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Άποψη για ένα νομικό θέμα προίκας
του Δημητρίου Ζηνόζη
Α) Τα πρόσωπα και τα γεγονότα
1. ο ΑΑ τέλεσε (δεύτερο) γάμο με την ΒΒ κατά το έτος 1962. Από το γάμο
αυτό δεν απόκτησε τέκνα. Από τον πρώτο γάμο είχε αποκτήσει τις θυγατέρες του
ΓΓ και ΔΔ.
2. Με το προικοσυμβόλαιο 14329/9.6.1966 του Συμβολαιογράφου Πατρών
ΧΧ, έλαβε ως προίκα το μισό αδιαίρετα ενός ακινήτου που βρίσκεται στην Πάτρα.
Η προίκα δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1413 Α.Κ., όπως ίσχυε τότε. Έτσι η προίκα ήταν διατετιμημένη και συνεπώς ο προικολήπτης, όπως αναφέρεται στο προικοσυμβόλαιο «καθίσταται δια του παρόντος απόλυτος κύριος, νομεύς και κάτοχος
και δικαιούται από σήμερον και εφεξής να το διαθέτει ως βούλεται και κατά πλήρες ιδιοκτησία δικαίωμα, υπόχρεος εις την επιστροφήν της συμφωνηθείσης αξίας
δρ. 60.000….κ.λ.π.»
3. Ο ΑΑ αποβίωσε στις 6.4.1980 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τους
μοναδικούς και πλησιέστερους συγγενείς του, δηλαδή από τη σύζυγό του και υπέρ
της οποίας είχε συσταθεί η προίκα ΒΒ (σε ποσοστό 2/8) και τις θυγατέρες του ΓΓ
και ΔΔ σε ποσοστό 3/8 η κάθε μία.
4. Η σύζυγός του ΒΒ αποβίωσε κατά το έτος 2005 χωρίς να αποδεχθεί την
κληρονομιά του συζύγου της.
Αντίθετα οι δύο θυγατέρες προσήλθαν στο συμβολαιογράφο Πατρών ΨΨ
στις 7.2.2007 και με σχετική πράξη αποδοχής, αποδέχθηκαν την κληρονομιά του
πατέρα τους κατά το πιο πάνω ποσοστό (3/8 η κάθε μία) για το προικώο ακίνητο,
το οποίο θεωρούσαν ότι είναι της αποκλειστικής κυριότητάς του.
Β) Το πρόβλημα
5. Το πρόβλημα είναι αν έπραξαν νόμιμα οι δύο θυγατέρες που θεώρησαν
το προικώο διατετιμημένο ακίνητο ως περιουσιακό στοιχείο του πατέρα τους ή ανήκε αυτό στη δεύτερη σύζυγό του και προικολήπτρια. Και περαιτέρω το ερώτημα είναι αν απόκτησαν κάποιο δικαίωμα κυριότητας οι θυγατέρες από τη (νόμιμη ή παράνομη) αποδοχή της κληρονομίας του πατέρα τους.
Γ) Οι σχετικές διατάξεις
6. Όπως λέχθηκε πιο πάνω, η προίκα δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1413
Α.Κ., όπως ίσχυε κατά το χρόνο εκείνο.
Σύμφωνα με το άρθρο 1426 Α.Κ. (όπως ίσχυε κατά τον ίδιο χρόνο) «λυθέντος του γάμου η προιξ αποδίδεται εις την γυναίκα ή τους κληρονόμους αυτής,
παύει δε πάσα διοίκησις και επικαρπία του ανδρός επί των προικώων».
Στο άρθρο αυτό (1426) με το ν. 987/1979 (άρθρο 1 παρ.2) προστέθηκε η
εξής δεύτερη παράγραφος:
«Ακίνητα των οποίων κυριότης μετεβιβάσθη εις τον άντρα λόγω προικός
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κατά το άρθρο 1413, σωζόμενα εις την περιουσίαν αυτού κατά την λύσιν του γάμου, περιέρχονται αυτούσια αυτοδικαίως εις την γυναίκα ή τους κληρονόμους
της». Έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίσθηκε η 16.10.1979. (Άρθρο 4 του
ιδίου νόμου).
7. Μετά ταύτα επακολούθησε ο ν. 1329/1983 με τον οποίο καταργήθηκαν όλες
οι διατάξεις του τετάρτου κεφαλαίου του Α.Κ. που αφορούν την προίκα (άρθρο 15ν.
1329/1983). Έτσι με την κατάργηση αυτή, κάθε συμφωνία για προίκα είναι άκυρη.
8. Στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει έχουμε τις εξής κρίσιμες ημερομηνίες:
α) Σύσταση της (διατετιμημένης) προίκας 9.6.1066.
β) λύση του γάμου (με το θάνατο του προικολήπτη) 6.4.1980.
γ) Έναρξη ισχύος του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 987/1979 η 16.10.1979
και
δ) Έναρξη ισχύος του ν. 1329/1983 η 18.2.1983.
Ώστε, στην περίπτωσή μας η λύση του γάμου εμπίπτει στο χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης ισχύος του ν. 987/1979 (16.10.1979) και της έναρξης ισχύος του ν. 1329/1983 με το άρθρο 15 εδ. Β που καταργήθηκαν όλες οι διατάξεις του
Α.Κ. που αφορούν την προίκα.
Δ) Το ερώτημα
9. Τελικά, το ερώτημα είναι: σε ποιόν από τους συζύγους ανήκε το ακίνητο
με τη λύση του γάμου το έτος 1980;
Η νομολογία δέχθηκε (Εφ. Δωδ. 228/1989 ΝοΒ 38/1022, ολομέλεια του
Αρείου Πάγου 19/1992, Ελ. Δικ. 1992/14 34-35) ότι οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται για τους γάμους που λύθηκαν μετά την ημερομηνία της 16.10.1979 και όχι
για γάμους που λύθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή.
Στην περίπτωσή μας, ο γάμος λύθηκε, όπως λέχθηκε μετά την ημερομηνία
αυτή (16.10.1979) δηλαδή λύθηκε στις 6.4.1980. Άρα το προικώο ακίνητο ανήκε
στη σύζυγο και όχι στους κληρονόμους του προικολήπτη.
Ε) Έχει νομική αξία αποδοχής της κληρονομίας από τις θυγατέρες;
10. Οι θυγατέρες με την αποδοχή της κληρονομίας του πατέρα τους δεν
απόκτησαν κανένα δικαίωμα και μάλιστα κυριότητας επειδή και ο πατέρας τους δεν
είχε τέτοιο δικαίωμα κατά το θάνατό του. Κι αυτό σύμφωνα με τον κανόνα nemo
plus juris ad alium transfere potest quam ipse habent (ουδείς μετάγει πλέον ου έχει
δικαιώματος). (Εφ. Πατρ. 1197/2007 αδημ.)
Δ. Χρειάζεται η διατύπωση ενώπιον του συμβολαιογράφου κατά το
π.δ. 157/1980;
Νομίζω ότι σήμερα, μετά την ισχύ των άρθρων 56 και 57 του ν. 1329/83, δεν
απαιτούνται οι διατυπώσεις. Η σύζυγος αποκτά αυτοδίκαια την κυριότητα, νομή
και κατοχή με τις πιο πάνω διατάξεις (Παπαδημητρίου, σχόλιο στο ΝοΒ 29/156).

Δ.Φ.Ζ
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
25/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Βγενόπουλος, Ιωάννης Κανελλόπουλος).
Δικαιοπραξία άκυρη λόγω παράβασης των χρηστών ηθών (178ΑΚ).
Ποιά στοιχεία πρέπει να συντρέχουν για την ακυρότητα.

Κατά τη διάταξη του άρθρου
178ΑΚ, δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα
χρηστά ήθη είναι άκυρη. Περαιτέρω κατά
τη διάταξη του άρθρου 179ΑΚ άκυρη ως
αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως
η δικαιοπραξία με την οποία δεσμεύεται
υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου
ή η δικαιοπραξία με την οποία εκμεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα ή την απειρία του άλλου και πετυχαίνει έτσι να συνομολογήσει ή να πάρει για
τον εαυτό του ή τρίτο, για κάποια παροχή
περιουσιακά ωφελήματα που κατά τις περιστάσεις βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία προς την παροχή.
Από τις διατάξεις του δευτέρου από
τα άρθρα αυτά προκύπτει ότι για να χαρα-

κτηρισθεί δικαιοπραξία ως αισχροκερδής
και συνεπώς άκυρη λόγω αντιθέσεως της
προς τα χρηστά ήθη, απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικώς τρία στοιχεία: α)προφανής δυσαναλογία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής, β)ανάγκη ή κουφότητα ή απειρία του άλλου συμβαλλόμενου και γ)εκμετάλλευση της ανάγκης ή κουφότητας ή
απειρίας του άλλου (ΑΠ 733/1933 Ελλην.
Δνη 36.106). Χαρακτήρα αισχροκερδούς
δικαιοπραξίας δύναται να φέρει κάθε επαχθής δικαιοπραξία περιουσιακού περιεχομένου όπως είναι και η σύμβαση πωλήσεως. Η δυσαναλογία παροχής και αντιπαροχής κρίνεται κατά το χρόνο καταρτίσεως
της συμβάσεως (βλ.Εφ.Αθ. 11401/1980
ΝοΒ 29.1290).

28/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Καλαντζόπουλος, Αλκαίος Βγενόπουλος, Αλέ
ξανδρος Ταφλαμπάς, Παναγής Καππάτος).
Πληρεξουσιότητα.(άρθρου 211 επ.ΑΚ). Δοθείσα με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανακαλείται μόνο με τον ίδιο τρόπο (220 ΑΚ). Καθορισμός του περιεχομένου της ουσιαστικής πληρεξουσιότητας, δηλαδή της αληθινής εξουσίας του αντιπροσώπου. Λαμβάνεται υπόψη η γενικής κατευθύνσεως διάταξη του άρθρου του 200 ΑΚ και το γενικό καθήκον το οποίο έχει ο αντιπρόσωπος όπως κάνει καλόπιστη και σύμφωνη με τα
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χρηστά ήθη χρήση της πληρεξουσιότητας, γιατί το δικαίωμα του πληρεξουσίου δεν
είναι απόλυτο, και περιορίζεται και για τον τρίτο από τις διατάξεις των άρθρων 200,
281 και 288 Α.Κ. Πράξη του αντιπροσώπου, που αντίκειται προφανώς στα χρηστά
ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό της πληρεξουσιότητας απαγορεύεται και ο
τρίτος δεσμεύεται από την συμπεριφορά (συναλλακτική ευθύτητα) που υπαγορεύεται από καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Περιπτώσεις που ο τρίτος δεσμεύεται.

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 218 εδ. α΄ και 220 ΑΚ
η πληρεξουσιότητα παύει με ανάκληση και, αν δόθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανακαλείται μόνο κατά τον
ίδιο τύπο, διαφορετικά η ανάκληση, ως
αντίθετη σε απαγορευτική διάταξη νόμου
είναι άκυρη κατ’ άρθρο 174 ΑΚ (βλ.ΑΠ
1313/1999 Ελ.Δ/νη 44,784, Εφ.Αθην.
7140/1999 Ελ.Δ/νη 42,811, Εφ.Θεσ.
2721/1990 Αρμ.1990,1073).
Σύμφωνα με το άρθρο 211 Α.Κ.,
δήλωση βουλήσεως από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευόμενου) μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσωπεύσεως ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου. Κατά το άρθρο 216 Α.Κ., η εξουσία αντιπροσωπεύσεως παρέχεται με την
σχετική δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα).
Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις λοιπές του ίδιου κεφαλαίου προκύπτει ότι η αληθινή έκταση της
πληρεξουσιότητας, εφόσον δεν καθορίζεται από τον νόμο ή τις κρατούσες συνήθειες, αποτελεί ζήτημα ερμηνείας της
σχετικής δηλώσεως του κυρίου των υποθέσεων (αντιπροσωπευομένου), σε συνάρτηση με την αρχή της ανεξαρτησίας
της από την βασική σχέση.
Η αρχή αυτή σκοπό έχει να εξυπηρετήσει τα πρόσωπα που μετέχουν
στην εσωτερική σχέση (βασική) μεταξύ
αντιπροσωπευομένου και αντιπροσώπου, αποβλέπει όμως και στην προστασία των τρίτων, οι οποίοι εμπιστεύονται
στην δημοσιότητα της ανακοινώσεως

του κυρίου των υποθέσεων ως προς την
παροχή της πληρεξουσιότητας. Για τον
καθορισμό του περιεχομένου της ουσιαστικής πληρεξουσιότητας, δηλαδή της
αληθινής εξουσίας του αντιπροσώπου,
λαμβάνεται υπόψη η γενικής κατευθύνσεως (και προς τον τρίτο, για τον οποίο
ισχύει «το νοείν ό πάντες νοούσιν») διάταξη του άρθρου 200 Α.Κ. και το γενικό
καθήκον το οποίο έχει ο αντιπρόσωπος
όπως κάνει καλόπιστη και σύμφωνη με
τα χρηστά ήθη χρήση της πληρεξουσιότητας, γιατί το από αυτή δικαίωμα του
πληρεξουσίου δεν είναι απόλυτο, αλλά
περιορίζεται και προσδιορίζεται και για
τον τρίτο από τις διατάξεις των άρθρων
200, 281 και 288 Α.Κ. Κάθε πράξη του
αντιπροσώπου, που αντίκειται προφανώς στην καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή
τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό της
πληρεξουσιότητας απαγορεύεται.
Κατ’ εφαρμογήν αυτού, υπάρχει
κατάχρηση και, συνεπώς, υπέρβαση των
ορίων της ουσιαστικής πληρεξουσιότητας, όταν ο αντιπρόσωπος επιχειρεί στο
όνομα του αντιπροσωπευομένου δικαιοπραξίες, οι οποίες, καίτοι εμπίμπτουν
μέσα στα όρια της πληρεξουσιότητας,
όπως διαγράφονται από την εσωτερική
σχέση, εντούτοις αντιβαίνουν στα καλώς
εννούμενα συμφέροντα του αντιπροσωπευομένου ή στον σκοπό της πληρεξουσιότητας και ουδέποτε θα επιχειρούνταν
από αυτόν. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο αντιπρόσωπος ότι η συναπτόμενη
δικαιοπραξία είναι αντίθετη στα συμφέροντα του αντιπροσωπευομένου ή στον
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σκοπό της πληρεξουσιότητας, αλλά αρκεί ότι όφειλε, σύμφωνα με τα κρατούντα συναλλακτικά ήθη, να γνωρίζει αυτήν
την αντίθεση. Τέτοια περίπτωση υπάρχει όταν η αντίθεση είναι προφανής (βλ.
ΑΠ 466/1977 ΝοΒ 26,47).
Αλλά ακόμα και ο τρίτος δεν μπορεί
να στηριχθεί στην τυπική πληρεξουσιότητα
αν, κατά τον χρόνο που συναλλασσόταν με
τον αντιπρόσωπο, παρέβη υπαίτια την επιβαλλόμενη σ’αυτόν υποχρέωση (ΑΚ 197)
της τηρήσεως έναντι του αντισυμβαλλομένου του, που ουσιαστικά είναι ο αντιπροσωπευόμενος, την από την καλή πίστη και τα
συναλλακτικά ήθη υπαγορευόμενη συμπεριφορά (συναλλακτική ευθύτητα).
Ειδικότερα ο τρίτος δεν μπορεί να
επικαλεσθεί το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας, που δημόσια ανακοινώθηκε
με το πληρεξούσιο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εάν ενήργησε σε συνεννόηση με τον αντιπρόσωπο και με την πρόθεση να βλάψουν αμφότεροι τον αντιπροσωπευόμενο (συμπαιγνία), που είναι ακραία περίπτωση, β)Εάν γνώριζε
απλώς, κατά την κατάρτιση της κρίσιμης
δικαιοπραξίας με τον αντιπρόσωπο, ότι
ο τελευταίος παραβίαζε τις εσωτερικές
σχέσεις του με τον αντιπροσωπευόμενο, ή ότι καταχράται της πληρεξουσιότητας, και γ)Εάν απλώς όφειλε να γνωρίζει
τα προαναφερόμενα περιστατικά, επιδεικνύοντας την συνηθισμένη επιμέλεια. Τεκμαίρεται δε κατ’αρχήν (λογικά) ότι ο τρίτος γνώριζε όλα τα περιστατικά τα οποία
γνώριζε κάθε συνηθισμένος άνθρωπος
που θα βρισκόταν στην θέση του, γιατί
μόνο κατ’εξαίρεση μπορεί να γίνει δεκτό
«το μη νοείν ο πάντες νοούσιν».
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις
υπάρχει ακυρότητα της δικαιοπραξίας
που έγινε στο όνομα του αντιπροσωπευομένου, είτε διότι δεν εμπίπτει στην εξουσία αντιπροσωπεύσεως (ΑΚ 200),είτε

