποίες όμως πρέπει
να κατατε-θούν στη γραμματεία του
δικαστηρίου, με ποινή απαραδέκτου,
τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη
συζήτηση της αιτή-σεως. Ως ανταίτηση
θεωρείται το, έναντι στην αίτηση προς
το Εφετείο για προσ-διορισμό της
οριστικής αποζημίωσης σε ορισμένο
ποσόν απαλλοτριουμένου πράγματος,
υποβαλλόμενο από τον κα-θού η αίτηση
αίτημα προς το ίδιο δικα-στήριο, για
προσδιορισμό της σε ορισ-μένο ποσόν
διαφορετικό του προη-γούμενου του
ίδιου όμως παραπάνω πράγματος.
Συνεπώς και επειδή το κε-φάλαιο για τον
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προσδιορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης
του ακινήτου που απομέ-νει στον
ιδιοκτήτη μετά την απαλλο-τρίωση,
λόγω μείωσης της αξίας του, είναι
διαφορετικό από εκείνο που ανα-φέρεται
στον προσδιορισμό της απο-ζημίωσης
για το τμήμα που απαλλο-τριώθηκε,
αν η κύρια προς το Εφετείο αίτηση
αναφέρεται μόνον στην απο-ζημίωση
του τμήματος που απαλλο-τριώθηκε,
δεν μπορεί να ζητηθεί με ανταίτηση
ο προσδιορισμός της αποζη-μίωσης
για την υποτίμηση του υπολοί-που
ακινήτου. Περαιτέρω η καθιερού-μενη
με το άρθρο 11 κ.δ της 26.6/10.7.1944
αναστολή των προθεσμιών κατά τη
διάρκεια των δικαστικών διακο-πών,
μόνον υπέρ του Δημοσίου, θεσπί-ζει
αδικαιολογήτως άνιση και προνομια-κή
δικονομική μεταχείριση του Δημοσί-ου
σε σχέση προς τους ιδιώτες διαδίκους και αντιβαίνει στα άρθρα 4 παρ.
1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της
ΕΣΔΑ. Για την άρση της ανισότητας
αυτής επιβάλλεται να επεκταθεί η παραπάνω αναστολή και υπέρ των ιδιωτών
διαδίκων, οι οποίοι, όταν αντιδικούν με
το Δημόσιο, δικαιούνται κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών όμοια
αναστολή προθεσμιών. Τέλος από τις
διατάξεις των άρθρων 19 παρ.7, 8, 20
παρ. 6 του Ν. 2882/2001 προκύπτει ότι
στην ειδική διαδικασία του προσωρινού
ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης του απαλλοτριουμένου ακινήτου οι διάδικοι μέχρι το τέλος της συζητήσεως στο ακροατήριο υποχρεούνται
να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά
μέσα, ο δε γραμματέας υποχρεούται
να καταχωρίσει στα πρακτικά τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων και
να μνημονεύσει τα προσκομισθέντα από
τους διαδίκους έγγραφα. Οι διά-δικοι δεν
είναι υποχρεωμένοι, αλλά δύ-νανται, να
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καταθέσουν προτάσεις ή υπόμνημα.
Αν όμως καταθέσουν υπόμ-νημα ή
προτάσεις και προσκομίσουν έγ-γραφα
προς απόδειξη των ισχυρισμών τους,
πρέπει να τα μνημονεύσουν και να τα
προσκομίσουν «μέχρι να τελειώσει η
συζήτηση στο ακροατήριο», προκειμένου να ληφθούν υπόψιν από το δικαστήριο. Και τούτο για να καθορίζεται
και να αποδεικνύεται ποια αποδεικτικά
μέσα δικαιούται και υποχρεούται το
δικαστήριο να λάβει υπόψιν. Συνεπώς
αν δεν αποδεικνύεται ούτε από τα πρακτικά του δικαστηρίου, ούτε από τις
προτάσεις των διαδίκων ότι προσκομίσθηκαν τα έγγραφα, που έλαβε υπόψιν
το δικαστήριο, θεωρούνται ότι δεν
προ-σκομίσθηκαν, οπότε το δικαστήριο
υποπίπτει στην πλημμέλεια, που ιδρύει
το λόγο αναιρέσεως από το άρθρο
59 αρ.11 περ.β ΚΠολΔ (βλ σχ ΑΠ
1227/2003 Δνη 46,405 ΟλΑΠ 12/2002
Δνη 43.693, ΟλΑΠ 31/2005 Δνη 46.727,
ΟλΑΠ 10.11 Δνη 45.712, ΑΠ 1238/2006
ΝοΒ 2006, 1495 ΑΠ 1120/2000 ΝοΒ 54,
1732, ΑΠ 53/1006 Δνη 47.1354).
…..Με τις αιτήσεις πρέπει να
συνεκδικασθούν και οι ανταιτήσεις,
που άσκησαν με τις προτάσεις τους
οι κα-θών η αίτηση του Ελληνικού
Δημοσίου 1)Η και Χ.Σ, με την οποία
ζητούν α)να καθοριστεί η οριστική τιμή
αποζημιώ-σεως του ακινήτου τους που
απαλλο-τριώθηκε και των δένδρων που
υπάρ-χουν σ’αυτό σε ποσόν μεγαλύτερο
από εκείνο που αναφέρεται στην αίτηση

του τελευταίου και β) να καθορισθεί ιδιαίτερη αποζημίωση για το τμήμα αυτού,
που απομένει μετά την απότμηση του
απαλλοτριωθέντος λόγω μείωσης της
αξίας του και 2) οι καθών η αίτηση του
Ελληνικού Δημοσίου Α.Γ, Δ και Α.Γ, με
την οποία ζητούν να καθορισθεί η αποζημίωση του ακινήτου τους, που απαλλοτριώθηκε και των επικειμένων του
σε ποσόν μεγαλύτερο από εκείνο που
ζητάει με την αίτηση του το τελευταίο.
Η δεύτερη από τις παραπάνω ανταιτήσεις, πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη, καθόσον ασκήθηκε εκπρόθεσμα δηλαδή με την κατάθεση των
προτάσεων κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του δικαστηρίου
τούτου και όχι πριν από πέντε ημέρες
από τη συζήτηση αυτής. Η πρώτη από
τις ανταιτήσεις ασκήθηκε εμπρόθεσμα,
πλην όμως κατά το μέρος που με
αυτήν ζητείται ο καθορισμός ιδιαίτερης
απο-ζημίωσης, πρέπει να απορριφθεί,
ως απαράδεκτη, σύμφωνα και με όσα
ανα-φέρονται στην νομική σκέψη που
προη-γήθηκε, αφού το σχετικό αίτημα
δεν αναφέρεται στο ίδιο αντικείμενο που
έχει εισαχθεί ενώπιον του δικαστηρίου
τούτου, με την αίτηση του αντιδίκου
τους, αιτούντος Ελληνικού Δημοσίου, με
την οποία ζητείται ο οριστικός προσδιορισμός αποζημίωσης του ακινήτου τους
και των επικειμένων του, αλλά αφορά το
διαφορετικό κεφάλαιο, που έπρεπε να
ασκηθεί με αυτοτελή αίτηση.

924/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαρία Μπαλάσκα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Μαράτος, Δικαστικός Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ.
Διονύσιος Ζαχαρόπουλος, Παρασκευή Σφαέλου).
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Σχέδιο πόλεως. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Με διάταξη νόμου είναι επιτρεπτή η
θέσπιση γενικών και αντικειμενικών περιορισμών της ιδιοκτησίας χωρίς υποχρέωση
αποζημίωσης προς εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος εφόσον αυτοί δεν
θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος αναιρώντας ή αποδυναμώνοντας το σε μεγάλο
βαθμό, είναι δε αναγκαίοι για την επίτευξη του σκοπούμενου αποτελέσματος. Επιτρεπτή
η οριστική στέρηση ή αφαίρεση ιδιοκτησίας με πράξη της πολιτείας αν επιβάλλεται προς
θεραπεία δημόσιας ωφέλειας εφόσον καταβληθεί η αποζημίωση. Πράξη εφαρμογής.
Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα νέα ακίνητα που περιέρχονται σε αυτούς
εφόσον έχει καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Υποχρεωτική και χωρίς αποζημίωση
εισφορά της γης από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Έννοια. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των §§1 και
2 του άρθ. 17 του Συντάγματος με τις
οποίες ορίζεται ότι η ιδιοκτησία τελεί
υπό την προστασία του Κράτους, τα
δικαιώματα όμως που απορρέουν από
αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος (§1) και
ότι κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία
του παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια
που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα
τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει
και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης
αποζημίωση που να ανταποκρίνεται
στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης
στο δικαστήριο για τον προσδιορισμό
της αποζημίωσης 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
δεν θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος,
αναιρώντας ή αποδυναμώνοντας το σε
μεγάλο βαθμό, είναι δε αναγκαίος για
την επίτευξη του σκοπούμενου αποτελέσματος (ΟλΑΠ 896/1985, 1/1982 και
β) ότι επιτρέπεται η οριστική στέρηση ή
αφαίρεση της ιδιοκτησίας (με μετάθε-ση
ολική της κυριότητας του πράγμα-τος
σε άλλο πρόσωπο ή δημιουργία άλ-λου
εμπράγματου δικαιώματος) με πρά-ξη
της πολιτείας, μόνο αν επιβάλλεται
προς θεραπεία δημόσιας ωφέλειας

εφόσον προηγηθεί της καταλήψεως
κα-ταβολή πλήρους αποζημίωσης που
κα-θορίζεται από τα πολιτικά δικαστήρια.
Εξάλλου από τα άρθρα 8 και 12 του
ν.1337/1983 «περί επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων κ.λπ» που ακολούθησε το ν.947/1979 και εκδόθηκε σε
εκτέλεση και εφαρμογή της συνταγματικής διατάξεως του άρθρου 24 για
χω-ροταξική αναδιάρθρωση της χώρας,
προκύπτει ότι θεσμοθετήθηκε νέα διαδικασία (διαφέρουσα από τη ρυμοτομία
των ν.δ.17.7.1923 και 797/1971) συνολικής διαχείρισης των ακινήτων της
οικιστι-κής περιοχής με την υποχρέωση
των ιδιοκτητών να διαθέσουν χωρίς
αποζημί-ωση μέρος του ακινήτου
τους ή με υπο-χρεωτική συμμετοχή
αυτών με ολό-κληρο το ακίνητο τους
έναντι αντιπα-ροχής άλλου ακινήτου (ή
διαιρεμένης ιδιοκτησίας) ίσης αξίας και
εισάγεται νέα διαδικασία απόκτησης
κοινόχρη-στων και κοινωφελών χώρων,
η οποία εφαρμόζεται στις περιοχές
ένταξης ή επέκτασης του σχεδίου και
προβλέ-πεται ο τρόπος υλοποίησης
της διαχεί-ρισης με την έκδοση της
Πράξεως Εφαρ-μογής, με την οποία
καθορίζονται τα τμήματα των ακινήτων
που αφαιρούνται χωρίς αποζημίωση για
εισφορές σε γη (με ποσοστό ανάλογο
με την εδαφική έκταση της ιδιοκτησίας)
για τη δημιουρ-γία κοινοχρήστων και
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κοινωφελών χώ-ρων και υποχρεωτικές
αναδασμικές με-ταβολές (μετακινήσεις,
συνενώσεις, αναδιανομές, ανταλλαγές
ακινήτων). Περαιτέρω με το άρθρο 4
του ν. 1772/1988 «περί τροποποιήσεως
διατάξεων του ν.1577/1985 (ΓΟΚ) κλπ»
αντικατα-στάθηκε η §7 του άρθρου 12
του ως άνω νόμου 1337/1983, όπως
συμπλη-ρώθηκε με την §56 του άρθ.
8 του ν.1512/1985 και ορίστηκε(με την
περ. β) ότι: «Αμέσως μετά την κύρωση
και μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής
ο οικείος ΟΤΑ, το Δημόσιο ή τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς
και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορούν να
κα-ταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και
περιέρχονται σε αυτούς, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις της προηγούμενης περιπτώσεως (α), (η οποία σημειώνεται ότι
αφο-ρά τις αναφερόμενες στην Πράξη
Εφαρ-μογής μεταβολές στις ιδιοκτησίες
που οφείλεται αποζημίωση και για τη
συντέ-λεση των οποίων πρέπει να
ολοκληρω-θούν οι διαδικασίες του ν.δ
από 17.7.1923 και ν.δ. 797/1971) ενώ
δικαι-ώματα της επόμενης περιπτώσεως
(δ) μετατρέπονται σε ενοχική αξίωση για
αποζημίωση. Από το συνδυασμό των
ανωτέρων διατάξεων, προκύπτει ότι με
την κύρωση από τον οικείο Νομάρχη
και από τη μεταγραφή της Πράξεως
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 άνω νόμου για τη
συνολική διαχείριση της γης, με δέσμευση των υποχρεωτικώς εισφερόμενων
τμημάτων αυτής και διάθεση τους είτε
απευθείας για τους κοινόχρηστους και
κοινωφελείς χώρους της πολεοδομικής
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μελέτης είτε για την αποκατάσταση άλλων ιδιοκτησιών που δεσμεύθηκαν για
τον ίδιο σκοπό με μετακινήσεις των εισφερομένων τμημάτων για την καλύτερη
αξιοποίηση της γης. Η περιέχουσα τις
εν λόγω ρυθμίσεις ως άνω διάταξη
(άρθ.12§7 ν. 1337/1983, όπως ισχύει)
εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του νέου
θεσμού της υποχρεωτικής και άνευ
αποζημιώσεως εισφοράς γης από τους
συμμετέχοντες ιδιοκτήτες. Ο θεσμός αυτός, όπως προεκτέθηκε, εισήχθη προς
εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος δηλαδή της ανάπτυξης του
πο-λεοδομικού (οικιστικού) σχεδιασμού
σε εκτέλεση και επιταγή του προαναφερθέντος άρθρου 24§§2-4 του Συντάγματος με βάση το οποίο:2 «Η χωροταξική
αναδιάρθρωση της χώρας, η διαμόρφωση η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και
η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του
Κράτους με σκοπό να εξυπηρετείται η
λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των
οι-κισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης 3. Για να
αναγνωρισθεί μια περιοχή ως οικιστική
και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά,
οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σ’
αυτή 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 βασικών
κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων,
όπως ο νόμος ορίζει. 4. Νόμος μπορεί
να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών της περιοχής που χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και
γενική διαρρύθμιση της σύμφωνα με
εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακι-

706

νήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας
κατά όροφο από τους χώρους που
καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι
ή από κτίρια της περιοχής αυτής». Με
την ανάπτυξη αυτή πέραν της αναβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος,
εξυπηρετείται συγχρόνως και το συμφέρον των ιδιοκτητών, αφού συνεπάγεται
αύξηση της αξίας του εναπομείναντος
ακινήτου τους, η δε άνω ρύθμιση, αφορά
τα επικείμενα (συστατικά) των εισφερομένων τμημάτων και όχι στο έδαφος των
ιδιοκτησιών, για δε τα ουσιαστικά ο νομοθέτης παρότι είχε τη δυνατότητα, με
βάση την άνω συνταγματική διάταξη να
ορίσει διαφορετικά επέλεξε ευνοϊκότερη
για τους πρώην ιδιοκτήτες λύση υποχρεώνοντας τους οικείους ΟΤΑ να καταβάλουν σε αυτούς αποζημίωση, προβλέποντας συγχρόνως ταχεία διαδικασία
για τον προσδιορισμό της και μη αποκλείοντας σ’ αυτούς το δικαίωμα να
προσφύγουν στο αρμόδιο καθύλην δικαστήριο. Ενόψει όλων αυτών η εν λόγω διάταξη, με το να επιτρέπει την κατάληψη (και επομένως αφαίρεση) των
υποχρεωτικώς εισφερομένων τμημάτων
γης, αναγκαίως δε μετ’ αυτών και των
σ’ αυτά επικειμένων (συστατικών) και
πριν ακόμη από την καταβολή στο δικαιούχο της οφειλόμενης για τα τελευταία αποζημίωσης, δεν αντίκειται στην
ανωτέρω διάταξη της παρ. 2 του άρθ.
17 του Συντάγματος (ΟλΑΠ 19/2002
ΕλλΔνη 43.1012, ΑΠ 1640/2006 ΕλλΔνη
47.1677, ΑΠ 563/2006 αδημ.).
Περαιτέρω από τη διάταξη του
άρθ.17§§2,4 του Συντάγματος με την
οποία ορίζεται ότι κανένας δεν στερείται
της ιδιοκτησίας του παρά μόνον για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με
τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως
ο νόμος ορίζει και πάντοτε αφού προηγηθεί αποζημίωση, που να ανταποκρί-
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νεται στην αξία που έχει το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης
στο δικαστήριο για τον προσωρινό ή απ’
ευθείας αιτήσεως, τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης και ότι η
αποζημίωση δεν υπόκειται σε κανένα
φόρο, κράτηση ή τέλος, προκύπτει ότι
η οριζόμενη αποζημίωση του ακινήτου
που απαλλοτριώνεται, πρέπει να είναι
πλήρης, με την έννοια ότι αυτή αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία του
απαλλοτριούμενου κατά τον ανωτέρω
χρόνο. Στο περιεχόμενο όμως αυτό της
αποζημίωσης δεν περιλαμβάνεται και
η περαιτέρω δαπάνη του ιδιοκτήτη που
απαιτείται για την αντικατάσταση του
απαλλοτριούμενου με άλλο ακίνητο. Και
τούτο διότι η δαπάνη αυτή δεν συνάπτεται άμεσα με την αξία του ακινήτου,
ούτε αποτελεί άμεση και αναγκαία
συνέπεια της απαλλοτρίωσης αλλά
λαμβάνεται υπόψη η συνδεόμενη με το
ακίνητο πρόσοδος κατά την εκτίμηση της
αξίας του (ΟλΑΠ 7/2006 ΕλλΔνη 47,728,
ΟλΑΠ 8/1999 Δνη 40.558, ΑΠ 1640/2006
ο.π.) ενώ υπόχρεοι για την πληρωμή
της αποζημίωσης, σε περίπτωση
αναγκαστικής απαλλοτρίω-σης προς
εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, είναι
ο δήμος και οι ωφελούμε-νοι παρόδιοι
ιδιοκτήτες, κατά την αναλο-γία και τους
όρους που προβλέπει ο νόμος, ενώ σε
περίπτωση προσκύρω-σης συνυπόχρεοι
για την πληρωμή της αποζημιώσεως του
οικοπέδου που απαλλοτριώθηκε είναι
και οι κατά το χρόνο του δικαστικού
προσδιορισμού της αποζημίωσης
ωφελούμενοι παρό-διοι ιδιοκτήτες
ακινήτων, που αποκτούν πρόσοψη σε
κοινόχρηστο χώρο με την προσκύρωση
μέρους του απαλλοτριου-μένου (ΑΠ
824/2004 ΕλλΔνη 45.1607).
Εξάλλου μετά τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης για αναγκα-
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στική απαλλοτρίωση και την αναγνώριση του δικαιούχου της είναι επιτρεπτή η
άσκηση από αυτόν αγωγής επιδίκα-σης
α) της από την ανωτέρω αιτία αποζημίωσης και β) νομίμων (δικονομικών)
τόκων επί του ποσού αυτής μετά την
επίδοση της ανωτέρω αγωγής στον εναγόμενο υπόχρεο καταβολής της ίδιας
αποζημίωσης (ΑΠ 1132/2003 ΕλΔνη
44.1506, ΑΠ 1476/2003, ΑΠ 1346/2003,
ΑΠ 117/2003 ΕλλΔνη 45.1030, ΕλλΔνη
46.1068,749). Έτσι η ανωτέρω καταψηφιστική αγωγή δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία από το αρμόδιο καθύλην
λόγω ποσού δικαστήριο και τούτο διότι
η εν λόγω απαίτηση του ιδιοκτήτη
απαλλοτριωθέντος είναι γεννημένη και
απαιτητή από τη δημοσίευση της τελεσίδικης περί καθορισμού της αποζημίωσης δικαστικής απόφασης (ΑΠ
1346/2003 ό.π., ΑΠ 156/2005 ΕλλΔνη
47.442).
Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών
ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης του
περι-γραφομένου σ’ αυτήν τμήματος
του μεί-ζονος ακινήτου του, το οποίο
εντάχθηκε στο σχέδιο της πόλης των
Πατρών, βά-σει του από 5.5.1992 Π/
Δτος (ΦΕΚ 527/Δ/2.6.1992), δυνάμει της
υπ’ αριθμ. 2/1995 πράξης εφαρμογής, η
οποία κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 9600/
15.12.1995 απόφαση του Νομάρχη
Αχαΐας και έχει νόμιμα μεταγραφεί στα
βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Πατρέων. Ισχυρίζεται ακόμη ότι έχει συμψηφιστεί μεταξύ αυτού και του 4ου των
καθών Δήμου Πατρέων η υποχρέωση
τους εισφοράς σε χρήμα και λόγω ρυμοτομίας με την υπ’ αριθμ. 1225/2000
πράξη παραχώρησης του συμ/φου
Αθηνών Γ.Α νόμιμα μεταγραφείσα και
ζητεί α)να καθοριστεί η οριστική τιμή
μονάδος αποζημιώσεως του ρυμοτομουμένου ακινήτου του β)να καθοριστεί
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η αποζημίωση των επικειμένων σ’ αυτό
συστατικών και δένδρων, γ) να αναγνωριστεί ως δικαιούχος της αποζημιώσεως
αυτής (ακινήτου και επικειμένων του),
δ)να υποχρεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο
να του καταβάλει το ποσό της αποζημιώσεως που θα καθοριστεί με βάση τον
κτηματολογικό πίνακα νομιμοτόκως
από την επίδοση της αίτησης μέχρι την
εξόφληση του και ε) να καταδικασθεί
το καθού στη δικαστική δαπάνη του.
Η αίτηση παραδεκτά έχει ασκηθεί
νομότυπα και εμπρόθεσμα (ΑΠ 1635/
2003 ΕλλΔνη 45.722) στο αρμόδιο
τούτο δικαστήριο μετά την τήρηση της
νόμιμης προδικασίας που προβλέπεται
για τις πολεοδομικές απαλλοτριώσεις
ως διεπόμενη από τις διατάξεις του
ν.2882/2001 (ΑΠ 1552/2005 ΕλλΔνη
47.100) είναι νόμιμη στηριζόμενη στις
προαναφερόμενες διατάξεις εκτός από
το αίτημα υπό στοιχείο δ΄ περί καταψήφισης εις τον αιτούντα της αποζημιώσεως, που θα καθοριστεί από το δικαστήριο και δη νομιμοτόκως από την επίδοση της αίτησης αφού σύμφωνα με τη
μείζονα σκέψη το αίτημα αυτό γεννάται
μετά τον τελεσίδικο προσδιορισμό της
οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης
του ακίνητου και των επικειμένων του.
Κατά το μέρος που κρίνεται νόμιμη η
αίτηση πρέπει να ερευνηθεί και ως προς
την ουσιαστική της βασιμότητα.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά χωρίς όμως να
ληφθεί υπόψη η προσκομιζόμενη μετ’
επικλήσεως της από τον αιτούντα ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμ/φου Πατρών Α.Κ με αριθμό 10377/15.5.2006,
διότι κατ’ αρθ. 19§9 εδ. β και 20§6
ν.2882/2001 είναι απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο στην προκειμένη διαδικασία. Για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων, το
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οποίο εγκρίθηκε με το από 5.5.1992
Π. Διάταγμα (ΦΕΚ 527/Δ/2.6.1992)
εκ-δόθηκε η υπ’ αριθμ. 2/1995 πράξη
εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης
Επέκτασης, η οποία κυρώθηκε διορθωμένη με την υπ’ αριθμ. 9600/15.12.1995
απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας, ακολούθως δε μεταγράφηκε στα βιβλία
με-ταγραφών του Δήμου Πατρέων στον
τόμο 2170 και με αριθμό 292, για τις
περιοχές Αρόης, Διάκου, Παγώνας, Σαμακιάς, Γηροκομείου του Δήμου Πατρέων. Με την πράξη αυτή απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά η εδαφική έκταση που
περιγράφεται στην ως άνω πράξη
κα-θώς και τα επικείμενα της. Η έκταση
αυτή βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του ανωτέρω Δήμου και εμφαίνεται
στο συνοδεύον την πράξη αυτή ακριβές
απόσπασμα Κτηματολογικού διαγράμματος που αφορά την ιδιοκτησία
233425 στο ΟΤ 3155 του αιτούντος,
το οποίο προσκομίζεται σε θεωρημένο
φωτοαντίγραφο από 1.6.2000 από τον
Διευθυντή Δ/νσης του Πολεοδομικού
Σχεδιασμού και Εφαρμογών Δήμου Πατρέων Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό
Θ.Δ καθώς και στο από Φεβρουαρίου
2005 τοπογραφικό Διάγραμμα της
Αρχιτέκτονος Μηχανικού Ε.Λ.Τ υπό
κλίμακα 1:500 όπου αποτυπώνεται με
τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-1. Η απαλλοτριούμενη ιδιοκτησία του αιτούντος
έχει έκταση 903,20 τ.μ. και αποτελεί
τμήμα μείζονος ακινήτου εκτάσεως
4.822,34 τ.μ. που περιήλθε στον αιτούντα από κληρονομία της μητέρας
του Ε. χας.Ξεν.Γ, την οποία αποδέχθηκε
με την υπ’ αριθμ. 1639/1987 πράξη
απο-δοχής της Συμ/φου Αθηνών Ζ.Κ,
που νόμιμα έχει μεταγραφεί στα βιβλία
μετα-γραφών Δήμου Πατρέων στον
τόμο 1969 και με αριθμό 300490 στις
7.12.1987.
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Από την ως άνω ιδιοκτησία του
μετά την εισφορά γης που υποχρεώθηκε ο αιτών απέμεινε σ’ αυτόν ιδιοκτησία
έκτασης 1.883,59 τ.μ. όπως προκύπτει
από τους συνοδεύοντες την ανωτέρω
πράξη Εφαρμογής πίνακες τακτοποίησης αναλογισμού (με ν.δ 17/1923) και
υποχρεώσεις σε χρήμα προς το Δήμο
(κατ’ άρθ. 8 ν. 1892/1990). Από την
πράξη αυτή εφαρμογής ο αιτών είχε
υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα για
έκταση 298,72 τ.μ. κατ’ άρθρο 9ν.1337/
1983 και ο Δήμος Πατρέων όφειλε
λόγω επιπλέον ρυμοτομίας από εκείνη
που αντιστοιχεί στην εισφορά γής κατ’
άρθ-ρου 8 του ιδίου ως άνω νόμου για
το εδαφικό τμήμα 903,20 τ.μ (απαλλοτριούμενο), το οποίο χαρακτηρίσθηκε
ως χώρος στάθμευσης προς αποκλειστική εξυπηρέτηση του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου σύμφωνα και με το
υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17916/Δ388/2001 έγγραφο της προαναφερόμενης Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων που υπογράφεται από τον ανωτέρω Δ/ντή Θ.Δ. Το
ανωτέρω νοσοκομείο αποτελεί παράρτημα του Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας όπως
γίνεται αποδεκτό από τους διαδί-κους.
Ο αιτών και ο καθού Δήμος Πα-τρέων
συμφώνησαν μεταξύ τους ως προς τις
εκατέρωθεν υποχρεώσεις εισ-φοράς
γης του αιτούντος σε χρήμα εδα-φικού
τμήματος 298,72 τ.μ και του Δή-μου,
λόγω επιπλέον ρυμοτομίας για εδαφικό
τμήμα 903,20 τ.μ., έτσι συμψή-φισαν
αυτές κατά την αντίστοιχη χρημα-τική
αξία που βάσει της τιμής που καθορίστηκε από την αρμόδια επιτροπή του
ΠΔ/τος 5/1986 ορίστηκε σε 20.000 δρχ.
ανά τ.μ. και συνολικά 5.974.400 δρχ. Για
το σκοπό αυτό συντάχθηκε η υπ’ αριθμ.
1725/12.7/2000 πράξη παραχώ-ρησης
εδαφικού τμήματος σε κοινή χρή-ση
του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γ.Αθ.
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Α, η οποία νόμιμα μεταγράφηκε στον
τόμο 2258 με αριθμό 7 στα βιβλία
μεταγραφών του Δήμου Πατρέων. Σύμφωνα με την πράξη αυτή ο αιτών παραχώρησε σε κοινή χρήση το υπό στοιχεία
α-β-γ-δα εδαφικό τμήμα εμβαδού
298,8=72 τ.μ. όπως τούτο φαίνεται διαγραμμισμένο στο συνημμένο απόσπασμα του Κτηματολογικού διαγράμμα-τος
της ανωτέρω 2/95 πράξης εφαρμο-γής
παραιτηθείς του δικαιώματος αποζημίωσης έναντι του Δήμου και παντός
τρίτου. Συγχρόνως όμως ο Δήμος Πατρέων ως αντισυμβαλλόμενος εδήλωσε
προς τον αιτούντα ότι θα του οφείλει
ακόμη μελλοντική αποζημίωση για το
εναπομείναν εδαφικό τμήμα (903,20 τ.μ.
– 298, 72 τ.μ) 604, 48 τ.μ.
Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι η
έκταση αυτή (604,48) βρίσκεται στην
περιοχή Προφήτης Ηλίας της περιφέρειας Μ. Γηροκομείου στο ΟΤ 3156
που απέχει περίπου 3 χιλιόμετρα από
το κέντρο της πόλης των Πατρών και
εμφα-νίζει αξιόλογη οικιστική ανάπτυξη,
όπου αναπτύσσονται πολυτελείς κατοικίες πανταχόθεν ελεύθερες για μόνιμη
εγκατάσταση και δη μεζονέτες. Συνορεύει με το 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
και έχει πρόσοψη επί της οδού Γηροκομείου. Η επιτροπή του άρθ. 1 ΠΔ5/
1986 στη συνεδρίαση της και με το
πρα-κτικό 7/29.5.1996 καθόρισε την
τιμή ανά τ.μ. σε 20.000 δραχμές για την
εισφορά γης ενώ δεν έχει προηγηθεί
αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής
μονάδος στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Πατρών. Εξάλλου οι εξετασθέντες στο
ακροατήριο του δικαστηρίου μάρτυρες
Γ.Θ και Γ.Φ ανεβάζουν την αξία του ακινήτου ο μεν πρώτος μεσίτης σε 680.000
– 700.000 δρχ. το τ.μ. κατέθεσε δε ότι
δεν γνωρίζει την αξία του οικοπέδου αλλά ότι οι εργολάβοι για την αντιπαροχή
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δίδουν 33-35% λόγω της φύσης της
περιοχής που είναι από τις πολύ καλές
των Πατρών, ενώ ο δεύτερος μάρτυρας
πολιτικός μηχανικός που εξετάσθηκε
κατά πρόταση του καθού Δήμου, είναι
δε και υπάλληλος αυτού ανεβάζει την
αξία του σε 120€ ανά τ.μ. Επιπλέον
κατά τον καθού Δήμο ο αντικειμενικός
προσδιορισμός της περιοχής ανέρχεται
σε 137,90€, ωστόσο όμως δεν προσκομίζεται από κάποιον από τους διαδίκους κάποιο πρόσφορο αποδεικτικό
στοιχείο για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας του επιδίκου είτε
άλλου πρόσφορου συγκριτικά ακινήτου.
Εξάλλου το καθού Ελληνικό Δημόσιο
χωρίς να επικαλείται κάποιο πρόσφορο
στοιχείο, ούτε πολύ περισσότερο να
προσκομίζει τέτοιο, ανεβάζει την αξία
του σε 20.000 δρχ. ανά τ.μ. επικαλούμενο την τιμή που καθόρισε η επιτροπή
του αρ. 1 ΠΔ5/1986 το έτος 1996. Περαιτέρω ο αιτών επικαλείται και προσκομίζει προς ενίσχυση του αιτήματος
του, περί καθορισμού της αποζημίωσης
που δικαιούται, στο ποσό των 733,67
ευρώ α)το 27466/2001 εργολαβικό
προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών
οικοπέδου και β) την 27628/2001 πράξη
σύστασης ιδιοκτησίας της συμ/φου
Πατρών Π.Π-Γ καθώς και γ) την από
9.5.2006 Τεχνική έκθεση εκτίμησης του
απαλλοτριούμενου εδαφικού τμήματος
του αιτούντος, η οποία συντάχθηκε από
τον Πολιτικό Μηχανικό Α.Α.Σ. Σύμφωνα
με την έκθεση αυτή ο τελευταίος ανεβάζει με βάση το ποσοστό αντιπαροχής
που ανέρχεται σε 30% και το κόστος
αγοράς κατοικίας, που είναι 2000€ ανά
τ.μ. και το συνολικό κόστος-όφελος ανά
τ.μ. την αξία του οικοπέδου σε 217.620
ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία (έκθεση και
συμβόλαια) τα οποία αφορούν την αντιπαροχή, που έλαβε για το εναπομείναν
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τμήμα της ιδιοκτησίας του η οποία δεν
απαλλοτριώθηκε, δεν κρίνονται πρόσφορα για την εκτίμηση της αξίας του
διότι αυτή οφείλεται και στην ένταξη του
στο σχέδιο πόλεως και την συνέπεια
αυτής άνοδο της αξίας του, η οποία δεν
περιλαμβάνεται στην, κατά συνταγματική επιταγή, έννοια της πλήρους αποζημίωσης, αλλά λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου
(ΟλΑΠ 7, 8/2006 ΑΠ 1640/2006 ΕλλΔνη
47, 728-731 και 1677).
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι εκτιμητική επιτροπή του άρθ. 1 ΠΔ 5/1986
με τα από 17.1.1996 και 6.11.1996
πρακτικά συνεδρίασης της καθόρισε
και την τιμή μονάδος των επικειμένων
δένδρων και λοιπών συστατικών του
εδάφους προσκομίζονται δε για την
ση-μερινή αξία τους οι από 26.10.2006
και 11.1.2006 εκθέσεις εκτίμησης της
Δ/νσης έργων και Δ/νσης Περιβάλλοντος
και πρασίνου του Δήμου Πατρέων. Με
βάση αυτά τα δεδομένα το Δικαστήριο
κρίνει ότι η πλήρης αποζημίωση, δηλαδή αυτή με την οποία είναι δυνατόν
να αντικατασταθεί η απαλλοτριούμενη
έκταση του αιτούντος κατά τον κρίσιμο
χρόνο που είναι αυτός της συζητήσεως
της ένδικης αίτησης κατ’ άρθ.17§2 του
Συντάγματος, αν ληφθεί υπόψη η θέση,
η έκταση και γενικά ο οικονομικός προορισμός της, και τις υπάρχουσες οικονομικές και νομισματικές συνθήκες, χωρίς να υπολογισθεί η ανατίμηση ή υποτίμηση της από την εξαγγελία ή την κήρυξη της προκειμένης, λόγω (εφαρμογής
του σχεδίου πόλεως) ρυμοτομίας απαλλοτριώσεως ανέρχεται στο ποσό των
200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και
των επικειμένων, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό ανά τιμή μονάδος. Επισημαίνεται ακόμη ότι σύμφωνα
και με τη σχετική μείζονα σκέψη που
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προεκτέθηκε υπόχρεοι προς αποζημίωση είναι οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες και ο δήμος κατά την αναλογία
και τους όρους του νόμου (ΑΠ 824/2004
ό.π) και επομένως ο ισχυρισμός των καθών για έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης τους είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και τούτο διότι ανεξάρτητα από το
γεγονός ότι το πρώην 409 Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Πατρών έχει παραχωρηθεί
στο Υπουργείο Υγείας παραμένει στην
ιδιοκτησία του Ταμείου Εθνικής Αμύνης
όπως ομολογείται στις προτάσεις τους
και είναι αυτοί οι οποίοι ωφελούνται ως
παρόδιοι ιδιοκτήτες κατά τον χρόνο δικαστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης (ΑΠ 824/2004 ΕλλΔνη 45,1607).
Επίσης όσον αφορά το σχετικό ισχυρισμό του καθού Δήμου Πατρέων ότι
δεν οφείλει αποζημίωση επειδή αυτός
κατά τα προαναφερθέντα, συμψήφισε
την υποχρέωση του εισφοράς κατά τα
298,20 τ.μ. ο ισχυρισμός αυτός είναι
αβάσιμος προεχόντως γιατί στην ως
άνω συμβολαιογραφική πράξη, ρητά δήλωσε ότι οφείλει το ποσό της αποζημίωσης του τμήματος των 604,48 τ.μ. Εξάλλου και ο έτερος ισχυρισμός του καθού
Δήμου ότι δεν έχει καταστεί ρυμοτομούμενο το εν λόγω εδαφικό τμήμα αφού
μόνον έχει δεσμευθεί ως χαρακτηριζόμενο κοινωφελές, ανεξάρτητα από τη
νομική του βασιμότητα ή μη, το δικαστήριο περιορίζεται αποκλειστικώς και μόνον στον καθορισμό της δικαιούμενης
αποζημίωσης χωρίς να έχει εξουσία αλλά ούτε δικαιοδοσία να αποφανθεί για
άλλα ζητήματα π.χ. άρση απαλλοτρίωσης (ΟλΑΠ 21/1998 ΕλλΔνη 41, 26).
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω
η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή
εν μέρει ως βάσιμη και από ουσιαστική
άποψη κατά τα οριζόμενα ειδικότερα
στο διατακτικό. Τέλος η δικαστική δα-

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

711

πάνη του αιτούντος δικαιούχου της
απο-ζημιώσεως πρέπει να επιβληθεί εις
βάρος των υποχρέων αυτής υπολογίζεται δε βάσει των διατάξεων άθρ.100§1
επ. του Κώδικα Δικηγόρων (ΟλΑΠ
17/2000 ΕλλΔνη 41,958, ΑΠ 1593/2003
Δνη 45.721). Έτσι σε περίπτωση
ασκήσεως εμπρόθεσμης αιτήσεως για
τον οριστικό προσδιορισμό αποζημιώσεως περιλαμβάνει 1) τα απαραίτητα
έξοδα (κατ’ άρθ. 189§1 ΚΠολΔ) που
έγιναν για τη διεξαγωγή και υπεράσπι-

ση της δίκης 2) την αμοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου για την παράσταση
ενώπιον του Εφετείου (άρθ. 111 ίδιου
Κώδικα) και 3) την αμοιβή του δικηγόρου σε ποσοστό επί της καθοριζομένης
οριστικής αποζημιώσεως και δη 2% για
τη σύνταξη της αιτήσεως και 1% για
την σύνταξη των προτάσεων επί της
αιτή-σεως, όπως ορίζεται στο διατακτικό
(άρθ. 176, 180§1, 189§1, 191§2 ΚΠολΔ)
άρθ. 100 επ. Κώδικα περί Δικηγόρων και
18§4 ν.2882/2001).

970/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος Δικαστικός
Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ, Γεώργιος Πολυχρονόπουλος).
Κτηματολόγιο. Ο νομέας θεωρείται κύριος έναντι του ελληνικού δημοσίου εφόσον νέμεται μέχρι
την έναρξη ισχύος του νόμου 3127/2003 για δέκα έτη αδιατάρακτα με νόμιμο τίτλο από επαχθή
αιτία που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23/2/1945, εκτός αν ήταν κακόπιστος κατά
την κτήση της νομής ή ενέμετο το ακίνητο αδιατάρακτα επί 30 έτη μέχρι την έναρξη ισχύος
του νομού αυτού, εκτός αν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4
του Ν. 3127/2003. «1. Σε ακίνητο που
βρί-σκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή
μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του
έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των
2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί, ο
νομέ-ας του θεωρείται κύριος έναντι του
Δη-μοσίου, εφόσον :α) νέμεται, μέχρι την
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως, για δέκα (10) έτη το ακίνητο,
με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ
του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που
έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την
23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση
της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη, η
β) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του

νόμου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως
για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών,
εκτός εάν κατά την κτήση της νομής των
δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις
ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νομέας, εφόσον δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042
ΑΚ.2. Οι διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου εφαρμόζονται για ακίνητο
εμβαδού μέχρι 2.000 τ.μ. Για ενιαίο ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000
τ.μ. οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται μόνον εφόσον
στο ακίνητο υφίσταται κατά την 31-122002 κτίσμα που καλύπτει ποσοστό
τουλάχιστον 30% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης την περιοχή».
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Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του
υπ’ αριθμόν 18. 512/26-3-1981 συμβολαίου του Συμ/φου Αιτωλικού Γ.Ζ, που
μεταγράφηκε νόμιμα στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιτωλικού στον Τόμο 66 και αριθ. 80, ο ενάγων αγόρασε ένα οικόπεδο εμβαδού 23,
04 τ.μ. με την επ’ αυτού παλαιά οι-κία,
αποτελούμενη από ένα δωμάτιο με
είσοδο στον ισόγειο όροφο και από τα
δύο δωμάτια στον πρώτο όροφο, που
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του
Αιτωλικού, επί της δημοτικής οδού Χ.Τ
αρ. 38 και συνορεύει ανατολικά με την
οδό Μουργκάνας, δυτικά με ιδιοκτησία
Κ.Γ, αρκτικώς με δημοτική οδό Χ.Τ και
μεσημβρινώς με ιδιοκτησία αδερφών
Π.Α και πέραν αυτής με ιδιοκτησία
Π.Κ. Το εν λόγω ακίνητο αγόρασε από
την Σ.Δ. Τ, στην οποία είχε περιέλθει
εξ αγοράς από την Α.Λ, δυνάμει του
14923/24-7-1964 συμβολαίου του Συμ/
φου Αιτωλικού, που είχε μεταγραφεί νόμιμα στον Τόμο 52 και αριθ. 86 του ίδιου
Υποθηκοφυλακείου, ενώ στην τελευταία είχε περιέλθει εξ αγοράς από την
Μ.Ζ, δυνάμει του 1080/31-1-1950 συμβολαίου του αυτού ως άνω Συμ/φου,
που είχε μεταγραφεί νόμιμα στον Τόμο
46 και αριθ. 193 του ίδιου Υποθηκοφυλακείου, σε συνδυασμό με την υπ’
αριθ. 14922/24-7-1964 εγκριτική πράξη
αγοραπωλησίας του ίδιου Συμ/φου, που
μεταγράφηκε νόμιμα στον Τόμο 52 και
αριθ. 85 του ίδιου Υποθηκοφυλα-κείου.
Στην Μ.Ζ είχε περιέλθει, λόγω αγοράς,
από τον Ι.Μ, δυνάμει του υπ’ αριθ.
871/10-8-1949 συμβολαίου του ίδιου
Συμ/φου, που μεταγράφηκε νόμι-μα
στον Τόμο 46 και αριθ. 126 του ίδιου
Υποθηκοφυλακείου και τέλος σ’ εκείνον
(Ι.Μ) είχε περιέλθει λόγω αγοράς από
τους Μ.Τ, Κ.Χ και Κ.Τ, δυνάμει του υπ’

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

αριθ. 4098/13-1-1935 συμβολαίου του
Συμ/φου Αιτωλικού Σ.Κ, που μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο 43 και αριθ.
262 του ίδιου Υποθηκοφυλακείου. Το εν
λό-γω ακίνητο παρέλειψε ο ενάγων να
δη-λώσει στο Εθνικό Κτηματολόγιο, με
συνέπεια αυτό να φέρεται ως αγνώστου
ιδιοκτήτη. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι
από το έτος 1972 το κυρίως παρεμβάν
είχε καταγράψει το επίδικο ακίνητο ως
δημόσιο κτήμα, καθόσον είχε προέλθει
σε αδιευκρίνιστο χρόνο από την υποχώρηση της λιμνοθάλασσας και τη δημιουργία παλαιού αιγιαλού, πλην όμως
από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν
προέκυψε ότι αυτή η καταγραφή είχε
γνωστοποιηθεί στους δικαιοπαρόχους
του ενάγοντος και στον τελευταίο, ο
οποίος από το έτος 1981 που αγόρασε
το επίδικο ακίνητο και περιήλθε αυτό στη
νομή του, το νεμήθηκε με καλή πί-στη,
ασκώντας όλες τις προσιδιάζουσες στη
φύση του διακατατοχικές πράξεις, με
το να το κατοικεί, να το επιβλέπει και
να το συντηρεί, χωρίς ποτέ να ενοχληθεί από το κυρίως παρεμβάν. Άλλωστε το επίδικο ακίνητο βρίσκεται στο
κέντρο της πόλης του Αιτωλικού, όπως
κατέθεσε και η μάρτυρας του κυρίως
παρεμβάντος και είναι εντός σχεδίου
πόλεως, γεγονότα που ενισχύουν την
κρίση του Δικαστηρίου ότι ο ενάγων
ήταν καλόπιστος κατά την κτήση της
νομής του. Κατόπιν τούτων, ο ενάγων
θεωρείται κύριος έναντι του Ελληνικού
Δημοσίου, εφόσον αποδείχθηκε ότι το
επίδικο ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου
πόλεως και αυτός το νέμεται μέχρι την
έναρξη ισχύος του Ν. 3127/19-3-2003
(Τροποποίηση και συμπλήρωση των
νόμων 238/1995 και 2664/1998 για την
Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο), αδιαταράκτως για δέκα (10)
έτη, με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία,
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που έχει καταρτιστεί και μεταγραφεί μετά την 23-2-1945, κατά ως άνω, με καλή
πίστη, όπως απαιτεί το άρθρο 4 Ν. 3127/
2003. Η εκκαλουμένη άρα που δέχθηκε
τα ίδια και έκανε δεκτή την αγωγή,
απέρριψε την κυρία παρέμβα-ση,
αναγνώρισε ότι ο ενάγων είναι κύριος
του επιδίκου και διέταξε τη διόρθωση
της εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο, δεν έσφαλε, αλλά αντίθετα, ορθά
ερμήνευσε το νόμο και σωστά εκτίμησε

το αποδεικτικό υλικό, που τέθηκε υπόψη της, γι’ αυτό και οι αντίθετοι λόγοι της
έφεσης είναι αβάσιμοι και κατά συνέπεια
πρέπει η έφεση να απορ-ριφθεί ως
ουσία αβάσιμη. Τα δικαστικά έξοδα του
παρόντος βαθμού δικαιο-δοσίας πρέπει
να συμψηφιστούν στο σύνολο τους
μεταξύ των διαδίκων, επει-δή η ερμηνεία
του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε
ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθ. 179 τελ.
εδαφ. Κ.Πολ.Δ).

1018/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Αλεξάνδρα
Γιαννοπούλου, Δημήτριος Γιαννακός).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Συντέλεση της μέχρι την ισχύ του άρθρου 33 του ν. 2971/2001.
Διεκδίκηση αποζημίωσης επειδή δεν ωφελήθηκε ο παρόδιος ιδιοκτήτης. Εισάγεται
στο αρμόδιο καθ’ ύλην δικαστήριο που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία. Ένσταση
δεδικασμένου από τις αποφάσεις που καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδας. Απορρίπτεται.
Περιστατικά. Δικηγόρος. Αμοιβή του στις δίκες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 1 Ν. 653/1977 και 33
Ν. 2971/2001 προκύπτει ότι επί διανοίξεως ή διαπλατύνσεως εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών οδών, οι παρόδιοι
ιδιοκτήτες, τα ακίνητα των οποίων αποκτούν πρόσωπο από το έργο με πλάτος
μέχρι 20 μ. επί επαρχιακών ή δημοτικών
οδών και μέχρι 30 μ. επί εθνικών οδών,
υποχρεώνονται σε αποζημίωση ζώνης
πλάτους 15 μ. με την συμμετοχή τους
στις δαπάνες απαλλοτριώσεως των
ακινήτων τους που καταλαμβάνονται
από αυτές. Η επιβάρυνση δεν μπορεί
να υπερβαίνει το μισό του εμβαδού του
βαρυνομένου ακινήτου. Όταν οι διάδικοι
της αποζημιώσεως είναι και υπόχρεοι
για την πληρωμή αυτής επέρχεται συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώ-

σεων. Το τεκμήριο της ωφέλειας των
ιδιοκτητών των παρόδιων ιδιοκτητών
είναι για τις απαλλοτριώσεις που δεν
έχουν συντελεσθεί μέχρι την 19-1-2002
(άρθρ. 37 εδ. α΄ Ν. 2971/2001) μαχητό
και κρίνεται, μετά την κήρυξη της απαλλοτριώσεως από το αρμόδιο για τον οριστικό προσδιορισμό Εφετείο κατά την
ειδική διαδικασία του άρθρ. 33 Ν. 2971/
2001, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη
που θεωρεί ότι δεν υφίσταται το ως άνω
τεκμήριο. Σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως παύει να υπάρχει η
υποχρέωση του εικαζομένου ιδιοκτήτη
για την συμμετοχή του στις δαπάνες
της απαλλοτριώσεως και συνακόλουθα
η ιδιοκτησία του παύει να βαρύνεται με
υποχρέωση για απο-ζημίωση τρίτων ή
αυτοαποζημίωση. Για την αντίστοιχη δε
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έκταση οφείλεται αυτοδικαίως αποζημίωση, υπολογιζόμενη με την τιμή που
καθορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά από
το δικαστήριο για την απαλλοτρι-ούμενη
έκταση, για την οποία δεν ίσχυε το
τεκμήριο ωφέλειας (ΑΠ Ολομ. 10/2004
ΕλΔ 2004.712, ΑΠ 436/2006,920/2005
ΝΟΜΟΣ). Εξ άλλου με την διάτα-ξη
του άρθρ. 37 παρ. α΄ του ιδίου νόμου
(2971/2001) ορίσθηκε ότι η ισχύς των
διατάξεων του άρθρου 33 αρχίζει μετά
την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του στην ΕτΚ και εφαρμόζεται
και για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που δεν έχουν μέχρι της ισχύος
του συντελεσθεί. Προ της ισχύος του
νόμου αυτού και του άρθρου 33 παρ. 1
αυτού, σε περίπτωση αμφισβητήσεως
του παρόδιου ιδιοκτήτη ότι ωφελείται
το ακίνητο του από τη διάνοιξη, διαπλάτυνση, βελτίωση κλπ. των οδών που
προαναφέρθηκαν και προβολής ισχυρισμού του ότι αυτός δεν υποχρεούται
σε αυτοαποζημίωση, εδημιουργείτο
διαφορά, για την επίλυση της οποίας
αρμόδια ήταν τα πολιτικά δικαστήρια,
που δίκαζαν κατά την τακτική διαδικασία (ΟλΑΠ 1/1988 ΕλλΔνη 29.1569,
ΟλΑΠ 8/1999 ΝοΒ 48.442). Επομένως,
από το συνδυασμό των διατάξεων των
άρθρων 33 παρ. 1 και 37 περ. α΄ του ν.
2971/2001 συνάγεται σαφώς ότι ο ισχυριζόμενος ότι δεν ωφελείται από τη διάνοιξη της εθνικής οδού, επιδιώκοντας
την ανατροπή του τεκμηρίου ωφελείας,
ώστε να αποζημιωθεί και για το τμήμα
για το οποίο θεωρήθηκε ότι αυτοαποζημιώνεται ως ωφελούμενος παρόδιος,
δικαιούται να ασκήσει σχετική αγωγή
ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην δικαστηρίου, η οποία δικάζεται κατά την
τα-κτική διαδικασία, εφόσον η απαλλοτρίωση έχει συντελεσθεί μέχρι την ισχύ
του άνω άρθρου 33 του ν. 2971/2001
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(βλ. ΕφΠατρ 605/2003, 662/2003 και
1047/2003, αδημ.). Σημ. Η πρώτη
απόφαση (605/2003) έχει δημοσιευθεί
στην ΑχΝομ 2004/504. Η δημοσίευση
των δύο άλλων αποφάσεων του ίδιου
έτους ήταν περιττή. Η απόφαση ακολουθεί …..της ΕΠ 661/2006 που είναι
πιο αναλυτική. Αναφέρει τις ίδιες τρεις
αποφάσεις του Εφ. Πατρών όπως η παρούσα με την επεξήγηση ότι οι αποφάσεις καμία από τις αποφάσεις αυτές είναι
«αδημ. σε νομ. περιοδικό». Συνε-πώς η
Αχ. Νομ. δεν είναι νομικό περιοδικό;
Στην προκειμένη περίπτωση ο
ενάγων εκθέτει ότι απαλλοτριώθηκε
νόμιμα το ακίνητο του που περιγράφεται στη αίτηση για την εκτέλεση του
έργου της βελτιώσεως της ευρείας
πα-ρακάμψεως Πατρών. Ότι για την
απαλ-λοτρίωση αυτή έχει καθορισθεί η
οριστι-κή τιμή μονάδας αποζημιώσεως
με την υπ’ αριθμ. 891/1999 απόφαση
του Δι-καστηρίου τούτου και έχει γίνει
αναγνώ-ριση των δικαιούχων με την
υπ’ αριθμ. 225/1996 απόφαση του
Μον/λούς Πρωτ/κείου Πατρών και ότι
αυτός ως παρόδιος ιδιοκτήτης της
οδού δεν απο-ζημιώθηκε για ολόκληρη
την απαλλο-τριωθείσα έκταση και
υποχρεώθηκε, λόγω της τεκμαιρομένης
ωφελείας, σε αυτοαποζημίωση τμήματος
του ακινή-του του, ενώ ουδεμία ωφέλεια
προσπο-ρίσθηκε από το ως άνω έργο,
αλλά αντιθέτως ζημιώθηκε από αυτό. Ο
ενά-γων επικαλούμενος ότι η εφαρμογή
των διατάξεων περί αυτοαποζημίωσεως
είναι αντίθετες με το άρθρ. 1 της ΕΣΔΑ
ζητεί να υποχρεωθεί το εναγόμενο να
του καταβάλει το ποσό των 79.344
ευρώ, άλλως το ποσό των 49.068 ευρώ,
με βάση την οριστική τιμή που καθορίσθηκε, με τον νόμιμο τόκο από την
επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή
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παραδεκτώς εισήχθη στο πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο κατά την τακτική διαδικασία, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην
μείζονα σκέψη, αφού η επίδικη απαλλοτρίωση είχε συντελεσθεί πριν από
την θέση σε ισχύ του Ν. 2971/2001 και
πρέ-πει να απορριφθεί σαν αβάσιμος ο
1ος λόγος της εφέσεως, με τον οποίο
υπο-στηρίζεται ότι αρμόδιο καθ’ ύλη
για την εκδίκαση της υποθέσεως ήταν
το Εφε-τείο σύμφωνα με την διάταξη
του άρθρ. 33 παρ. 1 Ν. 2971/2001. Το
καθ’ ού προβάλει, με τις προτάσεις του,
την έν-σταση δεδικασμένου από την ως
άνω υπ’ αριθμ. 891/1999 απόφαση του
Δι-καστηρίου τούτου, με την οποία καθορίσθηκε η οριστική τιμή μονάδας αποζημιώσεως για όλους τους δικαιούχους των
απαλλοτριωθέντων ακινήτων καθώς, και
από την υπ΄ αριθμ. 225/1996 από-φαση
του Μον/λούς Πρωτ/κείου Πα-τρών,
με την οποία έγινε η αναγνώριση των
δικαιούχων της αποζημιώσεως. Η
ένσταση αυτή είναι απορριπτέα ως κατ’
ουσίαν αβάσιμη, γιατί, όπως προκύ-πτει
από τις αποφάσεις αυτές, το επίδι-κο
δικαίωμα του ενάγοντος δεν απετέ-λεσε
αντικείμενο των δικών επί των οποί-ων
εκδόθηκαν οι ως άνω αποφάσεις.
Αποδεικνύονται τα εξής:(Α) Με
την υπ’ αριθμ. 1149641/9011/23-121993 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄
10/14-1-1994) απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά για λόγους δημοσίας ωφελείας
και συγκεκριμένα για την βελτίωση της
ευρείας παρακάμψεως Πατρών, με την
κατασκευή του τμήματος ΚΙ – Κ4 (Χάραδρος – Διακονιάρης), έκταση συνολικού εμβαδού 494.585 τ.μ., ευρισκομένη εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Πατρέων, στην περιοχή ΚΤΕΟ
μέχρι και τον Άγιο Τρύφωνα και ειδικώτερα στις περιοχές Μποζαΐτικα, Άνω και
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Κάτω Συχαινών, Βούντενης, Βαλβιτσίου, Γηροκομείου Πατρών και Αγίου
Τρύφωνα. Η έκταση αυτή εμφανίζεται
στο από Ιούλιο 1993 και με τον αριθμό
Τ1 κτηματολογικό διάγραμμα της Δ/
νσεως Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, που έχει
συντάξει για την ανάδοχο «ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» η Γ. Π και έχει
θεωρήσει ο Δ/ντής της Δ/νσεως Δ12 την
10-9-1993, καθώς επίσης και στους κτηματολογικούς πίνακες και τα κτηματολογικά διαγράμματα που συντάχθηκαν
από τον Τοπ. Μηχ. Δ.Λ και θεωρήθηκαν
από τον Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
Ν. Αχαΐας Π.Σ την 22-9-1994, με στοιχεία
Σ1α, Σ1- Τ1….Στην απαλλο-τριωθείσα
έκταση περιλαμβάνεται και το υπ ‘
αριθμ. 70 ακίνητο, εμβαδού 10.526
τ.μ., της κυριότητας του ενά-γοντος,
την οποία απέκτησε με βάση το υπ’
αριθμ. 7985/1982 δωρητήριο συμβόλαιο του Συμβ/φου Πατρών Α.Σ, που
μετεγράφη νομίμως. Από το ακίνητο
αυτό απαλλοτριώθηκε έκταση εμβαδού
5.804 τ.μ., ενώ για έκταση εμβαδού
2.088 τ.μ. ο ενάγων δεν αποζημιώθηκε,
κατ’ εφαρμογή τεκμηρίου αυτοαποζημιώσεως του άρθρ. 1 Ν. 653/1977.
Με την υπ’ αριθμ. 689/1996 απόφαση
του Μον/λούς Πρωτ/κείου Πατρών καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή μονάδας
αποζημιώσεως και με την προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου
τούτου η οριστική τιμή, ενώ με την υπ’
αριθμ. 225/1996 απόφαση του Μον/
λούς Πρωτ/κείου Πατρών ο ενάγων
αναγνωρίσθηκε δικαιούχος της καθορισθείσας αποζημιώσεως για την
απαλλοτριωθείσα έκταση.
Το ακίνητο του ενάγοντος ήταν
άρτιο και οικοδομήσιμο (βλ. από Σεπτέμβριο 1999 έκθεση πραγμ/νης,
που είχε διαταχθεί με την υπ’ αριθμ.
80/1998 απόφαση του Δικαστηρίου
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τούτου), βρίσκεται 5 χλμ. περίπου από
το κέντρο της Πάτρας και στην περιοχή
έχουν ανεγερθεί αρκετές κατοικίες και
μάλιστα πολυτελούς κατασκευής. Το
εναπομείναν τμήμα του ακινήτου, ανερχόμενο κατά την ως άνω έκθεση πραγματογνωμοσύνης σε 4.176 τ.μ. και κατά
τον ενάγοντα σε 4.722, 61 τ.μ. (βλ. προσκομιζόμενη από 13-5-2006 τεχνική
έκθεση του Αρχ. Μηχ. Ε.Μ), παραμένει
μεν άρτιο οικόπεδο, επειδή είναι μεγαλύτερο των 4.000 τ.μ., έχει χάσει όμως
την οικοδομησιμότητα του. Στην διαπίστωση αυτή συμφωνούν τόσο οι πραγματογνώμονες, ο ένας εκ των οποίων
εξετάσθηκε και ως μάρτυρας του εναγομένου στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
(Π.Μ), όσο και ο συντάκτης της παραπάνω τεχνικής εκθέσεως. Τούτο διότι το
τμήμα αυτό βρίσκεται σχεδόν ολόκληρο
μέσα στην Ζώνη των 40 μέτρων από το
όριο της απαλλοτριώσεως, όπου σύμφωνα με το Π.Δ, 347/25-8/2-9-1993
(ΦΕΚ 146 Α΄) απαγορεύεται η δόμηση.
Το τμήμα που απομένει πέραν της Ζώνης έχει σχήμα αμβλυγωνίου τριγώνου
με μέγιστο πλάτος (ύψος) 8, 89 μ. και
είναι πρακτικά ανεκμετάλλευτο, αφού
δεν είναι δυνατό να ανεγερθεί επ’ αυτού
κτίσμα, λόγω του σχήματος του (βλ. την
έκθεση πραγμ/νης, την τεχνική έκθεση
και το από Απρίλιο 2005 τοπογραφικό
διάγραμμα που την συνοδεύει, στο
οποίο εμφαίνεται η απομένουσα προς
δόμηση έκταση με τους αριθμούς 2526…30-25). Περαιτέρω το ακίνητο του
ενάγοντος εξακολουθεί να έχει επικοινωνία με δημοτική οδό πλάτους 4μ.,
την οποία είχε και προ της απαλλοτριώσεως, ενώ δεν απέκτησε πρόσβαση
προς την περιμετρική οδό, αφού αυτή
είναι κλειστή οδός, ούτε προβλέπεται
η κατασκευή παράπλευρης οδού (βλ.
από 8-2-2005 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε./
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Π.Α.Θ.Ε/ΥΠΕΧΩΔΕ). Τέλος το απομένον τμήμα κείται κάτω από κοιλαδογέφυρα που έχει κατασκευασθεί σε ύψος
12 μ., από την οποία διέρχεται η περιμετρική οδός. Με βάση όλα τα ανωτέρω
ο ενάγων όχι μόνον δεν ωφελήθηκε
από την διάνοιξη και κατασκευή της
νέας οδού, αλλά ζημιώθηκε, αφού το
ενα-πομένον ακίνητο του καθίσταται μη
οικοδομήσιμο. Επομένως δεν ισχύει γι’
αυτόν το τεκμήριο ωφελείας του άρθρ.
1Ν. 653/1977 και δεν έχει υποχρέωση
αυτοαποζημιώσεως, για το τμήμα των
2.088 τ.μ. Κατά συνέπεια ο ενάγων πρέπει να αποζημιωθεί με βάση την καθορισθείσα οριστική τιμή αποζημιώσεως με
την υπ’ αριθμ. 891/1999 απόφαση του
Δικαστηρίου τούτου των 8.000 δρχ./τ.μ.
ή 23,50 ευρώ/τ.μ, ήτοι με το ποσό των
(2.088 τ.μ. Χ 23,50 ευρώ=) 49.068 ευρώ.
Έτσι έκρινε και η εκκαλουμένη, η οποία
ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τον
νό-μο και καλώς εξετίμησε τις αποδείξεις
και πρέπει να απορριφθεί σαν αβάσιμος
ο 2ος λόγος της εφέσεως, με τον οποίο
υποστηρίζονται τα αντίθετα…Η δικηγορική αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του δικαιούχου της αποζημιώσεως
που πρέπει να επιδικαστεί και να περιέλθει σ’ αυτόν συνίσταται στο ποσό
που προκύπτει κατ’ εφαρμογήν των οικείων διατάξεων του Κώδικα των Δικηγόρων (άρθρα 100 επ,). Διότι αυτό αποτελεί την νόμιμη αμοιβή, άρα τη δαπάνη
στην οποία αναγκαίως αυτός υποβάλλεται. Για το λόγο αυτό κατά τον καθορισμό της δικηγορικής αμοιβής αφενός
δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν ιδιαίτερη
με τον δικηγόρο συμφωνία (εργολαβία
δίκης) και αφετέρου το ποσό αυτής δεν
υπόκειται σε συμψηφισμό, ούτε σε μείωση ή περιορισμό, κατά το άρθρο 22
του νόμου 3693/1957, αφού έτσι ο δικαιούχος θα επιβαρυνόνταν με την διαφο-
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ρά, με αποτέλεσμα τη φαλκίδευση του
ποσού της αποζημιώσεως (ΑΠ Ολομ.
17/2000 ΕλΔ 2000, 958). Περαιτέρω
σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ.
100 παρ. 1 του Ν. 3026/1954 «Κώδικας
Δι-κηγόρων». «Το ελάχιστον όριον της
αμοι-βής δια την σύνταξιν κυρίας αγωγής
ορίζεται εις ποσοστόν 2% επί της αξίας
του αντικειμένου της αγωγής..», ενώ
κατά την διάταξη του άρθρ. 107 παρ. 1
«Δία την σύνταξιν προτάσεων επί της
πρώτης συζητήσεως της υποθέσεως,
το ελάχιστον όριον της αμοιβής του μεν
Δικηγόρου του εναγομένου είναι ίσον
προς το δια την σύνταξιν αγωγής, κλπ.
οριζόμενον εν άρθροις 100 επ. του δε
Δικηγόρου του ενάγοντος είναι το ήμισυ
ταύτης». Τέλος κατά την διάταξη του
αρθρ. 114 παρ. 5 «Προκειμένου περί
αιτήσεως προσδιορισμού αποζημιώσεως απαλλοτριουμένων δια δημοσίαν
ανάγκην ή ωφελείαν ακινήτων, το ελάχιστον όριον της αμοιβής κανονίζονται
υπό του άρθρου 100 επί τη βάσει της
αξίας των ακινήτων τούτων». Κατά
συνέπεια η δικηγορική αμοιβή στις δίκες
προ-σδιορισμού αποζημιώσεως από
απαλ-λοτρίωση για τον δικηγόρο του
ενά-γοντος ανέρχεται σε ποσοστό (2% +
1%) 3% επί της αξίας του απαλλοτριου-

μένου ακινήτου.
Στην προκειμένη περίπτωση με
βάση την επιδικασθείσα αποζημίωση
των 49.068 ευρώ η αμοιβή του πληρεξουσίου Δικηγόρου του ενάγοντος είναι
(49.068 Χ 3% =) 1.472, 04 ευρώ. Στο
ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν
και τα λοιπά δικαστικά έξοδα του ενάγοντος από την άσκηση της αγωγής
(επιδόσεις κλπ.) (άρθρ. 189 ΚΠολΔ),
που υπερβαίνουν τα 27,94 ευρώ.
Επο-μένως νομίμως επεδίκασε η εκκαλουμένη απόφαση στον ενάγοντα δικαστική δαπάνη 1.500 ευρώ και πρέπει να
απορριφθεί σαν αβάσιμος ο ισχυ-ρισμός
του εκκαλούντος, που περιέ-χεται στον
3ο λόγο της εφέσεως, ότι έπρεπε να
εφαρμοσθεί η διάταξη του άρθρ. 22
Ν. 3693/1957 και η κρινόμενη έφεση
στο σύνολο της και να καταδι-κασθεί
το εκκαλούν στην δικαστική δα-πάνη
του εφεσίβλητου του παρόντος βαθμού
δικαιοδοσίας, επειδή ηττάται (άρθρ.
183, 176 ΚΠολΔ), μη εφαρμοζο-μένου
του άρθρ. 22 Ν. 3693/1957, εφ’ όσον
η παρούσα υπόθεση αφορά καταβολή αποζημιώσεως από αναγκαστική
απαλλοτρίωση (ΕφΠατρ. 428/2004
αδημ.), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

1066/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ιωάννα Κλάπα, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Ζαχαρόπουλος, Μαρία Καμβύση).
Διοικητικές διαφορές. Αγωγικό αίτημα με το οποίο διώκεται η αναγνώριση χρονικού
διαστήματος ως χρόνος προϋπηρεσίας της ενάγουσας ως αναπληρώτριας εκπαιδευτικού
δεν άγεται σε αναγνώριση περί υπάρξεως ή μη έννομης σχέσης ιδιωτικού δικαίου, αλλά
έννομης σχέσης που ανάγεται σε διοικητικό ζήτημα – αναγνώριση προϋπηρεσίας με
εντεύθεν συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές συνέπειες που ανήκει στη δικαιοδοσία των
εκάστοτε αρμοδίων οργάνων της διοίκησης, οι αποφάσεις των οποίων ως εκτελεστές
διοικητικές πράξεις προσβάλλονται ενώπιον του διοικητικών δικαστηρίων. Έφεση.
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Πρόσθετοι λόγοι έφεσης. Εκκληθέντα κεφάλαια. Έννοια του όρου ¨κεφάλαιο¨. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρο 7
παρ. 1 εδ. α’ του ν. 702/1977 ¨ περί
υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά
δικαστήρια…¨, συνάγεται ότι αποτελούν
διοικητικές διαφορές ουσίας οι αναφυόμενες από την αναγνώριση παραχωρήσεως ή απονομής δικαιώματος ή ευεργετήματος ή οιασδήποτε άλλης παροχής, της αρνήσεως ικανοποιήσεως εν
όλω ή εν μέρει τοιούτου αιτήματος, ως
και της μεταβολής καταστάσεως που
δημιουργήθηκε με διοικητική πράξη την
εφαρμογή της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφαλίσεως (πρβλ. Α.Π. 310/
2007 αδημ. σε νομικά περιοδικά, Α.Π.
31/2004 Ε.Εργ.Δ. 2004.726). Τέλος,
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ΄
του ως άνω νομού στην αρμοδιότητα του
τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται, μεταξύ άλλων, η εκδίκαση αιτήσεων
ακυρώσεως ατομικών πράξεων των
διοικητικών αρχών που αφορούν στην
πρόσληψη και γενικά την κατάσταση του
προσωπικού του Δημοσίου, των δή-μων
και κοινοτήτων και των λοιπών προσώπων δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητα
από τη σχέση που συνδέει το προσωπικό αυτό, εφόσον δεν πρόκειται για ανώτατους υπαλλήλους (ΣτΕ 1337/1998
αδημ.). Ενόψει των ανωτέρω, με το
αγω-γικό αίτημα με το οποίο διώκεται η
αναγνώριση των χρονικών διαστημάτων
από 7-2-2001 μέχρι 30-6-2001 και από
1-9-2001 μέχρι 18-10-2001 ως χρόνος
προϋπηρεσίας της ενάγουσας ως αναπληρώτριας εκπαιδευτικού δεν άγεται
σε αναγνώριση περί υπάρξεως ή μη
έν-νομης σχέσης ιδιωτικού δικαίου, αλλά
έννομης σχέσης αναγομένης σε διοικητικό ζήτημα – αναγνώριση προϋπηρεσίας με εντεύθεν συνταξιοδοτικές και
ασφαλιστικές συνέπειες – που ανήκει

στη δικαιοδοσία των εκάστοτε αρμοδίων
οργάνων της διοίκησης, οι αποφάσεις
των οποίων ως εκτελεστές διοικητικές
πράξεις προσβάλλονται ενώπιον του
διοικητικών δικαστηρίων. Επομένως,
κατά το αίτημα αυτό, η αγωγή απαραδέκτως φέρεται προς κρίση ενώπιον
των πολιτικών δικαστηρίων, τα οποία
στε-ρούνται δικαιοδοσίας.
Από τις διατάξεις των άρθρων
591 παρ. 1 και 674 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι και στη διαδικασία των εργατικών διαφορών πρόσθετοι λόγοι έφεσης, που ασκούνται και με τις προτάσεις, είναι παραδεκτοί μόνο εφόσον
ανάγονται σε εκκληθέντα ή σε αναγκαίως συνεχόμενα με αυτά κεφάλαια της
προσβαλλόμενης απόφασης (ΑΠ 54/
2005 ΕλλΔνη 46, 1695, Εφ.Πειρ. 796/
2006 ΔΕΕ 2007 230, ΕφΑΘ 8217/2004
ΕλλΔνη 46, 1545). Οι όροι ¨ κεφάλαια¨
και ¨ αναγκαίως συνεχόμενα κεφάλαια¨
της εκκληθείσας απόφασης, συνιστούν
τον πυρήνα των περί αντέφεσης και προσθέτων λόγων ρυθμίσεων. Η έννοια των
όρων αυτών, που χρησιμοποιούνται και
στα περί αναψηλάφησης και αναίρεσης
κεφάλαια του ΚΠολΔ, δεν δίδεται από
το νόμο. Η επιστήμη και η νομολογία,
ερμηνεύουσες τους παραπάνω όρους,
χαρακτηρίζουν ως κεφάλαια τις οριστικές διατάξεις της εκκαλούμενης απόφασης δια των οποίων το πρωτοβάθμιο
δι-καστήριο αποφαίνεται για κάθε μία
από τις υποβληθείσες σ’ αυτό αυτοτελείς
αιτήσεις περί παροχής έννομης προστασίας, τις έχουσες δηλαδή αυτοτελή
και αυτόνομη ιστορική και νομική
θεμε-λίωση. Η έννοια του κεφαλαίου
ισοδυ-ναμεί επομένως με την οριστική
διάταξη, η οποία αποτελεί την τελευταία
λέξη του δικαστηρίου της ουσίας επί του
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συγκεκριμένου αντικειμένου δίκης. Δεν
συνιστούν κεφάλαια της αποφάσεως τα
κατ’ιδίαν πραγματικά ή νομικά ζητή-ματα
που επιλύει η απόφαση. Κριτήριο για την
οριοθέτηση του κεφαλαίου δεν αποτελεί
ο λόγος, αλλά το αίτημα της εφέσεως
για την εξαφάνιση ή μεταρ-ρύθμιση
οριστικής διατάξεως, που διέγ-νωσε
αυτοτελή αίτηση, αίτηση δηλαδή με
αυτοτελή, αυτόνομη ιστορική και νομική θεμελίωση (Α.Π. 132/2004 ΕλλΔνη
2004. 775, ΑΠ 671/2003, ΕλλΔνη 2003.
1341, ΕφΠειρ. 796/2006 ΔΕΕ 2007.
230, ΕφΑθ. 2588/2003 Ελλ.Δνη 2004.
1484, βλ. Ν. Νίκα, Πολιτική Δικονομία,
τόμ. ΙΙΙ, σελ. 178 επ., Κ.Μακρίδου,
Πρό-σθετοι λόγοι εφέσεως, σελ. 37 επ.,
42 επ., Μπακόπουλο, ΕλλΔνη 1992.
1144). Περαιτέρω, η θεωρία και η νομολογία διέπλασαν ερμηνευτικώς δύο
κα-τηγορίες αναγκαίως συνεχόμενων
κε-φαλαίων. Στην πρώτη υπήγαγαν
τις κρί-σεις περί εννόμων σχέσεων, η
μία των οποίων αποτελεί προδικαστικό
ζήτημα της άλλης ή κατ’ άλλη διατύπωση
της κρίσεις περί των απαιτήσεων που
πη-γάζουν από την ίδια (κατά μια άποψη
ιστορική ή κατ’ άλλη ιστορική και νομική) αιτία κατά την εξέλιξη της αυτής
έννομης σχέσης (βλ. Μπακόπουλο,
ό.π.σελ. 1137 επ., Κ. Μακρίδου, ο.π.
σελ. 71 επ.). Επί συρροής, όμως περισσοτέρων ιστορικών βάσεων, το κοινό
αίτημα είναι δυνατόν να θεμελιώνεται σε
τελείως άσχετες μεταξύ τους ιστορικές
βάσεις δηλαδή σε συμπλέγματα πραγματικών περιστατικών που απορρέουν
από διάφορα βιοτικά συμβάντα. Αυτό
συμβαίνει λ.χ. επί αγωγών με διαφορετικό τρόπο κτήσης του εμπραγμάτου
δικαιώματος. Στην περίπτωση αυτή,
όπου σωρεύονται περισσότερες δικονομικές αξιώσεις, υπάρχουν τόσα αντικείμενα της δίκης όσες είναι οι διαφορετικές
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ιστορικές βάσεις που θεμελιώνουν το
κοινό αίτημα. Τα διάφορα δε αντικείμενα
δίκης που εισάγονται από τον ενάγοντα,
καταλήγουν στη δημιουργία ιδιαίτερων
κεφαλαίων της εκκαλούμενης απόφασης (ΕφΑθ 4835/1978 ΝοΒ 27. 1115.
Αθ. Κρητικού:Αποζημίωση από τρο-χαία
αυτοκινητικά ατυχήματα, εκδ. 1992,
αριθ. 2612 σελ 860). Στην προκειμένη
περίπτωση, με την υπό κρίση έφεση
το εκκαλούν παραπονείται πρώτον ότι
η εκκαλουμένη, εσφαλμένα εφαρμόζοντας το νόμο και πλημμελώς εκτιμώντας
το αποδεικτικό υλικό, απέρριψε την ένσταση περί καταχρηστικής ασκήσεως
της αγωγής, δεύτερον ότι, κατ’ εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, επιδίκασε στην ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη
τις αποδοχές για χρονικό διάστημα
κα-τά το οποίο δεν παρείχε πραγματική
εργασία και τρίτο ότι, κατ’ εσφαλμένη
κρίση, δέχθηκε ότι το εκκαλούν παρανόμησε. Περαιτέρω, με τον πρώτο των
προσθέτων λόγων, που ασκήθηκαν
με από 18-5-2005 και υπ’ αριθμ. εκθ.
58/2005 αυτοτελές δικόγραφο, το εκκαλούν παραπονείται ότι, κατ’ εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση
του αποδεικτικού υλικού, αναγνώρισε
ως χρόνο προϋπηρεσίας το χρονικό
διάστημα από 17-9-2001 μέχρι 17-102001 και εντεύθέν επιδίκασε τις αντίστοιχες για το χρονικό διάστημα αποδοχές αλλά και αυξημένη αναλογία δώρου Χριστουγέννων. Ως προς το πρώτο
σκέλος (αναγνώριση προϋπηρεσίας) ο
εν λόγω πρόσθετος λόγος απορριπτέος τυγχάνει πρωτίστως ως αλυσιτελής,
λόγω της απορρίψεως του σχετικού
αγωγικού αιτήματος, όπως προεξετέθη,
ενώ ως προς δεύτερο σκέλος του που
αφορά στις επιδικασθείσες αποδοχές
παραδεκτός τυγχάνει καθόσον συνέχεται με το εκκληθέν κεφάλαιο που
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αφορά στις επιδικασθείσες αποδοχές
της ενάγουσας. Εξάλλου, και ο δεύτερος των προσθέτων λόγων, με τον
οποίο το εκκαλούν παραπονείται ότι η
εκκαλουμένη επιδίκασε το σύνολο των
ακαθαρίστων αποδοχών, ενώ η ενάγουσα ζητούσε τις καθαρές αποδοχές,

τυγχάνει παραδεκτός καθόσον συνέχεται με το προαναφερθέν εκκληθέν κεφάλαιο. Μετά ταύτα, απορριπτέος τυγχάνει ως αβάσιμος ο περί απαραδέκτου
των ανωτέρω προσθέτων λόγων ισχυρισμός της εφεσίβλητης.

1105/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Παρασκευή Ρήγα).
Αλβανός υπήκοος που εμφανίστηκε στις ελληνικές αρχές ως έλληνας με ψευδές αλβανικό
διαβατήριο ως προς το επώνυμο. Ακύρωση του διαβατηρίου αυτού με τελεσίδικη απόφαση
αλβανικού δικαστηρίου. Αποτελεί δεδικασμένο αυτό για τα Ελληνικά Δικαστήρια. Περιστατικά.

Ο αιτών, Αλβανός υπήκοος και
κάτοικος σήμερα Ναυπάκτου εισήλθε
στην Ελλάδα το έτος 1998, δηλώνοντας
ομογενής από τη Βόρεια Ήπειρο και
κάνοντας χρήση κατά την είσοδο του στη
Χώρα του υπ’ αριθ. 1277712/4-12-1998
εθνικού διαβατηρίου, που εκδόθη-κε επ’
ονόματι του με το επώνυμο Ko-nomi
από τη Δημοκρατία της Αλβανίας και
την Αστυνομική Διεύθυνση του Αυ-λώνα.
Επιπλέον, ο αιτών επέδειξε το ως άνω
αλβανικό διαβατήριο στην αρ-μόδια
Αστυνομική Διεύθυνση της Ελλά-δας
και πέτυχε έτσι να εκδοθεί επ’ ονόματι του και Ειδικό Δελτίο ταυτότητας
Ομογενούς με το επώνυμο Konomi,
εξασφαλίζοντας τη νόμιμη παραμονή
του στην Ελλάδα. Εν συνεχεία ο αιτών
επέδειξε επανειλημμένα και σε ανεξακρίβωτους χρόνους το ως άνω διαβατήριο σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες της
Χώρας (ΔΟΥ Ναυπάκτου, ΙΚΑ Ναυπάκτου κλπ) και πέτυχε την έκδοση των
οικείων δημοσίων εγγράφων επ’ ονόματι
του με το παραπάνω επώνυμο. Με την
υπ’ αριθ. 71/2006 απόφαση του Δικα-

στηρίου της Δικαστικής Περιφέρειας
του Αυλώνα Αλβανίας, που εκδόθηκε
κατόπιν αιτήσεως του εκκαλούντος βεβαιώθηκε ότι το παραπάνω διαβατήριο
είναι ψευδές κατά περιεχόμενο και ειδικότερα κατά το αναγραφόμενο σε αυτό
επώνυμο (Konomi αντί του αληθούς
Veliaj), ότι ο αναγραφόμενος σε αυτό
jorgo konomi του Ilia και της Eleni είναι
ένα και το αυτό πρόσωπο με τον αιτούντα και ότι, επομένως, ο αιτών δεν είναι
ομογενής από τη Βόρεια Ήπειρο αλλά
αλλογενής. Επίσης με την παραπάνω
αλλοδαπή δικαστική απόφαση κρίθηκε
ότι το ως άνω ψευδές δημόσιο έγγραφο
(διαβατήριο) εκδόθηκε κατόπιν δηλώσεως του ίδιου του αιτούντος, ο οποίος
εξαπάτησε τους αρμόδιους υπαλλήλους της Αστυνομικής Διεύθυνσης του
Αυλώνα Αλβανίας και τους δήλωσε το
ψευδές επώνυμο Konomi αντί του αληθούς Veliaj, πιεζόμενος από τις οικονομικές ανάγκες που τον ανάγκασαν να
μεταναστεύσει στην Ελλάδα, τελώντας
όμως εν γνώσει του ψευδούς της
δηλώ-σεως και όχι από παραδρομή.
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Οι ως άνω παραδοχές της αλλοδαπής
δικα-στικής απόφασης δεν μπορούν να
ελεγ-χθούν από το Δικαστήριο τούτο, το
οποίο κατά την αναγνώριση του δεδικασμένου περιορίζεται αποκλειστικώς στον
έλεγχο των προϋποθέσεων του άρθρου
24 της από 17 Μαΐου 1993 δι-μερούς
(ελληνοαλβανικής) διεθνούς σύμβασης,
που κυρώθηκε με το ν. 2311/1995 και
δεν προβαίνει σε κατ’ ουσίαν αναδίκαση
της υποθέσεως. Έτσι, τυχόν σφάλματα
του αλλοδαπού δικαστηρίου είτε ως
προς την εκτίμηση των αποδεί-ξεων,
είτε ως προς την εφαρμογή του νόμου,
δεν εμποδίζουν την αναγνώριση του
δεδικασμένου (έτσι για τα άρθρα 323 και
905 ΚΠολΔικ ΑΠ 950/1991ΝοΒ 41/289,
Κουσούλης σε Κεραμέως /Κονδύλη
/Νίκα Ερμ ΚΠολΔικ 2000 υπό το άρθρο
323 αριθ. 4), με την επιφύλα-ξη βέβαια
της τυχόν αντίθεσης στη δη-μόσια
τάξη κατ’ άρθρο 24 στ΄, ε της ως άνω
Ελληνοαλβανικής διεθνούς Σύμβα-σης.
Η ως άνω αλβανική δικαστική απόφαση
είναι τελεσίδικη και αμετά-κλητη και έχει
αποκτήσει ισχύ δεδικα-σμένου σύμφωνα
με τα άρθρα 442, 443, 444, 451, 472 και
510 παρ. 2 εδ. α΄ του Αλβανικού Κώδικα
Πολιτικής Δικο-νομίας, όπως προκύπτει
από την υπ’ αριθ. 171/25-5-2006
γνωμοδότηση (νο-μική πληροφορία)
του Ελληνικού Ινστι-τούτου Διεθνούς
και Αλλοδαπού Δικαί-ου. Για την ως
άνω υπόθεση της βεβαιώ-σεως του
γεγονότος της ταυτοπροσω-πίας καθώς
και του ψευδούς περιεχο-μένου του
ως άνω αλβανικού διαβατη-ρίου τα
ελληνικά πολιτικά Δικαστήρια δεν είχαν
αποκλειστική διεθνή δικαιο-δοσία κατά
τον Ελληνικό Κώδικα Πολ. Δικονομίας,
όπως ορίζει το άρθρο 24 στ’ β’ της
ως άνω ελληνοαλβανικής διεθ-νούς
σύμβασης. Περίπτωση εφαρμογής του
άρθρου 24 στ’ γ’ της σύμβασης (νο-
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μότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση του
αντιδίκου που ερημοδίκησε ή του αντιπροσώπου του) δεν συντρέχει, καθόσον
κατά τη σχετική δίκη η καθής η αίτηση
Αστυνομική Διεύθυνση του Αυλώνα
Αλ-βανίας παρέστη κατά την εκδίκαση
της υπόθεσης και μετέσχε στη σχετική
δια-δικασία, ενώ η ως άνω αλβανική
από-φαση δεν εκδόθηκε κατ’ αντιδικία.
Εξ άλλου, πριν από την έκδοση της
ως άνω αλλοδαπής απόφασης για την
ίδια υπόθεση, ήτοι για τη βεβαίωση του
γεγονότος της ταυτοπροσωπίας καθώς
και του ψευδούς περιεχομένου του ως
άνω αλβανικού διαβατηρίου και με διάδικο τον ήδη εκκαλούντα α) δεν έχει εκδοθεί αντίθετη απόφαση του ελληνικού
δικαστηρίου που να έχει αποκτήσει ισχύ
δεδικασμένου κατά το ελληνικό δικονομικό Δίκαιο και β) δεν έχει ασκηθεί ενώπιον των ημεδαπών Δικαστηρίων καμία
αγωγή ή αίτηση. Πληρούται, επομένως,
και η εκ του άρθρου 24 στ’ δ’ της ως άνω
διεθνούς σύμβασης προϋπόθεση. Η
αναγνώριση του δεδικασμένου της ως
άνω αλβανικής δικαστικής απόφασης
(2646/2005) δεν είναι – κατά το χρόνο
που επεκτείνει η απόφαση την ισχύ
της στην ημεδαπή (ΑΠ 881/1991 ΝοΒ
40/545) – αντίθετη προς τη δικονομική
ή ουσιαστική διεθνή δημόσια τάξη και
τις θεμελιώδεις αρχές του Ελληνικού
δι-καίου με την έννοια του άρθρου 24
στ’ ε’ της σύμβασης, που ταυτίζεται με
αυτήν των άρθρων 323 αριθ. 5, 780
αριθ. 2 ΚΠολΔικ και 33 ΑΚ για τους
ακό-λουθους λόγους. Α) Η διαδικασία
που ακολουθήθηκε για την έκδοση της
αλ-λοδαπής απόφασης δεν προσκρούει
σε θεμελιώδη δικονομικά αξιώματα του
Ελληνικού Κωδ. Πολιτικής Δικονομίας
(ΑΠ 496/1994 ΝοΒ 43/552, Κουσούλης
οπ.π. αρ. 9). Αντιθέτως μάλιστα, οι
δι-κονομικοί θεσμοί που εφάρμοσε η
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αλ-λοδαπή απόφαση ομοιάζουν με τη
βεβαίωση ληξιαρχικού γεγονότος του
άρθρου 782 του ΚΠολΔικ και με την
αναγνώριση της πλαστότητας δημοσίου
εγγράφου (κήρυξη δημοσίου εγγράφου
ως πλαστού) κατόπιν ασκήσεως κύριας
αυτοτελούς αναγνωριστικής αγωγής
κατά τα άρθρα 438 εδ β΄, 440, 460, 461
και 544 αριθ. 6 του Ελληνικού Κωδ.
Πολ.Δικονομίας (βλ. σχετικώς Φαλτσή
Δίκαιο αποδείξεως 1985 σελ. 285, 310316). Β) Η δοθείσα από την αλβα-νική
απόφαση λύση δεν αναπτύσσει στη
συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελληνική Επικράτεια έννομες συνέπειες
που προσκρούουν στις θεμελιώδεις
αρχές που κρατούν στην Ελλάδα και
απηχούν τις κοινωνικές, οικονομικές και
άλλες αντιλήψεις με την αναγνώριση της
ισχύος ή την εκτέλεση στην ημεδαπή
της αλλοδαπής απόφασης και αυτό
γιατί η αλβανική απόφαση καταφάσει
το ψευδές του περιεχομένου του αλβανικού διαβατηρίου καθώς και την εκ
προθέσεως υφαρπαγή τούτου από τον

αιτούντα στην Αλβανία και έτσι όχι μόνο
δεν δυσχεραίνει αλλά απεναντίας διευκολύνει την άσκηση ποινικής δίωξης
στην Ελλάδα σε βάρος του αιτούντος
για το έγκλημα της υφαρπαγής ψευδών
βεβαιώσεων, που τέλεσε κατ’ εξακολούθηση στην ημεδαπή (άρθρα 220,
98 ΠΚ) επιδεικνύοντας επανειλημμένα
στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες (Τελωνείο, Αστυνομική Διεύθυνση, ΔΟΥ,
ΙΚΑ) το ως άνω ψευδές διαβατήριο και
πετυχαίνοντας με εκ προθέσεως εξαπάτηση τους την έκδοση των οικείων
δημοσίων εγγράφων επ’ ονόματι (konomi) αντί του αληθούς επωνύμου αλλογενούς (Veliaj). Η εκκαλουμένη απόφαση που έκρινε αντιθέτως, απορρίπτοντας την αίτηση, έσφαλε και πρέπει
να εξαφανιστεί κατά παραδοχή της
έφεσης. Ακολούθως πρέπει, αφού το
Δικαστήριο τούτο κρατήσει και δικάσει
κατ’ ουσίαν την υπόθεση, η αίτηση να
γίνει δεκτή κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

1323/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Νικόλαος Τρούσας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δικαστική Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Αναστασία
Παπαθανασοπούλου, Γεώργιος Τσινούκας, Ανδρέας Νικολετάτος,
Παναγιώτης Λαμπρόπουλος).
Κ.Ε.Δ.Ε. Το δημόσιο εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προς τον
οποίο στρέφεται και κοινοποιείται κάθε δικόγραφο με την ποινή του απαραδέκτου. Σε κάθε
όμως περίπτωση απαιτείται και κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών- πάλι με την ποινή
του απαραδέκτου. Πίνακας κατάταξης. Απαραίτητες οι υπό πάνω κοινοποιήσεις. Ανακοπή
κατά του πίνακα κατάταξης. Η προθεσμία για το δημόσιο είναι τριάντα ημέρες. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 85 § 1 του
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
(ΚΕΔΕ), επί δικών κατά το Ν.Δ, αυτό
(ν.δ. 356/1974), το Δημόσιο εκπροσωπεί

ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου,
ήδη ο Προϊστάμενος της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ, κατά του οποίου στρέφεται και
κοινοποιείται κάθε δικόγραφο με την

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

ποινή του απαραδέκτου, σε κάθε όμως
περίπτωση με την ίδια κύρωση απαι-τείται
κοινοποίηση του δικογράφου και στον
Υπουργό των Οικονομικών. Με την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 5 του Κώδικα
των νόμων περί δικών του Δημοσίου
(Κ.Δ. 26.8/10.7.1944), ορίζεται ότι μόνο
οι κοινοποιήσεις προς τον Υπουργό των
Οικονομικών οποιουδήποτε δικογράφου
επί δικών του Δημοσίου παράγουν
νόμιμες συνέπειες και ότι η διάταξη
αυτή εφαρμόζεται και όταν το Δημόσιο
εκπροσωπείται δικαστικώς από άλλον,
εκτός του Υπουργού των Οικονομικών,
είτε από διευθυντές των ταμείων ή
Οικονομικούς εφόρους ή τελώνες ή
άλλο οποιοδήποτε κρατικό όργανο,
οπότε η επίδοση προς τον Υπουργό των
Οικονομικών απαιτείται προσθέτως, με
συνέπεια, στην περίπτωση παραλείψεως
της, την ακυρότητα, που ερευνάται
αυτεπαγγέλτως. Από τις διατάξεις αυτές
συνάγεται ότι στην περίπτωση που
συντάσσεται πίνακας κατατάξεως, λόγω
μη επάρκειας του εκπληστηριάσματος,
η έγγραφη πρόσκληση του υπαλλήλου
του πλειστηριασμού προς το Δημόσιο,
ως αναγγελθέντα δανειστή, για να λάβει
γνώση του πίνακα, κατά τα άρθρα 54§ 4
του ΚΕΔΕ και 979 του ΚΠολΔ, πρέπει να
επιδοθεί με την ποινή του απαραδέκτου,
τόσο στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., για
απαίτηση της οποίας έγινε η αναγγελία,
όσο και στον Υπουργό των Οικονομικών,
καθόσον η εγγραφή αυτή πρόσκληση,
από την επίδοση της οποίας αρχίζει η
τριακονθήμερη προθεσμία για την άσκηση
από το Δημόσιο ανακοπής κατά του πίνακα
κατατάξεως και η οποία (πρόσκληση), που
πιστοποιεί ενέργεια κατά τη διαδικασία
της αναγκαστικής εκτελέσεως οργάνου
αυτής, έχει χαρακτήρα δικογράφου κατά
την έννοια των ανωτέρω διατάξεων,
προκύπτουσα και από το σκοπό τους,
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που είναι η, σε κάθε περίπτωση, λήψη
γνώσεως της σχετικής πράξεως και
από τον Υπουργό των Οικονομικών (ΑΠ
1320/2003 «ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 432/2002,
ΕλΔνη 2002, 1651, ΑΠ 1635/2002, ΕλΔνη
2003, 745). Στην προκειμένη περίπτωση,
η έγγραφη πρόσκληση της υπαλλήλου
του πλειστηριασμού συμβ/φου Δύμης
Κ.Ν-Η προς το Δημόσιο ως αναγγελθέντα
δανειστή για να λάβει γνώση του πίνακα
επιδόθηκε στον προϊστάμενο της Α΄
Δ.Ο.Υ. Πατρών στις 21-5-1999 (βλ.
5232/21-5-1999 έκθεση επιδόσεως
της δικαστικής επιμελήτριας στο
Πρωτοδικείο Πατρών Α.Π) και στον
Υπουργό των Οικονομικών στις 3-61999. Το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο
κατέθεσε την κρινόμενη ανακοπή
του στις 29-7-1999 και αντίγραφα της
κοινοποιήθηκαν στους καθών στις 4-8-1999,
9-8-1999 και 19-8-1999 και ως εκ τούτου
είναι εμπρόθεσμη, αφού λαμβανομένης
υπόψη της αναστολής κάθε προθεσμίας
έναντι του Δημοσίου κατά τη διάρκεια των
δικαστικών διακοπών (1 Ιουλίου έως 15
Σεπτεμβρίου βλ. και ΑΠ 295/1997, ΝοΒ
1998, 1239) η τριακονθήμερη προθεσμία
ασκήσεως της ανακοπής έληγε την
18η Σεπτεμβρίου 1999. Συνεπώς το
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που δέχθηκε
ότι η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από
την πρώτη επίδοση στον Δ/ντή της Α΄
Δ.Ο.Υ. Πατρών, ήτοι από 21-5-1999 και
ότι έληξε την 20-6-1999 και όχι την 189-1999, όπως προαναφέρθηκε, και στη
συνέχεια απέρριψε την ανακοπή κατά
του πίνακα κατατάξεως ως εκπροθέσμως
ασκηθείσα έσφαλε. Συνεπώς, η έφεση
πρέπει να γίνει δεκτή, να εξαφανιστεί η
εκκαλουμένη απόφαση και στη συνέχεια
αφού κρατηθεί και δικαστεί η υπόθεση
από το παρόν Δικαστήριο πρέπει να
ερευνηθεί η ανακοπή ως προς την
βασιμότητα των λόγων της.
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12. αυτοκινητα
126/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γιαννακός, Παναγιώτα Δημακοπούλου).
Κράνος. Αν δεν το είχε «δέσει» στο κεφάλι του και τραυματίσθήκε σ’ αυτό, τότε είναι
συνυπαίτιος σε ποσοστό 20%. Αναπηρία ή παραμόρφωση (931 ΑΚ). Δημιουργία από
την αδικοπραξία επιληψίας. Επιδικάζεται αποζημίωση 100.000 Ευρώ.

Η βαριά σωματική του βλάβη
στο κεφάλι οφείλεται στον τρόπο που
επέλεξε για να χρησιμοποιήσει το κράνος, ακυρώνοντας ουσιαστικά την προστατευτική του αποστολή. Έτσι για τον
ως άνω σοβαρό τραυματισμό του με τα
συνωδά επακόλουθα συνυπαίτιος σε
ποσοστό 20% είναι και ο παθών ενάγων, ο οποίος λόγω και των υψηλών
θερμοκρασιών της εποχής (το ατύχημα,
όπως προαναφέρθηκε, έγινε την 30
Ιουλίου 2002 και περί ώρα 10.35) φορούσε το κράνος χωρίς να το έχει δέσει,
γνωρίζοντας ότι σε περίπτωση τροχαίου
ατυχήματος το προστατευτικό αυτό
εξάρτημα είναι πολύ πιθανόν λόγω της
χαλαρής επαφής και των μεγάλων ταλαντώσεων που θα δεχτεί να αποσπαστεί από την περιοχή της κεφαλής, αφήνοντας αυτήν παντελώς εκτεθειμένη στον
κίνδυνο της βίαιης συνάντησης της με το
οδόστρωμα. Αν ο παθών για την εξασφάλιση της προστασίας της σωματικής του ακεραιότητας στην ευαίσθητη
περιοχή της κεφαλής φορούσε το κράνος, τηρώντας απαρέγκλιτα τις τεχνικές
προδιαγραφές του, οι συνέπειες του
ατυχήματος θα ήταν γι’ αυτόν οπωσδήποτε ηπιώτερες από τις ήδη επελθούσες, διότι το κράνος, αν ήταν καλά προσαρμοσμένο, δεν θα είχε αποσπαστεί
από την κεφαλή του κατά τη στιγμή της

σύγκρουσης και έτσι θα είχε εκπληρώσει κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων σε μεγάλο βαθμό την προστατευτική του αποστολή. Ο ενάγων, εκτός από
τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης, για την οποία θα γίνει λόγος
παρακάτω, δικαιούται και ιδιαί-τερη εφ’
άπαξ αποζημίωση κατά το άρθρο 931
του ΑΚ, επειδή η αναπηρία του, η οποία
θα τον ακολουθεί εφ’ όρου ζωής, επιδρά
αναμφιβόλως στο επαγ-γελματικό,
οικονομικό και κυρίως κοι-νωνικό του
μέλλον και εξέλιξη, δυσχε-ραίνοντας
σοβαρώς την κοινωνική του ένταξη,
αφού αυτός λόγω της αναπη-ρίας του
δεν μπορεί να συνάψει γάμο και να
δημιουργήσει οικογένεια, να ανα-πτύξει
ελεύθερα την προσωπικότητα του, να
συμμετάσχει σε κοινωνικές εκ-δηλώσεις
και συναναστροφές και να κι-νείται
χωρίς περιορισμούς στο κοινωνικό
του περιβάλλον, δοθέντος ότι εφ’ όρου
ζωής του θα έχει ανάγκη συνοδού προσώπου. Η εκ του άρθρου 931 ΑΚ αξίωση, μη καλυπτόμενη από τις αξιώσεις
των άρθρων 929 και 932 ΑΚ, είναι
αξίω-ση για αποκατάσταση μελλοντικής
πε-ριουσιακής ζημίας του παθόντος εφ’
άπαξ επιδικαζόμενη (ΑΠ 1225/2002
Νόμος), άλλως αξίωση χρηματικής
ικανοποίησης του παθόντος κατά το μέ-
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τρο της αποκατάστασης της κοινωνικής
του απαξίωσης από την αναπηρία που
αυτός υπέστη μη καλυπτόμενη από την
αξίωση της ΑΚ 932 (ΑΠ 289/2004 ΝοΒ
53, σελίδα 285-286) και κατά πάσα περίπτωση υποκείμενη, ως αποζημίωση
για μέλλουσα περιουσιακή ζημία, σε
μείωση ανάλογη με το ποσοστό συνυπαιτιότητας του παθόντος. Ο ενάγων,
όπως, προαναφέρθηκε, έχει κριθεί ότι
πάσχει «από μετατραυματική επιληψία, σύνδρομο μετωπιαίου λοβού,
επι-ληπτικές κρίσεις, παρουσιάζει
έλλειψη πρωτοβουλίας, διαταραχές
συμπερι-φοράς και κρίσης και αδυνατεί
παντε-λώς να εργαστεί, έχοντας ανάγκη
μόνι-μου συνοδού προσώπου λόγω της
εν γένει αδυναμίας του να αυτοεξυπηρετηθεί», απότοκα όλα της βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που αυτός υπέστη από το ατύχημα. Η αναπηρία του
αυτή, εξαιτίας της οποίας παίρνει από
το ΙΚΑ σύνταξη με ποσοστό αναπηρίας

80% ως πάσχων «από μετατραυματική
επιληψία λόγω κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, σύνδρομο μετωπιαίου λοβού
και οργανικό ψυχοσύνδρομο» είναι διαρκής και μόνιμη και επιδρά αναμφιβόλως
στο επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό μέλλον του παθόντος, δυσχεραίνοντας την κοινωνική του ένταξη,
αφού λόγω της αναπηρίας του δεν μπορεί, αν και νέος, να συνάψει γάμο και
να δημιουργήσει οικογένεια και να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητα
και τις εν γένει δεξιότητες του, συμμετέχοντας σε πάσης φύσεως κοινωνικές
εκδηλώσεις και συναναστροφές, δοθέντος ότι, εκτός των άλλων, έχει ανάγκη μόνιμης επιτήρησης και συνοδού
προσώπου. Ενόψει όλων αυτών, το εύλογο ποσό που πρέπει να επιδικασθεί
σ’ αυτόν σαν ιδιαίτερη αποζημίωση, με
βάση το άρθρο 931 ΑΚ, είναι αυτό των
100.000 Ευρώ.

524/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νίττας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Σοφία Μέρμελα, Αλέκος Καρώκης, Αντωνία Δεββέ,
Στάθης Τζεφριός).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή κατά του κυρίου του ζημιογόνου μοτοποδηλάτου.
Υπάγεται στη διετή παραγραφή. Περιστατικά.

Κατά την πρώτη συζήτηση της
αγωγής ο δεύτερος εναγόμενος, ο οποίος ενάγεται ως κύριος του ζημιογόνου
μοτοποδηλάτου κατά το άρθρο 4 του
ν.ΓΠΝ/1911, χωρίς να του προσδίδεται
και η ιδιότητα του προστήσαντος,
προέ-βαλε την ένσταση της διετούς
παραγρα-φής της αγωγής, γιατί κατά
τα ιστορού-μενα σ’ αυτή το ατύχημα
έλαβε χώρα στις 7-7-2000, ενώ η αγωγή
ασκήθηκε στις 25-6-2003, δηλαδή

μετά την πά-ροδο διετίας αφότου αυτό
πραγματο-ποιήθηκε. Η ένσταση αυτή
είναι νόμιμη κατά το άρθρο 7 του ν.
ΓΠΝ/1911 (Κρη-τικός, Αποζημίωση από
Τροχαία Αυτο-κινητικά Ατυχήματα, 1998,
αρ. 1113, Εφ. Πατρ. 173/2002 Αχ Νομ
19.34) και ουσιαστικά βάσιμη, αφού
από το δικό-γραφο της ένδικης αγωγής
αποδει-κνύεται, ότι η κατάθεση της στη
γραμ-ματεία του Πρωτοδικείου Πατρών
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έγινε στις 23-6-2003 και επομένως η
επίδοση της στον δεύτερο εναγόμενο
μετά την πάροδο δύο ετών από το χρόνο
του ατυχήματος, με συνέπεια η αγωγή
να έχει υποπέσει σε παραγραφή. Δεν
έσ-φαλε, επομένως, το πρωτοβάθμιο
Δικα-στήριο, που, κατά παραδοχή της

εν λόγω ενστάσεως παραγραφής, απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη την αγωγή
ως προς τον δεύτερο εναγόμενο και γι’
αυτό ο δεύτερος λόγος της εφέσεως, με
τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθε-τα,
πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

545/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αχιλλέας Καρακάσης, Θάνος Αμπατζής, Στέλλα
Παπαχριστοπούλου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Κ.Ο.Κ. Η παράβαση διατάξεων του δεν θεμελιώνει αυτή
καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο, η στάθμιση
του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας, θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους
συνδέσμου μεταξύ της συγκεκριμένης πράξης και του επελθέντος αποτελέσματος.

Ακόμη, παράβαση διατάξεων
του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθεαυτή
υπαιτιότητα στην επέλευση ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο, η στάθμιση
του οποίου, από το δικαστήριο της ουσίας, θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη
αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συγκεκριμένης πράξης και του επελθέντος
αποτελέσματος. Περαιτέρω, όπως
ορί-ζεται στην ΑΚ 932, αν συντρέξουν οι
προϋποθέσεις του νόμου, το δικαστήριο
επιδικάζει εύλογη χρηματική ικανοποίηση. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για
ηθι-κή βλάβη, είτε για ψυχική οδύνη.
Η δια-τύπωση αυτή του νόμου είναι

ελαστική και επιτρέπει να ληφθούν
υπόψη διά-φορα στοιχεία. Τα στοιχεία
αυτά δεν προσδιορίζονται από τον ίδιο
τον νόμο. Σχετική διάπλαση τους έχει
γίνει από τη νομολογία με τη βοήθεια της
θεω-ρίας, λαμβάνονται δε υπόψη από
το πρόσωπο είτε του υπόχρεου, είτε του
δικαιούχου της χρηματικής ικανοποίησης. Ιδιαίτερη σημασία έχει το συντρέχον πταίσμα (ΑΚ 300) του θύματος, που
συνεκτιμάται με άλλα προσδιοριστικά
στοιχεία, εφόσον προβληθούν και
απο-δειχθούν από τον εναγόμενο τα
περι-στατικά, που το συγκροτούν (ΑΠ
1676/2006 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).