11

διότι εμπίπτει στα άρθρα 178 και 179
είτε διότι δεν εκπληρώθηκε η υποχρέωση του αντιπροσώπου σύμφωνα με
το άρθρο 288, είτε, τέλος, διότι υπάρχει παραβίαση των ορίων του άρθρου
281 ΑΚ με τα οποία (όρια) σκοπείται να
παταχθεί η κακοπιστία και ανηθικότητα
στις συναλλαγές και γενικά στην άσκηση
κάθε δικαιώματος (βλ. και ΑΠ 1228/1987
ΝοΒ 36,1442, ΕφΑθην 4029/1978 Αρμ.
ΛΓ΄, 509, ΕφΘεσ 1010/1993 Αρμ. 1994,
1019, Ι.Δεληγιάννη, Η κατάχρηση της
πληρεξουσιότητας στο ελληνικό αστικό
δίκαιο, Αρμ.ΛΑ΄, 509 επ.)….
Επομένως υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση κατάχρηση της εξουσίας
αντιπροσωπεύσεως των εφεσιβλήτων από
τον αντιπρόσωπο τους, πρώτο εκκαλούντα, η οποία (κατάχρηση) παράγει κατ’αρχήν ενοχικές συνέπειες (ενδεχομένως και
αποζημιώσεως των αντιπροσωπευομένων
εκ μέρους του αντιπροσώπου).
Ερευνητέον όμως είναι εν προκειμένω αν η τέτοια κατάχρηση επέφερε και
«εμπράγματη» συνέπεια με την έννοια της
ακυρότητας της δικαιοπραξίας που επιχείρησε ο πληρεξούσιος, πρώτος εκκαλών,
όπως δέχθηκε η εκκαλουμένη απόφαση.
Από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα δεν αποδείχθηκε ότι η τέταρτη
εκκαλούσα που ενήργησε κατά την κατάρτιση της επίδικης δικαιοπραξίας ως αντιπρόσωπος του δευτέρου και τρίτης των εκκαλούντων (οι οποίοι ως αλλοδαποί υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού σε ουδεμία επαφή ήλθαν είτε με τον πρώτο εκκαλούντα είτε με τις εφεσίβλητες) παρέβη
υπαίτια την επιβαλλόμενη σ’ αυτήν υποχρέωση (ΑΚ 197) της τηρήσεως έναντι των
αντισυμβαλλομένων της που ουσιαστικά
ήσαν οι αντιπροσωπευόμενες εφεσίβλητες της υπαγορευόμενης από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη συμπεριφοράς (συναλλακτική ευθύτητα).

12

Ειδικότερα δεν αποδείχθηκε :α)
ότι η τετάρτη εκκαλούσα ενήργησε σε
συνεννόηση με τον αντιπρόσωπο, πρώτο εκκαλούντα, και με την πρόθεση να
βλάψουν αμφότεροι τις αντιπροσωπευόμενες, γεγονός που ούτε και οι ίδιες οι
εφεσίβλητες επικαλούνται στην κρινόμενη αγωγή τους, β)ότι αυτή γνώριζε, κατά
την κατάρτιση της επίδικης δικαιοπραξίας με τον ως άνω αντιπρόσωπο των εφεσιβλήτων, ότι αυτός καταχράται της πληρεξουσιότητας και γ) ότι όφειλε να γνωρίζει ότι ο αντιπρόσωπος καταχράται της
πληρεξουσιότητας επιδεικνύοντας την
συνηθισμένη επιμέλεια.
Ειδικότερα όσον αφορά στο τίμημα της πωλήσεως αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Το δεύτερο από τα επίδικα οικόπεδα που δεν είναι ενιαίο με το πρώτο
αλλά χωρίζεται από αυτό με δημοτική
οδό, συνεπεία προεκτεθείσας ρυμοτομήσεως τμήματος αυτού, ήταν μη άρτιο
και μη οικοδομήσιμο με αποτέλεσμα την
μεγάλη πτώση της αγοραίας αξίας του.
Εξάλλου το πρώτο οικόπεδο, εκτάσεως
511,80 τ.μ., ήταν ιδιαίτερα επικλινές με
κλίση σχεδόν 45 μοιρών, βρισκόταν 10
μέτρα κάτω από το επίπεδο της δημοτικής οδού και είχε σαθρό υπέδαφος (βλ.
κατάθεση αρχιτέκτονος Γ.Δ. που εκπόνησε την μελέτη και επέβλεψε τις εργασίες ανεγέρσεως διώροφης οικοδομής)
με αποτέλεσμα να υποβληθούν οι αγοραστές του (2ος και 3η των εκκαλούντων) σε μεγάλες δαπάνες για την εκσκαφή των θεμελίων και την στατική ενίσχυση της οικοδομής ενόψει και της μεγάλης σεισμικότητας που παρατηρείται
στην περιοχή των Επτανήσων, οι οποίες
αύξησαν το κόστος κατασκευής της οικοδομής κατά ποσοστό 30 % περίπου
(βλ. κατάθεση παραπάνω μάρτυρος).
Η μορφολογική αυτή ιδιαιτερότητα
του οικοπέδου και η σαθρότητα του υπεδά-
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φους του που απαιτούσαν μεγάλες δαπάνες
για την ανοικοδόμηση του, απέτρεπαν πολλούς από τους επισκέπτες της Ιθάκης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αγορά του και
το γεγονός τούτο προκαλούσε οπωσδήποτε πτώση της αγοραίας αξίας του.
Εξάλλου στην περιοχή όπου κείται αυτό δεν είχαν γίνει αγοραπωλησίες
ακινήτων κατά τα τελευταία προ της πωλήσεως του έτη αλλά ούτε και προσκομίζονται συγκριτικά στοιχεία από τους διαδίκους και συνεπώς δεν αποδεικνύεται ο
ισχυρισμός των εφεσιβλήτων ότι η αγοραία αξία του ανερχόταν στο ποσόν των
115.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται υπερβολικό ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων.
Αντιθέτως αποδείχθηκε ότι η αγοραία αξία που δεν υπερέβαινε εκείνη
που καθορίσθηκε με το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο δηλαδή το συνολικό ποσόν των 29.514 ευρώ και συγκεκριμένα
το ποσόν των 22.530 ευρώ για το πρώτο και το ποσόν των 6.984 ευρώ για το
δεύτερο. Η ανωτέρω κρίση του Δικαστηρίου ενισχύεται και από την προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως από τους εκκαλούντες το πρώτον ενώπιον του Δικαστηρίου
τούτου υπ’αριθμ. πρωτ. 1544/22.9.2008
βεβαίωση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
Ιθάκης, σύμφωνα με την οποία η τιμή των
οικοπέδων στην περιοχή «ΓΑΡΔΕΛΑΚΙ»,
όπου βρίσκονται τα επίδικα (και η οποία
δεν είχε ενταχθεί στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού), ανερχόταν
κατά το έτος 2002 σε 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο βάσει συγκριτικών στοιχείων, ήταν δηλαδή κατώτερη του τιμήματος
με το οποίο πωλήθηκε το πρώτο οικόπεδο(44 ευρώ το τετρ.μέτρο) και ελαφρώς
ανώτερη του τιμήματος με το οποίο πωλήθηκε το στερούμενο οικοπεδικής αξίας
δεύτερο ακίνητο (28 ευρώ το τετρ.μέτρο).
Εκτός του ανωτέρω τμήματος
όμως οι αγοραστές βαρύνθηκαν και με
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τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τους φόρους αλλά και με την αμοιβή του παραστάντος κατά την σύνταξη του συμβολαίου δικηγόρου των πωλητριών. Συνεπώς το τίμημα της πωλήσεως των ανωτέρω ακινήτων δεν αφίστατο της αγοραίας αξίας αυτών και μάλιστα σε τέτοιο ποσόν ώστε να προκληθούν υπόνοιες στην
τετάρτη εκκαλούσα, αντιπρόσωπο των
αγοραστών, για την αληθή βούληση των
αντιπροσωπευθεισών πωλητριών. Αλλά
ούτε και η παλαιότητα της χορηγηθείσας
πληρεξουσιότητας μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε υπόνοια σ’αυτήν για
την πραγματική βούληση των πωλητριών ενόψει του ότι: α) ο αντιπρόσωπος
τους που είχε και την ιδιότητα του δικηγόρου, διαβεβαίωσε αυτήν, κατά τα ανωτέρω, ότι η πληρεξουσιότητα που του είχε
χορηγηθεί από τις εφεσίβλητες δεν είχε
ανακληθεί ούτε είχε χάσει την ισχύ της με
οποιονδήποτε τρόπο (βλ.2η σελίδα πωλητηρίου συμβολαίου), β) από την συνεργασία που είχε ο σύζυγος της κατά
το παρελθόν με τον πρώτο εκκαλούντα
γνώριζε ότι αυτός διαχειριζόταν την ακίνητη περιουσία των εφεσιβλήτων στην
Ιθάκη και ήταν ο μόνος που επισκεπτόταν το νησί και επόπτευε τα επίδικα ακίνητα τους και μάλιστα είχε καταβάλει και
χρήματα κατά το έτος 2000 για την πληρωμή συνεργείου που προέβη στον καθαρισμό των επιδίκων, ενώ είχε εκφράσει επανειλημμένως την βούληση του
για ανεύρεση αγοραστών των επιδίκων
και γ) οι εφεσίβλητες ήσαν άγνωστες
στην αντιπρόσωπο, διέμεναν μονίμως
στο εξωτερικό και δεν είχε την δυνατότητα να επικοινωνήσει με αυτές (είτε τηλεφωνικώς είτε κατ’ άλλον τρόπο) ώστε
να τις ρωτήσει για την αληθή τους βούληση. Αλλά ούτε και οι αντιπροσωπευόμενοι από αυτήν αγοραστές, οι οποίοι
ανήγειραν διώροφη οικοδομή με υπόγειο
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στο πρώτο οικόπεδο, είχαν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τις άγνωστες σ’ αυτούς πωλήτριες και να ενημερωθούν για την αληθή τους βούληση.
Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση η ανωτέρω αντιπρόσωπος δεν
είχε λόγους να αμφιβάλλει ότι ο πρώτος εκκαλών συμβαλλόμενος με αυτήν
στην επίδικη σύμβαση, ως αντιπρόσωπος των πωλητριών, δεν εξέφραζε την
βούληση τους προς πώληση των ακινήτων, αλλά ότι ενεργούσε κατά κατάχρηση της πληρεξουσιότητας, που του είχε
χορηγηθεί και για τούτο αυτή (αντιπρόσωπος) δεν ενήργησε κατά τρόπο αντίθετο προς την καλή πίστη και τα (χρηστά) συναλλακτικά ήθη ώστε να τίθεται
ζήτημα ακυρότητας της επίδικης δικαιοπραξίας σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ.
Επομένως η επικουρική βάση της
αγωγής είναι απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Εξάλλου η κυρία βάση της
αγωγής περί ακυρότητας της συμβάσεως συνεπεία απάτης κατ’ άρθρα 147 και
149 Α.Κ είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη,
διότι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η
προφορική ανάκληση της πληρεξουσιότητας του πρώτου εκκαλούντος δεν επέφερε έννομα αποτελέσματα καθόσον δεν
έγινε συμβολαιογραφικώς και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα απάτης στην προκειμένη περίπτωση διότι ο πρώτος εκκαλών εξακολούθησε να έχει έγκυρη πληρεξουσιότητα για την πώληση των υπό
κρίση ακινήτων κατά τον χρόνο καταρτίσεως της υπό κρίση δικαιοπραξίας.
Ενόψει των ανωτέρω η εκκαλούμενη απόφαση, που έκρινε νόμιμη την
κυρία βάση της αγωγής και δέχθηκε ως
και κατ’ουσίαν βάσιμη την επικουρική
της βάση περί καταχρήσεως της πληρεξουσιότητας αναγνωρίζοντας εξ αυτού του λόγου την ακυρότητα της επίδικης δικαιοπραξίας, εσφαλμένως εφάρ-

14

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

μοσε τον νόμο και εκτίμησε πλημμελώς
τις προσαχθείσες αποδείξεις και για τούτο πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη έφεση ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη και, αφού κρατηθεί από το Δικαστήριο τούτο η υπόθεση και δικασθεί κατ’ουσίαν η αγωγή (άρ-

θρο 535§1 ΚΠολΔ),να απορριφθεί αυτή
ως και κατ’ουσίαν αβάσιμη.
Τέλος, πρέπει να καταδικασθούν
οι ενάγουσες στα δικαστικά έξοδα των
εναγομένων και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας λόγω της ήττας τους (άρθρα 176,
183 και 191 §2ΚΠολΔ).

99/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεώργιος Οικονόμου- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Πατρινός, Αναστασία Ζαχαριά, Παύλος Χρονόπουλος).
Ουσιώδης πλάνη για την ακύρωση της δικαιοπραξίας. Έννοια ουσιώδους πλάνης. Παραγωγικά αίτια της βούλησης. Πότε συνιστούν ουσιώδη πλάνη. Ακύρωση γονικής παροχής γιατί
το τέκνο έδειξε συμπεριφορά αντίθετη προς τα συμφωνηθέντα με το συμβόλαιο. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
140, 141, 142, και 154 επ. του Α.Κ προκύπτει ότι αν κατά την κατάρτιση της δικαιοπραξίας η δήλωση δεν συμφωνεί, από
ουσιώδη πλάνη, με τη βούληση του δηλούντος, αυτός έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας. Είναι δε ουσιώδης η πλάνη όταν αναφέρεται σε σημείο ή ιδιότητα του προσώπου
ή του πράγματος τέτοιας σπουδαιότητας
για την όλη δικαιοπραξία, ώστε αν ο πλανηθείς γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε την δικαιοπραξία.
Κατά το άρθρο 143 Α.Κ η πλάνη
που αναφέρεται αποκλειστικά στα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως δεν είναι ουσιώδης. Αν όμως τα παραγωγικά αυτά
αίτια ετέθησαν ως αίρεση ή αν συζητήθηκαν πριν από την κατάρτιση της δικαιοπραξίας και αποτέλεσαν βάση ή προϋπόθεση αυτής, κατά τη θέληση των μερών, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα
συναλλακτικά ήθη, κατά τα άρθρα 200,
281 και 288 του Α.Κ, η πλάνη ως προς
τα αίτια αυτά είναι ουσιώδης, άρα δικαιολογεί την ακύρωση της δικαιοπραξίας

(ΟλΑΠ 5/1990 ΟλΑΠ 35/1998 Ελλ.Δνη
39,1268), όπως όταν τα περιστατικά επί
των οποίων τα μέρη κυρίως στήριξαν τη
σύναψη της σύμβασης, ως δικαιοπρακτικό της θεμέλιο, δεν συνέτρεχαν ή ανετράπησαν ύστερα (άρθρα 140 επ., 388,
288, 377, 627, 647, 809 και 872 ΑΚ).
Αποδείχθηκαν τα παρακάτω περιστατικά: Κατά τον μήνα Μάϊο του 1998
η αρχική ενάγουσα Α.Μ, μετά από νοσηλεία της ενός περίπου μηνός σε νοσοκομείο της Ζακύνθου, αποφάσισε να εγκατασταθεί στην οικία της εναγόμενης κόρης της στην Αμαλιάδα, προκειμένου να
την φροντίζει και να την περιποιείται καθώς διήγε το εβδομηκοστό όγδοο έτος της
ηλικίας της και έπασχε από χρόνια καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για αυτήν να
φροντίζει τον εαυτό της. Πράγματι η ενάγουσα εγκαταστάθηκε στην οικογενειακή
κατοικία της εναγόμενης-εκκαλούσας και
επειδή ήταν ευχαριστημένη από τις μέχρι τότε περιποιήσεις της αποφάσισε να
της μεταβιβάσει την ψιλή κυριότητα των
μοναδικών περιουσιακών της στοιχείων
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ήτοι ενός ελαιοστασίου κλπ…πεισθείσα
στις διαβεβαιώσεις της ότι και στο μέλλον η συμπεριφορά προς το πρόσωπο
της θα είναι ίδια. Στο 28354/15-4-1999
συμβόλαιο γονικής παροχής του συμβολαιογράφου Αμαλιάδας Π.Τ που καταρτίστηκε για τον παραπάνω σκοπό η ενάγουσα, η οποία σημειωτέον ήταν σε καλή
κατάσταση όσον αφορά τις πνευματικές
της λειτουργίες, απαίτησε και αναγράφηκε ότι «η θυγατέρα της Μ.Κ θα την συντηρεί, θα την περιθάλπει και περιποιείται εφ’
όρου ζωής της (ανταποδοτική παροχή)».
Αμέσως, όμως, μετά την γονική
παροχή η συμπεριφορά της εναγόμενης
και των οικείων της άλλαξε ριζικά. Έπαυσε να ενδιαφέρεται για την κατάσταση της
υγείας της μητέρας της, την απειλούσε και
δεν της επέτρεπε να έρχεται σε επαφή με
άλλα πρόσωπα και κυρίως με τα τέκνα της
Χ και Ν. που κατοικούσαν στη Ζάκυνθο.
Τελικά, περί τα μέσα Ιουνίου 1999

η ενάγουσα κατόρθωσε να ειδοποιήσει
τον υιόν της Χ, ο οποίος μετέβη στην
Αμαλιάδα και την παρέλαβε από το αστυνομικό κατάστημα όπου είχε καταφύγει
(βλέπε το από 9-8-1999 απόσπασμα
του δελτίου συμβάντων). Χαρακτηριστικό γεγονός της αδιαφορίας της εναγόμενης για την μητέρα της είναι ότι η τελευταία αμέσως μετά την επιστροφή της
στη Ζάκυνθο νοσηλεύθηκε επί δωδεκαήμερο στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ζακύνθου πάσχουσα από αναιμία, καταβολή και νευροφυτικές διαταραχές (βλέπε
την από 12-7-1999 ιατρική βεβαίωση).
Έτσι η προσδοκία της ενάγουσας
ότι η θυγατέρα της θα την περιθάλπει κατά
τα γηρατειά της, η οποία (προσδοκία) στηριζόταν στην μέχρι τότε συμπεριφορά της
εναγόμενης και αποτέλεσε το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της γονικής παροχής, δεν
επαληθεύθηκε αλλά αντίθετα ανατράπηκε από τα παραπάνω περιστατικά.

179/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Θεοδωράτος, Ιωάννης Μπουρμπούλης).
Εικονικότητα σύμβασης πώλησης που υποκρύπτει δωρεά. Στοιχεία που αποδεικνύουν την εικονικότητα. Η καταβολή ή μη του τιμήματος δεν έχει έννομη σημασία για το
κύρος της πώλησης. Η μη καταβολή του όμως μπορεί να θεωρηθεί ως τεκμήριο της
εικονικότητας. Νόμιμος ή νομιζόμενος τίτλος. Ο εικονικός τίτλος εν γνώσει του χρησιδεσπόζοντος δεν μπορεί να χρησιμεύσει ούτε ως νομιζόμενος για τακτική χρησικτησία γιατί λείπει η καλή πίστη. Περιστατικά.

Οι εκκαλούντες ισχυρίσθηκαν με
την κρινόμενη αγωγή τους ότι η σύμβαση μεταβιβάσεως της κυριότητας του
άνω ακινήτου στην δεύτερη εναγομένη
δια πωλήσεως είναι εικονική, ότι κανένα τίμημα καταβλήθηκε και ότι οι συμβληθέντες θέλησαν να καταρτίσουν υπό

την φαινομένη σύμβαση της πωλήσεως
την σύμβαση της δωρεάς, για την οποία
όμως ο πρώτος εφεσίβλητος εστερείτο
πληρεξουσιότητας και ότι ο πατέρας του
Ν.Σ ουδέποτε ενέκρινε την χαριστική μεταβίβαση προς την πρώτη εναγομένη.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρ-
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θρου 138 εδ. α΄ του Α.Κ. δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα σοβαρά παρά
μόνο φαινομενικά (εικονική) είναι άκυρη. Εξάλλου, κατά την σαφή έννοια του
άρθρου 513 του ίδιου κώδικα, ουσιώδη
στοιχεία της συμβάσεως πωλήσεως είναι το πράγμα, το τίμημα και η συμφωνία των συμβαλλομένων για την μετάθεση της κυριότητας και πληρωμής του τιμήματος, η οποία προκειμένου για ακίνητο πρέπει να περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο (άρθρο 369 Α.Κ.)
Από όλα αυτά συνάγεται ότι για
το κύρος της καταρτισθείσας συμβάσεως πωλήσεως, δεν ασκεί καμμία επιρροή αν και πως κατέβαλε ο αγοραστής
το τίμημα που συμφωνήθηκε, ούτε η
μη καταβολή του τιμήματος καθιστά και
μόνη την πώληση εικονική. Απλώς το γεγονός της μη καταβολής του τιμήματος
μπορεί να αποτελέσει δικαστικό τεκμήριο για την εικονικότητα της δικαιοπραξίας κατά την έρευνα της συναλλακτικής
προθέσεως των συμβληθέντων (βλ. ΑΠ
1534/2001 ΝοΒ 2001, 1661).
Στην προκειμένη περίπτωση από
τα προμνημονευόμενα αποδεικτικά μέσα
αποδείχθηκε ότι η επίδικη σύμβαση πωλήσεως είναι εικονική ως τέτοια, καθόσον
οι συμβληθέντες σύζυγοι δεν απέβλεψαν
στην πώληση του υπό κρίση ακινήτου
στην δεύτερη εξ αυτών αλλά σε δωρεά
του δηλαδή σε μεταβίβαση της κυριότητας του σ’αυτήν χωρίς αντάλλαγμα και ότι
η δήλωση του πρώτου εναγομένου στο
πωλητήριο συμβόλαιο ότι μεταβιβάζει την
κυριότητα του διαλαμβανομένου σ’αυτό
ακινήτου λόγω πωλήσεως έγινε φαινομενικά και όχι στα σοβαρά, ενώ εξάλλου
αποδείχθηκε ότι για την μεταβίβαση της
κυριότητας του εν λόγω ακινήτου στην
δεύτερη εναγομένη αν και αναγράφηκε
ότι συμφωνήθηκε τίμημα 500.000 δραχμών δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε τίμη-
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μα από αυτήν, η οποία δεν ήταν σε θέση
να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό ως τίμημα, διότι ούτε ατομική περιουσία είχε
ούτε επάγγελμα άσκησε ποτέ, ούτε είχε
ποτέ οποιουσδήποτε χρηματικούς πόρους ή εισοδήματα, ενώ οι γονείς της είχαν πολύ περιορισμένους χρηματικούς
πόρους και δεν συνέστησαν υπέρ αυτής
προίκα ούτε της έδωσαν ποτέ χρήματα.
Εξάλλου το αναγραφέν στο πωλητήριο συμβόλαιο τίμημα των 500.000
δραχμών ήταν δυσανάλογα μικρό σε
σχέση προς την έκταση (60 στρέμματα)
και την θέση (εντός της ζώνης του σχεδίου πόλεως Αργοστολίου) του επιδίκου
ακινήτου. Ενδεικτικό τούτου είναι και το
γεγονός ότι από το προσκομιζόμενο μετ’
επικλήσεως από τους εκκαλούντες υπ’αριθμ. 6415/1974 πωλητήριο συμβόλαιο
του συμ/φου Αργοστολίου Ι.Γ.Μ προκύπτει ότι τρία έτη πριν την επίδικη πώληση πωλήθηκε ακίνητο εκτάσεως δύο (2)
στρεμμάτων ευρισκόμενο σε απόσταση
500 μόνον μέτρων από το επίδικο αντί
του ποσού των 30.000 δραχμών ανά
στρέμμα, ενώ το τελευταίο φέρεται ότι
πωλήθηκε μετά τρία (3) έτη αντί του ποσού των 8.333 δραχμών ανά στρέμμα.
Εξάλλου η ίδια η δεύτερη εναγομένη τρία έτη μετά την περιέλευση σ’ αυτήν του επιδίκου ακινήτου πώλησε στους
αδερφούς Γ. και Σ.Α δυνάμει του υπ’αριθμ.
340/1980 πωλητηρίου συμβολαίου της
συμ/φου Αργοστολίου Ν.Κ-Ρ, τμήμα αυτού εμβαδού 4.050 τ.μ. αντί συνολικού τιμήματος 250.000 δρχ., δηλαδή προς 62.000
δρχ. το στρέμμα ήτοι σε οκταπλάσια περίπου τιμή από εκείνη (8.333 δρχ. το στρέμμα) που φέρεται ότι το αγόρασε από τον
πενθερό της Ν.Σ με το επίδικο συμβόλαιο.
Ενισχυτικό επίσης της απόψεως στοιχείο ότι η αναφερόμενη στο υπ’
αριθμ. 628/6.10/1977 συμβόλαιο σύμβαση πωλήσεως είναι εικονική και ότι
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υπ’αυτήν υποκρύπτεται σύμβαση δωρεάς, είναι το γεγονός ότι η συντάξασα
το επίδικο συμβόλαιο συμβολαιογράφος
αναφέρει σ’ αυτό χαρακτηριστικά για το
τίμημα ότι «κατεβλήθη πρότερον εκτός
του γραφείου και της παρουσίας μου και
ουχί ενώπιον μου ως μοι εδήλωσαν οι
συμβαλλόμενοι αμφότεροι».
Εξάλλου, όπως προέκυψε από
την κατάθεση της μάρτυρος αποδείξεως
Μ.Γ, εγγονής του Ν.Σ, μετά τον θάνατο
του τελευταίου δεν ανευρέθησαν χρήματα, όπως λογικά έπρεπε να έχει συμβεί
εάν αυτός είχε εισπράξει τίμημα 500.000
δρχ. από την πώληση του άνω ακινήτου,
ενώ το γεγονός ότι εναγόμενοι ολίγον προ
του θανάτου του είχαν προβεί σε ανέγερση κατοικίας συνηγορεί υπέρ της απόψεως ότι δεν διέθεταν επαρκείς χρηματικούς
πόρους ενόψει και της προπεριγραφείσης οικονομικής καταστάσεως της δεύτερης εξ αυτών για να προβούν στην αγορά του ακινήτου. Η εικονικότητα επίσης
της ανωτέρω συμβάσεως πωλήσεως ενισχύεται και από το ότι οι εναγόμενοι, ενώ
ήσαν κάτοικοι Αργοστολίου όπου βρίσκεται και το επίδικο ακίνητο, δεν προέβησαν
στην κατάρτιση του πωλητηρίου συμβολαίου σε συμβολαιογράφο του Αργοστολίου αλλά κατάρτισαν αυτό ενώπιον συμ/
φου Αθηνών, για να αποφύγουν προφανώς τις αντιδράσεις που θα προκαλούσε
η ενέργεια τους αυτή όταν τα υπόλοιπα
τέκνα του Ν.Σ την μάθαιναν. Άλλωστε αν
ο τελευταίος ήθελε να πωλήσει το ακίνητο του στην δεύτερη εναγομένη, σύζυγο
του γιού του, δεν θα προέβαινε σε χορήγηση πληρεξουσιότητας σ’αυτόν αλλά θα
προέβαινε απευθείας ο ίδιος στην πώληση του σ’αυτήν για να αποφύγει και τις περιττές ενέργειες αλλά και τα έξοδα για την
σύνταξη του πληρεξουσίου εγγράφου.
Τέλος ο Ν.Σ δεν είχε λόγo να πάρει χρήματα από τα παιδιά του καθό-
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σον ο ίδιος και περιουσία διέθετε αλλά
και σύνταξη ελάμβανε και δωρεάν νοσήλεια είχε από τον ΟΓΑ, ενώ τα έξοδα
διαβιώσεως του ήσαν ελάχιστα. Από το
περιεχόμενο του υπ’ αριθμ. 12324/1977
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου προκύπτει ευθέως ότι ο πρώτος εφεσίβλητος
Χ.Σ δεν είχε εντολή ή εξουσιοδότηση να
συνάψει σύμβαση δωρεάς του επιδίκου
ακινήτου με την δεύτερη εναγομένη σύζυγο του, αλλά ούτε και οι εφεσίβλητοι
προσκομίζουν ή επικαλούνται οποιοδήποτε συμβολαιογραφικό έγγραφο από
το οποίο να προκύπτει έγκριση του Ν.Σ
της δωρεάς του ακινήτου προς την δεύτερη εναγομένη Π. σύζ. Χ.Σ.
Από τις διατάξεις των άρθρων
1041 και 1043 Α.Κ. σαφώς προκύπτει, ότι
προς κτήση κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία, πλην άλλων, απαιτείται η ύπαρξη πραγματικού ή νομιζόμενου
τίτλου. Ο τίτλος όμως προς τούτο πρέπει
να είναι έγκυρος και ικανός να δικαιολογήσει την πεποίθηση του νομέως και ως
εκ τούτου ο εικονικός τίτλος εν γνώσει
μάλιστα του χρησιδεσπόζοντος δεν μπορεί να χρησιμεύσει ούτε ως νομιζόμενος
τίτλος για τακτική χρησικτησία για έλλειψη και της απαιτούμενης καλής πίστεως
(βλ.Γ.Μπαλής Εμπρ.Δικ. παρ.66, Εφ.Αθην. 598/1975 Αρμ.1975, 335).
Στην προκειμένη περίπτωση η
δεύτερη εναγομένη με τις προτάσεις της
στην πρωτοβάθμια δίκη προέβαλε επικουρικώς τον ισχυρισμό ότι απέκτησε την
κυριότητα του κρινόμενου ακινήτου και με
τα προσόντα της τακτικής χρησικτησίας
διότι με νόμιμο άλλως νομιζόμενο τίτλο το
628/1977 πωλητήριο συμβόλαιο νεμήθηκε αυτό με καλή πίστη για χρονικό διάστημα μείζον της δεκαετίας. Η ένσταση όμως
αυτή κρίνεται απορριπτέα ως αβάσιμη,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν αμέσως
ανωτέρω, διότι εφόσον αποδεικνύεται η
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ακυρότητα του ως άνω συμβολαίου ως
εικονικού, δεν υφίσταται νόμιμος ή νομιζόμενος τίτλος αλλά ούτε και καλή πίστη
της εναγομένης, η οποία αποδείχθηκε ότι

τελούσε εν γνώσει του ότι δεν είχε αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου αυτού
λόγω της εικονικότητας του συμβολαίου.