590/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ανδρούλα Χριστοδούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Άλκης Αναγνωστόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζώνη ασφαλείας. Η μη συμμόρφωση του οδηγού προς την
υποχρέωση να φέρει ζώνη δεν θεμελιώνει μόνη αυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του
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αυτοκινητικού ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο η στάθμιση του οποίου από το δικαστήριο
της ουσίας θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 5 και 81 παρ.
17 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) προκύπτει
ότι ο οδηγός αυτοκινήτου υποχρεούται
να φέρει ζώνη ασφαλείας. Η μη συμμόρφωση του προς την άνω επιβαλλόμενη
σ’ αυτόν υποχρέωση, αν και δεν θεμελιώνει μόνη αυτή υπαιτιότητα στην
επέ-λευση αυτοκινητικού ατυχήματος,
απο-τελεί αναμφιβόλως στοιχείο, η
στάθμι-ση του οποίου από το δικαστήριο
της ουσίας θα κριθεί σε σχέση με την
ύπαρ-ξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ
της συγκεκριμένης παραλείψεως και
του επελθόντος αποτελέσματος (ΑΠ
1107/2002 ΕλλΔικ 45-85).
Ο ενάγων, κατά τον χρόνο του
ατυχήματος, δεν έφερε ζώνη ασφαλείας, όπως ήταν υποχρεωμένος από τη
διάταξη του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν.
2696/1999 (ΚΟΚ), πλην όμως η ως
άνω παράλειψη του δεν θεμελιώνει από

μόνη της συνυπαιτιότητα του ενάγοντα
στην επέλευση του ατυχήματος, καθόσον αυτή (παράλειψη) δεν συνδέεται
αιτιωδώς με το επελθόν αποτέλεσμα
και συγκεκριμένα με τον ως άνω τραυματισμό του, ο οποίος, ως εκ της θέσεως του, θα επερχόταν και αν ακόμη
έφερε προστατευτική ζώνη ασφαλείας.
Κατά συνέπεια, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη απόφαση του απέρριψε την προβληθείσα εκ
μέρους της εναγομένης ασφαλιστι-κής
εταιρείας ένσταση συνυπαιτιότητας του
ενάγοντα κατά ποσοστό 90% για τον
ως άνω τραυματισμό του, λόγω του ότι
δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ορθά
τις αποδείξεις εκτίμησε και τα αντίθετα
υποστηριζόμενα με τον δεύτερο λόγο
της από 24-10-2005 έφεσης της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας κρίνονται απορριπτέα ως αβάσιμα.

664/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Νικάκης, Κωνσταντίνος Τασολάμπρος,
Ευάγγελος Ανδριόπουλος).
STOP. Με προϋποθέσεις αποκλειστικώς υπαίτιος του ατυχήματος είναι αυτός που
το παραβίασε . Περιστατικά. Αποζημίωση του τραυματισθέντος σε αυτοκινητικό
ατύχημα. Αποζημίωση για την απουσία του από την εργασία του για ορισμένο χρόνο.
Καθορίζεται το ποσό (ανάλογα τις αποδοχές του)και από το ποσό αφαιρείται όσα
εισέπραξε ως επίδομα από το ΙΚΑ. Το υπόλοιπο επιδικάζεται. Περιστατικά.

Στην πορεία του και πριν από τη
διασταύρωση με την Ε.Ο ο οδηγός του
μοτοποδηλάτου έχει πινακίδα με την
ένδειξη «STOP», που τον υποχρεώνει,
φθάνοντας στη διασταύρωση, να διακόψει την κίνηση του, παραχωρώντας

προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται στον Εθνικό δρόμο, δηλαδή προς
Αγρίνιο και προς Αντίρριο. Αυτός όμως
δεν συμμορφώθηκε με την πινακίδα του
STOP και φθάνοντας στη διασταύρωση,
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συνέχισε την πορεία του διασχίζοντας
κάθετα αρχικώς το ρεύμα προς Αγρίνιο
(πλάτος 3,70 μ.) και ακολούθως το ρεύμα προς Αντίρριο, στο οποίο κινούνταν
ο οδηγός της μοτοσικλέτας Ν.Κ με
ταχύτητα που δεν υπερέβαινε τα 65 έως
70 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα
να παρεμβληθεί κάθετα στην πορεία
του τελευταίου (Ν.Κ)και να προκαλέσει
τροχαίο ατύχημα που είχε σαν αποτέλεσμα, εκτός από τις βλάβες των δικύκλων (μοτοσικλέτας και μοτοποδηλά-του),
το θανατηφόρο τραυματισμό τούτου (Θ.Π)και το σοβαρό τραυματισμό
του οδηγού της μοτοσικλέτας Ν.Κ, ο
οποίος υπέστη «ανοικτό επιπεπλεγμένο συντριπτικό κάταγμα δεξιού αντιβραχίου». Ίχνη τροχοπέδησης επί του
οδοστρώματος από τη δίκυκλη μοτοσικλέτα πριν και μετά το σημείο σύγκρουσης δεν υπάρχουν, ενώ 1) από το
πρόχειρο σχεδιάγραμμα του τμήματος
Τροχαίας Αγρινίου που συνοδεύει την
έκθεση αυτοψίας προκύπτει ότι α) το
σημείο συγκρούσεως από το άκρο
δεξιό του ρεύματος πορείας του οδηγού
της μοτοσικλέτας απέχει 1,20 μέτρα
και 2.30 μέτρα από τον άξονα του
οδο-στρώματος, β) η απόσταση που
διάνυσε το μοτοποδήλατο από το σημείο
σύγ-κρουσης και μέχρι το σημείο όπου
αυ-τό κατέληξε (διαγώνια δεξιά εκτός
οδο-στρώματος ως προς την πορεία
του μοτοσυκλετιστή) είναι 7,90 μέτρα
και γ) η απόσταση που διάνυσε μετά τη
σύγκρουση η μοτοσικλέτα με τον αναβάτη της, συρόμενη επί του οδοστρώματος μέχρι το σημείο όπου αυτή κατέληξε, είναι περίπου 43 μέτρα και 2) από
την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που
διενέργησαν την ίδια ημέρα (1.9.2003)
με παραγγελία του Τμήματος Τροχαίας
Αγρινίου σε αμφότερα τα δίκυκλα οι Γ.Γ
και Κ.Γ, προκύπτει ότι το μοτοποδήλατο
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φέρει ισχυρό κτύπημα στο μέσον της
δεξιάς του πλευράς (κάθισμα του οδηγού), όταν ήλθε σε επαφή με αυτό ο
εμπρόσθιος τροχός της μοτοσικλέτας.
Όταν ο μοτοποδηλάτης παραβιάζοντας
την πινακίδα STOP, μπήκε στο οδόστρωμα της ΕΟ, διασχίζοντας αυτό
κά-θετα από αριστερά προς δεξιά σε
σχέση με την πορεία του μοτοσικλετιστή
Ν.Κ, ο οποίος κινούνταν κανονικά στο
δεξιό του ρεύματος πορείας του και με
ταχύτητα που δεν υπερέβαινε, όπως
προαναφέρθηκε τα 65 έως 70 χιλιόμετρα την ώρα, η απόσταση που χώριζε
τα δύο οχήματα δεν ξεπερνούσε τα 15
έως 20 μέτρα. Από την απόσταση αυτή
ο οδηγός της μοτοσικλέτας, αιφνιδιασθείς δεν ενέργησε, ούτε μπορούσε να
ενεργήσει αποτελεσματικώς οποιονδήποτε αποφευκτικό ελιγμό, είτε κάνοντας
χρήση της τροχοπέδης, είτε πραγματοποιώντας ελιγμό προς τα αριστερά,
κα-ταλαμβάνοντας το αντίθετο ρεύμα
πο-ρείας, στο οποίο υπήρχε κανονική
ροή οχημάτων. Με βάση τα πραγματικά
αυτά περιστατικά, το τροχαίο ατύχημα
οφείλεται, όπως ορθώς δέχτηκε και η
εκκαλουμένη απόφαση, σε αποκλειστική υπαιτιότητα (αμέλεια) του οδηγού
του δίκυκλου μοτοποδηλάτου Θ.Π,
δη-λαδή σε έλλειψη της προσοχής και
επι-μέλειας που όφειλε αυτός να καταβάλει, όπως θα έπραττε υπό ανάλογες
συνθήκες ο μέσος συνετός οδηγός
δικύ-κλου που θα είχε στην πορεία του
πινα-κίδα με την ένδειξη «STOP».
Λόγω του σοβαρού τραυματισμού του δεν μπόρεσε να εργαστεί,
κρι-θείς ανίκανος για εργασία από
1.9.2003 έως 12.2.2004 (βλ. και την από
14.12.2004 βεβαίωση του ΙΚΑ). Απώλεσε, επομένως, εισοδήματα πέντε (5)
μηνών και δώδεκα (12) ημερών ποσού
4.199,21 € (5 μήνες χ 766,28 και 12
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ημέρες χ 30,65), το οποίο μετά βασίμου
πιθανότητας και κατά τη συνήθη πορεία
των πραγμάτων θα κέρδιζε από την
εργασία του ως οδηγού, αν δεν είχε
τραυματισθεί. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα ο εφεσίβλητος (ενάγων

Ν.Κ. επιδοτήθηκε από το ΙΚΑ (ασφαλιστικό του Οργανισμό) με το ποσό
των 2.726,93 € και συνεπώς δικαιούται
τη διαφορά των 1.472, 28 € (4.199,21
μείον 2.726,93).

683/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Δημήτριος Νινιός, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Αντωνόπουλος, Νίκος Θεοδώρου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημία σε βάρος αγρότη που τραυματίστηκε. Πως υπολογίζεται η
ζημία από την αποχή από την εργασία του(καλλιέργεια αγρών). Συνυπαιτιότητα και για
τη μη χρησιμοποίηση κράνους σε ποσοστό 20%. Δεν επηρεάζεται η αποζημίωση από τη
συνυπαιτιότητα αυτή αφού τα σχετικά κονδύλια και η προς εργασία ανικανότητα σχετίζονται
με τις άλλες σωματικές βλάβες που υπέστη ο παθών και όχι με την εγκεφαλική διάσειση με
την οποία συνδέεται και ενέχεται η έλλειψη προστατευτικού κράνους. Περιστατικά.

……Ο ενάγων εξαιτίας του ατυχήματος αναγκάστηκε να απέχει από
κάθε εργασία για εξίμισι μήνες. Αυτός
ήταν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης
και πραγματοποιούσε καλλιέργειες
τό-σο σε δικές του εκτάσεις όσο και
σε μισθωμένες….Ο ενάγων το μήνα
Σεπτέμ-βριο του 2001 είχε φυτέψει σε
ιδιόκτητη έκταση στη θέση «Ομπρά»
Ηλείας σε τέσσερα θερμοκήπια φασόλια
από 500 φυτά σε κάθε θερμοκήπιο.
Η αναμενό-μενη παραγωγή περί τα
τέλη Οκτωβ-ρίου 2001 μετά από τις
εργασίες ποτίσ-ματος, ραντίσματος με
φυτοφάρμακα και υποστηρίξεως των
φυτών με καλά-μια θα ήταν ένας τόνος
από κάθε θερμο-κήπιο, αλλά λόγω του
τραυματισμού του δεν προέβη σε όλες τις
παραπάνω καλλιεργητικές εργασίες με
συνέπεια λόγω ελλιπούς περιποιήσεως,
συνε-πεία της άνω ανικανότητας του, να
μειω-θεί η παραγωγή στο μισό και έτσι
αυτός απώλεσε δύο τόνους φασολιών,
τα οποία θα πουλούσε προς 0,50 ευρώ
το κιλό και αφαιρουμένου κόστους εν

γένει 0,10 ευρώ το κιλό ο ενάγων απώλεσε κέρδος από τα άνω φασόλια 0,40
ευρώ το κιλό και έτσι αυτός απώλεσε
το ποσό 800 ευρώ, δηλαδή 2.000 κιλά
Χ 0,40 ευρώ το κιλό. Επίσης ο ενάγων
κληρώθηκε ως δικαιούχος του υπ’ αριθμ.
48 τεμαχίου στη λίμνη της Αγουλινίτσας
εκτάσεως δεκατεσσάρων (14) στρεμμάτων, τα οποία θα καλλιεργούσε κατά
τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων
με αραβόσιτο. Η μέση παραγωγή ανά
στρέμμα θα ήταν ένας τόνος και θα
παράγονταν δεκατέσσερις τόνοι αραβοσίτου, που θα διέθετε αυτός προς
160 ευρώ τον τόνο και θα εισέπραττε
συνολικά 2.240 ευρώ. Περαιτέρω δεν
αποδείχτηκε ότι θα εισέπραττε στρεμματική ενίσχυση επιδότηση και δη ότι
το ποσό της στρεμματικής ενισχύσεως
για την καλλιέργεια του αραβοσίτου θα
ανερχόταν σε 574 ευρώ για τα δεκατέσσερα (14) στρέμματα και γι’ αυτό πρέπει να απορριφθεί το σχετικό κονδύλιο.
Εξάλλου, αποδείχτηκε ότι ο ενάγων θα
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δαπανούσε για έξοδα καλλιέργειας των
δεκατεσσάρων (14) στρεμμάτων :1) το
ποσό των 219,9 ευρώ για αγορά 30
κιλών σπόρου αραβοσίτου προς 7,33
ευρώ το κιλό και 2) το ποσό των 140
ευρώ για αγορά 700 κιλών λιπάσματος
προς 0,20 ευρώ το κιλό και συνολικά το
ποσό των 359.9 ευρώ, το οποίο πρέ-πει
να αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό των
2.240 ευρώ που θα εισέπραττε από την
καλλιέργεια των δεκατεσσάρων (14)
στρεμμάτων, την οποία δεν πραγματοποίησε κατά τους μήνες Φεβρουάριο
έως και τον Απρίλιο του 2002. Έτσι αυτός απώλεσε κέρδος και δη το συνολικό
ποσό των 1.880,1 ευρώ, δηλαδή 2.240
ευρώ μείον 359,9 ευρώ από την καλλιέργεια αραβοσίτου, το οποίο με πιθανότητα σύμφωνα με τη συνηθισμένη
πο-ρεία των πραγμάτων θα κέρδιζε
αν δεν ήταν ανίκανος για εργασία. Στη
συνέ-χεια αποδείχτηκε ότι ο ενάγων ήταν
ιδιοκτήτης και χειριστής ενός γεωργικού
ελκυστήρα μάρκας FIAT, κατάλληλου για
εργασίες οργώματος, φρεζαρίσμα-τος
και ραντίσματος, αλλά δεν αποδεί-χτηκε
ότι με τον ελκυστήρα αυτόν όρ-γωνε
και ξένα κτήματα με αμοιβή, αφού
αυτός δεν απέδειξε με το μάρτυρα του
σε ποιους τρίτους όργωνε με αμοιβή
και προ του τραυματισμού του και σε
ποι-ους θα πραγματοποιούσε τις παραπάνω εργασίες, πόσα ήταν τα ημερομίσθια και το ύψος κάθε ημερομισθίου
και γι’ αυτό πρέπει να απορριφθεί το
κονδύλιο των 4.130 ευρώ για τις παραπάνω εργασίες. Εξάλλου, ο ενάγων
ήταν ιδιοκτήτης ενός ελαιοστασίου
στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας με 160 ρίζες
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ελιές και απασχολούνταν κατ’ έτος με τη
συλλογή του ελαιοκάρπου που άρχιζε το
μήνα Νοέμβριο κάθε έτους. Λόγω του
τραυματισμού του ο ενάγων αναγκάστηκε να μισθώσει τις υπηρεσίες τρίτων.
Έτσι αυτός απασχόλησε εργάτες για
τη συλλογή του ελαιοκάρπου που
πραγματοποίησαν 12 ημερομίσθια, δηλαδή 4 εργάτες επί 3 ημέρες ίσον 12
ημερομίσθια, καθώς και εργάτες για τη
λίπανση, τη συλλογή και το κάψιμο των
ελαιοκλάδων που πραγματοποίησαν 4
ημερομίσθια, δηλαδή 4 εργάτες επί 1
ημέρα. Επομένως, ο ενάγων κατέβαλε
για τις παραπάνω εργασίες το συνολικό
ποσό των 640 ευρώ, δηλαδή 16 ημερομίσθια προς 40 ευρώ το κάθε ημερομίσθιο….Ενόψει αυτών ο ενάγων
από τις παραπάνω αιτίες δικαιούται
απο-ζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και
για θετική ζημία το συνολικό ποσό των
3.820.1 ευρώ μείον 50% το ποσό της
συνυπαιτιότητας του στην επέλευση
του ατυχήματος ίσον 1.910,05 ευρώ,
χωρίς να επηρεάζεται η αποζημίωση
του αυ-τή από τη συνυπαιτιότητα κατά
ποσο-στό 20% στην πρόκληση της
εγκεφα-λικής διασείσεως του από τη μη
χρήση προστατευτικού κράνους, αφού
τα σχε-τικά ως άνω κονδύλια και η προς
εργα-σία ανικανότητα σχετίζονται με τις
άλλες σωματικές βλάβες που υπέστη και
όχι με την εγκεφαλική διάσειση, με την
οποία και μόνο συνδέεται και ενέχεται η
έλλειψη προστατευτικού κράνους, ενώ
οι παραπάνω ζημίες του ενάγοντος δεν
έχουν αιτιώδη σχέση με την έλλειψη
κράνους.
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740/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βλαχαντώνης, Νικόλαος Λαλιώτης,
Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Νικόλαος Χηνόπουλος, Γεώργιος Τσίρος).
Ασφαλιστική σύμβαση. Επιτρέπεται η ασφάλιση σε δύο ασφαλιστικές εταιρείες
οπότε η κάθε μια ευθύνεται εις ολόκληρον για τη ζημία μέχρι του ασφαλιστικού
ποσού (ν. 2496/1997). Ο ζημιωθείς ενάγων μπορεί να στραφεί εναντίον και των δύο
ασφαλιστικών εταιρειών με χωριστό δικόγραφο και το δικαστήριο στο διατακτικό της
αποφάσεως του επιδικάζει το οφειλόμενο ποσό χωριστά για κάθε αγωγή εφόσον
υπάρχουν περισσότερα του ενός εισαγόμενα δικόγραφα. Περιστατικά.

…… Στην προκειμένη περίπτωση, έναντι του ζημιωθέντος τρίτου,
ενάγοντος Β.Π, ευθύνονται εις ολόκληρον και οι δύο ως άνω ασφαλιστικές
εταιρείες μέχρι του ασφαλιστικού ποσού της σύμβασης τους, αφού σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.
2496/1997 οι περισσότερες ασφαλίσεις
είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημίας και κατά την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, οι
περισσότεροι ασφαλιστές ευθύνονται
εις ολόκληρον μέχρι το ασφαλιστικό
ποσό της σύμβασης τους. Εξάλλου,
πρέπει να σημειωθεί ότι πριν το Ν.
2496/1997, ίσχυε το άρθρο 199 παρ. 1
του Ε.Ν. σύμφωνα με το οποίο : «τα δι’
ολό-κληρο την αξία των ασφαλισθέντα
πράγματα δεν δύνανται να ασφαλισθούν εκ νέου για τον αυτό χρόνο και
για αυτούς κινδύνους». Με τη διάταξη
αυτή απαγορευόταν η διπλή ασφάλιση
και η δεύτερη ασφάλιση ήταν ανίσχυρη.
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, ενόψει και του σκοπού της διάταξης του άρθρου 11 του Ν. 489/1976,
η οποία αποβλέπει στο να άρει κάθε
αμφισβήτηση ως προς το χρόνο παύσης
της ευθύνης του ασφαλιστή και να
απο-τρέψει τη δυνατότητα συμπαιγνίας

με-ταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή
εις βάρος του ζημιωθέντος τρίτου, προέκυπταν τα ακόλουθα :α) το ανίσχυρο
εκ του άρθρου 199 του Ε.Ν., δηλαδή
της διπλής ασφάλισης, δεν αντιτάσσεται
από το δεύτερο ασφαλιστή κατά του
ζημιωθέντος τρίτου παρά μόνο με τις
διατυπώσεις του άρθρου 1 παρ. 1 του
Ν. 489/1976 και β) έναντι του ζημιωθέντος τρίτου ευθύνονται και οι δύο
ασ-φαλιστές εις ολόκληρον κατά τις
δια-τάξεις των άρθρων επ. 481 Α.Κ.
Ακο-λούθως, πρέπει να σημειωθεί ότι
η ασ-φάλιση ενός αυτοκινήτου σε δύο
δια-φορετικές ασφαλιστικές εταιρείες
δεν δεσμεύει τον ζημιωθέντα ενάγοντα
να στραφεί κατ’ αυτών με χωριστό δικόγραφο και εφόσον τούτο συμβεί οι μεν
ασφαλιστικές εταιρείες ευθύνονται εις
ολόκληρον η καθεμία, πλην όμως το
Δικαστήριο στο διατακτικό της αποφάσεως του επιδικάζει το οφειλόμενο ποσό χωριστά για κάθε αγωγή, εφόσον
υπάρχουν περισσότερα του ενός εισαγόμενα δικόγραφα. Κατ’ ακολουθίαν των
ανωτέρω, πρέπει να γίνουν εν μέρει
δεκτές ως βάσιμες κατ’ ουσίαν τόσο η
από 20-2-2002 (αριθμ. καταθ. 3/2002)
αγωγή όσο και η από 27-3-2002 (αριθμ.
καταθ. 47/2002) αγωγή του Β.Π και
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να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι (Γ.Γ,
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ και ΕΘΝΙΚΗ
ΑΕΓΑ) να καταβάλουν εις ολόκληρον
έκαστος στον ενάγοντα το συνολικό

ποσό των 3.297, 14 ευρώ, με το νόμιμο
τόκο από της επιδόσεως των αγωγών.

891/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ζωή Δημοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Φάνης Κατσίνας, Ανδρέας Νικολετάτος, Ιωάννης
Κολέσης, Λεωνίδας Νησίδης).
Αυτοκινητικό αδίκημα. Έλλειψη σχετικής άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας. Μπορεί να μην
έχει σημασία για το ατύχημα. Περιστατικά. Άδεια οδήγησης που έχει λήξει. Χωρίς σημασία
για την υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας να πληρώσει γιατί με τον σχετικό όρο οι
συμβαλλόμενοι απέβλεπαν κυρίως στο γεγονός ότι ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου
έχει την ικανότητα οδήγησης και αν είναι κάτοχος τέτοιας άδειας και όχι στην ύπαρξη σχετικών
ελλείψεων όπως είναι η περίπτωση λήξης ισχύος της και η μη ανανέωση της. Περιστατικά.

Η έλλειψη άδειας ικανότητας
οδηγού μοτοσικλέτας εκ μέρους του
οδηγού της δεν συνετέλεσε σε κάποιο
βαθμό στη ένδικη σύγκρουση δεδομένου ότι αυτός ήταν κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης οχημάτων Β΄
κατηγορίας και ως εκ τούτου γνώριζε
τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας κατά
τρόπο που η έλλειψη αυτής από μόνη
της να μη μπορεί να θεωρηθεί ότι συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος
μη συνδεομένης της έλλειψης αυτής
αιτι-ωδώς με το ως άνω ατύχημα και τις
εξ αυτού συνέπειες.
Σύμφωνα με την παράγραφο 6
του άρθρου 25 της Κ4/585/1978 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ
795/1978) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 6 της παρ. 5 του
Ν.489/1976 ορίζεται ότι «αποκλείονται
της ασφαλίσεως ζημίες προξενούμενες
υπό οδηγού μη έχοντος την υπό του
νό-μου δια την κατηγορία του οχήματος
το οποίο οδηγεί προβλεπόμενη άδεια
οδηγήσεως». Εξάλλου κατά τη διάταξη
του άρθρου 173 ΑΚ «κατά την ερμηνεία

της δηλώσεως βουλήσεως αναζητείται
η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση
στις λέξεις», κατά δε το άρθρο 200 ΑΚ
«οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη
και τα συναλλακτικά ήθη. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο συμβατικός όρος μεταξύ ασφαλισμένου και
ασφαλιστή περί αποκλεισμού της ευθύνης του τελευταίου σε περίπτωση οδηγήσεως αυτοκινήτου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης, πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 173
και 200 του ΑΚ (ΑΠ 536/1988 ΝοΒ
37,1416, Εφ.Αθ. 4630/2002 Ελ.Δ. 44,
1391). Στην προκειμένη υπόθεση, από
τα αυτά ως άνω αποδεικτικά στοιχεία
αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος οδηγός
του ΙΧΕ αυτοκινήτου, το οποίο ήταν
ασφαλισμένο για τις προς τρίτους ζημίες στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία και ενάγουσα της παρεμπίπτου-σας
αγωγής, κατείχε την προβλεπόμε-νη
για το όχημα που οδηγούσε άδεια
οδήγησης κατηγορίας Β’ από το έτος
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1975 η οποία ίσχυε μέχρι 22-5-2003 και
δεν έχει ανανεωθεί κατά το χρόνο του
ενδίκου ατυχήματος αλλά ανανεώθηκε
μετά από αυτό στις 2-9-2004 με ισχύ
μέχρι 24-8-2009. Στο ασφαλιστήριο
που είχε συναφθεί μεταξύ αυτού και της
ανωτέρω ασφαλιστικής εταιρείας (αριθμ.
1042632) αναγραφόταν ρητά ο πιο πάνω όρος περί αποκλείσεως της ασφαλίσεως ζημιών οι οποίες προξενούνται
από οδηγό που δεν έχει την υπό του
νόμου κατηγορία του οχήματος που
οδηγεί προβλεπόμενη άδεια οδήγησης.
Ο όρος αυτός, ο οποίος αποτελούσε
συμβατικό όρο μεταξύ των μερών στους
γενικούς όρους του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου και δη στο άρθρο
9 παρ. 6 αυτού, ως εκ της ασάφειας
του, ερμηνεύεται όπως απαιτεί η καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και έχει
την έννοια ότι για την καθιέρωση της ρήτρας αυτής οι συμβαλλόμενοι απέβλεψαν κυρίως στο γεγονός αν ο οδηγός
του ζημιογόνου αυτοκινήτου έχει την ικανότητα οδήγησης και αν είναι κάτοχος
τέτοιας άδειας οδήγησης και όχι στην
ύπαρξη τυπικών ελλείψεων σε αυτή,
όπως είναι η περίπτωση λήξης ισχύος
της και η μη ανανέωση της, η οποία
μπορεί να λάβει χώρα χωρίς προηγούμενη θεωρητική ή πρακτική εξέταση του
κατόχου της. Με βάση τα ανωτέρω, ο
εναγόμενος του οποίου η άδεια για το

ζημιογόνο αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε λήξει κατά το χρόνο του ατυχήματος
από παραδρομή του κατόχου της και
δεν είχε ανανεωθεί παρά μετά το ατύχημα, χωρίς αυτός να υποβληθεί σε νέα
δοκιμασία εξετάσεων, θεωρείται ότι είχε
την ικανότητα στην οδήγηση του πιο
πά-νω αυτοκινήτου του, στην οποία απέβλεπαν οι συμβαλλόμενοι (εναγόμενος
και ασφαλιστική εταιρεία), πρέπει δε να
σημειωθεί ότι η έλλειψη της παράτα-σης
αυτής δεν επέδρασε εν προκειμένω
αιτιωδώς το ζημιογόνο γεγονός. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 95 παρ. 1 του Ν.2692/1999 περί
κυρώσεως του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η άδεια του εναγόμενου από
τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην
εφημερίδα της Κυβέρνησης (23-31999) ανανεώθηκε αυτόματα μέχρι
το 65ο έτος της ηλικίας του, το οποίο
αυτός δεν είχε συμπληρώσει κατά το
χρόνο του ατυχήματος. Συνεπώς, δεν
συντρέ-χει περίπτωση εφαρμογής της
εξαιρέ-σεως του άρθρου 25 παρ. 6
της ΚΥΑ Κ4/585/78 και του ανωτέρω
όρου του ασφαλιστικού συμβολαίου
από την ασφαλιστική κάλυψη του
ζημιογόνου αυτοκινήτου του εναγόμενου
και πρέπει να απορριφθεί η κατ’ αυτού
παρεμπί-πτουσα αγωγή της ανωτέρω
ασφαλι-στικής εταιρείας ως κατ’ ουσίαν
αβάσι-μη.

984/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Χηνόπουλος, Διονύσιος Βασιλόπουλος,
Θεόδωρος Αντωνόπουλος).
Πλαγιαστική αγωγή. Σε περίπτωση παραγραφής του δικαιώματος του ζημιωθέντος
τρίτου, μπορεί να ασκήσει αυτός την αγωγή αυτή κατά του ασφαλιστή από τη σύμβαση
της ασφάλισης. Προϋπόθεση για την άσκηση της πλαγιαστικής αγωγής είναι η γένεση
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της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή που επέρχεται όταν ο τρίτος που
ζημιώθηκε επιδώσει στον ασφαλισμένο τη σχετική αγωγή που ενεργοποιεί την ευθύνη
του. Αν ασκηθεί με το ίδιο δικόγραφο αγωγή κατά του ασφαλιστή και πλαγιαστική για
την ασφαλιστική εταιρία τότε η αγωγή αυτή (πλαγιαστικώς) ασκείται πρόωρα. Αν η
ασφαλιστική εταιρία αποδέχθηκε σωρευτικά με τον ασφαλισμένο κατά την έννοια του
άρθρου 477 ΑΚ, να καταβάλει αποζημίωση, το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν ευθύνεται
και συνεπώς δεν υποχρεούται σε αποζημίωση. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 72
ΚΠολΔ προκύπτει ότι όταν ο οφειλέτης
δεν προβαίνει σε δικαστική άσκηση
των δικαιωμάτων του, ο δανειστής του
μπο-ρεί να ζητήσει δικαστική προστασία
για λογαριασμό του ασκώντας αυτός τα
δι-καιώματα του οφειλέτη του, εκτός από
εκείνα που έχουν στενό προσωποπαγή
χαρακτήρα. Εξάλλου, από τη σύγκριση
του χρόνου παραγραφής της αξίωσης
του ζημιωθέντος τρίτου, κατά του ασφαλιστή και των άλλων υπεύθυνων προσώπων, προκύπτει ότι ο πρώτος, σε περίπτωση παραγραφής της αξίωσης του
κατά του ασφαλιστή (άρθρ. 10 παρ. 2
ν. 489/76) μπορεί ν’ ασκήσει κατ’ αυτού
πλαγιαστικά την αξίωση του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή από τη σύμβαση ασφάλισης, εφόσον η τελευταία
υπόκειται σε μεγαλύτερη παραγραφή
κατά το άρθρο 195 ΕΝ και ήδη το άρθρ.
10 ν. 2496/97. Προϋπόθεση για την
άσκηση της πλαγιαστικής αγωγής είναι
η γένεση της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή κατά το άρθρ.
72 ΚΠολΔ, έστω και επικουρικά για
την περίπτωση απόρριψης της ευθείας
αγωγής του, η πλαγιαστική αυτή αγωγή ασκείται προώρως ενόψει του ότι
δεν έχει γεννηθεί ακόμη η αξίωση του
ασφα-λισμένου κατά του ασφαλιστή
ούτε έχει επακολουθήσει αδράνεια του
ασφα-λισμένου που αποτελεί βασική
προϋ-πόθεση για την άσκηση της
πλαγιαστι-κής αγωγής (Εφ.Αθ. 7854/
2001 Ελλ. Δνη 2002, 171, Α. Κρητικός

Αποζη-μίωση από Τροχαία Ατυχήματα
έκδ. 1998, παρ. 1901, 1902). Περαιτέρω
από τη διάταξη του άρθρου 43 παρ. β΄
του ν. 614/77 «περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας», η οποία
επαναλαμβάνεται αυτούσια στο άρθρο
43 παρ. 6 του ν. 2094/1992 προκύπτει
ότι η από τον οδηγό του ζημιογόνου
αυτοκινήτου κατάθεση βεβαίωσης
ασφάλισης του αυτοκινήτου, από
ασφαλιστική εταιρεία ή η από τον οδηγό απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου
διεθνούς ασφαλιστικής αποτελούν,
κατά πλάσμα του νόμου πρόταση της
ασφαλιστικής εταιρείας, που εξέδωσε
τη βεβαίωση, σύμφωνα προς την οποία,
ο ασφαλιστής προσφέρεται να ικανοποιήσει τις αξιώσεις των δικαιούχων
αποζημίωσης τρίτων. Με την αποδοχή
αυτής της πρότασης, η οποία μπορεί
να γίνει και με την έγερση της σχετικής
από τον ενδιαφερόμενο αγωγής κατά
του ασφαλιστή, καταρτίζεται σύμβαση
σωρευτικής αναδοχής, που ιδρύει,
σύμ-φωνα με τα άρθρ. 361 και 477
ΑΚ άμε-ση ευθύνη του αναδεχόμενου
ασφα-λιστή. Εξάλλου από τη διάταξη
του άρθρου 25 παρ. 4 του ν. 489/1976,
που προστέθηκε με το άρθρο 50 παρ.
13 του ν. 1569/1985 προκύπτει ότι το
Επι-κουρικό κεφάλαιο που υπεισέρχεται
αυτοδίκαια στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ασφαλιστικής
επιχείρησης που κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης ή που ανακλήθηκε η
άδεια λειτουργίας της, ευθύνεται μόνο
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για την από το άρθρο 10 παρ. 1 ν. 489/
76 έναντι του ζημιωθέντος προσώπου,
ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας, η
οποία πηγάζει από την ασφαλιστική
σύμβαση (ΑΠ. 901/1995 ΝοΒ 1997,
983). Αν η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχθηκε σωρευτικώς με τον ασφαλισμένο
κατά την έννοια του άρθρου 477 ΑΚ, να
καταβάλει αποζημίωση, το Επικουρικό
Κεφάλαιο από τη σωρευτική αναδοχή,
από την οποία παράγεται πρόσθετη
αυτοτελής ενοχή, δεν ευθύνεται και
συνεπώς δεν υποχρεούται σε αποζημίωση (ΑΠ. 1650/2002 Ελλ.Δνη 2003/
1580)…..Το ζημιογόνο αυτοκίνητο
ήταν ασφαλισμένο στην ασφαλιστική
εται-ρεία υπό την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΣΤ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» της οποίας η άδεια
ανακλήθηκε και συνεπώς στη θέση της
υπεισήλθε το εναγόμενο Επικουρικό
κεφάλαιο. Ότι επικουρικά και σε περίπτωση απόρριψης της αγωγής κατά
του Επικουρικού Κεφαλαίου λόγω πα-

ραγραφής, ασκεί πλαγιαστικά την αγωγή
των ασφαλισμένων – εναγομένων κατά
του Επικουρικού Κεφαλαίου, λό-γω
αδράνειας τούτου, προκειμένου το
τελευταίο να καταβάλει στους ασφαλισμένους εναγομένους του κάθε χρηματικό ποσό που θα υποχρεωθούν
αυ-τοί να καταβάλουν στους ενάγοντες
της κύριας αγωγής. Η αγωγή αυτή,
στο δικόγραφο της οποίας ενώνονται
δύο αγωγές, ήτοι η ευθεία αγωγή και η
πλαγιαστική, αναφορικά με την τελευταία (πλαγιαστική αγωγή) είναι μη
νόμι-μη και απορριπτέα ως προώρως
ασκη-θείσα εφόσον, σύμφωνα με την
προη-γούμενη πρώτη νομική σκέψη,
δεν υπάρχει αδράνεια του εναγομένου
ασφαλισμένου, αφού με την επίδοση
της ίδιας αγωγής σ’ αυτόν γεννήθηκε το
πρώτον η αξίωση του κατά της ασφαλιστικής εταιρείας και του υπεισελθόντος στη θέση της Επικουρικού Κεφαλαίου.

996/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Μαριάνθη Παγουτέλη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Αλκαίος Βγενόπουλος, Χάρης Μπουγιούκος, Δημήτριος
Λειβαδάς, Νίκος Λαλιώτης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Η υποκατάσταση του ΙΚΑ στις παροχές του προς ασφαλισμένο
που τραυματίσθηκε (ή θανατώθηκε) γίνεται αυτοδίκαια και επέρχεται από τότε
που γεννήθηκε η αξίωση του ασφαλισμένου και σε περίπτωση θανατώσεως του
των μελών της οικογενείας του, ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη αποφάσεως του
διοικητή του ΙΚΑ. Η υποκατάσταση περιλαμβάνει και εκείνες τις αξιώσεις που έχουν,
σε περίπτωση θανατώσεως του ασφαλισμένου η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του
για αποζημίωση λόγω στερήσεως της διατροφής. Αγωγή του ΙΚΑ κατά του υπαιτίου
τρίτου. Στοιχεία που είναι απαραίτητα για να είναι ορισμένη (θάνατος υπαιτιότητα,
στοιχεία για αντικειμενική ευθύνη κλπ.) Περιστατικά. Η διάταξη του άρθρου 930 παρ.
3 ΑΚ που προβλέπει η σωρευτική απόληψη σύνταξης και της αποζημιώσεως κατά
το άρθρο 928 ΑΚ δεν ισχύει για το ΙΚΑ (μόνο). Απαίτηση για διατροφή του συζύγου
και των ανήλικων τέκνων. Πως προσδιορίζεται. Περιστατικά.
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Από τις διατάξεις των άρθρων 10
παρ. 5 ν.δ. 4104/1960, όπως έχουν
αντικατασταθεί από το άρθρο 18 παρ. 1
ν. 4476/1965, 1, 2, 3, του β.δ. 226/1973
και 18 ν. 1654/1986, συνάγεται ότι για
τις οφειλόμενες από το ΙΚΑ ασ-φαλιστικές
παροχές προς τους ασφα-λισμένους
(και σε περίπτωση θανατώ-σεως αυτών
προς τα μέλη της οικογένει-ας τους), οι
οποίοι δικαιούνται αποζη-μίωση για
ζημία που προξενήθηκε λόγω ασθενείας,
αναπηρίας κλπ. (ή λόγω θανατώσεως
του ασφαλισμένου), το ΙΚΑ υποκαθίσταται
από το νόμο, κατά το ποσό των
οφειλομένων στον ασφαλισμένο (ή στα
μέλη της οικογέ-νειας του) παροχών,
όπως αυτές καθο-ρίζονται με την
απόφαση του διοικητή του, στην αξίωση
των τελευταίων εναντί-ον του υπόχρεου
για αποζημίωση. Η υποκατάσταση αυτή
μετά την έναρξη της ισχύος του ν.
1654/1986 είναι αυτο-δίκαιη και
επέρχεται από τότε που γεν-νήθηκε η
αξίωση του ασφαλισμένου (και σε
περίπτωση θανατώσεως αυτού, των
μελών της οικογενείας του), ανεξάρ-τητα
από την έκδοση ή μη απόφασης του
διοικητή του ΙΚΑ. Μεταξύ των αξιώσεων,
στις οποίες, όταν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του νόμου, υποκαθίσταται το ΙΚΑ, είναι και εκείνες που
έχουν, σε περίπτωση θανατώσεως του
ασφαλισμένου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα αυτού για αποζημίωση λόγω
στερήσεως διατροφής, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 297, 298, 914,
928, 930, 1390, 1391 και 1485 επ. του
ΑΚ. Η υποκατάσταση του ΙΚΑ στις αξιώσεις αυτές προϋποθέτει όχι μόνον
οφειλές ασφαλιστικών παροχών (δηλαδή συντάξεις) απ’ αυτό στα μέλη της
οικογενείας του θανατωθέντος ασφαλισμένου του, έως το ποσό των οποίων
γίνεται η υποκατάσταση, αλλά και αξί-
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ωση των τελευταίων για αποζημίωση
κατά του τρίτου υπόχρεου. Απαιτείται
δηλαδή χρονική, ποιοτική και ποσοτική
αντιστοιχία των παροχών του ΙΚΑ προς
τις αξιώσεις αποζημίωσης της συζύγου
και των τέκνων του θανόντος ασφαλισμένου κατά του υπόχρεου να τους
αποζημιώσει (ΑΠ 734/1991 ΕλλΔνη
33.556, Αθ. Κρητικός, Αποζημίωση από
τροχαία ατυχήματα, 1998, παρ. 679684, 685-687, σελ. 246-249). Έτσι, σε
περίπτωση θανατώσεως του ασφαλισμένου και καταβολής από το ΙΚΑ
προς τα μέλη της οικογενείας του, συντάξεων, για να είναι ορισμένη η αγωγή
του ΙΚΑ κατά του υπαίτιου τρίτου, πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τα γεγονότα που αναφέρονται στη μεταβίβαση
προς αυτό των σχετικών αξιώσεων, αλλά και τα στοιχεία βάσει των οποίων
θεμελιώνεται η αξίωση αποζημίωσης
στο πρόσωπο των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου, δηλαδή θάνα-τος,
υπαιτιότητα, τα στοιχεία για την
αντικειμενική ευθύνη, όπου αυτά απαιτούνται, αν η αξίωση στηρίζεται στο ν.
ΓΠΝ/1911, τα ποσά των ζημιών, καθώς
και τα στοιχεία που θεμελιώνουν τις αξιώσεις στα ποσά αυτά. Ειδικότερα, αξιώνοντας το ΙΚΑ την καταβολή παροχών
(συντάξεων) προς τη σύζυγο και ανήλικα τέκνα, λόγω θανατώσεως του ασφαλισμένου, θα πρέπει, για να είναι ορισμένη η αγωγή του, να προσδιορίζει,
πλην άλλων, και ότι ο θανών ασφαλισμένος του με πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα ζούσε για
ορισμένη διάρκεια χρόνου (οπωσδήποτε δε το χρονικό διάστημα που αφορούν
οι παροχές του) και από την εργασία του
θα αποκόμιζε ορισμένα εισοδή-ματα,
συγκεκριμένο μέρος των οποίων θα
συνεισέφερε για τη διατροφή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων του,
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κα-θώς και ότι η σύζυγος του, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων της και
της αποτιμήσεως της προσωπικής της
εργασίας στην οικογένεια της, δικαιούταν να μετάσχει στα αυξημένα εν ζωή
εισοδήματα του θανόντος σε ορισμένο
ποσό που προκύπτει από το συσχετισμό των εκατέρωθεν, αμοιβαίως οφειλομένων εισφορών και το οποίο αποτελεί
τη ζημία της. Επίσης, αναφορικά με την
αξίωση αποζημιώσεως για στέρηση
διατροφής των ανηλίκων παιδιών, πρέπει επιπλέον να αναφέρει τις ανάγκες
της οικογένειας και ειδικότερα των παιδιών, αλλά και τους πόρους και την
πε-ριουσία αυτών. Με άλλα λόγια πρέπει
να γίνει αναφορά όλων των νομικών και
ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη γέννηση (κατά το διάστημα που αφορούν
οι παροχές του ΙΚΑ) των αξιώσεων αποζημιώσεως της συζύγου και των τέκνων,
λόγω στερήσεως της διατροφής τους,
στις οποίες αυτό υποκαθίσταται (ΑΠ
93/1988 ΕλλΔνη 29.1591, ΕφΔωδ
368/2005, ΕφΛαρ 757/2004, ΕφΠειρ
912/1996 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ,
ΕφΑθ 4283/1996 ΕΣυγκΔ 1997. 296,
ΕφΑθ 2843/1991 ΕΣυγκΔ 1992.87, Αθ.
Κρη-τικός, Αποζημίωση, ό.π., παρ. 749751 και 752, σελ. 265-267). Εν
προκειμένω το ενάγον, Ν.Π.Δ.Δ. «ΙΚΑ
–ΕΤΑΜ», προκειμένου να θεμελιώσει τη
– λόγω υποκατάστασης ex lege στα
δικαιώμα-τα της συζύγου και του πρώτου
α ν η - λ ί κο υ τ έ κ ν ο υ το υ θ α ν ό ν το ς
ασφαλισμέ-νου του, Γ.Σ αξίωση του κατά
των ενα-γομένων (υπαίτιου οδηγού,
κυρίου του ζημιογόνου οχήματος και
ασφαλιστικής εταιρείας), περιέλαβε στην
αγωγή του τα ακόλουθα στοιχεία:α)Τις
συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος
εξαιτίας του οποίου έχασε τη ζωή του ο
ασφαλι-σμένος του, από υπαιτιότητα του
πρώ-του εναγομένου, οδηγώντας
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αυτοκίνητο που ανήκε στο δεύτερο
εναγόμενο και ήταν ασφαλισμένο στην
τ ρ ί τ η ε ν α γ ό - μ ε ν η , β ) Τη σ χ έ σ η
(κοινωνικής) ασφαλί-σεως που τους
συνέδεε, γ) τα ποσά που κατέβαλε, με
απόφαση του διοι-κητή του, συνολικά
στη σύζυγο και στο πρώτο ανήλικο
τέκνο, Π, του θανόντος ασφαλισμένου,
ήτοι το ποσό των 588,56 Ευρώ για έξοδα
κηδείας, το ποσό των 18.484,20 Ευρώ
ως κύρια σύνταξη και το ποσό των
6.591, 90 Ευρώ ως επι-κουρική σύνταξη
κατά το χρονικό διά-στημα από 1.2.2003
έως 31.1.2006. Παρέλειψε όμως εντελώς
να αναφέρει τις προϋποθέσεις
γεννήσεως των αξιώ-σεων της συζύγου
και του τέκνου για αποζημίωση λόγω
στερήσεως διατρο-φής και συγκεκριμένα
α) δεν αναφέρει την ηλικία του θανόντος
και των ως άνω δικαιούχων, συζύγου
και τέκνου του, β) ότι ο θανών
ασφαλισμένος του με πι-θανότητα κατά
τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα
ζούσε κατά το χρονικό διάστημα που
αφορούν οι παροχές του, δηλαδή μέχρι
31-1-2006, γ)ότι από την εργασία του
θα αποκόμιζε ορισμένα εισοδήματα,
συγκεκριμένο μέρος των οποίων θα
συνεισέφερε για τη διατροφή της
συζύγου και του ανηλίκου τέκνου του,
καθώς και δ) ότι η σύζυγος του,
λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων
της και της αποτιμήσεως της προσωπικής της εργασίας στην οικογένεια της,
δικαιούταν να μετάσχει στα αυξημένα εν
ζωή εισοδήματα του θανόντος σε ορισμένο ποσό, που προκύπτει από το
συσχετισμό των εκατέρωθεν αμοιβαίως
οφειλομένων εισφορών και το οποίο
αποτελεί τη ζημία της. Επίσης, αναφορικά με την αξίωση αποζημιώσεως για
στέρηση διατροφής του ανηλίκου παιδιού, θα έπρεπε επιπλέον να αναφέρει τις
ανάγκες της οικογένειας και ειδικό-τερα
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του παιδιού, αλλά και τους πό-ρους και
την περιουσία αυτού. Δεν προσδιορίζονται
δηλαδή τα ποσά των αξιώσεων κάθε
μέλους της οικογένειας του ασφαλισμένου
για αποζημίωση λό-γω στερήσεως
διατροφής, στις οποίες άλλωστε
υποκαταστάθηκε το ΙΚΑ και έτσι δεν είναι
δυνατό να ελεγχθεί αν οι αξιούμενες απ’
αυτό παροχές (συντά-ξεις), τελούν σε
χρονική και ποσοτική αντιστοιχία με την
αξίωση των μελών της οικογένειας του
ασφαλισμένου του κατά των εναγομένων
για αποζημίωση. Είναι δε κρίσιμα τα
στοιχεία αυτά, διότι αν η σύζυγος και το
τέκνο του ασφαλι-σμένου (παθόντες)
δ ε ν ε ί χα ν σ τ η ν π ρ α γ μ α τ ι κότ η τα
γεννημένη αξίωση δια-τροφής, δεν
συντρέχει νόμιμος λόγος
υποκαταστάσεως του ΙΚΑ, ενώ αν η
διατροφή που στερήθηκαν είναι ύψους
μικρότερου από εκείνα που το ΙΚΑ τους
κατέβαλε ως σύνταξη, η καθ’ υποκατάσταση αξίωση του ΙΚΑ φθάνει μόνον
μέ-χρι το ύψος της ζημίας που πράγματι
υπέστησαν. Και τούτο διότι, όπως προαναφέρθηκε, για να υποκατασταθεί το
ΙΚΑ στα δικαιώματα των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου του για αποζημίωση, δεν αρκεί ότι υποβλήθηκε γι’
αυτά σε παροχές, αλλά επιπλέον
απαιτείται χρονική, ποιοτική και ποσοτική αντιστοιχία των παροχών του ΙΚΑ
προς τις αξιώσεις αποζημίωσης της συζύγου και των τέκνων κατά του υποχρέου σε αποζημίωση του. Σύμφωνα
λοιπόν με τα προαναφερόμενα, η αγωγή έπρεπε ως προς τα αιτούμενα ως
άνω κονδύλια της κύριας και της επικουρικής σύνταξης να απορριφθεί ως
αόριστη. Εφόσον η εκκαλούμενη απόφαση δέχθηκε τα αντίθετα και έκρινε την
αγωγή ορισμένη και νόμιμη ως προς
αυτά, στο τέλος δε τη δέχθηκε εν όλω
και ως ουσιαστικά βάσιμη, δεν εφάρμο-
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σε ορθά το νόμο και έσφαλε ως προς
αυτό. Πρέπει λοιπόν να γίνει δεκτός ο
σχετικός περί αυτού λόγος της από 295-2006 εφέσεως της εκκαλούσας εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας, περί
εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου και
να εξαφανισθεί ως προς αυτό η πρωτόδικη απόφαση.
Στην εφαρμογή του αρθρ. 18
ν. 1654/86 εμπίπτει και η σύνταξη την
οποία το ΙΚΑ ως ασφαλιστικός φορέας
του ασφαλισμένου και θανατωθέντος
χορηγεί στη χήρα και στα ανήλικα τέκ-να
του. Εν προκειμένω δεν εφαρμόζεται η
διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3ΑΚ, στην
οποία στηρίζεται η σωρευτική από-ληψη
της σύνταξης και της αποζημίω-σης
κατά το άρθρο 928 ΑΚ, που ισχύει για
τους λοιπούς, πλην του ΙΚΑ ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σκοπός της παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης είναι κυρίως, η παρεμπόδιση μιας διπλής, ουσιαστικά αποζημίωσης του θύματος της
αδικοπραξίας ή σε περίπτωση θανά-του
του, των δικαιούχων διατροφής. Εφόσον
συνεπώς συντρέχουν οι προϋ-ποθέσεις
εφαρμογής των προαναφερ-θέντων
νόμων, (10 παρ. 5 ν.δ. 4104/1960,
όπως έχουν αντικατασταθεί από το
άρθρο 18 παρ. 1 ν. 4476/1965, 1, 2, 3,
του β.δ. 226/1973 και 18 ν. 1654/1986),
περιορίζεται αντίστοιχα, η εφαρ-μογή
της διάταξης του άρθρου 930 παρ.
3 ΑΚ αναφορικά με το δικαίωμα του
ζημιωθέντα να απαιτήσει, αθροιστι-κά,
την αποζημίωση από τον υπόχρεο και
την ασφαλιστική παροχή από το ΙΚΑ.
(βλ. ΑΠ 803/2004, ΕφΑθ 3555/2005
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Τέλος για
να εξευρεθεί αν και πόση αποζημίωση, λόγω στέρησης διατροφής από
τη θανάτωση του συζύγου δικαιούται
η σύζυγος, πρέπει, σύμφωνα με τις
διατά-ξεις των άρθρων 1389 και 928 εδ.
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β΄ ΑΚ, να συσχετιστούν οι οικονομικές
δυ-νάμεις τις οποίες θα είχε αν ζούσε ο
σύζυγος, με εκείνες της συζύγου, γιατί
από το συσχετισμό του συνόλου των
οικονομικών δυνάμεων και των δύο συζύγων, θα εξαχθεί το ποσοστό της μηνιαίας συνεισφοράς στις ανάγκες διατροφής του άλλου. Στη συνέχεια δε, με βάση το ποσό που απαιτείται για την αντιμετώπιση των οικογενειακών δαπανών,
θα εξευρεθεί η συμβολή του καθενός
από αυτούς στη διατροφή του άλλου,
καθώς και στη διατροφή των ανηλίκων
ή μη δυναμένων να αυτοδιατραφούν
τέ-κνων τους (ΕφΛαρ 125/2005 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ. 4279/1994
ΕΣυγκΔ 1997-16). Στην προκειμένη
πε-ρίπτωση, περαιτέρω όσόν αφορά
τη δεύτερη από 29-5-2006 αγωγή της
Μ χήρας Γ.Σ γι’ αυτήν ατομικά και ως
ασκούσας τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων της Π και Γ, κατά των εναγομένων, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά
μέσα αποδείχθηκαν τα παρακάτω: Ο
Γ.Σ, σύζυγος της ενάγουσας Μ.Σ, ηλικίας 40 ετών (γεννήθηκε το έτος 1963),
κατά το χρόνο του ατυχήματος, ήταν
οικοδόμος, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, και
εργαζόταν σε εργασίες επιστρώσεων
στην οικοδομή του Γ.Γ στη θέση Καλαμογδάρτη στα Ροΐτικα Πάτρας με ημερομίσθιο 50 Ευρώ, ήτοι 1.250 Ευρώ
μη-νιαίως (50 Ευρώ Χ 25 ημέρες). Άλλα
εισοδήματα από επιβοηθητική εργασία
δεν αποδεικνύεται ότι είχε ο θανών,
αφού μόνη η κατάθεση του μάρτυρα
απόδειξης Σ.Μ.Γ δεν κρίνεται πειστική
και ικανή προς μόρφωση αντίθετης κρίσης, ενόψει της αοριστίας της ως προς
το είδος και τις συγκεκριμένες αποδο-χές
της επικαλούμενης πρόσθετης, κα-τά τα
απογεύματα, εργασίας. Η ενά-γουσα,
ηλικίας 30 ετών τότε, δεν εργα-ζόταν,
ούτε αποδείχθηκε ότι είχε πε-ριουσία ή
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εισοδήματα από οποιαδήπο-τε πηγή και,
γενικά δεν μπορούσε να αυτοδιατραφεί.
Αυτή παρείχε μόνο τις προσωπικές της
υπηρεσίες στο θανόντα σύζυγο της στα
πλαίσια της συζυγικής τους συμβίωσης,
ασχολούμενη με την ανατροφή του
πρώτου ακόμη τότε, ανη-λίκου παιδιού
τους, τις οικιακές εργα-σίες, την
παρασκευή φαγητού, τον κα-θαρισμό
των ενδυμάτων του κλπ, οι οποίες
αποτιμώνται στο ποσό των 250 Ευρώ
μηνιαίως. Ενόψει των οικονομικών και
οικογενειακών συνθηκών των πιο πάνω
συζύγων, ο θανών συνεισέφερε για
τη διατροφή της ενάγουσας συζύ-γου
του το ποσό των 400 Ευρώ μηνιαί-ως.
Επίσης με βάση τις προαναφερό-μενες
οικονομικές δυνατότητες της ενάγουσας και του θανόντος συζύγου της
και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για τα δύο ανήλικα τέκνα
τους Π, που γεννήθηκε στις 11-2-1999
και Γ, που γεννήθηκε στις 5-9-2003, καθορίζεται στο ποσό των 200 Ευρώ για
τον Π και 150 Ευρώ για το Γ. Τα ποσά
αυτά είναι ανάλογα με τις ανάγκες τους,
όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για διατροφή, συντή-ρηση
και εκπαίδευση των ανηλίκων. Από το
ποσό αυτό ο θανών θα συνει-σέφερε
150 Ευρώ για τον Π και 100 Ευρώ για
τον Γ. Κατά το υπόλοιπο πο-σό των
50 Ευρώ που απαιτείται για δια-τροφή
κάθε ανηλίκου τέκνου, και συνο-λικά
100 Ευρώ συμμετέχει η ενάγουσα, και
με την προσφορά της προσωπικής της
εργασίας και απασχόλησης, για την
περιποίηση και φροντίδα τους, η οποία
είναι αποτιμητή σε χρήμα. Συνεπώς η
οφειλόμενη στη σύζυγο και στα ως άνω
ανήλικα τέκνα του θανόντος απώλεια
συνεισφοράς στη μηνιαία διατροφή
τους, κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας
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που βαρύνει τον ως άνω υπαίτιο οδηγό
του ΙΧΦ αυτοκινήτου (40%), ανέρχεται
στα ποσά α)των 160 Ευρώ για την
ενάγουσα β)στο ποσό των 60 Ευρώ για
τον ανήλικο Π και γ) στο ποσό των 40
Ευρώ για τον ανήλικο Γ. Όπως, όμως,
συνομολογεί η εν λόγω ενάγουσα αλλά
και αποδεικνύεται από τις υπ’ αριθ. 1952
και 1953/2003 αποφάσεις του Διευθυντή
του ΙΚΑ, μετά το θάνατο του συζύγου
της και για το χρονικό διάστη-μα μίας
τριετίας, (από 1-2-2003 έως 31-1-2006)
έλαβε η ίδια κύρια σύνταξη από τον
παραπάνω ασφαλιστικό οργανισμό
ως χήρα αυτού, το ύψος της οποίας
ανέρχεται στο ποσό των 342, 30 Ευρώ
μηνιαίως, και επικουρική σύνταξη 122,
07 Ευρώ, μηνιαίως, ήτοι συνολικά 464,
37 Ευρώ, μηνιαίως, πλέον επιδομάτων
εορτών, κ.ά. ενώ ο ανήλικος Π έλαβε
ομοίως, κύρια σύνταξη το ποσό των
97,80 Ευρώ μηνιαίως και επικουρική το
ποσό των 34, 88 Ευρώ μηνιαίως, ήτοι
συνολικά 132, 68 Ευρώ μηνιαίως, πλέον
επιδομάτων κ.ά.. Επομένως, εφόσον τα
ποσά που αυτοί (ενάγουσα και ο ανήλικος γυιός της Π) δικαιούνται είναι μικρότερα εκείνων που έλαβαν ως σύνταξη,
κατά τα παραπάνω, κανένα ποσό δεν
δικαιούνται από την αιτία αυτή, για το
μετά την 1-2-2003 χρονικό διάστημα,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη της παρούσας παραγράφου.
Συνεπώς οι εναγόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν, σε ολόκληρο ο
καθένας, για αποζημίωση διατροφής
των ως άνω, για το χρονικό διάστημα
από την ημέρα του ατυχήματος (21-2003) μέχρι την έναρξη ισχύος της
από-φασης του ΙΚΑ(1-2-2003) ήτοι
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επί ένα μήνα μόνον, το ποσό των 160
Ευρώ στην ενάγουσα και το ποσό των
60 Ευρώ στον ανήλικο Π, ενώ στο
ανήλικο τέκνο Γ, είναι υποχρεωμένοι να
καταβάλουν για αποζημίωση διατροφής
του το ποσό των 40 Ευρώ μηνιαίως και
για το χρονικό διάστημα από 2-1-2003
μέχρι 31-1-2006, ήτοι το συνολικό
ποσό των 1.480 Ευρώ (40 Ευρώ
Χ 37 μήνες). Για την αιτουμένη με
την αγωγή αποζημίωση διατροφής
για τη μεταγενέστερη της 31-1-2006
περίοδο, με την εκκαλουμένη απόφαση
κρίθηκε πρόωρη και μη εκκαθαρισμένη
η απαίτηση, ενόψει επανακαθορισμού
των συντάξεων των δικαιούχων από
το ΙΚΑ, και απορρίφθηκε η αγωγή ως
προς τα σχετικά με την περίοδο αυτή
κονδύλια, χωρίς να ασκηθεί έφεση
από τους δικαιούχους. Τέλος το αίτημα
των εναγομένων περί επιδείξεως των
αναφερομένων στις προτάσεις των
εγγράφων (φορολογική δήλωση θανόντος κλπ.), πρέπει ν΄ απορριφθεί ως
άνευ αντικειμένου, αφού το Δικαστήριο
δεν κρίνει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα
προς σχηματισμό της παραπάνω δικανικής του πεποίθησης. Μετά από αυτά
πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και η ως
άνω κρινόμενη από 29-11-2004 αγωγή
της χήρας και των ανηλίκων τέκνων του
θανόντος και ως ουσιαστικά βάσιμη,
κατά μερική παραδοχή της ένστασης
των εναγομένων περί συνυπαιτιότητας
του θανόντος, και να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι σε ολόκληρο ο καθένας
να καταβάλουν στους ενάγοντες τα
προαναφερθέντα ποσά, νομιμοτόκως
από την επίδοση της αγωγής μέχρι την
εξόφληση.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
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1117/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Παρασκευή Πετρονικολού, Σωτήριος Αμούργης).
Επικουρικό κεφάλαιο. Η αποζημίωση του περιορίζεται στη συμπλήρωση του ποσού
που υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος ασφαλιστικός οργανισμός
κοινωνικής ασφάλισης για την ίδια αιτία. Έτσι εκτοπίζεται η εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 930.3 ΑΚ. Αυτό εφαρμόζεται και στην περίπτωση ευθύνης του λόγω ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας, χωρίς να έχει σημασία το γεγονός ότι αρχικά
είχε εναχθεί ο ασφαλιστής του οποίου μεταγενέστερα ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας.
Κράνος. Συνυπαίτιος ο σύζυγος που θανατώθηκε που δεν φορούσε κατά 20%. Ανάκληση
της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας μετά τη συζήτηση της αγωγής και πριν
εκδοθεί η πρωτόδικη απόφαση. Αυτοδίκαια υπεισέρχεται στη θέση της Α.Ε το ΕΚ το οποίο
παραδεκτά προβάλλει για πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου τον ισχυρισμό για τη μείωση
του ποσού της αποζημίωσης λόγω ύπαρξης ασφαλιστικού ταμείου (ΤΕΒΕ). Οικογένεια.
Ποιους περιλαμβάνει ο όρος. Ποσά που επιδικάζονται στους συγγενείς.

Με την παρ. 5 του άρθρου 19
του Ν. 489/1976, που προστέθηκε με
το άρθρο 5 παρ. 4 του ΠΔ/τος 264/1991
και αποτελεί υλοποίηση της 84/5/ΕΟΚ
αρ. 1 παρ. 44 εδ. α Οδηγίας, ορίζονται
τα ακόλουθα: «Η αποζημίωση του Επικουρικού Κεφαλαίου περιορίζεται στη
συμπλήρωση του ποσού, που υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό
τα-μείο ή άλλος οργανισμός κοινωνικής
ασφάλισης για την αιτία αυτή στο ζημιωθέντα». Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ο επικουρικός χαρακτήρας της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου με
την έννοια ότι στο μέτρο, που ο παθών
και γενικά ο δικαιούχος από τη διαπραχθείσα αδικοπραξία δικαιούται να καλύψει τη ζημία του από ασφαλιστικό
ταμείο ή άλλο οργανισμό κοινωνικής
ασφάλισης επέρχεται ισόποση απαλλαγή του Επικουρικού Κεφαλαίου. Με
τη ρύθμιση αυτή του νόμου εκτοπίζεται
η εφαρμογή της ΑΚ 930 παρ. 3 στην
περίπτωση που θα ήταν εφαρμοστέα
και η οποία προβλέπει την αθροιστική

απόληψη της αποζημίωσης από το
Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο την
οφείλει στο δικαιούχο με βάση το άρθρο 19 του Ν. 489/1976 και την παροχή
της οποίας για την ίδια αιτία οφείλει στο
δικαιούχο ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος
οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης. Για
την εφαρμογή όμως της διάταξης του
άρθρου 19 παρ.5 του Ν. 489/1976 προϋποτίθεται θεμελίωση σε βάρος ασφαλιστικού ταμείου ή άλλου οργανισμού
κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ,
ΤΕΒΕ κ.λπ) υποχρέωσης προς παροχή
στο δικαιούχο. Συνεπώς σε μια τέτοια
περίπτωση, εφόσον προβάλλεται ο
σχετικός ισχυρισμός από το εναγόμενο
Επικουρικό Κεφάλαιο, περί συνδρομής
των όρων του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν.
489/1976 πρέπει να γίνεται αφαίρεση
από την οφειλόμενη από το Επικουρικό
Κεφάλαιο αποζημίωση κατά το άρθρο
928 ΑΚ κάθε ποσού το οποίο για την
ίδια αιτία δικαιούται ο δικαιούχος να
αξιώσει από ασφαλιστικό ταμείο ή άλλο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε κάθε
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πε-ρίπτωση ευθύνης του Επικουρικού
Κε-φαλαίου δηλαδή και στην περίπτωση
ευθύνης του λόγω ανάκλησης της άδεια
λειτουργίας της ασφαλιστικής εται-ρείας,
χωρίς να έχει σημασία το γεγονός ότι
αρχικά είχε εναχθεί ο ασφαλιστής του
οποίου μεταγενέστερα ανακλήθηκε
η άδεια λειτουργίας, αφού μετά την
υπεισέλευση του Επικουρικού Κεφαλαίου στη θέση του ασφαλιστή, αντιμετωπίζει ως εάν εναγόταν τούτο από την
αρχή και θα είχε τη δυνατότητα της προβολής του σχετικού ισχυρισμού. Περαιτέρω για να είναι ορισμένος ο ίδιος
ισχυ-ρισμός, από την παραδοχή του
οποίου ωφελείται μόνον το Επικουρικό
Κεφά-λαιο, πρέπει τούτο να επικαλεσθεί
το ασφαλιστικό ταμείο ή τον οργανισμό
κοινωνικής ασφάλισης που πρέπει να
καλύψει τη ζημία, αλλά και το ποσόν
που οφείλει να του καταβάλει (βλ .σχ
ΑΠ 158/2006 Δημ. Τράπεζα Νομικών
Πληροφοριών Δ.Σ.Α, Εφ.Ιωαν. 385/2006
Συγχρ. Επιθ. Συγκ.Δικαίου 2006, 580,
ΕφΠατρ. 543/2005 ΑχΝομ. 2006, 723).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Την 16.9.2004
και περί την ώρα 17.40 στη διασταύρωση της ΝΕΟ Ιωαννίνων – Αντιρρίου
με την ΠΕΟ Μεσολογγίου – Αγρινίου,
συγκρούσθηκε το ΙΝΚ- 4003 ΙΧΕ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο εναγόμενος και
ήδη εφεσίβλητος Φ.Κ, με το ΜΕΗ- 0145
δίκυκλο μοτοποδήλατο, που οδηγούσε
η Π.Σ, σύζυγος, μητέρα, τέκνο και αδελφή των εναγόντων. Από τη σύγκρουση
αυτή επήλθε ο θάνατος της τελευταίας.
Αποκλειστικά υπαίτιος του ατυχήματος
κρίθηκε με την εκκαλουμένη απόφαση
ο εναγόμενος οδηγός του αυτοκινήτου
και ως προς την παραδοχή της αυτή
δεν πλήττεται με την έφεση. Περαιτέρω,
αποδείχθηκε ότι η θανούσα, οδηγός
του μοτοποδηλάτου, κατά το χρόνο του
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ατυχήματος δε φορούσε προστατευτικό
κράνος, όπως είχε υποχρέωση από το
άρθρο 101 παρ. 1 του Ν.2696/1999.
Από το ατύχημα και την πτώση της στο
έδαφος υπέστη κάταγμα βάσης του
κρανίου και ενδοεγκεφαλική αιμορραγία από αυτές δε τις σωματικές βλάβες
επήλθε ο θάνατος της. Αν φορούσε κράνος οι παραπάνω βλάβες αν δεν αποτρεπόταν, οπωσδήποτε θα ήταν ηπιότερες. Σύμφωνα, με τα δεδομένα αυτά
στην έκταση των σωματικών βλαβών,
που επέφεραν το θάνατο της, κατέστη
συνυπαίτια η θανούσα κατά ποσοστό
20%, δεκτής καθισταμένης ως κατά ένα
μέρος βάσιμης της σχετικής ένστασης
των εναγομένων (ΑΚ 300), όπως ορθά
δέχθηκε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
και όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την
έφεση ως προς το ποσοστό συνυπαιτιότητας πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι μετά
τη συζήτηση των ενδίκων αγωγών στο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο και πριν από
την έκδοση της εκκαλουμένης απόφασης, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας
με την Κ3 101/4.1.2006 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης της εναγομένης
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ASTRA Ασφαλιστική ΑΕΓΑ Γενικές
Ασφάλειες» στην οποία ήταν ασφαλισμένο για ζημιές τρίτων κατά το χρόνο
του ατυχήματος το προαναφερόμενο
ζημιογόνο αυτοκίνητο του υπαιτίου
ενα-γόμενου οδηγού. Έτσι σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη που
προηγήθηκε αυτοδικαίως υπεισήλθε
κατά νόμο στη θέση της το εκκαλούν
Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο παραδεκτώς προβάλλει για πρώτη φορά
ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, τον
ισχυρισμό από το άρθρο 19 παρ. 5
του Ν. 489/1976, αφού ενώπιον του
κατέστη διάδικος. Ειδικότερα ισχυ-
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ρίζεται το εκκαλούν ότι επειδή η θανούσα ήταν κατά το χρόνο του θανάτου της
ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ, το οποίο ως
φορέας κοινωνικής ασφάλισης, κατέβαλε ή υποχρεούται να καταβάλει στα
ανήλικα τέκνα της σύνταξη, καθώς και τα
έξοδα κηδείας, που έλαβε ή δικαιού-ται
να λάβει ο ενάγων σύζυγος της, πρέ-πει
τα σχετικά ποσά να αφαιρεθούν από την
αποζημίωση που επιδικά-σθηκε στον
τελευταίο και τα τέκνα του. Ο ισχυρισμός
αυτός ανεξάρτητα από την αοριστία του,
αφού δεν προσδιορί-ζεται το ποσόν που
καταβλήθηκε στους δικαιούχους για τις
προαναφερόμενες αιτίες ή οφείλεται,
είναι κατ’ ουσίαν αβάσιμος και πρέπει
να απορριφθεί καθ’ όσον αποδείχθηκε
ότι ουδέποτε η θανούσα μέχρι το θάνατο
της υπήρξε ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ
(βλ. το 3263/13.5.2007 πιστοποιητικό
ΤΕΒΕ). Εξάλ-λου αποδείχθηκε ότι η
θανούσα κατά το χρόνο του ατυχήματος
ήταν ηλικίας 30 ετών και είχε αποκτήσει
από το γά-μο της με τον πρώτο των
εναγόντων δύο γιούς, το Γ και το Χ-Σ,
ηλικίας κατά τον ίδιο χρόνο αντίστοιχα 15
και 7 χρονών. Όλοι οι ενάγοντες από τους
οποίους ο δεύτερος και ο τρίτος είναι οι
γονείς της και ο τέταρτος ο αδελφός της,
ηλικίας κατά τον ίδιο χρόνο 62, 60 και
35 χρόνων αντίστοιχα περιλαμβάνονται
στην έννοια της οικογένειας του άρθρου
932 ΑΚ και είχαν στενό συναισθηματικό
δεσμό μαζί της. Κατά τους κανόνες της
κοινής πεί-ρας και της λογικής από την
υπαίτια και παράνομη θανάτωση της
διαταρά-χθηκε η ψυχική τους ισορροπία
και προκλήθηκε σ’ αυτούς ψυχική
οδύνη, η οποία θα γίνεται αισθητή και
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μελλο-ντικά. Συνεπώς κατά την κρίση
του δικα-στηρίου και αφού ληφθούν
υπόψιν οι συνθήκες του ατυχήματος,
το είδος της προσβολής, η υπαιτιότητα
του οδηγού του ζημιογόνου οχήματος,
η συνυπαιτιό-τητα της θανούσας στην
έκταση των σω-ματικών της βλαβών,
η κοινωνική και οι-κονομική κατάσταση
των διαδίκων φυ-σικών προσώπων, η
ηλικία και η ευαι-σθησία των εναγόντων,
η εύλογη χρη-ματική ικανοποίηση,
που πρέπει να τους επιδικασθεί για
την ψυχική τους οδύνη ανέρχεται στα
ακόλουθα ποσά 1) για το σύζυγο στο
ποσόν των 8 0.000 ευρώ 2) για καθένα
των ανηλίκων τέκνων της στο ποσόν
των 100.000 ευρώ 3) για καθένα των
γονέων της στο ποσόν των 40.000
ευρώ και 4) για τον αδελφό της στο
ποσόν των 20.000 ευρώ. Η εκκαλουμένη απόφαση που επιδίκασε στον
πρώτο των εναγόντων – σύζυγο και
σε καθένα των ανηλίκων τέκνων της
θα-νούσας τα ίδια παραπάνω ποσά
ορθώς εκτίμησε τις αποδείξεις και όσα
αντί-θετα υποστηρίζονται με την έφεση
πρέ-πει να απορριφθούν ως αβάσιμα.
Έσφαλε όμως ως προς την εκτίμηση
των αποδείξεων σ’ ότι αφορά την αξίωση
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής
οδύνης των λοιπών εναγόντων στους
οποίους επιδίκασε ανά 70.000 ευρώ,
στο δεύτερο και τρίτο και 40.000 ευρώ
στον τέταρτο τούτων, ενώ έπρεπε να
τους επιδικάσει αντίστοιχα 40.000 ευρώ
και 20.000 ευρώ, όπως βάσιμα παραπονείται με την έφεση το εκκαλούν.
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1217/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Πάνος Νικολόπουλος, Αλέξανδρος Τσάκνης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός γυναίκας ηλικίας 65 ετών, με ανικανότητα
67% και συνταξιούχος του ΙΚΑ λόγω της αναπηρίας της. Μετά τον τραυματισμό της
η αναπηρία έγινε 80%. Δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση κατά το άρθρο 931 ΑΚ
γιατί ο τραυματισμός της δεν επηρεάζει αρνητικά την οικονομική κατάσταση της.

Κατά το άρθρο 931 Α.Κ. η αναπηρία ή παραμόρφωση, που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημιώσεως, αν επιδρά στο μέλλον του.
Από την διάταξη αυτή σε συνδυασμό με
εκείνες των άρθρων 298, 299, 914, 929
και 932 Α.Κ. προκύπτει ότι η ανα-πηρία
ή παραμόρφωση, που προ-ξενείται
στον παθόντα, ανεξαρτήτως φύ-λου,
εκτός από την επίδραση που μπο-ρεί
να ασκήσει στις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων
929 και 932 Α.Κ. μπορεί να θεμελιώσει
και αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση,
αν επιδρά στο οικονομικό και επαγγελματικό μέλλον του, και δεν μπορεί να
καλυφθεί εντελώς με τις παροχές που
προβλέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 929 και 932 Α.Κ. Επιδικάζεται δε
από το δικαστήριο η αποζημίωση αυτή
με τη μορφή ενός προσθέτου συνολικού
κεφαλαίου, χωρίς να γίνεται μερικότερη
διάκριση, κατά ποσό, για τη μείωση των
δυνατοτήτων της επαγγελματικής και
οικονομικής εξέλι-ξης του παθόντος (ΑΠ
330/2005 ΕλΔ 2006.1349).
Η ενάγουσα, ηλικίας κατά τον
χρόνο του ατυχήματος 65 ετών, είχε

ήδη προ του ατυχήματος κριθεί ανάπηρη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ, στο οποίο ήταν ασφαλισμένη, σε ποσοστό 67%, επειδή
έπα-σχε από υπερτασική καρδιοπάθεια,
στεφανιαία νόσο, βαριά οστεοαρθρίτιδα
γονάτων άμφω, βαριά φλεβική ανεπάρκεια σκελών άμφω και ελάμβανε
από 3-5-1985, ήτοι επί 18ετία προ του
ατυχήματος, σύνταξη αναπηρίας (βλ.
υπ’ αριθμ. πρωτ. Σ/2900/05/1.7.05 έγγραφο ΙΚΑ/Τοπικό Υποκ/μα Αγρινίου).
Μετά τον τραυματισμό της κρίθηκε από
την Αθμια Υγειονομική Επιτροπή του
ΙΚΑ ανάπηρη σε ποσοστό 80% (βλ.
από 20.2.04 έγγραφο του ΙΚΑ/Αγρινίου). Ενόψει των δεδομένων αυτών ο
τραυματισμός της κατά το επίδικο ατύχημα και οι εξ αυτού συνέπειες στην
υγεία της ενάγουσας δεν επηρεάζουν
αρνητικά την οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική της εξέλιξη, αφού ήδη
ήταν εκτός παραγωγικής διαδικασίας,
χωρίς προοπτικές επαγγελματικής ή
άλλης εξελίξεως. Επομένως το αίτημα
της για επιδίκαση αποζημιώσεως κατ’
άρθρ. 931 ΑΚ πρέπει να απορριφθεί ως
αβάσιμο κατ’ ουσίαν.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
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1250/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Στεφανία Καρατζά, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Άλκης Αναγνωστόπουλος, Παναγιώτης Παλαμήδης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός που στερείται άδειας οδήγησης. Δεν είναι υποχρεωτικά
συνυπαίτιος στο ατύχημα αν δεν υπάρχει αιτιωδώς συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς
του και του επελθόντος συμβάντος. Κράνος. Παράλειψη χρήσεως. Συνυπαίτιος ο
οδηγός σε ποσοστό 20%. Περιστατικά.

Το γεγονός ότι ο ενάγων δεν είχε
άδεια οδηγήσεως του οχήματος που
οδηγούσε ενώ είχε την ως άνω ορθή οδική συμπεριφορά δεν αρκεί για να θεμελιωθεί συνυπαιτιότητα του στο ατύχημα, γιατί η έλλειψη αδείας δεν τελεί σε
αιτιώδη συνάφεια με το επελθόν αποτέλεσμα το οποίο οπωσδήποτε και αν δεν
εστερείτο άδεια ικανότητας οδήγησης
θα επήρχετο. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που δέχτηκε τα ανωτέρω ορθά
έκρινε απορριπτομένου ως αβασίμου
του αντιθέτου λόγου έφεσης.
Η παράλειψη χρήσεως προστατευτικού κράνους συνετέλεσε στην

έκταση της ζημίας του (άρθρ. 300 Α.Κ.)
καθόσον η μετατραυματική επιληψία
που παρουσίασε στη συνέχεια οφείλεται σύμφωνα με τις ιατρικές γνωματεύσεις στην κρανιοεγκεφαλική κάκωση από το επίδικο ατύχημα. Επομένως η προβληθείσα στο πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο ένσταση συντρέχουσας
αμέλειας του παθόντος στην έκταση της
ζημίας του, η οποία επαναλαμβάνεται
και στο δικαστήριο αυτό με το δικόγραφο της εφέσεως, πρέπει να γίνει
δε-κτή εν μέρει και προσδιοριστεί το
πο-σοστό αυτής σε 20%.
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13. δικαιο πολυκατοικιασ
6/2007
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Κουνάλης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Μαράτος, Αλκαίος Βγενόπουλος).
Πολυκατοικία. Αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία στο ισόγειο- πυλωτή για υποχρεωτική
χρήση στεγασμένου ΓΚΑΡΑΖ. Μετατροπή του χώρου αυτού σε χώρο κύριας χρήσης και
νομιμοποίηση της από την πολεοδομική υπηρεσία. Απαγορεύεται η μετατροπή της χρήσης και
δικαιούνται οι συνιδιοκτήτες να ζητήσουν με αγωγή τους την αναγνώριση της μεταβολής της
χρήσης χωρίς να ευσταθεί η ένσταση καταχρηστικής ένστασης του δικαιώματος. Περιστατικά.

Απεδείχθησαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι
είναι συνιδιοκτήτες της, εις την Πάτρα
και επί της οδού Βικέλα και Τερψιθέας
αριθμ. 4, κειμένης πολυώροφης οικοδομής, η οποία διέπεται από την πράξη
συνιδιοκτησίας και τον κανονισμό των
σχέσεων των συνιδιοκτητών πολυκατοικίας, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 26636/
1994 προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πατρών
Φ.Φ, όπως τροποποιήθηκε με το υπ΄
αρ. 26036/1995 συμβόλαιο της ίδιας
παραπάνω συμβολαιογράφου, νόμιμα
μεταγραφέντα στα βιβλία μεταγραφών
του Δήμου Πατρέων. Η πολυώροφη αυτή οικοδομή αποτελείται από υπόγειο,
ισόγειο- πυλωτή και 4 ορόφους πάνω
από αυτή. Οι ενάγοντες, πλην του δευτέρου, ο οποίος νομίμως έχει παραιτηθεί
στο πρωτόδικο δικαστήριο από την
αγωγή, είναι αποκλειστικοί κύριοι διαμερισμάτων της παραπάνω πολυκατοικίας και η μεν πρώτη του υπό στοιχείο
Β-4 διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου, εκτάσεως 73,50 τ.μ. με ποσοστό
συνιδιοκτησίας 67/1000, ο δε τρίτος
του υπό στοιχείο Β-3 διαμερίσματος του
δεύτερου ορόφου, εκτάσεως 73,50 τ.μ.,

με ποσοστό συνιδιοκτησίας 67/1000.
Η εναγομένη και ήδη εκκαλούσα είναι
αποκλειστική κυρία μιας ευρισκομένης
στο ισόγειο-πυλωτή αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας με υποχρεωτική χρήση στεγασμένου ΓΚΑΡΑΖ εκτάσεως
177,04 τ.μ. και με αναλογία συνιδιοκτησίας 22/1000, που περιήλθε σε αυ-τή
μαζί με άλλες ιδιοκτησίες ως εργολαβικό αντάλλαγμα. Ο περίκλειστος αυ-τός
χώρος που προβλέπεται στην πρά-ξη
συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας
και την οικοδομική άδεια, βάσει της
οποίας ανεγέρθηκε η παραπάνω πολυκατοικία, καθώς και το ποσοστό κάλυψης αυτού σε σχέση με την επιφάνεια
που καταλαμβάνει το κτίριο ανέρχεται
σε μικρότερο του 50%, δηλαδή πρόκειται για τμήμα ισογείου, το οποίο δεν
περιλαμβάνεται στην πυλωτή, αφού δεν
είναι ημιϋπαίθριος χώρος, ούτε αποτελεί κοινόκτητος ή κοινόχρηστος χώρος,
συνεπώς δύναται να αποτελέσει αυτοτελή διαιρεμένη ιδιοκτησία, ενώ δεν
προσμετράται στον συντελεστή δόμησης, επειδή στεγάζει χώρο σταθμεύσεως αυτοκινήτων. Περαιτέρω από την
πράξη συστάσεως οροφοκτησίας και
τον κανονισμό (άρθρα 1, 4) προκύπτει
ότι η εναγομένη έχει το δικαίωμα να τρο-
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ποποιεί την εσωτερική διαρρύθμιση της
ιδιοκτησίας της, δεν δύναται όμως τον
παραπάνω εστεγασμένο χώρο ΓΚΑΡΑΖ, να μετατρέψει σε χώρο κυρίας
χρήσης, δηλαδή σε γραφεία ή αποθήκη; αφού τέτοια ευχέρεια δεν έχει από
τον κανονισμό, δεδομένου ότι από τη
διάταξη του άρθρου 1 του κανονισμού,
απορρέει περιορισμός της κυριότητας
που φέρει χαρακτήρα δουλείας (άρθρο
13 Ν. 3741/1929) με περιεχόμενο η
οριζόντια αυτή ιδιοκτησία να χρησιμοποιείται ως ΓΚΑΡΑΖ. Όμως η εναγομένη
από το έτος 1996, δηλαδή από τότε
που αποπερατώθηκε η οικοδομή, μέχρι
την συζήτηση της κρινόμενης αγωγής
χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο χώρο
όχι ως χώρο σταθμεύσεως αυτοκινήτων,
αλλά ως έδρα της επιχείρησης της και
ειδικότερα ως γραφεία ανελκυστήρων,
πλήρως διαμορφωμένο για την πραγματοποίηση επαφών με το κοινό, δηλαδή
χρησιμοποιείται ως χώρος κυρίας
εργα-σίας και όχι ως βοηθητικός χώρος
(ΓΚΑΡΑΖ), όπως ομολογείται από την
τελευταία. Βέβαια η εναγομένη, ήδη από
το έτος 2005, δηλαδή μετά την έκδοση
της εκκαλουμένης αποφάσεως, προέβη
στην νομιμοποίηση της παρα-πάνω
οριζόντιας ιδιοκτησίας με την αλ-λαγή
της χρήσεως του ΓΚΑΡΑΖ σε κυ-ρία
χρήση. Όμως η νομιμοποίηση αυτή
από την αρμόδια πολεοδομία, δεν αίρει
τον αντισυμβατικό χαρακτήρα των ενεργειών της εναγομένης, αφού όπως προαναφέρθηκε οι ενέργειες αυτές αποτελούν σαφώς παράβαση των υποχρεώσεων της, οι οποίες απορρέουν από τον
κανονισμό της πολυκατοικίας, ενώ δεν
προκύπτει ότι έλαβε χώρα τροποποίηση του κανονισμού καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο, ούτε και ομόφωνη έγκριση παρεχομένη από τους συνιδιοκτήτες μεταξύ των οποίων και οι ενάγοντες. Αντίθετα
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οι τελευταίοι ανεξάρτητα αν παραβλάπτονται τα δικαιώματα τους, αντέδρασαν από το έτος 2003, όταν δηλαδή
δια-πίστωσαν ότι ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται ως γραφεία της επιχειρήσεως της εναγομένης. Επομένως
ο τέ-ταρτος λόγος της εφέσεως της
εναγο-μένης με τον οποίο η τελευταία
οψιγενώς ισχυρίζεται ότι ο χώρος του
ΓΚΑΡΑΖ μετατράπηκε νομίμως σε
χώρο κυρίας χρήσης, κατόπιν κτηθέντος
από αυτή δικαιώματος μεταφοράς
συντελεστή δόμησης, είναι αβάσιμος,
αφού η μετα-τροπή αυτή αντίκειται στις
παραπάνω διατάξεις του κανονισμού
πολυκατοι-κίας, Επίσης οι ενάγοντες
ως συνιδιο-κτήτες και συμβαλλόμενοι
στον κανονι-σμό της πολυκατοικίας,
ανεξάρτητα αν παραβλάπτονται τα
δικαιώματα τους από τη χρησιμοποίηση
του χώρου ΓΚΑΡΑΖ σε χώρο κυρίας
χρήσης νομι-μοποιούνται στην άσκηση
της κρινό-μενης αγωγής και η άσκηση
της από τους τελευταίους, σύμφωνα
με την πα-ραπάνω μείζονα σκέψη, δεν
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που
επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά
ήθη και ο κοινω-νικός και οικονομικός
σκοπός του δικαι-ώματος. Εξ άλλου
οι ισχυρισμοί της εναγομένης ότι από
το έτος 1996 μέχρι το έτος 2003, ενώ
οι ενάγοντες εγνώρι-ζαν ότι ο χώρος
αυτός είχε μετατραπεί σε γραφεία της
επιχείρησης της αδρά-νησαν και δεν
διαμαρτυρήθηκαν, δημι-ουργώντας έτσι
την πεποίθηση σε αυτή ότι δικαιούται
να προβεί στην συγκεκρι-μένη χρήση,
πρέπει να απορριφθούν ως αόριστοι
όπως δέχθηκε και η εκκαλου-μένη
απόφαση, αφού δεν παρατίθενται πέραν
της αδράνειας και άλλα περιστα-τικά
από τα οποία να προκύπτει η δημιουργία εύλογης πεποιθήσεως σε αυτή
ότι δεν θα υποχρεωθεί να προβεί στην
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παύση της χρήσεως, που αναφέρθηκε

παραπάνω.

152/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Κορφιάτης, Βασίλειος Μπαλής, Στέλλα
Μανουσαρίδου).
Πυλωτή. Δεν μπορεί να αποτελέσει διαιρεμένη ιδιοκτησία που να ανήκει στην αποκλειστική
κυριότητα ενός η περισσοτέρων ιδιοκτητών, είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες είτε τρίτοι, αλλά
παραμένει κοινόχρηστος χώρος, επί του οποίου αποκτάται αυτοδικαίως συγκυριότητα,
εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο της οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου των
ιδιοκτητών κατ’ ανάλογη μερίδα τούτων. Συνεπώς οι ανοικτοί χώροι της πυλωτής ανήκουν
στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής. Με τη συστατική δικαιοπραξία της
οροφοκτησίας ή με μεταγενέστερη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών, που υποβάλλεται
στον τύπο του συμβ/κού εγγράφου και μεταγράφεται, μπορεί έγκυρα να παραχωρηθεί
δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων της ίδιας
οικοδομής και όχι σε τρίτους, στους παραπάνω ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους και
στις ανοικτές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Αυτή η
χρήση έχει απλώς το χαρακτήρα δουλείας (άρθρο 13 ν. 3741/29). Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ 2, 5 εδ. τελευταίο
του Ν. 960/1979 «περί υποβολής
υπο-χρεώσεων προς δημιουργία
χώρων στάθ-μευσης αυτοκινήτων δια
την εξυπηρέτη-ση κτιρίων», όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5
εδ. 3 του Ν. 1221/1981, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις των άρθρων 174, 1002,
1117 ΑΚ και 1, 2 παρ 1, 5 Β του Ν.3741/
1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ και
μετά την εισα-γωγή του ΑΚ με το άρθρο
54 του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι αν η
οικοδομή ανεγείρεται με άδεια και υπό το
πολεο-δομικό σύστημα της αφέσεως του
ισο-γείου χώρου ακάλυπτου (πυλωτή),
ο ακάλυπτος αυτός χώρος δεν μπορεί
να αποτελέσει διαιρεμένες ιδιοκτησίες,
που να ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα ενός η περισσοτέρων ιδιοκτητών, είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες είτε
τρίτοι, αλλά παραμένει κοινόχρηστος

χώρος, επί του οποίου αποκτάται αυτοδικαίως συγκυριότητα, εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου των ιδιοκτητών κατ’ ανάλογη μερίδα τούτων επί του
κοινοχρήστου αυτού χώρου, που χρησιμεύει σε κοινή από όλους τους οροφοκτήτες χρήση. Συνεπώς οι ανοικτοί
χώ-ροι της πυλωτής ανήκουν στα
κοινό-κτητα και κοινόχρηστα μέρη της
οικοδο-μής. Περαιτέρω κατά το άρθρο
13 παρ. 1 και 3 του Ν 3741/1929 «πάσα
σύμβαση κανονίζουσα ή μεταβάλλουσα
τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών γίνεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου και καταχωρίζεται εις το βιβλίον μεταγραφών. Περιορισμοί της κυριότητας απορρέοντες
εκ της τοιαύτης σύμβασης έχουσι
χαρα-κτήρα δουλείας». Από τη διάταξη
αυτή καθώς και τη διάταξη του άρθρου
4 παρ. 1 του ίδιου Ν3741/1929 προκύ-
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πτει ότι με τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία ή με μεταγενέστερη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών, που υποβάλλεται στον τύπο του
συμβολαιογραφικού εγγράφου και
με-ταγράφεται, μπορεί εγκύρως να
παρα-χωρηθεί δικαίωμα αποκλειστικής
χρή-σης σε ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων της ίδιας οικοδομής και όχι
σε τρίτους, στους παραπάνω ανοικτούς
κοινόχρηστους χώρους και στις ανοικτές
θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην
πυλωτή της πολυκατοικίας. Σ’ αυτήν τη
περίπτωση ο περιορισμός της χρήσης
των λοιπών οροφοκτητών έχει απλώς
το χαρακτήρα δουλείας κατά το παραπάνω άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3741/
1929, χωρίς όμως να είναι πραγματική
δουλεία με την έννοια των άρθρων 1118
και 1119 του ΑΚ, αλλά έχει την έννοια
ότι δεσμεύει τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των συμβληθέντων και
αντιτάσσεται κατά των τρίτων. Έτσι ο
ιδιοκτήτης διαμερίσματος ορόφου πολυκατοικίας δικαιούται κατ’ αρχήν να
σταθμεύει το αυτοκίνητο του στην πυλωτή της πολυκατοικίας ως κοινόχρηστου χώρου στην οποία βρίσκεται το
διαμέρισμα (οριζόντιος ιδιοκτησία) της
κυριότητας του. Η δυνατότητα του όμως
αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχει προς τούτο διαθέσιμος χώρος,
επειδή δεν διατέθηκε η χρήση του είτε
κατά την αρχική πράξη σύστασης της
οροφοκτησίας και τη ρύθμιση του κανονισμού υπέρ άλλης οροφοκτησίας είτε
με μεταγενέστερη συμφωνία όλων των
συνιδιοκτητών, με συμβολαιογραφικό
έγγραφο και τη μεταγραφή του (βλ. σχ
ΑΠ 551/2003 Δνη 44,980, ΑΠ 1305/
2002 Δνη 44.485, Ολ ΑΠ 23/2000 Δνη
42.58, ΕφΑθ 8600/2000 Δνη 43.500,
ΑΠ 31/2001 Δνη 42.937, ΑΠ 387/99
Δνη 40.1744, Κ.Βασιλείου:Oριζόντια
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ιδιο-κτησία και κάθετη συνιδιοκτησία,
2003 σελ. 233 επ.).
Από τις καταθέσεις των μαρτύρων, που εξετάσθηκαν ενόρκως στο
ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και περιέχονται στα 605/2004
πρακτικά συνεδριάσεως αυτού, σε
συν-δυασμό και με το περιεχόμενο των
εγ-γράφων, τα οποία προσκομίζουν
νόμιμα και επικαλούνται οι διάδικοι,
αποδεί-χθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά
περι-στατικά :Οι διάδικοι, ενάγουσες και
εναγόμενοι, είναι ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες αυτοτελών διαμερισμάτων της
πολυκατοικίας, που βρίσκεται, στη
δια-σταύρωση των οδών Ικτίνου αριθμ.
6 και Κ. Παλαμά αριθμ. 55 στη θέση
«Μέση Αγυιά» της πόλης των Πατρών.
Η πολυ-κατοικία αυτή κατασκευάσθηκε
με το σύστημα της αντιπαροχής από την
εργολήπτρια εταιρεία με την επωνυμία
«Α. Σκουβάκης και Υιός Ο.Ε», σε εκτέλεση εργολαβικής σύμβασης με τους
οικοπεδούχους και έχει υπαχθεί στο
σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας και
κανονισμού, με την 26310/1998 πράξη
της συμβολαιογράφου Πατρών Αγ.
Σα-κελλάρη, που μεταγράφηκε νόμιμα
και τροποποιήθηκε με την 26831/1999
πρά-ξη της ίδιας συμβολαιογράφου, που
μεταγράφηκε νόμιμα. Στην πράξη αυτή
της οριζόντιας ιδιοκτησίας ορίσθηκε ότι
η πολυκατοικία θα αποτελείται από τον
ισόγειο όροφο (πυλωτή) και τέσσερις
πάνω από αυτό ορόφους. Το ισόγειο,
που αποτελεί την πυλωτή ορίσθηκε ότι
περιλαμβάνει εκτός από τους κοινόχρηστους χώρους, που ειδικά αναφέρονται στην παραπάνω πράξη σύστασης
της οριζόντιας ιδιοκτησίας και δύο κλειστές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων με
τα στοιχεία G1 και G2, καθώς και τρεις
ανοικτές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων με τα στοιχεία Ρ1, Ρ2 και Ρ3. Επί-
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σης ορίσθηκε ότι στον ακάλυπτο χώρο
της πολυκατοικίας περιλαμβάνονται
δύο ανοικτές θέσεις στάθμευσης με τα
στοιχεία Ρ4 και Ρ5. Με την ίδια πράξη
ορίσθηκαν ακόμη οι αυτοτελείς και διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες, που
αποτελούσαν το εργολαβικό αντάλλαγμα, μεταξύ των οποίων και οι κλειστές
θέσεις στάθμευσης της πυλωτής που
προαναφέρθηκαν με τα στοιχεία G1 και
G2. Επίσης ορίσθηκε ότι στο εργολαβικό αντάλλαγμα περιλαμβάνονταν και
η χρήση των παραπάνω ανοικτών
θέσεων στάθμευσης της πυλωτής με τα
στοι-χεία P1 και Ρ3, καθώς και η χρήση
της ανοικτής θέσης στάθμευσης στο
ακάλυπτο χώρο της ίδιας οικοδομής με
τα στοιχεία Ρ5. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι με την πράξη σύστασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας, η οποία συντάχθηκε
μεταξύ των οικοπεδούχων και της εργολήπτριας εταιρείας, δεν καθορίσθηκε
ειδικότερα σε ποια διαμερίσματα της
πολυκατοικίας θα αντιστοιχούσε η
αποκλειστική χρήση των παραπάνω
ανοικτών χώρων στάθμευσης. Από
την ίδια πράξη και στο κεφάλαιο αυτής
που επιγράφεται «Ειδικές διατάξεις»
προ-κύπτει ότι ο τρόπος διαχείρισης
του προαναφερόμενου δικαιώματος της
ερ-γολήπτριας εταιρείας, αποκλειστικής
χρήσης των ανοικτών χώρων στάθμευσης αφέθηκε στην ίδια, η οποία είχε τη
δυνατότητα να παραχωρεί τη χρήση
τους μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη
των οικοπεδούχων και τρίτων αγοραστών. Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι
στο άρθρο 1 του κεφαλαίου της παραπάνω πράξης σύστασης της οροφοκτησίας «Κανονισμός Αμοιβαίων σχέσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
συνιδιοκτητών» ορίζεται ότι οι όροι και
οι περιορισμοί του κανονισμού έχουν
το χαρακτήρα πραγματικής δουλείας,
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
13 του Ν. 3741/1929. Τέτοια ιδιόμορφη
δουλεία του άρθρου αυτού είναι και ο
περιορισμός της κυριότητας των συνιδιοκτητών, που συνεπάγεται η προαναφερόμενη παραχώρηση δικαιώματος
απο-κλειστικής χρήσης από ορισμένους
ιδιοκτήτες διαμερισμάτων ορόφων της
πολυκατοικίας συγκεκριμένων θέσεων
στάθμευσης, από εκείνες που διαμορφώθηκαν στον ελεύθερο ισόγειο χώρο,
οι οποίες σε καμμία περίπτωση φέρουν
το χαρακτήρα της πραγματικής δουλείας. Οι διάδικοι, που απέκτησαν μετέπειτα αυτοτελείς διαιρεμένους χώρους
της ίδιας πολυκατοικίας, έλαβαν γνώση
της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και του κανονισμού και προσχώρησαν σ’ αυτήν, με αποτέλεσμα να
γνωρίζουν τους όρους και τις συμφωνίες
που περιέχονται σ’ αυτήν. Περαιτέρω
αποδείχθηκε ότι η πρώτη των εναγομένων, οικοπεδούχος, απέκτησε μεταξύ
άλλων με βάση την παραπάνω συστατική της οροφοκτησίας πράξη και τη
με-ταγραφή της, την κυριότητα διαμερίσματος στον τρίτο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας με τα στοιχεία Γ2. Επίσης οι
εναγόμενοι Ν.Κ. και Αρ.Κ με βάση το
27745/1999 συμβόλαιο της προαναφερομένης συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα, κατέστησαν συγκύριοι
διαμερίσματος στον πρώτο όροφο
της ίδιας πολυκατοικίας με τα στοιχεία
Α2. Η εργολήπτρια εταιρεία με τα
32037/24.7.2001 και 30796/12.12.2000
συμβολαιογραφικά έγγραφα, της παραπάνω συμβολαιογράφου, κατάρτισε
συμφωνία με τους προαναφερόμενους
εναγόμενους παραχώρησης του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αντιστοίχως των Ρ1 και Ρ3 ανοικτών θέσεων
στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας, που αποτελούσαν, όπως ήδη
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έχει αναφερθεί, μέρος του εργολαβικού
ανταλλάγματος. Με τη συμφωνία αυτή
περιορίσθηκε επιτρεπτώς η κυριότητα
των λοιπών ιδιοκτητών διαμερισμάτων
της ίδιας οικοδομής μεταξύ των οποίων
και οι ενάγουσες επί των παραπάνω
κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων
της πυλωτής και της χρησιμοποίησης
των χώρων αυτών, περιορισμός που φέρει το χαρακτήρα ιδιόρρυθμης δουλείας
του άρθρου 13 του Ν. 3741/1929 και
όχι πραγματικής δουλείας. Συνεπώς
και δεδομένης της προσχώρησης των
εναγουσών στη συστατική πράξη της
οροφοκτησίας και τον κανονισμό δε
συντρέχει ο επικαλούμενος με την αγωγή λόγος ακυρότητας των παραπάνω
συμβολαίων, επειδή δεν συνέπραξαν
κατά την κατάρτιση τους όλοι οι μέχρι
τότε συνιδιοκτήτες αυτοτελών διαμερισμάτων. Καθ’ όσον σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, είναι νόμιμη η παραχώρηση της
αποκλειστικής χρήσης ανοιχτού χώρου
στάθμευσης στην κοινόχρηστη και
κοι-νόκτητη πυλωτή με την πράξη της
ορο-φοκτησίας, όπως εν προκειμένω
παρα-χωρήθηκε στην εργολήπτρια
εταιρεία, η οποία διαχειρίσθηκε το
δικαίωμα της αυτό με την παραχώρηση
του στους εναγόμενους συνιδιοκτήτες
όπως προ-βλεπόταν από την ίδια πράξη
και τον κανονισμό. Επομένως ορθώς το

πρω-τοβάθμιο δικαστήριο, που κατέληξε
στο ίδιο συμπέρασμα, εφάρμοσε το
Νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις και
όσα αντίθετα υποστηρίζονται με την
έφεση, πρέπει να απορριφθούν ως
αβάσιμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
οι εκκα-λούσες για πρώτη φορά με την
έφεση επιχειρούν να θεμελιώσουν την
αγωγή κατά το παραπάνω κεφάλαιο, της
αναγνώρισης δηλαδή της ακυρότητας
των ενδίκων συμβολαιογραφικών εγγράφων παραχώρησης της αποκλειστικής
χρήσης, σε νέα πραγματικά περιστατικά. Ειδικότερα επικαλούνται με την
έφεση ότι είναι άκυρες οι ίδιες συμβάσεις επειδή κατά το χρόνο καταρτίσεως
τους η εργολήπτρια εταιρεία δεν ήταν
κυρία κάποιας αυτοτελούς ιδιοκτησίας
και δε διατηρούσε αξίωση μεταβίβασης
σε αυτήν ή σε τρίτο οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως εργολαβικού ανταλλάγματος
από τους οικοπεδούχους και συνεπώς
είχε απωλέσει το δικαίωμα της στη
χρήση των ένδικων θέσεων στάθμευσης,
αφού το δικαίωμα τούτο συνάπτεται με
υποκείμενα που έχουν αποκλειστική
κυριότητα στην οικοδομή. Η επίκληση
των περιστατικών αυτών συνιστά κατ’
αυτεπάγγελτη έρευνα, ανεπίτρεπτη μεταβολή της βάσης της αγωγής και για
το λόγο αυτό είναι απαράδεκτη (άρθρ.
526 ΚΠολΔ).

153/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αναστασία Μουζάκη, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Βλάχος, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.
Διονύσιος Ζαχαρόπουλος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Κατάθεση αίτησης εκπρόθεσμης. Όμως αφού το περιεχόμενο
της αναφέρεται στα κεφάλαια της (αντίθετης) αίτησης και κατατέθηκε τουλάχιστον πέντε
ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, εκτιμάται από το δικαστήριο ως ανταίτηση
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που ασκείται με τις προτάσεις. Αίτημα για διόρθωση εκ νέου του κτηματολογικού πίνακα
όπως ήταν πριν από προηγούμενη διορθωτική απόφαση είναι νομικά αβάσιμη.

Με την αντίθετη αίτηση το αιτούν
Ελληνικό Δημόσιο ζητά να διορθωθεί ο
κτηματολογικός πίνακας όπως ήταν πριν
τη συμπλήρωση του από την με αριθμό
560/2005 απόφαση του Μονο-μελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, να καθο-ριστεί
η οριστική τιμή μονάδoς σύμφωνα με
τα ποσά που αναφέρει, καθώς και η
δικαστική δαπάνη. Η προκειμένη αίτηση ασκήθηκε στις 30-12-2005, ενώ η
επίδοση της 560/2005 απόφασης στον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
έγινε στις 8-11-2005 (βλ. έκθεση επίδοσης 4124γ/8-11-2005 δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Γ.Κ).
Επομένως ασκήθηκε μετά την πάροδο
της προθεσμίας των 30 ημερών, πλην
όμως, αφού το περιεχόμενο της αναφέ-

ρεται στα κεφάλαια της άνω αίτησης και
κατατέθηκε τουλάχιστον πέντε ημέ-ρες
πριν από τη συζήτηση της υπόθε-σης,
εκτιμάται από το παρόν δικαστή-ριο
ως ανταίτηση που ασκείται με τις
προτάσεις (ΑΠ 597/2000 ΕλλΔνη 2000.
1584). Περαιτέρω αυτή είναι νόμιμη,
στηριζόμενη στις ίδιες διατάξεις που
στηρίζεται και η άνω αίτηση, πλην του
αιτήματος να διορθωθεί εκ νέου κτηματολογικός πίνακας, όπως ήταν πριν
τη διόρθωση του από την 560/2005
από-φαση, καθόσον το δικαστήριο έχει
την εξουσία να καθορίζει οριστική τιμή
μο-νάδος ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται στον κτηματολογικό πίνακα τα
συστατικά (Ολομελείας ΑΠ 5/2002).

613/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ανδρούλα Χριστοδούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Όλυμπος Παρασκευάς, Ιωάννης Θεριανός).
Πολυκατοικία. Κατασκευή καπνοδόχου στο εξωτερικό μέρος του πρωτοτοίχου της
πρόσοψης της πολυκατοικίας που βαίνει από τον πρώτο όροφο και προχωρεί έως τη
στέγη της οικοδομής προς εγκατάσταση τζακιού του πρώτου ορόφου παρά τις αντιρρήσεις
άλλων συνιδιοκτητών ορόφου. Είναι παράνομη η κατασκευή γιατί συνιστά ανεπίτρεπτη
μεταβολή της αισθητικής εμφάνισης του κτιρίου. Συνεπώς αγωγή με την οποία επιμένει
ο ιδιοκτήτης του πρώτου ορόφου να του επιτραπεί η κατασκευή της καπνοδόχου είναι
αβάσιμη, αφού μάλιστα δεν έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια. Περιστατικά.