404/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Αντωνόπουλος, Γεράσιμος Παρασκευόπουλος,
Πολυτίμη Παυλάτου).
Προσωπικότητα (άρθρο 57 ΑΚ). Προσβολή με δημοσιεύματα (ν.1178/1981) και προβολή
με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές (άρθρο 4 παρ.10 του ν.2328/1995). Ποιός νοείται
ως εκδότης και διευθυντής στο ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ως ελάχιστο ποσό αποζημίωσης σε τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, ορίζεται το ποσό των 100.000.000 δραχμών χωρίς να απαγορεύεται στο δικαστή η μείωση του ποσού αυτού κατά την κρίση του.
Πότε ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Η ελευθερία του
τύπου υπάγεται στο γενικό περιορισμό της τηρήσεως των νόμων του κράτους. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 57, 58 και 59 ΑΚ, που
προστατεύουν το δικαίωμα της προσωπικότητας του ατόμου, το οποίο αποτελεί πλέγμα αγαθών που συνθέτουν την
υπόσταση του προσώπου, όπως είναι
η τιμή αυτού, προκύπτει ότι παρέχεται
στον προσβαλλόμενο δικαίωμα να ζητήσει άρση της προσβολής και παράλειψη αυτής στο μέλλον, καθώς και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης,
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σημαντική προσβολή του θιγομένου και πταίσμα του προσβαλόντος. Για το σχηματισμό δε της σχετικής αξιολογικής κρίσεως
του δικαστηρίου εκτιμώνται όλα τα περιστατικά που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Περαιτέρω, κατά την παρ.1 του
άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981 ¨περί
αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων
τινών διατάξεων¨, ο ιδιοκτήτης παντός
εντύπου υποχρεούται σε πλήρη απο-