Ο ενάγων είναι ιδιοκτήτης του
διαμερίσματος του πρώτου ορόφου μιας
τριώροφης οικοδομής, που βρίσκεται
στη Νεάπολη Λευκάδας επί της οδού
Κέννεντυ αριθμός 51, ενώ η εναγομένη
είναι επικαρπώτρια του υπερκειμένου
διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου
της ίδιας οικοδομής, τη ψιλή κυριότητα

του οποίου μεταβίβασε, δυνάμει του υπ’
αριθμ. 7633/1988 συμβολαίου γονικής
παροχής της συμβολαιογράφου Λευκάδας, Σ.Τ, που μεταγράφηκε νόμιμα,
στη θυγατέρα της, Ο. συζ. Α.Τ. Με την
υπ’ αριθμ. 11982/1978 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Λευκάδας Δ.Μ, που μετα-
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γράφηκε νόμιμα, η ως άνω οικοδομή
υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3741/1929
«περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους»
και των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ,
πλην όμως στερείται κανονισμού. Ο
ενάγων, κατά παράβαση των ως άνω
διατάξεων, στις αρχές Φεβρουαρίου
2000, προέβη σε αυθαίρετες και παράνομες, βλαπτικές δε για του λοιπούς
συνιδιοκτήτες, ενέργειες. Ειδικότερα, ο
ενάγων στις αρχές Φεβρουαρίου 2000
προέβη στην κατασκευή καπνοδόχου
από λαμαρίνα, πάχους δύο χιλιοστών,
κυλινδρικού σχήματος, διαμέτρου τριάντα (30) εκατοστών και ύψους οκτώ
(8) μέτρων, την οποία, αυθαιρέτως και
πα-ρά τις διαμαρτυρίες της εναγομένης,
το-ποθέτησε στην εξωτερική επιφάνεια
του ανατολικού τοίχου της πρόσοψης
της οικοδομής, προκειμένου μέσω αυτής
να διοχευτεύονται τα καπναέρια που θα
προκαλούνταν από τη λειτουργία του
τζακιού που κατασκεύασε στο διαμέρισμα του. Την καπνοδόχο αυτή στερέωσε στην εξωτερική επιφάνεια του ανατολικού τοίχου του διαμερίσματος του,
σε τρόπο ώστε, στη συνέχεια, να διέρχεται, με φορά από κάτω προς τα πάνω,
κάθετα από την εξωτερική επιφάνεια
του ανατολικού τοίχου της πρόσοψης
του υπερκείμενου διαμερίσματος της
εναγομένης και σε επαφή σχεδόν με τον
εξώστη του διαμερίσματος της τελευταίας και να καταλήγει διαμέσου της
προέκτασης της ξύλινης στέγης της οικοδομής (χαγιάτι) σε ύψος δύο(2) περίπου μέτρων πάνω από τη στέγη αυτής
(βλ. σχετ. επικαλούμενες και προσκομιζόμενες φωτογραφίες). Με την προσθήκη αυτή εκ μέρους του ενάγοντος
ακό-μα και αν καλυφθεί η καπνοδόχος
με γυψοσανίδα και βαφεί, λόγω τοποθέτησης σε εξωτερικό κοινόκτητο των
συνι-διοκτητών τοίχο της οικοδομής
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(πρω-τότοιχο) παραβλάπτεται η από την
συνιδιοκτησία απορρέουσα εξουσία και
η χρήση των λοιπών συνιδιοκτητών και
χρηστών της πολυκατοικίας και συνάμα
ιδιοκτητών αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων) και ιδία της
επικαρπώτριας εναγομένης επί των κοινοκτήτων μερών των εξωτερικών πρωτοτοίχων, λόγω σημαντικής μείωσης της
αισθητικής εμφάνισης της όλης οικοδομής, ως γινομένη πέραν της αρχιτεκτονικής κατασκευής του όλου οικοδομήματος. Η προσθήκη δε της καπναγωγού αυτής ως άνω στον εξωτερικό
κοινόκτητο πρωτότοιχο, θα αποτελεί
παράταιρο αντιαισθητικό κατασκεύασμα, διερχόμενον πλησίον του παραθύρου και του νότιου εξώστη του διαμερίσματος της εναγομένης, ήτοι συνιστά
ανεπίτρεπτη μεταβολή της αισθητικής
εμφάνισης του κτιρίου και δη της εμπρόσθιας κεντρικής εμφάνισης του κτιρίου
και δη της εμπρόσθιας κεντρικής πρόσοψης αυτού, η οποία και θα δημιουργεί δυσφορία στην επικαρπώτρια εναγομένη, παραβλάπτοντας έτσι το δικαίωμα χρήσης του άνω κοινόκτητου και
κοινόχρηστου εξωτερικού πρωτοτοίχου
και υποβαθμίζοντας την όλη οικοδομή.
Άτυπη συμφωνία των συνιδιοκτητών για
να εγκαταστήσουν τζάκια και να περάσουν από τους εξωτερικούς πρωτότοιχους τις σωλήνες καπνοδόχου δεν αποδείχθηκε, ενώ οι ιδιαίτερες συνθήκες
οροφοκτησίας της ένδικης μικρής οικοδομής, δεν επιβάλουν στην εναγομένη
να ανεχθεί την ως άνω επέμβαση του
ενάγοντος οροφοκτήτη επί του κοινού
πρωτοτοίχου. Για την ως άνω ανεπίτρεπτη προσθήκη εκ μέρους του ενάγοντος
η εναγομένη να ανεχθεί την ως άνω
επέμβαση του ενάγοντος οροφοκτήτη
επί του κοινού πρωτοτοίχου. Για την ως
άνω ανεπίτρεπτη προσθήκη εκ μέρους
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του ενάγοντος η εναγομένη εναντιώθηκε
ρητά, με καταγγελία της προς την Πολεοδομία Λευκάδας, η οποία με το υπ’
αριθμ πρωτ. ΠΠΔΕ 639/Ρ. 5-16/8.2.2000
έγγραφο της, προς το Αστυ-νομικό
τμήμα Λευκάδας, ζήτησε την δια-κοπή
των εν λόγω παράνομων οικοδομι-κών
εργασιών (βλ. αυτό επικαλούμενο και
προσκομιζόμενο). Παρά το γεγονός
όμως αυτό, ο ενάγων, με την ένδικη
αγωγή του, επιμένει στη τοποθέτηση
της ως άνω καπνοδόχου, για την οποία
πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα
δεν έχει προβεί στην έκδοση της σχετικής οικοδομικής αδείας (βλ. σχετ. με
αριθμό πρωτ. Τ.Π.ΜΕ 331/5.2.2003
έγγραφο της Πολεοδομίας Λευκάδας),
ισχυριζόμενος ότι η εναντίωση της εναγομένης αντίκειται στις αρχές της καλής
πίστης και των χρηστών ηθών. Ο ισχυρισμός όμως αυτός του ενάγοντος είναι
απορριπτέος ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος,
αφού, σύμφωνα με τα αποδειχθέντα
ως άνω πραγματικά περιστατικά, η
εναντί-ωση της εναγομένης δεν συνιστά
ούτε κατά υπόνοια περίπτωση έκδηλης
υπερβάσεως των στο άρθρο 281 ΑΚ
τασσομένων ορίων καλόπιστης συναλλακτικής ευθύτητας, δεδομένου μάλι-στα
ότι ο ενάγων για τις ανάγκες θέρ-μανσης
του διαμερίσματος του έχει πλή-ρη
θέρμανση με καλοριφέρ και προς το
σκοπό αυτό έχει τοποθετήσει εντός
του κοινόχρηστου ακάλυπτου χώρου
της οικοδομής λεβητοστάσιο (βλ. επικαλούμενες και προσκομιζόμενες φωτο-

γραφίες). Το γεγονός ότι τέτοιοι καπνοδόχοι υπάρχουν σε άλλες οικοδομές
της πόλης (βλ. προσκομιζόμενες φωτογραφίες).Το γεγονός ότι τέτοιοι καπνοδόχοι υπάρχουν σε άλλες οικοδομές
της πόλης (βλ. προσκομιζόμενες φωτογραφίες) δεν αναιρεί τα παραπάνω
αφού στις οικοδομές αυτές μπορεί να
είναι ένας ο ιδιοκτήτης ή να προβλέπει
τις κατασκευές αυτές ο υπάρχων κανονισμός συνιδιοκτησίας, ή να είναι καπναγωγοί λεβητοστασίων. Επίσης η
καπναγωγός του τζακιού της εναγομένης είναι εσωτερικά κτισμένη και δεν παραβλάπτει τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών, και τούτο δεν συνιστά λόγο που
να επιβάλει στην εναγομένη να ανεχθεί
την ως άνω καπναγωγό του ενάγοντος.
Μετά απ’ αυτά η αγωγή έπρεπε να
απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη,
κατά παραδοχή της σχετικής ένστασης
της εναγομένης. Το πρωτοβάθμιο
δικα-στήριο, που με την εκκαλουμένη
από-φαση του δέχθηκε την αγωγή ως
κατ’ ουσίαν βάσιμη και υποχρέωσε την
εναγομένη να ανεχθεί την τοποθέτηση
της ως άνω καπνοδόχου, έσφαλε ως
προς την εκτίμηση των αποδείξεων και
πρέπει κατά παραδοχή του σχετικού
υπό στοιχεία Β1 λόγου της κρινόμενης
έφεσης, παρελκούσης της έρευνας των
λοιπών, να γίνει δεκτή η έφεση ως κατ’
ουσίαν βάσιμη, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση.

1051/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Σπυρίδωνας Μέξας, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καμποσιώρας, Ελευθερία Ζαπαντιώτη,
Χριστόφορος Παπαϊωάννου).
Πολυκατοικία. Ο προσδιορισμός των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων πραγμάτων και
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εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας, γίνεται με τη συστατική πράξη της οροφοκτησίας που
υπόκειται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφή. Κοινόκτητος και
κοινόχρηστος είναι και ο χώρος της πολυκατοικίας που προβλέφθηκε από τον κανονισμό και
αφέθηκε για κατασκευή μελλοντικά ανελκυστήρα που θα χρησιμεύσει στη κοινή χρήση των
συνιδιοκτητών. Τα ποσοστά δαπάνης για τη διάνοιξη του φρέατος, κατασκευή, συντήρηση
και επισκευή του ανελκυστήρα καθορίζονται είτε με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είτε
με κοινή συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών. Αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία καθορίζονται
με βάση την αξία του ορόφου και του διαμερίσματος. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 2 του ν. 3741/1929
“ περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους”
«αδιαίρετος είναι η ιδιοκτησία επί του
εδάφους, των θεμελίων, των πρωτοτοίχων, της στέγης…φρεάτων, ανελκυστήρων …και παντός άλλου πράγματος
χρησιμεύοντος προς κοινήν των ιδιοκτητών χρήσιν. Κατά δε το άρθρο 3
του ίδιου νόμου ο ιδιοκτήτης εκάστου
ορό-φου ή μέρους αυτού έχει πάντα τα
εις τον κύριον ανήκοντα δικαιώματα, εφ’
όσον η άσκησις αυτών δεν παραβλάπτει την χρήσιν των άλλων ιδιοκτητών
ή δεν μειοί την ασφάλειαν αυτών ή του
οικοδομήματος. Υπό τους όρους αυτούς
δύναται να επιχειρήσει μεταβολάς ή
προσθήκας επί των αδιαιρέτως κοινών
μερών του οικοδομήματος». Εξ άλλου,
στο μεν άρθρο 4 του ίδιου νόμου ορίζεται
ότι «Επιτρέπεται εις τους συνιδιοκτήτας,
ίνα δι’ ιδιαιτέρας συμφωνίας, εις ην είναι
απαραίτητος η κοινή πάντων συναίνεσις,
κανονίσωσι τα της συνιδιοκτησίας δικαιώματα και υποχρεώσεις “στο δε
άρθρο 5 περ. β’ αυτού ορίζεται ότι εν
ελλείψει πάσης μεταξύ των συνιδιοκτητών συμφωνίας ως προς τα δικαιώματα
και υποχρεώσεις αυτών, έκαστος των
συνιδιοκτητών υποχρεούται να συνεισφέρει εις τα κοινά βάρη επί τη βάσει
της αξίας του ορόφου ή διαμερίσματος,
που είναι κύριος. Κοινά βάρη θεωρούνται η συντήρησις και επισκευή των εν
άρθρω 2 παρ. 1 του παρόντος μερών
του ακινήτου, εφ’ ων καθορίζεται αναγ-

καστική μεταξύ των κατ’ ιδίαν συνιδιοκτητών συνιδιοκτησία και οι παντός
είδους φόροι». Από τον συνδυασμό
των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι
ο προσδιορισμός των κοινοκτήτων και
κοινοχρήστων της χώρων, πραγμάτων
και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας
γίνεται με τη συστατική της οροφοκτησίας πράξη ή με ιδιαίτερη συμφωνία των
ιδιοκτητών, η οποία υπόκειται στον τύπο
του συμβολαιογραφικού εγγράφου και
μεταγραφή (ΑΠ 1584/ 2006 ΝΟΜΟΣ,
1074/2001 ΕΔΠ 2002.209). Περαιτέρω
σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του
άρθρ. 2 Ν. 3741/1929 κοινόκτητος και
κοινόχρηστος είναι ο χώρος της πολυκατοικίας που προβλέφθηκε από τον
κανονισμό και αφέθηκε προς τούτο για
να διανοιγεί φρέαρ σ’ αυτόν και να κατασκευαστεί μελλοντικά ανελκυστήρας
που θα χρησιμεύσει στη κοινή χρήση
όλων των συνιδιοκτητών. Τα ποσοστά
δε συμμετοχής της καθεμίας οριζόντιας
ιδιοκτησίας στις δαπάνες για την διάνοιξη του φρέατος, κατασκευή, συντήρηση
και επισκευή του ανελκυστήρα καθορίζονται είτε με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είτε με κοινή συμφωνία όλων
των συνιδιοκτητών ως άνω. Εν ελλείψει
δε τέτοιας συμφωνίας καθορίζονται με
βάση την αξία του ορόφου ή διαμερίσματος, του οποίου είναι κύριος ο
συνιδιοκτήτης σύμφωνα με το ανώτερο
άρθρο 5 ν. 3741/1929.
Στην προκειμένη περίπτωση οι

756

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ενάγοντες στην αγωγή εκθέτουν ότι οι
διάδικοι είναι κύριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών που περιγράφονται λεπτομερώς στην αγωγή, ότι στην υπ’ αριθμ.
40.519/1972 συμβολαιογραφική πράξη
συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας του
Συμβ/φου Αγρινίου Η .Π, που μεταγράφηκε νομίμως, καθώς και από τα σχέδια
και την στατική μελέτη της οικοδομής
προβλέπεται κατασκευή ανελκυστήρα
και ότι είχε αφεθεί ο απαιτούμενος χώρος κατά την κατασκευή της οικοδομής
για να διανοιγεί το φρέαρ και να κατασκευασθεί μελλοντικά ο ανελκυστήρας
και ότι η δαπάνη του κάθε ιδιοκτήτη
θα είναι ανάλογη με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του επί των κοινοχρήστων
μερών της οικοδομής. Με το περιεχόμενο αυτό η αγωγή είναι νόμιμη, όσον
αφορά το επίδικο αίτημα των εναγόντων
να ζητήσουν την κατασκευή του προβλεπομένου ανελκυστήρα, αφού η πρόβλεψη της κατασκευής του στην ως άνω
πράξη συστάσεως δεσμεύει όλους τους
οροφοκτήτες που συμμετείχαν στην
σύναψη της καθώς και τους ειδικούς
και καθολικούς διαδόχους τους. Η αναφορά στην αγωγή της συμφωνίας που
έγινε μεταξύ του 1ου εναγομένου και

των λοιπών οροφοκτητών με το από
22-9-2000 ιδιωτικό έγγραφο, σχετικά με
την παραχώρηση του αναγκαίου χώρου
για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα,
ναι μεν ελλείψει συμβολαιογραφικού
τύπου δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα
ούτε για τον 1ο εναγόμενο, ούτε για τους
άλλους οροφοκτήτες, πλην όμως δεν
επηρεάζει την νομική βασιμότητα της
αγωγής, η οποία στηρίζεται επαρκώς
στην επικαλούμενη πρόβλεψη κατασκευής του ανελκυστήρα στην πράξη
συστάσεως της οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Κατά συνέπεια η εκκαλουμένη, η οποία
απέρριψε την αγωγή ως μη νόμιμη,
κρίνοντας ότι το επίδικο δικαίωμα
των εναγόντων στηρίζεται στην ως
άνω ιδιωτική συμφωνία, εσφαλμένα
ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο και
πρέπει κατά παραδοχή του μοναδικού
λόγου της εφέσεως να εξαφανισθεί και
επειδή η αγωγή παραδεκτώς εισάγεται
για να εκδικασθεί κατά την διαδικασία
των άρθ. 648 επ. ΚΠολΔ (άρθρ. 647
παρ. 2 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη (άρθρ. 2
παρ. 1 και 5, 3, 4, 13 ΝΔ 3741/1929, 54
ΕισΝΑΚ, 369, 1002, 1117, 1192. 1 ΑΚ),
να κρατηθεί η υπόθεση και να δικασθεί
κατ’ ουσίαν (άρθρ. 535 παρ. 1 ΚΠολΔ).

1155/2007
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ιωάννα Κλάπα, Εφέτης).
(Δικηγόρος: Νικόλαος Κορφιάτης).
Οριζόντια ιδιοκτησία. Για τη σύσταση της δεν απαιτείται η χρήση πανηγυρικών εκφράσεων
και αρκεί η σαφής βούληση των συμβαλλομένων ότι υποβάλλουν το ακίνητο τους στη
ρύθμιση του ν. 3741/1929. Όμως η σύμβαση πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό
έγγραφο και αυτό να μεταγραφεί. Πάντως δεν συνιστάται με χρησικτησία, τακτική ή
έκτακτη. Νομή. Φυσική εξουσίαση του πράγματος αποτελεί η άσκηση πράξεων που
προσιδιάζουν στη φύση και στον προορισμό του πράγματος ώστε κατά την αντίληψη
των συναλλαγών να θεωρείται ότι αυτό βρίσκεται κατά τρόπο σταθερό στη διάθεση του
νομέα .Φυσική εξουσίαση υπάρχει και όταν ο νομικός δεν βρίσκεται σε διαρκή σωματική
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επαφή με το πράγμα αλλά έχει την εποπτεία και τη δυνατότητα άσκησης φυσικής
εξουσίασης κάθε στιγμή. Πράξεις νομής όμως θεωρούνται μεταξύ άλλων η επίβλεψη, η
επίσκεψη του ακινήτου, η φύλαξη του, οι καταμετρήσεις και η σύνταξη διαγραμμάτων,
η αναφορά του ακινήτου ως κληρονομιαίου, αποδοχή της κληρονομίας και η καταβολή
αντίστοιχου φόρου κληρονομίας. Έγγραφα. Σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου
είναι όταν είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητα του. Επίκληση εγγράφου από
προηγούμενη συζήτηση. Πρέπει να γίνεται αναφορά με τις προτάσεις στις σελίδες ή μέρος
των προτάσεων προηγούμενων συζητήσεων. Επίκληση του εγγράφου. Γενική αναφορά
στις προτάσεις προηγούμενων συζητήσεων χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη ή
σελίδα των επανυποβαλλομένων πρωτόδικων προτάσεων. Δεν είναι νόμιμη η επίκληση.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1001, 1002 και 1117
ΑΚ, 1, 2 § 1, 4 § 1, 5, 8, 10, 13 και 14
του ν. 3741/1929, που διατηρήθηκε σε
ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ με
το άρθρο 54 ΕισΝΑΚ, συνάγεται, ότι
επί οριζόντιας ιδιοκτησίας ιδιοκτησίας
ιδρύεται, μπορεί να συσταθεί για πρώτη
φορά κυρίως μεν χωριστή (διαιρεμένη)
κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου, παρεπομένως δε και
αναγκαστική συγκυριότητα που αποκτάται αυτοδικαίως, κατ’ ανάλογη μερίδα, στα μέρη του όλου ακινήτου, τα
οποία χρησιμεύουν σε κοινή από όλους
τους οροφοκτήτες χρήση, μεταξύ των
οποίων περιλαμβανόνται, κατά την ενδεικτική στις διατάξεις αυτές απαρίθμηση, το έδαφος και οι αυλές (Ολομ. ΑΠ
7/1992 ΕλλΔνη 33.751, ΑΠ 186/96 ΕλΔ
37. 596, ΑΠ 448/96 ΕλΔ 37.600, ΑΠ
1102/1994 ΕλΔ 37.673, Εφ.Αθ. 9382/
2001 ΕλλΔνη 2003.223). Για την έγκυρη
σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας απαιτείται σύμβαση μεταξύ των συγκυρίων
του όλου ακινήτου ή μεταξύ των κυρίων
(ή συγκυρίων)του όλου ακινήτου και
του μελλοντικού κυρίου του ορόφου ή
του διαμερίσματος ή διάταξη τελευταίας
βουλήσεως (Ολομ. ΑΠ 23/2000 ΕλλΔ
42.58, ΑΠ 774/2001 ΕλΔ 42.439, ΑΠ
115/2000 ΕλΔ 41.1028). Και ναι μεν
δεν απαιτείται η χρήση πανηγυρικών

εκ-φράσεων και αρκεί η σαφής βούληση
των συμβαλλομένων ότι υποβάλλουν το
ακίνητο τους στη ρύθμιση του ν. 3741/
1929 (ΑΠ 1977/86 ΕΔΠ 1987 σ. 89, ΑΠ
398/74 ΝοΒ 22.1381, Καλλιμόπου-λος:
ΕρμΑΚ υπ’ άρθρο 1002, αρ. 45) πλην
όμως η σύμβαση πρέπει να υποβληθεί στο συμβολαιογραφικό τύπο
και να μεταγραφεί (ΕΑ 9144/91 ΕλΔ
34.1503, ΕΑ 6920/91 ΕλΔ 34.650, ΕΑ
9105/91 ΕΔΠ 93.26, βλ και ΓεωργιάδηΣταθόπουλου ΑΚ, υπ’ άρθρο 1117, αρ.
110). Από τις προαναφερθείσες διατάξεις συνάγεται ότι χωριστή κυριότητα
σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα
ορόφου μπορεί να συσταθεί για πρώτη
φορά μόνο με δικαιοπραξία του κυρίου
(ή των κυρίων ) του όλου ακινήτου, δηλ.
είτε με σύμβαση μεταξύ των κυρίων ή
μεταξύ αυτών και εκείνου που αποκτά
είτε με μονομερή δικαιοπραξία του κυρίου του όλου ακινήτου, εν ζωή ή αιτία
θανάτου, όχι όμως και με χρησικτησία,
τακτική ή έκτακτη (Α.Π. 1799/2006 ΧΡΙΔ
2006. 418, Α.Π. 1081/2005 ΧΡΙΔ 2005.
116, Εφ.Αθ. 1129.1129/2003 ΕΔΠΟΛ
2003.237).
Με το πρώτο λόγο της έφεσης
ο εκκαλών παραπονείται ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την εκκαλουμένη
απόφαση, κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή
του νόμου, απέρριψε ως νόμω αβάσιμο
το αίτημα της αγωγής, με το οποίο ζητούσε να αναγνωριστεί ότι έχει καταστεί
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αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του σ’ αυτήν (αγωγή) περιγραφομένου αυτοτελούς διαμερίσματος, που
βρίσκεται στον πρώτο υπέρ το ισόγειο
όροφο οικοδομής, ως νεμόμενος τούτο
με διάνοια κυρίου επί χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο της 20 ετίας. Ο λόγος αυτός απορριπτέος τυγχάνει ως νόμω
αβάσιμος, διότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη,
κατά την κρατούσα στη θεωρία και την
πάγια νομολογία, δεν μπορεί να αποκτηθεί το πρώτον χωριστή κυριότητα επί
διαμερίσματος, με χρησικτησία (τακτική
ή έκτακτη), αφού, κατά τα αναφερόμενα στην αγωγή του, δεν έχει ακόμη
συ-σταθεί επί του οικοπέδου και του
επ’ αυτού οικοδομήματος οροφοκτησία
με κάποιο από τους τρόπους που ορίζονται στο νόμο. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, λοιπόν, που με την εκκαλουμένη απόφαση του, απέρριψε το αίτημα
αυτό ως νόμω αβάσιμο, έστω και εν
μέ-ρει εσφαλμένη αιτιολογία, η οποία
πρέ-πει να αντικατασταθεί (άρθρο 534
του Κ.Πολ.Δ), ορθώς κατ’ αποτέλεσμα
έκρινε. Συνακόλουθα και ενόψει των
ανωτέρω, ο πέμπτος λόγος της έφεσης,
με τον οποίο ο εκκαλών παραπονείται
ότι η εκκαλουμένη απόφαση εσφαλμέ-να
ερμηνεύοντας το νόμο και εκτιμώντας
τις αποδείξεις, δέχθηκε ότι το επίδικο
διαμέρισμα κατασκευάστηκε με δαπάνες του εναγομένου και του ετέρου
αδελ-φού τους και όχι του ιδίου του
ενάγο-ντος, απορριπτέος τυγχάνει ως
αλυσιτε-λής, δεδομένου ότι ακόμη και αν
τούτο είναι αληθές, ήτοι ότι το διαμέρισμα
αυτό κατασκευάστηκε αποκλειστικά με
δαπάνες του ενάγοντος, χωρίς την
οικονομική συμβολή άλλου, ουδεμία έννομη συνέπεια έχει στην παρούσα δίκη,
κατά τα στην ανωτέρω νομική σκέψη
εκτιθέμενα.
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Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 1045, 1046 και 1974
του ΑΚ, για την απόκτηση της κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία,
απαιτείται η επί εικοσαετία νομή του
πράγματος, δηλαδή η με διάνοια κυρίου φυσική εξουσίαση του πράγματος.
Ο τρόπος απόκτησης της νομής του
πράγματος δεν έχει σημασία. Αυτή
μπορεί να αποκτήθηκε αυτογνωμόνως
ή με παράδοση της από τον προηγούμενο νομέα, με κάποιον από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 976, 977 και
979 του ΑΚ τρόπους. Φυσική εξουσίαση του πράγματος αποτελεί η άσκηση
πράξεων που προσιδιάζουν στη φύση
και στον προορισμό του πράγματος,
ώστε κατά την αντίληψη των συναλλαγών, να θεωρείται ότι αυτό βρίσκεται
κατά τρόπο σταθερό στη διάθεση του
νομέα. Υπάρχει, επίσης, όταν ο νομέας
δεν βρίσκεται σε διαρκή σωματική
επα-φή με το πράγμα, αλλ’ έχει την
επο-πτεία και τη δυνατότητα άσκησης
φυσι-κής εξουσίας κάθε στιγμή. Δεν είναι
αναγκαίο η νομή ν’ ασκείται αυτοπροσώπως, αλλά μπορεί ν’ ασκείται μέσω
άλλου (άρθρο 980 ΑΚ), όπως είναι ο
μισθωτής ή άλλος κάτοχος που κατέχει
το πράγμα στο όνομα του νομέα εκμισθωτή. Άσκηση νομής η οποία χρειάζεται για την κτήση κυριότητος από
έκτακτη χρησικτησία αποτελούν όταν
πρόκειται για ακίνητα οι υλικές και εμφανείς πάνω σ’ αυτά πράξεις που προσιδιάζουν στην φύση και τον προορισμό
του ακινήτου με τις οποίες φανερώνεται
η βούληση του νομέα να έχει το πράγμα
για δικό του. Ως πράξεις νομής θεωρούνται μεταξύ των άλλων, η επίβλεψη, η
επίσκεψη του ακινήτου, η φύλαξη του,
οι καταμετρήσεις και η σύνταξη διαγραμμάτων, η αναφορά του ακινήτου ως
κληρονομιαίου, αποδοχή της κληρονο-
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μίας και η καταβολή αντίστοιχου φόρου
(κληρονομίας) [βλ. σχετ. Α.Π. 849/2007
ο.π.].
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 206, 237 εδ. 1 στοιχ.
β, 346 και 451 παρ. 1 ΚΠολΔ, ως
αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν
νοούνται εκείνες, των οποίων δεν έγινε
σαφής και ορισμένη επίκληση με τις
προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόμισε. Σαφής και ορισμένη είναι η
επίκληση εγγράφου όταν είναι ειδική
και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητα
του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει
είτε με τις προτάσεις της συζήτησης
με-τά την οποία εκδόθηκε η απόφαση,
είτε με αναφορά δια των προτάσεων
αυτών σε συγκεκριμένο μέρος ή σελίδα
των προσκομιζομένων προτάσεων
προηγου-μένης συζήτησης, όπου γίνεται
σαφής και ορισμένη επίκληση εγγράφου.

Δεν είναι συνεπώς νόμιμη η κατ’ έφεση
επί-κληση εγγράφου προς άμεση ή
έμμεση απόδειξη, όταν στις προτάσεις
ενώπιον του Εφετείου περιέχεται γενική
μόνον αναφορά σε όλα τα έγγραφα που
ο διάδικος είχε επικαλεσθεί και προσκομίσει πρωτοδίκως ή γίνεται επίκληση
αποδεικτικών μέσων με αναφορά στις
προτάσεις προηγουμένων συζητήσεων
χωρίς όμως παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη ή σελίδα των επανυποβαλλομένων πρωτόδικων προτάσεων όπου
περιέχεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου. Ειδικότερα η αναφορά στις προτάσεις της πρωτόδικης δίκης και η ενσωμάτωση αυτών στις προτάσεις της δευτεροβάθμιας δίκης δεν
συνιστά νόμιμη επίκληση αποδεικτικών
μέσων (Ολ.ΑΠ 9/2000, 30/1999, Α.Π.
268/2007, 334/2007, 1679/2006 αδημ.
σε νομικά περιοδικά).

1211/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεράσιμος Τσούνης, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Σκούρας, Ιωάννης Κούτσης).
Οριζόντια ιδιοκτησία. Αντικείμενο οριζόντιας ιδιοκτησίας μπορούν να αποτελέσουν μόνο
όροφοι και διαμερίσματα.Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων δημιουργούνται σε χώρους
στεγασμένους ή μη στο γήπεδο στο οποίο υπάρχει το κτίριο. Στην περίπτωση αυτή ο κύριος
των χώρων αυτών πρέπει να συντάξει ενώπιον συμ/φου δήλωση που μεταγράφεται στα
βιβλία μεταγραφών ότι η θέση αυτή δημιουργείται για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου
κτιρίου ή διαιρεμένων ιδιοκτησιών του που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εργασία κατά
τρόπο μόνιμο και διαρκή και όχι ευκαιριακά ή πρόσκαιρα όπως συνήθως συμβαίνει με τις
αποθήκες του υπογείου έστω έχουν ορισθεί στην συστατική πράξη ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες
και χώροι ανεξάρτητοι λειτουργικώς που δεν έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα της
οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου μπορεί να παραχωρήσει την αποκλειστική χρήση
των θέσεων στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο στον εργολάβο εφόσον περιέρχονται σ’
αυτόν ως εργολαβικό αντάλλαγμα με το εργολαβικό συγκεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες
της πολυκατοικίας που θα κατασκευαστούν και όχι μόνο αποθήκες του υπογείου της
οικοδομής γιατί τότε μόνο ο εργολάβος θεωρείται ιδιοκτήτης διαμερισμάτων ή ορόφου. Αν ο
εργολάβος μεταβιβάζει σε τρίτον την τελευταία οριζόντια ιδιοκτησία που έχει ως εργολαβικό
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αντάλλαγμα δεν δικαιούται να μεταβιβάσει αποθηκευτικό χώρο μόνο και δικαίωμα χρήσης
θέσης στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο. Η μεταβίβαση αυτής της χρήσεως είναι άκυρη.

Από τις διατάξεις των άρθρων
1002, 1117 ΑΚ και 1, 2 παρ. 1, 3 παρ.
1, 4 παρ. 1, 5, 13 του Ν. 3741/1929
προκύπτει ότι επί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους (οριζόντιας ιδιοκτησίας) δημιουργείται χωριστή κυριότητα επί ορόφου ή
διαμερίσματος ορόφου και αναγκαστική
συγκυριότητα, που αποκτάται αυτοδικαίως κατ’ ανάλογη μερίδα επί του εδάφους και επί των μερών της οικοδομής
που χρησιμεύουν στην κοινή χρήση
όλων των οροφοκτητών. Όροφος ή διαμέρισμα ορόφου είναι το αναποχώριστο
τμήμα της οικοδομής ή του ορόφου,
μετά των συστατικών του και του εντός
αυτού (κυβικού) χώρου που περικλείεται τεχνικώς από κάτω, από τα πλάγια
και από πάνω με τοίχους ή άλλο οικοδομικό στοιχείο, ώστε να διαχωρίζεται
σαφώς από τα λοιπά (διαιρετά ή αδιαίρετα) τμήματα της οικοδομής και να
έχει αναχθεί σε συγκεκριμένο και ανεξάρτητο τμήμα αυτής, κατάλληλο προς
χωριστή και αυτοτελή οικιστική εν γένει
χρήση. Μόνο οι όροφοι και τα διαμερίσματα ορόφων με την παραπάνω
έν-νοια, καθώς και τα εξομοιούμενα
από το νόμο με ορόφους υπόγεια και
δω-μάτια κάτω από τη στέγη (άρθρα
1002 εδ. β’Α και 1 παρ. 2 Ν. 3741/1929),
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
οριζόντιας ιδιοκτησίας (βλ. ΟλΑΠ 23/
2000 Επ.Δικ. Πολυκατοικίας 2000/292,
ΝοΒ 2001/604). Εξάλλου, σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.
960/1979 «περί επιβολής υποχρεώσεων
προς δημιουργία χώρων σταθμεύσεως
αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτηση των
κτιρίων», όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 1221/1981, για την
ανέ-γερση κάθε κτιρίου επιβάλλεται η

εκ-πλήρωση των υποχρεώσεων για
τη δη-μιουργία χώρων στάθμευσης
αυτοκινή-των. Κατά δε την παράγραφο
2 του ίδι-ου άρθρου 1 του ανωτέρω
νόμου, οι υποχρεώσεις του κυρίου
ή των συγκυ-ρίων του ακινήτου για
τη δημιουργία χώ-ρων στάθμευσης
αυτοκινήτων μπορεί να εκπληρώνονται
ολικά ή μερικά και με τη δημιουργία
(περίπτωση α) σε στεγα-σμένους ή μη
χώρους των απαιτούμενων θέσεων
στάθμευσης αυτοκινήτων στο ίδιο
γήπεδο, στο οποίο υπάρχει το κτί-ριο.
Στη περίπτωση αυτή ο κύριος των
χώρων στάθμευσης πρέπει να συντάξει
ενώπιον Συμβολαιογράφου δήλωση
που μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών, ότι οι θέσεις αυτές δημιουργούνται
για κατοικία ή εργασία κατά τρόπο μόνιμο και διαρκή και όχι ευκαιριακά ή
πρόσκαιρα, όπως συνήθως συμβαίνει
με τις αποθήκες του υπογείου, έστω
και αν αυτές (αποθήκες του υπογείου)
έχουν ορισθεί στην συστατική της οριζοντίου ιδιοκτησίας δικαιοπραξία ως
αυτοτελείς ιδιοκτησίες και χώροι λειτουργικώς ανεξάρτητοι που δεν έχουν
παρακολουθηματικό έναντι των διαμερισμάτων της οικοδομής χαρακτήρα. Οι
κατ΄ αυτόν τον τρόπο δημιουργούμενες
θέσεις στάθμευσης δεν μπορούν να
αποτελέσουν διαιρεμένες ιδιοκτησίες
που να ανήκουν δηλαδή σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες, είτε αυτοί είναι
οροφοκτήτες, είτε τρίτοι, αλλά παραμένουν ως κοινόχρηστος χώρος επί του
οποίου αποκτάται αυτοδικαίως συγκυριότητα, εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα ορόφου με την παραπάνω έννοια (αποκλειομένων δηλαδή των αποθηκευτικών χώρων του υπογείου) και
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παρεπομένως αναγκαστική συγκυριότητα των οροφοκτητών κατ’ ανάλογη
με-ρίδα τούτων επί του κοινοχρήστου
αυτ-ού χώρου που χρησιμεύει σε κοινή
από όλους τους οροφοκτήτες χρήση (ολ
ΑΠ 5/1991). Όμως, ο οικοπεδούχος ο
οποίος, εκπληρώνοντας την ως άνω εκ
του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν. 960/1979,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν .1221/1981, υποχρέωση
για δημιουργία θέσεων στάθμευσης των
αυ-τοκινήτων στον ακάλυπτο χώρο της
οικοδομής, προβαίνει στην υποκείμενη
σε μεταγραφή συμβολαιογραφική ως
άνω δήλωση, μπορεί με την αρχική
πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας
και κανονισμού πολυκατοικίας, που γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο
και υποβάλλεται σε μεταγραφή (βλ. και
ΑΠ 160/2005 Νόμος), να παραχωρήσει
την αποκλειστική χρήση των ως άνω
θέ-σεων στάθμευσης αυτοκινήτων
στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας
στον εργολήπτη (κατασκευαστή της
πολυκατοικίας), εφόσον σ’ αυτόν περιέχονται ως εργολαβικό αντάλλαγμα με
το προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών οικοπέδου και το εργολαβικό
συμ-βόλαιο συγκεκριμένες οριζόντιες
ιδιο-κτησίες της πολυκατοικίας που θα
κα-τασκευαστεί (και όχι μόνο αποθήκες
του υπογείου της οικοδομής), διότι
μόνο τότε αυτός (εργολάβος) θεωρείται
ότι είναι ιδιοκτήτης διαμερισμάτων ή
ορό-φου της πολυκατοικίας (επί του
ανοι-κτού χώρου στην οποία πρόκειται
να ανεγερθεί πολυκατοικία, μπορεί να
συσταθεί διαιρεμένη ιδιοκτησία, αν στη
συστατική πράξη της οροφοκτησίας
που έχει μεταγραφεί, προβλέπεται ότι
ο χώρος αυτός πρόκειται να οικοδομηθεί, οπότε η σύσταση διαιρεμένης ιδιοκτησίας αναφέρεται στους μελλοντικούς
ορόφους ή διαμερίσματα και τελεί υπό
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την αναβλητική αίρεση της κατασκευής
τους (βλ. και ολΑΠ 23/2000).
Το δικαίωμα της αποκλειστικής
χρήσης συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής που απέκτησε με τον
παραπάνω τρόπο ο εργολήπτης μπορεί
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
να το μεταβιβάσει σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος ή ορόφου της ίδιας οικοδομής
με την προεκτεθείσα έννοια, δηλαδή σε
ιδιοκτήτη διαμερίσματος ορόφου και όχι
αποθήκης του υπογείου, διότι η έννοια
των παραπάνω διατάξεων με τις οποίες
θεσπίστηκε υποχρεωτικά η δημιουργία
χώρων στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, στο οποίο υπάρχει
η οικοδομή (άρθρο 1 παρ. 2α του ν.
960/1979 και 1221/1981) ήταν η εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοικούντων
ή εργαζομένων στην πολυόροφη οικοδομή, κατά τρόπο μόνιμο και διαρκή
και όχι ευκαιριακά ή πρόσκαιρα, όπως
από τη χρήση των αποθηκευτικών
χώρων, προκύπτει ότι θα είναι μια τέτοια
εξυπηρέτηση (βλ. και ΑΠ 818/2003 για
τις θέσεις στάθμευσης που δημιουργούνται στον ελεύθερο ισόγειο χώρο του
κτιρίου, όταν τούτο κατασκευάζεται
επί υποστηλωμάτων). Επομένως, το
παρα-πάνω δικαίωμα της αποκλειστικής
χρήσης των θέσεων στάθμευσης στον
ακάλυπτο χώρο της οικοδομής ο εργολήπτης παύει να το έχει, όταν αυτός,
έχοντας ήδη αποξενωθεί και από την
τελευταία, προοριζόμενη για οικιστική
εν γένει χρήση, αυτοτελή διαιρεμένη
ιδιοκτησία (διαμέρισμα ορόφου), που
αυτός εδικαιούτο να λάβει ως εργολαβικό αντάλλαγμα, μεταβιβάζει σε τρίτον
αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου που αποτελεί αποθηκευτικό χώ-ρο
και συγχρόνως με αυτήν το δικαίωμα
της αποκλειστικής χρήσης συγκεκρι-
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μένων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων
στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής,
που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 960/1979, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.
1221/1981. Στην περίπτωση αυτή η
μεταβίβαση του δικαιώματος της αποκλειστικής χρήσης των θέσεων στάθμευσης στον ιδιοκτήτη της υπόγειας
αποθήκης είναι άκυρη και θεωρείται ως
μη γενόμενη, διότι κατά το χρόνο της
μεταβίβασης ο μεταβιβάσας εργολήπτης δεν ήταν ιδιοκτήτης οριζόντιας
ιδιοκτησίας προοριζόμενης για οικιστική
εν γένει χρήση, για την εξυπηρέτηση
της οποίας και μόνο τάχθηκε ο συμβατικός υπέρ του εργολήπτη περιορισμός της χρήσης των κοινόχρηστων
θέσεων στάθμευσης στον ακάλυπτο
χώρο της πολυκατοικίας από τους λοιπούς οροφοκτήτες, οι οποίοι δεν είναι
επιτρεπτό εξ αιτίας του περιορισμού
αυτού να μην εξασφαλίζουν στις παραπάνω κοινόκτητες αυτές θέσεις στάθμευσης και χώρο για τα δικά τους αυτοκίνητα με την παραχώρηση των θέσεων
αυτών σε εκ κατασκευής και λειτουργικώς κείμενες συνήθως στο υπόγειο
της οικοδομής αποθήκες, έστω και αν
οι αποθήκες αυτές έχουν, όπως προαναφέρθηκε, ορισθεί στη συστατική της
οριζόντιας ιδιοκτησίας δικαιοπραξία ως
αυτοτελείς ιδιοκτησίες (βλ και ΑΠ 818/
2003 ειδικώς για το χώρο της πυλωτής).
Εν προκειμένω, οι εκκαλούντες, ιδιοκτήτες αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών, προορισμένων για οικιστική εν γένει χρήση (διαμερίσματα κατοικίας), των
οποίων έγιναν κύριοι μετά τη νομίμως
μεταγραφείσα υπ’ αριθ. 8694/24-11991 πράξη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας
της Συμβολαιογράφου Πατρών Μ.Α.Φ,
εξέθεταν στην από 20 Φεβρουαρίου
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2003 αγωγή τους ότι 1) ο ΧΜ κύριος
ενός οικοπέδου, εμβαδού 549, 33 τ.μ.
επί της οδού Βόλου αριθ. 18 των Πατρών, με το 1466/28-4-1988 προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών οικοπέδου και εργολαβικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πατρών Π.Κ-Α ανέθεσε
στον Α.Π την επί του ως άνω οικοπέδου
του ανέγερση πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής, 2) η ως άνω
εργολαβική συμφωνία καταργήθηκε από
τους συμβαλλόμενους με την 8569/1990
πράξη της Συμβολαιογράφου Πα-τρών
Μ.Α-Φ, 3) ο οικοπεδούχος Χ.Μ α) με
την 1467/28-4-1988 πράξη της Συμβολαιογράφου Πατρών Π.Κ-Α, η οποία
μεταγράφηκε νομίμως, άφησε δύο τμήματα του ακαλύπτου χώρου της ανεγερθησόμενης πολυκατοικίας με τους
αριθμούς 1 και 2 για χώρο στάθμευσης
αυτοκινήτων, όπως προβλέπεται από
το ν. 960/1979, όπως αντικ. από το
ν. 1221/1981 και β) με την 8573/1990
πράξη της Συμβολαιογράφου Πατρών
Μ.Α –Φ, νομίμως μεταγραφείσα, άφησε
επί πλέον για χώρους στάθμευσης
αυτοκινήτων στον ακάλυπτο χώρο της
πολυκατοικίας τα τμήματα 3, 4, 5, 6 και
7, 4) με το 8574/1-11-1990 προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών οικοπέδου και εργολαβικό συμβόλαιο της
Συμ-βολαιογράφου Πατρών Μ.Α.Φ, ο
οικο-πεδούχος Χ.Μ ανέθεσε στην εργολήπτρια εταιρία «Ι.Τ και ΣΙΑ ΟΕ» την
ανέγερση στο οικόπεδο πολυκατοικίας
με το σύστημα της αντιπαροχής, ενώ
συμφωνήθηκε επί πλέον ποιες οριζόντιες ιδιοκτησίες θα περιέλθουν στον
οικοπεδούχο ως αντιπαροχή και ποιες
στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα
που αυτός θα υποδείξει ως εργολαβικό
αντάλλαγμα, 5) με την νομίμως μεταγραφείσα 8694/24-1-1991 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και
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κανονισμού πολυκατοικίας της ιδίας ως
άνω συμβολαιογράφου η πολυκατοικία
υπήχθη στις διατάξεις περί οριζόντιας
ιδιοκτησίας του ν. 3741/1929 και καθορίστηκαν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που
θα περιέρχονταν ως εργολαβικό αντάλλαγμα στην εργολήπτρια εταιρία, 6)
στην εργολήπτρια εταιρία εκτός των
άλ-λων, περιήλθε ως εργολαβικό αντάλλαγμα η υπό στοιχεία Υ-1 αποθήκη του
υπογείου ορόφου της πολυκατοικίας,
εμβαδού 59,58 τ.μ. και με ποσοστό
συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 23/1000,
ενώ στην ίδια πράξη (8694/1991) ορίστηκε ότι στην εργολήπτρια εταιρία
πα-ραχωρείται το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης των υπό στοιχεία 2, 6
και 7 υπαίθριων θέσεων στάθμευσης
αυτοκινήτων στον ακάλυπτο χώρο της
οικοδομής (πολυκατοικίας) και 7) με το
νομίμως μεταγραφέν υπ’ αριθ. 7170/1112-2001 πωλητήριο συμβόλαιο της
Συμβολαιογράφου Πατρών Α.Κ., στο
οποίο συνέπραξε και ο οικοπεδούχος
Χ.Μ, η εργολήπτρια εταιρία μεταβίβασε
κατά κυριότητα αιτία πωλήσεως στις
εφεσίβλητες την ως άνω υπό στοιχεία
Υ-1 αποθήκη του υπογείου, παραχωρώντας συγχρόνως σ’ αυτές και το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης των
ως άνω υπαίθριων θέσεων στάθμευσης
αυτοκινήτων του ακαλύπτου χώρου της
πολυκατοικίας. Ακολούθως δε ζήτησαν
με την αγωγή τους 1) να αναγνωριστεί
δικαστικώς η ακυρότητα της μεταβίβασης στις εφεσίβλητες του δικαιώματος
αποκλειστικής χρήσης των θέσεων
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στάθμευσης, διότι αυτές, όταν έγινε η
μεταβίβαση, ήταν κοινόχρηστες, αφού
η μεταβιβάσασα εργολήπτρια εταιρία
την 11-12-2001 δεν ήταν ιδιοκτήτρια διαμερίσματος της πολυκατοικίας, δοθέντος ότι τότε (11-12-2001) είχε μεταβιβάσει σε τρίτους όλα τα διαμερίσματα
κύριας χρήσης που είχαν περιέλθει σ’
αυτήν ως εργολαβικό αντάλλαγμα και
2)να υποχρεωθούν οι εφεσίβλητες να
ανέχονται τη στάθμευση στις ως άνω
υπαίθριες θέσεις γκαράζ και των δικών
τους αυτοκινήτων.
Υπό τα ως άνω εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά και με βάση τα
όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα νομική
σκέ-ψη, η εκκαλουμένη απόφαση που
απέρριψε ως νόμω αβάσιμη την αγωγή
των εκκαλούντων με την παραδοχή
ότι ο ακάλυπτος χώρος της οικοδομής
δεν υπόκειται στους περιορισμούς του
άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 1221/1981 και
ως εκ τούτου μπορεί να παραχωρηθεί
η χρήση των προβλεπόμενων σε αυτόν
θέσεων στάθμευσης και σε πρόσωπα
τα οποία δεν διαμένουν στην οικοδομή
αλλά χρησιμοποιούν βοηθητικούς χώρους αυτής, αφού κάτι τέτοιο δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου, εσφαλμένα ερμήνευσε τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 5,
13 του ν. 3741/1929, 1 παρ. 1 και 2α
του ν. 960/1979, όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 1221/1981 και πρέπει να εξαφανισθεί, δεκτής γενομένης στην ουσία
της της έφεσης των εναγόντων ως προς
τον πρώτο λόγο.
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14. δικηγοροι
315/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μπέσκος, Γεώργιος Ρούσσος).
Δικηγόροι. Αμοιβές τους για διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Οι αμοιβές
για την προδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ρυθμίζονται από τις διατάξεις για
τις αμοιβές ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Αμοιβές για τη σύνταξη προτάσεων για
κάθε επόμενη της πρώτης συζήτησης ενώπιον πολιτικού ή διοικητικού Εφετείου. Είναι η
αμοιβή που δικαιούται ο δικηγόρος του ενάγοντος για τη σύνταξη προτάσεων της πρώτης
πρωτόδικης συζήτησης και ανέρχεται στο διπλάσιο της, δηλαδή σε ποσοστό 2% επί της
αξίας του αντικειμένου της αγωγής όταν πρόκειται περί αγωγής με αντικείμενο ορισμένη
χρηματική απαίτηση. Περιστατικά. Δήμοι Κοινότητες. Οι αμοιβές των δικηγόρων τους
ορίζονται σύμφωνα με το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από τον Κώδικα Δικηγόρων.
Αίτημα της αγωγής υπέρμετρο.(102 Κωδ.Δικ). Μειώνεται η αμοιβή του δικηγόρου του
ενάγοντος αναλόγως. Η διάταξη αυτή (του άρθρου 102 Κωδ.Δικ) εφαρμόζεται και ως
προς τον υπολογισμό της αμοιβής του δικηγόρου του εναγομένου με την έννοια ότι,
εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις μείωσης της αμοιβής του δικηγόρου του ενάγοντος,
αυτοδικαίως και ο υπολογισμός της αμοιβής του δικηγόρου αυτού θα γίνει επί τη βάσει του
ποσού που έπρεπε να ζητηθεί με την αγωγή, αδιαφόρως αν (και) ο εν λόγω δικηγόρος,
ως προς τον οποίο μάλιστα είναι ανεφάρμοστη η προαναφερόμενη τελευταία περίοδος
του ως άνω άρθρου 102, γνώριζε ή μπορούσε να αντιληφθεί την πραγματική αξία του
αντικειμένου της αγωγής και τη διόγκωση της με το αγωγικό δικόγραφο. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 4
παρ. 2 του ν. 4507/1966 και αριθρ. 8 ν.
950/1979, με τις οποίες σκοπήθηκε ο
καθορισμός της αμοιβής των δικηγόρων
επί υποθέσεων στα μετά τη θέσπιση του
Κώδικα Δικηγόρων ιδρυθέντα φορολογικά και ήδη διοικητικά δικαστήρια,
κατά τρόπο ομοιόμορφο προς τα ισχύοντα επί πολιτικών υποθέσεων, προκύπτει ότι καταργήθηκε σιωπηρώς το άρθρο 152 του Κώδικα Δικηγόρων και ως
προς τις αναγόμενες στην προδικασία
των διοικητικών δικαστηρίων δικηγορικές εργασίες. Με την ως άνω ρύθμιση ο
νομοθέτης θέλησε κατ’ αντιστοιχίαν των
διατάξεων που ισχύουν και ρυθμί-ζουν

τα των αμοιβών εν γένει των δικη-γόρων
επί υποθέσεων ενώπιον των πο-λιτικών
δικαστηρίων, να ισχύουν και οι αμοιβές
των δικηγόρων για τις ενώπιον των
φορολογικών και ήδη διοικητικών
δικαστηρίων δικηγορικές εργασίες (ολ.
ΑΠ 7/2005). Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
100 παρ. 1, 107 παρ. 2 και 110 παρ. 1
του Κώδικα περί Δικηγόρων συνάγεται
ότι για τον προσδιορισμό του ελαχίστου
ορίου της αμοιβής του δικαιούται ο δικηγόρος αμφοτέρων των διαδίκων (ενάγοντος και εναγομένου) για τη σύνταξη
προτάσεων για κάθε επόμενη της πρώτης συζήτησης ενώπιον πολιτικού ή διοικητικού εφετείου αποτελεί η αμοιβή που
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δικαιούται ο δικηγόρος του ενάγο-ντος
για τη σύνταξη προτάσεων της πρώτης
πρωτόδικης συζήτησης και ανέρχεται
στο διπλάσιο αυτής, δηλαδή σε ποσοστό
2% επί της αξίας του αντι-κειμένου της
αγωγής, όταν πρόκειται περί αγωγής
με αντικείμενο ορισμένη χρηματική
απαίτηση. Στην κρινόμενη περίπτωση
ο εκκαλών ισχυρίζεται ότι η αμοιβή
του ενάγοντος δικηγόρου έπρεπε να
οριστεί σύμφωνα με το άρθ-ρο 152
του Κώδικα Δικηγόρων σε 3.000 Ευρώ
και όχι σε 27.664, 68 Ευρώ που έκρινε
και επιδίκασε η εκκαλουμένη. Από τα
έγγραφα που οι διάδικοι επι-καλούνται
και προσκομίζουν αποδείχ-θηκαν τ’
ακόλουθα πραγματικά περι-στατικά:
Με την από 17-12-1996 αγωγή του
ο Α.Γ και άλλοι οκτώ ενάγοντες κατά
της κοινότητας Τέμενης Αιγιαλείας, η
οποία έχει ενωθεί στο Δήμο Αιγίου, και
άλλων πέντε εναγομένων ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών ζήτησαν ν’ αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι,
εις ολόκληρον έκαστος, οφείλουν να
τους καταβάλλουν συνολικά 471.337.030
δραχμές ή 1.383.234,10 Ευρώ, για
αποζημίωση τους (θετική και αποθετική) από τις παράνομες πράξεις των
ορ-γάνων της. Η αγωγή αυτή απερρίφθη
από το Διοικητικό Πρωτοδικείο και οι
ενάγοντες άσκησαν έφεση ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου, το οποίο με την
219/2001 μη οριστική απόφαση του διέταξε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ο εναγόμενος Δήμος, με σύννομη
απόφαση του, έδωσε εντολή στον ενάγοντα δικηγόρο Αιγίου να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, και να αποκρούσει την έφεση στην
μετ’ απόδειξη συζήτηση αυτής της δικασίμου της 11-4-2003. Αυτός (ενάγων)
κα-τέθεσε ενώπιον του παραπάνω δικαστηρίου το από 11-4-2003 υπόμνημα του
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(προτάσεις) με αυθημερόν αντί-κρουση
(προσθήκη). Για την αμοιβή του αυτή,
η οποία δεν αποτέλεσε αντικεί-μενο
συμβατικής ρύθμισης με τον εναγόμενο εντολέα του, ο ενάγων δικαιούται
σύμφωνα με τα άρθρα 155, 100 παρ.
1, 107 και 110 του Κώδικα περί Δικηγόρων, το ποσό των 9.426.740 δρχ. ή 27.
664, 68 ευρώ, υπολογιζόμενη στο 2%
επί της αναφερομένης αξίας του αντικειμένου της αγωγής ήτοι 471.337.030
Χ 2%. Επομένως, ο ισχυρισμός του
εκκαλούντος ότι η αμοιβή του ενάγοντος
έπρεπε να υπολογιστεί σύμφωνα με το
άρθρο 152 του Κώδικα περί Δικηγόρων
σε 3.000 Ευρώ, είναι αβάσιμος και
απορριπτέος, αφού, όπως προαναφέρεται, το άρθρο 152 του Κώδικα περί
Δικηγόρων έχει καταργηθεί σιωπηρώς
και συνεπώς η αμοιβή του υπολογίζεται
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
άρθρα.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 92
παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων τα
της αμοιβής του δικηγόρου κανονίζονται
κατά συμφωνία με τον εντολέα ή τον
αντιπρόσωπο του, περιλαμβάνουσα
είτε την όλη διεξαγωγή της δίκης είτε
μέρος ή κατ’ ιδίαν πράξεις αυτής ή άλλως κάθε φύσεως νομικής εργασίας, σε
καμμιά όμως περίπτωση επιτρέπεται η
αμοιβή να υπολείπεται των στο άρθρο
98 επ. οριζομένων ελαχίστων ορίων
αυτής. Εξάλλου κατά το άρθρο 98 παρ.
1 του ίδιου Κώδικα, εν ελλείψει ειδικής
συμφωνίας, το ελάχιστο ποσό της αμοιβής του δικηγόρου ορίζεται κατά τις
διατάξεις των επομένων άρθρων. Από
τα άρθρα δε 100 παρ 1, 107 παρ. 2 και
110 του ίδιου Κώδικα προβλέπεται το
ελάχιστο όριο αμοιβής του δικηγόρου
για τη σύνταξη προτάσεων (υπομνήματος) ενώπιον του Εφετείου (Πολιτικού
και Διοικητικού) στη δεύτερη συζήτηση
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ανέρχεται σε 2% επί του αντικειμένου
της αγωγής. Τέλος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 307 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (Π.Δ 410/1995) η αμοιβή
των δικηγόρων για τις δικηγορικές
υπη-ρεσίες τους προς τους δήμους
και τις κοινότητες ορίζεται σύμφωνα
με το ελά-χιστο όριο που προβλέπεται
από τον Κώδικα περί Δικηγόρων. Στην
προκεί-μενη περίπτωση ο εκκαλών με
το δεύτε-ρο λόγο της έφεσης ισχυρίζεται
ότι έσ-φαλε η εκκαλουμένη διότι έπρεπε
να υπολογίσει την αμοιβή του ενάγοντος
σύμφωνα με τη ρητή συμφωνία που
είχε υπογράψει για την αμοιβή του.
Από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά
μέσα αποδείχθηκε ότι με την υπ’ αριθμ.
34/2003 απόφαση της Δημαρχικής Επιτροπής του Δήμου Αιγίου (εκκαλούντος)
δόθηκε εντολή στον ενάγοντα δικηγόρο
να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του διοικητικού εφετείου, όπως προαναφέρεται. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι «η
αμοιβή του πιο πάνω δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
307 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και συμφωνείται στο ελάχιστο ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα περί
αμοιβής δικηγόρων». Από την παραπάνω απόφαση σαφώς προκύπτει ότι οι
διάδικοι συμφώνησαν πως η αμοιβή
του ενάγοντος θα οριστεί σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα περί
Δικηγόρων, ελάχιστα όρια τα οποία
ανέρχονται, όπως προαναφέρονται, στο
2% επί της αξίας του αντικειμένου της
αγωγής. Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι
συμφώνησαν πως η αμοιβή του ενάγοντος συμφωνήθηκε να γίνει σύμφωνα
«με τα ελάχιστα πάγια όρια που προβλέπει ο Κώδικας περί Δικηγόρων». Ο
ισχυ-ρισμός αυτός είναι αβάσιμος και
απορ-ριπτέος αφού στην παραπάνω
από-φαση ουδόλως αναγράφεται η
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λέξη «πάγια» ενώ από το κείμενο αυτής
σα-φώς και χωρίς καμμιά ερμηνεία
προ-κύπτει ότι οι διάδικοι συμφώνησαν
ότι ο ενάγων θα πληρωθεί με βάση τα
ελά-χιστα όρια αμοιβών που προβλέπει
ο Κώδικας περί Δικηγόρων.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 102
του Κώδικα περί Δικηγόρων «εάν το
αί-τημα της αγωγής είναι προφανώς
εξογ-κωμένο το τοιούτο δε ηδύνατο
να γίνει αντιληπτό και παρ’ αυτού του
δικηγό-ρου, το ελάχιστο όριο αμοιβής
κανονίζε-ται επί τη βάσει του ποσού,
όπερ έδει να ζητηθεί δια της αγωγής εάν
ο δικη-γόρος εξακρίβωνε επιμελέστερον
τα πράγματα, εκτός εάν δια τον καθορισμόν του αιτήματος της αγωγής συνεμορφώθη προς έγγραφον εντολήν του
εντολέως του ή των αντιπροσώπων
του». Η διάταξη αυτή εισάγει εξαίρεση
από τον κανόνα του προηγούμενου
άρθρου 100, σύμφωνα με τον οποίο το
ελάχιστο όριο της ότι συμφώνησαν πως
η αμοιβή του ενάγοντος συμφωνήθηκε
να γίνει σύμφωνα «με τα ελάχιστα πάγια
όρια που προβλέπει ο Κώδικας περί
Δικη-γόρων».
Κατά τη διάταξη του άρθρου
102 του Κώδικα περί Δικηγόρων «εάν
το αίτημα της αγωγής είναι προφανώς
εξογκομένο το τοιούτο δε ηδύνατο να
γίνει αντιληπτό και παρ’ αυτού του
δικη-γόρου, το ελάχιστο όριο αμοιβής
κανονί-ζεται επί τη βάσει του ποσού,
όπερ έδει να ζητηθεί δια της αγωγής εάν
ο δικη-γόρος εξακρίβωνε επιμελέστερον
τα πράγματα, εκτός εάν δια τον καθορισμόν του αιτήματος της αγωγής συνεμορφώθη προς έγγραφον εντολήν του
εντολέως του ή των αντιπροσώπων του».
Η διάταξη αυτή εισάγει εξαίρεση από τον
κανόνα του προηγούμενου άρθρου 100,
σύμφωνα με τον οποίο το ελάχιστο
όριο της αμοιβής του δικηγόρου, εάν το
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αίτημα της αγωγής συνίσταται σε ορισμένη χρηματική απαίτηση, υπολογιζομένη με βάση το αγωγικό αυτό αίτημα
και επομένως προϋποθέτει για την
εφαρμογή της την υποβολή σχετικής
(καταχρηστικής) ένστασης εκ μέρους
του εντολέα που ενάγεται, για την καταβολή της αμοιβής με το ως άνω, εκ του
άρθρου 100 του Κώδικα Δικηγόρων
αγωγικό αίτημα. Η ως άνω διάταξη
εξάλλου εφαρμόζεται και ως προς τον
υπολογισμό της αμοιβής του δικηγόρου
του εναγομένου με την έννοια ότι, εάν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις μείωσης
της αμοιβής του δικηγόρου του ενάγοντος, αυτοδικαίως και ο υπολογισμός της
αμοιβής του δικηγόρου αυτού θα γίνει
επί τη βάσει του ποσού που έπρε-πε
να ζητηθεί με την αγωγή, αδιαφόρως
αν (και) ο εν λόγω δικηγόρος, ως προς
τον οποίο μάλιστα είναι ανεφάρμοστη
η προαναφερόμενη τελευταία περίοδος
του ως άνω άρθρου 102, γνώριζε ή μπορούσε να αντιληφθεί την πραγματική
αξία του αντικειμένου της αγωγής και
τη διόγκωση της με το αγωγικό δικόγραφο (ΑΠ 1172/1998 ΕλλΔνη 1999,
1718). Στην προκειμένη περίπτωση ο
εκκαλών με τον πέμπτο λόγο της έφεσης ισχυρίζεται ότι έσφαλλε η εκκαλουμένη απόφαση που απέρριψε ως αόριστη την ένσταση για μείωση της αμοιβής
του ενάγοντος λόγω διογκωμένου αιτήματος της αγωγής. Ειδικότερα ο εναγόμενος ισχυρίστηκε ότι οι ενάγοντες στη
δίκη ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου είχαν διογκώσει υπέρμετρα τις

αξιώσεις τους και ότι ο τώρα ενάγων
δικηγόρος εάν κατέβαλε μεγαλύτερη
επιμέλεια θα μπορούσε ευχερώς να
το διαγνώσει, πολλώ μάλλον που ήταν
μόνιμος κάτοικος της περιοχής και γνώριζε την αξία των εδαφικών εκτάσεων.
Επομένως «πρέπει να υπολογιστεί η
αμοιβή του, όχι με το προφανώς εξογκωμένο αίτημα της αγωγής, αλλά το
ποσό που πραγματικά έπρεπε να ζητηθεί». Ο ισχυρισμός αυτός συνιστά μεν
την εκ του άρθρου 102 του Κώδικα περί
Δικηγόρων ένσταση πλην όμως πρέπει
ν’ απορριφθεί ως αόριστος εφόσον
δεν επικαλείται, ούτε προσδιορίζει το
πραγματικό ύψος του αντικειμένου της
δίκης βάσει του οποίου θα έπρεπε να
προσδιοριστεί η αμοιβή του ενάγοντος
εφόσον, όπως ισχυρίζεται, το αίτημα
της αγωγής ήταν προφανώς εξογκωμένο. Πέραν τούτου τα πραγματικά περιστατικά της επιμέλειας που έπρεπε να
δείξει για να διαπιστώσει το προφανώς
εξογκωμένο αίτημα της αγωγής, πρέπει
ν’ αναφέρονται και να συντρέχουν
στο πρόσωπο του δικηγόρου του
ενάγοντος (της πρώτης αγωγής) και
όχι του ενα-γομένου όπως εκτίθενται
στην κρινόμενη υπόθεση. Επομένως η
ένσταση αυτή είναι αόριστη και ορθά την
απέρριψε η εκκαλουμένη απόφαση και
τ’ αντίθετα που ισχυρίζεται ο εναγόμενος
με τον πέμπτο και τελευταίο λόγο της
έφεσης είναι αβάσιμα και απορριπτέα.
Κατ’ ακολουθίαν πρέπει ν’ απορριφθεί
η έφε-ση στο σύνολο της.

319/2007
(Πρόεδρος: Ανδρέας Τσόλιας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Ζωμένος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Γρηγόριος Αλεξόπουλος).
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Δικηγόρος. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Εργολαβικό δίκης μεταξύ δικηγόρου
και κυρίου του απαλλοτριούμενου ακινήτου με ποσοστό αμοιβής 16% επί της
αποζημίωσης που θα προσδιοριστεί δικαστικά. Εκχώρηση του ποσοστού αυτού της
αμοιβής από το δικηγόρο στο δικηγορικό σύλλογο και στη συνέχεια άλλη εκχώρηση
από το σύλλογο στο Τ.Π.Δ. Άρα η αγωγή του ιδιοκτήτου κατά του δικηγορικού συλλόγου
προς επιστροφή της αμοιβής που καταβλήθηκε στο σύλλογο από το Τ.Π.Δ. δεν είναι
νόμιμη γιατί η καταβολή έγινε με βάση τις δύο εκχωρήσεις. Περιστατικά.

Η α πα ί τ η σ η α πο ζη μ ί ω σ η ς
απαλλοτριούμενου είναι δυνατόν να
με-ταβιβαστεί με εκχώρηση, ακόμη και
πριν από το δικαστικό προσδιορισμό της
ή την αναγνώριση δικαιούχων, ως εκχώρηση μέλλουσας απαίτησης, οπότε
μά-λιστα ο εκδοχέας μπορεί να ασκήσει
κύρια παρέμβαση και να μετάσχει στη
σχετική δίκη ως διάδικος (Χορομίδη, Η
Αναγκ. Απαλ. σελ. 280-281). Κατά το
άρθρο 460 ΑΚ, ο εκδοχέας δεν αποκτά
δικαίωμα απέναντι στον οφειλέτη και
στους τρίτους, πριν ο ίδιος ή ο εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη. Σύμφωνα με τα άρθρα 7 παρ. 1
και 8 του ν.δ. 797/1971, ο υπόχρεος
για την πληρωμή της αποζημίωσης
που προσδιορίστηκε δικαστικά μπορεί,
σε κάθε περίπτωση, να την καταθέσει
υπέρ του δικαιούχου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οπότε με τη
δημόσια αυτή κατάθεση συντελείται
η απαλλοτρίωση και εκπληρώνεται η
υποχρέωση προς καταβολή της αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 431 ΑΚ.
Το ίδιο ορίζεται και με τα άρθρα 7 § 1
και 8§ 1 του ν. 2882/2001, οι διατάξεις
του οποίου εφαρμόζονται και επί απαλλοτριώσεων που κηρύχθηκαν πριν από
την έναρξη εφαρμογής του, κατ’ άρθρο
29 παρ. 1 και 2 αυτού. Επίσης κατά
το άρθρο 830 § 1α ΑΚ, η κατάθεση
χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών
πραγμάτων λογίζεται ως δάνειο, αν ο
θεματοφύλακας είχε εξουσία να τα χρησιμοποιεί. Από το συνδυασμό των πα-

ραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι επί
δημόσιας κατάθεσης δικαστικά προσδιορισμένης αποζημίωσης για αναγκαστική απαλλοτρίωση, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού προδήλως έχει εξουσία χρησιμοποίησης των
χρημάτων της αποζημίωσης, αποκτά,
όπως επί δανείου, την κυριότητα τούτων
και έχει ενοχική υποχρέωση να αποδώσει ίσο χρηματικό ποσό στον δικαιούχο που θα αναγνωριστεί δικαστικά. Ο εν λόγω δικαιούχος έχει, κατά
τα άρθρα 8 §2 του ν.δ. 797/1971 και
8 § 2 του ν. 2882/2001 και σε κάθε
περί-πτωση βάσει της φύσεως και του
σκο-πού της σύμβασης παρακατάθεσης
δι-καίωμα να απαιτήσει απευθείας από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
το εν λόγω ποσό. Πρόκειται δηλαδή για
γνήσια υπέρ τρίτου σύμβαση, η οποία
λειτουργεί ως δάνειο. Στην περίπτωση
αυτή ο υποσχεθείς (ΤΠΔ) λογίζεται
οφειλέτης και ο δικαιούχος της αποζημίωσης έχει αυτοτελή και απευθείας
απαίτηση κατά του εν λόγω υποσχεθέντος (ΑΕΔ 6/2001 Ελ.Δ/νη 42. 665,
Γεωργιάδη- Σταθόπουλου, αρθρ. 410,
αριθ. 7). Στην ερευνώμενη υπόθεση,
η εκκαλούμενη απόφαση δέχθηκε τα
εξής: Περί τις αρχές Ιουλίου 1997, στο
Μεσολόγγι, η ενάγουσα συμφώνησε με
τον 2ο εναγόμενο Κ.Κ, ο οποίος είναι
δικηγόρος και μέλος του 1ου εναγομένου Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, να την εκπροσωπήσει στη
διε-ξαγωγή όλων των αναγκαίων δικαστικών και εξώδικων ενεργειών, προκει-
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μένου να λάβει αποζημίωση για αγροτεμάχιο επιφάνειας 10.046,80 μ2, κείμενο
στην περιφέρεια του Αντιρρίου Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο απαλλοτριώθηκε
αναγκαστικά για δημόσια ωφέλεια με την
υπ’ αριθ. 1038854/2506/6-5-1997 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονο-μικών
και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που δημοσιεύθη-κε
νόμιμα. Για το λόγο αυτό συντάχθη-κε
και υπογράφηκε από τους παρα-πάνω
αναφερόμενους το από 13-7-1997
ιδιωτικό συμφωνητικό εργολαβικό δίκης, με το οποίο συμφωνήθηκε η αμοιβή
του Κ.Κ σε ποσοστό 16% επί του συνολικού ποσού της αποζημίωσης, που θα
εισέπραττε η ενάγουσα με βάση την καθορισθησόμενη οριστική τιμή μονάδας.
Με την ίδια σύμβαση η ενάγουσα εκχώρησε το προαναφερόμενο ποσοστό από
τη μελλοντική απαίτηση αποζημίω-σης
της στον Κ.Κ και αυτός, στις 19-111997, το εκχώρησε περαιτέρω με το
ίδιο έγγραφο στον Δικηγορικό Σύλλογο
Μεσολογγίου. Ο τελευταίος αποδέχθηκε αυθημερόν την εκχώρηση, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 14/18-7-1994 απόφαση
του Διοικητικού του Συμβουλίου και
τις διατάξεις των άρθρ. 9 και 10 του ν.
1093/1980. Σε εκτέλεση της παραπάνω
εντολής ο Κ.Κ προέβη σε όλες τις αναγκαίες εξώδικες και δικαστικές ενέργειες, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να
καθοριστεί ως προσωρινή τιμή μονάδας
αποζημίωσης (η οποία κατέστη οριστική μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 628/
2000 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου) του απαλλοτριωθέντος ακινήτου
της ενάγουσας το ποσό των 40.000
δραχμών ανά μ2 και να αναγνωριστεί
αυτή ως δικαιούχος της αποζημίωσης,
η οποία ανήλθε στο ποσό των 401.
872.000 δραχμών, το οποίο κατατέθηκε
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εν τω μεταξύ ο Δικηγορικός Σύλλο-
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γος Μεσολογγίου, στις 16-3-2001,
ανήγγειλε στο προαναφερόμενο Ταμείο
την κατά τα προαναφερόμενα εκχωρηθείσα στον ίδιο απαίτηση και έτσι εισέπραξε το αναλογούν ποσό των 64. 299.
520 δραχμών, το οποίο εισήλθε στο
κοινό ταμείο αυτού προς διανομή στα
μέλη του, σύμφωνα με τις αποφάσεις
των γενικών συνελεύσεων αυτών
(μελών του). Ακολούθως δε έκρινε, ότι το
πιο πάνω από 13-7-1997 συμφωνητικό
εργολαβικό δίκης είναι μη νόμιμο, κατ’
άρθρο 174 σε συνδυασμό με 180 του
ΑΚ, καθόσον αντιβαίνει στο άρθρ. 17
του Συντάγματος, και ότι, αφού το συμφωνητικό αυτό αποτέλεσε την αίτια και
το σκοπό της ταυτόχρονης σύμβασης
εκχώρησης, η τελευταία δεν έχει νόμιμη
αιτία και κατ’ ακολουθία καταλήγει σε
αδικαιολόγητο πλουτισμό του δανειστή
1ου εναγόμενου Κ.Κ. Όμως σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στη μείζονα πρόταση
της παρούσας, η πιο πάνω άκυρη
υποσχετική δικαιοπραξία (εργο-λαβικό
δίκης), που αποτέλεσε την αιτία και το
σκοπό της σύναψης της σύμβα-σης
εκχώρησης, δεν επηρεάζει το κύρος
της τελευταίας, η οποία είναι δικαιοπραξία αναιτιώδης και ισχύει ανεξάρτητα από την αιτία της. Ως εκ τούτου η
ενάγουσα, με βάση τη σύμβαση εκχώρησης που συνομολόγησε, δεν είχε
δικαίωμα στο μέρος της απαίτησης της
που εκχώρησε (16% της αποζημίωσης). Γι’ αυτό, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με βάση την παραπάνω νομότυπη σύμβαση εκχώρησης,
νόμιμα, κατά την πληρωμή στη δικαιούχο ενάγουσα της αποζημίωσης που
καθορίστηκε δικαστικά, καθόσον αφο-ρά
στο ακίνητο της, παρακράτησε από αυτή
υπέρ του τελικά εκδοχέα Δικηγορι-κού
Συλλόγου Μεσολογγίου και απέ-δωσε
σ’ αυτόν ποσοστό 16%, σύμφωνα
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με την από 16-3-2001 αναγγελία της
εκχώρησης του τελευταίου, δηλαδή το
ποσό των 64.299.520 δραχμών, που
αντιστοιχεί σε 188.699,90 ευρώ, το
οποίο είχε εκχωρήσει η ενάγουσα στον
πληρεξούσιο δικηγόρο της Κ.Κ και εκείνος στον Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου. Δηλαδή η εκ μέρους του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων παρακράτηση και απόδοση έγινε με βάση τις
αναφερόμενες δύο συμβάσεις εκχώρησης και όχι σε εκτέλεση του εργολαβικού δίκης, που απλώς αποτέλεσε την
υποκείμενη αίτια στην πρώτη σύμβαση
εκχώρησης (βλ. και υπ’ αριθ. 8876/

2002 απόφαση του Εφετείου Αθηνών).
Συνεπώς, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
έσφαλε στην ερμηνεία και εφαρμογή
των παραπάνω περί εκχωρήσεως διατάξεων του ΑΚ, όπως βάσιμα υποστηρίζει ο εκκαλών με την υπό κρίση έφεση
του, που πρέπει να γίνει δεκτή, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να
κρατηθεί στο Δικαστήριο αυτό η υπόθεση και να δικαστεί κατ’ ουσίαν (άρθρο
535 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).

509/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Αρβανίτης, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ
Νικόλαος Πατινιώτης).
Δικηγόρος. Αμοιβή για σύνταξη επιταγής σε απόγραφο για την εκτέλεση της
απόφασης. Λεπτομέρειες για ποσά. Δυσκολίες για τη σύνταξη επιταγής. Δικαίωμα
είσπραξης μεγαλυτέρου ποσού αμοιβής του δικηγόρου. Την ανακοπή κατά του πίνακα
κατάταξης ασκεί ο εντολέας του δικηγόρου και όχι ο δικηγόρος. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 127 του ν.δ.
3026/1954 «περί του κώδικος των δικηγόρων» για τη σύνταξη επιταγής προς
εκτέλεση του αποφάσεως ειρηνοδικείου, το ελάχιστο όριο αμοιβής είναι 20
μεταλλικές δραχμές, επί αποφάσεως
πρωτοδίκου ή προέδρου 25 δραχμές
και επί αποφάσεως πρωτοδικείου 40
δραχμές, πολλαπλασιαζόμενες επί τον
ισχυόντα κατά το χρόνο επίδοσης συντελεστή, ο οποίος με την 12398/9-2-1989
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
ορίσθηκε στις 140 μονάδες. Με την προσθήκη που έγινε στο παραπάνω άρθρο
127 με το άρθρο 23 του ν.δ. 3790/1957
ορίσθηκε ότι «εν πάση περιπτώσει η
αμοιβή επί συντάξεως επιταγής προς

πληρωμήν ουδέποτε δύναται να υπερβεί
το 1/4 του ποσού της δι’ ην η επιταγή
οφειλής. Η ορθή ερμηνεία της τελευταίας διάταξης είναι ότι ο περιορισμός του
1/4 αφορά τα τιθέμενα από το άρθρο
127 ελάχιστα όρια, προκειμένου να
προστατευθούν οι μικροφειλέτες και
δεν θέτει ανώτατο όριο αμοιβής για τη
σύν-ταξη επιταγής. Με την έννοια αυτή,
ο περιορισμός αφορά τις περιπτώσεις
εκείνες, κατά τις οποίες το επιδικαζόμενο ποσό είναι μικρό, οπότε εάν η
αμοιβή για την σύνταξη της επιταγής
υπολογιζόταν βάσει των καθοριζόμενων
από το άρθρο 27, ήταν δυνατό να ήταν
δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση προς
την όλη οφειλή. Έτσι, η μεγαλύτερη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

αμοιβή δικαιολογείται στην περίπτωση
δυσκολίας σύνταξης της επιταγής, ανάλογα και με το ποσό της οφειλής. Η
αμοιβή αυτή βαρύνει τον οφειλέτη και
περιλαμβάνεται στα έξοδα εκτέλεσης,
αλλά η επιταγή προς εκτέλεση αποτελεί εκτελεστό τίτλο για το ελάχιστο όριο,
ενώ, αν η ζητούμενη αμοιβή για τη
σύνταξη αυτής υπερβαίνει το ελάχιστο
όριο, το δικαστήριο, εφόσον έχει ασκηθεί ανακοπή κατά του πίνακα κατάτα-ξης
(979 ΚΠολΔ), μπορεί να τη μειώσει,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που
ορίζει η διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1
του κώδικα δικηγόρων. Εάν όμως η σύνταξη επιταγής έχει δυσκολία και δικαιολογεί ποσό μεγαλύτερο του προσδιοριζόμενου από το νόμο ως ελαχίστου
ορίου, η επίλυση της διαφοράς, ως προς
το ύψος αυτής, θα γίνει από το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή. Ανακόπτων μπορεί να είναι ο αναγγελθείς
δανειστής ή ο καθού η εκτέλεση οφειλέτης που αμφισβητεί τη νομιμότητα
της εκκαθαριστικής πράξης των εξόδων
εκτέλεσης και έχει έννομο συμφέρον,
οπότε ανακύπτει ιδιωτική διαφορά
μεταξύ των τελευταίων και του επισπεύδοντος δανειστή. Τέτοιο έννομο συμφέρον θεωρείται ότι υπάρχει στον ανακόπτοντα όταν η παραδοχή του αιτήματος
της ανακοπής του δεν εξαντλείται μόνον
στην ακύρωση της κατάταξης του καθού αλλά συνδέεται συγχρόνως και με
τη δυνατότητα κατάταξης του ανακόπτοντος. Αν ο λόγος της ανακοπής
κρι-θεί βάσιμος, τότε το δικαστήριο
επα-ναπροσδιορίζει το προς διανομή
υπό-λοιπο του πλειστηριάσματος, στο
οποίο κατατάσσεται ο ανακόπτων (ΑΠ
450/2006, ΑΠ 551/2005 ΑΠ 1157/2004,
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 280/2004, ΕλλΔνη
2005. 249, ΑΠ 1777/2001, ΕλλΔνη 2002.
1392).
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Στην προκειμένη περίπτωση από
όλα τα έγγραφα που επικαλούνται και
προσκομίζουν νόμιμα οι διάδικοι αποδεικνύονται, σε σχέση με τους λόγους
της έφεσης, τα πιο κάτω κρίσιμα πραγματικά περιστατικά:Mε επίσπευση της
ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» και σε
εκ-τέλεση της 18/1999 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, εκπλειστηριάστηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου
Ζα-κύνθου Θ-Α-Κ ένα ακίνητο του
οφειλέτη της Π.Π. Ο πλειστηριασμός
διενερ-γήθηκε στις 13-12-2000 ενώπιον
της πιο πάνω συμβολαιογράφου, η
οποία συνέ-ταξε τη 14082/13-12-2000
έκθεση δη-μόσιου πλειστηριασμού και
το πλει-στηρίασμα που επιτεύχθηκε και
κατα-βλήθηκε από την υπερθεματίστρια
ανήλθε 7.800.000 δραχμές. Στον πλειστηριασμό αναγγέλθηκε, μεταξύ άλλων
και το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο για
το ποσό των 2.116.709 δραχμών. Η
υπάλληλος του πλειστηριασμού προαφαίρεσε ως έξοδα εκτέλεσης το συνολικό ποσό των 3.714.830 δραχμών και
έτσι το απομείναν πλειστηρίασμα ανήλθε σε 4.085.170 δραχμές. Στο προαναφερόμενο ποσό των εξόδων υπολόγισε
και το ποσό των 1.328.250 δραχμών
για τα δικαιώματα του πληρεξουσίου
δικη-γόρου της επισπεύδουσας, που
αντι-στοιχεί, κατά τα αναφερόμενα στον
παραπάνω πίνακα κατάταξης, στο μισό
των εξόδων έκδοσης απογράφου της
προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής,
αντιγράφου, παραγγελία προς επίδο-ση
και επίδοση, αντιγραφικά και σύντα-ξη
της επιταγής (επιφυλασσομένης της
επισπεύδουσας να εισπράξει το υπόλοιπο μισό από άλλον εις ολόκληρον
συνοφειλέτη του καθού η εκτέλεση
Π.Π). Στη συνέχεια συντάχθηκε ο
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14309/12-2-2001 πίνακας κατάταξης
και επειδή το πλειστηρίασμα δεν αρκούσε, κατατάχθηκε το ανακόπτον
προνομιακά στο 1/3, δηλαδή σε
1.361.723 δραχμές και η καθής και
επι-σπεύδουσα στα 2/3, δηλαδή σε
2.723.446. Η 18/1999 διαταγή πληρωμής, με βάση την οποία διενεργήθηκε
ο πλειστηριασμός είχε εκδοθεί εις
βάρος του Π.Π και τεσσάρων ακόμη εις
ολόκληρον οφειλομένων ευθυνόμενων
συνοφειλετών. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της καθής επισπεύδουσας συνέταξε δύο επιταγές προς πληρωμή, μία
για τους συνοφειλέτες ΑΕ «ΑΦΟΙ Δ.Π
ΑΒΕΤΕ», Π.Π, Ν.Π και Α.Π για κεφά-λαιο
ποσού 106.675.028 δραχμών και μια
για το συνοφειλέτη Π.Π για κεφά-λαιο
50.000.000 δραχμών. Συνεπώς, για τις
επιταγές αυτές δικαιούται, σύμ-φωνα
με το άρθρο 127 παρ. 4 του Κώδι-κα
Δικηγόρων, αμοιβή 7.000 δραχμών
(25 μεταλλικές δραχμές Χ 140 = 3.500
Χ 2). Από τα αποδεικτικά μέσα που
προσάγονται δεν αποδεικνύεται ότι η
σύνταξη των προαναφερομένων επιταγών είχε ιδιαίτερη δυσκολία, όπως ισχυρίζεται η καθής και ήδη εκκαλούσα, οι
ενέργειες δε στις οποίες προέβη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της και ο χρόνος
που αυτός διέθεσε για τη μελέτη της
υπόθεσης πριν την έκδοση της διαταγής
πληρωμής, ελήφθησαν υπόψη κατά τον
καθορισμό της δικαστικής δαπάνης και
δεν αφορούν ενέργειες, που έγιναν για
τη σύνταξη της επιταγής. Περαιτέρω,
ο συντάξας την επιταγή πληρεξούσιος
δικηγόρος της καθής δικαιούται 7.000
δραχμές για τη σύνταξη πέντε παραγγελιών προς επίδοση (5 παραγγελίες Χ
10 μεταλλικές δραχμές η κάθε μία άρθρο 134 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων
= 50 Χ 140 = 7000), 13.012 δραχμές
για τέλος απογράφου και 2.900 δραχ-
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μές για αντίγραφο απογράφου και
19.250 δραχμές για επίδοση των πέντε
επιταγών (3.850 δραχμές Χ 5). Έτσι,
τα δικαιώματα του πληρεξουσίου δικηγόρου της καθής επισπεύδουσας την
εκτέλεση έπρεπε να υπολογιστούν
σε 49.162 δραχμές (7.000 + 13.012+
2.900+ 7.000) και επειδή η επισπεύδουσα ζητούσε την καταβολή μόνον
του μισού των εξόδων από τον καθού
η εκτέλεση Π.Π, η υπάλληλος του πλειστηριασμού έπρεπε να προαφαιρέσει
για την προαναφερόμενη αιτία 24.581
δραχμές (49.162:2). Στο υπόλοιπο
δε ποσό των 1.303.669 δραχμών
(1.328.250-24.581) έπρεπε να καταταγεί, όπως δέχθηκε η εκκαλουμένη και
δεν παραπονούνται γι’ αυτό οι διάδικοι,
το ανακόπτον κατά 754.986 δραχμές,
ώστε με το συνυπολογισμό και του αρχικού ποσού των 1.361.723 δραχμών
να καταταγεί αυτό για ολόκληρο το
αναγγελθέν ποσό των 2.116.709 δραχμών (754.986+1.361.723). Τέλος, η επικαλούμενη από την εκκαλούσα θεώρηση του πινακίου των εξόδων του πληρεξουσίου δικηγόρου της από Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου δεν δεσμεύει
το δικαστήριο, ενώ η τελεσιδικία της
διαταγής πληρωμής έχει ως συνέπεια
ότι αυτή αποκτά ισχύ δεδικασμένου ως
προς την επιδικασθείσα απαίτηση, υπό
την έννοια ότι είναι πλέον απαράδεκτη
η προβολή λόγων ανακοπής κατ’ αυτής, οι οποίοι, παρόλο που ήταν γεννημένοι και μπορούσαν να προβληθούν
δεν προβλήθηκαν σε μια από τις δύο
ανακοπές που προβλέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 632 παρ. 1 εδ. α
και 633 παρ. 2 εδ. α του ΚΠολΔ ή δεν
προβλήθηκαν εμπρόθεσμα (ΑΠ 1538/
2005, ΕλλΔνη 2006.118). Η τελεσιδικία
δε αυτή δεν επεκτείνεται και στο ύψους
των ποσών, τα οποία, βάσει της τελε-
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σίδικης διαταγής πληρωμής, επιτάσσεται να καταβάλει ο οφειλέτης, όπως
αβάσιμα υποστηρίζει η εκκαλούσα.
Κατά συνέπεια, το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, που δέχθηκε ότι η υπάλληλος του πλειστηριασμού έπρεπε να
προαφαιρέσει για δικαιώματα του πληρεξουσίου δικηγόρου της καθής 24.581
δραχμές και όχι 1.328.250 δραχμές και
στη συνέχεια, δεχόμενο την ανακοπή,

μεταρρύθμισε το 14309/12-2-2001 πίνακα κατάταξης της συμβολαιογράφου
Ζακύνθου Θ-Α.Κ και κατέταξε το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο, πέραν του
ποσού των 1.361.723 δραχμών και
στο ποσό των 754,986 δραχμών, ορθά
ερμή-νευσε και εφάρμοσε το νόμο και
εκτί-μησε τις αποδείξεις και οι σχετικοί
λόγοι της έφεσης πρέπει ν’ απορριφθούν
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμοι.

595/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βλάχου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Ζήκος, Λευτέρης Σταύρου, Αλέκος Καρώκης).
Δικηγόρος. Άμισθος δημόσιος λειτουργός. Δικαιούται να εισπράξει από τον εντολέα
την αμοιβή βάση της συμφωνίας ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ.Δικ. Αμοιβή για
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Η σχετική σύμβαση πρέπει να καταρτίζεται έγγραφα και
να γνωστοποιείται εντός είκοσι ημερών στο δικηγορικό σύλλογο. Η υποχρέωση όμως
τήρησης του προαναφερόμενου τύπου δεν ισχύει στην περίσταση που η συμφωνία περί
αμοιβής για τις δίκες αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση εξαρτάται όχι από
την έκβαση της δίκης αλλά από οποιαδήποτε άλλη αίρεση, όπως της είσπραξης της
αποζημίωσης από το δικαιούχο της. Αν δεν έχει συμφωνηθεί η αμοιβή εφαρμόζονται
τα άρθρα 99 επ. Κωδ.Δικ. για τον καθορισμό της αμοιβής που μπορεί να αυξηθεί κατά
την κρίση του δικαστηρίου. Χρόνος καθορισμού της αξίας του αντικειμένου της δίκης
για τον υπολογισμό της αμοιβής είναι η πρώτη συζήτηση. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 1,
2 παρ. 2, 38, 39, 46, 49, 63, 91,92,94,
170 και 248 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954), σε συνδυασμό
με εκείνες των άρθρων 648 επ., 713 επ.
του ΑΚ, προκύπτει ότι ο δικηγόρος ενεργώντας ελεύθερα έναντι του πελάτη
του και μη διατελώντας σε σχέση
εξάρτη-σης, είναι άμισθος δημόσιος
λειτουρ-γός, ενώ η μεταξύ τους σχέση
χαρακτη-ρίζεται ως αμειβόμενη εντολή
και δικαι-ούται να λάβει από τον εντολέα
του αμοιβή για κάθε εργασία δικαστική
ή εξώδικη. Η αμοιβή του δικηγόρου, για
τις υπηρεσίες που προσέφερε καθορί-

ζεται με συμφωνία μεταξύ αυτού και του
εντολέα του, ο οποίος οφείλει αμοιβή,
εφόσον έδωσε εντολή επ’ ονόματι και
για λογαριασμό του, ανεξάρτητα από
το αν είναι διάδικος. Αν δεν υπάρχει
ειδι-κή συμφωνία, με βάση την οποία η
αμοιβή ή το είδος αυτής εξαρτάται από
την έκβαση της δικής ή το αποτέλεσμα
της εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη
αίρεση, το ελάχιστο της αμοιβής ορίζεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 99
επ. του Κώδικα Δικηγόρων. Η παραπάνω σύμβαση για τον καθορισμό της
αμοιβής του δικηγόρου επιτρέπεται να
καταρτιστεί ρητά η σιωπηρά και απο-
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δεικνύεται με κάθε νόμιμο αποδεικτικό
μέσο, επιτρεπομένων ακόμη και αποδεικτικών μέσων που δεν πληρούν τους
όρους του νόμου, καθώς και ενόρκων
βεβαιώσεων (ΑΠ 971/2002, ΕλλΔνη
44.1293, ΑΠ 372/2000, ΕλλΔνη 2000.
1323). Προκειμένου περί συμφωνίας
αμοιβής επί υποθέσεων αποζημίωσης
από αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά
την οποία η αμοιβή εξαρτάται από την
έκβαση της δίκης, αυτή πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως και να γνωστοποιείται εντός είκοσι ημερών στον οικείο
Δικηγορικό Σύλλογο (ΑΠ 805/2003,
ΕλλΔνη 45.120). Η υποχρέωση όμως
τήρησης του προαναφερόμενου τύπου
δεν ισχύει στην περίπτωση που η συμφωνία περί αμοιβής για τις δίκες αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση εξαρτάται όχι από την έκβαση
της δίκης αλλά από οποιαδήποτε άλλη
αίρεση, όπως της είσπραξης της αποζημίωσης από το δικαιούχο αυτής (ΑΠ
21/1988, ΕλλΔνη 29.1583). Ο ισχυρισμός του εναγομένου στη δίκη περί
πλη-ρωμής της δικηγορικής αμοιβής
περί εργολαβίας δίκης αποτελεί ένσταση
(ΑΠ 286/2002, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του
άρθρου 98 του Κώδικα Δικηγόρων εάν
δεν προκύπτει ειδική συμφωνία το ελάχιστο ποσόν της αμοιβής του Δικηγόρου
ορίζεται κατά τις διατάξεις των άρθρων
99 επ. του ίδιου Κώδικα, αυξανόμενο,
κατά την κρίση του Δικαστηρίου, αναλόγως της επιστημονικής εργασίας, της
αξίας, και του είδους της διεκπεραιωθείσης υποθέσεως, του καταναλωθέντος χρόνου, της σπουδαιότητας της
διαφοράς, των ιδιαζουσών περιστάσεων
και εν γένει των καταβληθεισών δικαστικών ή εξώδικων ενεργειών. Έτσι, με
τη διάταξη του αρθρ. 100 παρ.1 του
Κώδι-κα περί Δικηγόρων το ελάχιστο
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όριο της αμοιβής του δικηγόρου του
ενάγο-ντος για τη σύνταξη της αγωγής
ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας
του αντι-κειμένου αυτής, δυνάμενο να
αυξηθεί κατά τα παραπάνω. Το ποσοστό
αυτό υπολογίζεται επί της πραγματικής
αξίας του αντικειμένου της αγωγής κατά
το χρόνο έγερσης της ή εάν επακολουθήσει συζήτηση αυτής κατά το χρόνο
της πρώτης στο ακροατήριο συζήτησης,
γιατί κατά το χρόνο αυτό διαμορφώνεται
τελικά, σύμφωνα με το άρθρο 224
ΚΠολΔ, το αντικείμενο της αγωγής και
επομένως και οι προϋποθέσεις του
προσδιορισμού της αξίας του. Εάν
αντικείμενο της αγωγής είναι ορισμένη
χρηματική απαίτηση, είτε ως κεφάλαιο
είτε ως τόκοι αυτού, η αξία που προσδιορίζεται από το αίτημα της αγωγής,
για τον υπολογισμό του ύψους του
οποίου λαμβάνεται υπόψη ως κρίσιμος
χρόνος, εφόσον πρόκειται για αμοιβή
του δικηγόρου του ενάγοντος για τη σύνταξη της αγωγής, ο χρόνος άσκησης
της. Εάν με την αγωγή επιδιώκεται η
επιδίκαση χρηματικής απαίτησης με
τους επ’ αυτής τόκους υπερημερίας για
χρόνο προγενέστερο από την έγερση
της, για τον υπολογισμό της αξίας του
αντικειμένου της, με βάση την οποία
υπολογίζεται η αμοιβή του δικηγόρου
του ενάγοντος, λαμβάνεται υπόψη το
ποσό του κεφαλαίου της απαίτησης,
καθώς και το ποσό των τόκων αυτής
μέχρι την έγερση της ή την πρώτη
στο ακροατήριο συζήτηση της αγωγής
(ΑΠ 1613/2006, ΑΠ 837/2003, ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ). Τέλος, κατά τα άρθρα 134
και 136 του Κώδικα περί Δικηγόρων
για τη σύνταξη κλήσης προς διάδικο
η αμοιβή 10 είναι δραχμές όταν αυτή
απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο και 20
δραχμές όταν αυτή απευθύνεται προς
ανώτερα δικαστήρια, για τη σύνταξη και
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την αντιγραφή αυτοτελούς παραγγελίας
προς επίδοση απόφασης ή άλλων πράξεων η αμοιβή είναι 10 δραχμές, ενώ
για την αντιγραφή κάθε εγγράφου ή
δι-κογράφου η αμοιβή είναι 2 δραχμές
κατά φύλλο δύο σελίδων.
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα:
Με την 1020914/1175/0010/4-3-1994
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας, έκτασης 80.318,30 τμ,
που βρίσκεται στην Καλλιθέα και την
Οβρυά Πατρών. Στην έκταση αυτή περιλαμβάνονται και ακίνητα ιδιοκτησίας των
εναγομένων. Το μήνα Μάιο του έτους
1995, οι εναγόμενοι ανέθεσαν προφορικά στον ενάγοντα, δικηγόρο, εγγεγραμμένο στο Δικηγορικό σύλλογο Πατρών, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες
δικαστικές και εξώδικες ενέργειες για τον
καθορισμό προσωρινής και οριστι-κής
τιμής μονάδας αποζημίωσης και την
αναγνώριση αυτών ως δικαιούχων της
αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων
ακινήτων τους. Συμφωνήθηκε, περαιτέρω, ότι ο ενάγων θα λάβει ως αμοιβή για
την παροχή των παραπάνω νομικών
υπηρεσιών του τη νόμιμη αμοιβή που
ισχύει για τις δίκες της απαλλοτρίωσης,
ότι θα λάβει αμοιβή μόνον εφόσον συντελεστεί η απαλλοτρίωση και εισπράξουν οι εναγόμενοι την αποζημίωση και
ότι ο ενάγων θα διεξαγάγει τις σχετικές
δίκες χωρίς άλλη αμοιβή. Εξαρτήθηκε
δηλαδή η καταβολή αμοιβής στον ενάγοντα από την πλήρωση αίρεσης και
ειδικότερα όχι από την επιτυχή έκβαση
και διεξαγωγή των δικών μέχρι τελεσιδικίας αλλά από το γεγονός της είσπραξης από μέρους των εναγομένων ως δικαιούχων της αποζημίωσης. Στα πλαίσια της προαναφερόμενης συμφωνίας,
ο ενάγων εκπροσώπησε τους ενα-
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γομένους ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών κατά τη συζήτηση των αιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής
τιμής μονάδας και αναγνώρισης δικαιούχων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι αντίστοιχες 794/1996, 549/1996 και 491/
1997 αποφάσεις και υπέβαλε ενώπιον
αυτού του Δικαστηρίου αίτηση περί
κα-θορισμού οριστικής τιμής μονάδας
απο-ζημίωσης, επί της οποίας εκδόθηκε
η 800/1997 απόφαση. Επειδή όμως το
Ελληνικό Δημόσιο δεν κατέβαλε, ούτε
κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, εντός 18 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης περί προσωρινού προσδιορισμού, την ορισθείσα
αποζημίωση, η απαλλοτρίωση θεωρείται ότι ανακλήθηκε αυτοδικαίως και γι’
αυτό οι εναγόμενοι δεν εισέπραξαν την
αποζημίωση. Από την παραπάνω παράλειψη όμως του Ελληνικού Δημοσίου
και την αυτοδίκαιη ανάκληση των εναγομένων, ματαιώθηκε χωρίς υπαιτιότητα
των τελευταίων, η πιο πάνω συνομολογηθείσα αίρεση για την καταβολή αμοιβής στον ενάγοντα και συνεπώς ο τελευταίος ουδεμία δικαιούται αμοιβή για τις
ενέργειες του επί των υποθέσεων στις
δίκες για τον προσωρινό και οριστικό
προσδιορισμό αποζημίωσης και την
αναγνώριση δικαιούχων. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός των εναγομένων κ.λ.π… περί
συμ-φωνίας καταβολής αμοιβής στον
ενά-γοντα μόνον μετά την είσπραξη από
αυ-τούς της νόμιμης αποζημίωσης, ο
οποί-ος έχει υποβληθεί και πρωτοδίκως
από τους παραστάντες τότε Κ.Κ. κ.λ.π.
Περαιτέρω, επειδή οι εναγόμενοι
δεν εισέπραξαν κατά τα προαναφερόμενα την αποζημίωση, υπέβαλαν
προς το Ελληνικό Δημόσιο δήλωση ότι
επιθυ-μούν την περαιτέρω διατήρηση
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της απαλλοτρίωσης και στη συνέχεια
άσκησαν ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πατρών τις από 26-71996 και 23-7-1997 αγωγές τους ,με
τις οποίες ζητούσαν, με την πρώτη
την καταβολή ποσοστού 60% επί του
ποσού της προσωρινά προσδιορισθείσας αποζημίωσης και με τη δεύτερη το
ποσό που υπολείπεται για τον καθένα
μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού που
καθορίστηκε ως οριστική αποζημίωση.
Για τη σύνταξη των αγωγών αυτών ο
ενάγων δικηγόρος δικαιούται, σύμφωνα
με το άρθρο 100 του Κώδικα Δικηγόρων, 2% επί του ποσού του αιτήματος
κάθε ενάγοντος κατά το χρόνο έγερσης
τους, καθόσον το αίτημα αυτό δεν μεταβλήθηκε κατά την πρώτη συζήτηση,
που έγινε στις 9-11-2004. Ειδικότερα
δικαιούται να απαιτήσει από κάθε εναγόμενο τα πιο κάτω αντίστοιχα ποσά:
1)από το Γ.Μ 422 ευρώ (5.630.000
δραχμές το αίτημα της πρώτης αγωγής
+ 1.551.920 δραχμές το αίτημα της
δεύτερης αγωγής = 7.182.275 δραχμές
Χ 2% = 143.645,5 δραχμές ή 422 ευρώ
κ.λ.π….Με τις πιο πάνω από 26-7-1996
και 23-7-1997 αγωγές των δικαιού-χων
της αποζημίωσης, δεν ζητούνται τό-κοι
για χρονικό διάστημα πριν την άσκη-ση
τους και συνεπώς ο ενάγων δικηγό-ρος
δεν δικαιούται να ζητήσει κάποια αμοιβή
υπολογιζόμενη επί ποσού τό-κων. Η
επικαλούμενη δε από τον τελευ-ταίο
συμφωνία περί καταβολής ως αμοι-βής,
πέραν της προαναφερόμενης ποσοστού
2% επί του ποσού των τόκων που θα
επιδικαστούν βάσει των αγωγών αυτών,
δεν αποδεικνύεται.
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Αποδεικνύεται επίσης ότι οι πιο
πάνω από 26-7-1996 και 23-7-1997
αγωγές των εναγομένων συζητήθηκαν
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών κατά τη δικάσιμο της 9-112004, μετά τη δημοσίευση της εκκαλουμένης και εκδόθηκε η 639/2005
οριστική απόφαση, με την οποία αυτές
έγιναν δεκτές εν μέρει. Στο διάστημα
που μεσολάβησε από την άσκηση
έως τη συζήτηση τους, η συζήτηση
τους αναβλήθηκε και ματαιώθηκε κατ’
επα-νάληψη, χωρίς να αποδεικνύεται
ο ακρι-βής αριθμός αναβολών και
ματαιώσεων. Αποδεικνύεται όμως ότι
ο ενάγων δικηγόρος συνέταξε α) τις
από 2-6-1998 και 1999 κλήσεις, με την
οποίες επανέ-φερε προς συζήτηση την
από 26-7-1996 αγωγή λόγω ματαίωσης
σε προηγού-μενες δικασίμους κ.λ.π.
Έτσι, ο ενάγων, πέραν της πιο πάνω
αμοιβής, δικαιούται ακόμη να λάβει
συμμέτρως από τους εναγομένους:1)
για αντιγραφή των πα-ραπάνω δύο
αγωγών και των τεσσάρων κλήσεων 25
Ευρώ (60 σελίδες (21+29+2+3+2+3)Χ
2 μεταλλικές δραχ-μές ανά φύλλο των
δύο σελίδων ή 1 με-ταλλική δραχμή
ανά σελίδα = 60 Χ 140 δραχμές η κάθε
μεταλλική δραχμή = 8.400 δραχμές ή
25 ευρώ), 2)για φω-τοτυπίες των ίδιων
δικογράφων 8 ευρώ (3 φωτοτυπίες
για κάθε αγωγή και 3 για κάθε μια από
τις από 2-6-1998, 19-10-1999 και 1910-1999 κλήσεις δεν ζητείται δαπάνη
για φωτοτυπίες της από 16-6-1998
κλήσης 58 σελίδες Χ 3= 174 σελίδες Χ
15 δραχμές η σελίδα= 2.610 δραχμές
ή 8 ευρώ).
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845/2007
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ελένη Διονυσοπούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γιάννης Κίτσος, Αναστάσιος Κ. Ρουμελιώτης).
Δικηγόρος που αμείβεται για τις παρεχόμενες εργασίες μόνο με πάγια περιοδική
αμοιβή. Κατώτατα όρια μηνιαίων αποδοχών (ν. 1816/88). Περιστατικά.

Στο άρθρο 2 του Ν. 1093/1980,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
12 του Ν.1816/1988 ορίζεται ότι «Σε
περίπτωση που έχει συμφωνηθεί να
αμείβεται ο δικηγόρος για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες μόνον με
πάγια περιοδική αμοιβή, τα κατώτατα
όρια αυτής καθορίζονται κατά μήνα ως
ακολούθως:α) για δικηγόρο στο Πρωτοδικείο το 15ο μισθολογικό κλιμάκιο, β)
για δικηγόρο στο Εφετείο το 8ο μισθολογικό κλιμάκιο, γ) για δικηγόρο στον
Άρειο Πάγο το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο.
Τα κατώτατα όρια αμοιβής της παραπάνω παραγράφου προσαυξάνονται και
με τα επιδόματα που καταβάλλονται
στους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες
γιαυτούς, διατάξεις. Για τον καθορισμό
του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος.
Δικηγόροι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα
προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών, εσωτερικών κανονισμών ή με
απο-φάσεις αρμοδίων οργάνων,
δικαιούνται προσαύξηση 10% στις
αποδοχές του μισθολογικού κλιμακίου
που ανήκουν». Περαιτέρω στο άρθρο
21 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α, 297)
ορίζεται ότι «Με κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση

αρμόδιου Υπουργού, οι διατάξεις του
μέρους Α΄ του παρόντος νόμου, μπορεί
να επεκτείνονται εν όλω ή εν μέρει και
σε προσωπικό του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή
ΟΤΑ, που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του Μέρους αυτού, πλην όμως έχει
βαθμολογική ή μισθολογική αντιστοιχία
με μονίμους υπαλλήλους Δημοσίου ή
ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, που δεν υπάγεται στις
διατάξεις του Μέρους αυτού, πλην όμως
έχει βαθμολογική ή μισθολογική
αντιστοιχία με μόνιμους υπαλλήλους
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, καθώς και σε
δ ι α β α θ μ ι σ μ έ ν ο υ ς κ λ η ρ ι κο ύ ς κα ι
δικηγόρους με σχέση έμμισθης
εντολής». Κατ’ εξουσιοδότηση της
τελευταίας αυτής ρύθμισης εκδόθη-κε
και η ΥΑ αρ. 2/8250/0022/10.2.2004
ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β) για τις αποδοχές των
δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, η οποία στα άρθρα
1-4 ορίζει ότι «Οι δικηγόροι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σχέση πάγιας περιοδικής έμμισθης εντολής στο
Δημόσιο, στους ΟΤΑ, και στα ΝΠΔΔ,
των οποίων τα κατώτατα όρια αμοιβής
καθο-ρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 2 του Ν. 1093/1980, όπως
τρο-ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 12 του Ν.1816/1988, κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια, χωρίς
περαιτέρω εξέλιξη ως εξής…. Δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Γ.ΜΚ. Στον
ανωτέρω καταβάλλεται το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 του Ν.
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1816/1988….». Με βάση τις παραπάνω
δια-τάξεις σε συνδυασμό και με την
Εισηγη-τική Έκθεση του Ν.3205/2003
(βλ. Κώδ. Νομικού Βήματος, 2214)
προκύπτει η σαφής βούληση του
νομοθέτη να αντιμετωπισθεί η μέχρι τότε
διαμορφωμένη μισθολογική κατάσταση,
με την καθιέρωση ενός νέου μισθολογίου
για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των
ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, σε μια προσπάθεια
κωδικοποίησης των σημαντικότερων
διατάξεων μισθολογικού περιεχομένου
που ίσχυαν μέχρι τότε, με σκοπό την
εξομάλυνση των μισθολογικών διαφορών, που είχαν διαμορφωθεί, κατά το
δικαιότερο τρόπο. Έτσι με την παραπάνω ΥΑ επεκτεινόταν η καθιέρωση
ενιαίας μισθολογικής αντιμετώπισης και
στους δικηγόρους που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους με σχέση πάγιας
περιοδικής έμμισθης εντολής στο
Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, οι
οποίοι αποτελούν μεν προσωπικό, που
δεν εμπίπτει ευθέως στις διατάξεις του
πα-ραπάνω νόμου, πλην όμως έχει
βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία
με μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου
ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ. Περαιτέρω σύμφωνα με
τις παρ.2, 3 του άρθρου 21 του Ν.
3274/2004 (ΦΕΚ Α, 195/19.10.2004)
ορίζονται τα ακόλουθα «2. Τα άρθρα 247
και 248 του Ν.1188/1981 καταργούνται,
τα δε άρθρα 245 και 246 του ίδιου νόμου
αντικαθίστανται ως ακολούθως : άρθρο
245 Δικηγόροι Δήμων και Ιδρυμάτων…3.
Το άρθρο 246 του Ν.1188/1981
αντικαθίστανται ως εξής:α) Οι διατάξεις
του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει
κάθε φορά εφαρμόζονται και για τους
δικηγόρους των ΟΤΑ με πάγια αντιμισθία
των δικηγόρων των Δήμων, των ΝΠΔΔ
και των Ιδρυμάτων τους, όπως αυτή
διαμορφώνεται συνολικά κάθε φορά,
από τις εκάστοτε ισχύουσες γιαυτούς
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διατάξεις, προσαυ-ξάνεται κατά ποσοστό
20% για τους ΟΤΑ με πληθυσμό μέχρι
100.000 κατοίκους και κατά 30% για
τους ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των
100.000 κατοίκων, επί του ύψους της
παραπάνω αντιμισθίας. Στους Νομικούς
Συμβούλους, Δι-υθυντές των Νομικών
Διευθύνσεων των Δήμων καταβάλλεται
και επίδομα θέσεως ίσο με ποσοστό
20% επί του συνόλου της κατά το
προηγούμενο εδάφιο διαμορφωμένης
αντιμισθίας τους. γ. Στους παραπάνω
δικαιούχους χορηγούνται τα ποσά που
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου
5 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35Α ) και το
επίδομα της περίπτωσης γ΄ της παρ.6
του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, όπως
ισχύουν κάθε φορά». Στην εισηγητική
έκθεση του παραπάνω νόμου δε γίνεται
ειδικότερη αιτιολόγηση της επί πλέον
αυτής προσαυξήσεως, αποκλειστικά και
μόνον στους δικηγόρους των ΟΤΑ,
δεδομένου μάλιστα ότι ο σχετικός νόμος
αφορά σε ζητήματα οργανώσεως και
λειτουργίας των ΟΤΑ πρώτου και
δεύτερου βαθμού, χωρίς να αποτελεί
νόμο με αμιγώς μισθολογικό περιεχόμενο
και ρυθμίσεις, όπως επρόκειτο περί του
Ν. 3205/2003, που ήδη έχει αναφερθεί,
αλλά και χωρίς να προκύπτει ότι η
συγκεκριμένη διαφορετική μισθολογική
αντιμετώπιση των δικηγόρων των ΟΤΑ,
απορρέει από την ανάγκη και επιδίωξη
της λειτουργικής αποτελεσματικότητας
των τελευταίων. Εξάλλου σύμφωνα με
την παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.
2685/1999 ορίζεται ότι «3. Ειδικές
διατάξεις με τις οποίες προ-βλέπεται η
χορήγηση κατ’ αποκοπήν εξόδων
μετακίνησης σε υπαλλήλους για τις
μ ε τα κ ι ν ή σ ε ι ς το υ ς ε ν τ ό ς έ δ ρ α ς
διατηρούνται σε ισχύ και δεν υπόκεινται
κρατήσεις υπέρ τρίτων. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
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και του κατά περίπτωση αρμοδίου
Υπουρ-γού, τα κατ’ αποκοπήν έξοδα
μετακίνη-σης δύνανται να
αναπροσαρμόζονται και να επεκτείνονται
από 1.1.1998 σε υπαλλήλους του ίδιου
Υπουργείου, που η φύση της εργασίας
τους επιβάλλει συνεχείς μετακινήσεις
εντός έδρας. Προκειμένου περί του
προσωπικού των ΟΤΑ τα κατ’ αποκοπή
έξοδα μετακίνησης καταβάλλονται από
1.4.1998 σύμ-φωνα με την
2040222/4110/0022/19.6.1998 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Οικονομικών….1. χορηγούμε στο
προσωπικό των ΟΤΑ εφάπαξ ετήσια
αποζημίωση οριζόμενη…για την κάλυψη
των δαπανών κίνησης στις οποίες
υποβάλλονται λόγω της φύσεως της
απασχόλησης τους. 2. Η αποζημίωση
αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους οικείους
π ρ ο ϋ πολο γ ι σ μ ο ύ ς τω ν Ο ΤΑ … » .
Ακολούθως με αλλεπάλληλες αποφάσεις
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομικών χορηγήθηκε εφάπαξ
αποζημίωση του προσωπικού των ΟΤΑ
πρώτης βαθμίδας, ως κατ’ αποκοπή
έξοδα κίνησης, που ανήλθε με την
2/6771/00221/2004 απόφαση τους από
1.1.2004 στο ποσόν των 206 Ευρώ
μηνιαίως. Εξάλλου σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003
ορίζεται ότι «Εκτός από το βασικό μισθό
του κάθε μισθολογικού κλιμακίου, όπως
αυτός ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο,
χορηγούνται και τα εξής επιδόματα κατά
μήνα…6. Ειδικής απασχόλησης για το
προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθμού
οριζόμενο ως εξής:α. για το προσωπικό
καθαριότητας εξωτερικών χώρων,
αφοδευτηρίων, οδηγούς
απορριμματοφόρων αυτοκινήτων,
χειριστές σαρώθρων, εργατοτεχνίτες
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αποχέτευσης, νεκροταφείων και ρίψης
α σ φ ά λ το υ , κ α θ ώ ς κ α ι γ ι α το υ ς
μηχανοτεχνίτες συνεργείων αυτοκινήτων
σε 132€.β. για το εποπτικό προσωπικό
καθαριότητας, τεχνικό προσωπικό,
μουσικούς, πνευστών οργάνων, ένστολο
προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας,
οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων
έργου και για όλους τους κλάδους της
κατηγορίας ΥΕ σε 116 ευρώ γ. Για το
λοιπό προσωπικό σε 84 Ευρώ.». Με τη
διάταξη αυτή καθορίστηκε ένα ειδικό
επίδομα για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ,
που διαβαθμίζεται ανάλογα με τις
κατηγορίες του προσωπικού από 84
ευρώ μέχρι 132 ευρώ μηνιαίως. Το
επίδομα αυτό χορηγήθηκε και στους
δικηγόρους των ΟΤΑ σύμφωνα με τον
παραπάνω Ν.3274/2004, χωρίς να
γίνεται αναφορά σ’ αυτόν κάποιου λόγου
κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος,
που να δικαιολογεί τη διαφορετική
μεταχείριση των τελευταίων, που
υπάγονται κατά τα λοιπά στον κώδικα
περί Δικηγόρων, στο ίδιο μισθολογικό
καθεστώς με τους δικηγόρους του
Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που
προσφέρουν ουσιωδώς όμοιες
υπηρεσίες με αυτούς. Τέλος η διάταξη
του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος,
που ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι
ενώπιον του νόμου, καθιερώνει όχι
μόνον την ισότητα των Ελλήνων πολιτών έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι των Ελλήνων
πολιτών, με την έννοια ότι ο νομοθέτης
δεσμεύεται όταν ρυθμίζει ουσιωδώς
όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις,
που αφορούν περισσότερες κατηγορίες
προσώπων, να μην εισάγει, με εξαιρέσεις και διακρίσεις, άνιση μεταχείριση, εκτός αν η διαφορετική ρύθμιση
επιβάλλεται από λόγους γενικότερου ή
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι όμως
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υπόκεινται στον έλεγχο των δικαστηρίων και δεν είναι αυθαίρετοι. Έτσι αν
γίνει με νόμο δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί από τη ρύθμιση
αυτή, κατ’ αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για
την οποία συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος της ειδικής ρύθμισης, είναι
αντισυνταγματική και ανίσχυρη η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή διάκριση και πρέπει προς αποκατάσταση της
συνταγματικής αρχής της ισότητας να
εφαρμοσθεί η ειδική ρύθμιση και για
εκείνους σε βάρος των οποίων έγινε η
δυσμενής διάκριση. Ειδικότερη εκδήλωση της καθιερουμένης με το άρθρο 4
παρ.1 του Συντάγματος αρχής της
ισότητας αποτελεί η διάταξη του άρθρου
22 παρ. 1 εδ. β αυτού, που ορίζει ότι οι
όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από
φύλλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα
ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία
ίσης αξίας και επομένως τα παραπάνω
ισχύουν και όταν η ειδική ρύθμιση αφορά
μισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή προς
υπάλληλο και γενικό μισθωτό, οπότε,
στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται
αδικαιολόγητη διάκριση, τα δικαστήρια
επιδικάζουν την παροχή αυτή και σε
εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρούνται,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραβιάζεται
από τη δικαστική εξουσία η αρχή της
δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς τω ν ε ξο υ σ ι ώ ν , πο υ
θεσπίζεται από τα άρθρα 1, 26, 73 επ.,
87 επ. του Συντάγματος, αφού τα
δικαστήρια στην περίπτωση αυτή
υποχρεούνται, σύμφωνα με τα άρθρα
87 παρ. 1, 2, 93 παρ. 4, 120 παρ. 2,
αυτού, να ασκήσουν έλεγχο στο έργο
της νομοθετικής εξουσίας και να
εφαρμόσουν σε όλη την έκταση την
αρχή της ισότητας και με βάση την αρχή
αυτή να καταλήξουν στην εφαρμογή του
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νόμου, που περιέχει την ευμενή ρύθμιση
(βλ. σχ. ΑΠ 596/2006 Δημοσίευση Νόμος, ΟλΑΠ 3/1997 ΕΕΔ 56, 585, ΟλΑΠ
7/1993 Δνη 93,1463, ΟλΑΠ 12/1992 Δνη
92.762, ΑΠ 933/2004 ΕΕργΔ04,1348, ΑΠ
1/1991 Δνη 91,745, ΑΠ 3/1990 Δνη
90,546, ΕφΑθ 1373/2004 Δνη 2005,552).
Από την κατάθεση της μάρτυρος
του ενάγοντος, που εξετάσθηκε ενόρκως στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου
δικαστηρίου και περιέχεται στα 541/2000
πρακτικά συνεδριάσεως αυτού (το
εναγόμενο δεν επιμελήθηκε για την εξέταση μάρτυρα), σε συνδυασμό και με το
περιεχόμενο των εγγράφων, τα οποία
προσκομίζουν νόμιμα και επικαλούνται
οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων είναι
δικηγόρος και έχει προσληφθεί από το
εναγόμενο, νομικό πρόσωπο δη-μοσίου
δικαίου, την 30.5.1983 με σχέση
έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη οργανικής θέσης, που προβλέπεται από τον
Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών
του, παρέχοντας έκτοτε τις υπηρεσίες
του. Με την 533/1999 απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του αναπληρωτή
Νομικού Συμβούλου και ακολούθως με
την 13238/31.7.2003 πρυτανική πράξη,
τοποθετήθηκε στην κενή οργανική θέση
του Νομικού Συμβούλου του εναγομένου, όπου και υπηρετεί. Ο τελευταίος,
όπως και οι λοιποί δικηγόροι που απασχολούνται στη νομική υπηρεσία του
εναγομένου υπάγονται στο μισθολογικό
καθεστώς του άρθρου 2 του Ν.
1093/1980, όπως αντικαστάθηκε από το
άρθρο 12 του Ν. 1816/1986, που
προαναφέρθηκε στη νομική σκέψη, που
προηγήθηκε. Μετά την έκδοση του Ν.
3205/2003, που επίσης έχει αναφερθεί
στην ίδια σκέψη, με τον οποίο ο
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νομοθέτης θέλησε να αντιμετωπισθεί με
την καθιέρωση νέου μισθολογίου για
τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των
ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, η μέχρι τότε διαμορφωμένη πολύπλοκη μισθολογική
κατάσταση, που αφορούσε τους ίδιους
εργαζόμενους, εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 αυτού η
ΥΑ2/8250/0022/10.2.2004. Σύμφωνα με
αυτήν, η καθιέρωση της ενιαίας παραπάνω μισθολογικής αντιμετώπισης επεκτάθηκε και στους δικηγόρους που
υπηρετούν με σχέση πάγιας περιοδικής
έμμισθης εντολής στο Δημόσιο, τους
ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, οι οποίοι αποτελούν
προσωπικό που δεν εμπίπτει μεν ευθέως στις διατάξεις του παραπάνω νόμου, αλλά έχει βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία με τους μόνιμους
υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ
και των ΟΤΑ. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, το εναγόμενο προσάρμοσε τις αποδοχές του ενάγοντος από
1.2.2004, όπως προβλεπόταν σ’ αυτές
και ειδικότερα τον κατέταξε στο Γ΄ μισθολογικό κλιμάκιο και του κατέβαλε το
βασικό μισθό 1.391 ευρώ, το κίνητρο
απόδοσης των 150 ευρώ, το επίδομα
μεταπτυχιακών σπουδών των 75 ευρώ,
το επίδομα ευθύνης των 65 ευρώ, το
επίδομα οικογενειακής παροχής των 53
ευρώ, πλέον της προσωπικής διαφοράς
της παρ. 2 του άρθρου 24 του νόμου
των 176 ευρώ. Ακολούθως δημοσιεύθηκε ο Ν. 3274/2004, που αναφέρεται στη
νομική σκέψη που προηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, που
ειδικότερα εκτίθενται στην ίδια νομική
σκέψη 1) η πάγια αντιμισθία των δικηγόρων των ΟΤΑ προσαυξήθηκε κατά
ποσοστό 20 % για τους ΟΤΑ με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους και σε 30
% για τους ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των
100.000 κατοίκων 2) χορηγήθηκε στους
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νομικούς συμβούλους των ΟΤΑ επίδομα
θέσης ίσο με ποσοστό 20% στο σύνολο
της διαμορφωμένης με την παραπάνω
προσαύξηση αντιμισθίας τους, 3) χορηγήθηκε το ποσόν των 206 ευρώ μηνιαίως
ως κατ’ αποκοπή δαπάνη μετακίνησης
που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2085/1999 και 4) το επίδομα ειδικής απασχόλησης των 84 ευρώ
μηνιαίως, που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ.6 του άρθρου 8 του
Ν. 3205/2003. Έτσι με τις παραπάνω
διατάξεις παρέχονται επί πλέον προσαυξήσεις μόνο στους δικηγόρους των
ΟΤΑ και αποκλείονται από αυτές οι
δικηγόροι, που παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. Οι
δικηγόροι που προσλαμβάνονται στις
παραπάνω θέσεις έχουν κατά κανόνα
τα ίδια ουσιαστικά προσόντα διορισμού
και εκτελούν τα ίδια κατά περιεχόμενο
καθήκοντα, παρέχουν δε τις ίδιες ή
συναφείς υπηρεσίες. Η διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση των δικηγόρων
των ΟΤΑ σε σχέση με τους δικηγόρους
του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, που τελούν σε σχέση πάγιας αντιμισθίας, δεν
προκύπτει ότι τελεί σε συνάφεια με
ορισμένες ιδιαίτερες συνθήκες ως προς
την τέλεση των καθηκόντων τους. Ούτε
εξάλλου προέκυψε ότι επιβάλλεται από
λόγους γενικότερου κοινωνικού ή
δημοσίου συμφέροντος. Ούτε στην εισηγητική έκθεση του ίδιου νόμου, όπως
ήδη έχει αναφερθεί στην προηγηθείσα
νομική σκέψη, γίνεται οποιαδήποτε
αιτιολόγηση της επί πλέον προσαύξησης των αποδοχών των δικηγόρων των
ΟΤΑ, ενόψει και του ότι ο ίδιος νόμος
αφορούσε ζητήματα οργάνωσης και
λειτουργίας των ΟΤΑ και δεν είχε μισθολογικό περιεχόμενο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εναγόμενο απασχολεί
3.000 εργαζόμενους, και έχει συνολικό
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ετήσιο προϋπολογισμό 47.600.000 ευρώ. Οι εξώδικες και δικαστηριακές
ανάγκες του απαιτούν την καθημερινή
και αποκλειστική παροχή υπηρεσιών
από τον ενάγοντα και τους συνεργάτες
του, με αποτέλεσμα να περιορίζεται
ουσιαστικά η άσκηση της ελεύθερης
επαγγελματικής δραστηριότητας.
Εξάλλου στον εσωτερικό κανονισμό του
εναγομένου ορίζονται τα καθήκοντα του
νομικού του συμβούλου. Μεταξύ των
καθηκόντων αυτών είναι και η διεύθυνση
της οργανωμένης νομικής του υπηρεσίας, με την κατανομή των υποθέσεων
στους δικηγόρους που υπηρετούν σ’
αυτήν, τον έλεγχο και την εποπτεία τους,
η ενημέρωση του Πρύτανη για την
πορεία των υποθέσεων, η σύσκεψη με
τους δικηγόρους της ίδιας υπηρεσίας για
την επίλυση των νομικών ζητημάτων,
που προκύπτουν σε κάθε υπόθεση και
την αντιμετώπιση τους, ο έλεγχος της
νομιμότητας της εκλογής των μελών του
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού
του εναγομένου, η κατάρτιση των
σχεδίων των συμβάσεων για την
εκτέλεση των αναπτυξιακών έργων του
τελευταίου, η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου, η δικαστική εκπροσώπηση του εναγομένου, οι γνωμοδοτήσεις και η καθοδήγηση των υπηρεσιών
του για συγκεκριμένες ενέργειες. Έτσι ο
δικηγόρος της νομικής υπηρεσίας του
εναγομένου έχει την ίδια τουλάχιστον
ποσοτική απόδοση με το συνάδελφο του
της αντίστοιχης υπηρεσίας ΟΤΑ με
πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.
Επομένως οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του ενάγοντος είναι ουσιωδώς
όμοιες με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των νομικών συμβούλων των
ΟΤΑ και καμμιά διαφορά δεν υπάρχει
μεταξύ τους, σε σχέση με τη ρύθμιση
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της εργασιακής σχέσης, της αμοιβής,
της υπηρεσιακής εξέλιξης και της κοινωνικής, ασφάλισης. Περαιτέρω σ’ ότι
αφορά την αποζημίωση κατ’ αποκοπή
δαπανών μετακίνησης, σύμφωνα με
όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη
που προηγήθηκε, αυτή καταβάλλεται σε
όλους τους τακτικούς υπαλλήλους των
ΟΤΑ χωρίς ειδικά κριτήρια και προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και
ειδικότητα, είτε μετακινούνται για τις
ανάγκες της υπηρεσίας είτε όχι. Έτσι έχει
διαμορφωθεί ως τακτικό επίδομα, που
καταβάλλεται σε μηναία βάση, ως
προσαύξηση του μισθού τους. Η χορήγηση του επιδόματος αυτού και στους
δικηγόρους που εργάζονται με πάγια
αντιμισθία στους ΟΤΑ, των οποίων η
φύση της απασχόλησης τους είναι διαφορετική από αυτή των υπαλλήλων των
ΟΤΑ, χορήγηση η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνον λόγω της παροχής
των υπηρεσιών τους προς τον ΟΤΑ και
ανεξάρτητα αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της καταβολής του ή όχι, συνιστά
αδικαιολόγητη προνομιακή μισθολογική
μεταχείριση έναντι των δικηγόρων του
δημοσίου του και των ΝΠΔΔ. Εξάλλου
στην παρούσα υπόθεση πρέπει να
σημειωθεί ότι η έδρα του εναγόμενου
είναι στην περιοχή του Ρίου, που απέχει
από το κέντρο της πόλης των Πατρών,
όπου βρίσκονται τα δικαστήρια και όλες
σχεδόν οι δημόσιες υπηρεσίες, περίπου, 25 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα ο
ενάγων να μετακινείται συχνά και σε
κά-θε περίπτωση, όπως μετακινούνται
συχνά σε κάθε περίπτωση, όπως μετακινούνται και οι δικηγόροι των ΟΤΑ.
Περαιτέρω σ’ ότι αφορά το επίδομα
ειδικής απασχόλησης, τούτο, όπως
ειδικότερα αναφέρεται στη προηγηθείσα
νομική σκέψη, δεν αποδείχθηκε ότι
θεσπίστηκε από λόγους κοινωνικού ή
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δημοσίου συμφέροντος, που να
δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση
των δικηγόρων των ΟΤΑ, ή που να
εξαρτά τη χορήγηση του από τις
ιδιαιτερότητες ή από τη φύση των
καθηκόντων που αναλαμβάνουν και των
υποχρεώσεων που υπέχουν. Αντίθετα,
όπως ήδη, έχει αναφερθεί, τα καθήκοντα
τους είναι ουσιωδώς συναφή με τους
δικηγόρους του Δημοσίου και των
ΝΠΔΔ. Ακόμα και αν θεωρηθεί ότι
συνέτρεχαν λόγοι κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος για τη χορήγηση του
επιδόματος αυτού στους υπαλλήλους
των ΟΤΑ που αναφέρονται στην κατηγορία α και β της παρ. 6 του άρθρου 8 του
Ν. 3205/2003, όπως ειδικότερα εκτίθεται
στην ίδια νομική σκέψη (προσωπικό
καθαριότητας κλπ), η χορήγηση τούτου
και στους δικηγόρους είναι αναιτιολόγητη.
Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά η
καταβολή των παραπάνω
προσαυξήσεων και επιδομάτων στους
δικηγόρους των ΟΤΑ με πάγια αντιμισθία, που υπάγονται στον Κώδικα περί
δικηγόρων και στο ίδιο μισθολογικό
καθεστώς και προσφέρουν τις ουσιωδώς όμοιες δικηγορικές υπηρεσίες
με τις παρεχόμενες από τον ενάγοντα
προς το εναγόμενο ΝΠΔΔ, χωρίς
συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους
εισάγει αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος του τελευταίου. Συνεπώς η εξαί-
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ρεση του από τις παραπάνω προσαυξήσεις και επιδόματα χωρίς να δικαιολογείται από διάφορο νομικό καθεστώς
και χωρίς να συντρέχουν ειδικοί λόγοι
κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος,
αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας και
της ίσης αμοιβής των εργαζομένων υπό
τις ίδιες συνθήκες, που απορρέει από
τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 2,
22 παρ. 1 του Συντάγματος. Επομένως
το εναγόμενο υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα για το χρονικό διάστημα από 1.11.2004 μέχρι 31.12.2004 1)
προσαύξηση 30% της πάγιας αντιμισθίας του δηλαδή 573 ευρώ, 2) επίδομα
θέσης ως νομικού συμβούλου 20% στο
σύνολο της αντιμισθίας του δηλαδή
496,60 ευρώ, 3)αποζημίωση κατ’ αποκοπή δαπανών μετακίνησης εντός
έδρας 206 ευρώ και 4) επίδομα ειδικής
απασχόλησης 84 ευρώ μηνιαίως. Με
βάση τα δεδομένα αυτά το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που κατέληξε στο ίδιο
συμπέρασμα και δέχθηκε κατ’ ουσίαν
την αγωγή, η οποία ήταν επαρκώς ορισμένη αφού εξέθετε σ’ αυτήν ο ενάγων τα
παραγωγικά των ενδίκων αξιώσεων του
πραγματικά περιστατικά, ορθώς
εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις και όσα αντίθετα υποστηρίζονται
με την έφεση πρέπει να απορριφθούν
ως αβάσιμα.
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1 5 . Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι ΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
17/2007
(Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργέλλης, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγητής: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Νικολόπουλος, Παρασκευή Σφαέλου).
Πράξη εφαρμογής. Μετά την κύρωση από το νομάρχη και τη μεταγραφή της οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με
την πράξη εφαρμογής με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες
αποζημιώσεις. Ο αρνούμένος αποβάλλεται με απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Πριν από την αίτηση αποβολής πρέπει να
έχει απευθυνθεί στον κατέχοντα έγγραφη πρόσκληση να παραδώσει το ακίνητο εντός
15 ημερών και να έχει παρέλθει η προθεσμία αυτή. Αλλιώς η αίτηση είναι απαράδεκτη.
Την πρόσκληση αυτή την απευθύνει ο ενδιαφερόμενος (π.χ. ο δήμος). Εκκρεμοδικία.
Με την έκδοση οριστικής απόφασης λήγει και δεν αναβιώνει όχι μόνο με την προθεσμία
άσκησης αλλά ούτε με την άσκηση των εκτάκτων ένδικων μέσων.

Κατά την παρ. 7 του άρθρου 12
του ν. 1337/1983, όπως συμπληρώθηκε
με την παρ. 5β του άρθρ. 8 ν. 1512/1985
και αντικαταστάθηκε με άρθρο 4 ν.
1772/1988, η πράξη εφαρμογής που
κυρώνεται με απόφαση του νομάρχη,
αποτελεί ταυτόχρονα και πράξη βεβαίωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εισφοράς σε γή και μεταγράφεται
στο οικείο υποθηκοφυλακείο. Αμέσως
μετά την κύρωση και μεταγραφή των
πράξεων εφαρμογής ο οικείος ΟΤΑ, το
Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και κάθε
ενδιαφερόμενος μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής και περιέχονται σ΄ αυτούς με την προϋπόθεση
ότι έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες
αποζημιώσεις. Σε περίπτωση άρνησης
του κατόχου ή νομέως να παραδώσει το
ακίνητο που του αφαιρείται σύμφωνα με
την πράξη εφαρμογής εντός 15 ημε-ρών
από της εις αυτόν εγγράφου προσκλήσεως, διατάσσεται η αποβολή του
με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου, που εκδίδεται μετά από αίτηση
των παραπάνω ενδιαφερομένων,
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέ-τρων. Από τις παραπάνω διατάξεις
σα-φώς προκύπτει ότι σε περίπτωση
άρνη-σης του κατόχου ή νομέως να
παραδώ-σει το ακίνητο, πριν από την
άσκηση αίτησης αποβολής στο αρμόδιο
δικα-στήριο, πρέπει προηγουμένως
να έχει απευθυνθεί σ’ αυτόν έγγραφη
πρόσ-κληση να παραδώσει το ακίνητο
εντός 15 ημερών και να παρέλθει η προθεσμία αυτή. Σε περίπτωση που δεν
έχει τηρηθεί η παραπάνω προδικασία
η αίτηση είναι απαράδεκτη. Στην προκειμένη περίπτωση με τον πρώτο λόγο
της έφεσης οι εκκαλούντες ισχυρίζονται
ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4068/
771/1989 εγκύκλιο της Δ/νσης Πολιτικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
ΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με την εφαρμογή
του προαναφερομένου άρθρου 12 παρ.
7 ν. 1337/1983, ο Δήμος Πατρέων θα
έπρεπε να καταθέσει σχετική αίτηση
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στο αρμόδιο γραφείο της Δνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας
Αχαΐας και το τελευταίο να αποστείλει
την έγγραφη πρόσκληση στους καθών.
Επομένως η έγγραφη πρόσκληση του
αιτούντος Δήμου Πατρέων, που όπως
ομολογούν τους κοινοποιήθηκε στις
7-7-2004 δηλαδή 15 ημέρες πριν την
άσκηση της κρινόμενης αίτησης, δεν
είναι νόμιμη και πρέπει να απορριφθεί η
αίτηση ως απαράδεκτη. Ο λόγος αυτός
είναι μη νόμιμος και απορριπτέ-ος,
εφόσον, σύμφωνα με την προηγούμενη σκέψη, την έγγραφη πρόσκληση
πρέπει ν’ απευθύνει ο ενδιαφερόμενος
αιτών που στην προκειμένη περίπτωση
είναι ο Δήμος Πατρέων. Επομένως,
όπως συνομολογείται τηρήθηκε η προβλεπόμενη προδικασία του άρθρ. 12
παρ. 7β του ν. 1337/1983 και τ’ αντίθετα
που ισχυρίζονται οι εκκαλούντες με τον

πρώτο λόγο της έφεσης είναι αβάσιμα.
Με το δεύτερο λόγο της έφεσης οι
εκκα-λούντες ισχυρίζονται ότι υπάρχει
εκκρε-μοδικία, εφόσον ο αιτών είχε
ασκήσει όμοια αίτηση σε βάρος τους,
η οποία απορρίφθηκε ως αόριστη από
το Εφετείο Πατρών με την υπ’ αριθμ.
39/2004 απόφαση του, και συνεπώς
υπάρχει εκκρεμοδικία αφού μπορεί ν’
ασκηθεί αναίρεση κατά της απόφασης
αυτής. Ο λόγος αυτός είναι μη νόμιμος
και απορριπτέος, εφόσον με την έκδοση
οριστικής απόφασης λήγει η εκκρεμοδικία ενώ αυτή (εκκρεμοδικία) δεν αναβιώνει όχι μόνο με την προθεσμία αλλά
ούτε με την άσκηση των εκτάκτων ενδίκων μέσων, αλλά μόνο αφού γίνουν δεκτά και εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη
τελεσίδικη απόφαση (Ολ. ΑΠ. 38/1996,
Ελλ.Δνη 1997,41).

1099/2007
(Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φράγκος, Πρόεδρος Εφετών).
(Εισηγήτρια: Ανδρούλα Χριστοδούλου, Εφέτης).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πάκος, Γεώργιος Κτενάς, Ιωάννης Θεριανός).
Πώληση μη άρτιου οικοπέδου. Δεν απαγορεύεται. Ο νόμος (άρθρο 2 παρ. 1 ν 690/
1948) προβλέπει ακυρότητα της δικαιοπραξίας με την οποία μεταβιβάζεται οικόπεδο
και εξαιτίας της οποίας δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα.

……….Ισχυρίζεται ακόμη ότι ο
αντίδικος του δεν κατέστη κύριος του
επίδικου εδαφικού τμήματος δυνάμει
των επικαλούμενων συμβολαιογραφικών πράξεων, αφού αυτό (το ακίνητο)
είναι μη άρτιο και συνεπώς οι επικαλούμενες δικαιοπραξίες είναι άκυρες, κατά
τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του
Ν.Δ. 690/1948. Ο τελευταίος αυτός
ισχυρισμός του β’ εναγομένου είναι
απορριπτέος ως νομικά αβάσιμος και
δη ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη
προ-ϋπόθεση. Συγκεκριμένα η αληθής

έν-νοια της ανωτέρω διάταξης είναι ότι
είναι άκυρη η δικαιοπραξία με την οποία
μεταβιβάζεται οικόπεδο και εξαιτίας της
οποίας δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα (βλ. σχετ. ΑΠ 866/2007 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 894/2001 ΕλλΔικ.
2002-774). Στην προκειμένη όμως
περί-πτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην
αγω-γή, η μη αρτιότητα του επίδικου
ακινή-του δεν δημιουργήθηκε εξαιτίας
των επι-καλούμενων μεταβιβάσεων,
αλλά προϋ-πήρχε από το έτος 1970, με
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πρά-ξεις μεταβιβάστηκε ένα ήδη μη
άρτιο οικόπεδο.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
(Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και
ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση).
Α

Δημήτριος Ζηνόζης

Αγροτική αποκατάσταση
Κλήρος που παραχωρείται σε πρόσωπο δικαιούμενο αγροτικής αποκατάστασης. Αυτό
θεωρείται από την παραχώρηση του ότι διατελεί κατά νόμο στην αποκλειστική καλόπιστη
νομή του κληρούχου και αν ακόμη αυτός δεν έχει επιληφθεί της κατοχής του. Το ίδιο
ισχύει και για τους καθολικούς διαδόχους από την εφαρμογή του α.ν. 431/6. Επιτρέπεται
στους κληρούχους η εκποίηση ή οπωσδήποτε διάθεση με δικαιοπραξίες εν ζωή με το
μοναδικό περιορισμό της μη κατάτμησης των τεμαχίων της οριστικής διανομής. Τα ίδια
ισχύουν και για κατάσχεση ή πλειστηριασμό. Από την έναρξη ισχύος του στο πιο πάνω
α.ν. παύει να λογίζεται κατά πλάσμα νομέας του κλήρου στην περίπτωση που δεν το
κατέχει πραγματικά ο κληρούχος και είναι δυνατή η χωρίς τη θέληση του κληρούχου
κτήση της νομής ολοκλήρου του κληροτεμαχίου, όχι όμως και τμήματος. 719/681

Αγροτικοί συνεταιρισμοί
Συνεταιρισμοί αγροτικοί. Διάκριση του προσωπικού τους (τακτικό / έκτακτο). Η σύμβαση
εργασίας του έκτακτου υπαλλήλου που υπερβαίνει το έτος ή είναι αόριστης διάρκειας
είναι άκυρη γιατί αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του νόμου και λογίζεται ως μη
γενομένη. Ο εργαζόμενος τελεί στην περίπτωση αυτή σε απλή σχέση εργασίας που
μπορεί να καταγγείλει ο εργοδότης οποτεδήποτε χωρίς να υπόκειται στους περιορισμούς
του άρθρου 281 ΑΚ, καταβάλλοντας όμως τη νόμιμη αποζημίωση. Περιστατικά. 956/641

Αγωγή
Αντιπρόσωπος άμεσος. Είναι ξένος προς τα αποτελέσματα της αντιπροσώπευσης τα οποία
επέρχονται αμέσως υπέρ και εις βάρος του αντιπροσωπευόμενου. Έτσι οι συνέπειες της
ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης που καταρτίσθηκε με τον αντιπρόσωπο, δεν αφορούν
τον αντιπρόσωπο αλλά τον αντιπροσωπευθέντα, επ’ ονόματι του οποίου επιχειρήθηκε η
δικαιοπραξία. Εφετείο. Κρίνει μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα ότι αγωγή είναι παθητικώς
ανομιμοποίητη κατά του εναγόμενου και συνεπώς απαράδεκτη. Περιστατικά. 342/15
Παραγραφή. Πρόταση ένστασης παραγραφής. Πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος κατά
τον οποίο γεννήθηκε η αξίωση ήτοι το χρονικό σημείο ενάρξεως της παραγραφής και ο
χρόνος επιδόσεως της αγωγής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν, με αφετηρία το ανωτέρω
χρονικό σημείο και μέχρι της επιδόσεως της αγωγής συμπληρώθηκε ο χρόνος της. Η
διεκδικητική αγωγή ως αξίωση υπόκειται στην γενική εικοσαετή παραγραφή (249 ΑΚ) που
αρχίζει από την στιγμή που προσβάλλεται το δικαίωμα της κυριότητας με την δημιουργία
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καταστάσεως που αντιτίθεται σ’ αυτό και γεννάται από μόνη της παράλειψη του δικαιούχου
να ασκήσει το δικαίωμα του, χωρίς να ερευνάται το είδος της νομής ή κατοχής που ασκεί ο
προσβολέας και αν η νομή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κτήση κυριότητας με χρησικτησία
και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη. Περιστατικά. 1158/60
Αδικοπραξία. Εισαγωγέας εμπορευμάτων ελαττωματικών. Φέρει ευθύνη (από αδικοπραξία)
εφόσον υπάρχει υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του της υποχρεώσεως πρόνοιας ή ασφαλείας,
από την έλλειψη της οποίας δεν ήρθη το ελάττωμα του πράγματος που προκάλεσε τη
ζημιογόνο προσβολή έννομου αγαθού. Αγωγή. Άσκηση της και μετά ταύτα παραίτηση της από
το δικόγραφο. Είναι όχληση. Συνεπώς από την κοινοποίηση της τρέχουν οι τόκοι υπερημερίας.
Αυτοκίνητο ελαττωματικό από την κατασκευή του. Νόμιμη η αγωγή κατά της ανώνυμης εταιρίας
που εδρεύει στην Αθήνα και ασχολείται με την εισαγωγή αυτοκινήτων. Επικουρική αγωγή
(219 ΚΠολΔ) για την περίπτωση που απορριφθεί προηγούμενη. 1088/159
Αρνητική αγωγή. Έννοια και περιεχόμενο. Παράβαση του Γ.Ο.Κ. Παράβαση διατάξεων
του. Δεν δημιουργούν συνήθως ιδιωτικά δικαιώματα υπέρ τρίτων αλλά δημιουργούν,
κατ΄ αρχήν σφαίρα εξουσίας της διοίκησης, η δράση της οποίας υπόκειται στον
ακυρωτικό έλεγχο των διοικητικών δικαστηρίων. Κάθε διαφορά περί την παράβαση
όρων δομήσεως και περιορισμών και που έχει ως αντικείμενο την καθαίρεση του
κτίσματος που κατασκευάσθηκε παρανόμως, διαφεύγει από την κατά το άρθρο 1
ΚΠολΔ δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων. Δικαίωμα αποζημιώσεως
από αδικοπραξία.(914ΑΚ). Η παράβαση διάταξης του τέθηκε αποκλειστικώς για την
προστασία του γενικού συμφέροντος δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης ούτε στην
περίπτωση κατά την οποία με την εν λόγω διάταξη θεραπεύεται εμμέσως (από τη φύση
των πραγμάτων) και το θιγόμενο με την παράβαση της ατομικό συμφέρον το οποίο όμως
δεν σκόπησε να προστατεύσει ο νομοθέτης. Διατάξεις του Γ.Ο.Κ. που επιβάλλονται όροι
και περιορισμοί δόμησης (ακάλυπτος χώρος, ελάχιστη απόσταση του κτιρίων κ.λ.π.) δεν
ενέχουν σύσταση δουλείας υπέρ των όμορων ιδιοκτησιών και σκοπούν αποκλειστικώς
την προστασία του γενικού συμφέροντος. 93/168
Αρνητική αγωγή. Υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πολ. Πρωτοδικείου. Αντίθετες απόψεις.
Περιστατικά. 310/171
Η διεκδικητική αγωγή πρέπει να περιέχει :α) ακριβή περιγραφή του διεκδικούμενου
πράγματος, β) την κυριότητα του ενάγοντος και τα στοιχεία που θεμελιώνουν την
κυριότητα του στο πράγμα, γ) ότι ο εναγόμενος νέμεται ή κατέχει το ακίνητο κατά το
χρόνο άσκησης της αγωγής, δ) η αξία του διεκδικούμενου πράγματος και ε) ορισμένο
αίτημα, που είναι: αα) να αναγνωρισθεί ο ενάγων ως κύριος του πράγματος και ββ) να
υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του αποδώσει το πράγμα. 566/176
Αρνητική αγωγή. Η απλή αμφισβήτηση της νομής ή της κυριότητας δεν αποτελεί
διατάραξη γιατί απαιτείται υλική επενέργεια επί του πράγματος. Αγωγή αναγνωριστική
κυριότητας. Δεν απαιτείται για να είναι ορισμένη οι πλευρικές διαστάσεις του ακινήτου και ο
καθ’ όρια προσανατολισμός του ούτε να κατονομάζονται οι ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων.
Η ακριβής περιγραφή του ακινήτου μπορεί να γίνει και με αποτύπωση σε ενσωματωμένο
στο δικόγραφο της αγωγής τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα. Απαραίτητα στοιχεία της
αγωγής όταν διεκδικείται τμήμα μεγαλύτερης έκτασης ακινήτου. Περιστατικά. 915/186
Δεδικασμένο. Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας. Αποτελεί δεδικασμένο μεταξύ των
διαδίκων και εμποδίζει την εκ νέου έρευνα του θέματος αυτού σε νέα καταψηφιστική
αγωγή των ιδίων εναγόντων και εναγομένων. Περιστατικά. 1020/188
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Διανομή. Αγωγή διανομής. Προϋποθέτει συγκυριότητα που εξετάζεται παρεμπιπτόντως
αν αμφισβητήθηκε από τον εναγόμενο. Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης πρέπει
να απευθύνεται κατά των ομοδίκων. Περιστατικά. 1125/189
Διεκδικητική αγωγή. Για τη νομιμοποίηση του εναγομένου αρκεί ότι αυτός νέμεται ή απλά
κατέχει το πράγμα κατά το χρόνο της έγερσης της αγωγής. Δεν είναι απαραίτητο να νέμεται
για τον εαυτό του ούτε να έχει αφαιρέσει το πράγμα από τον ενάγοντα. Αίτημα της αγωγής
είναι η αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος και η απόδοση του πράγματος. 1143/192
Αγωγή περί διανομής. Καθένας από τους διάδικους μπορεί να ισχυρισθεί ότι είναι
αποκλειστικός κύριος του επίδικου, οπότε αν αποδειχθεί ο ισχυρισμός αυτός, αποκλείεται
η διανομή. 1157/192
Αναγνωριστική αρνητική αγωγή. Ο ενάγων δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει την
αναλήθεια των πραγματικών περιστατικών που στηρίζεται το προβαλλόμενο από τον
εναγόμενο δικαίωμα τα οποία οφείλει να αποδείξει αυτός (ο εναγόμενος). 1199/197
Αγωγή περί κλήρου. Την ασκεί και ο μεριδούχος για τη διεκδίκηση της νόμιμης μοίρας ή και
τη συμπλήρωση της. Για τη παθητική νομιμοποίηση του εναγομένου απαιτείται να κατακρατεί
τα κληρονομιαία, αντιποιούμενος κληρονομικό δικαίωμα, ανεξάρτητα καλής ή κακής πίστης.
Κατά του κατακρατούντος τα κληρονομιαία αδικαιολόγητα ή δυνάμει ειδικού τίτλου( π.χ. δωρεά,
αγορά κ.λ.π.) δεν παρέχεται η αγωγή περί κλήρου αλλά εκτός των ειδικών (διεκδικητική κ.λ.π)
και οι περί προτάσεις της νομής αγωγή (987 ΑΚ) με την άσκηση των οποίων προστατεύονται
τα δικαιώματα του κληρονόμου. Ο κληρονόμος μπορεί να σωρεύσει και διεκδικητική αγωγή
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. Οι δύο αγωγές έχουν διαφορετική ιστορική και νόμιμη
αιτία. Η αγωγή περί κλήρου δεν χωρεί εναντίον εκείνου στον οποίο μεταβιβάσθηκαν ορισμένα
αντικείμενα και όχι όλη η κληρονομία ή μέρος της. Περιστατικά. 594/287
Αγωγή περί κλήρου. Αν δεν είναι σε θέση από οποιαδήποτε αδυναμία αντικειμενική
ή υποκειμενική, υπαίτια ή ανυπαίτια, να προβεί ο εναγόμενος σε αυτούσια απόδοση,
ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Έννοια. Η αγωγή περί
κλήρου που έχει ως αντικείμενο την αξία των κληρονομιαίων που αναλογεί στο μερίδιο
του ενάγοντος, δεν είναι νόμιμη και πρέπει ν’ απορρίπτεται. Περιστατικά. 875/290
Αγωγή περί κλήρου. Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός της. Δωρεά αιτία θανάτου. Ως προς
το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας των αναγκαίων κληρονόμων και κατά τον υπολογισμό
της λαμβάνεται ως κληροδοσία, τα δε δωρηθέντα θεωρούνται ως υπάρχοντα στην
κληρονομιά και μη εξελθόντα από αυτήν. Περιστατικά. 1319/307
Πλαγιαστική αγωγή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα δικαιώματα που δεν ασκεί ο
οφειλέτης να είναι κεκτημένα και απαιτητά. Για την περίπτωση ασφαλιστικής συμβάσεως
απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της πλαγιαστικής αγωγής κατά του ασφαλιστή
είναι η γένεση της αξιώσεως του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή η οποία συντελείται
(κατά την κρατούσα άποψη) όχι από το χρόνο του ατυχήματος αλλά από το χρόνο της
δικαστικής ή έστω εξώδικής οχλήσεως του ασφαλισμένου από το ζημιωθέντα τρίτο γιατί
από τότε πραγματώνεται η ασφαλιστική περίπτωση (κίνδυνος). Έκτοτε δε υπολογίζεται και ο
χρόνος της παραγραφής της αξιώσεως του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή. Δικόγραφο
που περιέχει αγωγή του τρίτου κατά του ζημιώσαντος και πλαγιαστική αγωγή κατά του
ασφαλιστή είναι νόμιμο αρκεί να έχει προηγηθεί η επίδοση του εν λόγω δικογράφου στον
ασφαλισμένο αφού από τότε γεννάται η αξίωση του τελευταίου κατά του ασφαλιστή και
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 72ΚΠολΔ. Περιστατικά. 274/348
Διεκδικητική αγωγή. Διεκδίκηση τμήματος ακινήτου μεγαλύτερης έκτασης. Δέον ο ενάγων
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να προσδιορίζει με ακρίβεια το τμήμα που διεκδικείται. Συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων
της αγωγής (227 ΚΠολΔ). Η συμμόρφωση δεν αφορά την αοριστία ή ακυρότητα της
αγωγής. Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση δεν έχει υποχρέωση να θεραπεύσει
την αοριστία της αγωγής με υποδείξεις προς τον ενδιαφερόμενο διάδικο και μάλιστα σε
βάρος του εναγόμενου. Περιστατικά. 452/370
Αυτοκινητικό αδίκημα. Ασφαλιστική εταιρία. Σε περίπτωση εξαιρέσεως από την
ασφαλιστική ευθύνη, δικαιούται αν εναχθεί από τον ζημιωθέντα τρίτο, να στραφεί κατά
του ασφαλισμένου αναγωγικά, απαιτώντας όσα κατέβαλε ή θα καταβάλει στον τρίτο. Το
δικαίωμα της αναγωγής ασκείται είτε με αυτοτελή αγωγή του ασφαλιστή μετά την καταβολή
που έκανε αυτός προς τον τρίτο είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή. Η παρεμπίπτουσα αγωγή
ασκείται μόνο μεταξύ των ίδιων διαδίκων στο ίδιο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η κύρια
υπόθεση. Αν επομένως, ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος δεν είναι διάδικος στην κύρια δίκη
αλλά τρίτος, τότε η μόνη δικονομική δυνατότητα για να ασκήσει ο εναγόμενος εναντίον
του με τέτοια αγωγή είναι να τον προσεπικαλέσει στη δίκη ενώνοντας στο ίδιο δικόγραφο
και την παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης. Περιστατικά. 628/401
Χρηματική ποινή (άρθρο 205 Κ.Πολ.Δ.) στο διάδικο, στο νόμιμο αντιπρόσωπο του ή
στο δικαστικό του πληρεξούσιο για παράβαση του άρθρου 205 ΚΠολΔ. Αν επιβληθεί η
ποινή στο διάδικο χωρεί έφεση μόνο αν αυτό είναι επιτρεπτό για την κύρια υπόθεση. Αν
επιβλήθηκε η ποινή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή το δικαστικό πληρεξούσιο δεν χωρεί έφεση,
χωρεί όμως ανακοπή κατά το άρθρο 583 ΚΠολΔ. Περιστατικά. Αγωγή διατροφής ανηλίκου
από γονέα του. Για το ορισμένο της ένστασης του τελευταίου περί διακινδύνευσης της
δικής του διατροφής με τη μορφή παραπομπής σε άλλον υπόχρεο, πρέπει να αναφέρονται
ορισμένα στοιχεία στην αγωγή. Ποια είναι αυτά. Περιστατικά. 766/408
Παρεμπίπτουσα αγωγή. Παράλειψη να ζητήσει ο ενάγων με την αγωγή του τόκους της
απαίτησης του. Δεκτή παρεμπίπτουσα αγωγή ενώπιον του εφετείου που συζητούνται
εφέσεις κατά της πρωτόδικης απόφασης. Περιστατικά. 986/431
Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Δεν πρέπει να γεννιέται
αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του ακινήτου (αγρός, οικόπεδο, όρια, έκταση κλπ). Αν
το διεκδικούμενο ακίνητο είναι τμήμα μεγαλυτέρου οικοπέδου, πρέπει να προσδιορίζεται εκτός
άλλου η θέση του τμήματος εντός του όλου ακινήτου. Αν η περί κυριότητος αγωγή στηρίζεται
σε κληρονομική διαδοχή, αρκεί για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής εκτός άλλων
να αναφέρεται η αποδοχή της κληρονομιάς με δημόσιο έγγραφο που μεταγράφηκε. Νομή.
Απαραίτητα στοιχεία της αγωγής για διατάραξη της. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται
να οριοθετείται η έκταση του τμήματος του αγροτεμάχιου στο οποίο γίνονται οι διαταρακτικές
πράξεις. Αρκεί η περιγραφή του όλου ακινήτου. Περιστατικά. 727/682
Πλαγιαστική αγωγή. Σε περίπτωση παραγραφής του δικαιώματος του ζημιωθέντος
τρίτου, μπορεί να ασκήσει αυτός την αγωγή αυτή κατά του ασφαλιστή από τη σύμβαση
της ασφάλισης. Προϋπόθεση για την άσκηση της πλαγιαστικής αγωγής είναι η γένεση
της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή που επέρχεται όταν ο τρίτος που
ζημιώθηκε επιδώσει στον ασφαλισμένο τη σχετική αγωγή που ενεργοποιεί την ευθύνη
του. Αν ασκηθεί με το ίδιο δικόγραφο αγωγή κατά του ασφαλιστή και πλαγιαστική για
την ασφαλιστική εταιρία τότε η αγωγή αυτή (πλαγιαστικώς) ασκείται πρόωρα. Αν η
ασφαλιστική εταιρία αποδέχθηκε σωρευτικά με τον ασφαλισμένο κατά την έννοια του
άρθρου 477 ΑΚ, να καταβάλει αποζημίωση, το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν ευθύνεται και
συνεπώς δεν υποχρεούται σε αποζημίωση. Περιστατικά. 984/733
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Άδεια εργασίας
Άδεια εργαζόμενου. Ανώτατο χρονικό σημείο αυτούσιας χορήγησης της ετήσιας άδειας
αναπαύσεως είναι η τελευταία ημέρα του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους και ειδικότερα
η πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα του αμέσως επόμενου έτους. 67/589
Άδεια σε μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς. Τρόπος υπολογισμού. Περιστατικά. 1048/644
Αποδοχές άδειας και επίδομα αδείας δεν συμψηφίζονται με τις ανώτερες των νομίμων
καταβαλλόμενες αποδοχές ούτε κατόπιν ρητής συμφωνίας. 1228/653

Άδεια οδήγησης
Αυτοκινητικό αδίκημα. Έλλειψη σχετικής άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας. Μπορεί να μην έχει
σημασία για το ατύχημα. Περιστατικά. Άδεια οδήγησης που έχει λήξει. Χωρίς σημασία για την
υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας να πληρώσει γιατί με τον σχετικό όρο οι συμβαλλόμενοι
απέβλεπαν κυρίως στο γεγονός ότι ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου έχει την ικανότητα
οδήγησης και αν είναι κάτοχος τέτοιας άδειας και όχι στην ύπαρξη σχετικών ελλείψεων όπως
είναι η περίπτωση λήξης ισχύος της και η μη ανανέωση της. Περιστατικά. 891/732
Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός που στερείται άδειας οδήγησης. Δεν είναι υποχρεωτικά
συνυπαίτιος στο ατύχημα αν δεν υπάρχει αιτιωδώς συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς
του και του επελθόντος συμβάντος. 1250/745

Άδεια οικοδομής
Σύμβαση έργου. Άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την κατασκευή έργου. Ευθύνες
σε περίπτωση ανυπαρξίας. Απαγορεύεται η παροχή του εργολάβου (κατασκευή) όχι όμως
και η σύμβαση εργολαβίας που καταρτίζεται μεταξύ κυρίου του ακινήτου και του εργολάβου
για την κατασκευή του έργου. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση του έργου είναι έγκυρη και
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 365, 362, 363 και 364 ΑΚ. Περιπτώσεις ευθύνης
του εργολάβου για έλλειψη άδειας οικοδομής. Ευθύνη όταν εργολάβος και εργοδότης
συμφωνούν να εκτελέσουν έργο παράνομα χωρίς άδεια. Τότε η σύμβαση έργου είναι άκυρη
και αν έχουν εκπληρώσει τις παροχές τους δικαιούνται να τις αναζητήσουν σύμφωνα με τις
διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού(παράνομη αιτία). Περιστατικά. 934/146

Αδικαιολόγητος πλουτισμός
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Επικουρική βάση. Για την πληρότητα της αρκεί να γίνεται
απλή επίκληση της έλλειψης νόμιμης αιτίας για τον πλουτισμό του εναγομένου χωρίς
να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η έλλειψη αυτή. 342/15
Αδικαιολόγητος πλουτισμός από ανήθικη αίτια. Αυτό προϋποθέτει εγκύρως γενόμενη
παροχή και κατά συνήθεια έχει εφαρμογή μόνο επί αναιτιωδών (αφηρημένων) και όχι επί των
αιτιωδών δικαιοπραξιών στις οποίες η παροχή είναι από την αρχή άκυρη εκ της ανηθικότητας
της αίτιας της. Αν η πώληση ακινήτου αναγνωρισθεί ως άκυρη γιατί είναι αισχροκερδής, τότε
δεν αποκλείεται η αναζήτηση από τον αγοραστή του τιμήματος που έχει καταβληθεί αφού
η δικαιοπραξία με βάση την οποία αυτό δόθηκε είναι άκυρη. Περιστατικά. 554/89
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Η σχετική αγωγή είναι επιβοηθητική. Επί πλέον είναι νομικά
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αβάσιμη εφόσον στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται και
η αγωγή από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία. 717/101
Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση. Είναι δικαιοπραξία άτυπη, ρητή ή σιωπηρή και μπορεί
να γίνει και με την άσκηση της αγωγής, μη υποκείμενη σε χρονικά όρια. Ο εργοδότης
ειδικότερα δεν έχει το δικαίωμα για πλήρη αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης της
σύμβασης. Ο εργοδότης με την άσκηση της υπαναχώρησης δικαιούται αθροιστικά
να ζητήσει α)εύλογη αποζημίωση για την πραγματική ζημία που έπαθε από τη μη
εκτέλεση της σύμβασης και όχι πλήρη και β) απόδοση παροχής την οποία ολικά ή
μερικά εκπλήρωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού για αιτία
που έληξε. Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα καταβολής ποινικής ρήτρας εκτός αν έχει
συνομολογηθεί το αντίθετο. Εύλογη αποζημίωση. Έννοια. Περιστατικά. 888/130
Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση του εργοδότη (686 ΑΚ). Δικαιούται να ζητήσει
αθροιστικά εύλογη αποζημίωση για την πραγματική ζημία που έπαθε από τη μη
εκτέλεση της σύμβασης και απόδοση της παροχής που εκπλήρωσε κατά τις διατάξεις
του αδικαιολόγητου πλουτισμού (για άδεια που έληξε). 932/142
Σύμβαση έργου. Άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την κατασκευή έργου.
Ευθύνες σε περίπτωση ανυπαρξίας. Απαγορεύεται η παροχή του εργολάβου (κατασκευή)
όχι όμως και η σύμβαση εργολαβίας που καταρτίζεται μεταξύ κυρίου του ακινήτου και
του εργολάβου για την κατασκευή του έργου. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση του
έργου είναι έγκυρη και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 365, 362, 363 και 364
ΑΚ. Περιπτώσεις ευθύνης του εργολάβου για έλλειψη άδειας οικοδομής. Ευθύνη όταν
εργολάβος και εργοδότης συμφωνούν να εκτελέσουν έργο παράνομα χωρίς άδεια. Τότε
η σύμβαση έργου είναι άκυρη και αν έχουν εκπληρώσει τις παροχές τους δικαιούνται να
τις αναζητήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού(παράνομη
αιτία). Περιστατικά. 934/146
Αγωγή περί κλήρου. Αν δεν είναι σε θέση από οποιαδήποτε αδυναμία αντικειμενική
ή υποκειμενική, υπαίτια ή ανυπαίτια, να προβεί ο εναγόμενος σε αυτούσια απόδοση,
ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Έννοια. Η αγωγή περί
κλήρου που έχει ως αντικείμενο την αξία των κληρονομιαίων που αναλογεί στο μερίδιο
του ενάγοντος, δεν είναι νόμιμη και πρέπει ν’ απορρίπτεται. Περιστατικά. 875/290
Αδικοπραξία και αδικαιολόγητος πλουτισμός. Απαραίτητες προϋποθέσεις προς
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων (914 και 904 ΑΚ). 514/516
Υπερωρίες παράνομες. Η αμοιβή διεκδικείται με αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού
που συνίσταται από το νόμο στις νόμιμες αποδοχές που ο εργοδότης θα κατέβαλε σε
άλλον μισθωτό χωρίς να υπολογίζονται τα χρονοεπιδόματα και οικογενειακά επιδόματα.
Προστίθεται πρόσθετη αποζημίωση 100% του καταβαλλόμενου ωρομίσθιου. 947/639
Δημοτικές επιχειρήσεις. Δ. Ε.Υ.Α. Διενέξεις με εργολάβο κατασκευής έργου. Όταν
δεν καταρτίστηκε εργολαβική σύμβαση και όταν δεν καταρτίσθηκε συμφωνία με τους
τύπους που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ο εργολάβος δεν έχει ευθεία αγωγή από
την σύμβαση αλλά από αδικαιολόγητο πλουτισμό και η διαφορά αυτή υπάγεται στην
καθύλην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων. Οι διατάξεις του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα εφαρμόζονται σε έργα Δ.Ε.Υ.Α. στις εκσκαφές για ανεύρεση ύδατος
και για εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης και όχι οι λοιπές διατάξεις του Κώδικα αυτού που
αφορούν την προδικασία για την άσκηση της αγωγής κατά των Δήμων και Κοινοτήτων.
Περιστατικά. 163/661
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Αδικοπραξία
Αδικοπραξία. Ένσταση πενταετούς παραγραφής. Απαραίτητα στοιχεία για να είναι
ορισμένη. Περιστατικά. 806/41
Αδικοπραξία. Μόνη η αθέτηση προϋφιστάμενης ενοχής δε συνιστά αδικοπραξία. Είναι
όμως δυνατό μια ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση
να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Αυτό συμβαίνει όταν η ενέργεια
αυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη, ως αντίθετη από
το γενικό καθήκον, που επιβάλλει το άρθρο 914 Α.Κ. Τότε έχουμε συρροή ενδοσυμβατικής
και εξωσυμβατικής από αδικοπραξία ευθύνης. Άρα όταν το πταίσμα που επέφερε τη ζημία,
ταυτίζεται κατά το πραγματικό αυτού περιεχόμενο με την παραβίαση της σύμβασης και τη
δημιουργία της παρανομίας δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αδικοπραξίας.
Και βέβαια υπερημερία ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να θεμελιώσει από
μόνη της αδικοπραξία, όπως την εννοεί το άρθρο 914 ΑΚ. Περιστατικά. 19/62
Αδικοπραξία. Αν προκύπτει και ωφέλεια, πραγματική ζημία είναι ότι υπολείπεται μετά την
αφαίρεση της ωφέλειας. Η ωφέλεια όμως αυτή πρέπει να τελεί σε αιτιώδη με το ζημιογόνο
γεγονός σύνδεσμο. Τέτοιος σύνδεσμος δεν υπάρχει όταν η ωφέλεια και η ζημία στηρίζονται
- η κάθε μία σε διαφορετική αιτία και ιδίως όταν η ωφέλεια οφείλεται σε εξαιρετική και
ελεύθερη δραστηριότητα του ζημιωθέντος, κείμενη έξω της συνήθους πορείας των
πραγμάτων π.χ. από ενεργητικότητα που υπερβαίνει το μέτρο. Περιστατικά. 137/66
Αδικοπραξία που αποτελεί συνάμα κολάσιμη πράξη. Αν ο χρόνος της παραγραφής της
κολάσιμης πράξης είναι μεγαλύτερος, τότε ο ίδιος χρόνος ισχύει και για την αδικοπραξία
του ΑΚ (937.2 ΑΚ). Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Η αφετηρία
της ποινικής παραγραφής είναι διαφορετική της αστικής παραγραφής. Η παραγραφή
υπολογίζεται in abstracto χωρίς να συνυπολογίζεται το οριζόμενο από την παρ. 3 του
άρθρου 113 του ΠΚ μέγιστο διάστημα της αναστολής. Περιστατικά. 348/79
Αδικοπραξία. Ευθύνη πολλών (926 ΑΚ). Στην έννοια ως ¨κοινής πράξης¨ υπάγεται και
η συναυτουργία, δηλαδή από κοινό δόλο πρόκληση σωματικής βλάβης από την οποία
προκλήθηκε περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη στον παθόντα. Ο κάθε συναυτουργός
ευθύνεται μόνο εντός των ορίων της συναπόφασης και όχι για τις πράξεις που τέλεσε ο
συναυτουργός καθ’ υπέρβαση της, εκτός αν η υπέρβαση ήταν από τις συνήθεις συνθήκες
προβλέψιμη από αυτόν. Περιστατικά. 462/88
Αδικοπραξία. Εισαγωγέας εμπορευμάτων ελαττωματικών. Φέρει ευθύνη (από
αδικοπραξία) εφόσον υπάρχει υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του της υποχρεώσεως
πρόνοιας ή ασφαλείας, από την έλλειψη της οποίας δεν ήρθη το ελάττωμα του πράγματος
που προκάλεσε τη ζημιογόνο προσβολή έννομου αγαθού. Αυτοκίνητο ελαττωματικό
από την κατασκευή του. Νόμιμη η αγωγή κατά της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην
Αθήνα και ασχολείται με την εισαγωγή αυτοκινήτων. Επικουρική αγωγή (219 ΚΠολΔ)
για την περίπτωση που απορριφθεί προηγούμενη. 1088/159
Η καταδολίευση δεν είναι αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ γιατί είναι μεν
παράνομη πράξη αλλά ως συνέπεια έχει την διάρρηξη και όχι την αποζημίωση. 1234/163
Δικαίωμα αποζημιώσεως από αδικοπραξία. (914 ΑΚ). Η παράβαση διάταξης του
τέθηκε αποκλειστικώς για την προστασία του γενικού συμφέροντος δεν γεννά δικαίωμα
αποζημίωσης ούτε στην περίπτωση κατά την οποία με την εν λόγω διάταξη θεραπεύεται
εμμέσως (από τη φύση των πραγμάτων) και το θιγόμενο με την παράβαση της ατομικό
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συμφέρον το οποίο όμως δεν σκόπησε να προστατεύσει ο νομοθέτης. Διατάξεις του Γ.Ο.Κ.
που επιβάλλονται όροι και περιορισμοί δόμησης (ακάλυπτος χώρος, ελάχιστη απόσταση
του κτιρίων κ.λ.π. δεν ενέχουν σύσταση δουλείας υπέρ των όμορων ιδιοκτησιών και
σκοπούν αποκλειστικώς την προστασία του γενικού συμφέροντος. 93/168
Γονική μέριμνα. Πώληση από τον ασκούντα αυτόν πατέρα ανηλίκου ακινήτων του
τελευταίου βάσει αδειών εκποίησης του δικαστηρίου. Χρησιμοποίηση του τιμήματος όχι για
αγορά ακινήτων για λογ/σμό του ανηλίκου όπως ορίζουν οι άδειες του δικαστηρίου αλλά
για ατομικούς σκοπούς. Υποχρέωση του πατέρα να αποζημιώσει τον ανήλικο με το ποσό
που εισέπραξε από την πώληση του ακινήτου λόγω αδικοπραξίας. Περιστατικά. 878/254
Αδικοπραξία και αδικαιολόγητος πλουτισμός. Απαραίτητες προϋποθέσεις προς
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων (914 και 904 ΑΚ). 514/516

Αθέμιτος ανταγωνισμός
Σήμα. Δικαιώματα εκείνου που κατέθεσε νόμιμα αλλοδαπό σήμα. Μέχρι τη νόμιμη διαγραφή
του μπορεί να ζητήσει από κάθε τρίτον που χρησιμοποιεί σε όμοια προϊόντα του το σήμα
αυτό κατά παραποίηση ή αποτίμηση. Έννοια σήματος. Έννοια της παραποίησης και
αποζημίωσης. Έννοια χρηστών ηθών. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Έννοια και προϋποθέσεις.
Εφαρμόζονται συμπληρωματικά και στο επικουρικό ή βιομηχανικό σήμα εφόσον η προστασία
που παρέχουν οι ειδικές διατάξεις περί σημάτων (ν. 2239/1994) δεν επαρκεί. Αθέμιτος
ανταγωνισμός δεν χωρεί χωρίς δυνατότητα προκλήσεως συγχύσεως. Καταχρηστική άσκηση
του δικαιώματος. Έννοια και προϋποθέσεις. Περιστατικά. 1023/542
Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προϋποθέσεις για να εμπίπτει μια πράξη ανταγωνισμού στην απαγόρευση
του άρθρου 1 του ν.146/1914. Ποίες είναι αυτές. Η προσέλκυση πελατών με αθέμιτες μεθόδους
εφόσον γίνεται με σκοπό ανταγωνισμού με μέσα ή με μεθόδους που αντίκειται στα χρηστά ήθη
όπως με παραπλάνηση των πελατών ή με αθέμιτη διαφήμιση ή με πρόσκληση συγχύσεως στην
αγορά, απαγορεύεται. Δικαίωμα αποζημίωσης μπορεί να θεμελιώσει αυτός που βλάπτεται και στα
άρθρα 914 και 919 ΑΚ. Δημιουργία εντυπώσεως στο καταναλωτικό κοινό ότι είναι ο εναγόμενος
εξουσιοδοτημένος διανομέας αυτοκινητοβιομηχανίας σε ορισμένο νομό ενώ δεν είναι. Πρόκειται
για πράξη ανταγωνιστική. Προθεσμία άσκησης της αγωγής με βάση τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
Εξάμηνη από τη γνώση των ανταγωνιστικών πράξεων. Περιστατικά. 1252/559

Αιγιαλός
Αιγιαλός. Έννοια. Είναι κοινόχρηστο πράγμα και ανήκει κατά κυριότητα (του αστικού
δικαίου) στο ελληνικό δημόσιο. Αν παύσουν να υπηρετούν την κοινή χρήση, τα
κοινόχρηστα πράγματα όπως ο αιγιαλός, εξακολουθεί να υπάρχει η κυριότητα του
δημοσίου. Περιστατικά. 587/678

Αλβανοί
Αλβανός υπήκοος που εμφανίστηκε στις ελληνικές αρχές ως έλληνας με ψευδές
αλβανικό διαβατήριο ως προς το επώνυμο. Ακύρωση του διαβατηρίου αυτού με
τελεσίδικη απόφαση αλβανικού δικαστηρίου. Αποτελεί δεδικασμένο αυτό για τα Ελληνικά
Δικαστήρια. Περιστατικά. 1105/720

797

Αλληλόχρεος λογαριασμός
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Χαρακτηριστικά του. 226/493

Αμοιβή για εργασία νυκτός
Αμοιβή για εργασία νυχτός, κυριακής ή εορτών μπορούν να συμψηφισθούν μόνο κατόπιν
συμφωνίας. Αξιώσεις για απασχόληση κατά τις Κυριακές και για στέρηση εβδομαδιαίας
αναπαύσεως, υπερεργασίας συμψηφίζονται, όχι όμως οι αμοιβές για υπερωρίες. 1228/653

Αμοιβή για εργασία Κυριακής
Αμοιβή για εργασία Κυριακής ή εορτών μπορούν να συμψηφισθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας.
Αξιώσεις για απασχόληση κατά τις Κυριακές και για στέρηση εβδομαδιαίας αναπαύσεως,
υπερεργασίας συμψηφίζονται, όχι όμως οι αμοιβές για υπερωρίες. 1228/653

Αμοιβή για εργασία εορτών
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Συμφωνία για καταβολή στον εργαζόμενο μεγαλύτερου
μισθού (βασικός μισθός και επιδόματα) από τον προβλεπόμενο από την οικεία ΣΣΕ ή ΔΑ.
Τότε δεν οφείλονται στο μισθωτό και τα επιδόματα εκτός αν έχει συμφωνηθεί με την ατομική
ή συλλογική σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επί πλέον του συμφωνημένου μεγαλύτερου
μισθού. Η δυνατότητα συμψηφισμού αποτελεί τον κανόνα. Αποδοχές άδειας και επίδομα
αδείας δεν συμψηφίζονται με τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές ούτε
κατόπιν ρητής συμφωνίας. Δώρα εορτών, αμοιβή για εργασία νυχτός, Κυριακής ή εορτών
μπορούν να συμψηφισθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας. Αξιώσεις για απασχόληση κατά τις
Κυριακές και για στέρηση εβδομαδιαίας αναπαύσεως, υπερεργασίας συμψηφίζονται, όχι
όμως οι αμοιβές για υπερωρίες. Υπάλληλος- εργάτης. Στοιχεία για τη διάκριση. 1228/653

Άμυνα
Ανήλικος. Εποπτεία του (923 ΑΚ). Προϋποθέσεις ευθύνης του εποπτεύοντος.
Άμυνα (284 ΑΚ). Στοιχεία της. Πραγματικά περιστατικά. 299/76

Αναγγελία σε πλειστηριασμό
Αναγγελία για την κατάταξη απαίτησης στον σχετικό πίνακα. Πρέπει να υπογράφεται από
δικηγόρο γιατί αποτελεί διαδικαστική πράξη. Ο δικηγόρος όμως, έστω και αν έχει προαχθεί «παρ’
Αρείω Πάγω» πρέπει να είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας όπου δικάζεται
η ειδική εκκαθάριση ή ο πλειστηριασμός. Αλλιώς είναι απαράδεκτη η αναγγελία. Αναγγελία
δικηγόρου που είναι διορισμένος και ανήκει στο δικηγορικό σύλλογο Πειραιώς δεν δικαιούται
να υπογράψει αναγγελία για κατάταξη σε πλειστηριασμό που διεξήχθηκε σε σ/φο Ζακύνθου.
Η αναγγελία είναι άκυρη. Για να ήταν έγκυρη έπρεπε να συνυπογράφεται και από δικηγόρο
της Ζακύνθου. Αν ο σ/φος κάνει δεκτή την αναγγελία, ασκείται ανακοπή κατά του πίνακα και
ακυρώνεται αυτή. Η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως. Περιστατικά. 465/373
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Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως. Ποιοι νομιμοποιούνται να ασκήσουν ανακοπή
εναντίον του (979 ΚΠολΔ) Πτώχευση. Πλειστηριασμός κατά τη διάρκεια της από τους
ενυπόθηκους ή τους έχοντες ειδικό προνόμιο δανειστές. Δικαίωμα αναγγελίας έχουν οι
ενυπόθηκοι, οι έχοντες ειδικό προνόμιο δανειστές και ο σύνδικος για λογαριασμό της
ομάδας των δανειστών της πτώχευσης (εγχειρόγραφοι και γενικοί προνομιούχοι δανειστές).
Η επίδοση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού αποτελεί στοιχείο του υποστατού της
αναγγελίας και όχι και οι άλλες δύο επιδόσεις του άρθρου 972 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠολ.Δ στον
επισπεύδοντα δανειστή και στον καθ’ ού η εκτέλεση. Η ανακοπή κατά του πίνακα για τους
εγχειρόγραφους δανειστές ή τους έχοντες γενικό προνόμιο, ασκείται από τον σύνδικο αλλά
πρέπει να έχει προηγηθεί η εμπρόθεσμη αναγγελία του συνδίκου για τους δανειστές αυτούς.
Αλλιώς επέρχεται έκπτωση από το δικαίωμα(151ΚΠολ.Δ). Περιστατικά. 341/508

Αναγκαστική εκτέλεση
Αναγκαστική εκτέλεση. Τα έξοδα της βαρύνουν τον οφειλέτη και προκαταβάλλονται από τον
επισπεύδοντα. Υπέγγυο στους δανειστές είναι το ποσό του πλειστηριάσματος, Τα έξοδα εκτελέσεως
δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προνομίων ούτε κατατάσσονται στον πίνακα κατατάξεως αλλά
προαφαιρούνται, προκειμένου να γίνει η κατάταξη των δανειστών και προσδιορίζονται με τον
πίνακα κατατάξεως ή με ιδιαίτερη πράξη. Δικαιούχος των εξόδων εκτέλεσης είναι ο καταβάλλων
αυτά επισπεύδων αλλά και τα όργανα εκτελέσεως, μολονότι αυτά δεν νομιμοποιούνται να
αναζητήσουν αυτά από τον καθού η εκτέλεση, αφού δεν έλαβαν απ΄ αυτόν εντολή προς εκτέλεση.
Η διαδικασία της κατάταξης δεν είναι αδιαίρετη. Γι’ αυτό η ανακοπή εκτελέσεως απευθύνεται μόνο
κατ΄ εκείνου του οποίου ο ανακόπτων αμφισβητεί την απαίτηση ή προσβάλλει την κατάταξη στον
πίνακα. Ο ανακόπτων νικά μόνο για τον εαυτό του. Περιστατικά. 8/311
Αναγκαστική εκτέλεση. Προσβολή του πλειστηριασμού. Ο επισπεύδων δανειστής,
ο υπερθεματιστής και ο οφειλέτης σε βάρος του οποίου έγινε η εκτέλεση, τελούν σε
αναγκαστική ομοδικία και η διαφορά που δημιουργείται με την άσκηση της κατά το
άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής για την ακύρωση, επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση και δεν
μπορούν να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις έναντι τους. Αν ένας αναγκαίος ομόδικος
ασκήσει ένδικο μέσο θεωρούνται από το νόμο ότι ασκούν αυτό και οι ομόδικοι του, παρότι
αδράνησαν. Δεν επιβάλλεται με ποινή απαραδέκτου να απευθύνεται το ένδικο μέσο και
κατά των ομοδίκων του με μόνη εξαίρεση τη δίκη της διανομής κοινού πράγματος. Όμως
υποχρεούται να καλεί τον αναγκαίο ομόδικο του σε κάθε μεταγενέστερη διαδικαστική
πράξη ( άρθρα 110 παρ. 2 και 76 παρ. 3 ΚΠολΔ). Διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη
η συζήτηση για όλους τους διαδίκους. Περιστατικά. 44/318
Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή του άρθρου 933 παρ. 1 και 4 του ΚΠολΔ. Ανακοπή
για την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης
ή την απαίτηση. Ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης πρέπει να
αποδεικνύονται αμέσως αλλιώς απορρίπτονται (933 ΚΠολΔ). Άμεση απόδειξη δεν
σημαίνει απλώς προαπόδειξη αλλά απόδειξη αποσβεστικών λόγων της εκτελούμενης
απαίτησης με έγγραφα ή δικαστική ομολογία. Το απαράδεκτο αφορά την ένσταση
καταχρηστικής ενστάσεως του δικαιώματος. Περιστατικά. 72/323
Αναγκαστική εκτέλεση. Η όλη διαδικασία διαχωρίζεται σε τρία στάδια και οι
ενδιαφερόμενοι έχουν υποχρέωση να προβάλουν τις όποιες αντιρρήσεις τους με την
ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ που ασκείται εντός ορισμένης προθεσμίας και με
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αφετηρία ορισμένη διαδικαστική πράξη. Πλειστηριασμός. Περιπτώσεις ακυρότητας(960
παρ. 3 και 999 παρ. 4 ΚΠολΔ). Προθεσμίες προσβολής του. Λόγοι ανακοπής για μη
νομιμοποίηση του επισπεύδοντος διαχειριστή πολυκατοικίας απορρίπτεται γιατί η έλλειψη
ενεργητικής νομιμοποίησης του δανειστή και οι τυχόν πλημμέλειες της εντολής αφορούν
την προδικασία και προτείνεται εμπροθέσμως με ανακοπή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες
από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτελέσεως. 97/328
Αναγκαστική εκτέλεση. Η έναρξη της προϋποθέτει επίδοση προς τον καθού η εκτέλεση
αντιγράφου του απογράφου με επιταγή για εκτέλεση. Η εκτέλεση είναι άκυρη και
χωρίς βλάβη του καθού. Επίδοση. Αν δεν έγινε σύμφωνα με το νόμο(122-143 ΚΠολΔ),
επέρχεται ακυρότητα μόνο σε συνδυασμό με το στοιχείο της βλάβης. Τα ίδια ισχύουν
και στην περίπτωση ακυρότητας της επίδοσης της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης
και της έκθεσης του αναγκαστικού πλειστηριασμού. Περίπτωση που θυροκολλήθηκαν
τα πιο πάνω έγγραφα σε κατάστημα που όμως δεν είναι τόπος της επαγγελματικής
δραστηριότητας του καθού. Επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 128-129ΚΠολΔ. Αν δεν
είναι νόμιμη η επίδοση, έχουμε ακυρότητα μόνο σε περίπτωση βλάβης. Γι αυτό ο
ενδιαφερόμενος πρέπει να επικαλείται τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν τη
βλάβη, αλλιώς απορρίπτεται ως αόριστος ο ισχυρισμός. Περιστατικά. 298/352
Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή κατ’ αυτής (934 ΚΠολΔ). Προθεσμίες προς άσκηση
της ανακοπής κατά στάδιο της εκτέλεσης. Ανακοπή που στηρίζεται σε οποιοδήποτε
παρακωλυτικό ή καταλυτικό της γένεσης της απαίτησης γεγονός ή της άσκησης ή της με
οποιαδήποτε τρόπο απόσβεσης της, πρέπει να ασκηθεί έως την έναρξη της τελευταίας
πράξης εκτέλεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης όταν πρόκειται για εκτέλεση για
την ικανοποίηση χρηματικών αξιώσεων. Περιστατικά. 814/411
Αναγκαστική εκτέλεση. Τα έξοδα της εκτέλεσης προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα
και μετά κατατάσσονται οι απαιτήσεις των αναγγελθέντων. Δικαιούχος των εξόδων
είναι όχι μόνο ο καταβάλλων αυτά επισπεύδων αλλά και ο δικαστικός επιμελητής και
ο συμβολαιογράφος. Η εκκαθαριστική πράξη των εξόδων που συντάσσει ο σ/φος
προσβάλλεται με ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολΔ. Ποίοι οι διάδικοι. Ποια τα έξοδα
της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν κατασχέθηκαν πολλά ακίνητα αλλά πλειστηριασμός
έγινε όχι σε όλα, προαφαιρούνται τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης όχι όλων των
κατασχεθέντων αλλά μόνο αυτών που πλειστηριάσθηκαν. Περιστατικά. 836/414
Αναγκαστική εκτέλεση. Απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας. Η διαίρεση του
εκπλειστηριάσματος σε ποσοστά κατά το άρθρο 977 ΚΠολΔ γίνεται μετά την ικανοποίηση
των απαιτήσεων αυτών. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνονται και τόκοι αλλά μόνο
ορισμένης κατηγορίας. Περιστατικά για αόριστη ανακοπή. 840/417
Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασμός σε ακίνητο. Περατώνεται με τη μεταγραφή της
περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης. Περιστατικά. 1027/448
Αναγκαστική εκτέλεση. Μπορεί να γίνει μόνο με εκτελεστό τίτλο. Προϋπόθεση της
εγκυρότητας της επιταγής προς πληρωμή είναι η συμφωνία αυτής με το περιεχόμενο
του τίτλου στον οποίο στηρίζεται η εκτέλεση. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική
απόφαση, το ποσό που αναφέρεται στην επιταγή προς πληρωμή, πρέπει να είναι εκείνο
που υποχρεώθηκε ο οφειλέτης να πληρώσει τελεσίδικα με την απόφαση έστω και αν
εσφαλμένως επιδικάσθηκε μικρότερο ποσό από το πράγματι οφειλόμενο. Αυτό γιατί η
κρίση του δικαστηρίου καλύπτεται από το δεδικασμένο που καταλαμβάνει όχι μόνο το
κυρίως δικαίωμα που κρίθηκε με την απόφαση αλλά και κάθε παρεπόμενο για το οποίο
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αρμοδίως έκρινε το δικαστήριο όπως είναι το δικαίωμα για τους τόκους της απαίτησης
που επιδικάσθηκε από το δικαστήριο. Η επιταγή προς πληρωμή πρέπει να είναι σαφής
γιατί αλλιώς αν κατά την κρίση του δικαστηρίου επήλθε βλάβη στον οφειλέτη επέρχεται
ακυρότητα. Τι πρέπει να περιέχει η επιταγή για τους τόκους. Απόφαση τελεσίδικη
διοικητικού Εφετείου που δίκασε προσφυγή με αμοιβή από εκτέλεση δημοσίων έργων.
Επιταγή προς πληρωμή κατά του δήμου (εργοδότη) και για τους τόκους που δεν
επιδικάσθηκε από το διοικητικό Εφετείο. Ανακοπή εναντίον του Μον. Πρωτοδικείου.
Ακύρωση της επιταγής. Περιστατικά. 1107/455

Ανακοίνωση δίκης
Ανακοίνωση της δίκης. Εκείνος προς τον οποίο έγινε η ανακοίνωση της δίκης, αν δεν
ασκήσει παρέμβαση, δεν αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου, έστω και αν καταθέσει
προτάσεις κοινές με το διάδικο, που του ανακοίνωσε τη δίκη και συνεπώς δεν ασκεί
ούτε ασκείται κατ’ αυτού έφεση κατά της οριστικής απόφασης, που εκδόθηκε στη δίκη
στην οποία έγινε η ανακοίνωση της δίκης. 842/420

Ανακοπή
α) Κατά της εκτέλεσης
Αναγκαστική εκτέλεση. Τα έξοδα της βαρύνουν τον οφειλέτη και προκαταβάλλονται από
τον επισπεύδοντα. Υπέγγυο στους δανειστές είναι το ποσό του πλειστηριάσματος, Τα
έξοδα εκτελέσεως δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προνομίων ούτε κατατάσσονται
στον πίνακα κατατάξεως αλλά προαφαιρούνται, προκειμένου να γίνει η κατάταξη
των δανειστών και προσδιορίζονται με τον πίνακα κατατάξεως ή με ιδιαίτερη πράξη.
Δικαιούχος των εξόδων εκτέλεσης είναι ο καταβάλλων αυτά επισπεύδων αλλά και τα
όργανα εκτελέσεως, μολονότι αυτά δεν νομιμοποιούνται να αναζητήσουν αυτά από τον
καθού η εκτέλεση, αφού δεν έλαβαν απ΄ αυτόν εντολή προς εκτέλεση. Η διαδικασία της
κατάταξης δεν είναι αδιαίρετη. Γι’ αυτό η ανακοπή εκτελέσεως απευθύνεται μόνο κατ΄
εκείνον του οποίου ο ανακόπτων αμφισβητεί την απαίτηση ή προσβάλλει την κατάταξη
στον πίνακα. Ο ανακόπτων νικά μόνο για τον εαυτό του. Περιστατικά. 8/311
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης (933 ΚΠολΔ). Η κατά στάδια προσβολή των
πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ανυπαρξία ή το εκπρόθεσμο της επίδοσης
της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στον οφειλέτη επάγεται ακυρότητα του
πλειστηριασμού ενώ η απλώς άκυρη επίδοση της επάγεται μόνο με τη συνδρομή του
στοιχείου της βλάβης και παράγει τις συνέπειες της σαν να ήταν έγκυρη μέχρι ότου
κηρυχθεί άκυρη με δικαστικές αποφάσεις ύστερα από προσβολή της με ανακοπή
(933ΚΠολΔ). Αν η ακυρότητα αυτή δεν προσβληθεί εμπρόθεσμα, δεν κωλύεται η
συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμού.
Άγνοια του καθού η εκτέλεση ως προς το χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού λόγω
άκυρης επίδοσης της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης πρέπει να συνδυάζεται
και με ισχυρισμό του ότι δεν έλαβε ούτε μπορούσε να έχει λάβει γνώση της περίληψης.
Επίδοση σε νομικό πρόσωπο. Λεπτομέρειες. Περιστατικά. 1017/444
Αναγκαστική εκτέλεση. Μπορεί να γίνει μόνο με εκτελεστό τίτλο. Προϋπόθεση της
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εγκυρότητας της επιταγής προς πληρωμή είναι η συμφωνία αυτής με το περιεχόμενο
του τίτλου στον οποίο στηρίζεται η εκτέλεση. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική
απόφαση, το ποσό που αναφέρεται στην επιταγή προς πληρωμή, πρέπει να είναι εκείνο
που υποχρεώθηκε ο οφειλέτης να πληρώσει τελεσίδικα με την απόφαση έστω και αν
εσφαλμένως επιδικάσθηκε μικρότερο ποσό από το πράγματι οφειλόμενο. Αυτό γιατί η
κρίση του δικαστηρίου καλύπτεται από το δεδικασμένο που καταλαμβάνει όχι μόνο το
κυρίως δικαίωμα που κρίθηκε με την απόφαση αλλά και κάθε παρεπόμενο για το οποίο
αρμοδίως έκρινε το δικαστήριο όπως είναι το δικαίωμα για τους τόκους της απαίτησης
που επιδικάσθηκε από το δικαστήριο. Η επιταγή προς πληρωμή πρέπει να είναι σαφής
γιατί αλλιώς αν κατά την κρίση του δικαστηρίου επήλθε βλάβη στον οφειλέτη επέρχεται
ακυρότητα. Τι πρέπει να περιέχει η επιταγή για τους τόκους. Απόφαση τελεσίδικη
διοικητικού Εφετείου που δίκασε προσφυγή με αμοιβή από εκτέλεση δημοσίων έργων.
Επιταγή προς πληρωμή κατά του δήμου (εργοδότη) και για τους τόκους που δεν
επιδικάσθηκε από το διοικητικό Εφετείο. Ανακοπή εναντίον του Μον. Πρωτοδικείου.
Ακύρωση της επιταγής. Περιστατικά. 1107/455
Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή κατά της διαταγής. Κύριο αντικείμενο της είναι το κύρος της
διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε. Πώληση.
Έκδοση επιταγής για το τίμημα. Έκδοση διαταγής πληρωμής. Ο αγοραστής μπορεί να
προβάλει νομίμως, ως λόγο ανακοπής κατά της διαταγής οποιαδήποτε ένσταση του από την
πώληση (υποκείμενη σχέση) εφόσον έχει ως συνέπεια την μη υποχρέωση του σε καταβολή
του τιμήματος που αντιπροσωπεύει το ποσό της επιταγής. Πρέπει όμως τα πραγματικά
περιστατικά να έχουν επέλθει πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής. 155/567
Διαταγή πληρωμής. Άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής που έγινε δεκτή. Άσκηση
εφέσεως κατά της πρωτόδικης απόφασης. Δικάζεται κατά τις γενικές διατάξεις περί
εφέσεως (531-537 ΚΠολΔ). Αν κατά τη συζήτηση της εφέσεως ερημοδικεί ο εκκαλών
απορρίπτεται η έφεση ως ανυποστήρικτη. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί ανακοπή
ερημοδικίας μέσα σε προθεσμία 15ημερών με την κοινοποίηση της αποφάσεως.
Αιτιολογία της ερημοδικίας του εκκαλούντος αιφνιδιαστική ασθένεια του δικηγόρου.
Ένορκη βεβαίωση του δικηγόρου χωρίς κλήτευση του αντιδίκου λαμβάνεται υπόψη ως
εξώδικη ομολογία και δεν αποτελεί μαρτυρία τρίτου γιατί το πρόσωπο του δικηγόρου
ταυτίζεται με τον ανακόπτοντα. Δεκτή η ανακοπή ερημοδικίας. Περιστατικά. 679/577

β) Ανακοπή ερημοδικίας
Ανακοπή ερημοδικίας. Αν κριθεί βάσιμος ο λόγος της ανακοπής, το δικαστήριο εξαφανίζει
την προσβαλλόμενη απόφαση. Με την ίδια απόφαση θα κρίνει και το τύποις παραδεκτό
και νόμω βάσιμο της ανακοπής με πιθανολόγηση για την διαμόρφωση της οποίας δεν
είναι υποχρεωμένο να διατάξει τη διεξαγωγή αποδείξεων. Το ελάττωμα της κλητεύσεως
ή η ύπαρξη του περιστατικού ανώτερης βίας που προκάλεσαν την ερημοδικία του
ανακόπτοντος θα διαγνωσθούν με βάση τα στοιχεία που επικαλούνται και προσκομίζουν
προαποδεικτικώς οι διάδικοι. 1011/433

γ) Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως
Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως. Ποιοι νομιμοποιούνται να ασκήσουν ανακοπή
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εναντίον του (979 ΚΠολΔ) Πτώχευση. Πλειστηριασμός κατά τη διάρκεια της από τους
ενυπόθηκους ή τους έχοντες ειδικό προνόμιο δανειστές. Δικαίωμα αναγγελίας έχουν οι
ενυπόθηκοι, οι έχοντες ειδικό προνόμιο δανειστές και ο σύνδικος για λογαριασμό της
ομάδας των δανειστών της πτώχευσης (εγχειρόγραφοι και γενικοί προνομιούχοι δανειστές).
Η επίδοση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού αποτελεί στοιχείο του υποστατού της
αναγγελίας και όχι και οι άλλες δύο επιδόσεις του άρθρου 972 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠολ.Δ στον
επισπεύδοντα δανειστή και στον καθ’ ού η εκτέλεση. Η ανακοπή κατά του πίνακα για τους
εγχειρόγραφους δανειστές ή τους έχοντες γενικό προνόμιο, ασκείται από τον σύνδικο αλλά
πρέπει να έχει προηγηθεί η εμπρόθεσμη αναγγελία του συνδίκου για τους δανειστές αυτούς.
Αλλιώς επέρχεται έκπτωση από το δικαίωμα(151ΚΠολ.Δ). Περιστατικά. 341/508
Κ.Ε.Δ.Ε. Το δημόσιο εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προς τον
οποίο στρέφεται και κοινοποιείται κάθε δικόγραφο με την ποινή του απαραδέκτου. Σε κάθε
όμως περίπτωση απαιτείται και κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών- πάλι με την ποινή του
απαραδέκτου. Πίνακας κατάταξης. Απαραίτητες οι πιο πάνω κοινοποιήσεις. Ανακοπή κατά του
πίνακα κατάταξης. Η προθεσμία για το δημόσιο είναι τριάντα ημέρες. Περιστατικά. 1323/722

δ) Ανακοπή του άρθρου 933
Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή του άρθρου 933 παρ. 1 και 4 του ΚΠολΔ. Ανακοπή
για την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης
ή την απαίτηση. Ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης πρέπει να
αποδεικνύονται αμέσως αλλιώς απορρίπτονται (933 ΚΠολΔ). Άμεση απόδειξη δεν
σημαίνει απλώς προαπόδειξη αλλά απόδειξη αποσβεστικών λόγων της εκτελούμενης
απαίτησης με έγγραφα ή δικαστική ομολογία. Το απαράδεκτο αφορά την ένσταση
καταχρηστικής ενστάσεως του δικαιώματος. Περιστατικά. 72/323
Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή κατ’ αυτής (934 ΚΠολΔ). Προθεσμίες προς άσκηση
της ανακοπής κατά στάδιο της εκτέλεσης. Ανακοπή που στηρίζεται σε οποιοδήποτε
παρακωλυτικό ή καταλυτικό της γένεσης της απαίτησης γεγονός ή της άσκησης ή της με
οποιαδήποτε τρόπο απόσβεσης της, πρέπει να ασκηθεί έως την έναρξη της τελευταίας
πράξης εκτέλεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης όταν πρόκειται για εκτέλεση για
την ικανοποίηση χρηματικών αξιώσεων. Περιστατικά. 814/411
Πλειστηριασμός. Δικαίωμα υπερθεματιστή να καταγγείλει τη μετά την κατάσχεση του ακινήτου
μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης ή κατοχής με βάση άλλη σχέση με την κατάσχεση σε
προθεσμία τριών μηνών από την μεταγραφή της περίληψης (997 ΚΠολΔ). Αν παρέλθει η
τριών μηνών προθεσμία δεν υπόκειται πλέον σε καταγγελία αλλά αναπτύσσει απεριόριστα
τη δεσμευτικότητα της. Η κίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης μετά εξάμηνο
από την καταγγελία γίνεται με την επίδοση επιταγής προς τον καθού η εκτέλεση. Τίτλος
εκτελεστός είναι η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης. Χωρεί ανακοπή σύμφωνα με το
άρθρο 933 ΚΠολΔ. Ανακοπή. Περισσότεροι λόγοι ανακοπής. Είναι αντικειμενική σώρευση
περισσοτέρων ανακοπών και κάθε λόγος ανακοπής συνιστά ιδιαίτερη βάση. Δεν αποκλείεται
όμως να πρόκειται για άσκηση περισσοτέρων λόγων επικουρικώς. Αν πρόκειται για
επικουρικούς λόγους το εφετείο στην περίπτωση που εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση
που δέχθηκε τον πρώτο λόγο, έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τους άλλους λόγους, αλλιώς,
στην περίπτωση των πολλών λόγων ανακοπής, δεν μπορεί το εφετείο να εξετάσει τους
άλλους λόγους αν δεν υπάρχει παράπονο με την έφεση. Περιστατικά. 1244/466
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Αναπηρία ή παραμόρφωση
Αναπηρία ή παραμόρφωση. Έννοια των όρων. Για τις δυσμενείς επιρροές της αναπηρίας
ή παραμόρφωσης, δεν απαιτείται βεβαιότητα. Αρκεί και απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη
πορεία των πραγμάτων. Στοιχεία της σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. Απώλεια
της όσφρησης. Αόριστη η αγωγή αφού δεν αναφέρεται σ’ αυτή ο τρόπος με τον οποίο
η απώλεια της όσφρησης συνδέεται με το επάγγελμα του σερβιτόρου ή του ιδιοκτήτη
ταβέρνας ή αποκλείει την επαγγελματική του εξέλιξη. 361/82
Αναπηρία ή παραμόρφωση. Αρκεί απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων για την επιδίκαση αποζημίωσης. Περιστατικά. 850/126
Τραυματισμός εργάτη από μηχανήματα τεχνικών έργων από αμέλεια των προστηθέντων
και του εργοδότη από τον οποίο επήλθε πλήρης ισόβια ανικανότητα του εργαζόμενου.
Αποζημίωση για ηθική βλάβη. Επιδίκαση 200.000 Ευρώ. Αποζημίωση σύμφωνα με το
άρθρο 931 ΑΚ (αναπηρία και παραμόρφωση) δεν δικαιούται γιατί είναι εργατικό ατύχημα
σε βάρος του εργαζόμενου που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Περιστατικά. 661/600
Αναπηρία ή παραμόρφωση (931 ΑΚ). Δημιουργία από την αδικοπραξία επιληψίας.
Επιδικάζεται αποζημίωση 100.000 Ευρώ. 126/724

Αναπροσαρμογή
Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός της πριν τον 1329/1983. Για να προστεθεί στην κληρονομία
και να υπολογισθεί στην νόμιμη μοίρα η παροχή που έγινε σε μεριδούχο από τον
κληρονομούμενο σε χρόνο μεγαλύτερο της δεκαετίας πριν το θάνατο του και πάντως πριν
την ισχύ του ν.1329/1983, πρέπει η παροχή να έγινε με τον όρο να καταλογιστεί στην
νόμιμη μοίρα. Παραίτηση από το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας. Μπορεί να γίνει και με
άτυπη και μη απευθυντέα σε άλλο δήλωση βουλήσεως είτε ρητώς είτε σιωπηρώς. Αυτό
το δικαίωμα μεταβαίνει και στους κληρονόμους. Συνεισφορά. Πως υπολογίζεται η νόμιμη
μοίρα σε περίπτωση υποχρέωσης συνεισφοράς. Τρόπος αναπροσαρμογής παλαιάς
παροχής λόγω μειώσεως της αγοραστικής αξίας της δραχμής. Περιστατικά. 922/293

Αναστροφή πωλήσεως
Αναστροφή πωλήσεως (για συμβάσεις που καταρτίσθηκαν πριν την ισχύ του ν.3043/2002).
Δικαιώματα αγοραστή. Μεταξύ αυτών και η αναστροφή που ασκείται με δήλωση του η οποία
από την περιέλευση της στον πωλητή επιφέρει εξ υπαρχής αναστροφή της πώλησης, είτε
με σχετική αγωγή είτε κατ’ ένσταση που προβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του χρόνου
της παραγραφής του δικαιώματος. Το δικαστήριο μπορεί να μη δεχθεί αναστροφή και να
δεχθεί μείωση του τιμήματος αν κρίνει ότι οι περιστάσεις δεν δικαιολογούν την αναστροφή.
Περίπτωση πώλησης περισσοτέρων πραγμάτων. Η αναστροφή γίνεται μόνο για μερικά
πράγματα που έχουν το ελάττωμα ή δεν έχουν τη συμφωνημένη ιδιότητα. 785/117

Αναψηλάφηση
Αναψηλάφηση. Ανεύρεση κρίσιμων εγγράφων που δεν μπορούσε να προσκομίσει εγκαίρως ο
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αιτών από ανωτέρη βία ή τα οποία κατακράτησε ο αντίδικος του ή τρίτος που είχε συνεννοηθεί
ο αντίδικος και των οποίων (εγγράφων) την ύπαρξη αγνοούσε, όπως επίσης αγνοούσε και
την κατοχή τους από τον αντίδικο ή τον τρίτο κατά τη διάρκεια της δίκης. Τα έγγραφα αυτά
πρέπει να είναι και υπό την έννοια ότι αυτά υπήρχαν κατά τη διάρκεια της δίκης αλλά γίνεται
επίκληση και προσαγωγή τους για πρώτη φορά στη δίκη της αναψηλάφησης. Έγγραφα
που συντάχθηκαν μετά το χρόνο δημοσίευσης της προσβαλλομένης με αναψηλάφηση
απόφασης δεν μπορούν να θεμελιώσουν άσκηση αναψηλάφησης. Εξαίρεση όταν από το
μεταγενέστερο έγγραφο προκύπτει η ύπαρξη και το περιεχόμενο κρίσιμου εγγράφου. Πότε
το έγγραφο είναι «κρίσιμο». Περιστατικά. 408/363
Αναψηλάφηση. Προθεσμία προς άσκηση. Απαραίτητα στοιχεία της άσκησης όταν αυτή
στηρίζεται στην ανεύρεση κρίσιμων εγγράφων. Περιστατικά. 546/391
Αναψηλάφηση. Έκδοση αντιφατικών αποφάσεων από το ίδιο ή διαφορετικά δικαστήρια
(544. 1 Κ.Πολ.Δ). Με αναψηλάφηση προσβάλλεται μόνο οι τελεσίδικες αποφάσεις με
οποιονδήποτε τρόπο και αν επήλθε η τελεσιδικία ανεξάρτητα από τη διαδικασία. Σε
αντιφατικές αποφάσεις προσβάλλεται η τελευταία νεότερη απόφαση. 890/425

Ανελκυστήρας
Πολυκατοικία. Ο προσδιορισμός των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων πραγμάτων και
εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας, γίνεται με τη συστατική πράξη της οροφοκτησίας που
υπόκειται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφή. Κοινόκτητος και
κοινόχρηστος είναι και ο χώρος της πολυκατοικίας που προβλέφθηκε από τον κανονισμό και
αφέθηκε για κατασκευή μελλοντικά ανελκυστήρα που θα χρησιμεύσει στη κοινή χρήση των
συνιδιοκτητών. Τα ποσοστά δαπάνης για τη διάνοιξη του φρέατος, κατασκευή, συντήρηση
και επισκευή του ανελκυστήρα καθορίζονται είτε με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είτε με
κοινή συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών. Αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία καθορίζονται με
βάση την αξία του ορόφου και του διαμερίσματος. Περιστατικά. 1051/754

Ανεξάρτητες υπηρεσίες
Σύμβαση εργασίας εξαρτημένης και ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Αν υπάρχει αμφιβολία
δίδεται η ευνοϊκότερη λύση για τον εργαζόμενο. Παραγωγός πωλήσεων (πλασιέ). Πότε
συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πότε με σύμβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών. Περιστατικά. 841/611
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Για να κρίνει το δικαστήριο
την ύπαρξη της μίας ή της άλλης μορφής, θα λάβει υπόψη του το περιεχόμενο της σύμβασης που
θα ερμηνεύσει όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και τις περιστάσεις υπό τις
οποίες έχει συναφθεί. Περίπτωση φορτοεκφορτωτή που εξυπηρετούσε εταιρία μεταφορών προς
φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων στον Πύργο της Ηλείας. Περιστατικά που αποδεικνύουν
ότι επρόκειτο για σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 1141/651

Ανήλικος
Ανήλικος. Εποπτεία του (923 ΑΚ). Προϋποθέσεις ευθύνης του εποπτεύοντος. Άμυνα
(284 ΑΚ). Στοιχεία της. Πραγματικά περιστατικά. 299/76
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Θανάτωση προσώπου. Δικαίωμα να λάβει αποζημίωση (928 εδ.β ΑΚ) έχει εκείνος που
κατά νόμο είχε δικαίωμα να απαιτεί από το θύμα την παροχή υπηρεσιών. Τέτοιος είναι ο
σύζυγος κατά τη διάρκεια του γάμου και οι γονείς από τα τέκνα τους εφόσον αποτελούν
μέλη του οίκου των γονέων τους και ανατρέφονται ή διατρέφονται από αυτούς (άρθρο
1508 ΑΚ), όχι όμως τα τέκνα από τους γονείς τους. 1025/154
Ανήλικος. Εκπροσωπείται από τους γονείς του. Αν όμως ενηλικιωθεί μετά την έκδοση
της πρωτόδικης απόφασης, τότε η έφεση πρέπει να στρέφεται κατ’ αυτού προσωπικά
και όχι κατά των γονέων του. Αλλιώς απορρίπτεται η έφεση. Περιστατικά. 1069/452

Ανικανότητα ισόβια εργαζομένου
Τραυματισμός εργάτη από μηχανήματα τεχνικών έργων από αμέλεια των προστηθέντων
και του εργοδότη από τον οποίο επήλθε πλήρης ισόβια ανικανότητα του εργαζόμενου.
Αποζημίωση για ηθική βλάβη. Επιδίκαση 200.000 Ευρώ. Αποζημίωση σύμφωνα με το
άρθρο 931 ΑΚ (αναπηρία και παραμόρφωση) δεν δικαιούται γιατί είναι εργατικό ατύχημα
σε βάρος του εργαζόμενου που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Περιστατικά. 661/600

Ανταγωγή
Υπαναχώρηση. Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση του εργοδότη. Διεκδίκηση της αμοιβής που
είχε καταβάλει στον εργολάβο με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Δεκτή η αγωγή. Άσκηση
ανταγωγής από τον εργολάβο για καταβολή υπολοίπων της συμφωνημένης εργολαβικής
αμοιβής με βάση όχι τον αδικαιολόγητο πλουτισμό αλλά τη σύμβαση. Απορρίπτεται η ανταγωγή
που θα ήταν νόμιμη μόνο αν στηρίζονταν στον αδικαιολόγητο πλουτισμό. 201/68
Ανταγωγή. Η δωσιδικία διατηρείται και αν η κύρια αγωγή απορριφθεί για οποιοδήποτε
λόγο ακόμα και για αοριστία ή ο ενάγων ανακαλέσει ή παρατηθεί από αυτήν. 785/117

Αντέφεση
Αντέφεση. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της άσκησης της. Περιστατικά. 881/422
Έφεση και αντέφεση. Αν ο εκκαλών δεν προσβάλλει το κεφάλαιο της υπαιτιότητας και
συνυπαιτιότητας, η αντέφεση ασκείται απαράδεκτα. Contia μειοψηφία του Προέδρου
του Εφετείου. 968/429
Αντέφεση. Αντέφεση νόμιμη με τις προτάσεις (διαδικασία άρθρων 681 Α κ.λ.π). Αν δεν
παρίσταται ο εκκαλών προσηκόντως, είναι απαράδεκτη για έλλειψη προδικασίας. Περιστατικά.
983/431
Αντέφεση. Δήλωση στις προτάσεις του Εφετείου ότι ασκεί αντέφεση για τους λόγους
που αναφέρονται στις πρωτόδικες προτάσεις τις οποίες ενσωματώνει στις προτάσεις
του Εφετείου χωρίς να γίνεται επίκληση και ειδική μνεία με τις προτάσεις αυτές των
πρωτόδικων ισχυρισμών που επαναφέρει και χωρίς να υποβάλλεται ρητά αίτημα
εξαφάνισης της εκκαλουμένης. Απορρίπτεται η αντέφεση. 1334/481

Αντίληψη δικαστική
Δικαστική συμπαράσταση άρθρου 1666 και 1688 ΑΚ. Ενοποιούνται οι θεσμοί της
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δικαστικής απαγόρευσης και της δικαστικής αντίληψης. Ποιοι υποβάλλονται και ποιοι
νομιμοποιούνται να κινήσουν τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης. 227/218

Αντιπαροχή
Σύμβαση κατασκευής πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Προσύμφωνο πώλησης
διαμερίσματος και εκχώρηση από τον εργολάβο των δικαιωμάτων του έναντι του οικοπεδούχου.
Κοινοποίηση της εκχώρησης στον οικοπεδούχο ο οποίος όμως παρά ταύτα πώλησε με την
υπόδειξη του εργολάβου το διαμέρισμα σε τρίτο. Συνέπειες. Περιστατικά. 1011/433

Αντιπροσώπευση
Αντιπροσώπευση. Περιστατικά. 353/360

Αντιπρόσωπος
Αντιπρόσωπος άμεσος. Είναι ξένος προς τα αποτελέσματα της αντιπροσώπευσης τα οποία
επέρχονται αμέσως υπέρ και εις βάρος του αντιπροσωπευόμενου. Έτσι οι συνέπειες της ανώμαλης
εξέλιξης της σύμβασης που καταρτίσθηκε με τον αντιπρόσωπο, δεν αφορούν τον αντιπρόσωπο
αλλά τον αντιπροσωπευθέντα, επ’ ονόματι του οποίου επιχειρήθηκε η δικαιοπραξία. 342/15

Ανώνυμη εταιρεία
Ανώνυμη εταιρεία. Μετά τη συγχώνευση της (είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση
νέας εταιρείας) από την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως του αρμοδίου
υπουργού Ανάπτυξης. Σε δίκες που έχουν αρχίσει με συμμετοχή της απορροφώμενης
εταιρείας, νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά μόνο η απορροφώσα εταιρεία γιατί
η απορροφηθείσα δεν έχει την ικανότητα να είναι διάδικος. Άσκηση εφέσεως από την
απορροφηθείσα ανώνυμη εταιρία. Είναι απαράδεκτη. Η νέα εταιρία συνεχίζει ως διάδοχος
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τις εκκρεμείς δίκες. Περιστατικά. 1265/474