ζημίωση 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 ΑΚ πρόθεση και η κατά το
άρθρο 920 ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια
συντρέχει στο συντάκτη του δημοσιεύματος ή, αν αυτός είναι άγνωστος, στον
εκδότη ή στον διευθυντή συντάξεως του
εντύπου, ενώ η παρ.2 του ιδίου άρθρου
προβλέπει το ελάχιστο ποσό χρηματικής ικανοποιήσεως όπου πρέπει, κατά
το άρθρο 932ΑΚ, να καταβληθεί στον
αδικηθέντα από τις αναφερόμενες στην
προηγούμενη παράγραφο πράξεις.
Ακόμη, με το άρθρο 4 παρ.10 του
ν.2328/1995 ορίζεται ότι στο άρθρο μόνο
του ανωτέρω Ν.1178/1981 ¨δημοσιεύματα¨ περιλαμβάνονται και οι τηλεοπτικές
και ραδιοφωνικές εκπομπές, και προκει-
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μένου για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ως ¨εκδότης¨ νοείται ο
νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας, ως
¨διευθυντής¨ ο υπεύθυνος προγράμματος και στις ειδησεογραφικές εκπομπές
ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ως
¨συντάκτης¨ δε του δημοσιεύματος ο παραγωγός ή ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος ή ο δημοσιογράφος-συντονιστής ή
παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα
με το είδος και τη δομή αυτής, και τέλος
ότι το προβλεπόμενο στην παρ.2 του
άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981 ελάχιστο ποσό, προκειμένου για τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, καθορίζεται σε 100.000.000 δραχμές ως
ελάχιστο όριο της οφειλομένης χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης του αδικηθέντος, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι, αν δεν υπάρχει για
οποιοδήποτε λόγο ευθύνη στο πρόσωπο των προαναφερθέντων προσώπων,
τα οποία ενέχονται κατά τις γενικές διατάξεις, δεν υπάρχει και ευθύνη του εκδότη και ως εκ τούτου δεν θεμελιώνεται
αξίωση προς αποζημίωση των θιγομένων από το επίμαχο δημοσίευμα προσώπων.
Από τις ως άνω ειδικές διατάξεις,
που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις
προσβολής της προσωπικότητας με δημοσιεύματα του τύπου ή με τηλεοπτικές
και ραδιοφωνικές εκπομπές, προκύπτει
ότι το άρθρο μόνο του Ν.1178/1981, που
εφαρμόζεται από 3.8.1995 (ημερομηνία
ισχύος του Ν.2328/1995) και στους τηλεοπτικούς σταθμούς, αναφέρεται μόνο
στους ιδιοκτήτες των άνω σταθμών και
περιορίζει την υποχρέωση αυτών προς
αποζημίωση για περιουσιακή ζημία και
χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη
μόνο στην περίπτωση που προσβάλλεται με τις τηλεοπτικές εκπομπές ορισμέ-
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νη έκφανση της προσωπικότητας κάποιου ατόμου και συγκεκριμένα μόνο
όταν θίγεται η τιμή και η υπόληψη του
εμφανιζομένου ή αναφερόμενου στις εκπομπές αυτές προσώπου.
Με αυτά τα δεδομένα παρέπεται
ότι ο ιδιοκτήτης τηλεοπτικού σταθμού,
πριν μεν από την ισχύ του Ν.2328/1995,
ευθυνόταν για τις τηλεοπτικές εκπομπές
που προσέβαλλαν την προσωπικότητα
κάποιου ατόμου (οποιαδήποτε έκφανση αυτής), εις ολόκληρο με τους κυρίως
υπευθύνους παραγωγούς, δημοσιογράφους κλπ, που προστήθηκαν από αυτόν (ιδιοκτήτη) στην οργάνωση και παρουσίαση των σχετικών εκπομπών, και
ήταν γι’αυτό υποχρεωμένος να ικανοποιήσει τις προβλεπόμενες στα άρθρα 57
και 59 ΑΚ αξιώσεις του προσβληθέντος,
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των εν
λόγω άρθρων και τα άρθρα 914, 922 και
932 ΑΚ, ενώ μετά την ισχύ του ανωτέρου νόμου, ευθύνεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου μόνου του Ν.1178/1981,
στα ρυθμιζόμενα από τις διατάξεις αυτού
θέματα, δηλαδή υποχρεούται σε αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση μόνον
εφόσον θίγεται με τις τηλεοπτικές εκπομπές τιμή και η υπόληψη κάποιου προσώπου.
Περαιτέρω, με την παρ.1 του άρθρου 14 του Συντάγματος ορίζεται ότι
καθένας μπορεί να εκφράζει και διαδίδει
προφορικά, γραπτά και δια του τύπου
τους στοχασμούς του, τηρώντας τους
νόμους του Κράτους, στη δε παρ.2 του
ιδίου άρθρου ότι ο τύπος είναι ελεύθερος και η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται. Ο τύπος
επιτελεί κοινωνικό λειτούργημα, ασκώντας καθήκοντα τα οποία ο ίδιος επιλέγει, βάσει της αποστολής του, που συνίσταται στην πληροφόρηση και τη σύμπραξη για τη διαμόρφωση της κοινής
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γνώμης. Η ελευθερία του τύπου δεν
αποτελεί όμως αυτοσκοπό και συνακολούθως δεν πρέπει να συνεπάγεται τη
θυσία άλλων έννομων αγαθών. Γι’ αυτό
και υπάγεται, σύμφωνα με την πάρ.1 του
άρθρου 14 του Συντάγματος, στο γενικό περιορισμό της τηρήσεως των νόμων του Κράτους, οι οποίοι και αποτελούν το γενικό νομικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο κινείται και αναπτύσσεται ελεύθερα ο τύπος.
Κατά συνέπεια, με νόμο μπορεί να
περιορισθεί η ελευθερία διαδόσεως των
στοχασμών και η αντίστοιχη ελευθερία
πληροφορήσεως, αρκεί οι περιορισμοί αυτοί να είναι γενικής φύσεως, να αποτελούν
κατασταλτικά μέτρα και να μη θίγουν τον
πυρήνα του δικαιώματος της ελευθερίας
του τύπου και της ελεύθερης δημοσιογραφίας, η οποία χωρίς να ανάγεται σε δημόσια λειτουργία, πρέπει να λειτουργεί προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Η ελευθεροτυπία και η ελεύθερη
δημοσιογραφία μέσα στα πλαίσια της
συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας του τύπου εμφανίζεται ως ελεύθερη έκφραση στοχασμών, ως αδέσμευτη δημοσιογραφία και ως έντυπη άσκηση κριτικής και ελέγχου των δημοσίων
προσώπων και πραγμάτων.
Όμως, σύμφωνα με το άρθρο 25
παρ.3 του Συντάγματος και το άρθρο 281
ΑΚ, σε συνδυασμό προς το άρθρο 10 της
Διεθνούς Συμβάσεως της Ρώμης, που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 53/1974, το δικαίωμα
της ελευθεροτυπίας, όπως και της ελεύθερης δημοσιογραφίας, υπόκειται στους
περιορισμούς των νόμων, με τους οποίους επιδιώκεται όχι να παρεμποδισθεί η
ελευθεροτυπία και η ελεύθερη δημοσιογραφία, αλλά να προστατευθούν τα άτομα, τα νομικά πρόσωπα και το κοινωνικό σύνολο από την καταχρηστική άσκηση του ρηθέντος συνταγματικού δικαιώ-
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ματος. Όσο όμως και αν τα όρια μεταξύ της ελεύθερης και της καταχρηστικής
ασκήσεως του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας είναι δυσδιάκριτα, προσδιορίζονται αυτά ικανοποιητικά ως προς την
προστασία της τιμής και της υπολήψεως
τρίτων και την προσβολή της προσωπικότητας τους από τα άρθρα 361-369 ΠΚ.
Περαιτέρω, επί προσβολής της τιμής προσώπου προβλέπεται στο άρθρο
367 ΠΚ, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά και στο ιδιωτικό δίκαιο, 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 δυσφημήσεως, καθώς και
όταν από τον τρόπο της εκδηλώσεως ή
τις περιστάσεις τελέσεως της πράξεως
προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως.
Δικαιολογημένο δε ενδιαφέρον,
που πηγάζει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία και την κοινωνική αποστολή του τύπου, έχουν τα πρόσωπα που συνδέονται με τη λειτουργία
του και κατά κύριο λόγο οι δημοσιογράφοι για τη δημοσίευση ειδήσεων, γεγονότων και σχολίων σχετικών με τις ενέργειες ή παραλείψεις και τη συμπεριφορά
προσώπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο.
Για τις πράξεις ή τη συμπεριφορά
των προσώπων αυτών μπορούν να δημοσιευθούν ειδήσεις και σχόλια για την πληροφόρηση του κοινού και με οξεία ακόμη κριτική ή δυσμενείς χαρακτηρισμούς
των προσώπων στα οποία αναφέρονται.
Και στην περίπτωση όμως αυτή, ο άδικος
χαρακτήρας της εξυβριστικής ή δυσφημιστικής εκδηλώσεως δεν αίρεται και συνεπώς παραμένει η παρανομία ως ουσιαστικό στοιχείο της αδικοπραξίας, όταν η πα-
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ραπάνω εκδήλωση αποτελεί συκοφαντική δυσφήμηση, ή όταν από τον τρόπο και
από τις περιστάσεις που έγινε αυτή, προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή σκοπός που κατευθύνεται ειδικώς σε προσβολή της τιμής άλλου, με αμφισβήτηση της
ηθικής ή κοινωνικής αξίας του προσώπου
ή με περιφρόνηση αυτού.
Ειδικός σκοπός εξυβρίσεως εμφαίνεται στον τρόπο εκδηλώσεως της
προσβλητικής συμπεριφοράς, όταν αυτός δεν ήταν αντικειμενικά αναγκαίος για
την απόδοση της σκέψεως αυτού, που
φέρεται ότι ενεργεί από δικαιολογημένο
ενδιαφέρον, ο οποίος, παρά ταύτα, χρησιμοποίησε τον τρόπο αυτό για να προσβάλει την τιμή άλλου.
Τέλος, ο καθορισμός από το νόμο
του ανωτέρω ελάχιστου ποσού χρηματικής ικανοποιήσεως σκοπό έχει να διασφαλίσει μία ελάχιστη προστασία πολιτών από ιδιαίτερα έντονες εκ της μεγάλης δημοσιότητας προσβολές της τιμής
και της υπολήψεως τους και είναι σύμφωνος με την εκ του άρθρου 2 παρ. 1
επιταγή του Συντάγματος για το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, ως πρωταρχικής υποχρεώσεως της πολιτείας.
Αποτελεί δε άσκηση της παρεχομένης από το άρθρο 26 παρ.1 του Συντάγματος εξουσίας του νομοθέτη, δικαιούμενου
κατά τη ρύθμιση των βιοτικών σχέσεων και
το καθορισμό κυρώσεων και υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη συμπεριφορά
των πολιτών, να θέτει και ελάχιστα ή ανώτατα όρια ή και τα δύο μαζί, κατ’αφηρημένη αξιολόγηση, μέσα στα οποία υποχρεούται να κινηθεί ο δικαστής κατά την εξειδίκευση του κανόνα στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς να συνιστά και ανεπίτρεπτη, κατά την παρ.3 του ιδίου άρθρου του
Συντάγματος, επέμβαση στη δικαιοδοτική
εξουσία του δικαστή.
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Κατά την άσκηση, δηλαδή, της
εξουσίας αυτής, ο νομοθέτης μπορεί να
προσδιορίζει τόσο τις προϋποθέσεις αποζημιώσεως και χρηματικής ικανοποιήσεως, εξαιτίας αστικού ή ποινικού αδικήματος, όσο και τη μορφή τους, καθώς και ελάχιστο, στην περίπτωση χρηματικής ικανοποιήσεως ποσό, όπως ακριβώς συμβαίνει
και στο πεδίο του ποινικού δικαίου με τον
καθορισμό πλαισίου των στερητικών της
ελευθερίας και των χρηματικών ποινών.
Δικαιούται, όμως, παράλληλα και
υποχρεούται το δικαστήριο, κατά την
άσκηση της δικαιοδοτικής του λειτουργίας, να ερευνά αν στη συγκεκριμένη περίπτωση με την επιδίκαση του προβλεπόμενου από το νόμο ελάχιστου ορίου
χρηματικής ικανοποιήσεως, παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, με την έννοια της αναλογικότητας
μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέτρου
και του επιδιωκόμενου σκοπού και σε
περίπτωση παραβιάσεως της, εν όψει
των ιδιαιτέρων συνθηκών (είδος και βαρύτητα της προσβολής, εκτάσεως της
δημοσιότητας, βαθμού υπαιτιότητας και
κοινωνικής θέσεως και οικονομικής καταστάσεως των μερών), να μην εφαρμόσει τη διάταξη για το ελάχιστο όριο και
επιδικάσει μικρότερο ποσό χρηματικής
ικανοποίησης. Η αρχή της αναλογικότητας, διέπει το σύνολο της έννομης τάξεως, γίνεται δε πλέον αναφορά περί αυτής και στο άρθρο 25 παρ.1 εδ.2 του Συντάγματος, όπως ισχύει από 18-4-2001
μετά την αναθεώρηση από την Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων.
Σύμφωνα με αυτό οι κάθε είδους
περιορισμοί, που μπορούν να επιβληθούν στα δικαιώματα του ανθρώπου ως
ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού
συνόλου, πρέπει να προβλέπονται είτε
απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το
νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ
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αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας, με την έννοια της αδυναμίας του κοινού νομοθέτη, να θεσπίζει κυρώσεις, που καθίστανται στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπέρμετρες και δυσανάλογες, εν αναφορά προς το μέγεθος
της προσβολής του συγκεκριμένου έννομου αγαθού, του οποίου επιδιώκεται
η προστασία, πράγμα το οποίο ερευνάται δικαστικώς, κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας του νόμου.
Δηλαδή οι περιορισμοί δέον να
οριοθετούνται με βάση τα εννοιολογικά
στοιχεία της προσφορότητας, της αναγκαιότητας του λαμβανομένου μέτρου και
της αναλογίας του προς τον επιδιωκόμενο με αυτό σκοπό (βλ. και ΑΠ 1337/2008,
ΑΠ 1640/2008 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ»).
Η εκκαλούσα εταιρεία
«ΑΔ.Τ.Α.Ε.» με το δεύτερο λόγο έφεσης εκθέτει ότι η υπό κρίση αγωγή είναι
αόριστη, γιατί η ενάγουσα δεν εκθέτει σ’
αυτή περιστατικά ικανά να θεμελιώσουν
τη συμμετοχή του παρουσιαστή της εκπομπής στην επικαλούμενη υπαίτια και
παράνομη προσβολή της προσωπικότητας της και συνακόλουθα την ευθύνη της προσωπικότητας της και συνακόλουθα την ευθύνη της ίδιας (ήτοι της
εκκαλούσας).
Ο λόγος αυτός κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος. Ειδικότερα στην αγωγή
εκτίθενται τα πιο κάτω περιστατικά : Ότι ο
παρουσιαστής της εκπομπής Α.Μ αφενός
παρείχε βήμα και ενθάρρυνση στην πρώτη εναγόμενη να διατυπώσει τους συκοφαντικούς και εξυβριστικούς ισχυρισμούς της
που αφορούν την προσωπική και οικογενειακή της ζωή και αφετέρου δεν προέβη
σε καμιά ενέργεια ή μη των ως άνω ισχυρισμών, ούτε ενημέρωσε την ενάγουσα
για την επικείμενη μετάδοση τους, ώστε
να μπορεί να προστατέψει τον εαυτό της
και την οικογένεια της από την προσβολή.
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Τα περιστατικά αυτά είναι, κατά την
κρίση του Δικαστηρίου τούτου, επαρκή για
να θεμελιώσουν ευθύνη της ως άνω εναγομένης-εκκαλούσας, καθόσον γίνεται επίκληση επαρκών στοιχείων που θεμελιώνουν υπαιτιότητα του παρουσιαστή της εκπομπής στην ένδικη προσβολή της προσωπικότητας και δη της τιμής και της υπόληψης της ενάγουσας, η δε υπαιτιότητα
αυτή του παρουσιαστή επιφέρει την ευθύνη της ως άνω εκκαλούσας, κατά τα αναφερόμενα και πιο πάνω στη νομική σκέψη.
Αποδεικνύονται τα πιο κάτω: Η
εκκαλούσα-εφεσίβλητη εταιρεία-δεύτερη
εναγόμενη «Α.ΔΤ.Α.Ε.» (εφεξής δεύτερη
εναγόμενη) είναι ιδιοκτήτρια του πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικού σταθμού
«Α.». Κατά τα έτη 2004-2005 ο εν λόγω
σταθμός μετέδιδε ζωντανά τη καθημερινή εκπομπή εξωτερικής παραγωγής
της εταιρείας «P.P.Α.Ε.Ε.Π» με την ονομασία «Αυτό που θέλουν οι γυναίκες».
Στην εκπομπή αυτή που παρουσίαζε ο Α.Μ, συμμετείχαν κυρίως πρόσωπα του τηλεοπτικού κοινού, τα οποία
εξέθεταν περιστατικά του οικογενειακού
και προσωπικού τους βίου, όσο και προσκεκλημένοι της εκπομπής, μεταξύ των
οποίων γιατρός και ψυχολόγος, οι οποίοι, σχολίαζαν τα ως άνω γεγονότα.
Σε μία από τις εκπομπές, η οποία
μεταδόθηκε στις 17 Ιουνίου 2005, ένα
από τα δύο πρόσωπα που προσήλθε
για να εκθέσει την προσωπική της ιστορία ήταν η εκκαλούσα-εφεσίβλητη- πρώτη εναγόμενη Ε.χήρα Ε.Π(εφεξής πρώτη εναγόμενη). Αυτή είναι η πεθερά της
εκκαλούσας-εφεσίβλητης –ενάγουσας
Ε.συζ.Νικ.Π (εφεξής ενάγουσας).
Συγκεκριμένα η τελευταία είναι
παντρεμένη με το Ν.Π, γιο της πρώτης
και έχει αποκτήσει μαζί του τρία τέκνα, τα
οποία είναι μέχρι σήμερα ανήλικα. Στη συγκεκριμένη εκπομπή η πρώτη εναγόμενη
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εμφανίστηκε έχοντας μαζί της ένα μπλε τετράδιο. Όταν δεν τη ρώτησε ο παρουσιαστής περί τίνος πρόκειται, αυτή απάντησε
ότι πρόκειται για ένα τετράδιο, όπου είχε
καταγράψει ιδιοχείρως γεγονότα που αφορούσαν τη νύφη της και κυρίως τα σχετικά με τη συμπεριφορά της τελευταίας απέναντι στο σύζυγο της και στο ανήλικο τέκνο τους Σ. Χαρακτήρισε δε το τετράδιο
ως «βιογραφικό», δηλώνοντας συγχρόνως ότι την ιδέα για την τήρηση του «βιογραφικού» αυτού τετραδίου, την πήρε από
παλαιότερη εκπομπή που παρουσίαζε ο
ίδιος παρουσιαστής (δηλ.ο Α.Μ).
Κατά την έναρξη της εκπομπής
προβλήθηκε σχετικό βίντεο, στο οποίο η
ως άνω εναγόμενη, εμφανίζεται να αναφέρει αναφορικά με το πρόσωπο της
ενάγουσας, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Αεροβαπτισμένη και αεροπαρμένη.
Η νύφη μου, αυτή η γυναίκα έδωσε δύο
μαχαιριές στη καρδιά μου και μου έκοψε
την καρδιά μου στα τρία. Γι’αυτή τη γυναίκα τα έχε γράψει όλα μέσα εδώ, που
της έδωσα το μοναχογιό μου … που την
πήρα μέσα από ένα στάβλο. Την έκανα
αρχόντισσα –κυρία και τέλεια νοικοκυρά.
Οι νέες γυναίκες σήμερα δε σέβονται το
κορμί τους, δε σέβονται κανένα αυτή τη
γυναίκα δεν τη θέλω…Τη νύφη μου τη σιχαίνομαι και τη μισώ πάρα πολύ…ποτέ
δεν είχα μισήσει άνθρωπο».
Στη συνέχεια και στα πλαίσια της
συζήτησης με τον Α.Μ, η οποία γινόταν
και μέσα από ερωτήματα που έθετε ο
ανωτέρω παρουσιαστής, η ως άνω διάδικος ανέφερε και τα πιο κάτω: «της έκανα βιογραφικό, πως χειρίστηκε το παιδί
της, όταν έφερε το παιδάκι στον κόσμο,
το έδερνε τόσο βάναυσα το παιδί που
το άφησε πολλές φορές ξερό.. Αυτό θα
το έχει το παιδάκι αν σε καμία περίπτωση, τύχει Α. μου και πάθει κανένα ψυχολογικό γιατί έτσι το έχει φθάσει το παι-
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δί… Δεν πρόλαβε να τον πάρει (σημ. το
σύζυγο της) σε ενάμιση μήνα τον έκανε ψυχολογικό, 8 μήνες είχε να φάει και
να πιει νερό, εγώ τον έτρεχα στους γιατρούς, τι θέλει να πει ότι πέρναγε καλά
με τη γυναίκα αυτή; Πόσες φορές είχαν
τσακωθεί …Πήγε να το δολοφονήσει Α
μου, από δέκα μηνών και μισό το παιδί το έδερνε βάναυσα… μηνών ήταν το
παιδί και το έδερνε βάναυσα η γυναίκα αυτή δεν ήταν για παιδιά…Το άρπαζε το παιδί, πάρτην, πάρτην…Η κυρία
αυτή έμεινε στο σπίτι και δεν είχε άλλη
δουλειά να κάνει παρά έδερνε το παιδί,
έκανε μια δουλειά το έδερνε, έκανε μια
δουλειά το δάγκωνε το παιδί, το δάγκωσε το παιδί παραμονή τα Χριστούγεννα
του 2000 και το παιδί βέλασε και σπαρτάρισε και ανήμερα τα Χριστούγεννα το
παιδί το χτύπησε με το σκουπόξυλο…
Όταν το σήκωσε από χάμω του σκάει ένα
σκαμπίλι εδώ του παιδιού, που έμειναν
τα δάκτυλα της για τρεις μέρες…
Όταν το έδερνε το παιδί ήταν
σκάρτα 3 ετών το παιδί δεν ξέρω τι της
έκανε και παίρνει τη βέργα Α μου, μια
βέργα χοντρή τέτοια και το βαράει το παιδί ..κοίταξε εδώ και το παιδί έμεινε… Σε
λίγο το παιδάκι αφού συνήλθε είχε την
απορία να δει τι του έκανε και του κατεβάζει τα ρούχα του, Α μου και του είχε
τρεις βουρδουλιές. Και με τη βέργα όπως
το χτύπησε με τόση δύναμη, όπου είχε
κόμπο η βέργα, είχε κάνει φουσκαλίτσες,
πως καιγόμαστε, παιδάκι τρυφερό…Το
παιδί το κακοποιούσε όσες ώρες είχε η
μέρα, κάθε μέρα».
Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά που αναφέρθηκαν από την πρώτη εναγομένη, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής τα σχετικά με την εκ
μέρους της ενάγουσας νύφης της αφενός μεν κακοποίησης του ανήλικου γιού
της Σ.Π, αφετέρου δε της πρόκλησης ψυ-
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χολογικών προβλημάτων στο σύζυγο
της Ν.Π είναι ψευδή, καθόσον από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχθηκε η αλήθεια τους…
….Με όσα δε δυσφημιστικά περιστατικά ανέφερε στην εν λόγω εκπομπή για τη νύφη της, προκλήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό η ψευδής εντύπωση ότι
πρόκειται για γυναίκα σκληρή, βάναυση
και ανεύθυνη που δεν τηρεί τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις της έναντι της οικογένειας της και ειδικά έναντι του συζύγου και του ανηλίκου τέκνου της Σ, του
οποίου παραβιάζει συστηματικά τα δικαιώματα και ενεργεί σε βάρος της σωματικής του υγείας, καθώς και της ψυχικής του ισορροπίας.
Επιπλέον αποδείχτηκε ότι η πρώτη εναγόμενη με όσα ανέφερε στην επίδικη εκπομπή, είχε ειδικό σκοπό εξυβρίσεως της ενάγουσας νύφης της. Ειδικότερα
από τον τρόπο και από τις περιστάσεις
που έγινε η επίδικη δυσφημιστική εκδήλωση, προκύπτει σαφώς σκοπός που
κατευθύνεται ειδικώς στην προσβολή
της τιμής και της υπόληψης της ως άνω
διαδίκου, με αμφισβήτηση της ηθικής και
της κοινωνικής αξίας του προσώπου της
ως ανθρώπου, συζύγου και μητέρας. Είναι αξιοσημείωτο ότι πλην των δυσφημιστικών περιστατικών που ανέφερε στην
εκπομπή η πρώτη εναγομένη, προέβη
και σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για
τη νύφη της που δείχνουν περιφρόνηση
προς το πρόσωπο της.
Ειδικότερα, πλην του χαρακτηρισμού της ως «αεροπαρμένης», επιπλέον ανέφερε γι’αυτήν ότι «την πήρε μέσα
από ένα στάβλο και την έκανε αρχόντισσα», ότι «δεν σέβεται το κορμί της» και
ότι «η γυναίκα αυτή δεν ήταν για παιδιά».
Ακόμη εκφράζοντας και την εμπάθεια της δήλωσε «ότι τη σιχαίνεται και τη
μισεί πάρα πολύ». Και μπορεί μεν να
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μην αναφέρθηκε ρητά το επώνυμο της
ενάγουσας από την πρώτη εναγόμενη,
κατά τη διάρκεια της εκπομπής, πλην
όμως το γεγονός αυτό δεν ήταν αρκετό για την προστασία της προσωπικότητας της, ούτε τελικά την προστάτεψε.
Και τούτο γιατί προβλήθηκε η εικόνα της πρώτης εναγομένης, αναφέρθηκε το μικρό της όνομα, καθώς και ο
τόπος καταγωγής της (Λαμπέτι Ηλείας)
και έγινε φανερό ότι αυτή μιλούσε για τη
νύφη της, δηλαδή τη σύζυγο του μοναδικού της γιού.
Επίσης, αναφέρθηκαν άλλα
επαρκή προσδιοριστικά της ταυτότητας της ενάγουσας περιστατικά και δη
ο αριθμός και οι ηλικίες των τέκνων της,
το όνομα του ανήλικου τέκνου Σ., η ηλικία της ενάγουσας και του συζύγου της.
Τέλος δε αναφέρθηκαν στην εκπομπή και τα κύρια ονόματα των τελευταίων,
ύστερα από την τηλεφωνική παρέμβαση,
στην οποία αυτοβούλως προέβησαν αυτοί, στην προσπάθεια τους να αμυνθούν
και να προστατέψουν την οικογένεια τους.
Μετά τα παραπάνω είναι φανερό ότι στην προκείμενη περίπτωση δεν
τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 367 του ΠΚ και συνεπώς παραμένει ο άδικος χαρακτήρας της πράξεως
τόσο της πρώτης εναγομένης, όσο και
του παρουσιαστή της τηλεοπτικής εκπομπής Α.Μ, εξαιτίας της οποίας ευθύνεται και η δεύτερη εναγόμενη, ιδιοκτήτρια
του τηλεοπτικού σταθμού.
Και τούτο γιατί α)οι εκδηλώσεις
που έλαβαν χώρα στην επίδικη εκπομπή κρίνεται ότι δεν έγιναν από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, ούτε προς άσκηση νόμιμου καθήκοντος ή δικαιώματος,
δεδομένου ότι αφενός μεν, κατά τα αναφερόμενα και πιο πάνω, ο ιδιωτικός και
οικογενειακός βίος της ενάγουσας δεν
αφορούσε το κοινωνικό σύνολο και αφε-
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τέρου η έκθεση των ως άνω γεγονότων
στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό και μάλιστα
μέσω μιας εκπομπής ψυχαγωγικού περιεχομένου (όπως η ίδια η δεύτερη εναγόμενη τη χαρακτήριζε στη σύμβαση
που συνήψε με την εταιρεία παραγωγής «P.P A.E Ε.Π») δεν αποτελεί τρόπο
προστασίας του συζύγου της ενάγουσας
και γιού της πρώτης εναγομένης, πολύ
δε περισσότερο δεν αποτελεί τρόπο και
μέσον προστασίας του ανήλικου Σ.
Αντίθετα έγινε αιτία ο εν λόγω
ανήλικος καθώς και τα αδέλφια του να
εκτεθούν σε κακόβουλα σχόλια που τους
έβλαψαν και τους δημιούργησαν ακόμα
και φοβίες και συγκεκριμένα φόβο ότι
θα αναγκαστούν να απομακρυνθούν βίαια από τους γονείς τους. Σε κάθε περίπτωση και αν ακόμα ήθελε θεωρηθεί
ότι υπήρχε εκ μέρους του παρουσιαστή
και της πρώτης εναγομένης δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την ενημέρωση του
κοινού για το θέμα των σχέσεων πεθεράς-νύφης ή της κακοποίησης των ανηλίκων (πράγμα που δεν δέχεται το Δικαστήριο), το γεγονός ότι ο παρουσιαστής
δεν φρόντισε προηγουμένως να εξακριβώσει την αλήθεια των γεγονότων που
κοινολογήθηκαν, με τα οποία θίχθηκε
έντονα η τιμή και η υπόληψη της ενάγουσας και παραδόθηκε αυτή σε δημόσια
ανυποληψία, καθιστά την ως άνω τηλεοπτική εκπομπή μη επιβεβλημένο μέσο
άσκησης του δημοσιογραφικού έργου.
β)Οι εν λόγω εκδηλώσεις περιέχουν,
όπως αναφέρεται παραπάνω, στοιχεία
συκοφαντικής δυσφημήσεως, δεδομένου ότι τα γεγονότα που αναφέρθηκαν
στην εκπομπή είναι ψευδή και τουλάχιστον η πρώτη εναγόμενη το γνώριζε. γ)
Πέραν των ανωτέρω, από τον τρόπο και
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από τις περιστάσεις που έγιναν οι επίδικες δυσφημιστικές αναφορές, προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως της ενάγουσας,
όπως αναφέρεται ειδικότερα πιο πάνω.
Συνεπώς ορθά το νόμο εφάρμοσε και έκρινε τα πραγματικά περιστατικά
η προσβαλλόμενη απόφαση που έκρινε
τα ίδια και δεχόμενη σχετική αντένσταση της ενάγουσας, απέρριψε την ένσταση του άρθρου 367 του ΠΚ που προέβαλαν αμφότερες οι εναγόμενες στο πρώτο
βαθμό και επαναφέρουν τώρα με τους
σχετικούς λόγους έφεσης. Στο σημείο
πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι
πρώτος, δεύτερος, τρίτος, και το πρώτο
σκέλος του τέταρτου λόγου έφεσης της
πρώτης εναγομένης, καθώς και οι πρώτος, τρίτος και τέταρτος λόγοι έφεσης της
δεύτερης εναγομένης.
….Υποχρεώνει τις εναγόμενες να
καταβάλουν στην ενάγουσα, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής τα
πιο κάτω ποσά : η μεν πρώτη εναγόμενη δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, η
δε δεύτερη εναγόμενη τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ.
Αναγνωρίζει ότι η δεύτερη εναγόμενη είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στην ενάγουσα επιπλέον σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, με το νόμιμο τόκο
από την επίδοση της αγωγής.
Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων-εκκαλούντων-εφεσιβλήτων ένα μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας-εκκαλούσας εφεσίβλητης και των
δύο βαθμών δικαιοδοσίας το οποίο ορίζει στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ για
την πρώτη εναγόμενη και στο ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τη
δεύτερη εναγόμενη.
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601/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γιάννης Κρηνίδης, Τάκης Ανδρονόπουλος,
Αθανάσιος Βγενόπουλος).
Προσύμφωνο μεταβίβασης. Ο βάσει προσυμφώνου πωλητής, που μεταβιβάζει το
πράγμα σε τρίτο, περιέρχεται σε υπαίτια αδυναμία σε σχέση με την παροχή που υποσχέθηκε με το προσύμφωνο. Ο αντισυμβαλλόμενος αγοραστής μπορεί να επιλέξει την
εφαρμογή του άρθρου 380ΑΚ και να ζητήσει πίσω το τίμημα που κατέβαλε με βάση
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Δικαιώματα του αγοραστή να ζητήσει αποζημίωση με
βάση την απάτη ή αδικοπραξία όταν και χωρίς τη συμβατική σχέση ή διαπραττόμενη
πράξη ή παράλειψη θα ήταν παράνομη γιατί αντίκειται στο άρθρο 914 ΑΚ.

Ο βάσει προσυμφώνου πωλητής,
ο οποίος μεταβιβάζει το πράγμα σε τρίτο, περιέχεται σε υπαίτια αδυναμία σε
σχέση με την παροχή που υποσχέθηκε
με το προσύμφωνο.
Έτσι, ο αντισυμβαλλόμενος του
αγοραστής, έχοντας τα κατ’ άρθρο 382
ΑΚ δικαιώματα, μπορεί να επιλέξει την
εφαρμογή του άρθρου 380 ΑΚ και να
ζητήσει πίσω το τίμημα που κατέβαλε,
ανεξάρτητα αν περιλήφθηκε ή όχι στο
προσύμφωνο, με βάση τις διατάξεις
του αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρα
904 επ.ΑΚ), στις οποίες παραπέμπει ευθέως το άρθρο 380ΑΚ (ΑΠ 528/1988
ΕλλΔνη 30.554, ΕφΑθ 44/2006 ό.π.,
ΕφΑθ 6619/1997 Αρμ. 52.1350, ΕφΘεσ
1984/1980 Αρμ 35.288).
Περαιτέρω, από τη διάταξη του
άρθρου 914 ΑΚ προκύπτει ότι γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης σε αποζημίωση αποτελεί και η απάτη σε βάρος
του ζημιωθέντος, η οποία υπάρχει όταν
κάποιος από δόλο προκαλεί, ενισχύει ή
διατηρεί με κάθε μέσο ή τέχνασμα σε άλλον την εσφαλμένη αντίληψη πραγματικών γεγονότων ένεκα της οποίας αυτός προβαίνει σε δήλωση βουλήσεως ή
επιχείρηση πράξης από την οποία υφί-

σταται ζημία, εφόσον το χρησιμοποιηθέν
απατηλό μέσο υπήρξε αποφασιστικό για
τη γενόμενη δήλωση βουλήσεως ή την
επιχειρηθείσα πράξη (ΑΠ 893/2004 ΕλλΔνη 45.1599, ΑΠ 1516/1999 ΕλλΔνη
44.1274), ενώ δεν αποκλείεται η τυχόν
χρησιμοποιηθείσα για την απάτη ψευδής
παράσταση να αναφέρεται και σε μελλοντικό γεγονός (ΑΠ 1458/2001 ΕλλΔνη
43.1622, ΑΠ 898/2000 ΕλλΔνη 41.1585,
ΕφΠατρ 57/2004 ΑχΝομ 2005.2).
Επιπλέον, από την πιο πάνω διάταξη, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 147, 148, 281, 288 και 919 ΑΚ συνάγεται ότι η απάτη του άρθρου 386 ΠΚ
δεν συμπίπτει αναγκαίως με τη δικαιοπρακτική. Έτσι, αν η παραπλάνηση που
δημιουργείται ή ενισχύεται ή διατηρείται σε κάποιο πρόσωπο από την απάτη
αυτή, προκάλεσε ζημία, στην οποία υπάγεται και οποιαδήποτε μείωση του ενεργητικού της περιουσίας του, γεννιέται
υπέρ του εν λόγω προσώπου αυτοτελής
πρωτογενής από αδικοπραξία αξίωση
αποζημιώσεως από το πρόσωπο που
μετήλθε την απάτη (ΑΠ 683/1995 ΝοΒ
45.607, ΑΠ 17/1992 ΕΕΝ 1993.153).
Τέλος, η υπαίτια ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζε-
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ται η σύμβαση μπορεί να θεμελιώσει εκτός
από τη συμβατική και αξίωση από αδικοπραξία, όταν και χωρίς της συμβατική σχέση η διαπραττόμενη παραπάνω πράξη ή
παράλειψη θα ήταν παράνομη, διότι αντίκειται στο επιβαλλόμενο από το δίκαιο,
κατ’ άρθρο 914ΑΚ, γενικό καθήκον του να

μην ζημιώνει κανείς άλλον υπαιτίως, χωρίς να απαιτείται προς τούτο και η συνδρομή κάποιου άλλου στοιχείου (ΟλΑΠ
967/1973 ΝοΒ 22.505, ΑΠ 1600/2002 ΕλλΔνη 44.768, ΑΠ 47/1996 ΝοΒ 46.246,
ΕφΑθ 8091/2002 ΕλλΔνη 45.257).

755/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άννα Τουμαζάτου, Γεράσιμος Θεοδωράτος).
Προσωπικότητα. Προσαγωγή στο δικαστήριο εγγράφου που χαρακτηρίζεται από τον
καθού ως πλαστό. Καταδίκη αυτών που ισχυρίσθηκαν την πλαστότητα του εγγράφου
από το ποινικό δικαστήριο. Άλλη μήνυση κατά του δήθεν πλαστογράφου και απαλλαγή του. Αγωγή για προσβολή της τιμής και υπόληψης. Περιστατικά.

Αποδείχθηκε, ότι κατά τη συζήτηση της προαναφερθείσας 15-7-1997
αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά τη δικάσιμο
της 12-5-1998, ο ενάγων και τότε εναγόμενος Σ.Κ, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του, που καταχωρίσθηκε
στα πρακτικά, αλλά και με τις έγγραφες
προτάσεις του, προσέβαλε το από 11-111994 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο οι
εναγόμενοι και τότε ενάγοντες Γ.Κ και Α.Κ
προσκόμισαν στο Δικαστήριο προς απόδειξη των αγωγικών ισχυρισμών τους, ως
πλαστό, αποδίδοντας την πλαστογραφία
στους εναγομένους και τότε ενάγοντες.
Με αφορμή την υποβολή της ως
άνω ενστάσεως περί πλαστότητας του
παραπάνω εγγράφου, οι εναγόμενοι
υπέβαλαν εναντίον του ενάγοντος την
από 10-8-1998 έγκλησή τους ενώπιον
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, με την οποία κατεμήνυσαν τον ενάγοντα ότι με την υποβολή της άνω ενστάσεως διέπραξε εις βάρος τους τις αξιόποινες πράξεις της ψευδούς καταμήνυσης