Απαγόρευση δικαστική
Δικαστική συμπαράσταση άρθρου 1666 και 1688 ΑΚ. Ενοποιούνται οι θεσμοί της
δικαστικής απαγόρευσης και της δικαστικής αντίληψης. Ποιοι υποβάλλονται και ποιοι
νομιμοποιούνται να κινήσουν τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης. 227/218

Απαλλοτρίωση
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση. Εμπρόθεσμη ανταίτηση. Παραίτηση από την αίτηση. Δεν
επηρεάζεται η εκδίκαση της ανταίτησης. Πρέπει όμως να αποδεικνύεται ποίος επισπεύδει
τη συζήτηση. Έτσι είναι απαράδεκτη η συζήτηση και η αίτηση πρέπει να θεωρηθεί ως μη
ασκηθείσα. 169/664
Το Εφετείο είναι αρμόδιο να εξετάσει ενιαίως κατά τη σχετική διαδικασία τη χορήγηση της
αποζημίωσης σε σχέση με την αξία του ακινήτου, την αναγνώριση των δικαιούχων, την
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ύπαρξη ή όχι ωφέλειας του ιδιοκτήτου του ακινήτου που απαλλοτριώνεται και δικαστική
δαπάνη. Εξαιρέσεις που προβλέπεται από το ν. 2971/2001 (άρθρο 33) για την ύπαρξη ή
μη ωφελείας. Με τη ρύθμιση αυτή καθίσταται εξ ορισμού αδύνατη η με ενιαία διαδικασία
και απόφαση επίλυσης όλων των διαφορών που αφορούν κάθε είδους απαιτήσεις για
αποζημίωση. Δικαστικά έξοδα και αμοιβή δικηγόρου. Περιστατικά. 252/667
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο σκοπείται η πραγματική
αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης
είναι ο χρόνος της συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου για τον προσωρινό προσδιορισμό
εκτός αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό γίνεται μετά παρέλευση έτους από τη
δίκη για τον προσωρινό προσδιορισμό. Στοιχεία για το ύψος της αποζημίωσης. 790/691
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Η πλήρης αποζημίωση περιλαμβάνει όχι μόνο την αξία του
απαλλοτριουμένου ακινήτου και των συστατικών του, αλλά και τη ζημία που ενδεχομένως
υφίσταται ο δικαιούχος από τη μείωση της αξίας του ακινήτου ή την κατά προορισμό,
αχρήστευση τού εκτός απαλλοτριώσεως απομένοντος τμήματος του μείζονος ακινήτου,
ακόμα και αν η ζημία αυτή οφείλεται στην εκτέλεση του έργου. Διεκδίκηση της πλήρους
αποζημίωσης με τις προτάσεις που κατατίθενται πέντε ημέρες πριν τη συζήτηση. Αν
η κυρία προς το εφετείο αίτηση αναφέρεται στον προσδιορισμό της αποζημίωσης του
τμήματος που απαλλοτριώθηκε, δεν μπορεί να ζητηθεί με ανταίτηση ο προσδιορισμός της
αποζημίωσης για την υποτίμηση του υπολοίπου ακινήτου. Αναστολή των προθεσμιών υπέρ
του δημοσίου κατά τις θερινές διακοπές. Ισχύει και για τους ιδιώτες. Περιστατικά. 913/701
Σχέδιο πόλεως. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Με διάταξη νόμου είναι επιτρεπτή η
θέσπιση γενικών και αντικειμενικών περιορισμών της ιδιοκτησίας χωρίς υποχρέωση
αποζημίωσης προς εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος εφόσον αυτοί δεν θίγουν
τον πυρήνα του δικαιώματος αναιρώντας ή αποδυναμώνοντας το σε μεγάλο βαθμό, είναι
δε αναγκαίοι για την επίτευξη του σκοπούμενου αποτελέσματος. Επιτρεπτή η οριστική
στέρηση ή αφαίρεση ιδιοκτησίας με πράξη της πολιτείας αν επιβάλλεται προς θεραπεία
δημόσιας ωφέλειας εφόσον καταβληθεί η αποζημίωση. Πράξη εφαρμογής. Μπορούν
οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα νέα ακίνητα που περιέρχονται σε αυτούς εφόσον
έχει καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Υποχρεωτική και χωρίς αποζημίωση εισφορά
της γης από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Έννοια. Περιστατικά. 924/703
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Συντέλεση της μέχρι την ισχύ του άρθρου 33 του ν. 2971/2001.
Διεκδίκηση αποζημίωσης επειδή δεν ωφελήθηκε ο παρόδιος ιδιοκτήτης. Εισάγεται στο αρμόδιο
καθ’ ύλην δικαστήριο που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία. Ένσταση δεδικασμένου από τις
αποφάσεις που καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδας. Απορρίπτεται. Περιστατικά. Δικηγόρος.
Αμοιβή του στις δίκες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Περιστατικά. 1018/713
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Κατάθεση αίτησης εκπρόθεσμης. Όμως αφού το περιεχόμενο
της αναφέρεται στα κεφάλαια της (αντίθετης) αίτησης και κατατέθηκε τουλάχιστον πέντε
ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, εκτιμάται από το δικαστήριο ως ανταίτηση
που ασκείται με τις προτάσεις. Αίτημα για διόρθωση εκ νέου του κτηματολογικού πίνακα
όπως ήταν πριν από προηγούμενη διορθωτική απόφαση είναι νομικά αβάσιμη. 153/751
Δικηγόροι. Αμοιβές τους για διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Οι
αμοιβές για την προδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ρυθμίζονται από τις
διατάξεις για τις αμοιβές ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Αμοιβές για τη σύνταξη
προτάσεων για κάθε επόμενη της πρώτης συζήτησης ενώπιον πολιτικού ή διοικητικού
Εφετείου. Είναι η αμοιβή που δικαιούται ο δικηγόρος του ενάγοντος για τη σύνταξη
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προτάσεων της πρώτης πρωτόδικης συζήτησης και ανέρχεται στο διπλάσιο της, δηλαδή
σε ποσοστό 2% επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής όταν πρόκειται περί αγωγής
με αντικείμενο ορισμένη χρηματική απαίτηση. Περιστατικά. 315/764

Απάτη
Απάτη (του Α.Κ). ‘Εννοια. Περιστατικά απάτης με προσύμφωνο πώλησης ακινήτου και
οριστικού συμβολαίου. Ακύρωση τους και συνέπειες. 70/9
Διαθήκη. Ακυρώσιμη λόγω απειλής ή απάτης. Έννοια των όρων της απειλής και της
απάτης. Κληρονόμος ανάξιος. Ποιος είναι. Περιστατικά. 1149/300

Απειλή
Διαθήκη. Ακυρώσιμη λόγω απειλής ή απάτης. Έννοια των όρων της απειλής και της
απάτης. Περιστατικά. 1149/300

Απόδειξη
Απόδειξη. Εξέταση των διαδίκων. Περιστατικά. 592/395

Απόδειξη εξοφλητική
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Η θετική δήλωση του τρίτου, αποτελεί τίτλο εκτελεστό για
το δανειστή. Η καταφατική δήλωση του τρίτου είναι δημιουργική υποχρέωσης του προς
καταβολή των εξόδων της εξοφλητικής απόδειξης όπως είναι τα τέλη χαρτοσήμου, Φ.Π.Α.
τα οποία φέρει εκείνος κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση. 1144/459

Αποδοχή κληρονομιάς
Αποδοχή κληρονομιάς. Δεν απαιτείται για να αποκτήσει ο κληρονόμος τη νομή του
κληρονομουμένου ούτε για την προσμέτρηση του χρόνου χρησικτησίας του προκατόχου
του όταν ενάγει με βάση την έκτακτη χρησικτησία. Περιστατικά. 1158/60
Αν η περί κυριότητος διεκδικητική αγωγή στηρίζεται σε κληρονομική διαδοχή, αρκεί για
την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής εκτός άλλων να αναφέρεται η αποδοχή
της κληρονομιάς με δημόσιο έγγραφο που μεταγράφηκε. Νομή. Απαραίτητα στοιχεία
της αγωγής για διατάραξη της. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να οριοθετείται
η έκταση του τμήματος του αγροτεμάχιου στο οποίο γίνονται οι διαταρακτικές πράξεις.
Αρκεί η περιγραφή του όλου ακινήτου. Περιστατικά. 727/682

Αποζημίωση
Αγωγή με αντικείμενο αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδημάτων εξαιτίας τραυματισμού
του ενάγοντος. Ανεξάρτητα αν έχει αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό αίτημα, πρέπει
να επιδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση η συζήτηση θεωρείται
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απαράδεκτη. Περιστατικά. 438/370

Αποκτήματα
Αποκτήματα. Η σχετική αξίωση είναι πάντοτε ενοχική και κατ’ αρχήν χρηματική χωρίς να
αποκλείεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να επιδικασθεί από το δικαστήριο ορισμένο ή
ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αύξηση. «Αύξηση». Έννοια.
Κρίσιμος χρόνος προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας θεωρείται στη περίπτωση της
τριετούς διάστασης ο χρόνος της άσκησης της αγωγής. Υπολογισμός της αύξησης. Τεκμαρτός
και πραγματικός. Στοιχεία της σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. 591/233
Λύση του γάμου με το θάνατο ενός των συζύγων. Η αγωγή στρέφεται κατά των
κληρονόμων. Αν και ο ίδιος ο ενάγων είναι κληρονόμος, τότε έχουμε απόσβεση λόγω
συγχύσεως του μέρους της αξιώσεως το οποίο αντιστοιχεί στο κληρονομικό του δικαίωμα.
Περιστατικά. 937/256
Αποκτήματα. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της τελικής περιουσίας θεωρείται στη
μεν περίπτωση που ο γάμος λύθηκε ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση ο χρόνος που η
απόφαση αυτή έγινε αμετάκλητη, στην περίπτωση δε της τριετούς διαστάσεως (κατά την
οποία προϋποτίθεται ότι ο γάμος δεν έχει ακόμα λυθεί ή ακυρωθεί), κρίσιμος χρόνος είναι ο
χρόνος ασκήσεως της αγωγής, αφού δεν ορίζεται στο νόμο συγκεκριμένη χρονική αφετηρία.
Για την περαιτέρω όμως αναγωγή σε χρήμα των περιουσιακών αυτών στοιχείων, δηλαδή για
την εξεύρεση της αξίας τους σε χρήμα, κρίσιμος χρόνος είναι αυτός της έννομης προστασίας
δηλαδή εκείνος της ασκήσεως της αγωγής, λαμβανομένης υπόψη, υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου. 224 του ΚΠολΔ, και τις τυχόν μέχρι την πρώτη επ’ ακροατηρίου συζήτηση της
αγωγής διαφοροποιήσεις. Για την ορθή αποτίμηση της αυξήσεως της περιουσίας του υπόχρεου
πρέπει να υπολογισθεί η πραγματική αύξηση της περιουσίας με αποτίμηση και της αρχικής
περιουσίας στις τιμές του χρόνου υπολογισμού της τελικής περιουσίας. Έννοια της περιουσίας
και συμβολής του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του άλλου. Δωρεές μεταξύ των
συζύγων. Πως υπολογίζονται για τα αποκτήματα. Περιστατικά. 1101/264

Απόφαση δικαστική
Έφεση. Οριστικές αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση. Δεν προσβάλλονται οι εν μέρει
οριστικές αποφάσεις. Μη οριστική είναι η απόφαση που δέχεται ορισμένα κονδύλια και
αναβάλλει για άλλα κονδύλια. Αντίθετα εν μέρει οριστική απόφαση κατά της οποίας χωρεί
έφεση είναι εκείνη η απόφαση που αποφαίνεται οριστικώς προς ένα ή περισσοτέρους
από τους ομοδίκους και μη οριστικώς ως προς άλλους. Περιστατικά. 181/340
Οριστικές αποφάσεις. Εν μέρει οριστικές αποφάσεις με τις οποίες περατώνεται η δίκη
ως προς ορισμένα μόνο κεφάλαια ή βάσεις της αγωγής ή ως προς ορισμένους μόνο
διαδίκους ή για τα υπόλοιπα κεφάλαια, βάσεις ή για ορισμένους μόνο διαδίκους η διαφορά
δεν τέμνεται οριστικά αλλά εξακολουθεί να είναι εκκρεμής. Κατά των αποφάσεων αυτών
δεν χωρεί κατά κανόνα έφεση πριν περατωθεί η εκδίκαση όλης της διαφοράς. Αγωγή για
αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος ενός επίδικου ακινήτου, απόδοση ωφελημάτων,
δέχεται το κληρονομικό δικαίωμα του ενάγοντος και διατάσσει πραγματογνωμοσύνη για
το εφικτό της αυτούσιας διανομής. Δεν χωρεί έφεση. Περιστατικά. 506/385
Δικαστική απόφαση. Είναι νόμιμο ο πρόεδρος του δικαστηρίου να είναι και εισηγητής.
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Απορρίπτεται σχετικός λόγος έφεσης που υποστηρίζει το αντίθετο. Περιστατικά. 927/427
Αδυναμία έκδοσης δικαστικής απόφασης που διαπιστώθηκε μετά το τέλος της συζήτησης.
Η συζήτηση επαναλαμβάνεται μετά από ορισμό νέας δικασίμου και η κλήση κοινοποιείται
με επιμέλεια είτε κάποιου διάδικου είτε της γραμματείας του δικαστηρίου. Στην περίπτωση
αυτή η κλήση για τη συζήτηση και τα αποδεικτικά επίδοσης συντάσσονται ατελώς (307
ΚΠολΔ). Στη νέα συζήτηση ο απολιπόμενος διάδικος θεωρείται ως κατ΄ αντιμωλίαν
δικαζόμενος αν είχε παραστεί προσηκόντως στην προηγούμενη συζήτηση. 1135/450
Λόγοι που εμφανίσθηκαν μετά το τέλος της συζητήσεως και είναι αδύνατη η έκδοση
δικαστικής αποφάσεως. Γίνεται νέος προσδιορισμός και η κλήση κοινοποιείται με
επιμέλεια είτε διάδικου είτε της γραμματείας του δικαστηρίου (307 ΚΠολΔ). Αν στη νέα
συζήτηση, που είναι συνέχεια της πρώτης, δεν εμφανισθεί διάδικος που είχε παραστεί
προσηκόντως στην προηγούμενη συζήτηση, θεωρείται ως κατ’ αντιμωλίαν δικαζόμενος.
Μη κλήτευση διαδίκου. Η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. Ευχέρεια του δικαστηρίου
(όχι υποχρέωση) να διατάξει αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση κάποιου από τους
διαδίκους σε κάθε στάση της δίκης να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσοτέρων
εκκρεμών δικών ενώπιον του μεταξύ των ίδιων ή διαφόρων διαδίκων που υπάγονται
στην ίδια διαδικασία. Περιστατικά. 1253/ 470
Δικαστική απόφαση. Διόρθωση. Μπορεί να διορθωθεί και το διατακτικό της απόφασης
αφού αυτή η μεταβολή δεν ανατρέπει αλλά διατυπώνει ορθά τη δικαιοδοτική βούληση
και δεν αποτελεί παραβίαση του δεδικασμένου. Αν η απόφαση άφησε αδίκαστο αίτημα
του διαδίκου, δεν χωρεί διόρθωση αλλά μόνο έφεση ή αναίρεση. 1264/473

Αρμοδιότητα κατά τόπο
Κατά τόπο αρμοδιότης του δικαστηρίου. Με ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των διαδίκων
μπορεί να γίνει αρμόδιο. Αν όμως πρόκειται για μελλοντικές διαφορές, τότε απαιτείται
έγγραφη συμφωνία και εφόσον αναφέρεται σε ορισμένη έννομη σχέση. Το έγγραφο
είναι συστατικό. Οι συμπληρωματικές ρήτρες που αναφέρονται σε δελτία αποστολής
– τιμολόγια είναι έγκυρες. Περιστατικά. 861/421

Αρμοδιότητα καθ’ ύλην
Εργατικό ατύχημα. Αρμοδιότητα του Μον.Πρωτοδικείου (άρθρο 16,2 ΚΠολΔ) που δικάζει τις
αξιώσεις του εργαζόμενου ή σε περίπτωση θανάτου των κληρονόμων του κατά του εργοδότη
ή των υπ’ αυτών προστηθέντων. Η αρμοδιότητα αυτή υπάρχει όταν στρέφεται κατά των
προσώπων αυτών και όχι κατά τρίτου υπαιτίου του εργατικού αδικήματος. Τότε η αρμοδιότητα
του δικαστηρίου κάθε φορά καθορίζεται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Η καθύλην
αρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μπορεί να προταθεί με λόγο εφέσεως από τον
διάδικο στην κατ’ έφεση δίκη ανεξάρτητα αν υποβλήθηκε ή όχι η σχετική ένσταση στον πρώτο
βαθμό. Αν το δικαστήριο ήταν αναρμόδιο καθύλην, το εφετείο εξαφανίζει την εκκαλουμένη και
παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο καθύλην δικαστήριο. Περιστατικά. 695/602

Αρραβώνας
Προσύμφωνο. Προθεσμία προς υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Η σημασία της
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προθεσμίας αυτής εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά έχει απλώς το χαρακτήρα προθεσμίας
εκπληρώσεως της παροχής του συμβληθέντος οπότε η άπρακτη πάροδος της δεν επάγεται
ανατροπή του προσυμφώνου. Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (949ΚΠολΔ).
Παραδεκτά σωρεύεται με αυτήν και το αίτημα της εκπλήρωσης της δικαιοπραξίας δηλαδή
της παράδοσης του πράγματος (άρθρο 69 παρ. 1 δ και 69 παρ. 1 ΚΠολΔ). Αρραβώνας
που συμφωνήθηκε για το προσύμφωνο. Δικαιώματα του συμβληθέντος που επιθυμεί την
υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Περιστατικά. 867/45

Ασφαλιστήριο
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Καταρτίζεται από τότε που ο ασφαλιστής θα
αποδεχθεί την περί ασφαλίσεως πρόταση. Αν μεταξύ πρότασης και αποδοχής μεσολαβεί
ορισμένο χρονικό διάστημα, τότε η σύμβαση ασφάλισης δεν συνάπτεται πριν από την
αποδοχή της πρότασης και επομένως, αν στο ενδιάμεσο διάστημα συμβεί ατύχημα, τούτο
δεν καλύπτεται ασφαλιστικά. Εξαίρεση αν υπάρχει σύμβαση προσωρινής κάλυψης. Η
χορήγηση από τον ασφαλιστικό πράκτορα βεβαίωσης για την απόδειξη υποβολής της
σχετικής πρότασης δεν αποτελεί και αποδοχή της για σύναψη προσωρινής σύμβασης
για ασφαλιστική κάλυψη εκτός αν έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα και αποδεικτικά ότι
η βεβαίωση αυτή επέχει θέση προσωρινού ασφαλιστηρίου. Περιστατικά. 570/523

Ασφαλιστικά μέτρα
Ασφαλιστικά μέτρα. Εκκρεμής δίκη ενώπιον του Εφετείου. Αίτηση για λήψη ασφαλιστικών
μέτρων(δικαστική μεσεγγύηση ακινήτου) με ιδιαίτερη αίτηση. Απορρίπτεται γιατί το
Πολυμελές δικαστήριο συζητεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση
της κύριας υπόθεσης και όχι ανεξάρτητα από αυτή. Περιστατικά. 779/410

Ασφαλιστική σύμβαση
Πλαγιαστική αγωγή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα δικαιώματα που δεν ασκεί ο
οφειλέτης να είναι κεκτημένα και απαιτητά. Για την περίπτωση ασφαλιστικής συμβάσεως
απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της πλαγιαστικής αγωγής κατά του ασφαλιστή
είναι η γένεση της αξιώσεως του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή η οποία συντελείται
(κατά την κρατούσα άποψη) όχι από το χρόνο του ατυχήματος αλλά από το χρόνο της
δικαστικής ή έστω εξώδικής οχλήσεως του ασφαλισμένου από το ζημιωθέντα τρίτο γιατί
από τότε πραγματώνεται η ασφαλιστική περίπτωση (κίνδυνος). Έκτοτε δε υπολογίζεται και ο
χρόνος της παραγραφής της αξιώσεως του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή. Δικόγραφο
που περιέχει αγωγή του τρίτου κατά του ζημιώσαντος και πλαγιαστική αγωγή κατά του
ασφαλιστή είναι νόμιμο αρκεί να έχει προηγηθεί η επίδοση του εν λόγω δικογράφου στον
ασφαλισμένο αφού από τότε γεννάται η αξίωση του τελευταίου κατά του ασφαλιστή και
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 72ΚΠολΔ. Περιστατικά. 274/348
Ασφαλιστική σύμβαση. Όπου η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι από το νόμο
υποχρεωτική, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από
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αυτοκινητικά ατυχήματα, ο τρίτος έχει ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή με την
προϋπόθεση ότι έχουν προσδιοριστεί οι αναγκαίες υπηρεσίες ή τα νομικά πρόσωπα
για τη λειτουργία και τον έλεγχο της υποχρεωτικής ασφάλισης. Πλοία αναψυχής.
Επιτρέπεται η κυκλοφορία τους αν και ασφαλισμένα για αστική ευθύνη για θανάτους και
σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων
και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Ο τρίτος έχε ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή
εφόσον έχουν προσδιορισθεί οι υπηρεσίες ή τα νομικά πρόσωπα για την λειτουργία και
τον έλεγχο της υποχρεωτικής ασφάλισης. Περιστατικά. 543/520
Ασφαλιστική σύμβαση. Αγωγή της ασφαλιστικής σύμβασης κατά του ασφαλισμένου για την
καταδίκη του να της πληρώσει όσα εκείνη πλήρωσε στον τρίτο παθόντα λόγω συμβιβασμού.
Τι πρέπει να περιέχει η αγωγή αυτή για να είναι ορισμένη. Περιστατικά. 571/524
Ασφαλιστική σύμβαση. Επιτρέπεται η ασφάλιση σε δύο ασφαλιστικές εταιρείες οπότε
η κάθε μια ευθύνεται εις ολόκληρον για τη ζημία μέχρι του ασφαλιστικού ποσού (ν.
2496/1997). Ο ζημιωθείς ενάγων μπορεί να στραφεί εναντίον και των δύο ασφαλιστικών
εταιρειών με χωριστό δικόγραφο και το δικαστήριο στο διατακτικό της αποφάσεως του
επιδικάζει το οφειλόμενο ποσό χωριστά για κάθε αγωγή εφόσον υπάρχουν περισσότερα
του ενός εισαγόμενα δικόγραφα. Περιστατικά. 740/731

Αυτοκίνητο
Αδικοπραξία. Εισαγωγέας εμπορευμάτων ελαττωματικών. Φέρει ευθύνη (από αδικοπραξία)
εφόσον υπάρχει υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του της υποχρεώσεως πρόνοιας ή
ασφαλείας, από την έλλειψη της οποίας δεν ήρθη το ελάττωμα του πράγματος που
προκάλεσε τη ζημιογόνο προσβολή έννομου αγαθού. Νόμιμη η αγωγή κατά της ανώνυμης
εταιρίας που εδρεύει στην Αθήνα και ασχολείται με την εισαγωγή αυτοκινήτων. Επικουρική
αγωγή (219 ΚΠολΔ) για την περίπτωση που απορριφθεί προηγούμενη. 1088/159

Αυτοκινητικό ατύχημα
Αυτοκινητικό αδίκημα. Ασφαλιστική εταιρία. Σε περίπτωση εξαιρέσεως από την
ασφαλιστική ευθύνη, δικαιούται αν εναχθεί από τον ζημιωθέντα τρίτο, να στραφεί κατά
του ασφαλισμένου αναγωγικά, απαιτώντας όσα κατέβαλε ή θα καταβάλει στον τρίτο. Το
δικαίωμα της αναγωγής ασκείται είτε με αυτοτελή αγωγή του ασφαλιστή μετά την καταβολή
που έκανε αυτός προς τον τρίτο είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή. Η παρεμπίπτουσα αγωγή
ασκείται μόνο μεταξύ των ίδιων διαδίκων στο ίδιο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η κύρια
υπόθεση. Αν επομένως, ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος δεν είναι διάδικος στην κύρια δίκη
αλλά τρίτος, τότε η μόνη δικονομική δυνατότητα για να ασκήσει ο εναγόμενος εναντίον
του με τέτοια αγωγή είναι να τον προσεπικαλέσει στη δίκη ενώνοντας στο ίδιο δικόγραφο
και την παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης. Περιστατικά. 628/401
Αυτοκινητικό αδίκημα. Έλλειψη σχετικής άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας. Μπορεί να μην έχει
σημασία για το ατύχημα. Περιστατικά. Άδεια οδήγησης που έχει λήξει. Χωρίς σημασία για την
υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας να πληρώσει γιατί με τον σχετικό όρο οι συμβαλλόμενοι
απέβλεπαν κυρίως στο γεγονός ότι ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου έχει την ικανότητα
οδήγησης και αν είναι κάτοχος τέτοιας άδειας και όχι στην ύπαρξη σχετικών ελλείψεων όπως
είναι η περίπτωση λήξης ισχύος της και η μη ανανέωση της. Περιστατικά. 891/732
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Αποζημίωση από αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημία αποτελεί και η διακοπή του μισθού από
τον εργοδότη λόγω ανικανότητας προσφοράς εργασίας, η απώλεια διαφόρων επιδομάτων
αδείας, δώρων και ασφαλιστικής εισφοράς για τις οποίες απαλλάσσεται ο εργοδότης. Άρα
η αποζημίωση του ζημιωθέντος ισούται με το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών του
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών που ο
εργοδότης πρέπει να παρακρατεί από τις αποδοχές του μισθωτού. Περιστατικά. 707/100
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αξίωση αποζημίωσης κατά το άρθρο 928 εδ.β ΑΚ. Η υποχρέωση
αποζημίωσης του επιζώντος συζύγου λόγω στέρησης της διατροφής του παύει να υφίσταται
αφής στιγμής αυτός (επιζών σύζυγος) έλθει σε νέο γάμο, ανεξαρτήτως αν ο (δεύτερος) γάμος
λύθηκε μεταγενέστερα ή διακόπηκε η συμβίωση από οιονδήποτε. Αυτός ο περιορισμός δεν
ισχύει για τα τέκνα γιατί ο δεύτερος σύζυγος δεν έχει υποχρέωση να τα διατρέφει. Καθορισμός
ύψους διατροφής. Γίνεται με βάση τον μαθηματικό τύπο Ε= αΧλ/λ+1. Υπολογισμός με ακρίβεια.
Περιστατικά. 696/246
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή κατά του κυρίου του ζημιογόνου μοτοποδηλάτου. Υπάγεται
στη διετή παραγραφή. Περιστατικά. 524/725
Αυτοκινητικό ατύχημα. Κ.Ο.Κ. Η παράβαση διατάξεων του δεν θεμελιώνει αυτή καθεαυτή
υπαιτιότητα στην επέλευση ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο, η στάθμιση του οποίου
από το δικαστήριο της ουσίας, θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου
μεταξύ της συγκεκριμένης πράξης και του επελθέντος αποτελέσματος. 545/726
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζώνη ασφαλείας. Η μη συμμόρφωση του οδηγού προς την υποχρέωση
να φέρει ζώνη δεν θεμελιώνει μόνη αυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού
ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο η στάθμιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας
θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου. Περιστατικά. 590/726
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημία σε βάρος αγρότη που τραυματίστηκε. Πως υπολογίζεται η
ζημία από την αποχή από την εργασία του(καλλιέργεια αγρών). Συνυπαιτιότητα και για
τη μη χρησιμοποίηση κράνους σε ποσοστό 20%. Δεν επηρεάζεται η αποζημίωση από τη
συνυπαιτιότητα αυτή αφού τα σχετικά κονδύλια και η προς εργασία ανικανότητα σχετίζονται
με τις άλλες σωματικές βλάβες που υπέστη ο παθών και όχι με την εγκεφαλική διάσειση με
την οποία συνδέεται και ενέχεται η έλλειψη προστατευτικού κράνους. Περιστατικά. 683/729
Αυτοκινητικό ατύχημα. Η υποκατάσταση του ΙΚΑ στις παροχές του προς ασφαλισμένο
που τραυματίσθηκε (ή θανατώθηκε) γίνεται αυτοδίκαια και επέρχεται από τότε που
γεννήθηκε η αξίωση του ασφαλισμένου και σε περίπτωση θανατώσεως του των μελών
της οικογενείας του, ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη αποφάσεως του διοικητή του
ΙΚΑ. Η υποκατάσταση περιλαμβάνει και εκείνες τις αξιώσεις που έχουν, σε περίπτωση
θανατώσεως του ασφαλισμένου η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του για αποζημίωση
λόγω στερήσεως της διατροφής. Αγωγή του ΙΚΑ κατά του υπαιτίου τρίτου. Στοιχεία που
είναι απαραίτητα για να είναι ορισμένη (θάνατος υπαιτιότητα, στοιχεία για αντικειμενική
ευθύνη κλπ. Περιστατικά. Η διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ που προβλέπει τη
σωρευτική απόληψη σύνταξης και της αποζημιώσεως κατά το άρθρο 928 ΑΚ δεν ισχύει
για το ΙΚΑ (μόνο). Απαίτηση για διατροφή του συζύγου και των ανήλικων τέκνων. Πως
προσδιορίζεται. Περιστατικά. 996/735
Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός γυναίκας ηλικίας 65 ετών, με ανικανότητα 67%
και συνταξιούχος του ΙΚΑ λόγω της αναπηρίας της. Μετά τον τραυματισμό της η
αναπηρία έγινε 80%. Δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση κατά το άρθρο 931 ΑΚ γιατί
ο τραυματισμός της δεν επηρεάζει αρνητικά την οικονομική κατάσταση της. 1217/744
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Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός που στερείται άδειας οδήγησης. Δεν είναι υποχρεωτικά
συνυπαίτιος στο ατύχημα αν δεν υπάρχει αιτιωδώς συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς
του και του επελθόντος συμβάντος. Κράνος. Παράλειψη χρήσεως. Συνυπαίτιος ο οδηγός
σε ποσοστό 20%. Περιστατικά. 1250/745

Β
Βλαπτική μεταβολή
Σύμβαση εργασίας. Μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας που βλάπτει υλικώς ή
ηθικώς τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος, έχει το δικαίωμα αν δεν αποδεχθεί την μεταβολή,
ή να την θεωρήσει ως άτυπη καταγγελία της σύμβασης και να ζητήσει την προβλεπόμενη
αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία ή να εμμείνει στους αρχικούς συμβατικούς
όρους αξιώνοντας την τήρηση τους. Δικαίωμα του εργοδότη να μεταβάλλει μονομερώς
τους όρους της εργασίας υπάρχει όταν έχει επιφυλάξει το δικαίωμα αυτό με σχετικό όρο
της σύμβασης ή όταν παρέχεται το δικαίωμα αυτό από συλλογική σύμβαση, διαιτητική
απόφαση, κανονισμό εργασίας ή πρακτική της εκμετάλλευσης. ΚΤΕΛ. Κανονισμός του
προσωπικού. Περιστατικό βλαπτικής μεταβολής. 25/581
Δημοτική Μουσική Πατρών. Περιορισμός από τη διοίκηση της των ημερών εργασίας κατά
εβδομάδα. Είναι βλαπτική μεταβολή και υποχρεούται σε αντίστοιχη αποζημίωση των
εργαζομένων. Υποχρέωση παροχής στολών στους εργαζομένους κάθε έτος (….κ.λ.π) Αν
δεν παρασχεθούν υποχρεώνεται η Δ.Μ.Π να πληρώσει την αξία τους. Περιστατικά. 818/607

Βοσκότοποι
Δημόσιες γαίες κατά το οθωμανικό δίκαιο. Ανήκουν κατά κυριότητα στο τούρκικο δημόσιο
και ο ιδιώτης δεν μπορούσε να αποκτήσει κυριότητα με χρησικτησία. Κατά το προϊσχύσαν
του ΑΚ δίκαιο ήταν δυνατή η κτήση κυριότητας από ιδιώτη με έκτατη χρησικτησία στα
δημόσια κτήματα εφόσον η τριαντακονταετής νομή του είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915.
Λειβάδια και βοσκότοποι. Δυνατή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία και εφόσον
η τριαντακονταετής νομή είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915. Περιστατικά. 1216/202

Γ
Γάμος
Τέκνα που γεννήθηκαν από γάμους οι οποίοι τελέσθηκαν πριν από τη δημοσίευση του ν.
1250/1982 στο εξωτερικό σύμφωνα με τον τύπο της χώρας τέλεσης τους, εφόσον ο ένας
από τους συζύγους ήταν Έλληνας, θεωρούνται γνήσια από τη γέννηση τους. Γάμοι που
τελέστηκαν πριν το νόμο αυτό, αποκτούν αναδρομική ισχύ εκτός αν στη συνέχεια τελέστηκε
νέος έγκυρος γάμος ή αν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που
αναγνωρίζει ότι ο γάμος αυτός είναι ανυπόστατος αλλιώς τα τέκνα θεωρούνται γεννημένα
σε γάμο. Πότε υπάρχουν κληρονομικά δικαιώματα των τέκνων αυτών. 682/242
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Γιαγιά
Ανήλικα τέκνα. Επικοινωνία με τον παππού και τη γιαγιά επιβάλλεται και ρυθμίζεται η
επικοινωνία τους με δικαστική απόφαση. Περιστατικά. 517/227

Γκαράζ
Πολυκατοικία. Αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία στο ισόγειο- πυλωτή για υποχρεωτική χρήση
στεγασμένου ΓΚΑΡΑΖ. Μετατροπή του χώρου αυτού σε χώρο κύριας χρήσης και νομιμοποίηση
της από την πολεοδομική υπηρεσία. Απαγορεύεται η μετατροπή της χρήσης και δικαιούνται οι
συνιδιοκτήτες να ζητήσουν με αγωγή τους την αναγνώριση της μεταβολής της χρήσης χωρίς
να ευσταθεί η ένσταση καταχρηστικής ένστασης του δικαιώματος. Περιστατικά. 6/746

Γ.Ο.Κ.
Αρνητική αγωγή. Έννοια και περιεχόμενο. Παράβαση του Γ.Ο.Κ. Παράβαση διατάξεων
του. Δεν δημιουργούν συνήθως ιδιωτικά δικαιώματα υπέρ τρίτων αλλά δημιουργούν, κατ΄
αρχήν σφαίρα εξουσίας της διοίκησης, η δράση της οποίας υπόκειται στον ακυρωτικό
έλεγχο των διοικητικών δικαστηρίων. Κάθε διαφορά περί την παράβαση όρων δομήσεως και
περιορισμών και που έχει ως αντικείμενο την καθαίρεση του κτίσματος που κατασκευάσθηκε
παρανόμως, διαφεύγει από την κατά το άρθρο 1 ΚΠολΔ δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών
δικαστηρίων. Δικαίωμα αποζημιώσεως από αδικοπραξία.(914ΑΚ). Η παράβαση διάταξης
του τέθηκε αποκλειστικώς για την προστασία του γενικού συμφέροντος δεν γεννά δικαίωμα
αποζημίωσης ούτε στην περίπτωση κατά την οποία με την εν λόγω διάταξη θεραπεύεται
εμμέσως (από τη φύση των πραγμάτων) και το θιγόμενο με την παράβαση της ατομικό
συμφέρον το οποίο όμως δεν σκόπησε να προστατεύσει ο νομοθέτης. Διατάξεις του Γ.Ο.Κ.
με τις οποίες επιβάλλονται όροι και περιορισμοί δόμησης (ακάλυπτος χώρος, ελάχιστη
απόσταση του κτιρίων κ.λ.π.) δεν ενέχουν σύσταση δουλείας υπέρ των όμορων ιδιοκτησιών
και σκοπούν αποκλειστικώς την προστασία του γενικού συμφέροντος. 93/168

Γονική μέριμνα
Τέκνα ανήλικα. Θέματα που αναφέρονται στην άσκηση της γονικής μέριμνας ανηλίκου,
επιμέλεια τους και επικοινωνία των γονέων και των λοιπών ανιόντων με αυτά. Απαραίτητα
με ποινή απαραδέκτου το στάδιο προδικασίας (681Β και 681Γ Κ.Πολ.Δ) ενώπιον του
Μον. Πρωτοδικείου, Πολ. Πρωτοδικείου και του εφετείου για τη συμβιβαστική επίλυση
της διαφοράς που απαιτεί ακρόαση των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους καθώς
και η λήψη υπόψη της γνώμης των ανηλίκων, εφόσον αυτά έχουν την ωριμότητα. Αν δεν
τηρηθεί η προδικασία αυτή, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο
για να προσέλθουν απαραιτήτως οι διάδικοι. 688/244
Γονική μέριμνα. Αντικατάσταση των ασκούντων αυτήν (πατέρα ή μητέρας ή αμφοτέρων).
Η απόφαση που θα εκδοθεί είναι τελεσίδικη και δεν χωρεί εναντίον της έφεση (άρθρο
47 εδ. α του ν. 2447/1996). Περιστατικά. 746/251
Γονική μέριμνα. Πώληση από τον ασκούντα αυτήν πατέρα ανηλίκου ακινήτων του τελευταίου
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βάσει αδειών εκποίησης του δικαστηρίου. Χρησιμοποίηση του τιμήματος όχι για αγορά
ακινήτων για λογ/σμό του ανηλίκου όπως ορίζουν οι άδειες του δικαστηρίου αλλά για
ατομικούς σκοπούς. Υποχρέωση του πατέρα να αποζημιώσει τον ανήλικο με το ποσό
που εισέπραξε από την πώληση του ακινήτου λόγω αδικοπραξίας. Περιστατικά. 878/254

Γονική παροχή
Νόμιμη μοίρα. Γονική παροχή. Η γονική παροχή αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το ποσό
που υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Για την εξεύρεση της νόμιμης
μοίρας προστίθεται και η αξία της γονικής παροχής, άσχετα αν η παροχή αυτή γίνεται με
τον τύπο της δωρεάς, αρκεί να γίνεται από ελευθεριότητα και όχι από νομική υποχρέωση.
Σε μέμψη όμως υπόκεινται μόνο οι δωρεές. Αν η γονική παροχή δεν αποτελεί δωρεά,
δεν προσβάλλεται ως άστοργη δωρεά. Περιστατικά. 105/285
Γραμμάτια έντοκα Ελληνικού Δημοσίου
Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (ν.2198/1994). Μπορεί να αποκτηθούν στο όνομα
περισσοτέρων προσώπων με τη συμφωνία ότι καθένα από αυτά μπορεί να κάνει χρήση των
τίτλων εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών. Ο συνδικαιούχος που αναλαμβάνει
ολόκληρο το ποσό δεν διαπράττει υπεξαίρεση ούτε γίνεται πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία.
Κατάθεση από τον συνδικαιούχο σε κοινό λ/σμό δικών του χρημάτων. Αν αναλάβει αυτός
ολόκληρο το ποσό, υποχρεούται να αποδώσει το μισό στον άλλο συνδικαιούχο λόγω του
κοινού λογαριασμού εκτός αν επικαλείται και αποδεικνύει άλλη συμφωνία. 1156/554

Δ
Δεδικασμένο
Δεδικασμένο. Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας. Αποτελεί δεδικασμένο μεταξύ των
διαδίκων και εμποδίζει την εκ νέου έρευνα του θέματος αυτού σε νέα καταψηφιστική
αγωγή των ιδίων εναγόντων και εναγομένων. Περιστατικά. 1020/188
Διατροφή. Αν μεταβληθούν οι όροι της διατροφής το δικαστήριο μπορεί να μεταρρυθμίσει
την απόφαση ή και να διατάξει την παύση της διατροφής. Αν η μεταβολή επήλθε σε χρόνο
κατά τον οποίο ήταν δυνατό να προταθεί αυτή και δεν προτάθηκε, τότε καλύπτεται από το
δεδικασμένο που θα προκύψει από την απόφαση, και δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση νέας
αγωγής προς μεταρρύθμιση. Η μεταβολή μπορεί να ζητηθεί με τις προτάσεις ή με την άσκηση
παρεμπίπτουσας αγωγής ή άσκηση εφέσεως. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών μετά
την έκδοση της οριστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, πρέπει να ασκηθεί έφεση
εφόσον εντός της προθεσμίας ασκήσεως της επήλθε η μεταβολή και τα περιστατικά αυτά
πρέπει να προταθούν με την έφεση κατά της οριστικής απόφασης. Αν η μεταβολή επήλθε
μετά την τελευταία συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ή μετά την προθεσμία ασκήσεως
της εφέσεως, είναι δυνατό να ζητηθεί με αγωγή η μεταρρύθμιση της απόφασης που επιδίκασε
διατροφή λόγω μεταβολής των συνθηκών. Αυτά ισχύουν και στην περίπτωση συμβατικού
καθορισμού της διατροφής. Στοιχειώδης διατροφή. Έννοια. 170/216
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Οικογενειακή στέγη σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης(1393 εδ. α και
β ΑΚ). Η απόφαση του δικαστηρίου είναι προσωρινή και διαρκεί όσο η διάσταση των
συζύγων και μένουν αμετάβλητα τα πραγματικά περιστατικά που την υπαγορεύουν.
Η απόφαση δεν αποτελεί οριστικό δεδικασμένο και μπορεί να αναθεωρηθεί όταν το
επιβάλλουν οι περιστάσεις και παύει η ισχύς της αυτοδικαίως μετά την αμετάβλητη
απόφαση που λύνει ή ακυρώνει το γάμο οπότε οι σχέσεις αναφορικά με την κυριότητα,
τη νομή και τη χρήση του ακινήτου διέπονται από τις γενικές διατάξεις. 634/241
Δεδικασμένο. Όταν προκύπτει από τελεσίδικη απόφαση δεδικασμένο και όταν το
αντικείμενο της δίκης που διεξάγεται μεταξύ των ίδιων προσώπων είναι διαφορετικό από
εκείνο που ζητήθηκε στη δίκη που προηγήθηκε, έχει όμως ως αναγκαία προϋπόθεση
την ύπαρξη του δικαιώματος που κρίθηκε στη δίκη εκείνη. Τούτο συμβαίνει και όταν στη
νέα δίκη πρόκειται να κριθεί η ίδια έννομη σχέση και το ίδιο νομικό ζήτημα με αυτό το
οποίο κρίθηκε με την προηγούμενη απόφαση. Περιστατικά. 187/342
Δεδικασμένο. Δεσμευτικότητα του. Έννοια. 884/424
Αναγκαστική εκτέλεση. Μπορεί να γίνει μόνο με εκτελεστό τίτλο. Προϋπόθεση της
εγκυρότητας της επιταγής προς πληρωμή είναι η συμφωνία αυτής με το περιεχόμενο
του τίτλου στον οποίο στηρίζεται η εκτέλεση. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική
απόφαση, το ποσό που αναφέρεται στην επιταγή προς πληρωμή, πρέπει να είναι εκείνο
που υποχρεώθηκε ο οφειλέτης να πληρώσει τελεσίδικα με την απόφαση έστω και αν
εσφαλμένως επιδικάσθηκε μικρότερο ποσό από το πράγματι οφειλόμενο. Αυτό γιατί η
κρίση του δικαστηρίου καλύπτεται από το δεδικασμένο που καταλαμβάνει όχι μόνο το
κυρίως δικαίωμα που κρίθηκε με την απόφαση αλλά και κάθε παρεπόμενο για το οποίο
αρμοδίως έκρινε το δικαστήριο όπως είναι το δικαίωμα για τους τόκους της απαίτησης
που επιδικάσθηκε από το δικαστήριο. Περιστατικά. 1107/455
Αλληλόχρεος λογαριασμός. Χαρακτηριστικά του. 226/493
Διαταγή πληρωμής. Δεν φέρει το χαρακτήρα δικαστικής απόφασης αλλά αποτελεί απλώς
τίτλο εκτελεστό. Ως προς την επιδικασθείσα απαίτηση αποκτά ισχύ δεδικασμένου αν επιδοθεί
δυο φορές στον οφειλέτη και ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή ή η ανακοπή που ασκήθηκε
είναι εκπρόθεσμη ή απορρίφθηκε τελεσίδικα. Απαράδεκτοι λόγοι ανακοπής που παρόλο
που ήταν γεννημένοι και μπορούσαν να προβληθούν, δεν προβλήθηκαν σε μια από τις
δύο ανακοπές κατά της διαταγής ή δεν προβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Περιστατικά. 73/566
Αλβανός υπήκοος που εμφανίστηκε στις ελληνικές αρχές ως έλληνας με ψευδές
αλβανικό διαβατήριο ως προς το επώνυμο. Ακύρωση του διαβατηρίου αυτού με
τελεσίδικη απόφαση αλβανικού δικαστηρίου. Αποτελεί δεδικασμένο αυτό για τα Ελληνικά
Δικαστήρια. Περιστατικά. 1105/720

ΔΕΗ
ΔΕΗ. Διακοπή ρεύματος και πρόκληση ζημιών σε θερμοκήπιο. Υποχρεούται η ΔΕΗ να
αποζημιώσει το ζημιωθέντα παραγωγό. Έχουμε όμως και συντρέχον πταίσμα σε ποσοστό
30% του παραγωγού γιατί δεν φρόντισε να είναι εφοδιασμένος με εφεδρική γεννήτρια
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Υπολογισμός της ζημίας. Περιστατικά. 737/106
Δ.Ε.Η. Χώρος για εγκατάσταση υποσταθμού. Η δια του εδαφίου 2 της πιο πάνω διατάξεως
(άρθρ.12 παρ. 4 του ν. 4483/1965) παραπομπή στις διατάξεις περί αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως δεν περιλαμβάνει και παραπομπή στις ουσιαστικές προϋποθέσεις

818

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

κήρυξης της απαλλοτρίωσης, αφού αυτές έχουν εφαρμογή στην περίπτωση της
στέρησης της ιδιοκτησίας και όχι της επιβολής νόμιμου γενικού περιορισμού, αλλά μόνο
στον προσωρινό ή οριστικό καθορισμό της αποζημίωσης και στην καταβολή της στον
βλαπτόμενο ιδιοκτήτη. Η αποζημίωση περιλαμβάνει κάθε θετική και αποθετική ζημία
που τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο που αυτός υφίσταται από την εφαρμογή στο ακίνητο του
νόμιμου αυτού περιορισμού της κυριότητας του. Ποια η ζημία. 159/658

Δελτίο παροχής υπηρεσιών
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Διάκριση από τη σύμβαση έργου και σύμβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών. Ο τρόπος καταβολής του μισθού του εργαζομένου δεν είναι κρίσιμο στοιχείο για
τον χαρακτηρισμό της σύμβασης εργασίας ή έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Ασφάλιση στο
ΙΚΑ ή στο ΤΕΒΕ, η έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών από τον εργαζόμενο, η παρακράτηση
φόρου ελευθέρων επαγγελματιών από τον εργοδότη δεν αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια
χαρακτηρισμού της απασχόλησης της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Τέτοια σύμβαση
καθίσταται έκδηλη όταν εκείνος που παρέχει την εργασία του διατηρεί ίδια επαγγελματική
στέγη και εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Περιστατικά. 889/630

ΔΕΥΑ
Δημοτικές επιχειρήσεις. Δ. Ε.Υ.Α. Διενέξεις με εργολάβο κατασκευής έργου. Όταν δεν
καταρτίστηκε εργολαβική σύμβαση και όταν δεν καταρτίσθηκε συμφωνία με τους τύπους που
προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ο εργολάβος δεν έχει ευθεία αγωγή από την σύμβαση αλλά
από αδικαιολόγητο πλουτισμό και η διαφορά αυτή υπάγεται στην καθύλην αρμοδιότητα των
πολιτικών δικαστηρίων. Οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα εφαρμόζονται σε
έργα Δ.Ε.Υ.Α. στις εκσκαφές για ανεύρεση ύδατος και για εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης
και όχι οι λοιπές διατάξεις του Κώδικα αυτού που αφορούν την προδικασία για την άσκηση
της αγωγής κατά των Δήμων και Κοινοτήτων. Περιστατικά. 163/661

Δήλωση βουλήσεως
Προσύμφωνο. Προθεσμία προς υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Η σημασία της
προθεσμίας αυτής εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά έχει απλώς το χαρακτήρα προθεσμίας
εκπληρώσεως της παροχής του συμβληθέντος οπότε η άπρακτη πάροδος της δεν επάγεται
ανατροπή του προσυμφώνου. Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (949ΚΠολΔ).
Παραδεκτά σωρεύεται με αυτήν και το αίτημα της εκπλήρωσης της δικαιοπραξίας δηλαδή
της παράδοσης του πράγματος (άρθρο 69 παρ. 1 δ και 69 παρ. 1 ΚΠολΔ). Αρραβώνας
που συμφωνήθηκε για το προσύμφωνο. Δικαιώματα του συμβληθέντος που επιθυμεί την
υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Περιστατικά. 867/45

Δημόσια έργα
Απόφαση τελεσίδικη διοικητικού Εφετείου που δίκασε προσφυγή για αμοιβή από
εκτέλεση δημοσίων έργων. Επιταγή προς πληρωμή κατά του δήμου (εργοδότη) και για
τους τόκους που δεν επιδικάσθηκαν από το διοικητικό Εφετείο. Ανακοπή ενώπιον του
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Μον. Πρωτοδικείου. Ακύρωση της επιταγής. Περιστατικά. 1107/455
Διαταγή πληρωμής σε υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών
δικαστηρίων. Είναι αμφισβητούμενο ζήτημα αν ευσταθεί η ανακοπή κατά της διαταγής.
Δημόσια έργα. Οφειλομένη αμοιβή από τον υπόχρεο εργοδότη (ν.π.δ.δ. κλπ). Δεν
εκδίδεται διαταγή πληρωμής γιατί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση της διαταγής
είναι η ύπαρξη δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων. Οι διαφορές όμως από τη
συζήτηση των δημοσίων έργων υπάγονται στο διοικητικό εφετείο. Συνεπώς ο καθού η
διαταγή δεν μπορεί να προσφύγει στο πολιτικό δικαστήριο με ανακοπή. Έτσι εσφαλμένα
εκδίδεται διαταγή πληρωμής υπέρ απαιτήσεως επί αντικειμένου που δεν υπάγεται στη
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Περιστατικά. 286/571

Δημόσια κτήματα - Γαίες
Δημόσιες γαίες κατά το οθωμανικό δίκαιο. Ανήκουν κατά κυριότητα στο τούρκικο δημόσιο
και ο ιδιώτης δεν μπορούσε να αποκτήσει κυριότητα με χρησικτησία. Κατά το προϊσχύσαν
του ΑΚ δίκαιο ήταν δυνατή η κτήση κυριότητας από ιδιώτη με έκτατη χρησικτησία στα
δημόσια κτήματα εφόσον η τριαντακονταετής νομή του είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915.
Λειβάδια και βοσκότοποι. Δυνατή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία και εφόσον η
τριαντακονταετής νομή είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915. Περιστατικά. 1216/202
Δημόσια Κτήματα. Παράνομη κάρπωση από τρίτον. Εκδίδεται πρωτόκολλο που επιβάλλει αποζημίωση
σε βάρος του. Το πρωτόκολλο προσβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του ενώπιον του
Ειρηνοδικείου ή Μον. Πρωτοδικείου, ανάλογα με το ποσό της αποζημίωσης και δικάζεται με την διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της απόφασης που εκδίδεται χωρούν ένδικα μέσα. Προϋποθέσεις
έκδοσης του πρωτοκόλλου. Πάντως δεν απαιτείται υπαιτιότητα εκείνου που κάνει χρήση του δημοσίου
κτήματος. Η αποζημίωση έχει χαρακτήρα ανταλλάγματος για την ωφέλεια που αποκομίζει αυτός από
τη χρήση του. Το πρωτόκολλο εκδίδεται από την Κτηματική Υπηρεσία. Αρμόδιος για την κοινοποίηση
της ανακοπής είναι ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο και δεν
απαιτείται πρόσθετη κοινοποίηση στον Υπουργό των Οικονομικών. Λόγος ανακοπής ότι το πρωτόκολλο
στερείται αιτιολογίας. Απορρίπτεται. Ελλιπής λόγος ανακοπής. Περιστατικά. 442/672

Δημόσιο
Δημόσιο. Μισθώσεις για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών. Έχει εφαρμογή και σε αυτές το
άρθρο 288ΑΚ. Η χρησιμοποίηση του μισθίου μετά τη λήξη της μισθώσεως θεωρείται κατ’
εξαίρεση ως σιωπηρή παράταση της μίσθωσης κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί
να υπάρχει η μισθωτική σύμβαση για την οποία καταβάλλεται μίσθωμα ίσο προς αυτό της
μισθώσεως που έληξε με την προϋπόθεση του άρθρου 611 ΑΚ. Δηλαδή εφόσον, ο μισθωτής
εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το μισθίο και μετά τη λήξη της μίσθωσης και ο εκμισθωτής το
γνωρίζει και δεν εναντιώνεται στην χρησιμοποίηση με ρητή εξώδικη όχληση (άρθρο 340
ΑΚ) προς το μισθωτή προς απόδοση του μισθίου. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να
γίνει σιωπηρή παράταση της μίσθωσης. Περιστατικά για την αναπροσαρμογή. 598/396

Δημόσιες Υπηρεσίες
Δημόσιο. Μισθώσεις για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών. Έχει εφαρμογή και σε αυτές το

820

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

άρθρο 288ΑΚ. Η χρησιμοποίηση του μισθίου μετά τη λήψη της μισθώσεως θεωρείται κατ’
εξαίρεση ως σιωπηρή παράταση της μίσθωσης κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί
να υπάρχει η μισθωτική σύμβαση για την οποία καταβάλλεται μίσθωμα ίσο προς αυτό της
μισθώσεως που έληξε με την προϋπόθεση του άρθρου 611 ΑΚ. Δηλαδή εφόσον, ο μισθωτής
εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το μισθίο και μετά τη λήξη της μίσθωσης και ο εκμισθωτής το
γνωρίζει και δεν εναντιώνεται στην χρησιμοποίηση με ρητή εξώδικη όχληση (άρθρο 340
ΑΚ) προς το μισθωτή προς απόδοση του μισθίου. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να
γίνει σιωπηρή παράταση της μίσθωσης. Περιστατικά για την αναπροσαρμογή. 598/396

Δημόσιος υπάλληλος
Προσβολή προσωπικότητας με αναφορά κατά δημοσίου υπαλλήλου (αξιωματικού) προς
τους προϊσταμένους του. Έννοια γεγονότος. 273/14

Δημόσιες γαίες
Δημόσιες γαίες κατά το οθωμανικό δίκαιο. Ανήκουν κατά κυριότητα στο τούρκικο δημόσιο
και ο ιδιώτης δεν μπορούσε να αποκτήσει κυριότητα με χρησικτησία. Κατά το προϊσχύσαν
του ΑΚ δίκαιο ήταν δυνατή η κτήση κυριότητας από ιδιώτη με έκτατη χρησικτησία στα
δημόσια κτήματα εφόσον η τριαντακονταετής νομή του είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915.
Λειβάδια και βοσκότοποι. Δυνατή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία και εφόσον η
τριαντακονταετής νομή είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915. Περιστατικά. 1216/202

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας
Δημοτικές επιχειρήσεις. Δ. Ε.Υ.Α. Διενέξεις με εργολάβο κατασκευής έργου. Όταν δεν
καταρτίστηκε εργολαβική σύμβαση και όταν δεν καταρτίσθηκε συμφωνία με τους τύπους που
προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ο εργολάβος δεν έχει ευθεία αγωγή από την σύμβαση αλλά
από αδικαιολόγητο πλουτισμό και η διαφορά αυτή υπάγεται στην καθύλην αρμοδιότητα των
πολιτικών δικαστηρίων. Οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα εφαρμόζονται σε
έργα Δ.Ε.Υ.Α. στις εκσκαφές για ανεύρεση ύδατος και για εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης
και όχι οι λοιπές διατάξεις του Κώδικα αυτού που αφορούν την προδικασία για την άσκηση
της αγωγής κατά των Δήμων και Κοινοτήτων. Περιστατικά. 163/661
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (άρθρο 286). Προμήθειες υλικών πάσης φύσεως και
έργα δήμων. Απαιτούμενος τύπος (το έγγραφο) είναι συστατικός. Περιστατικά. 846/

Δημοσιογραφία
Δημοσιογραφία. Η ελευθεροτυπία καθιερώνεται από το Σύνταγμα. Το δικαίωμα όμως αυτό
υπόκειται κατά τα άρθρα 14. και 25.3 του Συντάγματος και 281 ΑΚ. Στους περιορισμούς
των νόμων με τους οποίους επιδιώκεται να παρεμποδιστεί η ελευθεροτυπία και η
άρρηκτα συνδεόμενη με αυτήν ελεύθερη δημοσιογραφία, αλλά και να προστατευθούν τα
άτομα, τα νομικά πρόσωπα και το κοινωνικό σύνολο από την καταχρηστική άσκηση του
συνταγματικού αυτού δικαιώματος. Τα όρια μεταξύ του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας
και της ελεύθερης δημοσιογραφίας παραμένουν δυσδιάκριτα, σε ικανοποιητικό βαθμό
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προσδιορίζονται ως προς την προστασία της τιμής και της υπόληψης άρα και της
προσβολής της προσωπικότητας από τις διατάξεις των άρθρων 361-363 του ΠΚ.
Προσωπικότητα. Προσβολή της. Για την επιδίκαση αποζημίωσης απαιτείται κατά την
κρατούσα στη νομολογία άποψη υπαιτιότητα. Προσβολή με την τηλεόραση. Συκοφαντική
δυσφήμιση. Προϋποθέσεις. Περιστατικά. 477/20

Δημοτικές επιχειρήσεις
Δημοτικές επιχειρήσεις. Δ.Ε.Υ.Α. Διενέξεις με εργολάβο κατασκευής έργου. Όταν δεν
καταρτίστηκε εργολαβική σύμβαση και όταν δεν καταρτίσθηκε συμφωνία με τους τύπους που
προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ο εργολάβος δεν έχει ευθεία αγωγή από την σύμβαση αλλά
από αδικαιολόγητο πλουτισμό και η διαφορά αυτή υπάγεται στην καθύλην αρμοδιότητα των
πολιτικών δικαστηρίων. Οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα εφαρμόζονται σε
έργα Δ.Ε.Υ.Α. στις εκσκαφές για ανεύρεση ύδατος και για εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης
και όχι οι λοιπές διατάξεις του Κώδικα αυτού που αφορούν την προδικασία για την άσκηση
της αγωγής κατά των Δήμων και Κοινοτήτων. Περιστατικά. 163/661

Διαδικασία εκούσια
Δικαστική συμπαράσταση άρθρου 1666 και 1688 ΑΚ. Ενοποιούνται οι θεσμοί της δικαστικής
απαγόρευσης και της δικαστικής αντίληψης. Ποιοι υποβάλλονται και ποιοι νομιμοποιούνται
να κινήσουν τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης. Εκούσια διαδικασία. Ποιοι είναι
διάδικοι γενικά και ειδικότερα στην δίκη της δικαστικής συμπαράστασης. 227/218
Ακούσια νοσηλεία ψυχασθενούς. Νομιμοποιείται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών να υποβάλλει
αίτηση στο Μον. Πρωτ. της κατοικίας που δικάζει κατά την εκούσια διαδικασία μόνον εφόσον
δεν υπάρχουν ορισμένοι συγγενείς μεταξύ των οποίων και αδελφός. Σε τέτοια περίπτωση
απορρίπτεται η αίτηση του εισαγγελέως Πρωτοδικών. Περιστατικά. 604/235

Διάδικος
Διάδικος (62ΚΠολΔ). Προϋποθέσεις δυνατότητας να είναι διάδικος η ανώνυμη εταιρεία.
Έφεση που ασκείται από νομικό πρόσωπο που νικήθηκε στη δίκη αλλά δεν υπάρχει
κατά το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου είναι απαράδεκτη και απορριπτέα. Ανώνυμη
εταιρεία. Μετά τη συγχώνευση της (είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας)
από την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως του αρμοδίου υπουργού Ανάπτυξης,
σε δίκες που έχουν αρχίσει με συμμετοχή της απορροφώμενης εταιρείας, νομιμοποιείται
ενεργητικά και παθητικά μόνο η απορροφώσα εταιρεία γιατί η απορροφηθείσα δεν έχει
την ικανότητα να είναι διάδικος. Άσκηση εφέσεως από την απορροφηθείσα ανώνυμη
εταιρία. Είναι απαράδεκτη. Η νέα εταιρία συνεχίζει ως διάδοχος των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων τις εκκρεμείς δίκες. Περιστατικά. 1265/474

Διαζύγιο
Διαζύγιο. Ο σύζυγος που έχει προσβληθεί έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση του γάμου
και μόνον όταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το διαζευκτικό παράπτωμα
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είναι τέτοιες που εκφεύγουν των ορίων της συνήθους δοκιμασίας που συνεπάγεται για
τον αναίτιο σύζυγο. Παράβαση από τον άλλο των συζυγικών καθηκόντων. Πρέπει να
γίνει δεκτό ότι είναι δυνατή η επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης.
Αγωγή κατά τρίτου προσώπου που είχε συνάψει ερωτικό δεσμό με τη σύζυγο του
ενάγοντος για καταβολή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης. Πότε μπορεί να επιδικασθεί
τέτοια αποζημίωση. Περιστατικά. 240/224
Διαζύγιο. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση διατροφής μετά τη λύση του γάμου. Πότε δεν δικαιούται
ο σύζυγος. Δεν δύναται να αξιωθεί η εκποίηση του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου αν η
διατήρηση του επιβάλλεται από λόγους προνοίας προς εξασφάλιση του τέως συζύγου στο
μέλλον για την αντιμετώπιση έκτακτης οικονομικής ανάγκης. Διατροφή για το παρελθόν από την
όχληση. Όχληση είναι και η επίδοση αίτησης για την προσωρινή επιδίωξη διατροφής. Διατροφή
σε διάσταση του συζύγου. Διατροφή συζύγου μετά το διαζύγιο. Περιστατικά. 589/228
Διαζύγιο συναινετικό. Άσκηση έφεσης από τον ένα διάδικο αν και νίκησε στην πρωτόδικη
δίκη που δέχθηκε την αίτηση και λύθηκε ο γάμος. Επιτρέπεται η έφεση γιατί στις δίκες του
διαζυγίου στις οποίες προέχει το δημόσιο συμφέρον με τη μορφή της διατηρήσεως του γάμου
ως κοινωνικού θεσμού. Η έννοια της βλάβης θα αναζητηθεί σε ευρύτερα πλαίσια με κριτήριο
ότι το συμφέρον αυτό επιτυγχάνεται με την αποφυγή της λύσεως του γάμου, όταν δηλαδή αυτό
επιδιώκει με την έφεση ο διάδικος που νίκησε πρωτοδίκως. Επιτρεπτή κοινή έφεση αμφοτέρων
των συζύγων. Αντιμετώπιση της προθεσμίας της εφέσεως. Περιστατικά. 1302/282

Διαθήκη
Διαθήκη. Ανίκανοι προς σύνταξη της. Ανίκανος είναι και όσοι δεν έχουν την ικανότητα
να διαβάζουν χειρόγραφα, έστω και αν είναι ικανοί να γράψουν αλλά από πάθηση ή
αδυναμία των οφθαλμών δεν δύναται να διαβάσουν τα γραφόμενα αφού δεν είναι σε
θέση να ελέγξουν σε κάθε στιγμή αν τα γραφόμενα τους αντιστοιχούν στη θέληση τους. Η
αδυναμία ανάγνωσης να είναι γενική και να αφορά σε χειρόγραφα του ιδίου με τη διαθήκη
είδους γραφής. Αδυναμία σύνταξης διαθήκης για έλλειψη συνειδήσεως των πράξεων
τους ή από ανικανότητα χρήσης του λογικού λόγω πνευματικής ασθένειας. Τύφλωση
του ενός μόνο οφθαλμού. Δημοσίευση της διαθήκης που δημιουργεί προβλήματα για
το λόγο της ανικανότητας προς σύνταξη διαθήκης. Περιστατικά. 1134/299
Διαθήκη. Ακυρώσιμη λόγω απειλής ή απάτης. Έννοια των όρων της απειλής και της
απάτης. Κληρονόμος ανάξιος. Ποιος είναι. Περιστατικά. 1149/300

Διακοπή δίκης
Θάνατος του ενάγοντος. Διακοπή της δίκης. Αιτήματα της αγωγής περί καταβολής
αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης για ζημία από ηθική βλάβη. Ως προς τα
αιτήματα αυτά νομιμοποιούνται να συνεχίσουν τη δίκη μόνο οι κληρονόμοι του ενάγοντος.
Όταν όμως η κλήση για την επανάληψη της δίκης γίνεται όχι με την ιδιότητα του κληρονόμου
αλλά του ψιλού κυρίου, τότε τα αιτήματα αυτά απορρίπτονται. Περιστατικά. 531/174
Διακοπή δίκης. Αυτή επέρχεται αν εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση μετά την
οποία εκδίδεται οριστική απόφαση πεθάνει κάποιος διάδικος. Η διακοπή επέρχεται
από τη γνωστοποίηση προς τον αντίδικο του λόγου της με επίδοση δικογράφου ή με
προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός αυτού κατά την επιχείρηση διαδικαστικής
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πράξης από πρόσωπο που έχει δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη. Η επανάληψη της δίκης
που διακόπηκε μπορεί να μπει σε δικόγραφο και κοινοποίηση του στους κληρονόμους του
διαδίκου που πέθανε μετά την πάροδο της προθεσμίας προς απόκτηση της κληρονομιάς.
Ο θάνατος απλού ομοδίκου επιφέρει βίαια διακοπή της δίκης μόνον ως προς το θανόντα
διαδίκο ενώ ως προς τους λοιπούς απλούς ομοδίκους η δίκη συνεχίζεται κανονικά. Στη
διεκδικητική αγωγή με το θάνατο ενός απλού ομοδίκου η δίκη συνεχίζεται ως προς τους
λοιπούς ομοδίκους. Περιστατικά. 655/178
Διακοπή δίκης λόγω θανάτου. Η δίκη διακόπτεται με το θάνατο ομοδίκου με αποτέλεσμα
την ακυρότητα κάθε διαδικαστικής πράξης που ενεργείται μετά από αυτήν και πριν
από την επανάληψη της εκτός αν την ενεργήσει ο διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η
διακοπή. Σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας(όπως σε διανομή κοινού) ο θάνατος του
ομοδίκου επιφέρει την διακοπή ως προς όλους τους διαδίκους. Η διακοπή επέρχεται από
τη γνωστοποίηση του λόγου της στον αντίδικο. Επανάληψη της δίκης γίνεται εκούσια με
ρητή δήλωση ή σιωπηρή δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή. Η
δήλωση δεν μπορεί να επιδοθεί πριν παρέλθει η προθεσμία της αποποίησης. 15/315
Διακοπή της δίκης λόγω θανάτου διαδίκου του εφόσον τελείωσε η προφορική συζήτηση
μετά την οποία εκδίδεται οριστική απόφαση. Θάνατος ομοδίκου. Η διακοπή επέρχεται
μόνο ως προς τον ομόδικο. 609/398

Διανομή
Διανομή ακινήτου. Αίτημα της αγωγής είναι η λύση της κοινωνίας. Ο τρόπος της λύσης
(αυτούσια διανομή ή πώληση) ανήκει στις εξουσίες του δικαστηρίου και δεν περιλαμβάνονται
στο αίτημα της αγωγής. Διανομή ακάλυπτου οικοπέδου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε
μέλλουσα ν’ ανεγερθεί οικοδομή δεν είναι δυνατή. Ούτε και κάθετη ιδιοκτησία όταν υπάρχει
μόνο μια οικοδομή. Αίτημα κατεδάφισης του υπάρχοντος κτίσματος και ανέγερσης νέας με
οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι νομικά αβάσιμο. Περιστατικά. 763/115
Διανομή. Αγωγή διανομής. Προϋποθέτει συγκυριότητα που εξετάζεται παρεμπιπτόντως
αν αμφισβητήθηκε από τον εναγόμενο. Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης πρέπει
να απευθύνεται κατά των ομοδίκων. Περιστατικά. 1125/189
Διανομή ακινήτου. Δικαστικό ένσημο. Υπολογίζεται με βάση το εικοσαπλάσιο της ετήσιας
προσόδου του μεριδίου που ανήκει στον ενάγοντα. Αν το ακίνητο είναι απρόσοδο, τότε
υπολογίζεται με βάση την αξία του μεριδίου του ενάγοντα. Υπολογισμός. Πιστοποιητικό
για δήλωση φόρου κληρονομιάς όταν ο ενάγων ισχυρίζεται ότι απέκτησε το ακίνητο από
κληρονόμο με αγορά και όχι από κληρονομιά. Περιστατικά. 1142/190
Αγωγή περί διανομής. Καθένας από τους διάδικους μπορεί να ισχυρισθεί ότι είναι
αποκλειστικός κύριος του επίδικου, οπότε αν αποδειχθεί ο ισχυρισμός αυτός, αποκλείεται
η διανομή. Παρέμβαση κύρια. Στη δίκη διανομής μπορεί να παρέμβει κυρίως τρίτος και να
ζητήσει για τον εαυτό του ολόκληρο ή μέρος από το αντικείμενο της δίκης. 1157/192
Διανομή ακινήτου. Έγερση αγωγής από συγκύριους κατά των υπολοίπων συγκυρίων. Κατά
το διάστημα της εκκρεμοδικίας η μια ενάγουσα μεταβίβασε το μερίδιο της στους εναγόμενους.
Η δίκη συνεχίζεται από την εναπομείνασα ενάγουσα με έφεση που δεν στρέφεται κατά της
άλλης συγκύριας που μεταβίβασε το μερίδιο της. Η έφεση είναι απαράδεκτη γιατί η πώληση
δεν επέφερε καμιά μεταβολή στην δίκη διανομής από πλευράς υποκειμένων και ως εκ τούτου
η ενάγουσα που μεταβίβασε το μερίδιο της εξακολουθεί και μετά τη μεταβίβαση να έχει την

824

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ιδιότητα του διαδίκου στη δίκη της διανομής μέχρι την τελεσίδικη περάτωση της. 49/320
Διανομή. Αξιώσεις μεταξύ των κοινωνών. Οι αξιώσεις αυτές μπορούν να ασκηθούν με
αυτοτελή ένσταση ή παρεμπίπτουσα αγωγή: Ο κοινωνός μπορεί ακόμα εφόσον κατέχει
το πράγμα, να ασκήσει και το δικαίωμα επίσχεσης. Αυτά ισχύουν και όταν πρόκειται για
διανομή κληρονομιαίων ακινήτων. Χρέη της κληρονομίας προτείνονται απαράδεκτα με
ένσταση στην αγωγή διανομής ενώ ένσταση για αξιώσεις από δαπάνες καλλιέργειας
ακινήτων πρέπει να είναι ορισμένη. 104/332
Διανομή ακινήτου. Διανομή με σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών. Μόνο αν
ζητηθεί ρητά από κοινωνό, έστω και με τις προτάσεις. 121/336

Διανυκτέρευση (σύμβαση εργασίας)
Σύμβαση εργασίας. Αποζημίωση του μισθωτού για κάθε διανυκτέρευση εκτός έδρας
προσωρινά. Πότε είναι μισθός. Αν η μετακίνηση είναι μόνιμη, δεν καταβάλλεται η αποζημίωση
αυτή γιατί τότε ο εργαζόμενος προστατεύεται κατά τις διατάξεις περί μονομερούς βλαπτικής
μεταβολής των όρων της εργασιακής σύμβασης. Έννοια της «έδρας» της παροχής της
εργασίας. Σχετική αγωγή. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Περιστατικά. 835/608
Διανυκτέρευση εκτός έδρας. Ο εργαζόμενος αμείβεται με το 1/25 του μηνιαίου μισθού ή
με ένα νόμιμο ημερομίσθιο και επί πλέον με τα οδοιπορικά έξοδα. 902/633

Διαπραγματεύσεις
Διαπραγματεύσεις. Το στάδιο των διαπραγματεύσεων διαρκεί μέχρι τη νομότυπη
κατάρτιση της σύμβασης ή την οριστική ματαίωση της. Αν ματαιώσει κάποιος τη σύναψη
σύμβασης με συμπεριφορά που είναι αντίθετη προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη και υπαιτίως, υποχρεούται σε αποζημίωση. Τέτοια νοείται μόνο το αρνητικό της
σύμβασης διαφέρον. Δεν αποκλείεται η αντίθετη συμπεριφορά προς την καλή πίστη και
τα συναλλακτικά ήθη στις διαπραγματεύσεις να στηρίξουν παράλληλα και αδικοπρακτική
ευθύνη (914 και 919 Α.Κ). Περιστατικά. 744/37

Διαταγή πληρωμής
Διαταγή πληρωμής. Με βάση τιμολόγια μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής αν έχουν
υπογραφή του αγοραστή ή αν υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα οπότε με βάση τα
έγγραφα αυτά και τα τιμολόγια μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Αντιπροσώπευση.
Συνέπειες. Περιστατικά. 353/360
Διαταγή πληρωμής. Δεν φέρει το χαρακτήρα δικαστικής απόφασης αλλά αποτελεί απλώς
τίτλο εκτελεστό. Ως προς την επιδικασθείσα απαίτηση αποκτά ισχύ δεδικασμένου αν επιδοθεί
δυο φορές στον οφειλέτη και ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή ή η ανακοπή που ασκήθηκε
είναι εκπρόθεσμη ή απορρίφθηκε τελεσίδικα. Απαράδεκτοι λόγοι ανακοπής που παρόλο
που ήταν γεννημένοι και μπορούσαν να προβληθούν, δεν προβλήθηκαν σε μια από τις δύο
ανακοπές κατά της διαταγής ή δεν προβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Περιστατικά. 73/566
Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή κατά της διαταγής. Κύριο αντικείμενο της είναι το κύρος της
διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε. Πώληση.
Έκδοση επιταγής για το τίμημα. Έκδοση διαταγής πληρωμής. Ο αγοραστής μπορεί να
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προβάλει νομίμως, ως λόγο ανακοπής κατά της διαταγής οποιαδήποτε ένσταση του από την
πώληση (υποκείμενη σχέση) εφόσον έχει ως συνέπεια την μη υποχρέωση του σε καταβολή
του τιμήματος που αντιπροσωπεύει το ποσό της επιταγής. Πρέπει όμως τα πραγματικά
περιστατικά να έχουν επέλθει πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής. 155/567
Διαταγή πληρωμής σε υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών
δικαστηρίων. Είναι αμφισβητούμενο ζήτημα αν ευσταθεί η ανακοπή κατά της διαταγής.
Δημόσια έργα. Οφειλομένη αμοιβή από τον υπόχρεο εργοδότη (ν.π.δ.δ. κλπ). Δεν
εκδίδεται διαταγή πληρωμής γιατί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση της διαταγής
είναι η ύπαρξη δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων. Οι διαφορές όμως από τη
συζήτηση των δημοσίων έργων υπάγονται στο διοικητικό εφετείο. Συνεπώς ο καθού η
διαταγή δεν μπορεί να προσφύγει στο πολιτικό δικαστήριο με ανακοπή. Έτσι εσφαλμένα
εκδίδεται διαταγή πληρωμής υπέρ απαιτήσεως επί αντικειμένου που δεν υπάγεται στη
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Περιστατικά. 286/571
Διαταγή πληρωμής. Με την ανακοπή κατ’ αυτής προβάλλονται λόγοι είτε κατά του
κύρους της διαταγής πληρωμής για έλλειψη διαδικαστικής προϋπόθεσης είτε κατά
της ύπαρξης της απαίτησης. Οι λόγοι της ανακοπής σε συνδυασμό με το αίτημα της
προσδιορίζουν την αίτηση της εκκρεμοδικίας που επέρχεται με την άσκηση της ανακοπής
και αναγκαίως οριοθετούν το αντικείμενο της δίκης της ανακοπής. Το αντικείμενο της
δίκης που καθίσταται εκκρεμές στη δίκη της ανακοπής προσδιορίζεται αποκλειστικά
από τους προβαλλόμενους αυτούς λόγους σε σχέση με τη βάση στην οποία η απαίτηση
στηρίζεται κατά την αίτηση για την έκδοση της διαταγής. 621/574
Διαταγή πληρωμής. Άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής που έγινε δεκτή. Άσκηση
εφέσεως κατά της πρωτόδικης απόφασης. Δικάζεται κατά τις γενικές διατάξεις περί
εφέσεως (531-537 ΚΠολΔ). Αν κατά τη συζήτηση της εφέσεως ερημοδικεί ο εκκαλών
απορρίπτεται η έφεση ως ανυποστήρικτη. Περιστατικά. 679/577

Διατροφή
Διατροφή. Αν μεταβληθούν οι όροι της διατροφής το δικαστήριο μπορεί να μεταρρυθμίσει
την απόφαση ή και να διατάξει την παύση της διατροφής. Αν η μεταβολή επήλθε σε χρόνο
κατά τον οποίο ήταν δυνατό να προταθεί αυτή και δεν προτάθηκε, τότε καλύπτεται από το
δεδικασμένο που θα προκύψει από την απόφαση, και δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση νέας
αγωγής προς μεταρρύθμιση. Η μεταβολή μπορεί να ζητηθεί με τις προτάσεις ή με την άσκηση
παρεμπίπτουσας αγωγής ή άσκηση εφέσεως. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών μετά
την έκδοση της οριστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, πρέπει να ασκηθεί έφεση
εφόσον εντός της προθεσμίας ασκήσεως της επήλθε η μεταβολή και τα περιστατικά αυτά
πρέπει να προταθούν με την έφεση κατά της οριστικής απόφασης. Αν η μεταβολή επήλθε
μετά την τελευταία συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ή μετά την προθεσμία ασκήσεως
της εφέσεως, είναι δυνατό να ζητηθεί με αγωγή η μεταρρύθμιση της απόφασης που επιδίκασε
διατροφή λόγω μεταβολής των συνθηκών. Αυτά ισχύουν και στην περίπτωση συμβατικού
καθορισμού της διατροφής. Στοιχειώδης διατροφή. Έννοια. 170/216
Διαζύγιο. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση διατροφής μετά τη λύση του γάμου. Πότε δεν δικαιούται
ο σύζυγος. Δεν δύναται να αξιωθεί η εκποίηση του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου αν η
διατήρηση του επιβάλλεται από λόγους προνοίας προς εξασφάλιση του τέως συζύγου στο
μέλλον για την αντιμετώπιση έκτακτης οικονομικής ανάγκης. Διατροφή για το παρελθόν από την
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όχληση. Όχληση είναι και η επίδοση αίτησης για την προσωρινή επιδίωξη διατροφής. Διατροφή
σε διάσταση του συζύγου. Διατροφή συζύγου μετά το διαζύγιο. Περιστατικά. 589/228
Η υποχρέωση αποζημίωσης του επιζώντος συζύγου λόγω στέρησης της διατροφής του
παύει να υφίσταται αφής στιγμής αυτός (επιζών σύζυγος) έλθει σε νέο γάμο, ανεξαρτήτως
αν ο (δεύτερος) γάμος λύθηκε μεταγενέστερα ή διακόπηκε η συμβίωση από οιονδήποτε.
Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για τα τέκνα γιατί ο δεύτερος σύζυγος δεν έχει υποχρέωση
να τα διατρέφει. Καθορισμός ύψους διατροφής. Γίνεται με βάση τον μαθηματικό τύπο
Ε= αΧλ/λ+1. Υπολογισμός με ακρίβεια. Περιστατικά. 696/246
Διατροφή. Ιδιωτικό συμφωνητικό που ρυθμίζει το ποσό διατροφής ανηλίκων. Δεν
δεσμεύει το δικαστήριο ούτε τους ανηλίκους δικαιούχους. 1077/453
Αυτοκινητικό ατύχημα. Η υποκατάσταση του ΙΚΑ στις παροχές του προς ασφαλισμένο που
τραυματίσθηκε (ή θανατώθηκε) γίνεται αυτοδίκαια και επέρχεται από τότε που γεννήθηκε η
αξίωση του ασφαλισμένου και σε περίπτωση θανατώσεως του των μελών της οικογενείας
του, ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη αποφάσεως του διοικητή του ΙΚΑ. Η υποκατάσταση
περιλαμβάνει και εκείνες τις αξιώσεις που έχουν, σε περίπτωση θανατώσεως του
ασφαλισμένου η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του για αποζημίωση λόγω στερήσεως της
διατροφής. Αγωγή του ΙΚΑ κατά του υπαιτίου τρίτου. Στοιχεία που είναι απαραίτητα για να
είναι ορισμένη (θάνατος υπαιτιότητα, στοιχεία για αντικειμενική ευθύνη κλπ. Περιστατικά. Η
διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ που προβλέπει η σωρευτική απόληψη σύνταξης και της
αποζημιώσεως κατά το άρθρο 928 ΑΚ δεν ισχύει για το ΙΚΑ (μόνο). Απαίτηση για διατροφή
του συζύγου και των ανήλικων τέκνων. Πως προσδιορίζεται. Περιστατικά. 996/735

Διατροφή τέκνου
Διατροφή ενηλίκου τέκνου ατό τον γονέα. Προϋποθέσεις προς χορήγηση από τον πατέρα.
Ένσταση του εναγομένου γονέα ότι και ο άλλος γονέας έχει την οικονομική δυνατότητα
να καλύπτει μέρος της ανάλογης διατροφής του τέκνου. Ένσταση του γονέα κατά του
τέκνου της διακινδύνευσης της δικής του διατροφής. Περιστατικά και τρόπος καθορισμού
της μηνιαίας διατροφής. 231/221
Διατροφή συζύγου και διατροφή τέκνου από τους γονείς. Απαραίτητα στοιχεία της
σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. 778/252
Διατροφή τέκνου από γονέα. Προϋπόθεση για αξίωση διατροφής από τους γονείς από ενήλικα
τέκνα είναι η απορία τους. Δικαιούχος διατροφής είναι και εκείνος που, ενόψει των αναγκών της
εκπαίδευσης του δεν μπορεί να μετέλθει κατάλληλη εργασία που να επιτρέπει την απρόσκοπτη
συνέχιση των σπουδών του. Ως εκπαίδευση νοείται όχι μόνο η κατώτερη αλλά και η μέση και
ανώτερη ή ανώτατη. Ακόμα και η μεταπτυχιακή. Πάντως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και
οι επιδόσεις του δικαιούχου, η προθυμία και η ικανότητα του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
ορισμένου βαθμού και επιπέδου σπουδών. Περιστατικά. 1001/262

Διατροφή συζύγου
Θάνατος συζύγου. Αγωγή για στέρηση διατροφής του συζύγου που επιζεί. Απαραίτητα
στοιχεία για να είναι ορισμένη. Αίτημα της αγωγής για καταβολή εφάπαξ ποσού για
διατροφή. Νόμιμο αν αναφέρεται για διατροφή μέχρι την άσκηση της αγωγής όχι όμως
για το μετέπειτα χρόνο εφόσον δεν συντρέχει κάποιος σπουδαίος λόγος για την εφάπαξ
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καταβολή της διατροφής. Όμως το δικαστήριο δεν απορρίπτει σε τέτοιες περιπτώσεις
την αγωγή αλλά την επιδικάζει σε μηνιαίες δόσεις. Περιστατικά. 709/247
Διατροφή συζύγου και διατροφή τέκνου από τους γονείς. Απαραίτητα στοιχεία της
σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. 778/252
Διατροφή συζύγου μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου. Απαραίτητα στοιχεία για να
είναι ορισμένη. Περιστατικά. 1042/264
Διατροφή μεταξύ των συζύγων. Κάθε σύζυγος, ανάλογα με τις δυνάμεις, ανεξάρτητα αν ο ένας
από αυτούς είναι εύπορος και ο άλλος άπορος, έχουν αμοιβαία υποχρέωση διατροφής. Το
μέτρο της διατροφής καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του όπως αυτές προκύπτουν από
τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και, εφόσον κάποιος από αυτούς διέκοψε την έγγαμη
συμβίωση για εύλογη αιτία, η διατροφή, που του οφείλεται από τον άλλο πληρώνεται σε χρήμα.
Συνεπώς προϋπόθεση γενέσεως του διατροφικού δικαιώματος είναι και η σύναψη νομίμου
γάμου μεταξύ των διαδίκων και η διακοπή από εκείνον που ασκεί το σχετικό δικαίωμα της
έγγαμης συμβίωσης, από εύλογη αιτία, ο οποίος έχει βιοτικές ανάγκες, που δικαιολογούν
τον προσδιορισμό της διατροφής στο ζητούμενο με την αγωγή χρηματικό ποσό. Ένσταση
του εναγομένου συζύγου. Πρέπει να ισχυρισθεί και να αποδείξει τα συγκεκριμένα σε χρήμα
εισοδήματα του ενάγοντος δικαιούχου, την πηγή τους και στην περίπτωση που η επικαλούμενη
οικονομική δύναμη εκπηγάζει από δυνατότητα εργασίας πρέπει να αναφέρεται το συγκεκριμένο
επάγγελμα που θα μπορούσε να ασκήσει ο δικαιούχος, ενόψει της ηλικίας του κ.λπ. Πότε
προτείνονται οι σχετικές ενστάσεις και πότε αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά. Οψιγενείς
ενστάσεις για τη μείωση της διατροφής. Περιστατικά. 1115/272
Υπέρμετρη θρησκοληπτική δραστηριότητα (αδιαφορία για τη σύζυγο, επισκέψεις
συνεχείς σε μονές, η επιβολή στα ανήλικα τέκνα του σε συνεχείς προσευχές και
παρακολούθηση λειτουργιών σε εκκλησίες κάθε σαββατοκύριακο κ.λ.π είναι εύλογη αιτία
για την διακοπή της συμβίωσης του ζεύγους και δικαιολογούν την καταβολή διατροφής
στη σύζυγο. 13/313

Δικαιοδοσία
Δικαιοδοσία των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθρο 3 παρ. 1 ΚΠολΔ). Υπάγονται
Έλληνες και αλλοδαποί εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Σύμβαση
Βρυξελλών(ν. 1814/1988). Όταν πρόκειται για υποθέσεις που οι διάδικοι κατοικούν ή
εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη, το δικαστήριο θα εξετάσει βάσει ποιας διατάξεως της
θεμελιώνεται ή όχι η διεθνής δικαιοδοσία του. Με τη σύμβαση αυτή καθιερώνεται η κατοικία
του εναγομένου ως θεμελιώδης σύνδεσμος διεθνούς δικαιοδοσίας, εκτός εάν, σύμφωνα
με το άρθρο 17 της ίδιας σύμβασης, τα μέρη από τα οποία τουλάχιστον το ένα έχει την
κατοικία του στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, συμφώνησαν γραπτά ή προφορικά
με γραπτή βεβαίωση, ένα δικαστήριο να καταστεί αποκλειστικά αρμόδιο να δικάσει τις
διαφορές που έχουν προκύψει ή που θα προκύψουν από συγκεκριμένη έννομη σχέση.
Σύμβαση της Ρώμης(ν.1792/1988). Η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο που επέλεξαν τα
συμβαλλόμενα μέρη. Περιστατικά. Σύμβαση εργασίας οδηγού με ιδιοκτήτη φορτηγού
αυτοκινήτου που η επιχείρηση του έχει την έδρα της σε πόλη της Γερμανίας και αυτός
είναι κάτοικος Πατρών. Αρμόδια τα δικαστήρια των Πατρών. Προϋποθέσεις. 76/326
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Δικαστής (εξαίρεσή του)
Δικαστής. Εξαίρεση δικαστή. Λόγος εξαίρεσης ιδρύεται και σε περίπτωση που η συμμετοχή
του στη σύνθεση του δικαστηρίου δημιουργεί υπόνοια μεροληψίας. Ο λόγος της εξαίρεσης
πρέπει να κριθεί τόσο από αντικειμενική όσο και από υποκειμενική άποψη. Δηλαδή για
τη θεμελίωση του σχετικού λόγου δεν αρκεί το αν ο υπό εξαίρεση δικαστής πιστεύει ότι
μπορεί να αποφασίσει αμερόληπτα, αλλά να μπορεί να προκληθεί στους διαδίκους και
στην κοινή γνώμη η εντύπωση ότι ο δικαστής δεν μπορεί να αποφασίσει αμερόληπτα και
απροκατάληπτα. Αν ο ίδιος ο δικαστής προβεί σε δήλωση ότι δεν μπορεί να αποφασίσει
αμερόληπτα πρέπει η δήλωση του να γίνει σεβαστή. Διαδικασία. Περιστατικά. 430/366

Δικαστικό ένσημο
Διανομή ακινήτου. Δικαστικό ένσημο. Υπολογίζεται με βάση το εικοσαπλάσιο της ετήσιας
προσόδου του μεριδίου που ανήκει στον ενάγοντα. Αν το ακίνητο είναι απρόσοδο, τότε
υπολογίζεται με βάση την αξία του μεριδίου του ενάγοντα. Υπολογισμός. Πιστοποιητικό
για δήλωση φόρου κληρονομιάς όταν ο ενάγων ισχυρίζεται ότι απέκτησε το ακίνητο από
κληρονόμο με αγορά και όχι από κληρονομιά. Περιστατικά. 1142/190
Δικαστικό ένσημο. Η κύρωση για την παράλειψη καταβολής του από το ενάγοντα είναι
η απόρριψη της αγωγής. Κατά της απορριπτικής απόφασης, ο ενάγων δικαιούται να
ασκήσει έφεση. Μοναδικός λόγος εφέσεως που μπορεί να προταθεί είναι η άρση της
παραλείψεως, δηλαδή η εκ των υστέρων καταβολή του δικαστικού ενσήμου. Αν ο λόγος
είναι βάσιμος, εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση και χωρεί ενώπιον του δευτεροβάθμιου
δικαστηρίου νέα συζήτηση κατά την οποία ο ενάγων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου
528 του ΚΠολΔ, μπορεί να προτείνει όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς, τους
οποίους και πρωτόδικα μπορούσε να προτείνει, χωρίς τους περιορισμούς του άρθρου
527 του ΚΠολΔ. Περιστατικά. 13/313
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή του πρωτοδίκως. Απορρίπτεται η αγωγή οπότε ο ενάγων
μπορεί να ασκήσει έφεση και να προτείνει όλους τους ισχυρισμούς που θα μπορούσε να
προτείνει πρωτόδικα σε συνδυασμό με την καταβολή του δικαστικού ενσήμου. Η διαδικασία
αυτή ισχύει και στις διενέξεις περί αποζημιώσεως από τροχαία ατυχήματα. 269/347
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή του κατά την πρωτόδικη δίκη. Δικάζεται ερήμην ο ενάγων
που δεν το είχε καταβάλλει πρωτόδικα. Όμως, μετά την κατάργηση της πλασματικής
ερημοδικίας (άρθρο 13 παρ. 2 ν. 2995/2001), όσες αγωγές συζητούνται από 1/1/2002
και μετά χωρίς καταβολή του δικαστικού ενσήμου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Περιορισμός του αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό, μπορεί να γίνει μόνο έως την
περάτωση της δίκης στον πρώτο βαθμό, όχι στο εφετείο. Περιστατικά. 495/383

Δικαστικά έξοδα
Το Εφετείο είναι αρμόδιο να εξετάσει ενιαίως κατά τη σχετική διαδικασία τη χορήγηση της
αποζημίωσης σε σχέση με την αξία του ακινήτου, την αναγνώριση των δικαιούχων, την
ύπαρξη ή όχι ωφέλειας του ιδιοκτήτου του ακινήτου που απαλλοτριώνεται και δικαστική
δαπάνη. Εξαιρέσεις που προβλέπεται από το ν. 2971/2001 (άρθρο 33) για την ύπαρξη ή
μη ωφελείας. Με τη ρύθμιση αυτή καθίσταται εξ ορισμού αδύνατη η με ενιαία διαδικασία
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και απόφαση επίλυση όλων των διαφορών που αφορούν κάθε είδους απαιτήσεις για
αποζημίωση. Δικαστικά έξοδα και αμοιβή δικηγόρου. Περιστατικά. 252/667

Δικαστικός επιμελητής
Πτώχευση. Πράξεις δικ. επιμελητή με εντολή του επισπεύδοντος δανειστή. Δεν
προαφαιρούνται γιατί την εντολή δεν την έδωσε ο σύνδικος και συνεπώς η αμοιβή του
δικ. επιμελητή δεν είναι ομαδικά πιστώματα και εσφαλμένα κατετάγη αυτός. Άρα πρέπει
να μεταρρυθμιστεί ο πίνακας. 162/482

Δικηγόροι
Αναγγελία για την κατάταξη απαίτησης στον σχετικό πίνακα. Πρέπει να υπογράφεται
από δικηγόρο γιατί αποτελεί διαδικαστική πράξη. Ο δικηγόρος όμως, έστω και αν έχει
προαχθεί «παρ’ Αρείω Πάγω» πρέπει να είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου της
περιφέρειας όπου δικάζεται η ειδική εκκαθάριση ή ο πλειστηριασμός. Αλλιώς είναι
απαράδεκτη η αναγγελία. Αναγγελία που υπογράφεται από δικηγόρο που ανήκει στο
δικηγορικό σύλλογο Πειραιώς. Δεν δικαιούται να υπογράψει αναγγελία για κατάταξη
σε πλειστηριασμό που διεξήχθηκε σε σ/φο Ζακύνθου. Η αναγγελία είναι άκυρη. Για να
ήταν έγκυρη έπρεπε να συνυπογράφεται και από δικηγόρο της Ζακύνθου. Αν ο σ/φος
κάνει δεκτή την αναγγελία, ασκείται ανακοπή κατά του πίνακα και ακυρώνεται αυτή. Η
ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως. Περιστατικά. 465/373
Δικηγόρος που υπέγραψε το ένδικο μέσο της έφεσης, κατά νόμιμο αμάχητο τεκμήριο,
θεωρείται μέχρι την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο ότι είναι ο πληρεξούσιος και
αυτοδικαίως αντίκλητος του εκκαλούντος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στην
ανοιγείσα με το ένδικο μέσο δίκη. Μεταξύ αυτών και η κλήση για την πρώτη συζήτηση
της έφεσης. 690/407
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δικαστικά έξοδα και αμοιβή δικηγόρου. Περιστατικά. 252/667
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αμοιβή του δικηγόρου στις δίκες αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης. Περιστατικά. 1018/713
Δικηγόροι. Αμοιβές τους για διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Οι αμοιβές
για την προδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ρυθμίζονται από τις διατάξεις για
τις αμοιβές ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Αμοιβές για τη σύνταξη προτάσεων για
κάθε επόμενη της πρώτης συζήτησης ενώπιον πολιτικού ή διοικητικού Εφετείου. Είναι η
αμοιβή που δικαιούται ο δικηγόρος του ενάγοντος για τη σύνταξη προτάσεων της πρώτης
πρωτόδικης συζήτησης και ανέρχεται στο διπλάσιο της, δηλαδή σε ποσοστό 2% επί της
αξίας του αντικειμένου της αγωγής όταν πρόκειται περί αγωγής με αντικείμενο ορισμένη
χρηματική απαίτηση. Περιστατικά. Δήμοι –Κοινότητες. Οι αμοιβές των δικηγόρων τους
ορίζονται σύμφωνα με το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από τον Κώδικα Δικηγόρων.
Αίτημα της αγωγής υπέρμετρο.(102 Κωδ.Δικ). Μειώνεται η αμοιβή του δικηγόρου του
ενάγοντος αναλόγως. Η διάταξη αυτή (του άρθρου 102 Κωδ.Δικ) εφαρμόζεται και ως
προς τον υπολογισμό της αμοιβής του δικηγόρου του εναγομένου με την έννοια ότι,
εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις μείωσης της αμοιβής του δικηγόρου του ενάγοντος,
αυτοδικαίως και ο υπολογισμός της αμοιβής του δικηγόρου αυτού θα γίνει επί τη βάσει του
ποσού που έπρεπε να ζητηθεί με την αγωγή, αδιαφόρως αν (και) ο εν λόγω δικηγόρος, ως
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προς τον οποίο μάλιστα είναι ανεφάρμοστη η προαναφερόμενη τελευταία περίοδος του ως
άνω άρθρου 102, γνώριζε ή μπορούσε να αντιληφθεί την πραγματική αξία του αντικειμένου
της αγωγής και τη διόγκωση της με το αγωγικό δικόγραφο. Περιστατικά. 315/764
Δικηγόρος. Αμοιβή για σύνταξη επιταγής σε απόγραφο για την εκτέλεση της απόφασης.
Λεπτομέρειες για ποσά. Δυσκολίες για τη σύνταξη επιταγής. Δικαίωμα είσπραξης
μεγαλυτέρου ποσού αμοιβής του δικηγόρου. Την ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης
ασκεί ο εντολέας του δικηγόρου και όχι ο δικηγόρος. Περιστατικά. 509/770
Δικηγόρος. Άμισθος δημόσιος λειτουργός. Δικαιούται να εισπράξει από τον εντολέα την αμοιβή
βάση της συμφωνίας ή τις διατάξεις του Κωδ.Δικ. Αμοιβή για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Η
σχετική σύμβαση πρέπει να καταρτίζεται έγγραφα και να γνωστοποιείται εντός είκοσι ημερών
στο δικηγορικό σύλλογο. Η υποχρέωση όμως τήρησης του προαναφερόμενου τύπου δεν ισχύει
στην περίσταση που η συμφωνία περί αμοιβής για τις δίκες αποζημίωσης από αναγκαστική
απαλλοτρίωση εξαρτάται όχι από την έκβαση της δίκης αλλά από οποιαδήποτε άλλη αίρεση,
όπως της είσπραξης της αποζημίωσης από το δικαιούχο της. Αν δεν έχει συμφωνηθεί η αμοιβή
εφαρμόζονται τα άρθρα 99 επ. Κωδ.Δικ. για τον καθορισμό της αμοιβής που μπορεί να αυξηθεί
κατά την αίρεση του δικαστηρίου. Χρόνος καθορισμού της αξίας του αντικειμένου της δίκης για
τον υπολογισμό της αμοιβής είναι η πρώτη συζήτηση. Περιστατικά. 595/773
Δικηγόρος που αμείβεται για τις παρεχόμενες εργασίες μόνο με πάγια περιοδική αμοιβή.
Κατώτατα όρια μηνιαίων αποδοχών (ν. 1816/88). Περιστατικά. 845/777

Δικηγορικός Σύλλογος
Αναγγελία για την κατάταξη απαίτησης στον σχετικό πίνακα. Πρέπει να υπογράφεται από
δικηγόρο γιατί αποτελεί διαδικαστική πράξη. Ο δικηγόρος όμως, έστω και αν έχει προαχθεί
«παρ’ Αρείω Πάγω» πρέπει να είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας
όπου δικάζεται η ειδική εκκαθάριση ή ο πλειστηριασμός. Αλλιώς είναι απαράδεκτη η
αναγγελία. Αναγγελία που υπογράφεται από δικηγόρο που είναι διορισμένος και ανήκει
στο δικηγορικό σύλλογο Πειραιώς δεν δικαιούται να υπογράψει αναγγελία για κατάταξη
σε πλειστηριασμό που διεξήχθηκε σε σ/φο Ζακύνθου. Η αναγγελία είναι άκυρη. Για να
ήταν έγκυρη έπρεπε να συνυπογράφεται και από δικηγόρο της Ζακύνθου. Αν ο σ/φος
κάνει δεκτή την αναγγελία, ασκείται ανακοπή κατά του πίνακα και ακυρώνεται αυτή. Η
ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως. Περιστατικά. 465/373

Δίοδος
Πραγματική δουλεία. Δυνατό να αποκτηθεί και με έκτακτη χρησικτησία αν ο κύριος του
δεσπόζοντος ακινήτου ασκήσει τις πράξεις που συνιστούν το περιεχόμενο της επί είκοσι
έτη με διάνοια εμπραγμάτου δικαιούχου και όχι από οικειότητα ή κατά παράκληση. Το
δικαίωμα της δουλείας (διόδου) εκτείνεται μόνον έως την εξυπηρετούμενη ανάγκη το
μέγεθος της οποίας κρίνεται αντικειμενικώς με κρίσιμο χρόνο εκείνον της συστάσεως της.
Αν δουλεία αποκτηθεί με έκτακτη χρησικτησία ως χρόνος υπάρξεως τη οιονεί νομής με
διάνοια δικαιούχου θεωρείται ο χρόνος έναρξης της οιονεί νομής. Διαίρεση του δεσπόζοντος
κτήματος. Η δουλεία εξακολουθεί να υπάρχει στο ακέραιο για καθένα από τα τμήματα του
προέκυψαν από τη διαίρεση. Στοιχεία αγωγής για την προσβολή της δουλείας. 1179/195
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Διοικητικές διαφορές
Διοικητική διαφορά ουσίας. Υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια. Μονές. Είναι νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αδικοπραξίες από αρμόδια όργανα τους που είναι
συνδεδεμένες με την ιδιωτική περιουσία της Μονής δεν είναι διοικητική διαφορά ουσίας
και υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια. 1331/480
Διοικητικές διαφορές. Αγωγικό αίτημα με το οποίο διώκεται η αναγνώριση χρονικού
διαστήματος ως χρόνος προϋπηρεσίας της ενάγουσας ως αναπληρώτριας εκπαιδευτικού
δεν άγεται σε αναγνώριση περί υπάρξεως ή μη έννομης σχέσης ιδιωτικού δικαίου, αλλά
έννομης σχέσης που ανάγεται σε διοικητικό ζήτημα – αναγνώριση προϋπηρεσίας με εντεύθεν
συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές συνέπειες που ανήκει στη δικαιοδοσία των εκάστοτε
αρμοδίων οργάνων της διοίκησης, οι αποφάσεις των οποίων ως εκτελεστές διοικητικές
πράξεις προσβάλλονται ενώπιον του διοικητικών δικαστηρίων. Περιστατικά. 1066/717

Διοικητικές πράξεις
Διοικητικές διαφορές. Αγωγικό αίτημα με το οποίο διώκεται η αναγνώριση χρονικού
διαστήματος ως χρόνος προϋπηρεσίας της ενάγουσας ως αναπληρώτριας εκπαιδευτικού
δεν άγεται σε αναγνώριση περί υπάρξεως ή μη έννομης σχέσης ιδιωτικού δικαίου, αλλά
έννομης σχέσης που ανάγεται σε διοικητικό ζήτημα – αναγνώριση προϋπηρεσίας με εντεύθεν
συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές συνέπειες που ανήκει στη δικαιοδοσία των εκάστοτε
αρμοδίων οργάνων της διοίκησης, οι αποφάσεις των οποίων ως εκτελεστές διοικητικές
πράξεις προσβάλλονται ενώπιον του διοικητικών δικαστηρίων. Περιστατικά. 1066/717

Διοικητικά δικαστήρια
Διοικητικές διαφορές. Αγωγικό αίτημα με το οποίο διώκεται η αναγνώριση χρονικού
διαστήματος ως χρόνος προϋπηρεσίας της ενάγουσας ως αναπληρώτριας εκπαιδευτικού
δεν άγεται σε αναγνώριση περί υπάρξεως ή μη έννομης σχέσης ιδιωτικού δικαίου, αλλά
έννομης σχέσης που ανάγεται σε διοικητικό ζήτημα – αναγνώριση προϋπηρεσίας με
εντεύθεν συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές συνέπειες που ανήκει στη δικαιοδοσία των
εκάστοτε αρμοδίων οργάνων της διοίκησης, οι αποφάσεις των οποίων ως εκτελεστές
διοικητικές πράξεις προσβάλλονται ενώπιον του διοικητικών δικαστηρίων. 1066/717
Δικηγόροι. Αμοιβές τους για διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Οι
αμοιβές για την προδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ρυθμίζονται από τις
διατάξεις για τις αμοιβές ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Αμοιβές για τη σύνταξη
προτάσεων για κάθε επόμενη της πρώτης συζήτησης ενώπιον πολιτικού ή διοικητικού
Εφετείου. Είναι η αμοιβή που δικαιούται ο δικηγόρος του ενάγοντος για τη σύνταξη
προτάσεων της πρώτης πρωτόδικης συζήτησης και ανέρχεται στο διπλάσιο της, δηλαδή
σε ποσοστό 2% επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής όταν πρόκειται περί αγωγής
με αντικείμενο ορισμένη χρηματική απαίτηση. Περιστατικά. 315/764

Δήλωση άρθρου 242 Κ.Πολ.Δ
Απόφαση που εκδόθηκε πρωτόδικα ερήμην του εκκαλούντος. Άσκηση εφέσεως. Ο
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δικηγόρος δεν μπορεί να παραστεί κατά τη συζήτηση στο εφετείο με δήλωση του άρθρου
242 του Κ.Πολ.Δ. Έτσι ο εκκαλών θεωρείται ερήμην δικαζόμενος και απορρίπτεται η
έφεση. Περιστατικά. 691/407

Δήμαρχος

Προσωπικότητα. Προσβολή για του τύπου. Κριτική για το Δήμαρχο πόλης σαν πολιτικό πρόσωπο.
Κείμενα που δεν περιέχουν υβριστικές και συκοφαντικές ειδήσεις. Περιστατικά. 1111/54

Δήμοι - Κοινότητες
Δήμοι – Κοινότητες. Οι αμοιβές των δικηγόρων τους αμείβονται σύμφωνα με το ελάχιστο
όριο που προβλέπεται από τον Κώδικα Δικηγόρων. Αίτημα της αγωγής υπέρμετρο.(102
Κωδ.Δικ). Μειώνεται η αμοιβή του δικηγόρου του ενάγοντος αναλόγως. Η διάταξη αυτή
(του άρθρου 102 Κωδ.Δικ) εφαρμόζεται και ως προς τον υπολογισμό της αμοιβής του
δικηγόρου του εναγομένου με την έννοια ότι, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις μείωσης
της αμοιβής του δικηγόρου του ενάγοντος, αυτοδικαίως και ο υπολογισμός της αμοιβής
του δικηγόρου αυτού θα γίνει επί τη βάσει του ποσού που έπρεπε να ζητηθεί με την
αγωγή, αδιαφόρως αν (και) ο εν λόγω δικηγόρος, ως προς τον οποίο μάλιστα είναι
ανεφάρμοστη η προαναφερόμενη τελευταία περίοδος του ως άνω άρθρου 102, γνώριζε
ή μπορούσε να αντιληφθεί την πραγματική αξία του αντικειμένου της αγωγής και τη
διόγκωση της με το αγωγικό δικόγραφο. Περιστατικά. 315/764

Δημοτική Μουσική Πατρών
Δημοτική Μουσική Πατρών. Περιορισμός από τη διοίκηση της των ημερών εργασίας κατά
εβδομάδα. Είναι βλαπτική μεταβολή και υποχρεούται σε αντίστοιχη αποζημίωση των
εργαζομένων. Υποχρέωση παροχής στολών στους εργαζομένους κάθε έτος (….κ.λ.π) Αν
δεν παρασχεθούν υποχρεώνεται η Δ.Μ.Π να πληρώσει την αξία τους. Περιστατικά. 818/607

Δόμηση
Αρνητική αγωγή. Έννοια και περιεχόμενο. Γ.Ο.Κ. Παράβαση διατάξεων του. Δεν δημιουργούν
συνήθως ιδιωτικά δικαιώματα υπέρ τρίτων αλλά δημιουργούν, κατ΄ αρχήν σφαίρα εξουσίας
της διοίκησης, η δράση της οποίας υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο των διοικητικών
δικαστηρίων. Κάθε διαφορά περί την παράβαση όρων δομήσεως και περιορισμών και που
έχει ως αντικείμενο την καθαίρεση του κτίσματος που κατασκευάσθηκε παρανόμως, διαφεύγει
από την κατά το άρθρο 1 ΚΠολΔ δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων. Διατάξεις
του Γ.Ο.Κ. που επιβάλλονται όροι και περιορισμοί δόμησης (ακάλυπτος χώρος, ελάχιστη
απόσταση του κτιρίων κ.λ.π. δεν ενέχουν σύσταση δουλείας υπέρ των όμορων ιδιοκτησιών
και σκοπούν αποκλειστικώς την προστασία του γενικού συμφέροντος. 93/168

Δ.Ο.Υ.
Αγωγή με αντικείμενο αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδημάτων εξαιτίας τραυματισμού
του ενάγοντος. Ανεξάρτητα αν έχει αναγνωριστικό ή καταψηφιστικό αίτημα, πρέπει
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να επιδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση η συζήτηση θεωρείται
απαράδεκτη. Περιστατικά. 438/370
Κ.Ε.Δ.Ε. Το δημόσιο εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προς
τον οποίο στρέφεται και κοινοποιείται κάθε δικόγραφο με την ποινή του απαραδέκτου. Σε
κάθε όμως περίπτωση απαιτείται και κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών- πάλι με
την ποινή του απαραδέκτου. Πίνακας κατάταξης. Απαραίτητες οι πιο πάνω κοινοποιήσεις.
Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Η προθεσμία για το δημόσιο είναι τριάντα ημέρες.
Περιστατικά. 1323/722

Δουλεία
Πραγματική δουλεία. Μπορεί να αποκτηθεί και με έκτακτη χρησικτησία. Πολλοί δικαιούχοι
της δουλείας. Έκαστος έχει δικαίωμα σε περίπτωση προσβολής να ζητήσει από τον
προσβολέα την αναγνώριση της δουλείας και την άρση της προσβολής. Η καθ’ ύλην
αρμοδιότητα του δικαστηρίου θα κριθεί από την αξία που έχει η δουλεία για το δεσπόζον
ακίνητο. 352/173
Πραγματική δουλεία. Δυνατό να αποκτηθεί και με έκτακτη χρησικτησία αν ο κύριος του
δεσπόζοντος ακινήτου ασκήσει τις πράξεις που συνιστούν το περιεχόμενο της επί είκοσι
έτη με διάνοια εμπραγμάτου δικαιούχου και όχι από οικειότητα ή κατά παράκληση. Το
δικαίωμα της δουλείας (διόδου) εκτείνεται μόνον έως την εξυπηρετούμενη ανάγκη το
μέγεθος της οποίας κρίνεται αντικειμενικώς με κρίσιμο χρόνο εκείνον της συστάσεως της.
Αν δουλεία αποκτηθεί με έκτακτη χρησικτησία ως χρόνος υπάρξεως τη οιονεί νομής με
διάνοια δικαιούχου θεωρείται ο χρόνος έναρξης της οιονεί νομής. Διαίρεση του δεσπόζοντος
κτήματος. Η δουλεία εξακολουθεί να υπάρχει στο ακέραιο για καθένα από τα τμήματα του
προέκυψαν από τη διαίρεση. Στοιχεία αγωγής για την προσβολή της δουλείας. 1179/195
Δουλεία πραγματική (οδού). Αποκτάται και με έκτακτη χρησικτησία και καταργείται
(αποσβήνεται) όταν παύσει η παροχή ωφελείας ή χρησιμότητας από το δουλεύον ακίνητο
λόγω αυτάρκειας του δουλεύοντος. Ειδικότερα η δουλεία οδού πρέπει να θεωρηθεί
ότι αποσβέσθηκε όταν το δεσπόζον εξυπηρετείται με άλλη όμοια οδό. Ο κύριος του
δουλεύοντος μπορεί να απαιτήσει έναντι προκαταβολής της απαιτούμενης δαπάνης να
μεταβληθεί ο τρόπος που ασκείται η δουλεία αν ο οικονομικός σκοπός πραγματοποιείται
εξίσου με αυτήν τη μεταβολή και ο μέχρι τώρα τρόπος της άσκησης της είναι γιαυτό ιδιαίτερα
επαχθής. Το ίδιο ισχύει και για τη θέση όπου ασκείται η δουλεία (1128 ΑΚ). Στοιχεία της
σχετικής αγωγής για την μεταβολή για να είναι ορισμένη. Περιστατικά. 1199/197
Αγωγή για μετατόπιση δουλείας διόδου σε άλλο σημείο του δουλεύοντος. Αν γίνει δεκτή
η αγωγή υποχρεώνεται ο εναγόμενος να προβεί σε δήλωση βουλήσεως περί μεταβολής
της θέσεως στην οποία ασκείται η δουλεία. 569/393

Δυσφήμιση
Προσωπικότητα. Προσβολή της. Για την επιδίκαση αποζημίωσης απαιτείται κατά την
κρατούσα στη νομολογία άποψη υπαιτιότητα. Προσβολή με την τηλεόραση. Συκοφαντική
δυσφήμιση. Προϋποθέσεις. Περιστατικά. 477/20
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Δυσφημιστική διάδοση
Προσωπικότητα. Προσβολή με δυσφημιστική διάδοση γεγονότος ή με λόγια που
προσβάλλουν την τιμή. Υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς ικανοποίηση της
ηθικής βλάβης. Περιστατικά. 88/11

Δωρεά αιτία θανάτου
Αγωγή περί κλήρου. Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός της.
Δωρεά αιτία θανάτου. Ως προς το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας των αναγκαίων κληρονόμων
και κατά τον υπολογισμό της λαμβάνεται ως κληροδοσία, τα δε δωρηθέντα θεωρούνται
ως υπάρχοντα στην κληρονομιά και μη εξελθόντα από αυτήν. Περιστατικά. 1319/307

Δωρεά άστοργη
Νόμιμη μοίρα. Γονική παροχή. Η γονική παροχή αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το ποσό
που υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Για την εξεύρεση της νόμιμης
μοίρας προστίθεται και η αξία της γονικής παροχής, άσχετα αν η παροχή αυτή γίνεται με
τον τύπο της δωρεάς, αρκεί να γίνεται από ελευθεριότητα και όχι από νομική υποχρέωση.
Σε μέμψη όμως υπόκεινται μόνο οι δωρεές. Αν η γονική παροχή δεν αποτελεί δωρεά,
δεν προσβάλλεται ως άστοργη δωρεά. Περιστατικά. 105/285

Δωρεά μεταξύ συζύγων
Δωρεές μεταξύ των συζύγων. Πως υπολογίζονται για τα αποκτήματα. Περιστατικά. 1101/264

Δώρο εορτών
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Συμφωνία για καταβολή στον εργαζόμενο μεγαλύτερου
μισθού (βασικός μισθός και επιδόματα) από τον προβλεπόμενο από την οικεία ΣΣΕ ή ΔΑ.
Τότε δεν οφείλονται στο μισθωτό και τα επιδόματα εκτός αν έχει συμφωνηθεί με την ατομική ή
συλλογική σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επί πλέον του συμφωνημένου μεγαλύτερου μισθού.
Η δυνατότητα συμψηφισμού αποτελεί τον κανόνα. Αποδοχές άδειας και επίδομα αδείας δεν
συμψηφίζονται με τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές ούτε κατόπιν ρητής
συμφωνίας. Δώρα εορτών, αμοιβή για εργασία νυχτός, Κυριακής ή εορτών μπορούν να
συμψηφισθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας. Αξιώσεις για απασχόληση κατά τις Κυριακές και
για στέρηση εβδομαδιαίας αναπαύσεως, υπερεργασίας συμψηφίζονται, όχι όμως οι αμοιβές
για υπερωρίες. Υπάλληλος- εργάτης. Στοιχεία για τη διάκριση. 1228/653

Ε
Έγγραφο
Επίκληση εγγράφου στην κατ’ έφεση δίκη. Δεν είναι νόμιμη όταν περιέχεται γενική
αναφορά μόνο σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεστεί και προσκομίσει
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πρωτοδίκως, χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλόμενων
πρωτόδικων προτάσεων, όπου περιέχεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου.
Εγγραφή προσημειώσεων καταδολιευτικών. Διατακτικό απόφασης για τη διάρρηξη των
προσημειώσεων. 402/84
Επίκληση εγγράφων που είχαν προσκομισθεί στο Πρωτόδικο Δικαστήριο με συρραφή
των πρωτόδικων προτάσεων στις προτάσεις του εφετείου, χωρίς αναφορά στο
συγκεκριμένο μέρος των τελευταίων προτάσεων στις οποίες γίνεται σαφής επίκληση
των εγγράφων, δεν είναι νόμιμη επίκληση. 717/101
Ιδιωτικό έγγραφο. Για να έχει αποδεικτική δύναμη πρέπει να έχει την ιδιόγραφη υπογραφή
του εκδότη δηλαδή εκείνου που αναλαμβάνει υποχρεώσεις από το έγγραφο. Τιμολόγια. Δεν
έχουν αποδεικτική δύναμη για εκείνον στο όνομα του οποίου εκδόθηκαν από τον πωλητή
αν δεν φέρουν την υπογραφή του φερόμενου ως αγοραστή. Περιστατικά. 353/360
Έγγραφα. Σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου είναι όταν είναι ειδική και από αυτήν
προκύπτει η ταυτότητα του. Επίκληση εγγράφου από προηγούμενη συζήτηση. Πρέπει να
γίνεται αναφορά με τις προτάσεις στις σελίδες ή μέρος των προτάσεων προηγούμενων
συζητήσεων. Επίκληση του εγγράφου. Γενική αναφορά στις προτάσεις προηγούμενων
συζητήσεων χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη ή σελίδα των επανυποβαλλομένων
πρωτόδικων προτάσεων. Δεν είναι νόμιμη η επίκληση. 1155/756

Εγγύηση
Εγγύηση και εγγυοδοσία. Περιεχόμενο της εγγυήσεως είναι η ανάληψη από τον εγγυητή
της υποχρεώσεως απέναντι στο δανειστή να εκπληρώσει την παροχή του οφειλέτη αν
δεν το κάνει ο τελευταίος. Εγγυοδοσία είναι η εξασφάλιση που παρέχεται με μετρητά,
χρεώγραφα κ.λ.π από ένα πρόσωπο για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του ή
από τον οφειλέτη ή τρίτο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Στην συμβατική
εγγυοδοσία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εγγυήσεως και δεν απαιτείται η σύνταξη
εγγράφου. Περιστατικά. 632/95

Εγγυητής
Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας.
Προϋποθέσεις άσκησης της αγωγής και στοιχεία της. Την ιδιότητα του οφειλέτου έχει
και ο εγγυητής. 1070/158

Εικονικότητα

Πώληση. Για το κύρος της δεν ασκεί καμία επιρροή αν και πως κατέβαλε ο αγοραστής
το τίμημα που συμφωνήθηκε ούτε η μη καταβολή του τιμήματος καθιστά αυτή και μόνη
την πώληση εικονική. Το γεγονός της μη καταβολής μπορεί να αποτελέσει δικαστικό
τεκμήριο για την εικονικότητα της δικαιοπραξίας, όχι όμως και αυτοτελή ισχυρισμό για
τη θεμελίωση δικαιώματος για την ακύρωση της πώλησης ως εικονικής. Η εικονικότητα
της δικαιοπραξίας μπορεί να αποδειχθεί με τα επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσα. 54/65
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Εισαγγελέας Πρωτοδικών
Ακούσια νοσηλεία ψυχασθενούς. Νομιμοποιείται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών να υποβάλλει
αίτηση στο Μον. Πρωτ. της κατοικίας που δικάζει κατά την εκούσια διαδικασία μόνον εφόσον
δεν υπάρχουν ορισμένοι συγγενείς μεταξύ των οποίων και αδελφός. Σε τέτοια περίπτωση
απορρίπτεται η αίτηση του εισαγγελέως Πρωτοδικών. Περιστατικά. 604/235

Εισαγωγέας
Αδικοπραξία. Εισαγωγέας εμπορευμάτων ελαττωματικών. Φέρει ευθύνη (από
αδικοπραξία) εφόσον υπάρχει υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του της υποχρεώσεως
πρόνοιας ή ασφαλείας, από την έλλειψη της οποίας δεν ήρθη το ελάττωμα του πράγματος
που προκάλεσε τη ζημιογόνο προσβολή έννομου αγαθού. Αυτοκίνητο ελαττωματικό
από την κατασκευή του. Νόμιμη η αγωγή κατά της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στην
Αθήνα και ασχολείται με την εισαγωγή αυτοκινήτων. Επικουρική αγωγή (219 ΚΠολΔ)
για την περίπτωση που απορριφθεί προηγούμενη. 1088/159

Έκθεση κατάσχεσης
Αν κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης έπαυσε η από τον τρίτο κατοχή παύει και
η μεσεγγύηση. Συνεπώς ο δικαστικός επιμελητής δεν διορίζει μεσεγγυούχο ούτε παραδίδει
το κατασχεμένο, γι αυτό δεν αποτελούν στοιχεία της έκθεσης κατάσχεσης ο διορισμός
μεσεγγυούχου και η υπογραφή του. Πολιτικοί καρποί(μισθώματα). Από την εγγραφή της
κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων οι καρποί εισπράττονται από τον μεσεγγυούχο και
κατατίθενται στο Τ.Π.Δ. Απαιτείται πάντως έγγραφη ειδοποίηση του μισθωτή (που είναι
μεσεγγυούχος) από τον επισπεύδοντα για το γεγονός της κατάσχεσης. Περιστατικά. 138/336

Εκκρεμοδικία
Εκκρεμοδικία. Σε περίπτωση που η διαφορά για την οποία γίνεται η νέα δίκη δεν
θεμελιώνεται στους ίδιους κανόνες, έχει δηλαδή άλλη νομική αιτία από εκείνη της
διαφοράς που εκκρεμεί, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 221 παρ. 1 ΚΠολΔ
και δεν υπάρχει απαράδεκτο. 621/574
Εκκρεμοδικία. Με την έκδοση οριστικής απόφασης λήγει και δεν αναβιώνει όχι μόνο με
την προθεσμία άσκησης αλλά ούτε με την άσκηση των εκτάκτων ένδικων μέσων. 17/784

Εκπαιδευτικοί
Αναπληρωτές και προσωρινοί ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί .Απαραίτητο πιστοποιητικό
εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας. Πότε δεν απαιτείται. Σειρά πρόσληψης. Άκυρη
απόλυση του προσληφθέντος για μη προσκόμιση πιστοποιητικού στρατολογίας.
Επιδικάζονται οι νόμιμες αποδοχές του εκπαιδευτικού έτους. Περιστατικά. 862/697
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Εκχώρηση απαίτησης
Εκχώρηση απαίτησης. Στοιχεία της. Ο οφειλέτης ελευθερώνεται αν πριν από την αναγγελία
καταβάλλει στον εκχωρητή το χρέος ή συνομοληγήσει με αυτόν σύμβαση άφεσης του χρέους
του. Μετά την αναγγελία όμως αποκτόπτεται οριστικά κάθε δεσμός του εκχωρηθέντος
οφειλέτη προς την εκχωρητή και η απαίτηση αποκτάται από τον εκδοχέα. 451/87

Ελαιοχρωματιστές
Οικοδομικές εργασίες. Εργαζόμενοι σ’ αυτές όπως είναι και οι ελαιοχρωματιστές. Ο
εργοδότης δεν υποχρεούται έναντι των εργαζομένων σε καταβολή δώρου και αποδοχών
και επιδόματος αδείας είτε ετήρησε έναντι του ΙΚΑ τις υποχρεώσεις του προς αγορά
δωροσήμων είτε όχι. Ο εργαζόμενος δικαιούται να ακολουθήσει διοικητική διαδικασία της
καταγγελίας οπότε το ΙΚΑ θα καταβάλει σε αυτόν και θα εισπράξει από τον άλλο κατά
νόμο τα οφειλόμενα. Αγωγή κατά του εργοδότη είναι μη νόμιμη. Περιστατικά. 753/606

Ελαττωματικά προϊόντα
Ελαττωματικά προϊόντα. Ευθύνη του παραγωγού τους (άρθρο 6 ν.2251/1994). Τι οφείλει να
αποδείξει ο καταναλωτής. Ευθύνη για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Ρυθμίζεται από τις
διατάξεις που ισχύουν για τις αδικοπραξίες. Ελαττωματικό προϊόν. Έννοια. 858/530

Ελευθεροτυπία
Δημοσιογραφία. Η ελευθεροτυπία καθιερώνεται από το Σύνταγμα. Το δικαίωμα όμως αυτό
υπόκειται κατά τα άρθρα 14. και 25.3 του Συντάγματος και 281 ΑΚ. στους περιορισμούς
των νόμων με τους οποίους επιδιώκεται να παρεμποδιστεί η ελευθεροτυπία και η άρρηκτα
συνδεόμενη με αυτήν ελεύθερη δημοσιογραφία, αλλά και να προστατευθούν τα άτομα, τα
νομικά πρόσωπα και το κοινωνικό σύνολο από την καταχρηστική άσκηση του συνταγματικού
αυτού δικαιώματος. Τα όρια μεταξύ του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης
δημοσιογραφίας παραμένουν δυσδιάκριτα, σε ικανοποιητικό βαθμό προσδιορίζονται ως
προς την προστασία της τιμής και της υπόληψης άρα και της προσβολής της προσωπικότητας
από τις διατάξεις των άρθρων 361-363 του ΠΚ. Προσωπικότητα. Προσβολή της. Για την
επιδίκαση αποζημίωσης απαιτείται κατά την κρατούσα στη νομολογία άποψη υπαιτιότητα.
Προσβολή με την τηλεόραση. Συκοφαντική δυσφήμιση. Προϋποθέσεις. Περιστατικά. 477/20

Ελλείψεις αγωγής
Διεκδικητική αγωγή. Διεκδίκηση τμήματος ακινήτου μεγαλύτερης έκτασης. Δέον ο ενάγων
να προσδιορίζει με ακρίβεια το τμήμα που διεκδικείται. Συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων
της αγωγής (227 ΚΠολΔ). Η συμμόρφωση δεν αφορά την αοριστία ή ακυρότητα της
αγωγής. Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση δεν έχει υποχρέωση του δικαστηρίου
να θεραπεύσει την αοριστία της αγωγής με υποδείξεις προς τον ενδιαφερόμενο διάδικο
και μάλιστα σε βάρος του εναγόμενου. Περιστατικά. 452/370

838

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εμπορικός αντιπρόσωπος
Εμπορικός αντιπρόσωπος. Έννοια. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Έννοια.
Περιστατικά. 183/484

Εναγωγή
Διαζευκτική ή επικουρική εναγωγή δεν επιτρέπεται. Έννοια της διαζευκτικής εναγωγής και
της επικουρικής εναγωγής. Η μεν διεκδικητική εναγωγή ενέχει πλήρη αοριστία ως προς
το πρόσωπο του διαδίκου ενώ η επικουρική εναγωγή αποτελεί ως προς τον επικουρικό
εναγόμενο άσκηση αγωγής από την αίρεση της απορρίψεως αυτής ως προς τον κυρίως
εναγόμενο η οποία δεν επιτρέπεται. Συνεπώς και στις δύο περιπτώσεις το αγωγικό
δικόγραφο θεωρείται στο σύνολο του άκυρο και η αγωγή απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως
εκτός αν ο ενάγων παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής κατά των επικουρικά
εναγομένων, έστω και ενώπιον του Εφετείου. Περιστατικά. 678/403

Ένορκες βεβαιώσεις
Ένορκη βεβαίωση από διάδικο. Απαγορεύεται. Προσκομιζόμενη είναι νομικώς ανυπόστατη ως
αποδεικτικό μέσο. Εφετείο. Νέα αποδεικτικά μέσα όπως π.χ. ένορκη βεβαίωση με κλήτευση
που λήφθηκε μετά τη συζήτηση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. 1/310
Ένορκες βεβαιώσεις. Λαμβάνονται υπόψη τρεις για κάθε πλευρά και μόνον αν έχουν δοθεί
ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. Ο περιορισμός
ισχύει όταν σε ένορκες βεβαιώσεις έχουν ληφθεί αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη
δίκη. Μαρτυρίες τρίτων που έχουν ληφθεί υπό τύπον ενόρκων βεβαιώσεων πριν από
την έναρξη της δίκης όπως σε προηγούμενη δίκη ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον
επιτρέπεται η απόδειξη με μάρτυρες, μπορούν να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο
για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Εκτός αν κατά την κρίση του έχουν ληφθεί για
να χρησιμεύσουν και στη δίκη κατά την οποία κρίνεται η διαφορά. 366/362
Ένορκες βεβαιώσεις. Κλήτευση πριν δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες. Το Σάββατο είναι
μη εργάσιμη ημέρα, όχι όμως εξαιρετέα, άρα λαμβάνεται υπόψη στη συμπλήρωση των
δύο ημερών. Η κλήση του αντιδίκου μπορεί να εκδοθεί και στον πληρεξούσιο δικηγόρο
του αντιδίκου. Η προθεσμία της κλήσεως υπολογίζεται από στιγμή σε στιγμή για τον
υπολογισμό των δύο εργασίμων ημερών. Συνεπώς αν λείπουν ώρες για τη συμπλήρωση
των δύο ημερών, η ένορκη βεβαίωση δε λαμβάνεται υπόψη. Περιστατικά. 666/402
Μάρτυρες. Δεν μπορούν να εξετασθούν οι μάρτυρες εκείνοι που μετέχουν στη δίκη
ως δικαιούχοι ή υπόχρεοι έστω και αν δικάζονται με αντιπρόσωπο. Επίσης δεν
εξετάζονται ως μάρτυρες διάφορα εξομοιούμενα με το διάδικο πρόσωπα όπως ο νόμιμος
αντιπρόσωπος φυσικού προσώπου ανικάνου να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό
του όνομα καθώς και ο εκούσιος αντιπρόσωπος που ενεργεί στη δίκη με την ιδιότητα
αυτή. Όλοι αυτοί εξετάζονται ως διάδικοι (415-420 ΚΠολΔ). Αλλιώς η κατάθεση τους
δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα ίδια ισχύουν και για τις ένορκες βεβαιώσεις. Η απόκλιση που
προβλέπεται από το άρθρο 671 ΚΠολΔ για λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που δεν
πληρούν τους ορισμούς του νόμου δεν εκτείνεται τόσο ώστε να παρέχεται η εξουσία στο
δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη και ανυπόστατα μέσα. Περιστατικά. 1077/453

839

Ένορκες βεβαιώσεις. Δήλωση στο ακροατήριο του πρωτόδικου δικαστηρίου για την εξέταση
μαρτύρων μετά τη συζήτηση. Είναι νόμιμη η ένορκη βεβαίωση αν λήφθηκε μετά τη συζήτηση
της αγωγής αλλά όχι σε μεταγενέστερο χρόνο της 12ης μεσημβρινής της τρίτης εργάσιμης
ημέρας μετά τη συζήτηση δηλαδή πριν την εξάντληση των χρονικών ορίων στα οποία μπορούν
να προταθούν προς αντίκρουση ισχυρισμοί και να προσκομιστούν τα οικεία αποδεικτικά
μέσα και τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι. Περιστατικά. 1177/462
Ένορκη βεβαίωση του δικηγόρου χωρίς κλήτευση του αντιδίκου λαμβάνεται υπόψη ως
εξώδικη ομολογία και δεν αποτελεί μαρτυρία τρίτου γιατί το πρόσωπο του δικηγόρου
ταυτίζεται με τον ανακόπτοντα. Δεκτή η ανακοπή ερημοδικίας. Περιστατικά. 679/577

Ενστάσεις κατά διαταγής πληρωμής με βάση επιταγή
Επιταγή. Ενστάσεις που προκύπτουν κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε με βάση
επιταγή με αίτηση τρίτου. Χωρούν ενστάσεις κατά του τρίτου αν ο τελευταίος που απόκτησε
την επιταγή γνώριζε την ύπαρξη ελαττωματικής βασικής σχέσης της επιταγής και ότι είναι
δυνατό να ματαιωθεί η προβολή της ένστασης και επιτευχθεί έτσι η πληρωμή του τίτλου η
οποία χωρίς τη μεταβίβαση αυτή δεν θα επιτυγχάνετο και ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη.
Η ελαττωματική βασική σχέση δεν επιδρά στο κύρος της υποχρεώσεως από επιταγή, γεννά
όμως απαίτηση προς απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισμού σε βάρος του εκδότη που
μπορεί να προβληθεί με ανακοπή του κατά της διαταγής πληρωμής. 209/490

Εντολή προς μεσίτη
Ο μεσίτης που ενεργεί ως πληρεξούσιος του εμπόρου ενεργεί ως πληρεξούσιος του
και οι σχέσεις τους διέπονται από της περί εντολής διατάξεις. Ο υπομεσίτης συνδέεται
ενοχικώς με τον μεσίτη του οποίου είναι πληρεξούσιος και δεν έχει κανένα ενοχικό δεσμό
με τον έμπορο. Περιστατικά. 342/15

Ένωση προσώπων
Ενώσεις προσώπων και εταιρίες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα μπορούν να
είναι διάδικοι και παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί
η διαχείριση των υποθέσεων τους. 936/149

Ένωση Συντακτών. Απόλυση δημοσιογράφου μέλους της διοίκησης
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δημοσιογράφου – ανταποκριτού, μέλος της διοίκησης
Ένωσης Συντακτών. Απόλυση από τον εργοδότη. Αγωγή για αναγνώριση της ακυρότητας
της καταγγελίας μέλους της διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Στο δικόγραφο
πρέπει να αναφέρονται μεταξύ άλλων, ο αριθμός των μελών που έχει το σωματείο, ο
συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο ο ενάγων προστατεύεται. Περιστατικά. 367/594

Εξαίρεση δικαστή
Δικαστής. Εξαίρεση δικαστή. Λόγος εξαίρεσης ιδρύεται και σε περίπτωση που η συμμετοχή
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του στη σύνθεση του δικαστηρίου δημιουργεί υπόνοια μεροληψίας. Ο λόγος της εξαίρεσης
πρέπει να κριθεί τόσο από αντικειμενική όσο και από υποκειμενική άποψη. Δηλαδή για
τη θεμελίωση του σχετικού λόγου δεν αρκεί το αν ο υπό εξαίρεση δικαστής πιστεύει ότι
μπορεί να αποφασίσει αμερόληπτα, αλλά να μπορεί να προκληθεί στους διαδίκους και
στην κοινή γνώμη η εντύπωση ότι ο δικαστής δεν μπορεί να αποφασίσει αμερόληπτα και
απροκατάληπτα. Αν ο ίδιος ο δικαστής προβεί σε δήλωση ότι δεν μπορεί να αποφασίσει
αμερόληπτα πρέπει η δήλωση του να γίνει σεβαστή. Διαδικασία. Περιστατικά. 430/366

Εξέταση διαδίκων
Απόδειξη. Εξέταση των διαδίκων. Περιστατικά. 592/395

Έξοδα εκτέλεσης
Αναγκαστική εκτέλεση. Τα έξοδα της βαρύνουν τον οφειλέτη και προκαταβάλλονται από
τον επισπεύδοντα. Υπέγγυο στους δανειστές είναι το ποσό του πλειστηριάσματος, Τα
έξοδα εκτελέσεως δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προνομίων ούτε κατατάσσονται
στον πίνακα κατατάξεως αλλά προαφαιρούνται, προκειμένου να γίνει η κατάταξη
των δανειστών και προσδιορίζονται με τον πίνακα κατατάξεως ή με ιδιαίτερη πράξη.
Δικαιούχος των εξόδων εκτέλεσης είναι ο καταβάλλων αυτά επισπεύδων αλλά και τα
όργανα εκτελέσεως, μολονότι αυτά δεν νομιμοποιούνται να αναζητήσουν αυτά από τον
καθού η εκτέλεση, αφού δεν έλαβαν απ΄ αυτόν εντολή προς εκτέλεση. Η διαδικασία της
κατάταξης δεν είναι αδιαίρετη. Γι’ αυτό η ανακοπή εκτελέσεως απευθύνεται μόνο κατ΄
εκείνον του οποίου ο ανακόπτων αμφισβητεί την απαίτηση ή προσβάλλει την κατάταξη
στον πίνακα. Ο ανακόπτων νικά μόνο για τον εαυτό του. Περιστατικά. 8/311
Πίνακας Κατάταξης. Όταν η ανακοπή εναντίον του πίνακα συνίσταται στην άρνηση της
απαιτήσεως που κατατάχθηκε πριν από την απαίτηση ή αντί της απαιτήσεως του ανακόπτοντος,
αρκεί για το ορισμένο του λόγου της ανακοπής μόνη η άρνηση αυτή, απόκειται δε στον καθού να
επικαλεσθεί και να αποδείξει την ύπαρξη και το μέγεθος ή το τυχόν προνόμιο της απαιτήσεως
του. Παραδεκτώς στρέφεται και κατά του οργάνου εκτελέσεως(δικαστικού επιμελητή). Πότε
δεν πρόκειται για έξοδα εκτέλεσης που προαφαιρούνται. Περιστατικά. 120/333
Αναγκαστική εκτέλεση. Τα έξοδα της εκτέλεσης προαφαιρούνται από το πλειστηρίασμα
και μετά κατατάσσονται οι απαιτήσεις των αναγγελθέντων. Δικαιούχος των εξόδων
είναι όχι μόνο ο καταβαλών αυτά επισπεύδων αλλά και ο δικαστικός επιμελητής και
ο συμβολαιογράφος. Η εκκαθαριστική πράξη των εξόδων που συντάσσει ο σ/φος
προσβάλλεται με ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολΔ. Ποίοι οι διάδικοι. Ποια τα έξοδα
της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν κατασχέθηκαν πολλά ακίνητα αλλά πλειστηριασμός
έγινε όχι σε όλα, προαφαιρούνται τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης όχι όλων των
κατασχεθέντων αλλά μόνο αυτών που πλειστηριάσθηκαν. Περιστατικά. 836/414

Εξώγαμο
Εξώγαμο τέκνο. Δήλωση της μητέρας του τέκνου της ως εξώγαμου. Δεν έχει νομική
επιρροή ως προς την ιδιότητα του τέκνου ως γνήσιου τέκνου του συζύγου της μητέρας
γιατί αφού γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας της, κατά πλάσμα του
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νόμου λογίζεται ως γνήσιο τέκνο του συζύγου εφόσον δεν εχώρησε αποκήρυξη του
τέκνου από τον σύζυγο της μητέρας. Περιστατικά. 1260/305

Επαναφορά ισχυρισμών
Επαναφορά ισχυρισμών (240ΚΠολΔ). Δεν συνιστά νόμιμη επαναφορά η ενσωμάτωση
των προτάσεων των προηγούμενων συζητήσεων που αναφέρονται οι ισχυρισμοί
αυτοί χωρίς ειδική μνεία στις τελευταίες του συγκεκριμένου μέρους των πρωτόδικων
ισχυρισμών. 1334/481

Επαναφορά πραγμάτων
Επαναφορά πραγμάτων (152-155 ΚΠολΔ). Προθεσμία προς άσκηση της αίτησης με ιδιαίτερο
δικόγραφο για επαναφορά των πραγμάτων τριάντα ημέρες. Μέσα στην προθεσμία αυτή
πρέπει να γίνει και η επίδοση της άσκησης στον αντίδικο. Περιστατικά. 320/355

Επίδειξη εγγράφων
Επίδειξη εγγράφων. Νόμιμα ζητείται με τις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου αλλά πρέπει
να είναι ορισμένο. 1/310
Έφεση. Επίδειξη εγγράφου. Μπορεί αυτός που έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει την επίδειξη
εγγράφου ακόμα και με τις προτάσεις του για πρώτη φορά ενώπιον του δευτεροβάθμιου
δικαστηρίου. Προϋποθέσεις του αιτήματος αυτού. Περιστατικά. 61/321

Επίδομα άδειας
Αποδοχές άδειας και επίδομα αδείας δεν συμψηφίζονται με τις ανώτερες των νομίμων
καταβαλλόμενες αποδοχές ούτε κατόπιν ρητής συμφωνίας. 1228/653

Επίδοση
Αναγκαστική εκτέλεση. Η έναρξη της προϋποθέτει επίδοση προς τον καθού η εκτέλεση
αντιγράφου του απογράφου με επιταγή για εκτέλεση. Η εκτέλεση είναι άκυρη και χωρίς βλάβη
του καθού. Επίδοση. Αν δεν έγινε σύμφωνα με το νόμο(122-143 ΚΠολΔ), επέρχεται ακυρότητα
μόνο σε συνδυασμό με το στοιχείο της βλάβης. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση ακυρότητας
της επίδοσης της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και της έκθεσης του αναγκαστικού
πλειστηριασμού. Περίπτωση που θυροκολλήθηκαν τα πιο πάνω έγγραφα σε κατάστημα που
όμως δεν είναι τόπος της επαγγελματικής δραστηριότητας του καθού. Επίδοση σύμφωνα με τα
άρθρα 128-129ΚΠολΔ. Αν δεν είναι νόμιμη η επίδοση, έχουμε ακυρότητα μόνο σε περίπτωση
βλάβης. Γι αυτό ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικαλείται τα πραγματικά περιστατικά που
συνιστούν τη βλάβη, αλλιώς απορρίπτεται ως αόριστος ο ισχυρισμός. Περιστατικά. 298/352
Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης (933 ΚΠολΔ). Η κατά στάδια προσβολή των πράξεων
της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ανυπαρξία ή το εκπρόθεσμο της επίδοσης της περίληψης
της κατασχετήριας έκθεσης στον οφειλέτη επάγεται ακυρότητα του πλειστηριασμού ενώ

842

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

η απλώς άκυρη επίδοση της (όπως όταν συντρέχουν παραλείψεις ή αταξίες ως προς την
επίδοση) η ακυρότητα επάγεται μόνο με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης και παράγει
τις συνέπειες της σαν να ήταν έγκυρη μέχρι ότου κηρυχθεί άκυρη με δικαστικές αποφάσεις
ύστερα από προσβολή της με ανακοπή (933ΚΠολΔ). Αν η ακυρότητα αυτή δεν προσβληθεί
εμπρόθεσμα, δεν κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και η
διενέργεια πλειστηριασμού. Άγνοια του καθού η εκτέλεση ως προς το χρόνο διενέργειας του
πλειστηριασμού λόγω άκυρης επίδοσης της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης πρέπει
να συνδυάζεται και με ισχυρισμό του ότι δεν έλαβε ούτε μπορούσε να έχει λάβει γνώση της
περίληψης. Επίδοση σε νομικό πρόσωπο. Λεπτομέρειες. Περιστατικά. 1017/444
Επίδοση. Λεπτομέρειες για την εγκυρότητα της και ιδίως σε νομικά πρόσωπα. Η έκθεση
επίδοσης συνιστά δημόσιο έγγραφο και επιτρέπεται ανταπόδειξη μόνο με την προσβολή
της ως πλαστής. Πότε όμως επιτρέπεται ανταπόδειξη. Περιστατικά. 1050/450

Επικαρπία
Επικαρπία. Ψιλή κυριότητα και επικαρπία. Πραγματικός νομέας που ο ψιλός κύριος και ο
επικαρπωτής τεκμαίρεται ότι κατέχει στο όνομα του κυρίου για όσο χρόνο βρίσκεται στην
κατοχή του πράγματος και ασκεί την ίδια νομή(οιονεί νομή) μόνο έναντι των τρίτων. Αν ο
ψιλός κύριος είναι και κληρονόμος του επικαρπωτή, η μεταβίβαση της επικαρπίας σ’ αυτόν
γίνεται λόγω της ιδιότητας του ψιλού κυρίου και όχι ως κληρονόμου. Περιστατικά. 531/174

Επικουρικό Κεφάλαιο
Αν η ασφαλιστική εταιρία αποδέχθηκε σωρευτικά με τον ασφαλισμένο κατά την έννοια
του άρθρου 477 ΑΚ, να καταβάλει αποζημίωση, το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν ευθύνεται
και συνεπώς δεν υποχρεούται σε αποζημίωση. Περιστατικά. 984/733
Επικουρικό κεφάλαιο. Η αποζημίωση του περιορίζεται στη συμπλήρωση του ποσού που
υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος ασφαλιστικός οργανισμός κοινωνικής
ασφάλισης για την ίδια αιτία. Έτσι εκτοπίζεται η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 930.3
ΑΚ. Αυτό εφαρμόζεται και στην περίπτωση ευθύνης του λόγω ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας, χωρίς να έχει σημασία το γεγονός ότι αρχικά είχε
εναχθεί ο ασφαλιστής του οποίου μεταγενέστερα ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας. Ανάκληση
της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας μετά τη συζήτηση της αγωγής και πριν
εκδοθεί η πρωτόδικη απόφαση. Αυτοδίκαια υπεισέρχεται στη θέση της Α.Ε το ΕΚ το οποίο
παραδεκτά προβάλλει για πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου τον ισχυρισμό για τη μείωση
του ποσού της αποζημίωσης λόγω ύπαρξης ασφαλιστικού ταμείου (ΤΕΒΕ). 1117/741

Επιταγή
Επιταγή. Μη πληρωμή. Η έκδοση της εν γνώσει της ανυπαρξίας αντίστοιχων κεφαλαίων
που είναι αδικοπραξία δεν επηρεάζεται από λόγους που ανάγονται στην υποκείμενη
σχέση δηλαδή στην αιτία της έκδοσης της επιταγής ή από την έλλειψη αίτιας. 785/117
Αναγκαστική εκτέλεση. Μπορεί να γίνει μόνο με εκτελεστό τίτλο. Προϋπόθεση της εγκυρότητας
της επιταγής προς πληρωμή είναι η συμφωνία αυτής με το περιεχόμενο του τίτλου στον
οποίο στηρίζεται η εκτέλεση. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση, το ποσό

843

που αναφέρεται στην επιταγή προς πληρωμή, πρέπει να είναι εκείνο που υποχρεώθηκε ο
οφειλέτης να πληρώσει τελεσίδικα με την απόφαση έστω και αν εσφαλμένως επιδικάσθηκε
μικρότερο ποσό από το πράγματι οφειλόμενο. Αυτό γιατί η κρίση του δικαστηρίου καλύπτεται
από το δεδικασμένο που καταλαμβάνει όχι μόνο το κυρίως δικαίωμα που κρίθηκε με την
απόφαση αλλά και κάθε παρεπόμενο για το οποίο αρμοδίως έκρινε το δικαστήριο όπως είναι
το δικαίωμα για τους τόκους της απαίτησης που επιδικάσθηκε από το δικαστήριο. Η επιταγή
προς πληρωμή πρέπει να είναι σαφής γιατί αλλιώς αν κατά την κρίση του δικαστηρίου
επήλθε βλάβη στον οφειλέτη επέρχεται ακυρότητα. Τι πρέπει να περιέχει η επιταγή για
τους τόκους. Απόφαση τελεσίδικη διοικητικού Εφετείου που δίκασε προσφυγή με αμοιβή
από εκτέλεση δημοσίων έργων. Επιταγή προς πληρωμή κατά του δήμου (εργοδότη) και
για τους τόκους που δεν επιδικάσθηκε από το διοικητικό Εφετείο. Ανακοπή εναντίον του
Μον. Πρωτοδικείου. Ακύρωση της επιταγής. Περιστατικά. 1107/455
Επιταγή πλαστογραφημένη. Η πλαστότητα προτείνεται κατά παντός από τον δικαιούμενο
να ασκήσει ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε με βάση την πλαστή
επιταγή. Περιστατικά. 1263/472
Επιταγή. Ενστάσεις που προκύπτουν κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε με βάση
επιταγή με αίτηση τρίτου. Χωρούν ενστάσεις κατά του τρίτου αν ο τελευταίος που απόκτησε
την επιταγή γνώριζε την ύπαρξη ελαττωματικής βασικής σχέσης της επιταγής και ότι είναι
δυνατό να ματαιωθεί η προβολή της ένστασης και επιτευχθεί έτσι η πληρωμή του τίτλου η
οποία χωρίς τη μεταβίβαση αυτή δεν θα επιτυγχάνετο και ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη.
Η ελαττωματική βασική σχέση δεν επιδρά στο κύρος της υποχρεώσεως από επιταγή, γεννά
όμως απαίτηση προς απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισμού σε βάρος του εκδότη που
μπορεί να προβληθεί με ανακοπή του κατά της διαταγής πληρωμής. 209/490
Επιταγή. Η οπισθογράφηση της επιταγής δεν έχει πάντοτε την έννοια της μεταβίβασης
της κυριότητας της και την από αυτή απαιτήσεων κατά πλήρες δικαίωμα στον υπέρ ού η
οπισθογράφηση αλλά μπορεί να έχει την έννοια απλής εντολής του οπισθογράφου προς
εκείνον υπέρ του οποίου οπισθογραφεί την επιταγή ότι μπορεί να ασκήσει τα εξ αυτής
δικαιώματα δηλαδή να εισπράξει την επιταγή, να εναγάγει όλους τους υποχρέους εξ
αυτής, να ασκήσει αναγωγή για λογαριασμό του οπισθογράφου (δηλ. του εντολέως) και
να παραμείνει αυτός πραγματικός κύριος του τίτλου και πραγματικός δικαιούχος των εξ
αυτού απαιτήσεων και δικαιωμάτων. Η τέτοια έννοια της οπισθογράφησης εκδηλώνεται
συνήθως με την προσθήκη επί του τίτλου της υπενθύμισης «αξία προς κάλυψη» ή «προς
είσπραξη» ή «κατά πληρεξουσιότητα» ή άλλη ανάλογη που ενέχει απλή εντολή προς τον
υπέρ ού η οπισθογραφεί. Ο υπέρ ού η οπισθογράφηση δεν μπορεί να οπισθογραφήσει
περαιτέρω την επιταγή. Περιστατικά. 214/491

Εργατικό ατύχημα
Εργατικό αδίκημα. Αποτελεί και η σωματική βλάβη που έχει ως συνέπεια την ανικανότητα
προς εργασία του εργαζομένου εφόσον επήλθε από αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός.
Τέτοιο θεωρείται και η νόσος που προκλήθηκε από έκτατη και αιφνίδια επενέργεια εξωτερικού
αιτίου, άσχετου προς τη σύσταση του οργανισμού του παθόντος και προς τη βαθμιαία και
προοδευτική εξασθένηση και φθορά του, λόγω της φύσης και του είδους της εργασίας του.
Στοιχεία της σχετικής αγωγής με την οποία ζητείται αποζημίωση λόγω πλήρους ανικανότητας
και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης των εργαζομένων. 622/594
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Εργατικό ατύχημα. Αρμοδιότητα του Μον.Πρωτοδικείου (άρθρο 16,2 ΚΠολΔ) που
δικάζει τις αξιώσεις του εργαζόμενου ή σε περίπτωση θανάτου των κληρονόμων του
κατά του εργοδότη ή των υπ’ αυτών προστηθέντων. Η αρμοδιότητα αυτή υπάρχει
και στρέφεται η αγωγή κατά των προσώπων αυτών και όχι κατά τρίτου υπαιτίου του
εργατικού αδικήματος. Τότε η αρμοδιότητα του δικαστηρίου κάθε φορά καθορίζεται από
την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Η καθύλην αρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου μπορεί να προταθεί με λόγο εφέσεως από τον διάδικο στην κατ’ έφεση δίκη
ανεξάρτητα αν υποβλήθηκε ή όχι η σχετική ένσταση στον πρώτο βαθμό. Αν το δικαστήριο
ήταν αναρμόδιο καθύλην, το εφετείο εξαφανίζει την εκκαλουμένη και παραπέμπει την
υπόθεση στο αρμόδιο καθύλην δικαστήριο. Περιστατικά. 695/602
Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή οι κληρονόμοι του έχουν το δικαίωμα να εγείρουν την
αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσουν σύμφωνα με τα άρθρα 297, 298 και 914 ΑΚ
πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή
των προστηθέντων από αυτόν προσώπων ή όταν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων
νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων σ’
αυτές, βρίσκεται δε σε αιτιώδη συνάφεια με την μη τήρηση των διατάξεων αυτών. Δεν
αρκεί δηλαδή το ατύχημα να επήλθε από τη μη τήρηση των όρων που επιβάλλονται
μόνο από την κοινή αντίληψη, την υποχρέωση πρόνοιας και από απαιτούμενες στις
συναλλαγές επιμέλεια χωρίς να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόμου. Στην αντίθετη
περίπτωση ο παθών ή οι κληρονόμοι του δικαιούνται ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης,
αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος και πταίσμα του εργοδότη ή των
προστηθέντων από αυτόν κατά την έννοια του άρθρ. 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει
οποιαδήποτε αμέλεια τους. Περιστατικά. 855/619

Εργολάβος
Ευθύνη εταίρων κοινοπραξίας. Ευθύνη εργολάβου του έργου και του υπερεργολάβου για
τη θανάτωση εργαζομένων. Επιδικαζόμενα ποσά στην οικογένεια. Περιστατικά. 936/149

Ερημοδικία
Έφεση. Ερημοδικία εκκαλούντων. Πότε υπάρχει. 973/430

Εταιρία
Εταιρία. Απαγόρευση άσκησης στον εταίρο για λογαριασμό του ή ξένο λογαριασμό
πράξεων αντιθέτων προς τα συμφέροντα της εταιρίας (747 ΑΚ). Ποιες κατ’ αρχήν είναι
οι απαγορευμένες πράξεις. Η παράβαση της διάταξης αυτής (747 ΑΚ) νομιμοποιεί την
εταιρία για έγερση ΄΄αγωγής επί παραλείψει¨. Αν ο υπαίτιος βαρύνεται με υπαιτιότητα,
γεννιέται υποχρέωση προς κάλυψη της ζημίας της εταιρίας. 903/536

Εταιρία Αφανής
Αφανής εταιρία. Οι συμβάσεις που καταρτίζει στο όνομα του ο εμφανής εταίρος για τους
σκοπούς της εταιρίας, παράγουν υποχρεώσεις και δικαιώματα μόνο γι αυτόν και δεσμεύουν
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μόνο τον ίδιο και όχι και τον αφανή εταίρο. Συνεπώς ο αφανής εταίρος δεν ευθύνεται για
καταβολή αποδοχών του μισθωτού της αφανούς εταιρίας. Περιστατικά. 838/528
Αφανής εταιρία. Ιδρύεται ατύπως και η απόδειξη της σύστασης της μπορεί να γίνει και με
μάρτυρες. Λύεται εφόσον είναι αορίστου χρόνου με καταγγελία ανεξάρτητα αν υφίσταται
ή όχι σπουδαίος λόγος. Αγωγή καταβολής κέρδους από τον αφανή εταίρο κατά του
εμφανούς εταίρου. Στοιχείο του ορισμένου της αγωγής είναι ο ακριβής προσδιορισμός
των καθαρών κερδών που επιδικάζονται. Υποχρέωση του εμφανούς εταίρου να
μεταβιβάσει κατά κυριότητα το πράγμα που αποκτήθηκε με εταιρικά χρήματα στους
αφανείς εταίρους (949 ΚΠολΔ). Περιστατικά. 1089/548

Εταιρία Ανώνυμη
Ανώνυμη εταιρεία. Δάνεια και συμβάσεις με ορισμένα πρόσωπα (συγγενείς κλπ)
απαγορεύονται. Η απαγόρευση δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των
ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της. Η απαγόρευση δεν
ισχύει μόνο για τους «πελάτες» αλλά επεκτείνεται και σε κάθε άλλη σύμβαση με την εταιρία
που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής. Έννοια. Περιστατικά. 292/505
Ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Ο διαχειριστής τους δεν έχει
προσωπική υποχρέωση για τα χρέη της εταιρίας, είναι όμως δυνατή η ευθύνη από
αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 ΑΚ. Ακάλυπτη επιταγή που εκδόθηκε από το διαχειριστή
της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης στο όνομα και για λογαριασμό της. Η υποχρέωση
προς εξόφληση βαρύνει κατά πρώτο λόγο αυτόν που την εκδίδει εν γνώσει της
ανεπάρκειας του διαθέσιμου κεφαλαίου και κατά δεύτερο λόγο το νομικό πρόσωπο.
Ο κομιστής μπορεί μαζί με την αγωγή από το αδίκημα να σωρεύσει και το αίτημα της
προσωπικής κράτησης του διαχειριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης όταν είναι
ο δράστης του αδικήματος (έκδοση ακάλυπτης επιταγής). Η εξαίρεση του άρθρου 1047
παρ. 3 ΚΠολΔ για την απαγόρευση της προσωπικής κράτησης των εκπροσώπων
ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αναφέρεται μόνο για χρέη
εμπορικά ή από αδικοπραξία που βαρύνουν μόνο το νομικό πρόσωπο και όχι για χρέη
από αδικοπραξία που βαρύνουν το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. Περιστατικά. 769/527
Ανώνυμη εταιρεία. Δάνεια κ.λ.π προς ιδρυτές, μέλη δ.σ., γενικούς διευθυντές κ.λ.π. ή
ορισμένους συγγενείς τους απαγορεύονται χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.
Ποίοι είναι οι ¨διευθυντές¨. Απαιτείται «άδεια» γιατί η «έγκριση» δεν αρκεί. Σύμβαση
δανείου διευθυντού προς την εταιρεία χωρίς άδεια της γ.σ. Είναι άκυρη και απορρίπτεται
η αγωγή. Περιστατικά. 921/537
Ανώνυμη εταιρία. Ο εκπρόσωπος της δεν προσωποκρατείται για χρέη της εταιρίας με
εξαίρεση την αυτοτελή αδικοπραξία του. 60/586

Εταιρία Ομόρρυθμη
Ομόρρυθμη εταιρία. Ο εταίρος ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας που υπήρχαν κατά το
χρόνο της αποχώρησης του. Αυτό ισχύει και για το κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού.
Περιστατικά. 194/489
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Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε). Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο. Οι διαφορές
για την έξοδο εταίρου από την εταιρία ένεκα σπουδαίου λόγου και ο προσδιορισμός της
αξίας της εταιρικής του μερίδας υπάγονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της αποφάσεως όμως που θα εκδοθεί χωρεί έφεση.
Η νομιμοποίηση του διαδίκου(έννοια) αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση και πρέπει
να υπάρχει στην πρώτη στο ακροατήριο συζήτηση και σε όλη διάρκεια της δίκης για να
καθίσταται δυνατή η έκδοση απόφασης και να μπορεί να ικανοποιηθεί το δικαίωμα του
οποίου αναγνωρίζεται δικαιούχος ο διάδικος. Τα θεμελιωτικά στοιχεία της νομιμοποίησης
πρέπει να αναγράφονται στο δικόγραφο. Σπουδαίος λόγος προς έξοδο από την Ε.Π.Ε
ή προς διάλυση της αποτελεί και η σοβαρή διαταραχή των προσωπικών και εταιρικών
σχέσεων των εταίρων και οι συνεχείς διαφωνίες και διενέξεις της που συνεπάγονται
αδυναμία συνεργασίας. Λόγοι αποχώρησης. Πρέπει να αφορούν τον αιτούντα και όχι
αποχωρήσαντα εταίρο – δικαιοπάροχο. Περιστατικά. 228/497
ΕΠΕ. Διεκδίκηση και διαφορές για την έξοδο εταίρου για σπουδαίο λόγο. Πραγματική
και ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου. 519/518
Ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Ο διαχειριστής τους δεν έχει
προσωπική υποχρέωση για τα χρέη της εταιρίας, είναι όμως δυνατή η ευθύνη από
αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 ΑΚ. Ακάλυπτη επιταγή που εκδόθηκε από το διαχειριστή
της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης στο όνομα και για λογαριασμό της. Η υποχρέωση προς
εξόφληση βαρύνει κατά πρώτο λόγο αυτόν που την εκδίδει εν γνώσει της ανεπάρκειας
του διαθέσιμου κεφαλαίου και κατά δεύτερο λόγο το νομικό πρόσωπο. Ο κομιστής
μπορεί μαζί με την αγωγή από το αδίκημα να σωρεύσει και το αίτημα της προσωπικής
κράτησης του διαχειριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης όταν είναι ο δράστης του
αδικήματος (έκδοση ακάλυπτης επιταγής). Η εξαίρεση του άρθρου 1047 παρ. 3 ΚΠολΔ για
την απαγόρευση της προσωπικής κράτησης των εκπροσώπων ανώνυμων εταιρειών και
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αναφέρεται μόνο για χρέη εμπορικά ή από αδικοπραξία
που βαρύνουν μόνο το νομικό πρόσωπο και όχι για χρέη από αδικοπραξία που βαρύνουν
και το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. Περιστατικά. 769/527

Εταιρικό μερίδιο
ΕΠΕ. Διεκδίκηση και διαφορές για την έξοδο εταίρου για σπουδαίο λόγο. Πραγματική
και ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου. 519/518

Έφεση
Έφεση κατά απόφασης που δέχθηκε την κύρια βάση. Αν εξαφανισθεί, τότε το εφετείο
εξετάζει και τις επικουρικές βάσεις γιατί εξετάζεται πλέον η αγωγή και όχι η έφεση.
Περιστατικά. 1199/197
Διαζύγιο συναινετικό. Άσκηση έφεσης από τον ένα διάδικο αν και νίκησε στην πρωτόδικη
δίκη που δέχθηκε την αίτηση και λύθηκε ο γάμος. Επιτρέπεται η έφεση γιατί στις δίκες
του διαζυγίου στις οποίες προέχει το δημόσιο συμφέρον με τη μορφή της διατηρήσεως
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του γάμου ως κοινωνικού θεσμού. Η έννοια της βλάβης θα αναζητηθεί σε ευρύτερα
πλαίσια με κριτήριο ότι το συμφέρον αυτό επιτυγχάνεται με την αποφυγή της λύσεως του
γάμου, όταν δηλαδή αυτό επιδιώκει με την έφεση ο διάδικος που νίκησε πρωτοδίκως.
Επιτρεπτή κοινή έφεση αμφοτέρων των συζύγων. Αντιμετώπιση της προθεσμίας της
εφέσεως. Περιστατικά. 1302/282
Κληρονομητήριο. Η απόφαση που διατάσσει την παροχή κληρονομητηρίου, προσβάλλεται
μόνο με έφεση που ασκείται μόνο από τους διαδίκους και όχι από τρίτο που δεν έλαβε
μέρος στην πρωτόδικη δίκη. Ο τρίτος μπορεί να εναντιωθεί με αίτηση για αφαίρεση ή κήρυξη
ανίσχυρου του κληρονομητήριου. Τριτανακοπή αποκλείεται. Περιστατικά. 892/291
Έφεση. Άσκηση της από ερημοδικασθέντα πρωτόδικα. Οι προτάσεις του πρέπει να κατατεθούν
πριν 20 ημέρες από τη δικάσιμο αλλιώς δικάζεται ερήμην. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης. Αποτελούν
παρακολούθημα της έφεσης την οποία και συμπληρώνουν. Αν η έφεση απορριφθεί ως
απαράδεκτη, απορρίπτονται χωρίς έρευνα της ουσίας τους και οι πρόσθετοι λόγοι. 43/317
Έφεση. Η υπόθεση στο εφετείο διέρχεται τρία στάδια (παραδεκτό έφεσης, παραδεκτό κάθε
λόγου εφέσεως και το βάσιμο νομικά και ουσιαστικά ) των λόγων της. Δεν κωλύεται όμως το
Εφετείο κατά την κρίση του να διατάξει, χωρίς να εξαφανίσει την εκκαλουμένη απόφαση νέες
η συμπληρωματικές αποδείξεις με τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 339
ΚΠολΔ. Επίδειξη εγγράφου. Μπορεί αυτός που έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει την επίδειξη
εγγράφου ακόμα και με τις προτάσεις του για πρώτη φορά ενώπιον του δευτεροβάθμιου
δικαστηρίου. Προϋποθέσεις του αιτήματος αυτού. Περιστατικά. 61/321
Έφεση. Ποιοι νομιμοποιούνται να την ασκήσουν. 101/331
Έφεση κατά της ερήμην εκδοθείσης πρωτοδίκως αποφάσεως. Αρκεί η άρνηση της
αγωγής εκ μέρους των εναγομένων και εκκαλούντων (528 ΚΠολΔ) ώστε να δοθεί
ευκαιρία στους εναγόμενους, μέσα στα όρια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της
εφέσεως να ακουσθούν και να προβάλλουν όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς που
θα μπορούσαν πρωτοδίκως να προβάλλουν. 179/339
Έφεση. Οριστικές αποφάσεις που προσβάλλονται με έφεση. Δεν προσβάλλονται οι εν μέρει
οριστικές αποφάσεις. Μη οριστική είναι η απόφαση που δέχεται ορισμένα κονδύλια και
αναβάλλει για άλλα κονδύλια. Αντίθετα εν μέρει οριστική απόφαση κατά της οποίας χωρεί
έφεση είναι εκείνη η απόφαση που αποφαίνεται οριστικώς προς ένα ή περισσοτέρους
από τους ομοδίκους και μη οριστικώς ως προς άλλους. Περιστατικά. 181/340
Προσωπική κράτηση για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Έφεση. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο
εφαρμόζει το νόμο κατά το χρόνο που δημοσιεύθηκε η πρωτόδικη απόφαση. Το παραδεκτό
όμως των μέσων εκτέλεσης διέπεται από το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο διενέργειας τους.
Αδυναμία του οφειλέτη να εξοφλήσει την απαίτηση του δημοσίου λόγω εμπορικών ατυχημάτων
και πτωχεύσεως του. Η αίτηση του δημοσίου απορρίπτεται. Περιστατικά. 322/356
Έφεση κατά αποβιώσαντος διαδίκου είναι άκυρη και απορρίπτεται. Αν ασκηθεί έφεση, θα
πρέπει να στρέφεται κατά των κληρονόμων του αποβιώσαντος. Δυνατό όμως ο εκκαλών
να μην γνωρίζει όλους τους κληρονόμους ή τις διευθύνσεις τους και στρέφει την έφεση
μόνο εναντίον μερικών. Αν οι εφεσίβλητοι κληρονόμοι προτείνουν και αποδείξουν την
ύπαρξη και άλλου κληρονόμου τότε επιβάλλεται η αναβολή της συζήτησης της έφεσης
ώστε να κληθούν και οι λοιποί κληρονόμοι οι οποίοι ως διάδοχοι του αποθανόντος
αρχικού ενάγοντος πρέπει να καταλάβουν τη θέση του εφεσίβλητου μαζί με τους
φερόμενους ως εφεσίβλητους. 483/378
Έφεση. Αν ασκείται κατά αποφάσεως που εκδόθηκε πρωτόδικα σαν να ήταν παρών ο
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διάδικος, για την εξαφάνιση της απόφασης δεν απαιτείται να ευδοκιμήσει προηγουμένως
κάποιος λόγος εφέσεως αλλά αρκεί η τυπική παραδοχή της γιατί αυτή (έφεση) έχει τα
αποτελέσματα της αναιτιολόγητης ανακοπής. Αν η απόφαση εκδόθηκε αντιμωλία των
διαδίκων, τότε αυτή εξαφανίζεται μόνο αν γίνει δεκτός κάποιος λόγος βάσιμος κατ’ ουσίαν.
Περιστατικά. 490/382
Έφεση. Είναι νόμιμο με το ίδιο δικόγραφο να προσβάλλονται μία η περισσότερες
αποφάσεις, αρκεί να εκδόθηκαν μεταξύ των αυτών διαδίκων και κατά το αυτό είδος
διαδικασίας. Πτώχευση. Αποφάσεις που εκδίδονται επί της πτωχεύσεως. Η διάταξη
του άρθρου 676 ΕμπΝ που αναφέρεται στην προθεσμία άσκησης της έφεσης έχει
καταργηθεί μετά την ισχύ του ΚΠολΔ. Εκούσια δικαιοδοσία. Προθεσμία για άσκηση
εφέσεως. Ισχύουν οι προθεσμίες του ΚΠολΔ(518.1). 512/387
Έφεση. Συζήτηση ενώπιον του Πολ. Πρωτοδικείου που δίκασε ως εφετείο. Το Πολ.Πρωτ.
εξαφάνισε την απόφαση του Ειρηνοδικείου και δίκασε κατ’ ουσίαν την αγωγή στην ίδια
συζήτηση της εφέσεως και χωρίς να διαβάζει την εισαγωγή της αγωγής ενώπιον του για
συζήτηση σε άλλη δικάσιμο με κλήση που έπρεπε να εγγραφεί και στο πινάκιο (άρθρο 225
ΚΠολΔ). Δηλαδή δεν χώρησε πρώτη παραδεκτή συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του
αρμοδίου καθύλην δικαστηρίου χωρίς να δυνηθούν οι διάδικοι να καταθέσουν έγγραφες
προτάσεις ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου και να προτείνουν παραδεκτά τους ισχυρισμούς
τους και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία αφού η εισαγωγή ενώπιον του καθύλην
αρμοδίου δικαστηρίου δεν έχει την έννοια ότι συνεχίζεται η συζήτηση ενώπιον του καθ’ ύλην
αρμοδίου δικαστηρίου. Γι αυτό και εξαφανίζεται η απόφαση και αναπέμπεται η υπόθέση
ενώπιον του Πολ.Πρωτοδικείου αφού δεν χώρησε πρώτη συζήτηση. Περιστατικά. 539/388
Έφεση. Εσφαλμένη αναγραφή του αριθμού της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν
επιφέρει ακυρότητα του δικογράφου της εφέσεως. 598/396
Η παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται ότι αυτή
δεν ασκήθηκε. Αν οι εφεσίβλητοι είναι πολλοί, δικαιούται ο εκκαλών να δηλώσει ότι η
έφεση δεν εισάγεται προς συζήτηση της έφεσης ως προς ένα από αυτούς. Η δήλωση
αυτή έχει την έννοια παραίτησης από την κλήση προς συζήτηση της έφεσης ως προς
τον συγκεκριμένο εφεσίβλητο ως προς τον οποίο ο εκκαλών δεν μετέχει στη συζήτηση.
Περιστατικά. Περιστατικά. 620/399
Απόφαση που εκδόθηκε πρωτόδικα ερήμην του εκκαλούντος. Άσκηση εφέσεως. Ο
δικηγόρος δεν μπορεί να παραστεί κατά τη συζήτηση στο εφετείο με δήλωση του άρθρου
242 του Κ.Πολ.Δ. Έτσι ο εκκαλών θεωρείται ερήμην δικαζόμενος και απορρίπτεται η
έφεση. Περιστατικά. 691/407
Ασφαλιστικά μέτρα. Εκκρεμής δίκη ενώπιον του Εφετείου. Αίτηση για λήψη ασφαλιστικών
μέτρων(δικαστική μεσεγγύηση ακινήτου) με ιδιαίτερη αίτηση. Απορρίπτεται γιατί το
Πολυμελές δικαστήριο συζητεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση
της κύριας υπόθεσης και όχι ανεξάρτητα από αυτή. Περιστατικά. 779/410
Έφεση και αντέφεση. Αν ο εκκαλών δεν προσβάλλει το κεφάλαιο της υπαιτιότητας και
συνυπαιτιότητας, η αντέφεση ασκείται απαράδεκτα. Contia μειοψηφία του Προέδρου
του Εφετείου. 968/429
Έφεση. Ερημοδικία εκκαλούντων. Πότε υπάρχει. 973/430
Διάδικος (62ΚΠολΔ). Προϋποθέσεις δυνατότητας να είναι διάδικος η ανώνυμη εταιρεία.
Έφεση που ασκείται από νομικό πρόσωπο που νικήθηκε στη δίκη αλλά δεν υπάρχει
κατά το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου είναι απαράδεκτη και απορριπτέα. Ανώνυμη
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εταιρεία. Μετά τη συγχώνευση της (είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας)
από την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως του αρμοδίου υπουργού Ανάπτυξης,
σε δίκες που έχουν αρχίσει με συμμετοχή της απορροφώμενης εταιρείας, νομιμοποιείται
ενεργητικά και παθητικά μόνο η απορροφώσα εταιρεία γιατί η απορροφηθείσα δεν έχει
την ικανότητα να είναι διάδικος. Άσκηση εφέσεως από την απορροφηθείσα ανώνυμη
εταιρία. Είναι απαράδεκτη. Η νέα εταιρία συνεχίζει ως διάδοχος των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων τις εκκρεμείς δίκες. Περιστατικά. 1265/474
Πρόσθετη παρέμβαση. Η έφεση δεν στρέφεται εναντίον εκείνου που άσκησε πρωτόδικα
πρόσθετη παρέμβαση. Όμως αυτός πρέπει να καλείται στη συζήτηση της έφεσης.
Αν δεν έχει κλητευθεί, τότε κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ως προς όλους τους
διάδικους. Περιστατικά. 1314/479
Εφετείο. Αν η αγωγή απορρίφθηκε πρωτόδικα ως απαράδεκτη και κατά της αποφάσεως
αυτής παραπονείται ο ενάγων, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αν κρίνει ότι η αγωγή είναι
νομικώς αβάσιμη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις αιτιολογίες και να απορρίψει την
έφεση γιατί κωλύεται από τη διαφορετική έκταση του δεδικασμένου που προκύπτει από
κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές. Ούτε μπορεί να εξαφανίσει την εκκαλουμένη και
να απορρίψει την αγωγή για το λόγο αυτό γιατί στην περίπτωση αυτή η απόφαση είναι
δυσμενέστερη για τον εκκαλούντα και θα καταστεί χειρότερη η θέση του αφού το εκ της
εφετειακής αποφάσεως δεδικασμένο θα είναι δυσμενέστερο γι’ αυτόν. 226/493
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε). Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο. Οι διαφορές
για την έξοδο εταίρου από την εταιρία ένεκα σπουδαίου λόγου και ο προσδιορισμός της
αξίας της εταιρικής του μερίδας υπάγονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της αποφάσεως όμως που θα εκδοθεί χωρεί έφεση.
Η νομιμοποίηση του διαδίκου(έννοια) αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση και πρέπει
να υπάρχει στην πρώτη στο ακροατήριο συζήτηση και σε όλη διάρκεια της δίκης για να
καθίσταται δυνατή η έκδοση απόφασης και να μπορεί να ικανοποιηθεί το δικαίωμα του
οποίου αναγνωρίζεται δικαιούχος ο διάδικος. Τα θεμελιωτικά στοιχεία της νομιμοποίησης
πρέπει να αναγράφονται στο δικόγραφο. Σπουδαίος λόγος προς έξοδο από την Ε.Π.Ε
ή προς διάλυση της αποτελεί και η σοβαρή διαταραχή των προσωπικών και εταιρικών
σχέσεων των εταίρων και οι συνεχείς διαφωνίες και διενέξεις της που συνεπάγονται
αδυναμία συνεργασίας. Λόγοι αποχώρησης. Πρέπει να αφορούν τον αιτούντα και όχι
αποχωρήσαντα εταίρο – δικαιοπάροχο. Περιστατικά. 228/497
Από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσεται η πτώχευση, ο πτωχεύσας
έπαυσε να νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά στις δίκες που αφορούν την πτωχευτική
περιουσία. Εξαιρείται η περίπτωση που αφορά περιπτώσεις κατεπειγούσης φύσεως και
επικείμενου κινδύνου από την αναβολή και υπό την προϋπόθεση ότι αδρανεί ή αδυνατεί
ο σύνδικος. Αυτά όμως τα γεγονότα πρέπει να αναφέρεται στο δικόγραφο του ένδικου
μέσου και να τα αποδεικνύει ο πτωχός για το απαραίτητο της έφεσης. Η κλήση του
συνδίκου προς συζήτηση της έφεσης του πτωχεύσαντος ή κατά του πτωχεύσαντος είναι
χωρίς έννομη σημασία γιατί το ένδικο μέσο πρέπει να απευθύνεται κατά του συνδίκου.
Χωρεί όμως έγκριση του συνδίκου. Περιστατικά. 1112/553
Διαταγή πληρωμής. Άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής που έγινε δεκτή. Άσκηση εφέσεως
κατά της πρωτόδικης απόφασης. Δικάζεται κατά τις γενικές διατάξεις περί εφέσεως (531537 ΚΠολΔ). Αν κατά τη συζήτηση της εφέσεως ερημοδικεί ο εκκαλών απορρίπτεται η
έφεση ως ανυποστήρικτη. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί ανακοπή ερημοδικίας μέσα
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σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της αποφάσεως. Περιστατικά. 679/577
Έφεση. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης. Εκκληθέντα κεφάλαια. Έννοια του όρου ¨κεφάλαιο¨.
Περιστατικά. 1066/717

Εφετείο
Εφετείο. Κρίνει μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα ότι αγωγή είναι παθητικώς ανομιμοποίητη
κατά του εναγόμενου και συνεπώς απαράδεκτη. Περιστατικά. 342/15
Έφεση κατά απόφασης που δέχθηκε την κύρια βάση. Αν εξαφανισθεί ,τότε το εφετείο
εξετάζει και τις επικουρικές βάσεις γιατί εξετάζεται πλέον η αγωγή και όχι η έφεση.
Περιστατικά. 1199/197
Εφετείο. Νέα αποδεικτικά μέσα όπως π.χ. ένορκη βεβαίωση με κλήτευση που λήφθηκε
μετά τη συζήτηση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. 1/310
Τριτανακοπή. Αν η έφεση έγινε τυπικά δεκτή, σε τριτανακοπή υπόκειται μόνο η απόφαση
του εφετείου. 944/429
Απόφαση τελεσίδικη διοικητικού Εφετείου που δίκασε προσφυγή για αμοιβή από
εκτέλεση δημοσίων έργων. Επιταγή προς πληρωμή κατά του δήμου (εργοδότη) και για
τους τόκους που δεν επιδικάσθηκαν από το διοικητικό Εφετείο. Ανακοπή ενώπιον του
Μον. Πρωτοδικείου. Ακύρωση της επιταγής. Περιστατικά. 1107/455
Το Εφετείο είναι αρμόδιο να εξετάσει ενιαίως κατά τη σχετική διαδικασία τη χορήγηση της
αποζημίωσης σε σχέση με την αξία του ακινήτου, την αναγνώριση των δικαιούχων, την
ύπαρξη ή όχι ωφέλειας του ιδιοκτήτου του ακινήτου που απαλλοτριώνεται και δικαστική
δαπάνη. Εξαιρέσεις που προβλέπεται από το ν. 2971/2001 (άρθρο 33) για την ύπαρξη ή
μη ωφελείας. Με τη ρύθμιση αυτή καθίσταται εξ ορισμού αδύνατη η με ενιαία διαδικασία
και απόφαση επίλυση όλων των διαφορών που αφορούν κάθε είδους απαιτήσεις για
αποζημίωση. Δικαστικά έξοδα και αμοιβή δικηγόρου. Περιστατικά. 252/667

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). Οι οδηγίες που εκδίδονται απευθύνονται όχι απευθείας
στους ιδιώτες θεσπίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, αλλά μόνον προς τα
κράτη – μέλη της Ε.Ε., αφού μόνον αυτά έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα μέτρα με τα
οποία θα καταστεί εφικτή η επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Πότε υπάρχει
η δυνατότητα στους ιδιώτες να επικαλεσθούν έναντι του κράτους. Πάντως το κοινοτικό
δίκαιο δεν υπερισχύει του Συντάγματος γιατί λείπει σχετική διάταξη στο ίδιο το Σύνταγμα.
Ρύθμιση των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας. Περιστατικά. 876/622
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οδηγίες της αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δεσμεύουν
κάθε κράτος – μέλος της κοινότητας στο οποίο απευθύνεται καθόσον αφορούν το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αλλά αφήνουν την επιλογή του τύπου και των μέσων στην
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Γι αυτό απευθύνεται κατ’ ανάγκην, όχι απευθείας προς
του ιδιώτες θεσπίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, αλλά μόνο προς τα κράτη
μέλη. Οδηγία 1999/70/ΕΚ. Διατάξεις για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου και αορίστου
χρόνου. Σχετικά διατάγματα που ρυθμίζουν τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
τα με αριθμούς 81/2003 και 164/2004. Περιστατικά. 946/634
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Ζ
Ζάκυνθος
Ιόνια νησιά (Ζάκυνθος). Δικαιώματα κληρούχου στον οποίο παραχωρήθηκε από το
δημόσιο οικοπεδικός κλήρος σύμφωνα με τις διατάξεις για την αποκατάσταση των
σεισμοπλήκτων. Ανάκτηση κυριότητας με έκτακτη ή τακτική χρησικτησία σε τμήμα
οικοπεδικού κλήρου. Περιστατικά. 1322/213
Πλοία. Δρομολόγια. Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Δρομολόγια μέχρι 30 ναυτικών
μιλίων και δρομολόγια μεγαλύτερα από 30 μίλια. Πως καθορίζονται. Περιστατικά με τα
πλοία Ζακύνθου. Ποια ΣΣΕ εφαρμόζονται ανάλογα με τις απoστάσεις των δρομολογίων.
Τόκοι για τους διεκδικούμενους μισθούς. Περιστατικά. 62/587

Ζώα
Ζώα (πρόβατα). Θανάτωση τους από σκύλους. Τρόπος υπολογισμού της ζημίας από τη
θανάτωση. Σε αυτήν προστίθεται και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Περιστατικά. 1162/162

Ζώνη ασφαλείας
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζώνη ασφαλείας. Η μη συμμόρφωση του οδηγού προς την υποχρέωση
να φέρει ζώνη δεν θεμελιώνει μόνη αυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού
ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο η στάθμιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας
θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου. Περιστατικά. 590/726

Η
Ηθική βλάβη
Προσωπικότητα. Προσβολή με δυσφημιστική διάδοση γεγονότος ή με λόγια που
προσβάλλουν την τιμή. Υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς ικανοποίηση της
ηθικής βλάβης. Περιστατικά. 88/11
Προσημείωση. Έκδοση της σχετικής απόφασης ερήμην του καθού. Ανάγκη κοινοποίησης
της περίληψης εγγραφής της προσημείωσης μέσα σε οκτώ ημέρες από την εγγραφή
της προσημείωσης(1308 ΑΚ). Μη κοινοποίηση εμπρόθεσμα της περίληψης και ζημία
του καθού γιατί αυτός προσυμφώνησε την πώληση του ακίνητο ελεύθερο από βάρη.
Ζημία του καθού από την παράλειψη της κοινοποίησης της περίληψης γιατί επέστρεψε
διπλάσιο του αρραβώνα από την προσυμφωνηθείσα πώληση. Υποχρέωση του δανειστή
για αποζημίωση λόγω υλικής ζημίας και ηθικής βλάβης. 751/113
Ζώα (πρόβατα). Θανάτωση τους από σκύλους. Τρόπος υπολογισμού της ζημίας από τη
θανάτωση. Σε αυτήν προστίθεται και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Περιστατικά. 1162/162
Διαζύγιο. Ο σύζυγος που έχει προσβληθεί έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση του γάμου
και μόνον όταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το διαζευκτικό παράπτωμα
είναι τέτοιες που εκφεύγουν των ορίων της συνήθους δοκιμασίας που συνεπάγεται για
τον αναίτιο σύζυγο. Η παράβαση από τον άλλο των συζυγικών καθηκόντων. Πρέπει
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να γίνει δεκτό ότι είναι δυνατή η επιδίκαση της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής
βλάβης. Αγωγή κατά τρίτου προσώπου που είχε συνάψει ερωτικό δεσμό με τη σύζυγο του
ενάγοντος για καταβολή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης. Πότε μπορεί να επιδικασθεί
τέτοια αποζημίωση. Περιστατικά. 240/224
Μνηστεία. Είναι άκυρη αν ο ένας από τους διάδικους είναι έγγαμος έστω και αν ο άλλος
δεν γνώριζε το κώλυμα αυτό. Δικαιολογημένη λύση της μνηστείας. Αγωγή του συζύγου
που δικαιολογημένα έλυσε τη μνηστεία για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Η αγωγή
είναι νόμιμη και το ποσό που επιδικάστηκε είναι 500 Ευρώ. Περιστατικά. Αγωγή γονέων
και συγγενών κατά του υπαιτίου της λύσης της μνηστείας. Περιστατικά. 980/259
Τραυματισμός εργάτη από μηχανήματα τεχνικών έργων από αμέλεια των προστηθέντων
και του εργοδότη από τον οποίο επήλθε πλήρης ισόβια ανικανότητα του εργαζόμενου.
Αποζημίωση για ηθική βλάβη. Επιδίκαση 200.000 Ευρώ. Αποζημίωση σύμφωνα με το
άρθρο 931 ΑΚ (αναπηρία και παραμόρφωση) δεν δικαιούται γιατί είναι εργατικό ατύχημα
σε βάρος του εργαζόμενου που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Περιστατικά. 661/600
Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή οι κληρονόμοι του έχουν το δικαίωμα να εγείρουν την
αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσουν σύμφωνα με τα άρθρα 297, 298 και 914 ΑΚ
πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή
των προστηθέντων από αυτόν προσώπων ή όταν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων
νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων σ’
αυτές, βρίσκεται δε σε αιτιώδη συνάφεια με την μη τήρηση των διατάξεων αυτών. Δεν
αρκεί δηλαδή το ατύχημα να επήλθε από τη μη τήρηση των όρων που επιβάλλονται
μόνο από την κοινή αντίληψη, την υποχρέωση πρόνοιας και από απαιτούμενες στις
συναλλαγές επιμέλεια χωρίς να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόμου. Στην αντίθετη
περίπτωση ο παθών ή οι κληρονόμοι του δικαιούνται ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης,
αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος και πταίσμα του εργοδότη ή των
προστηθέντων από αυτόν κατά την έννοια του άρθρ. 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει
οποιαδήποτε αμέλεια τους. Περιστατικά. 855/619

Θ
Θανάτωση προσώπου
Θανάτωση προσώπου. Δικαίωμα να λάβει αποζημίωση (928 εδ.β ΑΚ) έχει εκείνος που
κατά νόμο είχε δικαίωμα να απαιτεί από το θύμα την παροχή υπηρεσιών. Τέτοιος είναι ο
σύζυγος κατά τη διάρκεια του γάμου και οι γονείς από τα τέκνα τους εφόσον αποτελούν
μέλη του οίκου των γονέων τους και ανατρέφονται ή διατρέφονται από αυτούς (άρθρο
1508 ΑΚ), όχι όμως τα τέκνα από τους γονείς τους. 1025/154

Θανάτωση συζύγου
Θάνατος συζύγου. Αγωγή για στέρηση διατροφής του συζύγου που επιζεί. Απαραίτητα
στοιχεία για να είναι ορισμένη. Αίτημα της αγωγής για καταβολή εφάπαξ ποσού για
διατροφή. Νόμιμο αν αναφέρεται για διατροφή μέχρι την άσκηση της αγωγής όχι όμως
για το μετέπειτα χρόνο εφόσον δεν συντρέχει κάποιος σπουδαίος λόγος για την εφάπαξ
καταβολή της διατροφής. Όμως το δικαστήριο δεν απορρίπτει σε τέτοιες περιπτώσεις
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την αγωγή αλλά την επιδικάζει σε μηνιαίες δόσεις. Περιστατικά. 709/247

Ι
Ι.Κ.Α.
ΙΚΑ. Έχει ευθεία αγωγή κατά του υπαιτίου στο μέτρο που το ΙΚΑ οφείλει ασφαλιστικές παροχές
στον ασφαλισμένο. Άρα όριο υποκατάστασης του ΙΚΑ είναι το ποσό που οφείλει αυτό στο
δικαιούχο. Διακρίσεις στον καθορισμό των ποσών που δικαιούται να εισπράξει από τον υπαίτιο το
ΙΚΑ. Όταν δεν υπάρχει αξίωση του παθόντα κατά του τρίτου, δε νοείται ύπαρξη ευθείας αγωγής
του ΙΚΑ κατά του τρίτου. Στοιχεία της αγωγής του τρίτου για να είναι ορισμένη. 895/134
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Διάκριση από τη σύμβαση έργου και σύμβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών. Ο τρόπος καταβολής του μισθού του εργαζομένου δεν είναι κρίσιμο στοιχείο για
τον χαρακτηρισμό της σύμβασης εργασίας ή έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Ασφάλιση στο
ΙΚΑ ή στο ΤΕΒΕ, η έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών από τον εργαζόμενο, η παρακράτηση
φόρου ελευθέρων επαγγελματιών από τον εργοδότη δεν αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια
χαρακτηρισμού της απασχόλησης της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Τέτοια σύμβαση
καθίσταται έκδηλη όταν εκείνος που παρέχει την εργασία του διατηρεί ίδια επαγγελματική
στέγη και εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Περιστατικά. 889/630
Αποζημίωση του τραυματισθέντος σε αυτοκινητικό ατύχημα. Αποζημίωση για την
απουσία του από την εργασία του για ορισμένο χρόνο. Καθορίζεται το ποσό (ανάλογα
με τις αποδοχές του)και από το ποσό αφαιρείται όσα εισέπραξε ως επίδομα από το ΙΚΑ.
Το υπόλοιπο επιδικάζεται. Περιστατικά. 664/727
Αυτοκινητικό ατύχημα. Η υποκατάσταση του ΙΚΑ στις παροχές του προς ασφαλισμένο που
τραυματίσθηκε (ή θανατώθηκε) γίνεται αυτοδίκαια και επέρχεται από τότε που γεννήθηκε η
αξίωση του ασφαλισμένου και σε περίπτωση θανατώσεως του των μελών της οικογενείας
του, ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη αποφάσεως του διοικητή του ΙΚΑ. Η υποκατάσταση
περιλαμβάνει και εκείνες τις αξιώσεις που έχουν, σε περίπτωση θανατώσεως του
ασφαλισμένου η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του για αποζημίωση λόγω στερήσεως της
διατροφής. Αγωγή του ΙΚΑ κατά του υπαιτίου τρίτου. Στοιχεία που είναι απαραίτητα για να
είναι ορισμένη (θάνατος υπαιτιότητα, στοιχεία για αντικειμενική ευθύνη κλπ.) Περιστατικά. Η
διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ που προβλέπει η σωρευτική απόληψη σύνταξης και της
αποζημιώσεως κατά το άρθρο 928 ΑΚ δεν ισχύει για το ΙΚΑ (μόνο). Απαίτηση για διατροφή
του συζύγου και των ανήλικων τέκνων. Πως προσδιορίζεται. Περιστατικά. 996/735

Ιόνια Νησιά
Ιόνια νησιά (Ζάκυνθος). Δικαιώματα κληρούχου στον οποίο παραχωρήθηκε από το
δημόσιο οικοπεδικός κλήρος σύμφωνα με τις διατάξεις για την αποκατάσταση των
σεισμοπλήκτων. Ανάκτηση κυριότητας με έκτακτη ή τακτική χρησικτησία σε τμήμα
οικοπεδικού κλήρου. Περιστατικά. 1322/213
Ιόνια Νησιά. Τακτοποίηση πολλών παρακειμένων οικοπέδων μετά τους σεισμούς του
έτους 1953. Υπηρεσία με την επωνυμία «Κτηματική Ομάς». Διαδικασία. 180/665
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Κ
Κάθετη ιδιοκτησία
Διανομή ακινήτου. Αίτημα της αγωγής είναι η λύση της κοινωνίας. Ο τρόπος της λύσης
(αυτούσια διανομή ή πώληση) ανήκει στις εξουσίες του δικαστηρίου και δεν περιλαμβάνονται
στο αίτημα της αγωγής. Διανομή ακάλυπτου οικοπέδου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε
μέλλουσα ν’ ανεγερθεί οικοδομή δεν είναι δυνατή. Ούτε και κάθετη ιδιοκτησία όταν υπάρχει
μόνο μια οικοδομή. Αίτημα κατεδάφισης του υπάρχοντος κτίσματος και ανέγερσης νέας με
οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι νομικά αβάσιμο. Περιστατικά. 763/115

Καπνοδόχος
Πολυκατοικία. Κατασκευή καπνοδόχου στο εξωτερικό μέρος του πρωτοτοίχου της πρόσοψης
της πολυκατοικίας που βαίνει από τον πρώτο όροφο και προχωρεί έως τη στέγη της
οικοδομής προς εγκατάσταση τζακιού του πρώτου ορόφου παρά τις αντιρρήσεις άλλων
συνιδιοκτητών ορόφου. Είναι παράνομη η κατασκευή γιατί συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή
της αισθητικής εμφάνισης του κτιρίου. Συνεπώς αγωγή με την οποία επιμένει ο ιδιοκτήτης
του πρώτου ορόφου να του επιτραπεί η κατασκευή της καπνοδόχου είναι αβάσιμη, αφού
μάλιστα δεν έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια. Περιστατικά. 613/752

Καρποί
Καρποί. Στοιχεία σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. Περιστατικά. 139/67

Καταβολή διατροφής
Θάνατος συζύγου. Αγωγή για στέρηση διατροφής του συζύγου που επιζεί. Απαραίτητα
στοιχεία για να είναι ορισμένη. Αίτημα της αγωγής για καταβολή εφάπαξ ποσού για
διατροφή. Νόμιμο αν αναφέρεται για διατροφή μέχρι την άσκηση της αγωγής όχι όμως
για το μετέπειτα χρόνο εφόσον δεν συντρέχει κάποιος σπουδαίος λόγος για την εφάπαξ
καταβολή της διατροφής. Όμως το δικαστήριο δεν απορρίπτει σε τέτοιες περιπτώσεις
την αγωγή αλλά την επιδικάζει σε μηνιαίες δόσεις. Περιστατικά. 709/247

Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως
Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως(949 ΚΠολΔ). Η υποχρέωση του εναγομένου να δηλώσει
τη βούληση του προς τον ενάγοντα πρέπει να απορρέει είτε από δικαιοπραξία την οποία
ο νόμος εξοπλίζει με δεσμευτικότητα, είτε απευθείας από το νόμο. Άρα δεν επιτρέπεται
καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως του εναγομένου που προσυμφώνησε άτυπα την
πώληση ακινήτου δηλαδή χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο. Περιστατικά. 678/403
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Καταδολίευση δανειστών
Καταδολίευση των δανειστών. Η καταδολιευτική δικαιοπραξία ακυρώνεται κατά τόσο μέρος
μόνον καθόσον ζημιώνεται αυτός που προσβάλλει την πράξη της απαλλοτρίωσης δηλαδή
κατά το μέρος της που απαιτείται για να καλυφθεί η απαίτηση του. Πως υπολογίζεται το
ποσοστό της ακύρωσης της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Περιστατικά. 238/74
Καταδολίευση δανειστών. Προϋποθέσεις του ν. 2298/95 που ισχύει από 4/4/1995. Αν η
αγωγή διαρρήξεως του δανειστή κατά του τρίτου γίνει δεκτή τελεσιδίκως διαπλάσσεται εξ
αυτού και μόνον κατάσταση μη αντιταξιμότητας (απροσβλήτου) κατ’ αυτού, του υπερθεματιστή
και κατά των διαδόχων του της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Η εκτέλεση στρέφεται κατά
του οφειλέτου, ο δε τρίτος είναι ξένος προς την εκτελεστική διαδικασία αλλά που αφορά το
δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη, τον υπερθεματιστή και τους διαδόχους του, αντιτάσσει
όμως το δικαίωμα του έναντι των άλλων δανειστών. Η απαίτηση του επισπεύδοντος τη
διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξεως δανειστή πρέπει να είναι γεννημένη κατά το χρόνο
της απαλλοτρίωσης έστω και αν τελεί υπό αναβλητική προθεσμία αρκεί να έχουν συντελεσθεί
τα παραγωγικά της απαιτήσεως γεγονότα και να είναι ληξιπρόθεσμη κατά την πρώτη συζήτηση
στο ακροατήριο της περί διαρρήξεως αγωγής χωρίς να απαιτείται να έχει βεβαιωθεί δικαστικά
ούτε να έχει εξοπλιστεί με τίτλο εκτελεστό. Εγγραφή προσημειώσεων καταδολιευτικών.
Διατακτικό απόφασης για τη διάρρηξη των προσημειώσεων. 402/84
Καταδολίευση δανειστών. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Η διάρρηξη των
απαλλοτριώσεων που έγιναν από τους οφειλέτες προς βλάβη των δανειστών τους
επέρχεται κατά τόσο μόνο καθόσον ζημιώνεται αυτός που προσβάλλει την πράξη της
απαλλοτρίωσης δηλαδή κατά το μέρος της που απαιτείται για να καλυφθεί η απαίτηση του.
Όταν η ληξιπρόθεσμη απαίτηση του ενάγοντος δανειστή είναι μεγαλύτερη της συνολικής
αξίας των στοιχείων που απαλλοτριώθηκαν δεν απαιτείται η αναφορά της αξίας κάθε
στοιχείου αλλά αρκεί η μνεία της συνολικής αξίας τους. Περιστατικά. 979/152
Καταδολίευση δανειστών (939 ΑΚ). Ακυρώνεται η καταδολιευτική δικαιοπραξία μόνο κατά
το μέρος κατά το οποίο ζημιώνεται αυτός που προσβάλλει την πράξη της απαλλοτρίωσης
δηλαδή μόνο για να καλυφθεί η απαίτηση του. Δημιουργείται κλάσμα με αριθμητή το
ποσό της απαίτησης και παρανομαστή το κατά την άσκηση της αγωγής ποσό της αξίας
των περιουσιακών στοιχείων που απαλλοτριώθηκαν. Περιστατικά. 1062/
Καταδολίευση δανειστών. Στοιχεία της αγωγής. Για να είναι ορισμένη πρέπει να
αναφέρεται και η αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου. Περιστατικά. 1068/157
Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας.
Προϋποθέσεις άσκησης της αγωγής και στοιχεία της. Την ιδιότητα του οφειλέτου έχει
και ο εγγυητής. 1070/158
Καταδολίευση δανειστών (939 ΑΚ). Η σχετική αγωγή έχει διαπλαστικό χαρακτήρα και η
καταγόμενη με αυτή για δικαστική κρίση διάγνωση είναι ανεπίδεκτη χρηματικής αποτίμησης
και συνεχώς υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Πολ.Πρωτοδικείου. Η καταδολίευση
δεν είναι αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ γιατί είναι μεν παράνομη πράξη
αλλά ως συνέπεια έχει την διάρρηξη και όχι την αποζημίωση. 1234/163

Κατάθεση κοινή
Τράπεζα. Ανοικτός λογαριασμός. Κοινή κατάθεση στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από κοινού.
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Τέτοια κατάθεση είναι εκείνη που περιέχει τον όρο ότι από το λογαριασμό αυτό μπορεί να
κάνει χρήση, εν όλω ή εν μέρει, είτε ένας είτε μερικοί, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών. Αυτή η
κατάθεση επιτρέπεται να ενεργείται και σε κοινό λογαριασμό με προθεσμία ή ταμιευτηρίου υπό
προειδοποίηση. Αν γίνει η ανάληψη όλου του ποσού από το δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση της
απαιτήσεως καθ’ ολοκληρίαν έναντι της Τράπεζας. Ο μη αναλαβών χρήματα αποκτά απαίτηση
έναντι εκείνου που ανέλαβε ολόκληρη την κατάθεση, για την καταβολή ποσού ίσου προς το μισό
της καταθέσεως εκτός αν από την εσωτερική τους σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα
επί ολοκλήρου του ποσού ή έλλειψη δικαιώματος αναγωγής εκ μέρους εκείνου που δεν έκανε
ανάληψη. Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (ν.2198/1994). Μπορεί να αποκτηθούν
στο όνομα περισσοτέρων προσώπων με τη συμφωνία ότι καθένα από αυτά μπορεί να κάνει
χρήση των τίτλων εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών. Ο συνδικαιούχος που
αναλαμβάνει ολόκληρο το ποσό δεν διαπράττει υπεξαίρεση ούτε γίνεται πλουσιότερος χωρίς
νόμιμη αιτία. Κατάθεση από τον συνδικαιούχο σε κοινό λ/σμό δικών του χρημάτων. Αν αναλάβει
αυτός ολόκληρο το ποσό, υποχρεούται να αποδώσει το μισό στον άλλο συνδικαιούχο λόγω του
κοινού λογαριασμού εκτός αν επικαλείται και αποδεικνύει άλλη συμφωνία. 1156/554

Κατακυρωτική έκθεση
Πλειστηριασμός. Δικαίωμα υπερθεματιστή να καταγγείλει τη μετά την κατάσχεση του
ακινήτου μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης ή κατοχής με βάση άλλη σχέση με
την κατάσχεση σε προθεσμία τριών μηνών από την μεταγραφή της περίληψης (997
ΚΠολΔ). Αν παρέλθει η τριών μηνών προθεσμία δεν υπόκειται πλέον σε καταγγελία
αλλά αναπτύσσει απεριόριστα τη δεσμευτικότητα της. Η κίνηση της διαδικασίας της
αναγκαστικής εκτέλεσης μετά εξάμηνο από την καταγγελία γίνεται με την επίδοση
επιταγής προς τον καθού η εκτέλεση. Τίτλος εκτελεστός είναι η περίληψη της
κατακυρωτικής έκθεσης. Χωρεί ανακοπή σύμφωνα με το άρθρο 933 ΚΠολΔ. Ανακοπή.
Περισσότεροι λόγοι ανακοπής. Είναι αντικειμενική σώρευση περισσοτέρων ανακοπών
και κάθε λόγος ανακοπής συνιστά ιδιαίτερη βάση. Δεν αποκλείεται όμως να πρόκειται
για άσκηση περισσοτέρων λόγων επικουρικώς. Αν πρόκειται για επικουρικούς λόγους
το εφετείο στην περίπτωση που εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση που δέχθηκε
τον πρώτο λόγο, έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τους άλλους λόγους, αλλιώς, στην
περίπτωση των πολλών λόγων ανακοπής, δεν μπορεί το εφετείο να εξετάσει τους άλλους
λόγους αν δεν υπάρχει παράπονο με την έφεση. Περιστατικά. 1244/466

Καταναλωτής
Καταναλωτής. Προστασία του. Στο προστατευτικό πεδίο του ν. 2251/94 για την προστασία
των καταναλωτών δεν περιλαμβάνεται και η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης του
λόγω ηθικής βλάβης κατά του παραγωγού ελαττωματικού προϊόντος, η οποία μπορεί
να θεμελιωθεί μόνο επί των κοινών διατάξεων του ΑΚ για τις αδικοπραξίες εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Συνεπώς απαιτείται παράνομη και υπαίτια
συμπεριφορά με την οποία συνδέεται η αντικειμενική βλαπτική ελαττωματικότητα του
προϊόντος. Η συμπεριφορά είναι παράνομη όχι μόνο όταν προσκρούει σε συγκεκριμένο
κανόνα δικαίου αλλά και όταν εξέρχεται από τα όρια των χρηστών ηθών όπως τα όρια αυτά
προκύπτουν από το άρθρο 5 του Συντάγματος, 200, 281 και 288 ΑΚ. Κοινή συνισταμένη
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των υποχρεώσεων του παραγωγού είναι η οργάνωση της παραγωγής με τρόπο που να
εξυπηρετείται η γενική υποχρέωση πρόνοιας μέσω κυρίως του ελέγχου του προϊόντος
και της πληροφορήσεως του καταναλωτικού κοινού. Περιστατικά. 183/484
Ελαττωματικά προϊόντα. Ευθύνη του παραγωγού τους (άρθρο 6 ν.2251/1994). Τι οφείλει να
αποδείξει ο καταναλωτής. Ευθύνη για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Ρυθμίζεται από τις
διατάξεις που ισχύουν για τις αδικοπραξίες. Ελαττωματικό προϊόν. Έννοια. 858/530

Κατάσχεση
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Η θετική δήλωση του τρίτου, αποτελεί τίτλο εκτελεστό για
το δανειστή. Η καταφατική δήλωση του τρίτου είναι δημιουργική υποχρέωσης του προς
καταβολή των εξόδων της εξοφλητικής απόδειξης όπως είναι τα τέλη χαρτοσήμου, Φ.Π.Α.
τα οποία φέρει εκείνος κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση. 1144/459
Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Αν ο τρίτος είναι τράπεζα η κατάσχεση γίνεται στο
κατάστημα ή υποκατάστημα όπου είναι η κατάσχεση. Διάφορες αντίθετες απόψεις. ΚΕΔΕ.
Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Κατάσχεση σε Τράπεζα. Κοινοποίηση του κατασχετηρίου
στο κεντρικό κατάστημα και όχι στο υποκατάστημα όπου οι καταθέσεις του οφειλέτη. Η
κατάσχεση είναι ανυπόστατη. Περιστατικά. 1218/463
Πλειστηριασμός. Δικαίωμα υπερθεματιστή να καταγγείλει τη μετά την κατάσχεση του
ακινήτου μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης ή κατοχής με βάση άλλη σχέση με
την κατάσχεση σε προθεσμία τριών μηνών από την μεταγραφή της περίληψης (997
ΚΠολΔ). Αν παρέλθει η τριών μηνών προθεσμία δεν υπόκειται πλέον σε καταγγελία
αλλά αναπτύσσει απεριόριστα τη δεσμευτικότητα της. Η κίνηση της διαδικασίας της
αναγκαστικής εκτέλεσης μετά εξάμηνο από την καταγγελία γίνεται με την επίδοση επιταγής
προς τον καθού η εκτέλεση. Τίτλος εκτελεστός είναι η περίληψη της κατακυρωτικής
έκθεσης. Χωρεί ανακοπή σύμφωνα με το άρθρο 933 ΚΠολΔ. Περιστατικά. 1244/466

Κατασχετήριο
Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Αν ο τρίτος είναι τράπεζα η κατάσχεση γίνεται στο
κατάστημα ή υποκατάστημα όπου είναι η κατάσχεση. Διάφορες αντίθετες απόψεις.
ΚΕΔΕ. Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Κατάσχεση σε Τράπεζα. Κοινοποίηση του
κατασχετηρίου στο κεντρικό κατάστημα και όχι στο υποκατάστημα όπου οι καταθέσεις
του οφειλέτη. Η κατάσχεση είναι ανυπόστατη. Περιστατικά. 1218/463

Κατάχρηση δικαιώματος
Κατάχρηση δικαιώματος. Πότε είναι αβάσιμη η σχετική ένσταση. Περιστατικά. 1011/433
Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος. Έννοια και προϋποθέσεις. Περιστατικά. 1023/542

Καταχρηστική απόλυση εργαζομένου
Σύμβαση εργασίας. Καταχρηστική απόλυση εργαζομένου. Απολύσεις προσωπικού για
οικονομικοτεχνικούς λόγους. Έλεγχος αυτών των απολύσεων αν είναι καταχρηστικές. Πρώτα
ελέγχεται αν πραγματικά συντρέχουν οι επικαλούμενοι από τον εργοδότη οικονομοτεχνικοί
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λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη μείωση του προσωπικού και αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν
οι λόγοι αυτοί ερευνάται αν η καταγγελία μπορεί να αποτραπεί με λήψη άλλων ηπιότερων
μέτρων όπως η μετάθεση του εργαζομένου σε κενή θέση κατά το χρόνο της καταγγελίας,
κατάργηση υπερωριακής απασχόλησης κ.λ.π. Περιστατικά. 851/615

ΚΕΔΕ
ΚΕΔΕ. Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Κατάσχεση σε Τράπεζα. Κοινοποίηση του
κατασχετηρίου στο κεντρικό κατάστημα και όχι στο υποκατάστημα όπου οι καταθέσεις
του οφειλέτη. Η κατάσχεση είναι ανυπόστατη. Περιστατικά. 1218/463
ΟΤΕ. Το γεγονός ότι εξήλθε από το δημόσιο τομέα δεν απέβαλε το χαρακτήρα του σε
επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Ο ΟΤΕ είναι έμπορος ως ανώνυμη εταιρεία. Η είσπραξη των
εσόδων του ΟΤΕ έχει ανατεθεί στις Δ.Ο.Υ. Η ατομική ειδοποίηση που δεν εξομοιώνεται
με επιταγή προς πληρωμή, καθώς και ο νόμιμος τίτλος, που βεβαιώνει την απαίτηση,
μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή του άρθρου 71.1 του ΚΕΔΕ. Η απαίτηση αυτή
εξακολουθεί να είναι ιδιωτική και συνεπώς δικαιοδοσία για την εκδίκαση των διαφορών
που προκύπτουν έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Τέλη τηλεφωνικά. Η σχετική αξίωση
υπάγεται στην πενταετή παραγραφή. 734/689
Πρωτόκολλο αποζημίωσης σε βάρος όσων χρησιμοποιούν αυθαιρέτως ακίνητα του δημοσίου.
Εκδίδεται από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας και σ’ αυτόν κοινοποιείται η ανακοπή
του ενδιαφερομένου. Πρόσθετη κοινοποίηση στων Υπουργό Οικονομικών δεν απαιτείται.
Κοινοποιείται όμως οπωσδήποτε στον υπουργό η ανακοπή του Κ.Ε.Δ.Ε. 817/693
Κ.Ε.Δ.Ε. Το δημόσιο εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προς
τον οποίο στρέφεται και κοινοποιείται κάθε δικόγραφο με την ποινή του απαραδέκτου. Σε
κάθε όμως περίπτωση απαιτείται και κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών- πάλι με
την ποινή του απαραδέκτου. Πίνακας κατάταξης. Απαραίτητες οι πιο πάνω κοινοποιήσεις.
Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Η προθεσμία για το δημόσιο είναι τριάντα ημέρες.
Περιστατικά. 1323/722

Κληροδοσία
Αγωγή περί κλήρου. Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός της. Δωρεά αιτία θανάτου. Ως προς
το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας των αναγκαίων κληρονόμων και κατά τον υπολογισμό
της λαμβάνεται ως κληροδοσία, τα δε δωρηθέντα θεωρούνται ως υπάρχοντα στην
κληρονομιά και μη εξελθόντα από αυτήν. Περιστατικά. 1319/307

Κληρονομητήριο
Κληρονομητήριο. Η απόφαση που διατάσσει την παροχή κληρονομητηρίου, προσβάλλεται
μόνο με έφεση που ασκείται μόνο από τους διαδίκους και όχι από τρίτο που δεν έλαβε
μέρος στην πρωτόδικη δίκη. Ο τρίτος μπορεί να εναντιωθεί με αίτηση για αφαίρεση ή κήρυξη
ανίσχυρου του κληρονομητήριου. Τριτανακοπή αποκλείεται. Περιστατικά. 892/291
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Κληρονόμος
Διαθήκη. Ακυρώσιμη λόγω απειλής ή απάτης. Έννοια των όρων της απειλής και της
απάτης. Κληρονόμος ανάξιος. Ποιος είναι. Περιστατικά. 1149/300

Κλήρος
Κλήρος που παραχωρείται σε πρόσωπο δικαιούμενο αγροτικής αποκατάστασης. Αυτό
θεωρείται από την παραχώρηση του ότι διατελεί κατά νόμο στην αποκλειστική καλόπιστη
νομή του κληρούχου και αν ακόμη αυτός δεν έχει επιληφθεί της κατοχής του. Το ίδιο
ισχύει και για τους καθολικούς διαδόχους από την εφαρμογή του α.ν. 431/6. Επιτρέπεται
στους κληρούχους η εκποίηση ή οπωσδήποτε διάθεση με δικαιοπραξίες εν ζωή με το
μοναδικό περιορισμό της μη κατάτμησης των τεμαχίων της οριστικής διανομής. Τα ίδια
ισχύουν και για κατάσχεση ή πλειστηριασμό. Από την έναρξη ισχύος του στο πιο πάνω
α.ν. παύει να λογίζεται κατά πλάσμα νομέας του κλήρου στην περίπτωση που δεν το
κατέχει πραγματικά ο κληρούχος και είναι δυνατή η χωρίς τη θέληση του κληρούχου
κτήση της νομής ολοκλήρου του κληροτεμαχίου, όχι όμως και τμήματος. 719/681

Κλήση για συζήτηση
Αδυναμία έκδοσης δικαστικής απόφασης που διαπιστώθηκε μετά το τέλος της συζήτησης.
Η συζήτηση επαναλαμβάνεται μετά από ορισμό νέας δικασίμου και η κλήση κοινοποιείται
με επιμέλεια είτε κάποιου διάδικου είτε της γραμματείας του δικαστηρίου. Στην περίπτωση
αυτή η κλήση για τη συζήτηση και τα αποδεικτικά επίδοσης συντάσσονται ατελώς (307
ΚΠολΔ). Στη νέα συζήτηση ο απολιπόμενος διάδικος θεωρείται ως κατ΄ αντιμωλίαν
δικαζόμενος αν είχε παραστεί προσηκόντως στην προηγούμενη συζήτηση. 1135/450

Κλήτευση διαδίκου
Λόγοι που εμφανίσθηκαν μετά το τέλος της συζητήσεως και είναι αδύνατη η έκδοση
δικαστικής αποφάσεως. Γίνεται νέος προσδιορισμός και η κλήση κοινοποιείται με
επιμέλεια είτε διάδικου είτε της γραμματείας του δικαστηρίου (307 ΚΠολΔ). Αν στη νέα
συζήτηση, που είναι συνέχεια της πρώτης, δεν εμφανισθεί διάδικος που είχε παραστεί
προσηκόντως στην προηγούμενη συζήτηση, θεωρείται ως κατ’ αντιμωλίαν δικαζόμενος.
Μη κλήτευση διαδίκου. Η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. Ευχέρεια του δικαστηρίου
(όχι υποχρέωση) να διατάξει αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση κάποιου από τους
διαδίκους σε κάθε στάση της δίκης να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσοτέρων
εκκρεμών δικών ενώπιον του μεταξύ των ίδιων ή διαφόρων διαδίκων που υπάγονται
στην ίδια διαδικασία. Περιστατικά. 1253/470