και συκοφαντικής δυσφήμησης. Ειδικότερα ισχυρίσθηκαν, ότι ο ενάγων με το
δικόγραφο των προτάσεών του που κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ισχυρίσθηκε, εν
γνώσει, ψευδώς, ότι το από 11-11-1994
ιδιωτικό συμφωνητικό είναι πλαστό και
ότι καταρτίσθηκε από αυτούς (εναγομένους), οι οποίοι πλαστογράφησαν την
υπογραφή του, με σκοπό να προκαλέσει
την καταδίωξη των μηνυτών για την αξιόποινη πράξη της πλαστογραφίας, και
ότι το άνω ψευδές γεγονός που ισχυρίσθηκε γι’ αυτούς (εναγομένους) ο ενάγων ενώπιον τρίτων, εν γνώσει τελώντας
της αναλήθειας του, μπορούσε να βλάψει την τιμή και την υπόληψή τους. Με
αφορμή την υποβολή της άνω εγκλήσεως ασκήθηκε κατά του ενάγοντος ποινική δίωξη για τις ανωτέρω αξιόποινες
πράξεις για τις οποίες παραπέμφθηκε να
δικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/
κείου Κεφαλληνίας.
Παράλληλα ο ενάγων υπέβαλε
εναντίον των εναγομένων την από 15-
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3-2002 έγκληση του ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, με την
οποία καταμήνυσε τους εναγομένους
για τις αξιόποινες πράξεις της πλαστογραφίας μετά χρήσεως, ψευδούς καταμήνυσης και ψευδορκίας μάρτυρα. Με
αφορμή την υποβολή της άνω εγκλήσεως ασκήθηκε κατά των εναγομένων ποινική δίωξη για τις άνω αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες και αυτοί παραπέμφθηκαν να δικαστούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Κεφαλληνίας.
Το Δικαστήριο αυτό, αφού δέχθηκε
ότι αποδείχθηκε ότι η φερόμενη ως υπογραφή του ενάγοντος Σ.Κ στο από 11-111994 ιδιωτικό συμφωνητικό ήταν πράγματι πλαστή, ότι την πλαστογραφία διέπραξαν από κοινού οι εναγόμενοι, οι οποίοι
χρησιμοποίησαν το άνω πλαστό έγγραφο με κατάθεση αυτού προς υποστήριξη
της από 15-7-1997 αγωγής τους ενώπιον
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και με σκοπό να παραπλανήσουν με
τη χρήση του τους Δικαστές του ανωτέρω
Δικαστηρίου προκειμένου να γίνει δεκτή η
αγωγή τους, ότι οι εναγόμενοι εν γνώσει
τους καταμήνυσαν τον ενάγοντα ψευδώς
με σκοπό να προκαλέσουν την καταδίωξή του για τις πράξεις της ψευδούς καταμήνυσης και συκοφαντικής δυσφήμησης
και ότι οι τελευταίοι επιβεβαίωσαν ενόρκως και εν γνώσει τους ψευδώς το περιεχόμενο της άνω έγκλησής τους, καίτοι γνώριζαν την αναλήθεια αυτού, με την
7-8/14-1-2004 απόφασή του, που κατέστη
αμετάκλητη, κήρυξε ένοχους τους εναγομένους των πράξεων της πλαστογραφίας
μετά χρήσεως, ψευδούς καταμήνυσης και
ψευδορκίας μάρτυρα με την ελαφρυντική
περίσταση του άρθρου 84§2α ΠΚ και τους
καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλακίσεως τριών (3) μηνών και τριάντα (30) ημερών τον καθένα, ανασταλείσα επί τριετία.
Ακολούθως το ίδιο Δικαστήριο με
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την 690α - 690/29-9- 2004 απόφασή του
κήρυξε αθώο τον ενάγοντα για τις πράξεις
της ψευδούς καταμήνυσης και συκοφαντικής δυσφήμησης. Στη συνέχεια οι εναγόμενοι υπέβαλαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κεφαλληνίας την από
28-6-2002 νέα έγκλησή τους, με την οποία
καταμήνυσαν τον ενάγοντα ότι με την υποβολή της άνω από 15-3-2002 έγκλησής
του διέπραξε εις βάρος τους τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και συκοφαντικής δυσφήμησης. Με αφορμή την υποβολή της άνω εγκλήσεως ασκήθηκε κατά
του ενάγοντος ποινική δίωξη για τις άνω
αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες παραπέμφθηκε να δικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Κεφαλληνίας, το οποίο
με την 476/2007 απόφασή του, που κατέστη αμετάκλητη κήρυξε αθώο τον ενάγοντα των ανωτέρω πράξεων.
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται, ότι οι εναγόμενοι με αμφότερες τις
από 10-8-1998 και 28-6-2002 εγκλήσεις
τους κατά του ενάγοντος, εν γνώσει της
αναλήθειας των καταγγελλομένων, καταμήνυσαν τον ενάγοντα ψευδώς ότι διέπραξε τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και συκοφαντικής δυσφήμησης,
με σκοπό να προκαλέσουν την καταδίωξή του για τα άνω αδικήματα και επιπλέον ισχυρίσθηκαν για τον ενάγοντα ψευδή γεγονότα, που μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή του, τελώντας οι ίδιοι σε γνώση της αναλήθειας
των καταμηνυθέντων από αυτούς γεγονότων, περί των οποίων έλαβαν γνώση
τρίτα πρόσωπα και συγκεκριμένα γραμματείς της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, προανακριτικοί υπάλληλοι, δικαστές, συγγενείς και φίλοι αυτού.
Από τις παραπάνω παράνομες και
υπαίτιες ενέργειες των εναγομένων εθίγη η
τιμή και η υπόληψη του ενάγοντος και δημιουργήθηκαν δυσμενείς παραστάσεις σε
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εκείνους με τους οποίους αυτός (ενάγων)
σχετίζεται κοινωνικά, και ως εκ τούτου προσβλήθηκε παρανόμως από υπαιτιότητα
των εναγομένων η προσωπικότητά του.
Από την ως άνω παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς του ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηματική ικανοποίηση. Ο ισχυρισμός των εναγομένων περί καταχρηστικής ασκήσεως
του επίδικου δικαιώματος για το λόγο
ότι, παρά τη συμφωνία τους με το από
9-9-1981 ιδιωτικό συμφωνητικό, αλλά
και με αυτό από 11-11-1994 να τους μεταβιβάσει ποσοστό 17/80 εξ αδιαιρέτου
σε καθέναν επί του επίδικου ακινήτου, ο
ενάγων, επιδεικνύοντας υπαίτια, κακόπιστη και ανέντιμη συμπεριφορά απέναντί τους, την παραπάνω υποχρέωσή
του και σε αποκορύφωμα της κακότητας και εμπάθειάς του υπέβαλε ενώπιον
του Εισαγγελέα Πλημ/κών Κεφαλληνίας
την από 15-3-2002 μήνυσή του, με την
οποία τους καταμήνυσε για τα αδικήματα
της πλαστογραφίας μετά χρήσεως, ψευδούς καταμήνυσης και ψευδορκίας μάρτυρα, είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος,
αφού, υπό τα ανωτέρω περιστατικά, και
αληθών υποτιθεμένων αυτών, η συμπεριφορά του ενάγοντος δεν υπερβαίνει και
μάλιστα προφανώς τα όρια που διαγράφονται στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ.
Περαιτέρω και ο άλλος ισχυρισμός
των εναγομένων περί συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος στην επέλευση της
ζημίας του είναι απορριπτέος ως αόριστος
καθόσον δεν εκτίθενται τα πραγματικά εκείνα περιστατικά που συγκροτούν αυτοτελή
ισχυρισμό για πταίσμα του ενάγοντος, μόνη
δε η επικαλούμενη αθέτηση της άνω υποχρεώσεως του ενάγοντος έναντι των εναγομένων δεν αρκεί για τη συγκρότηση αυτοτελούς ισχυρισμού για πταίσμα του ενάγοντος.
Περαιτέρω με την εκκαλούμενη
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απόφαση έγινε δεκτό ότι η επίδικη αξίωση του ενάγοντος για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την υποβολή της από 10-8-1998 ψευδούς εγκλήσεως των εναγομένων έχει υποκύψει στην
πενταετή παραγραφή του άρθρου 937
παρ. 1 ΑΚ, κατά παραδοχή της σχετικής
ενστάσεως των εναγομένων, καθόσον ο
ενάγων έλαβε γνώση της άνω εγκλήσεως
των εναγομένων και των επιζήμιων συνεπειών της αδικοπραξίας των τελευταίων
εντός του έτους 1998, ενώ η ένδικη αγωγή ασκήθηκε στις 19-7-2004.
Επομένως, ο λόγος της εφέσεως,
με τον οποίο οι εναγόμενοι παραπονούνται, ότι εσφαλμένα η εκκαλούμενη απόφαση απέρριψε την ένστασή τους περί παραγραφής της επίδικης αξιώσεως του ενάγοντος από την αδικοπραξία τους με την
υποβολή της από 10-8-1998 εγκλήσεώς
τους πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα,
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με
την εκκαλούμενη απόφασή του δέχθηκε ότι οι εναγόμενοι με τους εν γνώσει, ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς, τους, που περιέχονται στην από
28-6-2002 έγκλησή τους, προσβλήθηκε
παρανόμως η προσωπικότητα του ενάγοντος και ακολούθως δέχθηκε εν μέρει
την αγωγή και αναγνώρισε ότι οι εναγόμενοι έχουν υποχρέωση να καταβάλουν
στον ενάγοντα εις ολόκληρον ο καθένας
το ποσό των 20.000 ΕΥΡΩ, (σε σχέση με
το ύψος του οποίου δεν παραπονούνται
οι εκκαλούντες) για την ηθική βλάβη που
υπέστη, απορρίπτοντας τους προαναφερόμενους ισχυρισμούς, που παραδεκτά
προέβαλαν οι εναγόμενοι πρωτοδίκως
και επαναφέρουν στο Δικαστήριο τούτο, ορθά το νόμο εφάρμοσε και τις αποδείξεις εκτίμησε και οι λόγοι της εφέσεως με τους οποίους υποστηρίζονται τα
αντίθετα είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι.
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823/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άγγελος Αγγελόπουλος, Κων/ος Λέων).
Διαπραγματεύσεις. Ευθύνη αν ένα μέρος είχε δώσει σαφείς διαβεβαιώσεις στον
αντισυμβαλλόμενο ότι θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η τυπική κατάρτιση της σύμβασης,
και μετά ταύτα ματαιώθηκε εξ απαιτήσεως του. Ως ζημία είναι το αρνητικό υπαιτιότητος
της σύμβασης διαφέρον και όχι το διαφέρον εκπλήρωσης της σύμβασης.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων
197 και 198 παρ.1 ΑΚ, κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης τα
μέρη οφείλουν αμοιβαία να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή πίστη και
τα συναλλακτικά ήθη, όποιος δε κατά
το στάδιο αυτό των διαπραγματεύσεων
προξενήσει υπαίτια στον άλλο ζημία είναι υποχρεωμένος να την ανορθώσει και
αν ακόμη η σύμβαση δεν καταρτίσθηκε.
Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι η καθιερούμενη με αυτές ευθύνη
από τις διαπραγματεύσεις έχει εφαρμογή
και όταν ματαιωθεί η κατάρτιση της σύμβασης σε χρόνο, κατά τον οποίο οι μεταξύ των μερών διαπραγματεύσεις έχουν
τερματιστεί οριστικά και δεν υπολείπεται
παρά μόνο η τυπική υπογραφή της σύμβασης, περί της οποίας ο υπαίτιος της
ματαίωσης είχε δώσει στον αντισυμβαλλόμενο σαφείς διαβεβαιώσεις ότι θα πρέπει αυτή να θεωρείται βέβαιη.
Στην περίπτωση αυτή εκείνος που
ματαίωσε τη σύμβαση μη τηρώντας τη
συμπεριφορά που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, είναι υποχρεωμένος να ανορθώσει τη ζημία που
υπέστη ο αντισυμβαλλόμενος που πίστεψε ως επικείμενη την κατάρτιση της.
Ως ζημία νοείται το καλούμενο
αρνητικό της σύμβασης διαφέρον ή διαφέρον εμπιστοσύνης, δηλ. η ζημία που
υπέστη ο διαπραγματευόμενος επειδή