Κοινοπραξία
Κοινοπραξία. Εξομοιούται με την εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρία, αν δεν έχουν τηρηθεί
οι διατυπώσεις της δημοσιότητας των άρθρων 39-42 του Ε.Ν. Περιστατικά. 223/69
Κοινοπραξίες. Μπορούν να είναι διάδικοι και να παρίστανται στο δικαστήριο με τα
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πρόσωπα που με το καταστατικό τους τις αντιπροσωπεύουν. Οι Κ/Ξ είναι και φορείς των
κατ’ ιδίαν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών τους. Η κοινοπραξία είναι δυνατό
να έχει τον χαρακτήρα είτε αστικής εταιρίας εάν δεν είναι εμπορική οπότε δεν έχει νομική
προσωπικότητα και θα διέπεται από το άρθρο 741 ΑΚ, είτε εμπορικής εταιρίας οπότε
εμπίπτει στο πεδίο του εμπορικού δικαίου. (αφανής εταιρία είτε εταιρία «εν τοις πράγμασι»).
Ευθύνη εταίρων κοινοπραξίας. Επιδικαζόμενα ποσά. Περιστατικά. 936/149

Κοινοτικό δίκαιο
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). Οι οδηγίες που εκδίδονται απευθύνονται όχι απευθείας
στους ιδιώτες θεσπίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, αλλά μόνον προς τα
κράτη – μέλη της Ε.Ε., αφού μόνον αυτά έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα μέτρα με τα
οποία θα καταστεί εφικτή η επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Πότε υπάρχει
η δυνατότητα στους ιδιώτες να επικαλεσθούν έναντι του κράτους. Πάντως το κοινοτικό
δίκαιο δεν υπερισχύει του Συντάγματος γιατί λείπει σχετική διάταξη στο ίδιο το Σύνταγμα.
Ρύθμιση των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας. Περιστατικά. 876/622

Κοινόχρηστη δημοτική ή κοινοτική οδός
Κοινόχρηστοι (οδοί). Πως αποκτούν την ιδιότητα του κοινόχρηστου οι δημοτικές και
κοινοτικές οδοί. 276/350

Κοινόχρηστο πράγμα
Κοινής χρήσεως πράγματα. Έννοια. Τέτοια είναι και τα αενάως και ελευθέρως ρέοντα ύδατα
που σχηματίζουν ποταμό, αδιαφόρως αν είναι πλεύσιμος ή όχι, μεγάλος ή μικρός καθώς και
το υπό την κοίτη καταλαμβανόμενο έδαφος. Όλα αυτά ανήκουν στο δημόσιο εφόσον δεν
ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στα μη αενάως ρέοντα ύδατα των
χειμάρρων (ομβρίων), η κοίτη των οποίων δεν είναι τέτοιας χρήσεως και η κυριότης επί του
καταλαμβανομένου εδάφους δεν απόλλυται με την κατάκλιση του από τον ρούν των ομβρίων
υδάτων. Χείμαρροι δηλαδή ποταμοί που ρέουν μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή μετά
από βροχή υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του ΑΚ (23-2-1946) επί δύο συνεχόμενες
γενεές( που η κάθε μία ανέρχεται σε 40 έτη), έχουν προσλάβει την ιδιότητα του κοινόχρηστου
πράγματος και ανήκουν στο δημόσιο. Αυτό ισχύει και για την κοίτη των χειμάρρων. Κοίτη
ποταμού μη πλεύσιμου. Έννοια και ερμηνεία άρθρων 1071 και 1072 ΑΚ. 713/181

Κοινωνός
Διανομή. Αξιώσεις μεταξύ των κοινωνών. Οι αξιώσεις αυτές μπορούν να ασκηθούν με
αυτοτελή ένσταση ή παρεμπίπτουσα αγωγή: Ο κοινωνός μπορεί ακόμα εφόσον κατέχει
το πράγμα, να ασκήσει και το δικαίωμα επίσχεσης. Αυτά ισχύουν και όταν πρόκειται για
διανομή κληρονομιαίων ακινήτων. Χρέη της κληρονομίας προτείνονται απαράδεκτα με
ένσταση στην αγωγή διανομής ενώ ένσταση για αξιώσεις από δαπάνες καλλιέργειας
ακινήτων προτείνεται. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. 104/332
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Κοίτη ποταμού
Κοινής χρήσεως πράγματα. Έννοια. Τέτοια είναι και τα αενάως και ελευθέρως ρέοντα ύδατα
που σχηματίζουν ποταμό, αδιαφόρως αν είναι πλεύσιμος ή όχι, μεγάλος ή μικρός καθώς και
το υπό της κοίτης του καταλαμβανόμενο έδαφος. Όλα αυτά ανήκουν στο δημόσιο εφόσον δεν
ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στα μη αενάως ρέοντα ύδατα των
χειμάρρων (ομβρίων), η κοίτη των οποίων δεν είναι τέτοιας χρήσεως και η κυριότης επί του
καταλαμβανομένου εδάφους δεν απόλλυται με την κατάκλιση του από τον ρούν των ομβρίων
υδάτων. Χείμαρροι δηλαδή ποταμοί που ρέουν μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή μετά
από βροχή υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του ΑΚ (23-2-1946) επί δύο συνεχόμενες
γενεές( που η κάθε μία ανέρχεται σε 40 έτη), έχουν προσλάβει την ιδιότητα του κοινόχρηστου
πράγματος και ανήκουν στο δημόσιο. Αυτό ισχύει και για την κοίτη των χειμάρρων. Κοίτη
ποταμού μη πλεύσιμου. Έννοια και ερμηνεία άρθρων 1071 και 1072 ΑΚ. 713/181

Κ.Ο.Κ.
Αυτοκινητικό ατύχημα. Κ.Ο.Κ. Η παράβαση διατάξεων του δεν θεμελιώνει αυτή καθεαυτή
υπαιτιότητα στην επέλευση ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο, η στάθμιση του οποίου
από το δικαστήριο της ουσίας, θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου
μεταξύ της συγκεκριμένης πράξης και του επελθέντος αποτελέσματος. 545/726

Κράνος
Κράνος. Αν δεν το είχε «δέσει» στο κεφάλι του και τραυματίσθηκε σ’ αυτό, τότε είναι
συνυπαίτιος σε ποσοστό 20%. Αναπηρία ή παραμόρφωση (931 ΑΚ). Δημιουργία από την
αδικοπραξία επιληψίας. Επιδικάζεται αποζημίωση. Αποζημίωση 100.000 Ευρώ. 120/333
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ζημία σε βάρος αγρότη που τραυματίστηκε. Πως υπολογίζεται η
ζημία από την αποχή από την εργασία του(καλλιέργεια αγρών). Συνυπαιτιότητα για τη
μη χρησιμοποίηση κράνους σε ποσοστό 20%. Δεν επηρεάζεται η αποζημίωση από τη
συνυπαιτιότητα αυτή αφού τα σχετικά κονδύλια και η προς εργασία ανικανότητα σχετίζονται
με τις άλλες σωματικές βλάβες που υπέστη ο παθών και όχι με την εγκεφαλική διάσειση με
την οποία συνδέεται και ενέχεται η έλλειψη προστατευτικού κράνους. Περιστατικά. 683/729
Επικουρικό κεφάλαιο. Η αποζημίωση του περιορίζεται στη συμπλήρωση του ποσού
που υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος ασφαλιστικός οργανισμός
κοινωνικής ασφάλισης για την ίδια αιτία. Έτσι εκτοπίζεται η εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 930.3 ΑΚ. Αυτό εφαρμόζεται και στην περίπτωση ευθύνης του λόγω ανάκλησης
της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας, χωρίς να έχει σημασία το γεγονός
ότι αρχικά είχε εναχθεί ο ασφαλιστής του οποίου μεταγενέστερα ανακλήθηκε η άδεια
λειτουργίας. Κράνος. Συνυπαίτιος ο σύζυγος που θανατώθηκε που δεν φορούσε κατά
20%. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας μετά τη συζήτηση της
αγωγής και πριν εκδοθεί η πρωτόδικη απόφαση. Αυτοδίκαια υπεισέρχεται στη θέση της
Α.Ε το ΕΚ το οποίο παραδεκτά προβάλλει για πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου τον
ισχυρισμό για τη μείωση του ποσού της αποζημίωσης λόγω ύπαρξης ασφαλιστικού
ταμείου (ΤΕΒΕ). Οικογένεια. Ποιους περιλαμβάνει ο όρος. Ποσά που επιδικάζονται
στους συγγενείς. 1117/741
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Αυτοκινητικό ατύχημα. Οδηγός που στερείται άδειας οδήγησης. Δεν είναι υποχρεωτικά
συνυπαίτιος στο ατύχημα αν δεν υπάρχει αιτιωδώς συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς
του και του επελθόντος συμβάντος. Κράνος. Παράλειψη χρήσεως. Συνυπαίτιος ο οδηγός
σε ποσοστό 20%. Περιστατικά. 1250/745

Κ.Τ.Ε.Λ.
Σύμβαση εργασίας. Μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας που βλάπτει υλικώς ή
ηθικώς τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος, έχει το δικαίωμα αν δεν αποδεχθεί την μεταβολή,
ή να την θεωρήσει ως άτυπη καταγγελία της σύμβασης και να ζητήσει την προβλεπόμενη
αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία ή να εμμείνει στους αρχικούς συμβατικούς
όρους αξιώνοντας την τήρηση τους. Δικαίωμα του εργοδότη να μεταβάλλει μονομερώς
τους όρους της εργασίας υπάρχει όταν έχει επιφυλάξει το δικαίωμα αυτό με σχετικό όρο
της σύμβασης ή όταν παρέχεται το δικαίωμα αυτό από συλλογική σύμβαση, διαιτητική
απόφαση, κανονισμό εργασίας ή πρακτική της εκμετάλλευσης. ΚΤΕΛ. Κανονισμός του
προσωπικού. Περιστατικό βλαπτικής μεταβολής. 25/581

Κτηματική ομάδα Καλαβρύτων
Μεταγραφή. Στοιχεία της (1194§2 και 1192 ΑΚ). Πότε είναι άκυρη. Η μη αναγραφή στο
ευρετήριο μερίδων των στοιχείων της ταυτότητας των ενεχομένων προσώπων της πράξης
που μεταγράφεται, εφόσον δημιουργείται από την έλλειψη αυτή αμφιβολία, επάγεται την
ακυρότητα της μεταγραφής. Κτηματική ομάδα Καλαβρύτων που ιδρύθηκε με την 102629/
1947 απόφαση του υπουργού οικισμού και ανοικοδόμησης. Λειτουργία της. Έκδοση
παραχωρητηρίου που μεταγράφεται. Μέχρι τη μεταγραφή του δεν είναι δεκτικό νομής και
χρησικτησίας από άλλον. Διπλή μεταγραφή. Αποτελέσματα. Περιστατικά. 870/183

Κτηματική Υπηρεσία
Δημόσια Κτήματα. Παράνομη κάρπωση από τρίτον. Εκδίδεται πρωτόκολλο που επιβάλλει
αποζημίωση σε βάρος του. Το πρωτόκολλο προσβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την
κοινοποίηση του ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Μον. Πρωτοδικείου, ανάλογα με το ποσό της
αποζημίωσης και διώκεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της απόφασης που
εκδίδεται χωρούν ένδικα μέσα. Προϋποθέσεις έκδοσης του πρωτοκόλλου. Πάντως δεν απαιτείται
υπαιτιότητα εκείνου που κάνει χρήση του δημοσίου κτήματος. Η αποζημίωση έχει χαρακτήρα
ανταλλάγματος για την ωφέλεια που αποκομίζει αυτός από τη χρήση του. Το πρωτόκολλο
εκδίδεται από την Κτηματική Υπηρεσία. Αρμόδιος για την κοινοποίηση της ανακοπής είναι
ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο και δεν απαιτείται
πρόσθετη κοινοποίηση στον Υπουργό των Οικονομικών. Λόγος ανακοπής ότι το πρωτόκολλο
στερείται αιτιολογίας. Απορρίπτεται. Ελλιπής λόγος ανακοπής. Περιστατικά. 442/672
Πρωτόκολλο αποζημίωσης σε βάρος όσων χρησιμοποιούν αυθαιρέτως ακίνητα του δημοσίου.
Εκδίδεται από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας και σ’ αυτόν κοινοποιείται η ανακοπή
του ενδιαφερομένου. Πρόσθετη κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών δεν απαιτείται.
Κοινοποιείται όμως οπωσδήποτε στον υπουργό η ανακοπή του Κ.Ε.Δ.Ε. 817/693
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Κτηματολόγιο
Κτηματολόγιο. Καταχωριστέες στα κτηματολογικά φύλλα πράξεις. Συνοπτικά πρόκειται
για όλες τις πράξεις που υπόκεινται και κατά το νυν ισχύον σύστημα μεταγραφών και
υποθηκών σε δημοσιότητα με την καταχώριση τους στα τηρούμενα στο υποθηκοφυλακεία
βιβλία. Περιστατικά. Διατακτικό της απόφασης. 143/657
Κτηματολόγιο. Ο νομέας θεωρείται κύριος έναντι του ελληνικού δημοσίου εφόσον νέμεται
μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 3127/2003 για δέκα έτη αδιατάρακτα με νόμιμο
τίτλο από επαχθή αιτία που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23/2/1945, εκτός
αν ήταν κακόπιστος κατά την κτήση της νομής ή ενέμετο το ακίνητο αδιατάρακτα επί
30 έτη μέχρι την έναρξη ισχύος του νομού αυτού, εκτός αν κατά την κτήση της νομής
βρισκόταν σε κακή πίστη. Περιστατικά. 970/711

Κυριακή
Υπερεργασία και υπερωρία. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν μόνο κατά τις εργάσιμες
ημέρες της εβδομάδας. Εργασία κατά την Κυριακή ή το Σάββατο δεν αποτελεί υπερεργασία ή
υπερωριακή απασχόληση και δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό των όρων υπερεργασία
ή υπερωρία. Διανυκτέρευση εκτός έδρας. Ο εργαζόμενος αμείβεται με το 1/25 του μηνιαίου
μισθού ή με ένα νόμιμο ημερομίσθιο και επί πλέον με τα οδοιπορικά έξοδα. 902/633

Κυριότητα
Επικαρπία. Ψιλή κυριότητα και επικαρπία. Πραγματικός νομέας είναι ο ψιλός κύριος και ο
επικαρπωτής τεκμαίρεται ότι κατέχει στο όνομα του κυρίου για όσο χρόνο βρίσκεται στην
κατοχή του πράγματος και ασκεί την ίδια νομή(οιονεί νομή) μόνο έναντι των τρίτων. Αν ο
ψιλός κύριος είναι και κληρονόμος του επικαρπωτή, η μεταβίβαση της επικαρπίας σ’ αυτόν
γίνεται λόγω της ιδιότητας του ψιλού κυρίου και όχι ως κληρονόμου. Αποζημίωση για ηθική
βλάβη. Θάνατος του ενάγοντος. Διακοπή της δίκης. Ως προς τα αιτήματα της αγωγής περί
καταβολής αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης για ζημία από ηθική βλάβη. Ως προς
τα αιτήματα αυτά νομιμοποιούνται να συνεχίσουν τη δίκη μόνο οι κληρονόμοι του ενάγοντος.
Όταν όμως η κλήση για την επανάληψη της δίκης γίνεται όχι με την ιδιότητα του κληρονόμου
αλλά του ψιλού κυρίου, τότε τα αιτήματα αυτά απορρίπτονται. Περιστατικά. 531/174
Η κυριότητα είναι διαιρετό δικαίωμα. Συνεπώς ενάγουν ή ενάγονται περισσότεροι και
είναι επιδεκτικό κτήσης, άσκησης και απώλειας κατ’ ιδανικά μέρη. Δεν υφίσταται δεσμός
αναγκαστικής ομοδικίας. 973/430

Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
Πλοία. Δρομολόγια. Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Δρομολόγια μέχρι 30 ναυτικών
μιλίων και δρομολόγια μεγαλύτερα από 30 μίλια. Πως καθορίζονται. Περιστατικά με τα
πλοία Ζακύνθου. Ποια ΣΣΕ εφαρμόζονται ανάλογα με τις αποστάσεις των δρομολογίων.
Τόκοι για τους διεκδικούμενους μισθούς. Περιστατικά. 62/587
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Λ
Λειβάδια
Δημόσιες γαίες κατά το οθωμανικό δίκαιο. Ανήκουν κατά κυριότητα στο τούρκικο δημόσιο
και ο ιδιώτης δεν μπορούσε να αποκτήσει κυριότητα με χρησικτησία. Κατά το προϊσχύσαν
του ΑΚ δίκαιο ήταν δυνατή η κτήση κυριότητας από ιδιώτη με έκτατη χρησικτησία στα
δημόσια κτήματα εφόσον η τριαντακονταετής νομή του είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915.
Λειβάδια και βοσκότοποι. Δυνατή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία και εφόσον η
τριαντακονταετής νομή είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915. Περιστατικά. 1216/202

Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Ληξιαρχική πράξη γέννησης. Διόρθωση με δικαστική απόφαση. Περιστατικά. 1204/281

Λογαριασμός ανοικτός
Τράπεζα. Ανοικτός λογαριασμός. Κοινή κατάθεση στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από
κοινού. Τέτοια κατάθεση είναι εκείνη που περιέχει τον όρο ότι από το λογαριασμό αυτό
μπορεί να κάνει χρήση, εν όλω ή εν μέρει, είτε ένας είτε μερικοί, χωρίς τη σύμπραξη των
λοιπών. Αυτή η κατάθεση επιτρέπεται να ενεργείται και σε κοινό λογαριασμό με προθεσμία
ή ταμιευτηρίου υπό προειδοποίηση. Αν γίνει η ανάληψη όλου του ποσού από το δικαιούχο,
επέρχεται απόσβεση της απαιτήσεως καθ’ ολοκληρίαν έναντι της Τράπεζας. Ο μη αναλαβών
χρήματα αποκτά απαίτηση έναντι εκείνου που ανέλαβε ολόκληρη την κατάθεση, για την
καταβολή ποσού ίσου προς το μισό της καταθέσεως εκτός αν από την εσωτερική τους σχέση
προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα επί ολοκλήρου του ποσού ή έλλειψη δικαιώματος
αναγωγής εκ μέρους εκείνου που δεν έκανε ανάληψη. Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού
Δημοσίου (ν.2198/1994). Μπορεί να αποκτηθούν στο όνομα περισσοτέρων προσώπων
με τη συμφωνία ότι καθένα από αυτά μπορεί να κάνει χρήση των τίτλων εν όλω ή εν μέρει
χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών. Ο συνδικαιούχος που αναλαμβάνει ολόκληρο το ποσό δεν
διαπράττει υπεξαίρεση ούτε γίνεται πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία. Κατάθεση από τον
συνδικαιούχο σε κοινό λ/σμό δικών του χρημάτων. Αν αναλάβει αυτός ολόκληρο το ποσό,
υποχρεούται να αποδώσει το μισό στον άλλο συνδικαιούχο λόγω του κοινού λογαριασμού
εκτός αν επικαλείται και αποδεικνύει άλλη συμφωνία. 1156/554

Λογαριασμός κοινός
Τράπεζα. Κατάθεση χρημάτων επ’ ονόματι του ιδίου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων σε κοινό
λογαριασμό και ανεξάρτητα 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 του δέκτη της καταθέσεως (Τράπεζας) αφετέρου, ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή,
με αποτέλεσμα, η ανάληψη των χρημάτων της καταθέσεως (ολικώς ή μερικώς) από έναν
από τους δικαιούχους να γίνεται εξ ιδίου δικαίου, εάν δε αναληφθεί ολόκληρο το ποσό της
χρηματικής καταθέσεως από έναν μόνο δικαιούχο, να επέρχεται απόσβεση της απαιτήσεως
καθ’ ολοκληρίαν έναντι της Τράπεζας και ως προς τον άλλον ήτοι τον μη αναλαβόντα δικαιούχο.
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Δικαίωμα του άλλου καταθέτη είναι να διεκδικήσει το μισό ποσό από τον συνδικαιούχο που
το ανέλαβε ολόκληρο. Εκτός αν από την εσωτερική σχέση δεν προκύπτει τέτοιο δικαίωμα.
Θάνατος καταθέτη. Η απαίτηση περιέρχεται στους επιζώντες δικαιούχους ελεύθερο από
φόρους κληρονομίας ή άλλου τέλους που έχει τεθεί τέτοια ρήτρα. Περιστατικά. 235/501
Τράπεζα. Ανοικτός λογαριασμός. Κοινή κατάθεση στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από
κοινού. Τέτοια κατάθεση είναι εκείνη που περιέχει τον όρο ότι από το λογαριασμό αυτό
μπορεί να κάνει χρήση, εν όλω ή εν μέρει, είτε ένας είτε μερικοί, χωρίς τη σύμπραξη των
λοιπών. Αυτή η κατάθεση επιτρέπεται να ενεργείται και σε κοινό λογαριασμό με προθεσμία
ή ταμιευτηρίου υπό προειδοποίηση. Αν γίνει η ανάληψη όλου του ποσού από το δικαιούχο,
επέρχεται απόσβεση της απαιτήσεως καθ’ ολοκληρίαν έναντι της Τράπεζας. Ο μη αναλαβών
χρήματα αποκτά απαίτηση έναντι εκείνου που ανέλαβε ολόκληρη την κατάθεση, για την
καταβολή ποσού ίσου προς το μισό της καταθέσεως εκτός αν από την εσωτερική τους σχέση
προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα επί ολοκλήρου του ποσού ή έλλειψη δικαιώματος
αναγωγής εκ μέρους εκείνου που δεν έκανε ανάληψη. Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού
Δημοσίου (ν.2198/1994). Μπορεί να αποκτηθούν στο όνομα περισσοτέρων προσώπων
με τη συμφωνία ότι καθένα από αυτά μπορεί να κάνει χρήση των τίτλων εν όλω ή εν μέρει
χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών. Ο συνδικαιούχος που αναλαμβάνει ολόκληρο το ποσό δεν
διαπράττει υπεξαίρεση ούτε γίνεται πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία. Κατάθεση από τον
συνδικαιούχο σε κοινό λ/σμό δικών του χρημάτων. Αν αναλάβει αυτός ολόκληρο το ποσό,
υποχρεούται να αποδώσει το μισό στον άλλο συνδικαιούχο λόγω του κοινού λογαριασμού
εκτός αν επικαλείται και αποδεικνύει άλλη συμφωνία. 1156/554

Μ
Μειοψηφία
Έφεση και αντέφεση. Αν ο εκκαλών δεν προσβάλλει το κεφάλαιο της υπαιτιότητας και
συνυπαιτιότητας, η αντέφεση ασκείται απαράδεκτα. Contia μειοψηφία του Προέδρου
του Εφετείου. 968/429

Μάρτυρες
Μάρτυρες. Δεν μπορούν να εξετασθούν οι μάρτυρες εκείνοι που μετέχουν στη δίκη ως
δικαιούχοι ή υπόχρεοι έστω και αν δικάζονται με αντιπρόσωπο. Επίσης δεν εξετάζονται ως
μάρτυρες διάφορα εξομοιούμενα με το διάδικο πρόσωπα όπως ο νόμιμος αντιπρόσωπος
φυσικού προσώπου ανικάνου να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα καθώς και ο
εκούσιος αντιπρόσωπος που ενεργεί στη δίκη με την ιδιότητα αυτή. Όλοι αυτοί εξετάζονται ως
διάδικοι (415-420 ΚΠολΔ). Αλλιώς η κατάθεση τους δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα ίδια ισχύουν
και για τις ένορκες βεβαιώσεις. Η απόκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 671 ΚΠολΔ για
λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που δεν πληρούν τους ορισμούς του νόμου δεν εκτείνεται
τόσο ώστε να παρέχεται η εξουσία στο δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη και ανυπόστατα μέσα.
Περιστατικά. Διατροφή. Ιδιωτικό συμφωνητικό που ρυθμίζει το ποσό διατροφής ανηλίκων.
Δεν δεσμεύει το δικαστήριο ούτε τους ανηλίκους δικαιούχους. 1077/453
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Μερική απασχόληση
Σύμβαση εργασίας. Μερική Απασχόληση. Η σύμβαση καταρτίζεται πάντοτε εγγράφως αλλιώς
είναι άκυρη και η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Αν
δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία τότε δημιουργείται απλή εργασιακή σχέση περί μερικής
απασχόλησης οπότε ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει αποζημίωση από την παροχή της
εργασίας με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Συνεπώς, όταν η μερική απασχόληση
συμφωνήθηκε ,χωρίς να προϋπάρχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης, τότε, αν η συμφωνία
αυτή είναι άκυρη επειδή δεν καταρτίσθηκε εγγράφως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι από τη
συμφωνία αυτή γεννάται αυτομάτως έγκυρη σύμβαση πλήρους απασχόλησης η οποία
εξακολουθεί να υφίσταται μετά από την αφαίρεση της άκυρης συμφωνίας περί μερικής
απασχόλησης αφού τέτοια σύμβαση δεν υπήρξε αλλά λόγω της ακυρότητας της σύμβασης
μερικής απασχόλησης θεωρείται ότι υπάρχει απλή σχέση εργασίας. Περιστατικά. 35/584
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης. Μαχητό τεκμήριο πλήρους
απασχόλησης αν δεν δηλωθεί σε προθεσμία 15 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας
η μερική απασχόληση. Περιστατικά. 1127/650

Μεσεγγύηση – Μεσεγγυούχος
Μεσεγγύηση-μεσεγγυούχος σε κατασχεθέν ακίνητο είναι από το νόμο ο κάτοχος (996 παρ.1 εδ. α’
ΚΠολΔ). Αν κατά το χρόνο της κατάσχεσης είναι άλλος ο κάτοχος και όχι ο καθού η εκτέλεση (π.χ. ο
μισθωτής) μεσεγγυούχος είναι από το νόμο ο (τρίτος) κάτοχος. Κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος της
κατάσχεσης. Αν κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης έπαυσε η από τον τρίτο κατοχή παύει
και η μεσεγγύηση. Συνεπώς ο δικαστικός επιμελητής δεν διορίζει μεσεγγυούχο ούτε παραδίδει το
κατασχεμένο, γι αυτό δεν αποτελούν στοιχεία της έκθεσης κατάσχεσης ο διορισμός μεσεγγυούχου
και η υπογραφή του. Πολιτικοί καρποί (μισθώματα). Από την εγγραφή της κατάσχεσης στο βιβλίο
κατασχέσεων οι καρποί εισπράττονται από τον μεσεγγυούχο και κατατίθενται στο Τ.Π.Δ. Απαιτείται
πάντως έγγραφη ειδοποίηση του μισθωτή (που είναι μεσεγγυούχος) από τον επισπεύδοντα για
το γεγονός της κατάσχεσης. Περιστατικά. 138/336

Μεσιτεία
Μεσιτεία προς αγορά ακινήτου. Διατυπώσεις. Ο μεσίτης που ενεργεί ως πληρεξούσιος
του εμπόρου ενεργεί ως πληρεξούσιος του και οι σχέσεις τους διέπονται από τις
περί εντολής διατάξεις. Ο υπομεσίτης συνδέεται ενοχικώς με τον μεσίτη του οποίου
είναι πληρεξούσιος και δεν έχει κανένα ενοχικό δεσμό με τον έμπορο. Περιστατικά.
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Επικουρική βάση. Για την πληρότητα της αρκεί να γίνεται
απλή επίκληση της έλλειψης νόμιμης αιτίας για τον πλουτισμό του εναγομένου χωρίς
να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η έλλειψη αυτή. 342/15

Μεταβίβαση
Προσύμφωνο. Αποτελεί ενοχική – υποσχετική σύμβαση και δεν επιφέρει απώλεια της
κυριότητας εκείνου που υποσχέθηκε την πώληση. Οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται
με το προσύμφωνο είναι αγώγιμες και καθένας από αυτούς έχει δικαίωμα να εγείρει
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αγωγή με αίτημα την, κατά το άρθρο 949 ΚΠολΔ καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως που
θεωρείται ότι έγινε όταν η απόφαση που εκδόθηκε καταστεί τελεσίδικη (949 ΚΠολΔ).
Προθεσμία προς σύναψη της οριστικής σύμβασης. Πάροδος της προθεσμίας. Οι
συνέπειες προκύπτουν από τη βούληση των συμβαλλομένων. Κατ’ αρχήν η προθεσμία
εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά έχει απλώς χαρακτήρα προθεσμίας εκπλήρωσης της
παροχής των συμβληθέντων οπότε η άπρακτη πάροδος της δεν επιφέρει ανατροπή του
προσυμφώνου. Έτσι και μετά την πάροδο της προθεσμίας και μέχρι τη συμπλήρωση της
εικοσαετούς παραγραφής μπορεί να ζητηθεί η σύναψη της οριστικής σύμβασης. Μπορεί
όμως να συμφωνηθεί και το αντίθετο. Εξώδικη ομολογία. Μπορεί να ανακληθεί από τον
ομολογήσαντα. Μπορεί να γίνει σε όλες τις στάσεις της δίκης και αυτός που την ανακαλεί
έχει υποχρέωση προαπόδειξης ότι η ομολογία του δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα.
Απαγορευμένη από το νόμο σύμβαση (μεταβίβασης). Η απαγόρευση παρακάμπτεται με
την προσθήκη αναβλητικής αίρεσης που έχει την έννοια ότι η σύμβαση που καταρτίζεται
θα αναπτύξει τα αποτελέσματά της μετά την άρση της απαγόρευσης του νόμου. 542/27

Μεταβίβαση επιχειρήσεως
Μεταβίβαση επιχειρήσεως. Είναι η κάθε είδους ανάληψη και συνέχιση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας από τρίτο, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ταυτότητα της επιχείρησης ή
εκμετάλλευσης, εφόσον δηλαδή συνεχίζεται η ίδια επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Ο τρόπος
της μεταβίβασης δεν ενδιαφέρει. Όμως η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση πρέπει να διατηρεί
την ταυτότητα της και από το νέο φορέα. Σε περίπτωση μεταβολής του εργοδότη,
ευθύνονται εις ολόκληρον ο παλαιός εργοδότης αλλά και ο νέος. 254/592

Μεταβολή συνθηκών
Διατροφή. Αν μεταβληθούν οι όροι της διατροφής το δικαστήριο μπορεί να μεταρρυθμίσει
την απόφαση ή και να διατάξει την παύση της διατροφής. Αν η μεταβολή επήλθε σε χρόνο
κατά τον οποίο ήταν δυνατό να προταθεί αυτή και δεν προτάθηκε, τότε καλύπτεται από το
δεδικασμένο που θα προκύψει από την απόφαση, και δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση
νέας αγωγής προς μεταρρύθμιση. Η μεταβολή μπορεί να ζητηθεί με τις προτάσεις ή με
την άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής ή άσκηση εφέσεως. Σε περίπτωση μεταβολής των
συνθηκών μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, πρέπει
να ασκηθεί έφεση εφόσον εντός της προθεσμίας ασκήσεως της επήλθε η μεταβολή και τα
περιστατικά αυτά πρέπει να προταθούν με την έφεση κατά της οριστικής απόφασης. Αν η
μεταβολή επήλθε μετά την τελευταία συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ή μετά την
προθεσμία ασκήσεως της εφέσεως, είναι δυνατό να ζητηθεί με αγωγή η μεταρρύθμιση της
απόφασης που επιδίκασε διατροφή λόγω μεταβολής των συνθηκών. Αυτά ισχύουν και στην
περίπτωση συμβατικού καθορισμού της διατροφής. Στοιχειώδης διατροφή. Έννοια. 170/216

Μεταγραφή
Μεταγραφή. Στοιχεία της( 1194§2 και 1192 ΑΚ). Πότε είναι άκυρη. Η μη αναγραφή στο
ευρετήριο μερίδων των στοιχείων της ταυτότητας των ενεχομένων προσώπων της πράξης
που μεταγράφεται, εφόσον δημιουργείται από την έλλειψη αυτή αμφιβολία, επάγεται την
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ακυρότητα της μεταγραφής. Κτηματική ομάδα Καλαβρύτων που ιδρύθηκε με την 102629/
1947 απόφαση του υπουργού οικισμού και ανοικοδόμησης. Λειτουργία της. Έκδοση
παραχωρητηρίου που μεταγράφεται. Μέχρι τη μεταγραφή του δεν είναι δεκτικό νομής και
χρησικτησίας από άλλον. Διπλή μεταγραφή. Αποτελέσματα. Περιστατικά. 870/183

Μηχανικοί
Μηχανικός. Ανάληψη σύνταξης μελέτης, εκτέλεσης του έργου και επίβλεψης του. Είναι
σύμβαση έργου. Αν καθυστερήσει στην έγκυρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου ο
μηχανικός χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη, μπορεί αυτός (εργοδότης) να υπαναχωρήσει
από τη σύμβαση χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της υπερημερίας
του εργολάβου ούτε η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 383 επ. του ΑΚ, γιατί
πρόκειται για υπαναχώρηση που παρέχεται ευθέως από το νόμο και σ’ αυτήν έχουν
ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 389 και 396 του ΑΚ. Πότε απαιτείται να τάξει
προθεσμία προς εκτέλεση του έργου ο εργοδότης στον εργολάβο (383 ΑΚ). Αν προκύψει
από άλλη αιτία κατάσταση από την οποία κινδυνεύει η έγκαιρη ή η προσήκουσα εκτέλεση
του έργου, ο εργολάβος οφείλει με μονομερή δήλωση να ειδοποιήσει τον εργοδότη,
αλλιώς ευθύνεται για την αποζημίωση του. Περιστατικά. 829/122

Μηχανοδηγός
Μηχανοδηγός χειριστής μηχανήματος εκτέλεσης τεχνικών έργων. Πρέπει να είναι
εφοδιασμένος με άδεια ικανότητας από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Βιομηχανίας
(π.δ 31/1990, π.δ.305/1996, οδηγία 42/57/ΕΟΚ). 661/600

Μισθός
Σύμβαση εργασίας με πενθήμερη απασχόληση την εβδομάδα και 10 ώρες ημερησίως.
Συμφωνία για καταβολή μισθού υπερδιπλάσιου του νομίμου. Καλύπτεται και η αμοιβή
για την υπερωριακή απασχόληση του ενάγοντος. Περιστατικά. 1063/649
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Συμφωνία για καταβολή στον εργαζόμενο μεγαλύτερου
μισθού (βασικός μισθός και επιδόματα) από τον προβλεπόμενο από την οικεία ΣΣΕ ή ΔΑ.
Τότε δεν οφείλονται στο μισθωτό και τα επιδόματα εκτός αν έχει συμφωνηθεί με την ατομική ή
συλλογική σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επί πλέον του συμφωνημένου μεγαλύτερου μισθού.
Η δυνατότητα συμψηφισμού αποτελεί τον κανόνα. Αποδοχές άδειας και επίδομα αδείας δεν
συμψηφίζονται με τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές ούτε κατόπιν ρητής
συμφωνίας. Δώρα εορτών, αμοιβή για εργασία νυχτός, Κυριακής ή εορτών μπορούν να
συμψηφισθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας. Αξιώσεις για απασχόληση κατά τις Κυριακές και
για στέρηση εβδομαδιαίας αναπαύσεως, υπερεργασίας συμψηφίζονται, όχι όμως οι αμοιβές
για υπερωρίες. Υπάλληλος- εργάτης. Στοιχεία για τη διάκριση. 1228/653

Μίσθωση εμπορική
Μίσθωση και εμπορική μίσθωση. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της εμπορικής μίσθωσης,
λόγω καταγγελίας αυτής για καθυστέρηση μισθώματος, ο εκμισθωτής έχει κατά του μισθωτή
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αξίωση αποζημίωσης για το διαφυγόν κέρδος δηλαδή το μίσθωμα ολόκληρου του υπόλοιπου
χρόνου της μίσθωσης. Το ίδιο δικαίωμα υφίσταται στην περίπτωση της κατά το άρθρο 66
ΕισΝΚΠολΔ αγωγής για απόδοση του μισθίου λόγω καθυστερήσεως μισθώματος από
δυστροπία όπου δεν μεσολαβεί καταγγελία μετά την εκτέλεση της απόφασης ή την οικειοθελή
απόδοση του μισθίου αλλά μόνο για το συμφωνηθέντα χρόνο διάρκειας της μίσθωσης και όχι
για το χρόνο της αναγκαστικής παράτασης. Εφαρμογή του άρθρου 300 ΑΚ αν ο ζημιωθείς
εκμισθωτής παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημία. Περιστατικά. 880/127

Μίσθωση
Μίσθωση και εμπορική μίσθωση. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της εμπορικής μίσθωσης,
λόγω καταγγελίας αυτής για καθυστέρηση μισθώματος, ο εκμισθωτής έχει κατά του μισθωτή
αξίωση αποζημίωσης για το διαφυγόν κέρδος δηλαδή το μίσθωμα ολόκληρου του υπόλοιπου
χρόνου της μίσθωσης. Το ίδιο δικαίωμα υφίσταται στην περίπτωση της κατά το άρθρο 66
ΕισΝΚΠολΔ αγωγής για απόδοση του μισθίου λόγω καθυστερήσεως μισθώματος από
δυστροπία όπου δεν μεσολαβεί καταγγελία μετά την εκτέλεση της απόφασης ή την οικειοθελή
απόδοση του μισθίου αλλά μόνο για το συμφωνηθέντα χρόνο διάρκειας της μίσθωσης και όχι
για το χρόνο της αναγκαστικής παράτασης. Εφαρμογή του άρθρου 300 ΑΚ αν ο ζημιωθείς
εκμισθωτής παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημία. Περιστατικά. 880/127

Μνηστεία
Μνηστεία. Είναι άκυρη αν ο ένας από τους διάδικους είναι έγγαμος έστω και αν ο άλλος
δεν γνώριζε το κώλυμα αυτό. Δικαιολογημένη λύση της μνηστείας. Αγωγή του συζύγου
που δικαιολογημένα έλυσε τη μνηστεία για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Η αγωγή
είναι νόμιμη και το ποσό που επιδικάστηκε είναι 500 Ευρώ. Περιστατικά. Αγωγή γονέων
και συγγενών κατά του υπαιτίου της λύσης της μνηστείας. Περιστατικά. 980/259

Μονή
Διοικητική διαφορά ουσίας. Υπάγεται στα διοικητικά δικαστήρια. Μονές. Είναι νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αδικοπραξίες από αρμόδια όργανα τους που είναι
συνδεδεμένες με την ιδιωτική περιουσία της Μονής δεν είναι διοικητική διαφορά ουσίας
και υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια. 1331/480

Ν
Νομέας
Επικαρπία. Ψιλή κυριότητα και επικαρπία. Πραγματικός νομέας είναι ο ψιλός κύριος και ο
επικαρπωτής τεκμαίρεται ότι κατέχει στο όνομα του κυρίου για όσο χρόνο βρίσκεται στην
κατοχή του πράγματος και ασκεί την ίδια νομή(οιονεί νομή) μόνο έναντι των τρίτων. Αν ο
ψιλός κύριος είναι και κληρονόμος του επικαρπωτή, η μεταβίβαση της επικαρπίας σ’ αυτόν
γίνεται λόγω της ιδιότητας του ψιλού κυρίου και όχι ως κληρονόμου. Περιστατικά. 531/174
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Νομή
Χρησιδάνειο. Αορίστου χρόνου. Καταγγελία της σύμβασης από τον χρήστη. Η συντηρητική
κατάσχεση του χρησιδανεισθέντος πράγματος (ακινήτου) από τον χρησάμενο, δεν έχει έννομη
σημασία. Μπορεί δηλαδή ο χρήστης να εκμισθώσει μετά την παράδοση του πράγματος
σε τρίτον γιατί αυτή η (εκμίσθωση) δεν απαγορεύεται από τη συντηρητική κατάσχεση (715
ΑΚ). Ένδικα μέσα του χρήστη για την έξωση του χρησαμένου (αγωγή κυριότητας, αγωγή
με βάση τη σύμβαση του χρησιδανείου και αγωγή περί νομής). Αλυσιτελώς προβάλλεται
από το χρησάμενο η ετήσια παραγραφή της νομής αφού ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα
δικαιώματα του από τη σύμβαση του χρησιδανείου. 1261/166
Διεκδικητική αγωγή ακινήτου. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Δεν πρέπει να γεννιέται
αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του ακινήτου (αγρός, οικόπεδο, όρια, έκταση κλπ). Αν
το διεκδικούμενο ακίνητο είναι τμήμα μεγαλυτέρου οικοπέδου, πρέπει να προσδιορίζεται
εκτός άλλου η θέση του τμήματος εντός του όλου ακινήτου. Αν η περί κυριότητος αγωγή
στηρίζεται σε κληρονομική διαδοχή, αρκεί για την πληρότητα του δικογράφου της
αγωγής εκτός άλλων να αναφέρεται η αποδοχή της κληρονομιάς με δημόσιο έγγραφο
που μεταγράφηκε. Νομή. Απαραίτητα στοιχεία της αγωγής για διατάραξη της. Σε αυτή
την περίπτωση δεν χρειάζεται να οριοθετείται η έκταση του τμήματος του αγροτεμάχιου
στο οποίο γίνονται οι διαταρακτικές πράξεις. Αρκεί η περιγραφή του όλου ακινήτου.
Περιστατικά. 727/682
Οριζόντια ιδιοκτησία. Για τη σύσταση της δεν απαιτείται η χρήση πανηγυρικών εκφράσεων και
αρκεί η σαφής βούληση των συμβαλλομένων ότι υποβάλλουν το ακίνητο τους στη ρύθμιση
του ν. 3741/1929. Όμως η σύμβαση πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο και αυτό
να μεταγραφεί. Πάντως δεν συνιστάται με χρησικτησία, τακτική ή έκτακτη. Νομή. Φυσική
εξουσίαση του πράγματος αποτελεί η άσκηση πράξεων που προσιδιάζουν στη φύση και
στον προορισμό του πράγματος ώστε κατά την αντίληψη των συναλλαγών να θεωρείται
ότι αυτό βρίσκεται κατά τρόπο σταθερό στη διάθεση του νομέα. Φυσική εξουσίαση υπάρχει
και όταν ο νομέας δεν βρίσκεται σε διαρκή σωματική επαφή με το πράγμα αλλά έχει την
εποπτεία και τη δυνατότητα άσκησης φυσικής εξουσίασης κάθε στιγμή. Πράξεις νομής
όμως θεωρούνται μεταξύ άλλων η επίβλεψη, η επίσκεψη του ακινήτου, η φύλαξη του, οι
καταμετρήσεις και η σύνταξη διαγραμμάτων, η αναφορά του ακινήτου ως κληρονομιαίου,
αποδοχή της κληρονομίας και η καταβολή αντίστοιχου φόρου κληρονομίας. 1155/756

Νόμιμη μοίρα
Νόμιμη μοίρα. Γονική παροχή. Η γονική παροχή αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το ποσό
που υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Για την εξεύρεση της νόμιμης
μοίρας προστίθεται και η αξία της γονικής παροχής, άσχετα αν η παροχή αυτή γίνεται με
τον τύπο της δωρεάς, αρκεί να γίνεται από ελευθεριότητα και όχι από νομική υποχρέωση.
Σε μέμψη όμως υπόκεινται μόνο οι δωρεές. Αν η γονική παροχή δεν αποτελεί δωρεά,
δεν προσβάλλεται ως άστοργη δωρεά. Περιστατικά. 105/285
Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός της πριν τον 1329/1983. Για να προστεθεί στην κληρονομία
και να υπολογισθεί στην νόμιμη μοίρα η παροχή που έγινε σε μεριδούχο από τον
κληρονομούμενο σε χρόνο μεγαλύτερο της δεκαετίας πριν το θάνατο του και πάντως πριν
την ισχύ του ν.1329/1983, πρέπει η παροχή να έγινε με τον όρο να καταλογιστεί στην
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νόμιμη μοίρα. Παραίτηση από το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας. Μπορεί να γίνει και με
άτυπη και μη απευθυντέα σε άλλο σε δήλωση βουλήσεως είτε ρητώς είτε σιωπηρώς. Αυτό
το δικαίωμα μεταβαίνει και στους κληρονόμους. Συνεισφορά. Πως υπολογίζεται η νόμιμη
μοίρα σε περίπτωση υποχρέωσης συνεισφοράς. Τρόπος αναπροσαρμογής παλαιάς
παροχής λόγω μειώσεως της αγοραστικής αξίας της δραχμής. Περιστατικά. 922/293
Νόμιμη μοίρα. Παραίτηση από αυτήν πριν την επαγωγή. Είναι άκυρη. Στοιχείο της
κληρονομιάς αποτελεί και το δικαίωμα επί της νομίμου μοίρας που είχε ο κληρονομούμενος
επί της κληρονομιάς προαποβιώσαντος προσώπου. Περιστατικά. 1260/305
Αγωγή περί κλήρου. Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός της. Δωρεά αιτία θανάτου. Ως προς
το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας των αναγκαίων κληρονόμων και κατά τον υπολογισμό
της λαμβάνεται ως κληροδοσία, τα δε δωρηθέντα θεωρούνται ως υπάρχοντα στην
κληρονομιά και μη εξελθόντα από αυτήν. Περιστατικά. 1319/307

Νομιμοποίηση
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Η θετική δήλωση του τρίτου, αποτελεί τίτλο εκτελεστό για
το δανειστή. Η καταφατική δήλωση του τρίτου είναι δημιουργική υποχρέωσης του προς
καταβολή των εξόδων της εξοφλητικής απόδειξης όπως είναι τα τέλη χαρτοσήμου, Φ.Π.Α.
τα οποία φέρει εκείνος κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Νομιμοποίηση παθητική των
διαδίκων. Εξετάζεται σε κάθε στάση της δίκης καθώς και οι κατά τα άρθρα 62 και 72
προϋποθέσεις έγκυρης διεξαγωγής της δίκης. Αν δεν συντρέχουν απορρίπτεται η αγωγή
ως απαράδεκτη. Στοιχεία αγωγής για το παραδεκτό της. 1144/459
Η νομιμοποίηση του διαδίκου (έννοια) αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση και πρέπει να
υπάρχει στην πρώτη στο ακροατήριο συζήτηση και σε όλη τη διάρκεια της δίκης για να
καθίσταται δυνατή η έκδοση απόφασης και να μπορεί να ικανοποιηθεί το δικαίωμα του
οποίου αναγνωρίζεται δικαιούχος ο διάδικος. Τα θεμελιωτικά στοιχεία της νομιμοποίησης
πρέπει να αναγράφονται στο δικόγραφο. Περιστατικά. 228/497

Νοσηλεία ψυχασθενούς
Ακούσια νοσηλεία ψυχασθενούς. Νομιμοποιείται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών να υποβάλλει
αίτηση στο Μον. Πρωτ. της κατοικίας που δικάζει κατά την εκούσια διαδικασία μόνον εφόσον
δεν υπάρχουν ορισμένοι συγγενείς μεταξύ των οποίων και αδελφός. Σε τέτοια περίπτωση
απορρίπτεται η αίτηση του εισαγγελέως Πρωτοδικών. Περιστατικά. 604/235

Ο
Οδός
Οδός δημοτική κοινόχρηστη. Παρεμπόδιση από ιδιοκτήτη ακινήτου που εφάπτεται με τη
δημοτική οδό με την τοποθέτηση του αυτοκινήτου του τη χρήση άλλου γείτονα. Είναι παράνομη
πράξη γιατί αντίκειται κυρίως στο γενικό καθήκον του να μη ζημιώνει κανείς υπαίτια άλλον.
Καταδίκη του υπαίτιου σε χρηματική ικανοποίηση 500 Ευρώ. Περιστατικά. 262/670
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Οθωμανικό δίκαιο
Δημόσιες γαίες κατά το οθωμανικό δίκαιο. Ανήκουν κατά κυριότητα στο τούρκικο δημόσιο
και ο ιδιώτης δεν μπορούσε να αποκτήσει κυριότητα με χρησικτησία. Κατά το προϊσχύσαν
του ΑΚ δίκαιο ήταν δυνατή η κτήση κυριότητας από ιδιώτη με έκτατη χρησικτησία στα
δημόσια κτήματα εφόσον η τριαντακονταετής νομή του είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915.
Λειβάδια και βοσκότοποι. Δυνατή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία και εφόσον η
τριαντακονταετής νομή είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915. Περιστατικά. 1216/202

Οικογένεια
Οικογένεια. Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης. Δικαιούμενα πρόσωπα
είναι και οι αγχιστείς πρώτου βαθμού (πεθερός, πεθερά, γαμπρός, νύφη), όχι όμως και
αγχιστείς πέραν του πρώτου βαθμού όπως είναι από αδελφή γαμπρός και ανεψιός.
Ποια άλλα πρόσωπα δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση (σύζυγος, κατιόντες, ανιόντες,
αδελφοί και οι κληρονόμοι από διαθήκη). Πρόσωπα που συζούσαν με ελεύθερη συμβίωση
χωρίς καμία πρόθεση για μελλοντική σύναψη γάμου δεν δικαιούνται. 224/72
Οικογένεια. Ποίοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση για ψυχική οδύνη. 601/92
Η κοινοπραξία είναι δυνατό να έχει τον χαρακτήρα είτε αστικής εταιρίας εάν δεν είναι
εμπορική οπότε δεν έχει νομική προσωπικότητα και θα διέπεται από το άρθρο 741 ΑΚ,
είτε εμπορικής εταιρίας οπότε εμπίπτει στο πεδίο του εμπορικού δικαίου. (αφανής εταιρία
είτε εταιρία «εν τοις πράγμασι»). Ευθύνη εταίρων κοινοπραξίας. Ευθύνη εργολάβου του
έργου και του υπερεργολάβου για τη θανάτωση εργαζομένων. Επιδικαζόμενα ποσά στην
οικογένεια. Περιστατικά. 936/149

Οικογενειακή στέγη
Οικογενειακή στέγη σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης(1393 εδ. α και
β ΑΚ). Η απόφαση του δικαστηρίου είναι προσωρινή και διαρκεί όσο η διάσταση των
συζύγων και μένουν αμετάβλητα τα πραγματικά περιστατικά που την υπαγορεύουν.
Η απόφαση δεν αποτελεί οριστικό δεδικασμένο και μπορεί να αναθεωρηθεί όταν το
επιβάλλουν οι περιστάσεις και παύει η ισχύς της αυτοδικαίως μετά την αμετάκλητη
απόφαση που λύνει ή ακυρώνει το γάμο οπότε οι σχέσεις αναφορικά με την κυριότητα,
τη νομή και τη χρήση του ακινήτου διέπονται από τις γενικές διατάξεις. 634/241

Οικοδομικές εργασίες
Οικοδομικές εργασίες. Εργαζόμενοι σ’ αυτές όπως είναι και οι ελαιοχρωματιστές. Ο
εργοδότης δεν υποχρεούται έναντι των εργαζομένων σε καταβολή δώρου και επιδόματος
αδείας είτε ετήρησε έναντι του ΙΚΑ τις υποχρεώσεις του προς αγορά δωροσήμων είτε όχι.
Ο εργαζόμενος δικαιούται να ακολουθήσει διοικητική διαδικασία της καταγγελίας οπότε
το ΙΚΑ θα καταβάλει σε αυτόν και θα εισπράξει από τον άλλο κατά νόμο τα οφειλόμενα.
Αγωγή κατά του εργοδότη είναι μη νόμιμη. Περιστατικά. 753/606
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Οικόπεδο
Διανομή ακινήτου. Αίτημα της αγωγής είναι η λύση της κοινωνίας. Ο τρόπος της λύσης
(αυτούσια διανομή ή πώληση) ανήκει στις εξουσίες του δικαστηρίου και δεν περιλαμβάνονται
στο αίτημα της αγωγής. Διανομή ακάλυπτου οικοπέδου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε
μέλλουσα ν’ ανεγερθεί οικοδομή δεν είναι δυνατή. Ούτε και κάθετη ιδιοκτησία όταν υπάρχει
μόνο μια οικοδομή. Αίτημα κατεδάφισης του υπάρχοντος κτίσματος και ανέγερσης νέας με
οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι νομικά αβάσιμο. Περιστατικά. 763/115

Ομοδικία
Διακοπή δίκης λόγω θανάτου. Η δίκη διακόπτεται με το θάνατο ομοδίκου με αποτέλεσμα
την ακυρότητα κάθε διαδικαστικής πράξης που ενεργείται μετά από αυτήν και πριν από την
επανάληψη της εκτός αν την ενεργήσει ο διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή. Σε
περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας(όπως σε διανομή κοινού) ο θάνατος του ομοδίκου επιφέρει
την διακοπή ως προς όλους τους διαδίκους. Η διακοπή επέρχεται από τη γνωστοποίηση του
λόγου της στον αντίδικο. Επανάληψη της δίκης γίνεται εκούσια με ρητή δήλωση ή σιωπηρή
δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή, όχι όμως και του ομοδίκου του, είτε
αναγκαστική με πρόσκληση του αντίδικου ή ομοδίκου που γίνεται με κοινοποίηση δικογράφου.
Η δήλωση δεν μπορεί να επιδοθεί πριν παρέλθει η προθεσμία της αποποίησης. 15/315
Αναγκαστική εκτέλεση. Προσβολή του πλειστηριασμού. Ο επισπεύδων δανειστής,
ο υπερθεματιστής και ο οφειλέτης σε βάρος του οποίου έγινε η εκτέλεση, τελούν σε
αναγκαστική ομοδικία και η διαφορά που δημιουργείται με την άσκηση της κατά το άρθρο
933 ΚΠολΔ ανακοπής για την ακύρωση, επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση και δεν μπορούν
να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις έναντι τους. Αν ένας αναγκαίος ομόδικος ασκήσει ένδικο
μέσο θεωρούνται από το νόμο ότι ασκούν αυτό και οι ομόδικοι του, παρότι αδράνησαν. Δεν
επιβάλλεται με ποινή απαραδέκτου να απευθύνεται το ένδικο μέσο και κατά των ομοδίκων
του με μόνη εξαίρεση τη δίκη της διανομής κοινού πράγματος. Περιστατικά. 44/318

Ομόδικος
Διακοπή δίκης λόγω θανάτου. Η δίκη διακόπτεται με το θάνατο ομοδίκου με αποτέλεσμα
την ακυρότητα κάθε διαδικαστικής πράξης που ενεργείται μετά από αυτήν και πριν
από την επανάληψη της εκτός αν την ενεργήσει ο διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η
διακοπή. Σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας(όπως σε διανομή κοινού) ο θάνατος του
ομοδίκου επιφέρει την διακοπή ως προς όλους τους διαδίκους. Η διακοπή επέρχεται από
τη γνωστοποίηση του λόγου της στον αντίδικο. Επανάληψη της δίκης γίνεται εκούσια με
ρητή δήλωση ή σιωπηρή δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή. Η
δήλωση δεν μπορεί να επιδοθεί πριν παρέλθει η προθεσμία της αποποίησης. 15/315

Ομολογία
Εξώδικη ομολογία. Μπορεί να ανακληθεί από τον ομολογήσαντα και μπορεί να γίνει σε
όλες τις στάσεις της δίκης και αυτός που την ανακαλεί έχει υποχρέωση προαπόδειξης
ότι η ομολογία του δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα. 542/27
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Δικαστική ομολογία. Αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που ομολόγησε και αφορά τα
πραγματικά περιστατικά της ιστορικής βάσης της αγωγής ή της ένστασης. Αποδοχή της αγωγής.
Αναγνωρίζεται ολικά ή εν μέρει το ασκούμενο με την αγωγή δικαίωμα. Περιστατικά. 569/393

Ονοματοδοσία ανηλίκου τέκνου
Ονοματοδοσία ανηλίκου τέκνου. Διαφωνία των γονέων. Τότε εκδίδεται δικαστική
απόφαση που ορίζει το όνομα. Περιστατικά. 739/249

Οπισθογράφηση
Επιταγή. Η οπισθογράφηση της επιταγής δεν έχει πάντοτε την έννοια της μεταβίβασης
της κυριότητας της και των από αυτή απαιτήσεων κατά πλήρες δικαίωμα στον υπέρ ού
η οπισθογράφηση αλλά μπορεί να έχει την έννοια απλής εντολής του οπισθογράφου
προς εκείνον υπέρ του οποίου οπισθογραφεί την επιταγή ότι μπορεί να ασκήσει τα εξ
αυτής δικαιώματα δηλαδή να εισπράξει την επιταγή, να εναγάγει όλους τους υποχρέους
εξ αυτής, να ασκήσει αναγωγή για λογαριασμό του οπισθογράφου(δηλ. του εντολέως)
και να παραμείνει αυτός πραγματικός κύριος του τίτλου και πραγματικός δικαιούχος
των εξ αυτού απαιτήσεων και δικαιωμάτων. Η τέτοια έννοια της οπισθογράφησης
εκδηλώνεται συνήθως με την προσθήκη επί του τίτλου της υπενθύμισης «αξία προς
κάλυψη» ή «προς είσπραξη» ή «κατά πληρεξουσιότητα» ή άλλη ανάλογη που ενέχει
απλή εντολή προς τον υπέρ ού η οπισθογράφηση. Ο υπέρ ού η οπισθογράφηση δεν
μπορεί να οπισθογραφήσει περαιτέρω την επιταγή. Περιστατικά. 214/491

Όργανα εκτελέσεως
Πίνακας Κατάταξης. Όταν η ανακοπή εναντίον του πίνακα συνίσταται στην άρνηση
της απαιτήσεως που κατατάχθηκε πριν από την απαίτηση ή αντί της απαιτήσεως του
ανακόπτοντος, αρκεί για το ορισμένο του λόγου της ανακοπής μόνη η άρνηση αυτή,
απόκειται δε στον καθού να επικαλεσθεί και να αποδείξει την ύπαρξη και το μέγεθος ή
το τυχόν προνόμιο της απαιτήσεως του. Παραδεκτώς στρέφεται και κατά του οργάνου
εκτελέσεως(δικαστικού επιμελητή). Πότε δεν πρόκειται για έξοδα εκτέλεσης που
προαφαιρούνται. Περιστατικά. 120/333

Οριζόντια ιδιοκτησία
Διανομή ακάλυπτου οικοπέδου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε μέλλουσα ν’
ανεγερθεί οικοδομή δεν είναι δυνατή. Ούτε και κάθετη ιδιοκτησία όταν υπάρχει μόνο
μια οικοδομή. Αίτημα κατεδάφισης του υπάρχοντος κτίσματος και ανέγερσης νέας με
οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι νομικά αβάσιμο. Περιστατικά. 763/115
Οριζόντια ιδιοκτησία. Δεν μπορεί να αποκτηθεί με χρησικτησία (τακτική ή έκτακτη)
κυριότητα σε χωριστή ιδιοκτησία αν δεν έχει συσταθεί νόμιμα οριζόντια ιδιοκτησία.
Περιστατικά. 1157/192
Οριζόντια ιδιοκτησία. Για τη σύσταση της δεν απαιτείται η χρήση πανηγυρικών εκφράσεων
και αρκεί η σαφής βούληση των συμβαλλομένων ότι υποβάλλουν το ακίνητο τους στη
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ρύθμιση του ν. 3741/1929. Όμως η σύμβαση πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό
έγγραφο και αυτό να μεταγραφεί. Πάντως δεν συνιστάται με χρησικτησία, τακτική ή
έκτακτη. Νομή. 1155/756
Οριζόντια ιδιοκτησία. Αντικείμενο οριζόντιας ιδιοκτησίας μπορούν να αποτελέσουν
μόνο όροφοι και διαμερίσματα. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων δημιουργούνται σε
χώρους στεγασμένους ή μη στο γήπεδο στο οποίο υπάρχει το κτίριο. Στην περίπτωση
αυτή ο κύριος των χώρων αυτών πρέπει να συντάξει ενώπιον συμ/φου δήλωση που
μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών ότι η θέση αυτή δημιουργείται για την εξυπηρέτηση
του συγκεκριμένου κτιρίου ή διαιρεμένων ιδιοκτησιών του που χρησιμοποιούνται για
κατοικία ή εργασία κατά τρόπο μόνιμο και διαρκή και όχι ευκαιριακά ή πρόσκαιρα όπως
συνήθως συμβαίνει με τις αποθήκες του υπογείου έστω και αν έχουν ορισθεί στην
συστατική πράξη ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες και χώροι ανεξάρτητοι λειτουργικώς που δεν
έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα της οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου μπορεί
να παραχωρήσει την αποκλειστική χρήση των θέσεων στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο
στον εργολάβο εφόσον περιέρχονται σ’ αυτόν ως εργολαβικό αντάλλαγμα με το εργολαβικό
συγκεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας που θα κατασκευαστούν και
όχι μόνο αποθήκες του υπογείου της οικοδομής γιατί τότε μόνο ο εργολάβος θεωρείται
ιδιοκτήτης διαμερισμάτων ή ορόφου. Αν ο εργολάβος μεταβιβάζει σε τρίτον την τελευταία
οριζόντια ιδιοκτησία που έχει ως εργολαβικό αντάλλαγμα δεν δικαιούται να μεταβιβάσει
αποθηκευτικό χώρο μόνο και δικαίωμα χρήσης θέσης στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο.
Η μεταβίβαση αυτής της χρήσεως είναι άκυρη. 1211/759

Ο.Τ.Ε.
ΟΤΕ. Το γεγονός ότι εξήλθε από το δημόσιο τομέα δεν απέβαλε το χαρακτήρα του από
επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Ο ΟΤΕ είναι έμπορος ως ανώνυμη εταιρεία. Η είσπραξη των
εσόδων του ΟΤΕ έχει ανατεθεί στις Δ.Ο.Υ. Η ατομική ειδοποίηση που δεν εξομοιώνεται με
επιταγή προς πληρωμή, καθώς και ο νόμιμος τίτλος, που βεβαιώνει την απαίτηση, μπορούν
να προσβληθούν με ανακοπή του άρθρου 71.1 του ΚΕΔΕ. Η απαίτηση αυτή εξακολουθεί
να είναι ιδιωτική και συνεπώς δικαιοδοσία για την εκδίκαση των διαφορών που προκύπτουν
έχουν τα πολιτικά δικαστήρια. Τέλη τηλεφωνικά. Η σχετική αξίωση υπάγεται στην πενταετή
παραγραφή. 734/689

Όχληση
Αγωγή. Άσκηση της και μετά ταύτα παραίτηση της από το δικόγραφο. Είναι όχληση.
Συνεπώς από την κοινοποίηση της τρέχουν οι τόκοι υπερημερίας. 1088/159

Π
Παππούς
Ανήλικα τέκνα. Επικοινωνία με τον παππού και τη γιαγιά επιβάλλεται και ρυθμίζεται η
επικοινωνία τους με δικαστική απόφαση. Περιστατικά. 517/227
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Παραίτηση (από δικαίωμα ή δικόγραφο)
Η παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται ότι αυτή δεν
ασκήθηκε. Αν οι εφεσίβλητοι είναι πολλοί, δικαιούται ο εκκαλών να δηλώσει ότι η έφεση δεν
εισάγεται προς συζήτηση της έφεσης ως προς ένα από αυτούς. Η δήλωση αυτή έχει την
έννοια παραίτησης από την κλήση προς συζήτηση της έφεσης ως προς τον συγκεκριμένο
εφεσίβλητο ως προς τον οποίο ο εκκαλών δεν μετέχει στη συζήτηση. Περιστατικά. 620/399

Παραγραφή
Αδικοπραξία. Ένσταση πενταετούς παραγραφής. Απαραίτητα στοιχεία για να είναι
ορισμένη. Περιστατικά. 806/41
Παραγραφή. Πρόταση ένστασης παραγραφής. Πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος κατά
τον οποίο γεννήθηκε η αξίωση ήτοι το χρονικό σημείο ενάρξεως της παραγραφής και
ο χρόνος επιδόσεως της αγωγής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν, με αφετηρία το
ανωτέρω χρονικό σημείο και μέχρι την επίδοση της αγωγής συμπληρώθηκε ο χρόνος
της. Η διεκδικητική αγωγή ως αξίωση υπόκειται στην γενική εικοσαετή παραγραφή (249
ΑΚ) που αρχίζει από την στιγμή που προσβάλλεται το δικαίωμα της κυριότητας με την
δημιουργία καταστάσεως που αντιτίθεται σ’ αυτό και γεννάται από μόνη της παράλειψη
του δικαιούχου να ασκήσει το δικαίωμα του, χωρίς να ερευνάται το είδος της νομής ή
κατοχής που ασκεί ο προσβολέας και αν η νομή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κτήση
κυριότητας με χρησικτησία και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη. Περιστατικά.
Αποδοχή κληρονομιάς. Δεν απαιτείται για να αποκτήσει ο κληρονόμος τη νομή του
κληρονομουμένου ούτε για την προσμέτρηση του χρόνου χρησικτησίας του προκατόχου
του όταν ενάγει με βάση την έκτακτη χρησικτησία. Περιστατικά. 1158/60
Αδικοπραξία που αποτελεί συνάμα κολάσιμη πράξη. Αν ο χρόνος της παραγραφής της
κολάσιμης πράξης είναι μεγαλύτερος, τότε ο ίδιος χρόνος ισχύει και για την αδικοπραξία
του ΑΚ (937.2 ΑΚ). Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Η αφετηρία
της ποινικής παραγραφής είναι διαφορετική της αστικής παραγραφής. Η παραγραφή
υπολογίζεται in abstracto χωρίς να συνυπολογίζεται το οριζόμενο από την παρ. 3 του
άρθρου 113 του ΠΚ μέγιστο διάστημα της αναστολής. Περιστατικά. 348/79
ΙΚΑ. Έχει ευθεία αγωγή κατά του υπαιτίου στο μέτρο που το ΙΚΑ οφείλει ασφαλιστικές
παροχές στον ασφαλισμένο. Άρα όριο υποκατάστασης του ΙΚΑ είναι το ποσό που οφείλει
αυτό στο δικαιούχο. Διακρίσεις στον καθορισμό των ποσών που δικαιούται να εισπράξει
από τον υπαίτιο το ΙΚΑ. Όταν δεν υπάρχει αξίωση του παθόντα κατά του τρίτου, δε νοείται
ύπαρξη ευθείας αγωγής του ΙΚΑ κατά του τρίτου. Στοιχεία της αγωγής του τρίτου για να
είναι ορισμένη. Παραγραφή πενταετής για απαιτήσεις από αδικοπραξία, επελθούσες
και μέλλουσες εκτός από τις απρόβλεπτες. Περιστατικά. 895/134
Παραγραφή πενταετής (250ΑΚ). (Αμοιβή μηχανικού). Παραίτηση από την κλήση προς
συζήτηση. Αυτή σημαίνει ότι παραίτηση του ενάγοντος από το δικόγραφο της κλήσης
για συζήτηση της αγωγής του οποτεδήποτε γενομένη, εφόσον το δικαστήριο δεν έχει
προχωρήσει στην προφορική συζήτηση επί της ουσίας της υπόθεσης, δηλαδή και
όταν μέχρι την παραίτηση έχουν μεσολαβήσει με αίτηση του διαδίκου αναβολές της
υπόθεσης με πράξη του δικαστηρίου, επάγεται από τότε που αυτή (παραίτηση) έγινε,
την αναδρομική κατάργηση όλων των προηγηθεισών διαδικαστικών πράξεων, διαδίκου
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και δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής εγγραφής, με επιμέλεια του
παραιτούμενου ενάγοντος, της υπόθεσης στο πινάκιο, που αποτελεί, διαδικαστική πράξη
επίσπευσης της συζήτησης, όχι όμως και την κατάργηση των συνεπειών όπως λ.χ. της
διακοπής της παραγραφής της αξίωσης, που επέφερε ήδη η κατάθεση της αγωγής και
η επίδοση αυτής στον εναγόμενο. Περιστατικά. 480/376
ΟΤΕ. Το γεγονός ότι εξήλθε από το δημόσιο τομέα δεν απέβαλε το χαρακτήρα του σε επιχείρηση
κοινής ωφέλειας. Ο ΟΤΕ είναι έμπορος ως ανώνυμη εταιρεία. Η είσπραξη των εσόδων του ΟΤΕ
έχει ανατεθεί στις Δ.Ο.Υ. Η ατομική ειδοποίηση που δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή,
καθώς και ο νόμιμος τίτλος, που βεβαιώνει την απαίτηση, μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή
του άρθρου 71.1 του ΚΕΔΕ. Η απαίτηση αυτή εξακολουθεί να είναι ιδιωτική και συνεπώς
δικαιοδοσία για την εκδίκαση των διαφορών που προκύπτουν έχουν τα πολιτικά δικαστήρια.
Τέλη τηλεφωνικά. Η σχετική αξίωση υπάγεται στην πενταετή παραγραφή. 734/689
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή κατά του κυρίου του ζημιογόνου μοτοποδηλάτου. Υπάγεται
στη διετή παραγραφή. Περιστατικά. 524/725
Πλαγιαστική αγωγή. Σε περίπτωση παραγραφής του δικαιώματος του ζημιωθέντος
τρίτου, μπορεί να ασκήσει αυτός την αγωγή αυτή κατά του ασφαλιστή από τη σύμβαση
της ασφάλισης. Προϋπόθεση για την άσκηση της πλαγιαστικής αγωγής είναι η γένεση
της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή που επέρχεται όταν ο τρίτος που
ζημιώθηκε επιδώσει στον ασφαλισμένο τη σχετική αγωγή που ενεργοποιεί την ευθύνη
του. Αν ασκηθεί με το ίδιο δικόγραφο αγωγή κατά του ασφαλιστή και πλαγιαστική για την
ασφαλιστική εταιρία τότε η αγωγή αυτή (πλαγιαστική) ασκείται πρόωρα. Αν η ασφαλιστική
εταιρία αποδέχθηκε σωρευτικά με τον ασφαλισμένο κατά την έννοια του άρθρου 477
ΑΚ, να καταβάλει αποζημίωση, το Επικουρικό Κεφάλαιο δεν ευθύνεται και συνεπώς δεν
υποχρεούται σε αποζημίωση. Περιστατικά. 984/733

Παραγωγός (του άρθρου 6 του ν. 2251/1994)
Παραγωγός (του άρθρου 6 του ν.2251/1994). Η ευθύνη του. Ρητά ορίζεται στην παρ. 7
του ίδιου άρθρου ότι πρέπει η ζημία να έχει προξενηθεί σε άλλα περιουσιακά στοιχεία
του καταναλωτή εκτός από το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν και ότι αποκαθίστανται οι
ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία του καταναλωτή που είναι εκείνα που προορίζονταν
κατά κανόνα και πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν από τον καταναλωτή(ζημιωθέντα) για
προσωπική του χρήση ή κατανάλωση. Περιστατικά. 409/512
Ελαττωματικά προϊόντα. Ευθύνη του παραγωγού τους (άρθρο 6 ν.2251/1994). Τι οφείλει να
αποδείξει ο καταναλωτής. Ευθύνη για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Ρυθμίζεται από τις
διατάξεις που ισχύουν για τις αδικοπραξίες. Ελαττωματικό προϊόν. Έννοια. 858/530

Παρέμβαση
Παρέμβαση κύρια. Στη δίκη διανομής μπορεί να παρέμβει κυρίως τρίτος και να ζητήσει
για τον εαυτό του ολόκληρο ή μέρος από το αντικείμενο της δίκης. 1157/192
Κύρια παρέμβαση. Πρέπει να επιδίδεται προς όλους τους διάδικους της κύριας δίκης.
Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση. Περιστατικά. 620/399
Πρόσθετη παρέμβαση. Η έφεση δεν στρέφεται εναντίον εκείνου που άσκησε πρωτόδικα
πρόσθετη παρέμβαση. Όμως αυτός πρέπει να καλείται στη συζήτηση της έφεσης.
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Αν δεν έχει κλητευθεί, τότε κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ως προς όλους τους
διάδικους. Περιστατικά. 1314/479

Περιουσία
Περιουσία ή επιχείρηση. Μεταβίβαση σε τρίτο. Προϋποθέσεις ευθύνης του τρίτου
και στοιχεία της σχετικής αγωγής δανειστή του οφειλέτου κατά του τρίτου για να είναι
ορισμένη. 1234/163

Περιουσιακά στοιχεία ειδικά
Ειδικά περιουσιακά στοιχεία. Κατάσχεση τους. Στην κατάσχεση αυτή εφαρμόζονται οι
γενικές περί αναγκαστικής εκτελέσεως διατάξεις των άρθρου 904 επ. ΚΠολΔ. Πολυκατοικία.
Κατασκευή με το σύστημα της αντιπαροχής. Δυνατό να κατασχεθούν τα εξ αδιαιρέτου
ποσοστά του οικοπέδου τα οποία με το προσύμφωνο ο οικοπεδούχος είναι υποχρεωμένος
να μεταβιβάσει στον αντισυμβαλλόμενο του εργολάβο για την εκτέλεση του έργου που
συμφωνήθηκε. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και ένα μήνα μετά την αποπεράτωση
του απαγορεύεται η κατάσχεση του οφειλομένου προς τους εργολάβους ανταλλάγματος λόγω
της κατασκευής του έργου για την εκτέλεση του οποίου ο εργολάβος χρησιμοποιεί την εργασία
τρίτων ή προμηθεύεται προς τούτο υλικά από τρίτους. Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και
την απαίτηση του εργολάβου κατά του οικοπεδούχου με τις αντίστοιχες οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Η πιο πάνω απαγόρευση της κατάσχεσης τάσσεται υπέρ του εργολάβου και του εργοδότη και
αφορά την αναγκαστική κατάσχεση αλλά και τη συντηρητική. Περιστατικά. 1291/476

Περίπτερο αναπήρων και θυμάτων πολέμου
Περίπτερο αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Εκμετάλλευση και εκμίσθωση σε τρίτους.
Προϋποθέσεις και διάρκεια μίσθωσης. Περιστατικά. 45/655

Πίνακας διανομής
Πτώχευση. Ο πίνακας (λογαριασμός) διανομής του συνδίκου της πτώχευσης(530 Ε.Ν)
δεν είναι πίνακας κατάταξης κατά την έννοια του άρθρου 974 ΚΠολΔ. Αποτελεί απλώς
λογιστική πράξη διανομής της πτωχευτικής περιουσίας στους πιστωτές, οι πιστώσεις
των οποίων έγιναν δεκτές κατά την καθοριζόμενη τάξη. Αν προκύψουν διενέξεις ως προς
την τάξη της διανομής, οι σχετικές αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν στον εισηγητή
της πτώχευσης, ο οποίος μάλιστα αποφασίζει μέσα σε τρεις ημέρες. Για τις αντιρρήσεις
αυτές συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία αποτελεί την αναγκαία προδικασία της δίκης.
Στη συνέχεια εισάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο για κρίση. Απαραίτητη η κλήση των
δανειστών των οποίων τη σειρά κατάταξης θέλει να καταλάβει ο ασκών τις αντιρρήσεις.
Ποίες απαιτήσεις προηγούνται στην ικανοποίηση. Πράξεις δικ. επιμελητή με εντολή του
επισπεύδοντος δανειστή. Δεν προαφαιρούνται γιατί την εντολή δεν την έδωσε ο σύνδικος
και συνεπώς η αμοιβή του δικ. επιμελητή δεν είναι ομαδικά πιστώματα και εσφαλμένα
κατετάγη αυτός. Άρα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ο πίνακας. 162/482
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Πίνακας κατάταξης
Πίνακας Κατάταξης. Όταν η ανακοπή εναντίον του πίνακα συνίσταται στην άρνηση της
απαιτήσεως που κατατάχθηκε πριν από την απαίτηση ή αντί της απαιτήσεως του ανακόπτοντος,
αρκεί για το ορισμένο του λόγου της ανακοπής μόνη η άρνηση αυτή, απόκειται δε στον καθού να
επικαλεσθεί και να αποδείξει την ύπαρξη και το μέγεθος ή το τυχόν προνόμιο της απαιτήσεως
του. Παραδεκτώς στρέφεται και κατά του οργάνου εκτελέσεως(δικαστικού επιμελητή). Πότε
δεν πρόκειται για έξοδα εκτέλεσης που προαφαιρούνται. Περιστατικά. 120/333
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Σειρά των απαιτήσεων (δημοσίου, ενυπόθηκων
κ.λ.π). Περιστατικά. 189/344
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Προαφαίρεση εξόδων. Ανακοπή κατά της πράξεως
του συμ/φου και για την προαφαίρεση των εξόδων του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου και του δικ. επιμελητή. Παθητική νομιμοποίηση της ανακοπής. Μόνο κατά
του επισπεύδοντος δανειστή και όχι κατά του συμ/φου και του δικ. επιμελητή. Ανακόπτων
μπορεί να είναι κάθε αναγγελθείς δανειστής και ο καθού η εκτέλεση. Εξαιρέσεις.
Περιστατικά. 289/351
Πίνακας κατάταξης. Κρίση του πρωτόδικου δικαστηρίου ότι τα ποσά που αφαίρεσε ο
συμ/φος από το πλειστηρίασμα (19.220 δρχ. για έξοδα του και 52.000 δρχ. για έξοδα
του δικ. επιμελητή) δεν κρίνονται υπερβολικά ώστε να δικαιολογείται η ακύρωση του
πίνακα κατάταξης, είναι εσφαλμένη. Γι αυτό και ακυρώνεται ο πίνακας από το Εφετείο.
Περιστατικά. 331/359
Κ.Ε.Δ.Ε. Το δημόσιο εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προς
τον οποίο στρέφεται και κοινοποιείται κάθε δικόγραφο με την ποινή του απαραδέκτου. Σε
κάθε όμως περίπτωση απαιτείται και κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών- πάλι με
την ποινή του απαραδέκτου. Πίνακας κατάταξης. Απαραίτητες οι πιο πάνω κοινοποιήσεις.
Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Η προθεσμία για το δημόσιο είναι τριάντα ημέρες.
Περιστατικά. 1323/722
Δικηγόρος. Αμοιβή για σύνταξη επιταγής σε απόγραφο για την εκτέλεση της απόφασης.
Λεπτομέρειες για ποσά. Δυσκολίες για τη σύνταξη επιταγής. Δικαίωμα είσπραξης
μεγαλυτέρου ποσού αμοιβής του δικηγόρου. Την ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης
ασκεί ο εντολέας του δικηγόρου και όχι ο δικηγόρος. Περιστατικά. 509/770

Πιστωτικά Ιδρύματα
Πιστωτικά ιδρύματα. Τράπεζες. Απαιτήσεις τους από τρίτους. Ρύθμιση με το άρθρο 39
ν. 3259/2004. Ποιες οφειλές ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό. Περιστατικά. 859/533

Πλασιέ
Σύμβαση εργασίας εξαρτημένης και ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Αν υπάρχει αμφιβολία
δίδεται η ευνοϊκότερη λύση για τον εργαζόμενο. Παραγωγοί πωλήσεων (πλασιέ). Πότε
συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πότε με σύμβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών. Περιστατικά. 841/611
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Πλαστογράφηση
Συναλλαγματική ή επιταγή. Ατελής. Αν συμπληρωθεί εναντίον των γενομένων συμφωνιών,
αναφορικά με την συμπλήρωση δεν δύναται να αντιταχθεί κατά του κομιστή παρά μόνον
αν αυτός απόκτησε τη συναλλαγματική ή την επιταγή με κακή πίστη ή αν κατά την κτήση
της διέπραξε βαρύ πταίσμα. Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν.
5325/1932 ¨ περί συναλλαγματικής κλπ ¨ και 13 του ν. 5960/1933 ¨περί επιταγής¨, μπορεί
να τεθεί σε κυκλοφορία, φέρουσα απλή υπογραφή είτε του αποδέκτη (συναλλαγματικής) ή
του εκδότη (επιταγής) με την πρόθεση να δημιουργηθεί θεληματικά ατελής συναλλαγματική
ή επιταγή η οποία μπορεί να συμπληρωθεί στη συνέχεια με βάση τη συμφωνία που έγινε
με τον πρώτο λήπτη της. Η συμπλήρωση του τόπου, χρόνου και κυρίως του ποσού
μπορεί να γίνει (εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία) και από τον περαιτέρω κομιστή
αφού επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος προς συμπλήρωση. Πλαστογράφηση
θεωρείται ότι υπάρχει αν συμπληρωθεί ατελής συναλλαγματική ή επιταγή για την οποία
δεν υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία για τον τρόπο συμπλήρωσης. Ένσταση πλαστότητας
του τίτλου, βίας ή απειλής, ανικανότητας ή ελλείψεως πληρεξουσιότητας προτείνονται,
κατά παντός κομιστή έστω και καλόπιστου. Περιστατικά. 1022/540

Πλαστότητα
Πλαστότητα εγγράφου. Όποιος την προτείνει είναι ταυτόχρονα υποχρεωμένος να
προσκομίσει έγγραφα και να αναφέρει ονομαστικά του μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά
μέσα αλλιώς οι ισχυρισμοί του είναι απαράδεκτοι. Όμως στον ισχυρισμό περί πλαστότητας
της υπογραφής εμπεριέχεται η άρνηση της γνησιότητας της στην περίπτωση που δεν
προβάλλεται παραδεκτά ο περί πλαστότητας ισχυρισμός. Τέτοιος ισχυρισμός είναι ένσταση
επί των πιστωτικών τίτλων και πρέπει να αποδείξει την πλαστότητα ο αμφισβητών την
γνησιότητα. 436/367
Πλαστότητα εγγράφου. Αν προτείνεται η πλαστότητα σε εκκρεμή δίκη με ένσταση ή
παρεμπίπτουσα αγωγή, τότε έχει εφαρμογή το άρθρο 463ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή
δηλαδή αυτός που προτείνει την πλαστότητα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα
έγγραφα που αποδεικνύουν την πλαστότητα και να αναφέρει ονομαστικά τους μάρτυρες.
Αν η πλαστότητα προτείνεται με κύρια αυτοτελή αγωγή ή ανακοπή, το άρθρο αυτό δεν
έχει εφαρμογή. Επιταγή πλαστογραφημένη. Η πλαστότητα προτείνεται κατά παντός
από τον δικαιούμενο να ασκήσει ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε με
βάση την πλαστή επιταγή. Περιστατικά. 1263/472

Πλειστηριασμός
Προσημείωση – Πλειστηριασμός του ακινήτου πριν την μετατροπή της σε υποθήκη.
Κατάταξη «τυχαίως» δηλαδή υπό την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης.
Στην περίπτωση αυτή, τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη με σχετική εγγραφή στα
βιβλία υποθηκών ή στο αντίστοιχο κτηματολογικό βιβλίο ούτε αναγκαίο είναι για την
ικανοποίηση του δικαιώματος του προσημειούχου δανειστή ούτε επιτρεπτή κατά νόμο,
αφού όλα τα βάρη εμπράγματης ασφάλειας έχουν εκπληρώσει τον σκοπό τους και
αποσβεσθεί. Περιστατικά. 649/176
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Αναγκαστική εκτέλεση. Προσβολή του πλειστηριασμού. Ο επισπεύδων δανειστής, ο
υπερθεματιστής και ο οφειλέτης σε βάρος του οποίου έγινε η εκτέλεση, τελούν σε αναγκαστική
ομοδικία και η διαφορά που δημιουργείται με την άσκηση της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ
ανακοπής για την ακύρωση, επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση και δεν μπορούν να υπάρξουν
αντίθετες αποφάσεις έναντι τους. Αν ένας αναγκαίος ομόδικος ασκήσει ένδικο μέσο θεωρούνται
από το νόμο ότι ασκούν αυτό και οι ομόδικοι του, παρότι αδράνησαν. Δεν επιβάλλεται με ποινή
απαραδέκτου να απευθύνεται το ένδικο μέσο και κατά των ομοδίκων του με μόνη εξαίρεση τη
δίκη της διανομής κοινού πράγματος. Όμως υποχρεούται να καλεί τον αναγκαίο ομόδικο του σε
κάθε μεταγενέστερη διαδικαστική πράξη ( άρθρα 110 παρ. 2 και 76 παρ. 3 ΚΠολΔ). Διαφορετικά
κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για όλους τους διαδίκους. Περιστατικά. 44/318
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Σειρά των απαιτήσεων (δημοσίου, ενυπόθηκων
κ.λ.π). Περιστατικά. 189/344
Πλειστηριασμός. Πίνακας κατάταξης. Προαφαίρεση εξόδων. Ανακοπή κατά της πράξεως του
συμ/φου και για την προαφαίρεση των εξόδων του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου και
του δικ. επιμελητή. Παθητική νομιμοποίηση της ανακοπής. Μόνο κατά του επισπεύδοντος
δανειστή και όχι κατά του συμ/φου και του δικ. επιμελητή. Ανακόπτων μπορεί να είναι κάθε
αναγγελθείς δανειστής και ο καθού η εκτέλεση. Εξαιρέσεις. Περιστατικά. 289/351
Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασμός σε ακίνητο. Περατώνεται με τη μεταγραφή της
περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης. Περιστατικά. 1027/448
Πλειστηριασμός. Δικαίωμα υπερθεματιστή να καταγγείλει τη μετά την κατάσχεση του ακινήτου
μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης ή κατοχής με βάση άλλη σχέση με την κατάσχεση σε
προθεσμία τριών μηνών από την μεταγραφή της περίληψης (997 ΚΠολΔ). Αν παρέλθει η
τριών μηνών προθεσμία δεν υπόκειται πλέον σε καταγγελία αλλά αναπτύσσει απεριόριστα
τη δεσμευτικότητα της. Η κίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης μετά εξάμηνο
από την καταγγελία γίνεται με την επίδοση επιταγής προς τον καθού η εκτέλεση. Τίτλος
εκτελεστός είναι η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης. Χωρεί ανακοπή σύμφωνα με το
άρθρο 933 ΚΠολΔ. Ανακοπή. Περισσότεροι λόγοι ανακοπής. Είναι αντικειμενική σώρευση
περισσοτέρων ανακοπών και κάθε λόγος ανακοπής συνιστά ιδιαίτερη βάση. Δεν αποκλείεται
όμως να πρόκειται για άσκηση περισσοτέρων λόγων επικουρικώς. Αν πρόκειται για
επικουρικούς λόγους το εφετείο στην περίπτωση που εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση
που δέχθηκε τον πρώτο λόγο, έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τους άλλους λόγους, αλλιώς,
στην περίπτωση των πολλών λόγων ανακοπής, δεν μπορεί το εφετείο να εξετάσει τους
άλλους λόγους αν δεν υπάρχει παράπονο με την έφεση. Περιστατικά. 1244/466
Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως. Ποιοι νομιμοποιούνται να ασκήσουν ανακοπή
εναντίον του (979 ΚΠολΔ) Πτώχευση. Πλειστηριασμός κατά τη διάρκεια της από τους
ενυπόθηκους ή τους έχοντες ειδικό προνόμιο δανειστές. Δικαίωμα αναγγελίας έχουν οι
ενυπόθηκοι, οι έχοντες ειδικό προνόμιο δανειστές και ο σύνδικος για λογαριασμό της
ομάδας των δανειστών της πτώχευσης (εγχειρόγραφοι και γενικοί προνομιούχοι δανειστές).
Η επίδοση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού αποτελεί στοιχείο του υποστατού της
αναγγελίας και όχι και οι άλλες δύο επιδόσεις του άρθρου 972 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠολ.Δ στον
επισπεύδοντα δανειστή και στον καθ’ ού η εκτέλεση. Η ανακοπή κατά του πίνακα για τους
εγχειρόγραφους δανειστές ή τους έχοντες γενικό προνόμιο, ασκείται από τον σύνδικο αλλά
πρέπει να έχει προηγηθεί η εμπρόθεσμη αναγγελία του συνδίκου για τους δανειστές αυτούς.
Αλλιώς επέρχεται έκπτωση από το δικαίωμα(151ΚΠολ.Δ). Περιστατικά. 341/508
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Πλοία
Ασφαλιστική σύμβαση. Όπου η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι από το νόμο
υποχρεωτική, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από
αυτοκινητικά ατυχήματα, ο τρίτος έχει ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή με την
προϋπόθεση ότι έχουν προσδιοριστεί οι αναγκαίες υπηρεσίες ή τα νομικά πρόσωπα
για τη λειτουργία και τον έλεγχο της υποχρεωτικής ασφάλισης. Πλοία αναψυχής.
Επιτρέπεται η κυκλοφορία τους αν και ασφαλισμένα για αστική ευθύνη για θανάτους και
σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων
και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Ο τρίτος έχε ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή
εφόσον έχουν προσδιορισθεί οι υπηρεσίες ή τα νομικά πρόσωπα για την λειτουργία και
τον έλεγχο της υποχρεωτικής ασφάλισης. Περιστατικά. 543/520
Πλοία. Δρομολόγια. Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Δρομολόγια μέχρι 30 ναυτικών
μιλίων και δρομολόγια μεγαλύτερα από 30 μίλια. Πως καθορίζονται. Περιστατικά με τα
πλοία Ζακύνθου. Ποια ΣΣΕ εφαρμόζονται ανάλογα με τις απoστάσεις των δρομολογίων.
Τόκοι για τους διεκδικούμενους μισθούς. Περιστατικά. 62/587
Πλοία. Καθορισμός κατηγοριών δρομολογιακών γραμμών και αρμοδιότητος
δρομολογήσεως βάσει του π.δ. 814/1974. Έννοια “δρομολογιακής γραμμής”. Πλοία
που εκτελούν πλόες αποστάσεων άνω των 30 ναυτικών μιλίων και πλοία (πορθμεία)
που εκτελούν πλόες 30 ναυτικών μιλίων. Συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζονται για
το προσωπικό κάθε κατηγορίας των πλοίων. Πως υπολογίζονται οι αποστάσεις. Πλοία
Ζακύνθου –Κυλλήνης. Ποια η εφαρμοστέα συλλογική σύμβαση για το προσωπικό
τους. Πληρώματα ακτοπλοϊκών επιβατικών πλοίων των ετών 2003 και 2004. Οι ώρες
εργασίας ανέρχονται σε 40 εβδομαδιαίως από Δευτέρα έως Παρασκευή. Περιστατικά
και υπολογισμός αμοιβών για υπερωριακή απασχόληση. 1024/642

Πνευματική ιδιοκτησία
Πνευματική ιδιοκτησία. Έννοια των όρων ¨έργο¨ και ¨πρωτοτυπία ¨. Προσβολή της
πνευματικής ιδιοκτησίας. Δικαιώματα του δημιουργού. 1145/56
Πνευματική ιδιοκτησία. Περιλαμβάνει το περιουσιακό δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου
και το προσωπικό δικαίωμα προστασίας του προσωπικού δεσμού με το προϊόν .Έννοια
των δικαιωμάτων αυτών. Έννοια του πνευματικού έργου. Προστασία των δικαιωμάτων του
δημιουργού. Φωτογραφία. Πότε είναι έργο και πνευματική ιδιοκτησία. Περιστατικά. 733/103

Ποινική ρήτρα
Υπαναχώρηση. Αν ο ενάγων επιλέξει το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν μπορεί μετά
να ανακαλέσει την επιλογή που έκαμε και να ζητήσει αποζημίωση για μη εκπλήρωση. Το
δικαίωμα της υπαναχώρησης (681 εδ.α ΑΚ) δεν υπόκειται σε προθεσμία αλλά μπορεί να
ασκηθεί και μετά τον συμφωνημένo χρόνο παράδοσης του έργου αν δεν εκπληρώθηκαν
μέχρι τη λήξη προθεσμίας παράδοσης του οι υποχρεώσεις του εργολάβου για έγκαιρη
έναρξη και μη παράδοση του έργου. Τι μπορεί να ζητήσει με την επιλογή του δικαιώματος
της υπαναχώρησης ο εργοδότης. Νόμιμη η συμφωνία να δικαιούται ο εργοδότης να
ζητήσει όχι εύλογη αλλά πλήρη αποζημίωση και πρόσθετη ποινική ρήτρα. 798/121
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Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση. Είναι δικαιοπραξία άτυπη, ρητή ή σιωπηρή και μπορεί
να γίνει και με την άσκηση της αγωγής, μη υποκείμενη σε χρονικά όρια. Ο εργοδότης
ειδικότερα δεν έχει το δικαίωμα για πλήρη αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης της
σύμβασης. Ο εργοδότης με την άσκηση της υπαναχώρησης δικαιούται αθροιστικά
να ζητήσει α)εύλογη αποζημίωση για την πραγματική ζημία που έπαθε από τη μη
εκτέλεση της σύμβασης και όχι πλήρη και β) απόδοση παροχής την οποία ολικά ή
μερικά εκπλήρωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού για αιτία
που έληξε. Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα καταβολής ποινικής ρήτρας εκτός αν έχει
συνομολογηθεί το αντίθετο. Εύλογη αποζημίωση. Έννοια. Περιστατικά. 888/130

Πολιτικό πρόσωπο
Προσωπικότητα. Προσβολή δια του τύπου. Κριτική για το Δήμαρχο πόλης σαν πολιτικό πρόσωπο.
Κείμενα που δεν περιέχουν υβριστικές και συκοφαντικές ειδήσεις. Περιστατικά. 1111/54

Πολιτικοί καρποί
Από την εγγραφή της κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων οι καρποί εισπράττονται από
τον μεσεγγυούχο και κατατίθενται στο Τ.Π.Δ. Απαιτείται πάντως έγγραφη ειδοποίηση
του μισθωτή (που είναι μεσεγγυούχος) από τον επισπεύδοντα για το γεγονός της
κατάσχεσης. Περιστατικά. 138/336

Πολυκατοικία
Ειδικά περιουσιακά στοιχεία. Κατάσχεση τους. Στην κατάσχεση αυτή εφαρμόζονται οι
γενικές περί αναγκαστικής εκτελέσεως διατάξεις των άρθρου 904 επ. ΚΠολΔ. Πολυκατοικία.
Κατασκευή με το σύστημα της αντιπαροχής. Δυνατό να κατασχεθούν τα εξ αδιαιρέτου
ποσοστά του οικοπέδου τα οποία με το προσύμφωνο ο οικοπεδούχος είναι υποχρεωμένος
να μεταβιβάσει στον αντισυμβαλλόμενο του εργολάβο για την εκτέλεση του έργου που
συμφωνήθηκε. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και ένα μήνα μετά την αποπεράτωση
του απαγορεύεται η κατάσχεση του οφειλομένου προς τους εργολάβους ανταλλάγματος λόγω
της κατασκευής του έργου για την εκτέλεση του οποίου ο εργολάβος χρησιμοποιεί την εργασία
τρίτων ή προμηθεύεται προς τούτο υλικά από τρίτους. Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και
την απαίτηση του εργολάβου κατά του οικοπεδούχου με τις αντίστοιχες οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Η πιο πάνω απαγόρευση της κατάσχεσης τάσσεται υπέρ του εργολάβου και του εργοδότη και
αφορά την αναγκαστική κατάσχεση αλλά και τη συντηρητική. Περιστατικά. 1291/476
Πολυκατοικία. Αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία στο ισόγειο- πυλωτή για υποχρεωτική
χρήση στεγασμένου ΓΚΑΡΑΖ. Μετατροπή του χώρου αυτού σε χώρο κύριας χρήσης
και νομιμοποίηση της από την πολεοδομική υπηρεσία. Απαγορεύεται η μετατροπή της
χρήσης και δικαιούνται οι συνιδιοκτήτες να ζητήσουν με αγωγή τους την αναγνώριση
της μεταβολής της χρήσης χωρίς να ευσταθεί η ένσταση καταχρηστικής ένστασης του
δικαιώματος. Περιστατικά. 6/746
Πολυκατοικία. Κατασκευή καπνοδόχου στο εξωτερικό μέρος του πρωτοτοίχου της πρόσοψης
της πολυκατοικίας που βαίνει από τον πρώτο όροφο και προχωρεί έως τη στέγη της
οικοδομής προς εγκατάσταση τζακιού του πρώτου ορόφου παρά τις αντιρρήσεις άλλων
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συνιδιοκτητών ορόφου. Είναι παράνομη η κατασκευή γιατί συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή
της αισθητικής εμφάνισης του κτιρίου. Συνεπώς αγωγή με την οποία επιμένει ο ιδιοκτήτης
του πρώτου ορόφου να του επιτραπεί η κατασκευή της καπνοδόχου είναι αβάσιμη, αφού
μάλιστα δεν έχει εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια. Περιστατικά. 613/752
Πολυκατοικία. Ο προσδιορισμός των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων πραγμάτων και
εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας, γίνεται με τη συστατική πράξη της οροφοκτησίας που
υπόκειται στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφής. Κοινόκτητος και
κοινόχρηστος είναι και ο χώρος της πολυκατοικίας που προβλέφθηκε από τον κανονισμό και
αφέθηκε για κατασκευή μελλοντικά ανελκυστήρα που θα χρησιμεύσει στη κοινή χρήση των
συνιδιοκτητών. Τα ποσοστά δαπάνης για τη διάνοιξη του φρέατος, κατασκευή, συντήρηση
και επισκευή του ανελκυστήρα καθορίζονται είτε με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είτε με
κοινή συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών. Αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία καθορίζονται με
βάση την αξία του ορόφου και του διαμερίσματος. Περιστατικά. 1051/754

Ποταμός
Κοινής χρήσεως πράγματα. Έννοια. Τέτοια είναι και τα αενάως και ελευθέρως ρέοντα
ύδατα που σχηματίζουν ποταμό, αδιαφόρως αν είναι πλεύσιμος ή όχι, μεγάλος ή μικρός
καθώς και το υπό την κοίτη του καταλαμβανόμενο έδαφος. Όλα αυτά ανήκουν στο
δημόσιο εφόσον δεν ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στα μη
αενάως ρέοντα ύδατα των χειμάρρων (ομβρίων), η κοίτη των οποίων δεν είναι τέτοιας
χρήσεως και η κυριότης επί του καταλαμβανομένου εδάφους δεν απόλλυται με την
κατάκλιση του από τον ρούν των ομβρίων υδάτων. Χείμαρροι δηλαδή ποταμοί που
ρέουν μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή μετά από βροχή υφιστάμενοι κατά την έναρξη
ισχύος του ΑΚ (23-2-1946) επί δύο συνεχόμενες γενεές( που η κάθε μία ανέρχεται σε
40 έτη), έχουν προσλάβει την ιδιότητα του κοινόχρηστου πράγματος και ανήκουν στο
δημόσιο. Αυτό ισχύει και για την κοίτη των χειμάρρων. Κοίτη ποταμού μη πλεύσιμου.
Έννοια και ερμηνεία άρθρων 1071 και 1072 ΑΚ. 713/181

Πράξη εφαρμογής
Πράξη εφαρμογής. Αν με την εφαρμογή της μεταβάλλεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου τότε
δένδρα, φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα και κατασκευές που υφίστανται νόμιμα
αποζημιώνονται από τον Ο.Τ.Α. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από την επιτροπή
του π.δ. 5/1986 όπως ισχύει κάθε φορά. Αν υπάρξει διαφωνία ως προς το ποσό τότε
καθορίζεται αυτό από το αρμόδιο δικαστήριο. Χρόνος κρίσιμος για τον προσδιορισμό
της αξίας είναι ο χρόνος συνεδριάσεως της επιτροπής του π.δ. 5/1986. 69/656
Σχέδιο πόλεως. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Με διάταξη νόμου είναι επιτρεπτή η
θέσπιση γενικών και αντικειμενικών περιορισμών της ιδιοκτησίας χωρίς υποχρέωση
αποζημίωσης προς εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος εφόσον αυτοί δεν θίγουν
τον πυρήνα του δικαιώματος αναιρώντας ή αποδυναμώνοντας το σε μεγάλο βαθμό, είναι
δε αναγκαίοι για την επίτευξη του σκοπούμενου αποτελέσματος. Επιτρεπτή η οριστική
στέρηση ή αφαίρεση ιδιοκτησίας με πράξη της πολιτείας αν επιβάλλεται προς θεραπεία
δημόσιας ωφέλειας εφόσον καταβληθεί η αποζημίωση. Πράξη εφαρμογής. Μπορούν
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οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα νέα ακίνητα που περιέρχονται σε αυτούς εφόσον
έχει καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Υποχρεωτική και χωρίς αποζημίωση εισφορά
της γης από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Έννοια. Περιστατικά. 924/703
Πράξη εφαρμογής. Μετά την κύρωση από το νομάρχη και τη μεταγραφή της οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταλάβουν τα νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με
την πράξη εφαρμογής με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες
αποζημιώσεις. Ο αρνούμενος αποβάλλεται με απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Πριν από την αίτηση αποβολής πρέπει να
έχει απευθυνθεί στον κατέχοντα έγγραφη πρόσκληση να παραδώσει το ακίνητο εντός
15 ημερών και να έχει παρέλθει η προθεσμία αυτή. Αλλιώς η αίτηση είναι απαράδεκτη.
Την πρόσκληση αυτή την απευθύνει ο ενδιαφερόμενος (π.χ. ο δήμος). 17/784

Προθεσμία αναψηλάφησης
Αναψηλάφηση. Προθεσμία προς άσκηση. Απαραίτητα στοιχεία της άσκησης όταν αυτή
στηρίζεται στην ανεύρεση κρίσιμων εγγράφων. Περιστατικά. 546/391

Προίκα
Πώληση ξένου ακινήτου. Η σύμβαση είναι έγκυρη έστω και αν ο μεταβιβάζων δεν είναι
κύριος. Έναντι όμως του αληθινού κυρίου δεν είναι ισχυρή η μεταβίβαση της κυριότητας
του ακινήτου και συνεπώς εκείνος προς τον οποίο μεταβιβάζεται ξένο ακίνητο δεν
αποκτά κυριότητα εφόσον μεταβιβάσθηκε από μη κύριο. Προίκα. Νόμος 1329/1983. Με
τα άρθρα 56, 57 και 58 ρυθμίζεται η τύχη της προίκας που συστάθηκε πριν την ισχύ του
νόμου αυτού. Πάντως μετά την ισχύ του νόμου αυτού (1329/1983) η γυναίκα αποκτά
αυτοδικαίως την κυριότητα του ακινήτου που είχαν δοθεί ως προίκα στον άντρα κατά
κυριότητα (διατιμημένη προίκα λόγω επελεύσεως) εφόσον τα ακίνητα αυτά βρίσκονται
στην περιουσία του. Αν δεν σώζονται τότε ισχύει ότι και στις προίκες που αντικείμενο
τους είναι χρήματα, αφού προικώα παραμένει η συμφωνηθείσα χρηματική αξία (άρθρο
58). Η αυτοδίκαιη εμπράγματη μεταβολή (επιστροφή της κυριότητας) επερχόμενη με
ειδικό νόμο δε χρειάζεται μεταγραφή. Δαπάνη στο προικώο από το σύζυγο (ανέγερση
οικίας). Ο σύζυγος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη διαφορά ανάμεσα στην αξία του
προικώου με την προσθήκη κατά το χρόνο της απόδοσης και στην αξία του χωρίς την
προσθήκη του κατά τον ίδιο χρόνο. Περιστατικά. 1197/274

Προσεπίκληση
Προσεπίκληση. Αν ο προσεπικληθείς δεν ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση, δεν καθίσταται
διάδικος και δεν νομιμοποιείται να ασκήσει έφεση υπέρ του προσεπικαλέσαντος αλλά
μόνο κατά των διατάξεων που δέχονται την προσεπίκληση και τον υποχρεώνουν σε
αποζημίωση εφόσον είχε ενωθεί και παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης. 16/316
Προσεπίκληση. Όποιος ενάγεται με εμπράγματη αγωγή, αν κατέχει το επίδικο πράγμα ή
αν ασκεί εμπράγματο δικαίωμα στο όνομα άλλου, έχει δικαίωμα να τον προσεπικαλέσει
στη δίκη. Αν ασκήσει εμπράγματη αγωγή((διεκδικητική, αρνητική, κλπ) ο εναγόμενος
μπορεί να προσεπικαλέσει στη δίκη τον αληθινό κύριο ή νομέα του πράγματος μόνον
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εάν ο ίδιος κατέχει το πράγμα (π.χ. ως μισθωτής κλπ) ή ασκεί επ’ αυτού εμπράγματο
δικαίωμα στον όνομα του πραγματικού φορέα. 276/350

Προσημείωση
Εγγραφή προσημειώσεων καταδολιευτικών. Διατακτικό απόφασης για τη διάρρηξη των
προσημειώσεων. 402/84
Προσημείωση. Έκδοση της σχετικής απόφασης ερήμην του καθού. Ανάγκη κοινοποίησης
της περίληψης εγγραφής της προσημείωσης μέσα σε οκτώ ημέρες από την εγγραφή
της προσημείωσης(1308 ΑΚ). Μη κοινοποίηση εμπρόθεσμα της περίληψης και ζημία
του καθού γιατί αυτός προσυμφώνησε την πώληση του ακίνητο ελεύθερο από βάρη.
Ζημία του καθού από την παράλειψη της κοινοποίησης της περίληψης γιατί επέστρεψε
διπλάσιο του αρραβώνα από την προσυμφωνηθείσα πώληση. Υποχρέωση του δανειστή
για αποζημίωση λόγω υλικής ζημίας και ηθικής βλάβης. 751/113
Προσημείωση – Πλειστηριασμός του ακινήτου πριν την μετατροπή της σε υποθήκη.
Κατάταξη «τυχαίως» δηλαδή υπό την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης.
Στην περίπτωση αυτή, τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη με σχετική έγγραφη στα
βιβλία υπόθηκου ή στο αντίστοιχο κτηματολογικό βιβλίο ούτε αναγκαία είναι για την
ικανοποίηση του δικαιώματος του προσημειούχου δανειστή ούτε επιτρεπτή κατά νόμο,
αφού όλα τα βάρη εμπράγματης ασφάλειας έχουν εκπληρώσει τον σκοπό τους και
αποσβεσθεί. Περιστατικά. 649/176

Πρόσθετοι λόγοι έφεσης
Έφεση. Άσκηση της από ερημοδικασθέντα πρωτόδικα. Οι προτάσεις του πρέπει να
κατατεθούν πριν 20 ημέρες από τη δικάσιμο αλλιώς δικάζεται ερήμην. Πρόσθετοι λόγοι
έφεσης. Αποτελούν παρακολούθημα της έφεσης την οποία και συμπληρώνουν. Αν η
έφεση απορριφθεί ως απαράδεκτη, απορρίπτονται χωρίς έρευνα της ουσίας τους και
οι πρόσθετοι λόγοι. 43/317
Έφεση. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης. Εκκληθέντα κεφάλαια. Έννοια του όρου ¨κεφάλαιο¨.
Περιστατικά. 1066/717

Προσύμφωνο
Απάτη (του Α.Κ). ‘Εννοια. Περιστατικά απάτης με προσύμφωνο πώλησης ακινήτου και
οριστικού συμβολαίου. Ακύρωση τους και συνέπειες. 70/9
Προσύμφωνο. Αποτελεί ενοχική – υποσχετική σύμβαση και δεν επιφέρει απώλεια της
κυριότητας εκείνου που υποσχέθηκε την πώληση. Οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται
με το προσύμφωνο είναι αγώγιμες και καθένας από αυτούς έχει δικαίωμα να εγείρει
αγωγή με αίτημα την, κατά το άρθρο 949 ΚΠολΔ καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως που
θεωρείται ότι έγινε όταν η απόφαση που εκδόθηκε καταστεί τελεσίδικη (949 ΚΠολΔ).
Προθεσμία προς σύναψη της οριστικής σύμβασης. Πάροδος της προθεσμίας. Οι
συνέπειες προκύπτουν από τη βούληση των συμβαλλομένων. Κατ’ αρχήν η προθεσμία
εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά έχει απλώς χαρακτήρα προθεσμίας εκπλήρωσης της
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παροχής των συμβληθέντων οπότε η άπρακτη πάροδος της δεν επιφέρει ανατροπή του
προσυμφώνου. Έτσι και μετά την πάροδο της προθεσμίας και μέχρι τη συμπλήρωση
της εικοσαετούς παραγραφής μπορεί να ζητηθεί η σύναψη της οριστικής σύμβασης.
Μπορεί όμως να συμφωνηθεί και το αντίθετο. 542/27
Προσύμφωνο. Προθεσμία προς υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Η σημασία της
προθεσμίας αυτής εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά έχει απλώς το χαρακτήρα προθεσμίας
εκπληρώσεως της παροχής του συμβληθέντος οπότε η άπρακτη πάροδος της δεν επάγεται
ανατροπή του προσυμφώνου. Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (949ΚΠολΔ).
Παραδεκτά σωρεύεται με αυτήν και το αίτημα της εκπλήρωσης της δικαιοπραξίας δηλαδή
της παράδοσης του πράγματος (άρθρο 69 παρ. 1 δ και 69 παρ. 1 ΚΠολΔ). Αρραβώνας
που συμφωνήθηκε για το προσύμφωνο. Δικαιώματα του συμβληθέντος που επιθυμεί την
υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Περιστατικά. 867/45
Προσύμφωνο πώλησης διαμερίσματος και εκχώρηση από τον εργολάβο των δικαιωμάτων
του έναντι του οικοπεδούχου. Κοινοποίηση της εκχώρησης στον οικοπεδούχο ο οποίος
όμως παρά ταύτα πώλησε με την υπόδειξη του εργολάβου το διαμέρισμα σε τρίτο.
Συνέπειες. Σύμβαση υπέρ τρίτου γνήσια. Στην περίπτωση της σύμβασης για την
ανοικοδόμηση πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής, δεν έχουμε γνήσια σύμβαση
υπέρ τρίτου. Εκχώρηση. Από την γνωστοποίηση της εκχώρησης παύει κάθε δεσμός
μεταξύ οφειλέτη προς τον εκχωρητή και η απαίτηση αποκτάται από τον εκδοχέα που
καθίσταται αποκλειστικά δικαιούχος της απαίτησης. Προσύμφωνο πώλησης. Ο πωλητής
από προσύμφωνο μπορεί να πωλήσει και να μεταβιβάσει περαιτέρω σε τρίτον το αυτό
πράγμα. Τότε διεκδικείται αποζημίωση (ΑΚ 335). Περιστατικά. 1011/433

Προσωπική κράτηση
Προσωπική κράτηση για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Αδυναμία του οφειλέτη να
εξοφλήσει την απαίτηση του δημοσίου λόγω εμπορικών ατυχημάτων και πτωχεύσεως
του. Η αίτηση του δημοσίου απορρίπτεται. Περιστατικά. 322/356

Προσωπικότητα
Προσωπικότητα. Προσβολή με δυσφημιστική διάδοση γεγονότος ή με λόγια που
προσβάλλουν την τιμή. Υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς ικανοποίηση της
ηθικής βλάβης. Περιστατικά. 88/11
Προσβολή προσωπικότητας με αναφορά κατά δημοσίου υπαλλήλου (αξιωματικού) προς
τους προϊσταμένους του. Έννοια γεγονότος. 273/14
Δημοσιογραφία. Η ελευθεροτυπία καθιερώνεται από το Σύνταγμα. Το δικαίωμα όμως αυτό
υπόκειται κατά τα άρθρα 14. και 25.3 του Συντάγματος και 281 ΑΚ. στους περιορισμούς
των νόμων με τους οποίους επιδιώκεται να παρεμποδιστεί η ελευθεροτυπία και η
άρρηκτα συνδεόμενη με αυτήν ελεύθερη δημοσιογραφία, αλλά και να προστατευθούν τα
άτομα, τα νομικά πρόσωπα και το κοινωνικό σύνολο από την καταχρηστική άσκηση του
συνταγματικού αυτού δικαιώματος. Τα όρια μεταξύ του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας
και της ελεύθερης δημοσιογραφίας παραμένουν δυσδιάκριτα, σε ικανοποιητικό βαθμό
προσδιορίζονται ως προς την προστασία της τιμής και της υπόληψης άρα και της
προσβολής της προσωπικότητας από τις διατάξεις των άρθρων 361-363 του ΠΚ.
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Προσωπικότητα. Προσβολή της. Για την επιδίκαση αποζημίωσης απαιτείται κατά την
κρατούσα στη νομολογία άποψη υπαιτιότητα. Προσβολή με την τηλεόραση. Συκοφαντική
δυσφήμιση. Προϋποθέσεις. Περιστατικά. 477/20
Προσωπικότητα. Προσβολή της με δημοσίευμα στον τύπο. Όταν αυτή αποτελεί κριτική των
εναγόντων ως πολιτικών προσώπων και είναι εκδήλωση δικαιολογημένου ενδιαφέροντος
των δημοσιογράφων για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τους νόμους και το
Σύνταγμα ενώ περαιτέρω ούτε από τον τρόπο της εκδήλωσης των δυσμενών κρίσεων
και εκφράσεων δεν υπερβαίνουν το εκβαλλόμενο από τις περίστασης μέτρο ούτε από τις
περιστάσεις τις οποίες έλαβαν χώραν προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, τότε δεν έχουμε
εξύβριση και εντεύθεν προσβολή της προσωπικότητας οπότε απορρίπτεται αγωγή για
διεκδίκηση αποζημίωσης από ηθική βλάβη. Περιστατικά. 528/26
Προσωπικότητα. Προσβολή δια του τύπου. Προστασία της (άρθρο 57 ΑΚ). Επιδικάζεται
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα και η
προσβολή είναι σημαντική. Τύπος. Ο ιδιοκτήτης παντός εντύπου υποχρεούται σε πλήρη
αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση
για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα, το οποίο θίγει την τιμή
και την υπόληψη οποιουδήποτε ατόμου. Η ευθύνη του ιδιοκτήτη είναι αντικειμενική.
Δημοσιεύματα που συνιστούν ανεπίτρεπτη και πέραν των επιτρεπομένων ορίων της
δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Είναι προσπάθεια μείωσης της προσωπικότητας με
πρόθεση του δημοσιογράφου, αφού ξεπερνάει τα όρια της απλής ενημέρωσης της κοινής
γνώμης δημιουργώντας πεπλανημένες εντυπώσεις στο αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας.
865/42
Προσωπικότητα. Προσβολή της. Τότε μόνο μπορεί να ζητηθεί από κάποιον χρηματική
ικανοποίηση λόγω προσβολής της προσωπικότητας του, όταν αυτός προσβάλλεται στην
προσωπικότητα του με παράνομη και υπαίτια πράξη, που συνιστά δηλαδή αδικοπραξία
και προξενεί ηθική βλάβη. Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία της. Απόφαση δημαρχιακής
επιτροπής για υποβολή μήνυσης κατά τρίτου προς προστασία των συμφερόντων του
δήμου. Δεν αποτελεί άδικη πράξη. Περιστατικά. 1029/50
Προσωπικότητα. Προσβολή δια του τύπου. Κριτική για το Δήμαρχο πόλης σαν πολιτικό πρόσωπο.
Κείμενα που δεν περιέχουν υβριστικές και συκοφαντικές ειδήσεις. Περιστατικά. 1111/54

Πρωτοδικείο Πολυμελές
Αρνητική αγωγή. Υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πολ. Πρωτοδικείου. Αντίθετες απόψεις.
Περιστατικά. 310/171

Πρωτόκολλο αποζημίωσης
Δημόσια Κτήματα. Παράνομη κάρπωση από τρίτον. Εκδίδεται πρωτόκολλο που επιβάλλει
αποζημίωση σε βάρος του. Το πρωτόκολλο προσβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την
κοινοποίηση του ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Μον. Πρωτοδικείου, ανάλογα με το ποσό
της αποζημίωσης και δικάζεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της
απόφασης που εκδίδεται χωρούν ένδικα μέσα. Προϋποθέσεις έκδοσης του πρωτοκόλλου.
Πάντως δεν απαιτείται υπαιτιότητα εκείνου που κάνει χρήση του δημοσίου κτήματος.
Η αποζημίωση έχει χαρακτήρα ανταλλάγματος για την ωφέλεια που αποκομίζει αυτός
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από τη χρήση του. Το πρωτόκολλο εκδίδεται από την Κτηματική Υπηρεσία. Αρμόδιος
για την κοινοποίηση της ανακοπής είναι ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας που
εξέδωσε το πρωτόκολλο και δεν απαιτείται πρόσθετη κοινοποίηση στον Υπουργό των
Οικονομικών. Λόγος ανακοπής ότι το πρωτόκολλο στερείται αιτιολογίας. Απορρίπτεται.
Ελλιπής λόγος ανακοπής. Περιστατικά. 442/672
Πρωτόκολλο αποζημίωσης σε βάρος όσων χρησιμοποιούν αυθαιρέτως ακίνητα του δημοσίου.
Εκδίδεται από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας και σ’ αυτόν κοινοποιείται η ανακοπή
του ενδιαφερομένου. Πρόσθετη κοινοποίηση στων Υπουργό Οικονομικών δεν απαιτείται.
Κοινοποιείται όμως οπωσδήποτε στον υπουργό η ανακοπή του Κ.Ε.Δ.Ε. 817/693

Πτώχευση
Πτώχευση. Αποφάσεις που εκδίδονται επί της πτωχεύσεως. Η διάταξη του άρθρου 676
ΕμπΝ που αναφέρεται στην προθεσμία άσκησης της έφεσης έχει καταργηθεί μετά την
ισχύ του ΚΠολΔ. Εκούσια δικαιοδοσία. Προθεσμία για άσκηση εφέσεως. Ισχύουν οι
προθεσμίες του ΚΠολΔ(518.1). 512/387
Πτώχευση. Ο πίνακας (λογαριασμός) διανομής του συνδίκου της πτώχευσης(530 Ε.Ν)
δεν είναι πίνακας κατάταξης κατά την έννοια του άρθρου 974 ΚΠολΔ. Αποτελεί απλώς
λογιστική πράξη διανομής της πτωχευτικής περιουσίας στους πιστωτές, οι πιστώσεις
των οποίων έγιναν δεκτές κατά την καθοριζόμενη τάξη. Αν προκύψουν διενέξεις ως προς
την τάξη της διανομής, οι σχετικές αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν στον εισηγητή
της πτώχευσης, ο οποίος μάλιστα αποφασίζει μέσα σε τρεις ημέρες. Για τις αντιρρήσεις
αυτές συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία αποτελεί την αναγκαία προδικασία της δίκης.
Στη συνέχεια εισάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο για κρίση. Απαραίτητη η κλήση των
δανειστών των οποίων τη σειρά κατάταξης θέλει να καταλάβει ο ασκών τις αντιρρήσεις.
Ποίες απαιτήσεις προηγούνται στην ικανοποίηση. Πράξεις δικ. επιμελητή με εντολή του
επισπεύδοντος δανειστή. Δεν προαφαιρούνται γιατί την εντολή δεν την έδωσε ο σύνδικος
και συνεπώς η αμοιβή του δικ. επιμελητή δεν είναι ομαδικά πιστώματα και εσφαλμένα
κατετάγη αυτός. Άρα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ο πίνακας. 162/482
Ανακοπή κατά του πίνακα κατατάξεως. Ποιοι νομιμοποιούνται να ασκήσουν ανακοπή
εναντίον του (979 ΚΠολΔ) Πτώχευση. Πλειστηριασμός κατά τη διάρκεια της από τους
ενυπόθηκους ή τους έχοντες ειδικό προνόμιο δανειστές. Δικαίωμα αναγγελίας έχουν
οι ενυπόθηκοι, οι έχοντες ειδικό προνόμιο δανειστές και ο σύνδικος για λογαριασμό
της ομάδας των δανειστών της πτώχευσης (εγχειρόγραφοι και γενικοί προνομιούχοι
δανειστές). Η επίδοση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού αποτελεί στοιχείο του
υποστατού της αναγγελίας και όχι και οι άλλες δύο επιδόσεις του άρθρου 972 παρ. 1 εδ.
β’ ΚΠολ.Δ στον επισπεύδοντα δανειστή και στον καθ’ ού η εκτέλεση. Η ανακοπή κατά
του πίνακα για τους εγχειρόγραφους δανειστές ή τους έχοντες γενικό προνόμιο, ασκείται
από τον σύνδικο αλλά πρέπει να έχει προηγηθεί η εμπρόθεσμη αναγγελία του συνδίκου
για τους δανειστές αυτούς. Αλλιώς επέρχεται έκπτωση από το δικαίωμα(151ΚΠολ.Δ).
Περιστατικά. 341/508
Από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσεται η πτώχευση, ο πτωχεύσας
έπαυσε να νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά στις δίκες που αφορούν την πτωχευτική
περιουσία. Εξαιρείται η περίπτωση που αφορά περιπτώσεις κατεπειγούσης φύσεως και
επικείμενου κινδύνου από την αναβολή και υπό την προϋπόθεση ότι αδρανεί ή αδυνατεί
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ο σύνδικος. Αυτά όμως τα γεγονότα πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο του ένδικου
μέσου και να τα αποδεικνύει ο πτωχός για το απαραίτητο της έφεσης. Η κλήση του
συνδίκου προς συζήτηση της έφεσης του πτωχεύσαντος ή κατά του πτωχεύσαντος είναι
χωρίς έννομη σημασία γιατί το ένδικο μέσο πρέπει να απευθύνεται κατά του συνδίκου.
Χωρεί όμως έγκριση του συνδίκου. Περιστατικά. 1112/553

Πυλωτή
Πολυκατοικία. Αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία στο ισόγειο- πυλωτή για υποχρεωτική χρήση
στεγασμένου ΓΚΑΡΑΖ. Μετατροπή του χώρου αυτού σε χώρο κύριας χρήσης και νομιμοποίηση
της από την πολεοδομική υπηρεσία. Απαγορεύεται η μετατροπή της χρήσης και δικαιούνται οι
συνιδιοκτήτες να ζητήσουν με αγωγή τους την αναγνώριση της μεταβολής της χρήσης χωρίς
να ευσταθεί η ένσταση καταχρηστικής ένστασης του δικαιώματος. Περιστατικά. 6/746
Πυλωτή. Δεν μπορεί να αποτελέσει διαιρεμένη ιδιοκτησία που να ανήκει στην αποκλειστική
κυριότητα ενός η περισσοτέρων ιδιοκτητών, είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες είτε τρίτοι, αλλά
παραμένει κοινόχρηστος χώρος, επί του οποίου αποκτάται αυτοδικαίως συγκυριότητα,
εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο της οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου των
ιδιοκτητών κατ’ ανάλογη μερίδα τούτων. Συνεπώς οι ανοικτοί χώροι της πυλωτής ανήκουν
στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής. Με τη συστατική δικαιοπραξία της
οροφοκτησίας ή με μεταγενέστερη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών, που υποβάλλεται
στον τύπο του συμβ/κού εγγράφου και μεταγράφεται, μπορεί έγκυρα να παραχωρηθεί
δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων της ίδιας οικοδομής
και όχι σε τρίτους, στους παραπάνω ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους και στις ανοικτές
θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Αυτή η χρήση έχει απλώς
το χαρακτήρα δουλείας (άρθρο 13 ν. 3741/29). Περιστατικά. 152/748

Πώληση
Πώληση. Για το κύρος της δεν ασκεί καμία επιρροή αν και πως κατέβαλε ο αγοραστής
το τίμημα που συμφωνήθηκε ούτε η μη καταβολή του τιμήματος καθιστά αυτή και μόνη
την πώληση εικονική. Το γεγονός της μη καταβολής μπορεί να αποτελέσει δικαστικό
τεκμήριο για την εικονικότητα της δικαιοπραξίας, όχι όμως και αυτοτελή ισχυρισμό για
τη θεμελίωση δικαιώματος για την ακύρωση της πώλησης ως εικονικής. Η εικονικότητα
της δικαιοπραξίας μπορεί να αποδειχθεί με τα επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσα. 54/65
Πώληση πράγματος με τον όρο διατηρήσεως της κυριότητας του πωλητή μέχρι την
αποπληρωμή του τιμήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας με την πλήρωση της αίρεσης της
αποπληρωμής του τιμήματος επέρχεται αυτοδικαίως η μεταβίβαση της κυριότητας στον
αγοραστή και δεν απαιτείται προς τούτο σύναψη της σύμβασης. Αν υπάρχει υπερημερία
του αγοραστή για την καταβολή του τιμήματος ο πωλητής έχει δικαίωμα είτε να απαιτήσει
το τίμημα είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Περιστατικά. 610/
Πώληση. Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες
ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Πότε δεν υπάρχει εκπλήρωση της
υποχρέωσης αυτής (άρθρο 535 ΑΚ μετά την τροποποίηση του ν. 3034/2002).
Πραγματικό ελάττωμα και ιδιότητα. Έννοια. Δικαιώματα αγοραστή που μπορεί να
ασκήσει ο αγοραστής κατ’ επιλογή του άρθρου 540 ΑΚ μετά τη τροποποίηση του, με το
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ν. 3034/2002. Η ¨αναστροφή¨ αντικαταστάθηκε με τον όρο ¨υπαναχώρηση¨. Στοιχεία
της αγωγής στην περίπτωση της υπαναχώρησης (μετά την ισχύ του ν. 3034/2002) για
να είναι ορισμένη η αγωγή. Περιστατικά. 743/108
Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή κατά της διαταγής. Κύριο αντικείμενο της είναι το κύρος της
διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε. Πώληση.
Έκδοση επιταγής για το τίμημα. Έκδοση διαταγής πληρωμής. Ο αγοραστής μπορεί να
προβάλει νομίμως, ως λόγο ανακοπής κατά της διαταγής οποιαδήποτε ένσταση του από την
πώληση (υποκείμενη σχέση) εφόσον έχει ως συνέπεια την μη υποχρέωση του σε καταβολή
του τιμήματος που αντιπροσωπεύει το ποσό της επιταγής. Πρέπει όμως τα πραγματικά
περιστατικά να έχουν επέλθει πριν την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Πώληση. Δικαιώματα
αγοραστή να ζητήσει διόρθωση ή αντικατάσταση ή μείωση του τιμήματος ή να ασκήσει
το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Αν ο αγοραστής επέλεξε τη δυνατότητα να εμμείνει στη
σύμβαση πώλησης και να ζητήσει μόνο την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος,
δεν μπορεί να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή να ασκήσει υπαναχώρηση. Επικουρική
άσκηση των δικαιωμάτων του αγοραστή. Περιστατικά. 155/567
Πώληση μη άρτιου οικοπέδου. Δεν απαγορεύεται. Ο νόμος (άρθρο 2 παρ. 1 ν 690/1948)
προβλέπει ακυρότητα της δικαιοπραξίας με την οποία μεταβιβάζεται οικόπεδο και εξαιτίας
της οποίας δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα. 1099/785

Πώληση ξένου ακινήτου
Πώληση ξένου ακινήτου. Η σύμβαση είναι έγκυρη έστω και αν ο μεταβιβάζων δεν είναι
κύριος. Έναντι όμως του αληθινού κυρίου δεν είναι ισχυρή η μεταβίβαση της κυριότητας
του ακινήτου και συνεπώς εκείνος προς τον οποίο μεταβιβάζεται ξένο ακίνητο δεν αποκτά
κυριότητα εφόσον μεταβιβάσθηκε από μη κύριο. Περιστατικά. 1197/274

Ρ
Ρήτρα δολλαρίου
Δάνειο σε ξένο νόμισμα (δολλάρια Αυστραλίας) ή με ρήτρα δολλαρίου. Είναι νόμιμο.
Απαγορεύεται όμως το δάνειο σε χρυσό. 606/236

Σ
Σάββατο
Υπερεργασία και υπερωρία. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν μόνο κατά τις
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Εργασία κατά την Κυριακή ή το Σάββατο δεν αποτελεί
υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση και δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό
των όρων υπερεργασία ή υπερωρία. 902/633

Σήμα
Σήμα. Δικαιώματα εκείνου που κατέθεσε νόμιμα αλλοδαπό σήμα. Μέχρι τη νόμιμη διαγραφή
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του μπορεί να ζητήσει από κάθε τρίτον που χρησιμοποιεί σε όμοια προϊόντα του το σήμα
αυτό κατά παραποίηση ή απομίμηση. Έννοια σήματος. Έννοια της παραποίησης και
αποζημίωσης. Έννοια χρηστών ηθών. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Έννοια και προϋποθέσεις.
Εφαρμόζονται συμπληρωματικά και στο επικουρικό ή βιομηχανικό σήμα εφόσον η προστασία
που παρέχουν οι ειδικές διατάξεις περί σημάτων (ν. 2239/1994) δεν επαρκεί. Αθέμιτος
ανταγωνισμός δεν χωρεί χωρίς δυνατότητα προκλήσεως συγχύσεως. Καταχρηστική άσκηση
του δικαιώματος. Έννοια και προϋποθέσεις. Περιστατικά. 1023/542

Στολές εργαζομένων
Δημοτική Μουσική Πατρών. Περιορισμός από τη διοίκηση της των ημερών εργασίας κατά
εβδομάδα. Είναι βλαπτική μεταβολή και υποχρεούται σε αντίστοιχη αποζημίωση των
εργαζομένων. Υποχρέωση παροχής στολών στους εργαζομένους κάθε έτος (….κ.λ.π) Αν
δεν παρασχεθούν υποχρεώνεται η Δ.Μ.Π να πληρώσει την αξία τους. Περιστατικά. 818/607

STOP
STOP. Με προϋποθέσεις αποκλειστικώς υπαίτιος του ατυχήματος είναι αυτός που το
παραβίασε. Περιστατικά. Αποζημίωση του τραυματισθέντος σε αυτοκινητικό ατύχημα.
Αποζημίωση για την απουσία του από την εργασία του για ορισμένο χρόνο. Καθορίζεται
το ποσό (ανάλογα με τις αποδοχές του)και από το ποσό αφαιρείται όσα εισέπραξε ως
επίδομα από το ΙΚΑ. Το υπόλοιπο επιδικάζεται. Περιστατικά. 664/

Συγκύριος
Συγκυριότητα. Κάθε συγκύριος έχει δικαίωμα έναντι τρίτων να ασκεί για ολόκληρο το
πράγμα τις αξιώσεις από την κυριότητα. Όταν όμως διεκδικεί ολόκληρο το πράγμα,
οφείλει να απαιτήσει την απόδοση του σε όλους τους συγκύριους. Ο συγκύριος έχει το
δικαίωμα, όχι όμως την υποχρέωση, να ασκήσει για ολόκληρο το πράγμα τις από την
κυριότητα αγωγές, όπως είναι οι προστατευτικές της κυριότητας εμπράγματες αγωγές
δηλαδή η διεκδικητική, η αρνητική αγωγή, η πουβλικιανή. Δαπάνες στο κοινό για την
αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τρίτους. Ο κάθε συγκύριος δικαιούται
να ζητήσει την καταβολή των δαπανών στο ποσοστό που αντιστοιχεί στην ιδανική του
μερίδα επί του κοινού. Περιστατικά. 1238/210

Συγκυριότητα
Διανομή. Αγωγή διανομής. Προϋποθέτει συγκυριότητα που εξετάζεται παρεμπιπτόντως
αν αμφισβητήθηκε από τον εναγόμενο. Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης πρέπει
να απευθύνεται κατά των ομοδίκων. Περιστατικά. 1125/189
Συγκυριότητα. Κάθε συγκύριος έχει δικαίωμα έναντι τρίτων να ασκεί για ολόκληρο το
πράγμα τις αξιώσεις από την κυριότητα. Όταν όμως διεκδικεί ολόκληρο το πράγμα,
οφείλει να απαιτήσει την απόδοση του σε όλους τους συγκύριους. Ο συγκύριος έχει το
δικαίωμα, όχι όμως την υποχρέωση, να ασκήσει για ολόκληρο το πράγμα τις από την
κυριότητα αγωγές όπως είναι οι προστατευτικές της κυριότητας εμπράγματες αγωγές
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δηλαδή η διεκδικητική, η αρνητική αγωγή, η πουβλικιανή. Δαπάνες στο κοινό για την
αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τρίτους. Ο κάθε συγκύριος δικαιούται
να ζητήσει την καταβολή των δαπανών στο ποσοστό που αντιστοιχεί στην ιδανική του
μερίδα επί του κοινού. Περιστατικά. 1238/210

Συλλογική σύμβαση εργασίας
Σύμβαση μεταξύ εργοδότη και μισθωτού είναι έγκυρη όταν συμφωνείται ότι η μεταξύ
τους εργασιακή σχέση θα διέπεται από συγκεκριμένη ΣΣΕ ορισμένης κατηγορίας ή
ειδικότητας εργαζομένων οπότε για το ορισμένο της αγωγής αρκεί να αναφέρεται στο
δικόγραφο η συμφωνία και η εφαρμοστέα ΣΣΕ. 618/597

Συμβάσεις Βρυξελλών και Ρώμης
Δικαιοδοσία των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθρο 3 παρ. 1 ΚΠολΔ). Υπάγονται
Έλληνες και αλλοδαποί εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Σύμβαση
Βρυξελλών(ν. 1814/1988) όταν πρόκειται για υποθέσεις που οι διάδικοι κατοικούν ή
εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη, το δικαστήριο θα εξετάσει βάσει ποιας διατάξεως της
θεμελιώνεται ή όχι η διεθνής δικαιοδοσία του. Με τη σύμβαση αυτή καθιερώνεται η κατοικία
του εναγομένου ως θεμελιώδης σύνδεσμος διεθνούς δικαιοδοσίας, εκτός εάν, σύμφωνα
με το άρθρο 17 της ίδιας σύμβασης, τα μέρη από τα οποία τουλάχιστον το ένα έχει την
κατοικία του στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, συμφώνησαν γραπτά ή προφορικά
με γραπτή βεβαίωση, ένα δικαστήριο να καταστεί αποκλειστικά αρμόδιο να δικάσει τις
διαφορές που έχουν προκύψει ή που θα προκύψουν από συγκεκριμένη έννομη σχέση.
Σύμβαση της Ρώμης(ν.1792/1988). Η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο που επέλεξαν τα
συμβαλλόμενα μέρη. Περιστατικά. Σύμβαση εργασίας οδηγού με ιδιοκτήτη φορτηγού
αυτοκινήτου που η επιχείρηση του έχει την έδρα της σε πόλη της Γερμανίας και αυτός
είναι κάτοικος Πατρών. Αρμόδια τα δικαστήρια των Πατρών. Προϋποθέσεις. 76/326

Συμβάσεις Ρώμης και Βρυξελλών
Δικαιοδοσία των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθρο 3 παρ. 1 ΚΠολΔ). Υπάγονται
Έλληνες και αλλοδαποί εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Σύμβαση
Βρυξελλών(ν. 1814/1988) όταν πρόκειται για υποθέσεις που οι διάδικοι κατοικούν ή
εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη, το δικαστήριο θα εξετάσει βάσει ποιας διατάξεως της
θεμελιώνεται ή όχι η διεθνής δικαιοδοσία του. Με τη σύμβαση αυτή καθιερώνεται η κατοικία
του εναγομένου ως θεμελιώδης σύνδεσμος διεθνούς δικαιοδοσίας, εκτός εάν, σύμφωνα
με το άρθρο 17 της ίδιας σύμβασης, τα μέρη από τα οποία τουλάχιστον το ένα έχει την
κατοικία του στο έδαφος συμβαλλόμενου κράτους, συμφώνησαν γραπτά ή προφορικά
με γραπτή βεβαίωση, ένα δικαστήριο να καταστεί αποκλειστικά αρμόδιο να δικάσει τις
διαφορές που έχουν προκύψει ή που θα προκύψουν από συγκεκριμένη έννομη σχέση.
Σύμβαση της Ρώμης(ν.1792/1988). Η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο που επέλεξαν τα
συμβαλλόμενα μέρη. Περιστατικά. Σύμβαση εργασίας οδηγού με ιδιοκτήτη φορτηγού
αυτοκινήτου που η επιχείρηση του έχει την έδρα της σε πόλη της Γερμανίας και αυτός
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είναι κάτοικος Πατρών. Αρμόδια τα δικαστήρια των Πατρών. Προϋποθέσεις. 76/326

Σύμβαση εργασίας
Σύμβαση εργασίας οδηγού με ιδιοκτήτη φορτηγού αυτοκινήτου που η επιχείρηση του
έχει την έδρα της σε πόλη της Γερμανίας και αυτός είναι κάτοικος Πατρών. Αρμόδια τα
δικαστήρια των Πατρών. Προϋποθέσεις. 76/326
Σύμβαση εργασίας. Μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας που βλάπτει υλικώς ή
ηθικώς τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος, έχει το δικαίωμα αν δεν αποδεχθεί την μεταβολή,
ή να την θεωρήσει ως άτυπη καταγγελία της σύμβασης και να ζητήσει την προβλεπόμενη
αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία ή να εμμείνει στους αρχικούς συμβατικούς
όρους αξιώνοντας την τήρηση τους. Δικαίωμα του εργοδότη να μεταβάλλει μονομερώς
τους όρους της εργασίας υπάρχει όταν έχει επιφυλάξει το δικαίωμα αυτό με σχετικό όρο
της σύμβασης ή όταν παρέχεται το δικαίωμα αυτό από συλλογική σύμβαση, διαιτητική
απόφαση, κανονισμό εργασίας ή πρακτική της εκμετάλλευσης. ΚΤΕΛ. Κανονισμός του
προσωπικού. Περιστατικό βλαπτικής μεταβολής. 25/581
Σύμβαση εργασίας. Μερική Απασχόληση. Η σύμβαση καταρτίζεται πάντοτε εγγράφως αλλιώς
είναι άκυρη και η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Αν
δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία τότε δημιουργείται απλή εργασιακή σχέση περί μερικής
απασχόλησης οπότε ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει αποζημίωση από την παροχή της
εργασίας με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Συνεπώς, όταν η μερική απασχόληση
συμφωνήθηκε ,χωρίς να προϋπάρχει σύμβαση πλήρους απασχόλησης, τότε, αν η συμφωνία
αυτή είναι άκυρη επειδή δεν καταρτίσθηκε εγγράφως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι από τη
συμφωνία αυτή γεννάται αυτομάτως έγκυρη σύμβαση πλήρους απασχόλησης η οποία
εξακολουθεί να υφίσταται μετά από την αφαίρεση της άκυρης συμφωνίας περί μερικής
απασχόλησης αφού τέτοια σύμβαση δεν υπήρξε αλλά λόγω της ακυρότητας της σύμβασης
μερικής απασχόλησης θεωρείται ότι υπάρχει απλή σχέση εργασίας. Περιστατικά. 35/584
Σύμβαση εργασίας. Η καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών του εργαζομένου είναι
ποινικό αδίκημα( α.ν. 690/45). Όμως με την μη καταβολή δεν χάνει ο εργαζόμενος τις
καθυστερούμενες αποδοχές και επομένως δεν υπάρχει ζημία του που να έχει αιτία την
αδικοπραξία του ν. 690/45. Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία άκυρη. Η ακυρότητα είναι
σχετική. Γι αυτό ο εργαζόμενος δικαιούται ή να εμμείνει στην ακυρότητα της καταγγελίας και
να ζητήσει τους μισθούς του ή να θεωρήσει την καταγγελία έγκυρη και να απαιτήσει απλώς
την αποζημίωση απολύσεως, δυνάμενος να ενώσει στο ίδιο δικόγραφο της αγωγής προς
συνεκδίκαση και τα δύο αιτήματα εφόσον το δεύτερο το προβάλλει επικουρικώς. 60/586
Σύμβαση εργασίας. Καταγγελία της σύμβασης την τελευταία ημέρα της κανονικής άδειας
του εργαζομένου. Άκυρη η καταγγελία. 81/590
Σύμβαση εργασίας. Από 1/4/2001 έχουμε τροποποίηση των ωρών εργασίας. Έτσι για
τον υπολογισμό της υπερωριακής εργασίας λαμβάνεται υπόψη η ημερήσια εργασία
έστω και αν με την υπεραπασχόληση αυτή δεν πραγματοποιεί υπέρβαση του από το
νόμο ανώτατου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας με τις λιγότερες ώρες εργασίας αφού
δεν χωρεί συμψηφισμός της ημερήσιας υπερωρίας με τις λιγότερες εργασίες ή με
την πραγματοποιηθείσα εργασία σε άλλη εργασιακή ημέρα της ίδιας εβδομαδιαίας
περιόδου. Για την υπερεργασία κριτήριο αποτελεί η εβδομαδιαία απασχόληση που
πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Έννοια. Ιδιότητες εργάτη ή
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υπαλλήλου. Εξαρτάται από τη φύση της εργασίας και όχι από τον χαρακτηρισμό της
ατομικής σύμβασης εργασίας ή από τον τρόπο αμοιβής. Η διάκριση είναι συνταγματική.
Χρόνος καταβολής των επιδομάτων και του μισθού οπότε αρχίζει η υπερημερία του
εργοδότη και η έναρξη καταβολής τόκων. 229/590
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δημοσιογράφου – ανταποκριτού, μέλος της διοίκησης
Ένωσης Συντακτών. Απόλυση από τον εργοδότη. Αγωγή για αναγνώριση της ακυρότητας
της καταγγελίας μέλους της διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης. Στο δικόγραφο
πρέπει να αναφέρονται μεταξύ άλλων, ο αριθμός των μελών που έχει το σωματείο, ο
συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο ο ενάγων προστατεύεται. Περιστατικά. 367/594
Σύμβαση εργασίας. Πότε καταβάλλεται ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα εορτών.
Παρέλευση των σχετικών χρόνων καταβολής, επιφέρουν υπερημερία του εργοδότη που
υποχρεούται στην καταβολή τούτων. 714/605
Σύμβαση εργασίας. Αποζημίωση του μισθωτού για κάθε διανυκτέρευση εκτός έδρας
προσωρινά. Πότε είναι μισθός. Αν η μετακίνηση είναι μόνιμη, δεν καταβάλλεται η
αποζημίωση αυτή γιατί τότε ο εργαζόμενος προστατεύεται κατά τις διατάξεις περί
μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων της εργασιακής σύμβασης. Έννοια της
«έδρας» της παροχής της εργασίας. Σχετική αγωγή. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη.
Περιστατικά. 835/608
Σύμβαση εργασίας εξαρτημένης και ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Αν υπάρχει αμφιβολία
δίδεται η ευνοϊκότερη λύση για τον εργαζόμενο. Παραγωγός πωλήσεων (πλασιέ). Πότε
συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και πότε με σύμβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών. Περιστατικά. 841/611
Σύμβαση εργασίας. Καταχρηστική απόλυση εργαζομένου. Απολύσεις προσωπικού για
οικονομικοτεχνικούς λόγους. Έλεγχος αυτών των απολύσεων αν είναι καταχρηστικές. Πρώτα
ελέγχεται αν πραγματικά συντρέχουν οι επικαλούμενοι από τον εργοδότη οικονομοτεχνικοί
λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη μείωση του προσωπικού και αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν
οι λόγοι αυτοί ερευνάται αν η καταγγελία μπορεί να αποτραπεί με λήψη άλλων ηπιότερων
μέτρων όπως η μετάθεση του εργαζομένου σε κενή θέση κατά το χρόνο της καταγγελίας,
κατάργηση υπερωριακής απασχόλησης κ.λ.π. Περιστατικά. 851/615
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Διάκριση από τη σύμβαση έργου και σύμβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών. Ο τρόπος καταβολής του μισθού του εργαζομένου δεν είναι κρίσιμο στοιχείο για
τον χαρακτηρισμό της σύμβασης εργασίας ή έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Ασφάλιση στο
ΙΚΑ ή στο ΤΕΒΕ, η έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών από τον εργαζόμενο, η παρακράτηση
φόρου ελευθέρων επαγγελματιών από τον εργοδότη δεν αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια
χαρακτηρισμού της απασχόλησης της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Τέτοια σύμβαση
καθίσταται έκδηλη όταν εκείνος που παρέχει την εργασία του διατηρεί ίδια επαγγελματική
στέγη και εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Περιστατικά. 889/630
Σύμβαση εργασίας με πενθήμερη απασχόληση την εβδομάδα και 10 ώρες ημερησίως.
Συμφωνία για καταβολή μισθού υπερδιπλάσιου του νομίμου. Καλύπτεται και η αμοιβή
για την υπερωριακή απασχόληση του ενάγοντος. Περιστατικά. 1063/649
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης. Μαχητό τεκμήριο πλήρους
απασχόλησης αν δεν δηλωθεί σε προθεσμία 15 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας
η μερική απασχόληση. Περιστατικά. 1127/650
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Για να κρίνει το
δικαστήριο την ύπαρξη της μίας ή της άλλης μορφής, θα λάβει υπόψη του το περιεχόμενο
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της σύμβασης που θα ερμηνεύσει όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη και τις περιστάσεις υπό τις οποίες έχει συναφθεί. Περίπτωση φορτοεκφορτωτή
που εξυπηρετούσε εταιρία μεταφορών προς φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων
στον Πύργο της Ηλείας. Περιστατικά που αποδεικνύουν ότι επρόκειτο για σύμβαση
ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 1141/651
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Συμφωνία για καταβολή στον εργαζόμενο μεγαλύτερου
μισθού (βασικός μισθός και επιδόματα) από τον προβλεπόμενο από την οικεία ΣΣΕ ή ΔΑ.
Τότε δεν οφείλονται στο μισθωτό και τα επιδόματα εκτός αν έχει συμφωνηθεί με την ατομική ή
συλλογική σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επί πλέον του συμφωνημένου μεγαλύτερου μισθού.
Η δυνατότητα συμψηφισμού αποτελεί τον κανόνα. Αποδοχές άδειας και επίδομα αδείας δεν
συμψηφίζονται με τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές ούτε κατόπιν ρητής
συμφωνίας. Δώρα εορτών, αμοιβή για εργασία νυχτός, Κυριακής ή εορτών μπορούν να
συμψηφισθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας. Αξιώσεις για απασχόληση κατά τις Κυριακές και
για στέρηση εβδομαδιαίας αναπαύσεως, υπερεργασίας συμψηφίζονται, όχι όμως οι αμοιβές
για υπερωρίες. Υπάλληλος- εργάτης. Στοιχεία για τη διάκριση. 1228/653

Σύμβαση έργου
Υπαναχώρηση. Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση του εργοδότη. Διεκδίκηση της αμοιβής που
είχε καταβάλει στον εργολάβο με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Δεκτή η αγωγή. Άσκηση
ανταγωγής από τον εργολάβο για καταβολή υπολοίπων της συμφωνημένης εργολαβικής
αμοιβής με βάση όχι τον αδικαιολόγητο πλουτισμό αλλά τη σύμβαση. Απορρίπτεται η ανταγωγή
που θα ήταν νόμιμη μόνο αν στηρίζονταν στον αδικαιολόγητο πλουτισμό. 201/68
Σύμβαση έργου. Καταγγελία από τον εργοδότη. Γίνεται και σιωπηρώς, χωρίς να είναι
απαραίτητο να εξηγήσει ή να δικαιολογήσει την απόφαση του προς καταγγελία της
συμβάσεως. Η τυχόν αλήθεια ή αναλήθεια των λόγων που οδήγησαν αυτόν στην καταγγελία
δεν επηρεάζει το κύρος της. Η διάταξη του άρθρου 700 ΑΚ είναι ενδοτικού δικαίου. Κύρια
συνέπεια της καταγγελίας είναι η λύση της σύμβασης για το μέλλον. Στην περίπτωση που
επιδιώκει κάποιος οικονομικό αποτέλεσμα που πρόκειται να επιτευχθεί με πράγμα μη
αναλωτό, όπως π.χ. μεταφορικό μέσο και συμβάλλεται γι αυτόν τον σκοπό με εκείνον που
διαθέτει το πράγμα, η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ τους έχει το χαρακτήρα της μίσθωσης
έργου μόνον όταν από το περιεχόμενο της συμβάσεως συνάγεται ότι την όλη ευθύνη της
εποπτεύσεως του επιδιωκομένου αποτελέσματος αναλαμβάνει με βάση αυτήν εκείνος
που διαθέτει το πράγμα, ο οποίος και διατηρεί γι αυτόν το λόγο τη φυσική εξουσίαση και τη
διεύθυνση του χειρισμού του. Αλλιώς είναι μίσθωση πράγματος. Περιστατικά. 223/69
Σύμβαση έργου. Έγκριση του αγοραστή ρητή ή σιωπηρή που συνάγεται από την ανεπιφύλακτη
ή χωρίς επιφύλαξη παραλαβή του έργου από τον εργοδότη. ¨Κανονική εξέταση¨. Έννοια.
Η ευθύνη του εργολάβου διατηρείται αδιακρίτως εάν οι ελλείψεις αυτές δεν μπορούσαν να
διαγνωσθούν με κανονική εξέταση κατά το χρόνο της παραλαβής είτε από τη φύση τους δεν
μπορούσαν παρά να διαγνωσθούν βραδύτερα δηλαδή μετά την παραλαβή. Και στις δύο
περιπτώσεις δεν απαλλάσσεται ο εργολάβος. Περιστατικά. 652/98
Μηχανικός. Ανάληψη σύνταξης μελέτης, εκτέλεσης του έργου και επίβλεψης του. Είναι
σύμβαση έργου. Αν καθυστερήσει στην έγκυρη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου ο
μηχανικός χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη, μπορεί αυτός (εργοδότης) να υπαναχωρήσει
από τη σύμβαση χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων της υπερημερίας
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του εργολάβου ούτε η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 383 επ. του ΑΚ, γιατί
πρόκειται για υπαναχώρηση που παρέχεται ευθέως από το νόμο και σ’ αυτήν έχουν
ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 389 και 396 του ΑΚ. Πότε απαιτείται να τάξει
προθεσμία προς εκτέλεση του έργου ο εργοδότης στον εργολάβο (383 ΑΚ). Αν προκύψει
από άλλη αιτία κατάσταση από την οποία κινδυνεύει η έγκαιρη ή η προσήκουσα εκτέλεση
του έργου, ο εργολάβος οφείλει με μονομερή δήλωση να ειδοποιήσει τον εργοδότη,
αλλιώς ευθύνεται για την αποζημίωση του. Περιστατικά. 829/122
Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση. Είναι δικαιοπραξία άτυπη, ρητή ή σιωπηρή και μπορεί
να γίνει και με την άσκηση της αγωγής, μη υποκείμενη σε χρονικά όρια. Ο εργοδότης
ειδικότερα δεν έχει το δικαίωμα για πλήρη αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης της
σύμβασης. Ο εργοδότης με την άσκηση της υπαναχώρησης δικαιούται αθροιστικά
να ζητήσει α)εύλογη αποζημίωση για την πραγματική ζημία που έπαθε από τη μη
εκτέλεση της σύμβασης και όχι πλήρη και β) απόδοση παροχής την οποία ολικά ή
μερικά εκπλήρωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού για αιτία
που έληξε. Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα καταβολής ποινικής ρήτρας εκτός αν έχει
συνομολογηθεί το αντίθετο. Εύλογη αποζημίωση. Έννοια. Περιστατικά. 888/130
Σύμβαση έργου. Έγκριση του από τον εργοδότη. Έννοια της ανεπιφύλακτης παραλαβής
και έγκρισης του έργου. Περιστατικά. 912/139
Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση του εργοδότη (686 ΑΚ). Δικαιούται να ζήτησε αθροιστικά
εύλογη αποζημίωση για την πραγματική ζημία που έπαθε από τη μη εκτέλεση
της σύμβασης και απόδοση της παροχής που εκπλήρωσε κατά τις διατάξεις του
αδικαιολόγητου πλουτισμού (για άδεια που έληξε). 932/142
Σύμβαση έργου. Άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την κατασκευή έργου. Ευθύνες
σε περίπτωση ανυπαρξίας. Απαγορεύεται η παροχή του εργολάβου (κατασκευή) όχι όμως
και η σύμβαση εργολαβίας που καταρτίζεται μεταξύ κυρίου του ακινήτου και του εργολάβου
για την κατασκευή του έργου. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση του έργου είναι έγκυρη και
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 365, 362, 363 και 364 ΑΚ. Περιπτώσεις ευθύνης
του εργολάβου για έλλειψη άδειας οικοδομής. Ευθύνη όταν εργολάβος και εργοδότης
συμφωνούν να εκτελέσουν έργο παράνομα χωρίς άδεια. Τότε η σύμβαση έργου είναι άκυρη
και αν έχουν εκπληρώσει τις παροχές τους δικαιούνται να τις αναζητήσουν σύμφωνα με τις
διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (παράνομη αιτία). Περιστατικά. 934/146

Σύμβαση υπέρ τρίτου
Σύμβαση κατασκευής πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Προσύμφωνο πώλησης
διαμερίσματος και εκχώρηση από τον εργολάβο των δικαιωμάτων του έναντι του οικοπεδούχου.
Κοινοποίηση της εκχώρησης στον οικοπεδούχο ο οποίος όμως παρά ταύτα πώλησε με την
υπόδειξη του εργολάβου το διαμέρισμα σε τρίτο. Συνέπειες. Σύμβαση υπέρ τρίτου γνήσια. Στην
περίπτωση της σύμβασης για την ανοικοδόμηση πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής,
δεν έχουμε γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου. Εκχώρηση. Από την γνωστοποίηση της εκχώρησης
παύει κάθε δεσμός μεταξύ οφειλέτη προς τον εκχωρητή και η απαίτηση αποκτάται από τον
εκδοχέα που καθίσταται αποκλειστικά δικαιούχος της απαίτησης. Προσύμφωνο πώλησης. Ο
πωλητής από προσύμφωνο μπορεί να πωλήσει και να μεταβιβάσει περαιτέρω σε τρίτον το
αυτό πράγμα. Τότε διεκδικείται αποζημίωση (ΑΚ 335). Περιστατικά. 1011/433
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Σύμβαση προσωρινής κάλυψης ασφάλισης
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Καταρτίζεται από τότε που ο ασφαλιστής θα
αποδεχθεί την περί ασφαλίσεως πρόταση. Αν μεταξύ πρότασης και αποδοχής μεσολαβεί
ορισμένο χρονικό διάστημα, τότε η σύμβαση ασφάλισης δεν συνάπτεται πριν από την
αποδοχή της πρότασης και επομένως, αν στο ενδιάμεσο διάστημα συμβεί ατύχημα, τούτο
δεν καλύπτεται ασφαλιστικά. Εξαίρεση αν υπάρχει σύμβαση προσωρινής κάλυψης. Η
χορήγηση από τον ασφαλιστικό πράκτορα βεβαίωσης για την απόδειξη υποβολής της
σχετικής πρότασης δεν αποτελεί και αποδοχή της για σύναψη προσωρινής σύμβασης
για ασφαλιστική κάλυψη εκτός αν έχουν καταβληθεί τα ασφάλιστρα και αποδεικνύεται
ότι η βεβαίωση αυτή επέχει θέση προσωρινού ασφαλιστηρίου. Περιστατικά. 570/523

Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών
Μεταβίβαση επιχειρήσεως. Είναι η κάθε είδους ανάληψη και συνέχιση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας από τρίτο, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ταυτότητα της επιχείρησης ή
εκμετάλλευσης, εφόσον δηλαδή συνεχίζεται η ίδια επιχείρηση ή εκμετάλλευση. Ο τρόπος
της μεταβίβασης δεν ενδιαφέρει. Όμως η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση πρέπει να διατηρεί
την ταυτότητα της και από το νέο φορέα. Σε περίπτωση μεταβολής του εργοδότη,
ευθύνονται εις ολόκληρον ο παλαιός εργοδότης αλλά και ο νέος. Σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας και σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Διάκριση. 254/592

Συμβίωση
Οικογένεια. Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης. Δικαιούμενα πρόσωπα
είναι και οι αγχιστείς πρώτου βαθμού (πεθερός, πεθερά, γαμπρός, νύφη), όχι όμως και
αγχιστείς πέραν του πρώτου βαθμού όπως είναι από αδελφή γαμπρός και ανεψιός.
Ποια άλλα πρόσωπα δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση (σύζυγος, κατιόντες, ανιόντες,
αδελφοί και οι κληρονόμοι από διαθήκη). Πρόσωπα που συζούσαν με ελεύθερη συμβίωση
χωρίς καμία πρόθεση για μελλοντική σύναψη γάμου δεν δικαιούνται. 224/72

Συμπαράσταση δικαστική
Δικαστική συμπαράσταση άρθρου 1666 και 1688 ΑΚ. Ενοποιούνται οι θεσμοί της
δικαστικής απαγόρευσης και της δικαστικής αντίληψης. Ποιοι υποβάλλονται και
ποιοι νομιμοποιούνται να κινήσουν τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης.
Εκούσια διαδικασία. Ποιοι είναι διάδικοι γενικά και ειδικότερα στην δίκη της δικαστικής
συμπαράστασης. 227/218

Συναλλαγματική
Συναλλαγματική ή επιταγή. Ατελής. Αν συμπληρωθεί εναντίον των γενομένων συμφωνιών,
αναφορικά με την συμπλήρωση δεν δύναται να αντιταχθεί κατά του κομιστή παρά μόνον
αν αυτός απόκτησε τη συναλλαγματική ή την επιταγή με κακή πίστη ή αν κατά την κτήση
της διέπραξε βαρύ πταίσμα. Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν.
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5325/1932 ¨ περί συναλλαγματικής κλπ ¨ και 13 του ν. 5960/1933 ¨περί επιταγής¨, μπορεί
να τεθεί σε κυκλοφορία, φέρουσα απλή υπογραφή είτε του αποδέκτη (συναλλαγματικής) ή
του εκδότη (επιταγής) με την πρόθεση να δημιουργηθεί θεληματικά ατελής συναλλαγματική
ή επιταγή η οποία μπορεί να συμπληρωθεί στη συνέχεια με βάση τη συμφωνία που έγινε
με τον πρώτο λήπτη της. Η συμπλήρωση του τόπου, χρόνου και κυρίως του ποσού
μπορεί να γίνει (εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία) και από τον περαιτέρω κομιστή
αφού επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος προς συμπλήρωση. Πλαστογράφηση
θεωρείται ότι υπάρχει αν συμπληρωθεί ατελής συναλλαγματική ή επιταγή για την οποία
δεν υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία για τον τρόπο συμπλήρωσης. Ένσταση πλαστότητας
του τίτλου, βίας ή απειλής, ανικανότητας ή ελλείψεως πληρεξουσιότητας προτείνονται,
κατά παντός κομιστή έστω και καλόπιστου. Περιστατικά. 1022/540

Συναυτουργία
Αδικοπραξία. Ευθύνη πολλών (926 ΑΚ). Στην έννοια ως ¨κοινής πράξης¨ υπάγεται και
η συναυτουργία, δηλαδή από κοινό δόλο πρόκληση σωματικής βλάβης από την οποία
προκλήθηκε περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη στον παθόντα. Ο κάθε συναυτουργός
ευθύνεται μόνο εντός των ορίων της συναπόφασης και όχι για τις πράξεις που τέλεσε
ο συναυτουργός καθ’ υπέρβαση της , εκτός αν η υπέρβαση ήταν από τις συνήθεις
συνθήκες προβλέψιμη από αυτόν. Περιστατικά. 462/88

Σύνδικος
Από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσεται η πτώχευση, ο πτωχεύσας
παύει να νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά στις δίκες που αφορούν την πτωχευτική
περιουσία. Εξαιρείται η περίπτωση που αφορά περιπτώσεις κατεπειγούσης φύσεως και
επικείμενου κινδύνου από την αναβολή και υπό την προϋπόθεση ότι αδρανεί ή αδυνατεί
ο σύνδικος. Αυτά όμως τα γεγονότα πρέπει να αναφέρεται στο δικόγραφο του ένδικου
μέσου και να τα αποδεικνύει ο πτωχός για το απαραίτητο της έφεσης. Η κλήση του
συνδίκου προς συζήτηση της έφεσης του πτωχεύσαντος ή κατά του πτωχεύσαντος είναι
χωρίς έννομη σημασία γιατί το ένδικο μέσο πρέπει να απευθύνεται κατά του συνδίκου.
Χωρεί όμως έγκριση του συνδίκου. Περιστατικά. 1112/553

Συνεισφορά
Νόμιμη μοίρα. Υπολογισμός της πριν τον 1329/1983. Για να προστεθεί στην κληρονομία
και να υπολογισθεί στην νόμιμη μοίρα η παροχή που έγινε σε μεριδούχο από τον
κληρονομούμενο σε χρόνο μεγαλύτερο της δεκαετίας πριν το θάνατο του και πάντως πριν
την ισχύ του ν.1329/1983, πρέπει η παροχή να έγινε με τον όρο να καταλογιστεί στην
νόμιμη μοίρα. Παραίτηση από το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας. Μπορεί να γίνει και με
άτυπη και μη απευθυντέα σε άλλο σε δήλωση βουλήσεως είτε ρητώς είτε σιωπηρώς. Αυτό
το δικαίωμα μεταβαίνει και στους κληρονόμους. Συνεισφορά. Πως υπολογίζεται η νόμιμη
μοίρα σε περίπτωση υποχρέωσης συνεισφοράς. Τρόπος αναπροσαρμογής παλαιάς
παροχής λόγω μειώσεως της αγοραστικής αξίας της δραχμής. Περιστατικά. 922/293
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Σύνταγμα
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). Οι οδηγίες που εκδίδονται απευθύνονται όχι απευθείας
στους ιδιώτες θεσπίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, αλλά μόνον προς τα
κράτη – μέλη της Ε.Ε., αφού μόνον αυτά έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα μέτρα με τα
οποία θα καταστεί εφικτή η επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Πότε υπάρχει
η δυνατότητα στους ιδιώτες να επικαλεσθούν έναντι του κράτους. Πάντως το κοινοτικό
δίκαιο δεν υπερισχύει του Συντάγματος γιατί λείπει σχετική διάταξη στο ίδιο το Σύνταγμα.
Ρύθμιση των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας. Περιστατικά. 876/622

Σχέδιο πόλης
Σχέδιο πόλεως. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Με διάταξη νόμου είναι επιτρεπτή η
θέσπιση γενικών και αντικειμενικών περιορισμών της ιδιοκτησίας χωρίς υποχρέωση
αποζημίωσης προς εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος εφόσον αυτοί δεν θίγουν
τον πυρήνα του δικαιώματος αναιρώντας ή αποδυναμώνοντας το σε μεγάλο βαθμό, είναι
δε αναγκαίοι για την επίτευξη του σκοπούμενου αποτελέσματος. Επιτρεπτή η οριστική
στέρηση ή αφαίρεση ιδιοκτησίας με πράξη της πολιτείας αν επιβάλλεται προς θεραπεία
δημόσιας ωφέλειας εφόσον καταβληθεί η αποζημίωση. Πράξη εφαρμογής. Μπορούν
οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τα νέα ακίνητα που περιέρχονται σε αυτούς εφόσον
έχει καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Υποχρεωτική και χωρίς αποζημίωση εισφορά
της γης από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Έννοια. Περιστατικά. 924/703

Τ
Ταμιευτήριο
Τράπεζα. Ανοικτός λογαριασμός. Κοινή κατάθεση στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από
κοινού. Τέτοια κατάθεση είναι εκείνη που περιέχει τον όρο ότι από το λογαριασμό αυτό
μπορεί να κάνει χρήση, εν όλω ή εν μέρει, είτε ένας είτε μερικοί, χωρίς τη σύμπραξη των
λοιπών. Αυτή η κατάθεση επιτρέπεται να ενεργείται και σε κοινό λογαριασμό με προθεσμία
ή ταμιευτηρίου υπό προειδοποίηση. Αν γίνει η ανάληψη όλου του ποσού από το δικαιούχο,
επέρχεται απόσβεση της απαιτήσεως καθ’ ολοκληρίαν έναντι της Τράπεζας. Ο μη αναλαβών
χρήματα αποκτά απαίτηση έναντι εκείνου που ανέλαβε ολόκληρη την κατάθεση, για την
καταβολή ποσού ίσου προς το μισό της καταθέσεως εκτός αν από την εσωτερική τους σχέση
προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα επί ολοκλήρου του ποσού ή έλλειψη δικαιώματος
αναγωγής εκ μέρους εκείνου που δεν έκανε ανάληψη. Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού
Δημοσίου (ν.2198/1994). Μπορεί να αποκτηθούν στο όνομα περισσοτέρων προσώπων
με τη συμφωνία ότι καθένα από αυτά μπορεί να κάνει χρήση των τίτλων εν όλω ή εν μέρει
χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών. Ο συνδικαιούχος που αναλαμβάνει ολόκληρο το ποσό δεν
διαπράττει υπεξαίρεση ούτε γίνεται πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία. Κατάθεση από τον
συνδικαιούχο σε κοινό λ/σμό δικών του χρημάτων. Αν αναλάβει αυτός ολόκληρο το ποσό,
υποχρεούται να αποδώσει το μισό στον άλλο συνδικαιούχο λόγω του κοινού λογαριασμού
εκτός αν επικαλείται και αποδεικνύει άλλη συμφωνία. 1156/554
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ΤΕΒΕ
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Διάκριση από τη σύμβαση έργου και σύμβαση ανεξαρτήτων
υπηρεσιών. Ο τρόπος καταβολής του μισθού του εργαζομένου δεν είναι κρίσιμο στοιχείο για
τον χαρακτηρισμό της σύμβασης εργασίας ή έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Ασφάλιση στο
ΙΚΑ ή στο ΤΕΒΕ, η έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών από τον εργαζόμενο, η παρακράτηση
φόρου ελευθέρων επαγγελματιών από τον εργοδότη δεν αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια
χαρακτηρισμού της απασχόλησης της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Τέτοια σύμβαση
καθίσταται έκδηλη όταν εκείνος που παρέχει την εργασία του διατηρεί ίδια επαγγελματική
στέγη και εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Περιστατικά. 889/630
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας μετά τη συζήτηση της
αγωγής και πριν εκδοθεί η πρωτόδικη απόφαση. Αυτοδίκαια υπεισέρχεται στη θέση
της Α.Ε το ΕΚ το οποίο παραδεκτά προβάλλει για πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου
τον ισχυρισμό για τη μείωση του ποσού της αποζημίωσης λόγω ύπαρξης ασφαλιστικού
ταμείου (ΤΕΒΕ). 1117/741

Τ.Ε.Ι.
Τ.Ε.Ι. Τακτικά μέλη(του διδακτικού προσωπικού) είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τα έκτακτα
μέλη απασχολούνται στα Τ.Ε.Ι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Τρόπος εκλογής
των μελών κάθε κατηγορίας. Περιστατικά. 876/622

Τέκνα
Ανήλικα τέκνα. Επικοινωνία με τον παππού και τη γιαγιά επιβάλλεται και ρυθμίζεται η
επικοινωνία τους με δικαστική απόφαση. Περιστατικά. 517/227
Τέκνα που γεννήθηκαν από γάμους οι οποίοι τελέσθηκαν πριν από τη δημοσίευση του ν.
1250/1982 στο εξωτερικό σύμφωνα με τον τύπο της χώρας τέλεσης τους, εφόσον ο ένας
από τους συζύγους ήταν Έλληνας, θεωρούνται γνήσια από τη γέννηση τους. Γάμοι που
τελέστηκαν πριν το νόμο αυτό, αποκτούν αναδρομική ισχύ εκτός αν στη συνέχεια τελέστηκε
νέος έγκυρος γάμος ή αν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που
αναγνωρίζει ότι ο γάμος αυτός είναι ανυπόστατος αλλιώς τα τέκνα θεωρούνται γεννημένα
σε γάμο. Πότε υπάρχουν κληρονομικά δικαιώματα των τέκνων αυτών. 682/242
Τέκνα ανήλικα. Θέματα που αναφέρονται στην άσκηση της γονικής μέριμνας ανηλίκου,
επιμέλεια τους και επικοινωνία των γονέων και των λοιπών ανιόντων με αυτά. Απαραίτητα
έως ποινή απαραδέκτου το στάδιο προδικασίας (681Β και 681Γ Κ.Πολ.Δ) ενώπιον του
Μον. Πρωτοδικείου, Πολ. Πρωτοδικείου και του εφετείου για τη συμβιβαστική επίλυση
της διαφοράς που απαιτεί ακρόαση των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους καθώς
και η λήψη υπόψη της γνώμης των ανηλίκων, εφόσον αυτά έχουν την ωριμότητα. Αν δεν
τηρηθεί η προδικασία αυτή, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο
για να προσέλθουν απαραδέκτως οι διάδικοι. 688/244

Τηλεόραση
Δημοσιογραφία. Η ελευθεροτυπία καθιερώνεται από το Σύνταγμα. Το δικαίωμα όμως αυτό
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υπόκειται κατά τα άρθρο 14. και 25.3 του Συντάγματος και 281 ΑΚ. Στους περιορισμούς
των νόμων με τους οποίους επιδιώκεται να παρεμποδιστεί η ελευθεροτυπία και η
άρρηκτα συνδεόμενη με αυτήν ελεύθερη δημοσιογραφία, αλλά και να προστατευθούν τα
άτομα, τα νομικά πρόσωπα και το κοινωνικό σύνολο από την καταχρηστική άσκηση του
συνταγματικού αυτού δικαιώματος. Τα όρια μεταξύ του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας
και της ελεύθερης δημοσιογραφίας παραμένουν δυσδιάκριτα, σε ικανοποιητικό βαθμό
προσδιορίζονται ως προς την προστασία της τιμής και της υπόληψης άρα και της
προσβολής της προσωπικότητας από τις διατάξεις των άρθρων 361-363 του ΠΚ.
Προσωπικότητα. Προσβολή της. Για την επιδίκαση αποζημίωσης απαιτείται κατά την
κρατούσα στη νομολογία άποψη υπαιτιότητα. Προσβολή με την τηλεόραση. Συκοφαντική
δυσφήμιση. Προϋποθέσεις. Περιστατικά. 477/20

Τιμή
Προσωπικότητα. Προσβολή με δυσφημιστική διάδοση γεγονότος ή με λόγια που
προσβάλλουν την τιμή. Υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς ικανοποίηση της
ηθικής βλάβης. Περιστατικά. 88/11

Τιμολόγια
Ιδιωτικό έγγραφο. Για να έχει αποδεικτική δύναμη πρέπει να έχει την ιδιόγραφη
υπογραφή του εκδότη δηλαδή εκείνου που αναλαμβάνει υποχρεώσεις από το έγγραφο.
Τιμολόγια. Δεν έχουν αποδεικτική δύναμη για εκείνον στο όνομα του οποίου εκδόθηκαν
από τον πωλητή αν δεν φέρουν την υπογραφή του φερόμενου ως αγοραστή. Διαταγή
πληρωμής. Με βάση τιμολόγια μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής αν έχουν υπογραφή
του αγοραστή ή αν υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα οπότε με βάση τα έγγραφα αυτά
και τα τιμολόγια μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Αντιπροσώπευση. Συνέπειες.
Περιστατικά. 353/360
Οι συμπληρωματικές ρήτρες που αναφέρονται σε δελτία αποστολής – τιμολόγια είναι
έγκυρες. Περιστατικά. 861/421

Τίτλος
Χρησικτησία τακτική. Απαιτείται νόμιμος τίτλος. Ελαττώματα κείμενα εκτός αυτού όπως
η έλλειψη κυριότητας στο πρόσωπο του μεταβιβάζοντος, καλύπτεται με την τακτική
χρησικτησία αν συντρέχουν και οι λοιποί όροι (καλή πίστη κλπ). Περιστατικά. 1157/192
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Η θετική δήλωση του τρίτου, αποτελεί τίτλο εκτελεστό για
το δανειστή. Η καταφατική δήλωση του τρίτου είναι δημιουργική υποχρέωσης του προς
καταβολή των εξόδων της εξοφλητικής απόδειξης όπως είναι τα τέλη χαρτοσήμου, Φ.Π.Α.
τα οποία φέρει εκείνος κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση. 1144/459
Πλειστηριασμός. Δικαίωμα υπερθεματιστή να καταγγείλει τη μετά την κατάσχεση του ακινήτου
μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης ή κατοχής με βάση άλλη σχέση με την κατάσχεση σε
προθεσμία τριών μηνών από την μεταγραφή της περίληψης (997 ΚΠολΔ). Αν παρέλθει η
τριών μηνών προθεσμία δεν υπόκειται πλέον σε καταγγελία αλλά αναπτύσσει απεριόριστα
τη δεσμευτικότητα της. Η κίνηση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης μετά εξάμηνο
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από την καταγγελία γίνεται με την επίδοση επιταγής προς τον καθού η εκτέλεση. Τίτλος
εκτελεστός είναι η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης. Χωρεί ανακοπή σύμφωνα με το
άρθρο 933 ΚΠολΔ. Ανακοπή. Περισσότεροι λόγοι ανακοπής. Είναι αντικειμενική σώρευση
περισσοτέρων ανακοπών και κάθε λόγος ανακοπής συνιστά ιδιαίτερη βάση. Δεν αποκλείεται
όμως να πρόκειται για άσκηση περισσοτέρων λόγων επικουρικώς. Αν πρόκειται για
επικουρικούς λόγους το εφετείο στην περίπτωση που εξαφανίσει την πρωτόδικη απόφαση
που δέχθηκε τον πρώτο λόγο, έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τους άλλους λόγους, αλλιώς,
στην περίπτωση των πολλών λόγων ανακοπής, δεν μπορεί το εφετείο να εξετάσει τους
άλλους λόγους αν δεν υπάρχει παράπονο με την έφεση. Περιστατικά. 1244/466
Διαταγή πληρωμής. Δεν φέρει το χαρακτήρα δικαστικής απόφασης αλλά αποτελεί απλώς
τίτλο εκτελεστό. Ως προς την επιδικασθείσα απαίτηση αποκτά ισχύ δεδικασμένου αν επιδοθεί
δυο φορές στον οφειλέτη και ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή ή η ανακοπή που ασκήθηκε
είναι εκπρόθεσμη ή απορρίφθηκε τελεσίδικα. Απαράδεκτοι λόγοι ανακοπής που παρόλο
που ήταν γεννημένοι και μπορούσαν να προβληθούν, δεν προβλήθηκαν σε μια από τις
δύο ανακοπές κατά της διαταγής ή δεν προβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Περιστατικά. 73/566

Τόκοι
Αναγκαστική εκτέλεση. Απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας. Η διαίρεση του
εκπλειστηριάσματος σε ποσοστά κατά το άρθρο 977 ΚΠολΔ γίνεται μετά την ικανοποίηση
των απαιτήσεων αυτών. Στις απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνονται και τόκοι αλλά μόνο
ορισμένης κατηγορίας. Περιστατικά για αόριστη ανακοπή. 840/417
Παρεμπίπτουσα αγωγή. Παράλειψη να ζητήσει ο ενάγων με την αγωγή του τόκους της
απαίτησης του. Δεκτή παρεμπίπτουσα αγωγή ενώπιον του εφετείου που συζητούνται
εφέσεις κατά της πρωτόδικης απόφασης. Περιστατικά. 986/431
Αναγκαστική εκτέλεση. Μπορεί να γίνει μόνο με εκτελεστό τίτλο. Προϋπόθεση της εγκυρότητας
της επιταγής προς πληρωμή είναι η συμφωνία αυτής με το περιεχόμενο του τίτλου στον
οποίο στηρίζεται η εκτέλεση. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση, το ποσό
που αναφέρεται στην επιταγή προς πληρωμή, πρέπει να είναι εκείνο που υποχρεώθηκε ο
οφειλέτης να πληρώσει τελεσίδικα με την απόφαση έστω και αν εσφαλμένως επιδικάσθηκε
μικρότερο ποσό από το πράγματι οφειλόμενο. Αυτό γιατί η κρίση του δικαστηρίου καλύπτεται
από το δεδικασμένο που καταλαμβάνει όχι μόνο το κυρίως δικαίωμα που κρίθηκε με την
απόφαση αλλά και κάθε παρεπόμενο για το οποίο αρμοδίως έκρινε το δικαστήριο όπως είναι
το δικαίωμα για τους τόκους της απαίτησης που επιδικάσθηκε από το δικαστήριο. Η επιταγή
προς πληρωμή πρέπει να είναι σαφής γιατί αλλιώς αν κατά την κρίση του δικαστηρίου
επήλθε βλάβη στον οφειλέτη επέρχεται ακυρότητα. Τι πρέπει να περιέχει η επιταγή για
τους τόκους. Απόφαση τελεσίδικη διοικητικού Εφετείου που δίκασε προσφυγή με αμοιβή
από εκτέλεση δημοσίων έργων. Επιταγή προς πληρωμή κατά του δήμου (εργοδότη) και
για τους τόκους που δεν επιδικάσθηκαν από το διοικητικό Εφετείο. Ανακοπή ενώπιον του
Μον. Πρωτοδικείου. Ακύρωση της επιταγής. Περιστατικά. 1107/455
Πλοία. Δρομολόγια. Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Δρομολόγια μέχρι 30 ναυτικών
μιλίων και δρομολόγια μεγαλύτερα από 30 μίλια. Πως καθορίζονται. Περιστατικά με τα
πλοία Ζακύνθου. Ποια ΣΣΕ εφαρμόζονται ανάλογα με τις απoστάσεις των δρομολογίων.
Τόκοι για τους διεκδικούμενους μισθούς. Περιστατικά. 62/587
Σύμβαση εργασίας. Πότε καταβάλλεται ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα εορτών.
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Παρέλευση των σχετικών χρόνων καταβολής, επιφέρουν υπερημερία του εργοδότη που
υποχρεούται στην καταβολή τόκων. 714/605

Τράπεζα
Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Αν ο τρίτος είναι τράπεζα η κατάσχεση γίνεται στο
κατάστημα ή υποκατάστημα όπου είναι η κατάθεση. Διάφορες αντίθετες απόψεις. ΚΕΔΕ.
Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Περιεχόμενο των κατασχεμένων. Κατάσχεση σε Τράπεζα.
Κοινοποίηση του κατασχετηρίου στο κεντρικό κατάστημα και όχι στο υποκατάστημα όπου
οι καταθέσεις του οφειλέτη. Η κατάσχεση είναι ανυπόστατη. Περιστατικά. 1218/463
Τράπεζα. Κατάθεση χρημάτων επ’ ονόματι του ιδίου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων
σε κοινό λογαριασμό και ανεξάρτητα 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 του δέκτη της καταθέσεως (Τράπεζας) αφετέρου, ενεργητική
εις ολόκληρον ενοχή, με αποτέλεσμα, η ανάληψη των χρημάτων της καταθέσεως
(ολικώς ή μερικώς) από έναν από τους δικαιούχους να γίνεται εξ ιδίου δικαίου, εάν δε
αναληφθεί ολόκληρο το ποσό της χρηματικής καταθέσεως από έναν μόνο δικαιούχο,
να επέρχεται απόσβεση της απαιτήσεως καθ’ ολοκληρίαν έναντι της Τράπεζας και ως
προς τον άλλον ήτοι τον μη αναλαβόντα δικαιούχο. Δικαίωμα του άλλου καταθέτη είναι
να διεκδικήσει το μισό ποσό από τον συνδικαιούχο που το ανέλαβε ολόκληρο. Εκτός
αν από την εσωτερική σχέση δεν προκύπτει τέτοιο δικαίωμα. Θάνατος καταθέτη. Η
απαίτηση περιέρχεται στους επιζώντες δικαιούχους ελεύθερο από φόρους κληρονομίας
ή άλλου τέλους που έχει τεθεί τέτοια ρήτρα. Περιστατικά. 235/501
Πιστωτικά ιδρύματα. Τράπεζες. Απαιτήσεις τους από τρίτους. Ρύθμιση με το άρθρο 39
ν. 3259/2004. Ποιες οφειλές ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό. Περιστατικά. 859/533
Τράπεζα. Ανοικτός λογαριασμός. Κοινή κατάθεση στο όνομα δύο ή περισσοτέρων από
κοινού. Τέτοια κατάθεση είναι εκείνη που περιέχει τον όρο ότι από το λογαριασμό αυτό
μπορεί να κάνει χρήση, εν όλω ή εν μέρει, είτε ένας είτε μερικοί, χωρίς τη σύμπραξη
των λοιπών. Αυτή η κατάθεση επιτρέπεται να ενεργείται και σε κοινό λογαριασμό με
προθεσμία ή ταμιευτηρίου υπό προειδοποίηση. Αν γίνει η ανάληψη όλου του ποσού από
το δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση της απαιτήσεως καθ’ ολοκληρίαν έναντι της Τράπεζας.
Ο μη αναλαβών χρήματα αποκτά απαίτηση έναντι εκείνου που ανέλαβε ολόκληρη την
κατάθεση, για την καταβολή ποσού ίσου προς το μισό της καταθέσεως εκτός αν από την
εσωτερική τους σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα επί ολοκλήρου του ποσού ή
έλλειψη δικαιώματος αναγωγής εκ μέρους εκείνου που δεν έκανε ανάληψη. 1156/554

Τριτανακοπή
Κληρονομητήριο. Η απόφαση που διατάσσει την παροχή κληρονομητηρίου, προσβάλλεται
μόνο με έφεση που ασκείται μόνο από τους διαδίκους και όχι από τρίτο που δεν έλαβε
μέρος στην πρωτόδικη δίκη. Ο τρίτος μπορεί να εναντιωθεί με αίτηση για αφαίρεση ή κήρυξη
ανίσχυρου του κληρονομητήριου. Τριτανακοπή αποκλείεται. Περιστατικά. 892/291
Τριτανακοπή. Αν η έφεση έγινε τυπικά δεκτή, σε τριτανακοπή υπόκειται μόνο η απόφαση
του εφετείου. 944/429
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Τροχαίο ατύχημα
Χρηματική ικανοποίηση. Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο
ατύχημα, δεν δικαιούνται κατά το νόμο ηθικής αποζημίωσης οι στενοί συγγενείς του
τραυματισθέντος καθώς και οι γονείς του. 14/62

Τύπος
Προσωπικότητα. Προσβολή δια του τύπου. Προστασία της (άρθρο 57 ΑΚ). Επιδικάζεται
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα και η προσβολή είναι
σημαντική. Τύπος. Ο ιδιοκτήτης παντός εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την
παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που
προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα, το οποίο θίγει την τιμή και την υπόληψη οποιουδήποτε
ατόμου. Η ευθύνη του ιδιοκτήτη είναι αντικειμενική. Δημοσιεύματα που συνιστούν ανεπίτρεπτη
και πέραν των επιτρεπομένων ορίων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Είναι προσπάθεια
μείωσης της προσωπικότητας με πρόθεση του δημοσιογράφου, αφού ξεπερνάει τα όρια
της απλής ενημέρωσης της κοινής γνώμης δημιουργώντας πεπλανημένες εντυπώσεις στο
αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας. 865/42

Υ
Υιοθεσία
Υιοθεσία. Προβλήματα με τη διαφορά της ηλικίας μεταξύ αυτού που υιοθετεί και του ανήλικου
που υιοθετείται. Η πρέπουσα λύση σύμφωνα και με το άρθρο 8 παρ. 3 της Ευρωπαϊκής
σύμβασης (ν. 1049/1990). Συναίνεση των φυσικών γονέων. Πότε αναπληρώνεται αυτή από
το δικαστήριο. Καταχρηστική άρνηση τους. Περιστατικά. 1200/277

Υπαναχώρηση
Υπαναχώρηση. Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση του εργοδότη. Διεκδίκηση της αμοιβής που
είχε καταβάλει στον εργολάβο με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Δεκτή η αγωγή. Άσκηση
ανταγωγής από τον εργολάβο για καταβολή υπολοίπων της συμφωνημένης εργολαβικής
αμοιβής με βάση όχι τον αδικαιολόγητο πλουτισμό αλλά τη σύμβαση. Απορρίπτεται η ανταγωγή
που θα ήταν νόμιμη μόνο αν στηρίζονταν στον αδικαιολόγητο πλουτισμό. 201/68
Υπαναχώρηση. Αν ο ενάγων επιλέξει το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν μπορεί μετά
να ανακαλέσει την επιλογή που έκαμε και να ζητήσει αποζημίωση για μη εκπλήρωση. Το
δικαίωμα της υπαναχώρησης (681 εδ.α ΑΚ) δεν υπόκειται σε προθεσμία αλλά μπορεί να
ασκηθεί και μετά τον συμφωνημένo χρόνο παράδοσης του έργου αν δεν εκπληρώθηκαν
μέχρι τη λήξη προθεσμίας παράδοσης του οι υποχρεώσεις του εργολάβου για έγκαιρη
έναρξη και μη παράδοση του έργου. Τι μπορεί να ζητήσει με την επιλογή του δικαιώματος
της υπαναχώρησης ο εργοδότης. Νόμιμη η συμφωνία να δικαιούται ο εργοδότης να
ζητήσει όχι εύλογη αλλά πλήρη αποζημίωση και πρόσθετη ποινική ρήτρα. 798/121
Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση. Είναι δικαιοπραξία άτυπη, ρητή ή σιωπηρή και μπορεί
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να γίνει και με την άσκηση της αγωγής, μη υποκείμενη σε χρονικά όρια. Ο εργοδότης
ειδικότερα δεν έχει το δικαίωμα για πλήρη αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης της
σύμβασης. Ο εργοδότης με την άσκηση της υπαναχώρησης δικαιούται αθροιστικά
να ζητήσει α)εύλογη αποζημίωση για την πραγματική ζημία που έπαθε από τη μη
εκτέλεση της σύμβασης και όχι πλήρη και β) απόδοση παροχής την οποία ολικά ή
μερικά εκπλήρωσε σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού για αιτία
που έληξε. Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα καταβολής ποινικής ρήτρας εκτός αν έχει
συνομολογηθεί το αντίθετο. Εύλογη αποζημίωση. Έννοια. Περιστατικά. 888/130
Σύμβαση έργου. Υπαναχώρηση του εργοδότη (686 ΑΚ). Δικαιούται να ζήτησε αθροιστικά
εύλογη αποζημίωση για την πραγματική ζημία που έπαθε από τη μη εκτέλεση
της σύμβασης και απόδοση της παροχής που εκπλήρωσε κατά τις διατάξεις του
αδικαιολόγητου πλουτισμού (για άδεια που έληξε). 932/142

Υπερεργασία
Σύμβαση εργασίας. Από 1/4/2001 έχουμε τροποποίηση των ωρών εργασίας. Έτσι για
τον υπολογισμό της υπερωριακής εργασίας λαμβάνεται υπόψη η ημερήσια εργασία
έστω και αν με την υπεραπασχόληση αυτή δεν πραγματοποιεί υπέρβαση του από το
νόμο ανώτατου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας με τις λιγότερες ώρες εργασίας αφού
δεν χωρεί συμψηφισμός της ημερήσιας υπερωρίας με τις λιγότερες εργασίες ή με
την πραγματοποιηθείσα εργασία σε άλλη εργασιακή ημέρα της ίδιας εβδομαδιαίας
περιόδου. Για την υπερεργασία κριτήριο αποτελεί η εβδομαδιαία απασχόληση που
πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. 229/590
Υπερεργασία και υπερωρία. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν μόνο κατά τις
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Εργασία κατά την Κυριακή ή το Σάββατο δεν αποτελεί
υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση και δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό
των όρων υπερεργασία ή υπερωρία. 902/633
Υπερωρίες. Καθεστώς ρυθμίσεως από 1/4/2001. Η απασχόληση πέρα από τις 40 ώρες και
μέχρι τις 43 ώρες την εβδομάδα είναι «ιδιόρρυθμη υπερωριακή απασχόληση» που αμοίβεται
με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%. Πέραν από τις 43 ώρες εβδομαδιαίες θεωρείται
υπερωριακή και οφείλεται αμοιβή α) μέχρι τις 120 ώρες το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά
50% β) για τις πέραν των 120 ωρών το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75% γ) για κάθε ώρα
παράνομης υπερωρίας το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 150 % δηλαδή συνολική αμοιβή
ίση με το 250% του καταβαλλομένου ωρομισθίου. Οι απαιτήσεις αυτές δεν στηρίζονται στον
αδικαιολόγητο πλουτισμό αλλά στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 2874/2000. Για το ορισμένο της
αγωγής όταν ζητείται αμοιβή για υπερεργασία και αποζημίωση για παράνομη υπερωριακή
εργασία πρέπει να αναφέρεται τόσο η ημερήσια όσο και η εβδομαδιαία απασχόληση.
Καταγγελία σύμβασης εργασίας. Ακυρότητα και συνέπειες. Σχετική αγωγή. Δεν συγχωρείται
σωρευτική προβολή της αξίωσης για ακυρότητα της καταγγελίας και της αξίωσης για
καταβολή της αποζημίωσης. Χωρεί όμως η επικουρική διεκδίκηση. Περιστατικά. Άδεια σε
μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς. Τρόπος υπολογισμού. Περιστατικά. 1048/644
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Συμφωνία για καταβολή στον εργαζόμενο μεγαλύτερου
μισθού (βασικός μισθός και επιδόματα) από τον προβλεπόμενο από την οικεία ΣΣΕ ή
ΔΑ. Τότε δεν οφείλονται στο μισθωτό και τα επιδόματα εκτός αν έχει συμφωνηθεί με
την ατομική ή συλλογική σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επί πλέον του συμφωνημένου
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μεγαλύτερου μισθού. Η δυνατότητα συμψηφισμού αποτελεί τον κανόνα. Αποδοχές άδειας
και επίδομα αδείας δεν συμψηφίζονται με τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες
αποδοχές ούτε κατόπιν ρητής συμφωνίας. Δώρα εορτών, αμοιβή για εργασία νυχτός,
Κυριακής ή εορτών μπορούν να συμψηφισθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας. Αξιώσεις
για απασχόληση κατά τις Κυριακές και για στέρηση εβδομαδιαίας αναπαύσεως,
υπερεργασίας συμψηφίζονται, όχι όμως οι αμοιβές για υπερωρίες. Υπάλληλος- εργάτης.
Στοιχεία για τη διάκριση. 1228/653

Υπεργολάβος
Ευθύνη εργολάβου του έργου και του υπεργολάβου για τη θανάτωση εργαζομένων.
Επιδικαζόμενα ποσά στην οικογένεια. Περιστατικά. 936/149

Υπερημερία
Αδικοπραξία. Μόνη η αθέτηση προϋφιστάμενης ενοχής δε συνιστά αδικοπραξία. Είναι
όμως δυνατό μια ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση
να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Αυτό συμβαίνει όταν η ενέργεια
αυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη, ως αντίθετη από
το γενικό καθήκον, που επιβάλλει το άρθρο 914 Α.Κ. Τότε έχουμε συρροή ενδοσυμβατικής
και εξωσυμβατικής από αδικοπραξία ευθύνης. Άρα όταν το πταίσμα που, επέφερε τη ζημία,
ταυτίζεται κατά το πραγματικό αυτού περιεχόμενο με την παραβίαση της σύμβασης και τη
δημιουργία της παρανομίας δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αδικοπραξίας.
Και βέβαια υπερημερία ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να θεμελιώσει από
μόνη της αδικοπραξία, όπως την εννοεί το άρθρο 914 ΑΚ. Περιστατικά. 19/62
Πώληση πράγματος με τον όρο διατηρήσεως της κυριότητας του πωλητή μέχρι την
αποπληρωμή του τιμήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας με την πλήρωση της αίρεσης της
αποπληρωμής του τιμήματος επέρχεται αυτοδικαίως η μεταβίβαση της κυριότητας στον
αγοραστή και δεν απαιτείται προς τούτο σύναψη της σύμβασης. Αν υπάρχει υπερημερία
του αγοραστή για την καταβολή του τιμήματος ο πωλητής έχει δικαίωμα είτε να απαιτήσει
το τίμημα είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Περιστατικά. 610/93

Υπερωρία
Σύμβαση εργασίας. Από 1/4/2001 έχουμε τροποποίηση των ωρών εργασίας. Έτσι για
τον υπολογισμό της υπερωριακής εργασίας λαμβάνεται υπόψη η ημερήσια εργασία
έστω και αν με την υπεραπασχόληση αυτή δεν πραγματοποιεί υπέρβαση του από το
νόμο ανώτατου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας με τις λιγότερες ώρες εργασίας αφού
δεν χωρεί συμψηφισμός της ημερήσιας υπερωρίας με τις λιγότερες εργασίες ή με
την πραγματοποιηθείσα εργασία σε άλλη εργασιακή ημέρα της ίδιας εβδομαδιαίας
περιόδου. Για την υπερεργασία κριτήριο αποτελεί η εβδομαδιαία απασχόληση που
πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Έννοια. 229/590
Υπερεργασία και υπερωρία. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν μόνο κατά τις
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Εργασία κατά την Κυριακή ή το Σάββατο δεν αποτελεί
υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση και δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό
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των όρων υπερεργασία ή υπερωρία. 902/633
Υπερωρίες παράνομες. Η αμοιβή διεκδικείται με αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού
που συνίσταται από το νόμο στις νόμιμες αποδοχές που ο εργοδότης θα κατέβαλε σε
άλλον μισθωτό χωρίς να υπολογίζονται τα χρονοεπιδόματα και οικογενειακά επιδόματα.
Προστίθεται πρόσθετη αποζημίωση 100% του καταβαλλόμενου ωρομίσθιου. 947/639
Υπερωρίες. Καθεστώς ρυθμίσεως από 1/4/2001. Η απασχόληση πέρα από τις 40 ώρες και
μέχρι τις 43 ώρες την εβδομάδα είναι «ιδιόρρυθμη υπερωριακή απασχόληση» που αμοίβεται
με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%. Πέραν από τις 43 ώρες εβδομαδιαίες θεωρείται
υπερωριακή και οφείλεται αμοιβή α)μέχρι τις 120 ώρες το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά
50% β) για τις πέραν των 120 ωρών το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75% γ)για κάθε ώρα
παράνομης υπερωρίας το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 150 % δηλαδή συνολική αμοιβή
ίση με το 250% του καταβαλλομένου ωρομισθίου. Οι απαιτήσεις αυτές δεν στηρίζονται στον
αδικαιολόγητο πλουτισμό αλλά στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 2874/2000. Για το ορισμένο της
αγωγής όταν ζητείται αμοιβή για υπερεργασία και αποζημίωση για παράνομη υπερωριακή
εργασία πρέπει να αναφέρεται τόσο η ημερήσια όσο και η εβδομαδιαία απασχόληση.
Καταγγελία σύμβασης εργασίας. Ακυρότητα και συνέπειες. Σχετική αγωγή. Δεν συγχωρείται
σωρευτική προβολή της αξίωσης για ακυρότητα της καταγγελίας και της αξίωσης για
καταβολή της αποζημίωσης. Χωρεί όμως η επικουρική διεκδίκηση. Περιστατικά. Άδεια σε
μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς. Τρόπος υπολογισμού. Περιστατικά. 1048/644
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Συμφωνία για καταβολή στον εργαζόμενο μεγαλύτερου
μισθού (βασικός μισθός και επιδόματα) από τον προβλεπόμενο από την οικεία ΣΣΕ ή
ΔΑ. Τότε δεν οφείλονται στο μισθωτό και τα επιδόματα εκτός αν έχει συμφωνηθεί με
την ατομική ή συλλογική σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επί πλέον του συμφωνημένου
μεγαλύτερου μισθού. Η δυνατότητα συμψηφισμού αποτελεί τον κανόνα. Αποδοχές άδειας
και επίδομα αδείας δεν συμψηφίζονται με τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες
αποδοχές ούτε κατόπιν ρητής συμφωνίας. Δώρα εορτών, αμοιβή για εργασία νυχτός,
Κυριακής ή εορτών μπορούν να συμψηφισθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας. Αξιώσεις
για απασχόληση κατά τις Κυριακές και για στέρηση εβδομαδιαίας αναπαύσεως,
υπερεργασίας συμψηφίζονται, όχι όμως οι αμοιβές για υπερωρίες. Υπάλληλος- εργάτης.
Στοιχεία για τη διάκριση. 1228/653

Υπουργός Οικονομικών
Δημόσια Κτήματα. Παράνομη κάρπωση από τρίτον. Εκδίδεται πρωτόκολλο που επιβάλλει
αποζημίωση σε βάρος του. Το πρωτόκολλο προσβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την
κοινοποίηση του ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή Μον. Πρωτοδικείου, ανάλογα με το ποσό της
αποζημίωσης και διώκεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της απόφασης που
εκδίδεται χωρούν ένδικα μέσα. Προϋποθέσεις έκδοσης του πρωτοκόλλου. Πάντως δεν απαιτείται
υπαιτιότητα εκείνου που κάνει χρήση του δημοσίου κτήματος. Η αποζημίωση έχει χαρακτήρα
ανταλλάγματος για την ωφέλεια που αποκομίζει αυτός από τη χρήση του. Το πρωτόκολλο
εκδίδεται από την Κτηματική Υπηρεσία. Αρμόδιος για την κοινοποίηση της ανακοπής είναι
ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας που εξέδωσε το πρωτόκολλο και δεν απαιτείται
πρόσθετη κοινοποίηση στον Υπουργό των Οικονομικών. Λόγος ανακοπής ότι το πρωτόκολλο
στερείται αιτιολογίας. Απορρίπτεται. Ελλιπής λόγος ανακοπής. Περιστατικά. 442/672
Πρωτόκολλο αποζημίωσης σε βάρος όσων χρησιμοποιούν αυθαιρέτως ακίνητα του δημοσίου.
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Εκδίδεται από τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας και σ’ αυτόν κοινοποιείται η ανακοπή
του ενδιαφερομένου. Πρόσθετη κοινοποίηση στων Υπουργό Οικονομικών δεν απαιτείται.
Κοινοποιείται όμως οπωσδήποτε στον υπουργό η ανακοπή του Κ.Ε.Δ.Ε. 817/693
Κ.Ε.Δ.Ε. Το δημόσιο εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προς τον
οποίο στρέφεται και κοινοποιείται κάθε δικόγραφο με την ποινή του απαραδέκτου. Σε κάθε
όμως περίπτωση απαιτείται και κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών- πάλι με την ποινή του
απαραδέκτου. Πίνακας κατάταξης. Απαραίτητες οι πιο πάνω κοινοποιήσεις. Ανακοπή κατά του
πίνακα κατάταξης. Η προθεσμία για το δημόσιο είναι τριάντα ημέρες. Περιστατικά. 1323/722

Φ
Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. Αγωγή για διεκδίκηση του. Είναι νόμιμη. Περιστατικά. 548/677

Φωτογραφία
Πνευματική ιδιοκτησία. Περιλαμβάνει το περιουσιακό δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου
και το προσωπικό δικαίωμα προστασίας του προσωπικού δεσμού με το προϊόν .Έννοια
των δικαιωμάτων αυτών. Έννοια του πνευματικού έργου. Προστασία των δικαιωμάτων του
δημιουργού. Φωτογραφία. Πότε είναι έργο και πνευματική ιδιοκτησία. Περιστατικά. 733/103

Χ
Χείμαρρος
Κοινής χρήσεως πράγματα. Έννοια. Τέτοια είναι και τα αενάως και ελευθέρως ρέοντα
ύδατα που σχηματίζουν ποταμό, αδιαφόρως αν είναι πλεύσιμος ή όχι, μεγάλος ή μικρός
καθώς και το υπό την κοίτη του καταλαμβανόμενο έδαφος. Όλα αυτά ανήκουν στο
δημόσιο εφόσον δεν ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στα μη
αενάως ρέοντα ύδατα των χειμάρρων (ομβρίων), η κοίτη των οποίων δεν είναι τέτοιας
χρήσεως και η κυριότης επί του καταλαμβανομένου εδάφους δεν απόλλυται με την
κατάκλιση του από τον ρούν των ομβρίων υδάτων. Χείμαρροι δηλαδή ποταμοί που
ρέουν μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή μετά από βροχή υφιστάμενοι κατά την έναρξη
ισχύος του ΑΚ (23-2-1946) επί δύο συνεχόμενες γενεές( που η κάθε μία ανέρχεται σε
40 έτη), έχουν προσλάβει την ιδιότητα του κοινόχρηστου πράγματος και ανήκουν στο
δημόσιο. Αυτό ισχύει και για την κοίτη των χειμάρρων. Κοίτη ποταμού μη πλεύσιμου.
Έννοια και ερμηνεία άρθρων 1071 και 1072 ΑΚ. 713/181

Χρέη κληρονομίας
Διανομή. Αξιώσεις μεταξύ των κοινωνών. Οι αξιώσεις αυτές μπορούν να ασκηθούν με αυτοτελή
ένσταση ή παρεμπίπτουσα αγωγή: Ο κοινωνός μπορεί ακόμα εφόσον κατέχει το πράγμα, να
ασκήσει και το δικαίωμα επίσχεσης. Αυτά ισχύουν και όταν πρόκειται για διανομή κληρονομιαίων
ακινήτων. Χρέη της κληρονομίας προτείνονται απαράδεκτα με ένσταση στην αγωγή διανομής ενώ
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ένσταση για αξιώσεις από δαπάνες καλλιέργειας ακινήτων πρέπει να είναι ορισμένη. 104/332

Χρηματική ικανοποίηση
Χρηματική ικανοποίηση. Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού προσώπου σε τροχαίο
ατύχημα, δεν δικαιούνται κατά το νόμο ηθικής αποζημίωσης οι στενοί συγγενείς του
τραυματισθέντος καθώς και οι γονείς του. 14/62
Εμπορικός αντιπρόσωπος. Έννοια. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Έννοια. Καταναλωτής.
Προστασία του. Στο προστατευτικό πεδίο του ν. 2251/94 για την προστασία των καταναλωτών
δεν περιλαμβάνεται και η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης του λόγω ηθικής βλάβης κατά του
παραγωγού ελαττωματικού προϊόντος, η οποία μπορεί να θεμελιωθεί μόνο επί των κοινών
διατάξεων του ΑΚ για τις αδικοπραξίες εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους.
Συνεπώς απαιτείται παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά με την οποία συνδέεται η αντικειμενική
βλαπτική ελαττωματικότητα του προϊόντος. Η συμπεριφορά είναι παράνομη όχι μόνο όταν
προσκρούει σε συγκεκριμένο κανόνα δικαίου αλλά και όταν εξέρχεται από τα όρια των χρηστών
ηθών όπως τα όρια αυτά προκύπτουν από το άρθρο 5 του Συντάγματος, 200, 281 και 288
ΑΚ. Κοινή συνισταμένη των υποχρεώσεων του παραγωγού είναι η οργάνωση της παραγωγής
με τρόπο που να εξυπηρετείται η γενική υποχρέωση πρόνοιας μέσω κυρίως του ελέγχου του
προϊόντος και της πληροφορήσεως του καταναλωτικού κοινού. Περιστατικά. 183/484
Οδός δημοτική κοινόχρηστη. Παρεμπόδιση από ιδιοκτήτη ακινήτου που εφάπτεται
με τη δημοτική οδό με την τοποθέτηση του αυτοκινήτου του τη χρήση άλλου γείτονα.
Είναι παράνομη πράξη γιατί αντίκειται κυρίως στο γενικό καθήκον του να μη ζημιώνει
κανείς υπαίτια άλλον. Καταδίκη του υπαίτιου σε χρηματική ικανοποίηση 500 Ευρώ.
Περιστατικά. 262/670

Χρηματιστηριακές συναλλαγές
Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Έννοια. Μεταξύ αυτών υπάγονται και η πώληση και η αγορά τοις
μετρητοίς χρηματιστηριακών πραγμάτων καθώς και η παραγγελία αγοραπωλησίας μετοχών
που προσομοιάζει με την εμπορική παραγγελία. Η παραγγελία χρηματιστηριακής συναλλαγής
(ή σύμβαση παροχής επενδυτικών παροχών) έχει ως αντικείμενο αφενός την ανάληψη από
τον παραγγελιοδόχο της υποχρέωσης να εκτελέσει την παραγγελία (εντολή) του πελάτη
(παραγγελέα) για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών πραγμάτων με την κατάρτιση στο δικό
του όνομα αλλά για λογαριασμό του παραγγελέα πελάτη του, ως αντιπρόσωπος του της κύριας
χρηματιστηριακής σύμβασης, δηλαδή της αγοράς ή πώλησης μετοχών κ.λ.π και αφετέρου την
ανάληψη από τον παραγγελέα πελάτη της υποχρέωσης να καταβάλει στον παραγγελιοδόχο
χρηματιστή την αμοιβή (προμήθεια) για την διεκπεραίωση της χρηματιστηριακής συναλλαγής.
Ευθύνη από την σύμβαση και την αδικοπραξία. Πότε. Μόνη η αθέτηση της συμβάσεως
χρηματιστηριακής συναλλαγής, δεν συνιστά αδικοπραξία. Περιστατικά. 449/513

Χρηματική ποινή
Χρηματική ποινή (άρθρο 205 Κ.Πολ.Δ.) στο διάδικο, στο νόμιμο αντιπρόσωπο του ή
στο δικαστικό του πληρεξούσιο για παράβαση του άρθρου 205 ΚΠολΔ. Αν επιβληθεί η
ποινή στο διάδικο χωρεί έφεση μόνο αν αυτό είναι επιτρεπτό για την κύρια υπόθεση.
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Αν επιβλήθηκε η ποινή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή το δικαστικό πληρεξούσιο δεν χωρεί
έφεση, χωρεί όμως ανακοπή κατά το άρθρο 583 ΚΠολΔ. Περιστατικά. 766/408

Χρησιδάνειο
Χρησιδάνειο. Ο χρήστης οφείλει αποζημίωση για τα ελαττώματα (νομικά ή πραγματικά) του
πράγματος που την ύπαρξη τους αποσιώπησε με δόλο. Η μη ανακοίνωση του ελαττώματος
στο χρήστη από υπαίτια άγνοια δεν μπορεί να στηρίξει ευθύνη της διάταξης του άρθρου 914
ΑΚ. 77/65
Χρησιδάνειο. Αορίστου χρόνου. Καταγγελία της σύμβασης από τον χρήστη. Η συντηρητική
κατάσχεση του χρησιδανεισθέντος πράγματος (ακινήτου) από τον χρησάμενο, δεν έχει έννομη
σημασία. Μπορεί δηλαδή ο χρήστης να εκμισθώσει μετά την παράδοση του πράγματος
σε τρίτον γιατί αυτή η (εκμίσθωση) δεν απαγορεύεται από τη συντηρητική κατάσχεση(715
ΑΚ). Ένδικα μέσα του χρήστη για την έξωση του χρησαμένου (αγωγή κυριότητας, αγωγή
με βάση τη σύμβαση του χρησιδανείου και αγωγή περί νομής). Αλυσιτελώς προβάλλεται
από το χρησάμενο η ετήσια παραγραφή της νομής αφού ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα
δικαιώματα του από τη σύμβαση του χρησιδανείου. 1261/166

Χρησικτησία
Αποδοχή κληρονομιάς. Δεν απαιτείται για να αποκτήσει ο κληρονόμος τη νομή του
κληρονομουμένου ούτε για την προσμέτρηση του χρόνου χρησικτησίας του προκατόχου
του όταν ενάγει με βάση την έκτακτη χρησικτησία. Περιστατικά. 1158/60
Πραγματική δουλεία. Μπορεί να αποκτηθεί και με έκτακτη χρησικτησία. Πολλοί δικαιούχοι της
δουλείας. Έκαστος έχει δικαίωμα σε περίπτωση προσβολής να ζητήσει από τον προσβολέα
την αναγνώριση της δουλείας και την άρση της προσβολής. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του
δικαστηρίου θα κριθεί από την αξία που έχει η δουλεία για το δεσπόζον ακίνητο. 352/173
Αγωγή περί διανομής. Καθένας από τους διάδικους μπορεί να ισχυρισθεί ότι είναι
αποκλειστικός κύριος του επίδικου, οπότε αν αποδειχθεί ο ισχυρισμός αυτός, αποκλείεται
η διανομή. Παρέμβαση κύρια. Στη δίκη διανομής μπορεί να παρέμβει κυρίως τρίτος και να
ζητήσει για τον εαυτό του ολόκληρο ή μέρος από το αντικείμενο της δίκης. Χρησικτησία
τακτική. Απαιτείται νόμιμος τίτλος. Ελαττώματα κείμενα εκτός αυτού όπως η έλλειψη
κυριότητας στο πρόσωπο του μεταβιβάζοντος, καλύπτεται με την τακτική χρησικτησία
αν συντρέχουν και οι λοιποί όροι (καλή πίστη κλπ). Περιστατικά. 1157/192
Πραγματική δουλεία. Δυνατό να αποκτηθεί και με έκτακτη χρησικτησία αν ο κύριος του
δεσπόζοντος ακινήτου ασκήσει τις πράξεις που συνιστούν το περιεχόμενο της επί είκοσι
έτη με διάνοια εμπραγμάτου δικαιούχου και όχι από οικειότητα ή κατά παράκληση. Το
δικαίωμα της δουλείας (διόδου) εκτείνεται μόνον έως την εξυπηρετούμενη ανάγκη το
μέγεθος της οποίας κρίνεται αντικειμενικώς με κρίσιμο χρόνο εκείνον της συστάσεως της.
Αν δουλεία αποκτηθεί με έκτακτη χρησικτησία ως χρόνος υπάρξεως τη οιονεί νομής με
διάνοια δικαιούχου θεωρείται ο χρόνος έναρξης της οιονεί νομής. Διαίρεση του δεσπόζοντος
κτήματος. Η δουλεία εξακολουθεί να υπάρχει στο ακέραιο για καθένα από τα τμήματα του
προέκυψαν από τη διαίρεση. Στοιχεία αγωγής για την προσβολή της δουλείας. 1179/195
Δουλεία πραγματική (οδού). Αποκτάται και με έκτακτη χρησικτησία και καταργείται (αποσβήνεται)
όταν παύσει η παροχή ωφελείας ή χρησιμότητας από το δουλεύον ακίνητο λόγω αυτάρκειας

912

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

του δεσπόζοντος. Ειδικότερα η δουλεία οδού πρέπει να θεωρηθεί ότι αποσβέσθηκε όταν το
δεσπόζον εξυπηρετείται με άλλη όμοια οδό. Ο κύριος του δουλεύοντος μπορεί να απαιτήσει έναντι
προκαταβολής της απαιτούμενης δαπάνης να μεταβληθεί ο τρόπος που ασκείται η δουλεία αν ο
οικονομικός σκοπός πραγματοποιείται εξίσου με αυτήν τη μεταβολή και ο μέχρι τώρα τρόπος της
άσκησης της είναι γιαυτό ιδιαίτερα επαχθής. Το ίδιο ισχύει και για τη θέση όπου ασκείται η δουλεία
(1128 ΑΚ). Στοιχεία της σχετικής αγωγής για την μεταβολή για να είναι ορισμένη. Περιστατικά.
1199/197
Δημόσιες γαίες κατά το οθωμανικό δίκαιο. Ανήκουν κατά κυριότητα στο τούρκικο δημόσιο
και ο ιδιώτης δεν μπορούσε να αποκτήσει κυριότητα με χρησικτησία. Κατά το προϊσχύσαν
του ΑΚ δίκαιο ήταν δυνατή η κτήση κυριότητας από ιδιώτη με έκτατη χρησικτησία στα
δημόσια κτήματα εφόσον η τριαντακονταετής νομή του είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915.
Λειβάδια και βοσκότοποι. Δυνατή η κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία και εφόσον η
τριαντακονταετής νομή είχε συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915. Περιστατικά. 1216/202

Χρηστά ήθη
Η συμπεριφορά είναι παράνομη όχι μόνο όταν προσκρούει σε συγκεκριμένο κανόνα δικαίου
αλλά και όταν εξέρχεται από τα όρια των χρηστών ηθών όπως τα όρια αυτά προκύπτουν
από το άρθρο 5 του Συντάγματος, 200, 281 και 288 ΑΚ. Περιστατικά. 183/484
Έννοια χρηστών ηθών. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Έννοια και προϋποθέσεις. Εφαρμόζονται
συμπληρωματικά και στο επικουρικό ή βιομηχανικό σήμα εφόσον η προστασία που
παρέχουν οι ειδικές διατάξεις περί σημάτων (ν. 2239/1994) δεν επαρκεί. Αθέμιτος
ανταγωνισμός δεν χωρεί χωρίς δυνατότητα προκλήσεως συγχύσεως. Καταχρηστική
άσκηση του δικαιώματος. Έννοια και προϋποθέσεις. Περιστατικά. 1023/542

Χρυσός
Δάνειο σε ξένο νόμισμα (δολλάρια Αυστραλίας) ή με ρήτρα δολλαρίου. Είναι νόμιμο.
Απαγορεύεται όμως το δάνειο σε χρυσό. 606/236

Ψ
Ψυχική οδύνη
Οικογένεια. Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης. Δικαιούμενα πρόσωπα
είναι και οι αγχιστείς πρώτου βαθμού (πεθερός, πεθερά, γαμπρός, νύφη), όχι όμως και
αγχιστείς πέραν του πρώτου βαθμού όπως είναι από αδελφή γαμπρός και ανεψιός.
Ποια άλλα πρόσωπα δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση (σύζυγος, κατιόντες, ανιόντες,
αδελφοί και οι κληρονόμοι από διαθήκη). Πρόσωπα που συζούσαν με ελεύθερη
συμβίωση χωρίς καμία πρόθεση για μελλοντική σύναψη γάμου δεν δικαιούνται. 224/72
Οικογένεια. Ποίοι δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση για ψυχική οδύνη. 601/92
Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή οι κληρονόμοι του έχουν το δικαίωμα να εγείρουν την
αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσουν σύμφωνα με τα άρθρα 297, 298 και 914 ΑΚ
πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή
των προστηθέντων από αυτόν προσώπων ή όταν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων
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νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων σ’ αυτές,
βρίσκεται δε σε αιτιώδη συνάφεια με την μη τήρηση των διατάξεων αυτών. Δεν αρκεί δηλαδή
το ατύχημα να επήλθε από τη μη τήρηση των όρων που επιβάλλονται μόνο από την κοινή
αντίληψη, την υποχρέωση πρόνοιας και από απαιτούμενες στις συναλλαγές επιμέλεια
χωρίς να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόμου. Στην αντίθετη περίπτωση ο παθών ή
οι κληρονόμοι του δικαιούνται ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, αρκεί να συνετέλεσε στην
επέλευση του ατυχήματος και πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν
κατά την έννοια του άρθρ. 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια τους.
Περιστατικά. 855/619