πίστεψε στην κατάρτιση της σύμβασης
και την οποία θα είχε αποφύγει αν από
την αρχή τηρούσε αρνητική στάση και όχι
το διαφέρον εκπλήρωσης της σύμβασης
αφού τα μέρη δεν είχαν νομική υποχρέωση για τη σύναψη της .
Αποκαθίσταται ιδίως η ζημία που
αυτός υπέστη, διότι πιστεύοντας δικαιολογημένα ότι επίκειται κατάρτιση της σύμβασης, υποβλήθηκε σε δαπάνες ή απέκρουσε άλλη ευκαιρία προς σύναψη παρόμοιας σύμβασης με τους αυτούς ή ευνοϊκότερους όρους. (Α.Π. 197/2007 ΝΟΜΟΣ).
Στη σύμβαση εργολαβίας με αντιπαροχή ο κύριος του εδάφους «οικοπεδούχος» συμφωνεί με ένα επιχειρηματία
κατασκευαστή οικοδομών, τον «εργολάβο» την ανέγερση στο οικόπεδο στο οικόπεδο του πρώτου πολυώροφης οικοδομής, χωρισμένης σε οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Η παροχή του οικοπεδούχου συνίσταται στην υποχρέωση να μεταβιβάσει στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα,
που ο τελευταίος θα υποδείξει, ανάλογα
με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών, ποσοστά εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου με τις αντίστοιχες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Η παροχή του εργολάβου συνίσταται στην εκτέλεση του έργου, στο οποίο
ο οικοπεδούχος διατηρεί την κυριότητα
των υπολοίπων εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου με τις αντίστοιχες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Οι τρίτοι, προς τους οποίους ο
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οικοπεδούχος υποχρεώνεται να μεταβιβάσει, υποδεικνύονται από τον εργολάβο
και η μεταβίβαση προς αυτούς γίνεται με
τους όρους του τελευταίου. Η κατάρτιση
της σύμβασης διέρχεται από δύο στάδια.
Στο πρώτο καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο η ενοχική σύμβαση, με την οποία ο μεν εργολάβος,
αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει την οικοδομής, ο δε οικοπεδούχος να μεταβιβάσει στον εργολάβο,
ως εργολαβική αμοιβή, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου.
Η σύμβαση αυτή, εκτός από τη
συμφωνία για την κατασκευή της οικοδομής, την ποσοστιαία εξ αδιαιρέτου διανομή του οικοπέδου και την πρόβλεψη
περί παρακράτησης από τον οικοπεδούχο της αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής ορισμένων ποσοστών
εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, περιλαμβάνει επί πλέον και σύμβαση υπέρ τρίτων, τους οποίους θα υποδείξει ο εργολάβος, καθώς και πληρεξουσιότητα (πιθανώς) προς τον εργολάβο για την διάθεση των ποσοστών προς τρίτους ή την
κτήση τους με αυτοσύμβαση.
Κατά το δεύτερο στάδιο καταρτίζονται συμβολαιογραφικούς και μεταγράφονται η πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και ο κανονισμός της πολυκατοικίας, ώστε να είναι δυνατή η πώληση
και μεταβίβαση σε τρίτους ποσοστών
εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, που
αντιστοιχούν σε διαιρεμένες ιδιοκτησίες.
Από το περιεχόμενο της παραπάνω σύμβασης προκύπτει ότι κύρια παροχή του εργολάβου είναι η κατασκευή
της οικοδομής (σύμβαση έργου) και του
εργοδότη-οικοπεδούχου η μεταβίβαση
στον εργολάβο ή σε τρίτους που αυτός
θα υποδείξει ποσοστών εξ αδιαιρέτου
στο οικόπεδο και των αντιστοίχων ορι-
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ζόντιων ιδιοκτησιών αμοιβή συνιστάμενη σε υπόσχεση παροχής και όχι σε χρήμα, όπως στη συνήθη σύμβαση έργου).
Πρόκειται δηλαδή για σύναψη
αμφοτεροβαρούς σύμβασης μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου στην οποία
οι εκατέρωθεν παροχές τελούν σε σχέση ανταλλαγής. Η υποχρέωση του κάθε
συμβαλλόμενου για εκπλήρωση της παροχής του άλλου στηρίζεται ειδικότερα
για τον εργολάβο στις διατάξεις για τη
σύμβαση έργου και για τον οικοπεδούχο στις διατάξεις τόσον της σύμβασης
έργου, όσον και της πώλησης.
Περαιτέρω η σχέση μεταξύ του εργολάβου και του τρίτου–αγοραστή ιδρύεται με ενοχική σύμβαση, με βάση την
οποία ο πρώτος αναλαμβάνει ,την υποχρέωση να μεταβιβάσει στο δεύτερο, ποσοστό του ακινήτου, στο οποίο θα κατασκευάσει την οικοδομή αν και αυτό ανήκει σε τρίτον δηλαδή στον οικοπεδούχο. Η σύμβαση μπορεί να είναι πώληση,
δωρεά, γονική παροχή, ανταλλαγή κλπ.
Όταν το διαμέρισμα που πρόκειται να μεταβιβασθεί στον τρίτο δεν έχει αποπερατωθεί ή δεν έχει καθόλου κατασκευασθεί
η σύμβαση ανάμεσα στον εργολάβο και
τον τρίτο, καταρτίζεται ως σύμβαση πωλήσεως ή ως σύμβαση έργου ή ως σύμβαση που περιέχει κατά κύριο λόγω στοιχεία πώλησης και έργου. Η αναζήτηση ευθύνης του εργολάβου έναντι του τρίτου,
ωστόσο, δεν επηρεάζεται από την πρόκριση της μιας επιλογής έναντι της άλλης.
Πωλητής, δωρεοπάροχος, κατασκευαστής κλπ είναι ο εργολάβος και
αυτός ευθύνεται για τα ελαττώματα των
διαμερισμάτων έναντι των τρίτων με τις
αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 514
επ. 499 επ., 688 επ. ΑΚ. Η μεταγραφή
βέβαια γίνεται από τη μερίδα του οικοπεδούχου, απευθείας στη μερίδα του
αγοραστή τρίτου, όχι γιατί πωλητής των
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διαμερισμάτων είναι οικοπεδούχος, ως
κύριος αυτών αλλά γιατί έτσι αποφεύγεται η διπλή μεταβίβαση του εργολαβικού ανταλλάγματος πρώτα από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο, με αιτία την
αμοιβή σε είδος της σύμβασης εργολαβίας και μετά από τον εργολάβο στον
τρίτο με αιτία την πώληση, δωρεά κλπ.
Στην πράξη καταρτίζεται έτσι μια
ενιαία σύμβαση, με την οποία ο εργολάβος πωλεί, δωρίζει κλπ. το εργολαβικό του αντάλλαγμα στον τρίτο, αγοραστή δωρεοδόχο κλπ και ο οικοπεδούχος συναινεί και μεταβιβάζει την αμοιβή που οφείλει, εις είδος στον εργοδότη, απευθείας στον τρίτο. Ενοχική σύμβαση ανάμεσα στον οικοπεδούχο και τον
τρίτο δεν υπάρχει. Ο οικοπεδούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει
ποσοστά» και τα αντίστοιχα διαμερίσματα του οικοπέδου του στον τρίτο, χωρίς
όμως να συμβάλλεται με αυτόν, αλλά με
τον εργολάβο, ο οποίος και υποδεικνύει
τον τρίτο στον οικοπεδούχο.
Έτσι η σύμβαση κατασκευής πολυώροφης οικοδομής με αντιπαροχή είναι οριστική σύμβαση υπέρ τρίτου και
μάλιστα, όπως έχει νομολογηθεί ,είναι μη
γνήσια σύμβαση τρίτου. Ο οικοπεδούχος
είναι ο υποσχεθείς και δέκτης της υπόσχεσης είναι ο εργολάβος (βασική σχέση ή σχέση καλύψεως). Το γεγονός ότι ο
εργολάβος συμφωνεί με τον οικοπεδούχο η παροχή να καταβληθεί σε τρίτον και
όχι στον ίδιο δικαιολογείται με βάση την
εσωτερική σχέση, που συνδέει τον εργολάβο και τον τρίτο (σχέση αξίας), καθώς
και τη φύση της σύμβασης ανέγερσης οικοδομής με αντιπαροχή, όπως έχει διαμορφωθεί στην πράξη.
Περαιτέρω κατά την έννοια του άρθρου 166ΑΚ το προσύμφωνο, με το οποίο
τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση
να συνάψουν ορισμένη σύμβαση, απο-
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τελεί αυτοτελή σύμβαση, η αθέτηση δε
της υποχρεώσεως αυτής εφόσον έχει τηρηθεί ο τύπος, που ορίζει ο νόμος για τη
σύμβαση, που πρέπει να συναφθεί, μπορεί να θεμελιώσει υποχρέωση αποζημιώσεως λόγω αδυναμίας εκπληρώσεως της
παροχής από την οριστική σύμβαση κατ’
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 380 επ. ΑΚ. Τα συμβαλλόμενα μέρη
μπορούν με νέα συμφωνία τους να παρατείνουν την αρχική προθεσμία συνάψεως
της οριστικής συμβάσεως.
Στην περίπτωση μεταβιβάσεως του περιουσιακού αντικειμένου του
προσυμφώνου από τον πωλητή σε τρίτο υπάρχει υπαίτια αδυναμία παροχής
αυτού (πωλητή), οπότε αυτός ευθύνεται
σύμφωνα με το άρθρο 335ΑΚ σε αποζημίωση του δανειστή (αγοραστή από
το προσύμφωνο). Ως παροχή θεωρείται όχι η σύμπραξη για τη σύναψη της
οριστικής συμβάσεως, η οποία αποτελεί
κατά κύριο λόγω την οφειλόμενη παροχή από το προσύμφωνο, αλλά η παροχή
από τη σκοπούμενη οριστική σύμβαση.
(βλ. ΟλΑΠ 1237/1982 ΝΟΒ 31, 1175, ΑΠ
152/2001 Δνη 42, 1035, ΑΠ 1266/2002
Δνη 45, 480, ΕφΠατρών 527/2005 Αχαϊκή Νομολογία 2006, 112 επ., Εφ.Αθ.
3559/1999 Δνη 41, 530 ΕφΑθ 2969/1998,
Δνη 39, 665 ΕφΑθ. 548/1993 Δνη 95,
384, Εφ.Αθ 4025/93 Δνη 95, 709, Α.Γεωργιάδης: Η σύμβαση ανέγερσης πολυώροφης οικοδομής με αντιπαροχή Δνη
41/585. Γαζής: Σύμβαση κατασκευής οικοδομής με αντιπαροχή, μελέτες και άρθρα ΙΙ,. 1998 σελ.806, 808).
Με βάση τα αναφερόμενα στην
ως άνω μείζονα σκέψη με αριθμό 1)το
πρωτοδικείο ορθά το νόμο εφάρμοσε
και απέρριψε ως μη νόμιμα τα κονδύλια της αγωγής με τα οποία ο ενάγων
ζητούσε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλλουν εις ολόκληρον
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έκαστος τα ποσά των :α) 63.774,176
ευρώ που αφορά την αξίωση του για
αποκατάσταση της ζημίας που θα υποστεί λόγω διαφοράς τιμήματος, για την
αγορά παρόμοιου διαμερίσματος, αφού
η αγοραία αξία του ενδίκου διαμερίσματος ανά τ.μ. ανερχόταν, κατά την ημέρα
της εξοφλήσεως (30-11-1997) στο ποσό
των 190.000 ευρώ ενώ κατά την έγερση της ένδικης αγωγής στο ποσό των
500.000 δραχμ. ανά τ.μ. και β)το ποσό
των 13.600 ευρώ, που αποτελεί αξίωση
λόγω διαφυγόντων εσόδων του από την
μίσθωση του διαμερίσματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πιο πάνω νομική σκέψη
τα παραπάνω αιτούμενα κονδύλια αποτελούν το διαφέρον εκπλήρωσης της
σύμβασης, το οποίο δεν αποκαθίσταται. Επομένως οι σχετικοί τέταρτος και
πέμπτος λόγοι της εφέσεως με το οποίο
πλήττεται η εκκαλουμένη, θα πρέπει να
απορριφθούν ως νομικά αβάσιμοι.
Περαιτέρω, ορθά η εκκαλουμένη απέρριψε ως απαράδεκτη την αγωγή, κατά το μέρος που στρέφεται κατά
του πρώτου εναγομένου (Π.Κ), αφού
αυτός, κατά την έγερση αυτής (αγωγής)
είχε ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, δυνάμει της με αριθ. 868/1999
αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, γι’ αυτό δεν νομιμοποιείται παθητικά ο ίδιος στη διεξαγωγή δίκης,
η οποία αφορά πτωχευτική απαίτηση
αλλά νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά μόνο ο σύνδικος (βλ. Πτωχευτικό
δίκαιο Κ.Ρόκα σελ. 133 επ.). Επομένως
ο σχετικός πρώτος λόγος της εφέσεως,
με τον οποίο πλήττεται η εκκαλούμενη
είναι απορριπτέος ως νομικά αβάσιμος.
Περαιτέρω το πρωτοδικείο, με
την εκκαλουμένη απόφαση του, έκρινε
ορισμένη και νόμιμη την αγωγή: α) ως
προς την δεύτερη εναγόμενη (οικοπε-
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δούχο) ως προς την πρώτη βάση της,
που στηρίζεται στις διατάξεις από την ευθύνη για διαπραγματεύσεις (αρθρ. 197,
198, 346 Α.Κ. και 907, 908 Κ.Πολ.Δ.), μη
νόμιμη ως προς την δεύτερη βάση της
που στηρίζεται στην αδικοπραξία, καθόσον τα εκτιθέμενα περιστατικά δεν θεμελιώνουν ευθύνη αυτής από αδικοπραξία
ενώ και ως προς την τρίτη βάση της που
στηρίζεται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό προς τον ωφεληθέντα, ενώ στην
υπό κρίση περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή, ο ενάγων κατέβαλε το τίμημα για την αγορά του διαμερίσματος,
όχι στη δεύτερη εναγόμενη, αλλά στον
πρώτο εναγόμενο εργολάβο, ο οποίος ενεργούσε αποκλειστικά για δικό του
λογαριασμό και προς το συμφέρον του,
γι’ αυτό δεν υπήρξε άμεση περιουσιακή
μετακίνηση και δεν συνέτρεξε αδικαιολόγητος πλουτισμός της δεύτερης εναγόμενης. β)όσον αφορά τον τρίτο εναγόμενο, έκρινε νόμιμη την ένδικη αγωγή ως προς την βάση της από τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις από τις
διαπραγματεύσεις, κατά τα άρθρα 197,
198, 346 ΑΚ και 907 και 908 ΚΠολΔ, ενώ
έκρινε ότι τα εκτιθέμενα περιστατικά δεν
θεμελιώνουν αδικοπρακτική ευθύνη του
από την αθέτηση της σύμβασης.
Όσον αφορά τη βάση της αγωγής
που στηρίζεται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό την απέρριψε για το λόγο ότι δεν
υπήρξε άμεση περιουσιακή μετακίνηση
κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή, αφού ο
ενάγων κατέβαλε το τίμημα για την αγορά του διαμερίσματος, όχι στον τρίτο εναγόμενο, αλλά στον πρώτο εναγόμενο εργολάβο, ο οποίος ενεργούσε αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό και προς το
συμφέρον του και υπό τα περιστατικά
αυτά δεν υπήρξε άμεση περιουσιακή μετακίνηση και δεν συνέτρεξε αδικαιολόγητος πλουτισμός του εναγόμενου αυτού.
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Τέλος η εκκαλούμενη απόφαση
απέρριψε την αγωγή ως προς τους πρώτο και δεύτερη εναγόμενους, δέχθηκε την
αγωγή, ως προς το μέρος που κρίθηκε
νόμιμη για τον τρίτο εναγόμενο και υποχρέωσε αυτόν (τρίτο εναγόμενο) να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα
ευρώ ή 2.000.000 δραχμ. (5.869 ευρώ)
με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής, ποσό που αφορούσε την καταβολή από τον ενάγοντα του τιμήματος αυτού ‚έναντι του συνολικού ποσού
των 11.000.000 δραχμών, που συμφωνήθηκε με το από 15-11-2000 ιδιωτικό
προσύμφωνο πώλησης διαμερίσματος.
Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται τώρα ο εκκαλών - ενάγων, με
τους περιεχόμενους στην έφεση του λόγους, που ανάγονται σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου και ζητά την εξαφάνιση της, ώστε ακολούθως να γίνει δεκτή η από 3-4-2003 αγωγή του.
Από τις ένορκες καταθέσεις των
μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά, από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, την
με αριθμ. 295/21-9-2004 ενώπιον της
συμ/φου Πατρών Μ.Α ένορκη βεβαίωση που λήφθηκε κατόπιν νόμιμης και
εμπρόθεσμης κλήτευσης των εναγομένων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο Π.Κ, σύμφωνα με
το με αριθμ. 5.223/2-12-1997 προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών αδιαίρετα
δυο (2) οικοπέδων και εργολαβικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πατρών,
Κ.Κ- Ν, ανέλαβε την ανέγερση ενός κτιριακού συγκροτήματος (πολυκατοικίας)
κατά το σύστημα αντιπαροχής, σε ένα οι-
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κόπεδο, που βρίσκεται στη θέση ¨Μέση
Αγυιά¨ της πόλης των Πατρών μέσα στο
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης, άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικής έκτασης 2.771,33 τ.μ., που συνορεύει ανατολικά σε πλευρά ΒΓ μέτρων
39,34 με δημοτική οδό μη διανοιγμένη,
δυτικά σε πλευρά ΑΔ 40 μέτρων με δημοτική οδό (προέκταση της οδού Αμμοχώστου), βόρεια σε πλευρά ΑΒ μέτρων
72,38 με προβλεπόμενο από το σχέδιο
πόλεως των Πατρών πεζόδρομο και νότια σε πλευρά ΔΓ μέτρων 68,02 με την
οδό Διαγόρα πλάτους 12 μέτρων, όπως
αυτό φαίνεται στο από Ιουλίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα της Αρχ. Μηχανικού Ε.Κ που προσαρτάται στην με αριθμ.
5214/1997 πράξη της συμβολαιογράφου
Πατρών, Κ.Κ - Ν. Το οικόπεδο αυτό είναι της αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής της δεύτερης εναγόμενης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΕΝΤΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.».
Με την με αριθμ. 5.224/2-12-1997
πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,
κατανομής οριζόντιων ιδιοκτησιών και κανονισμού πολυκατοικίας της ίδιας συμβολαιογράφου έγινε ο κανονισμός και η διανομή των οριζόντιων ιδιοκτησιών που περιέρχονταν στην οικοπεδούχο εταιρία και
στον εργολήπτη, Π.Κ ή σε τρίτα πρόσωπα
που αυτός θα υποδείκνυε. Με το με αριθμ.
5.223/1997 προσύμφωνο της ίδιας συμβολαιογράφου, η οικοπεδούχος παρακράτησε τα σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44/1000)
αδιαίρετα του παραπάνω οικοπέδου, τα
οποία χιλιοστά αντιστοιχούν και αναλογούν στις οροφοκτησίες που περιήλθαν σ’
αυτήν ως αντιπαροχή και τα υπόλοιπα εννιακόσια πενήντα έξι χιλιοστά (956/1000)
αδιαίρετα του πιο πάνω οικοπέδου υπο-

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

σχέθηκε να μεταβιβάσει τμηματικά στον
Π.Κ ως εργολήπτη κατά πλήρες δικαίωμα
κυριότητας, νομής και κατοχής ή σε τρίτα
πρόσωπα που αυτός θα υποδείκνυε, ως
εργολαβικό αντάλλαγμα.
Στη συνέχεια ο Π.Κ άρχισε τις εργασίες κατασκευής του παραπάνω κτιρίου και κατά την πρόοδο των εργασιών η
οικοπεδούχος εταιρία μεταβίβασε σταδιακά σ’ αυτόν 391,81/1000 αδιαίρετα του
πιο πάνω οικοπέδου και παρέμειναν στα
χέρια της 44/1000 που αντιστοιχούσαν
στις οριζόντιες ιδιοκτησίες της αντιπαροχής καθώς και τα 554,19/1000 αδιαίρετα που αντιστοιχούσαν στις υπόλοιπες
οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες θα περιέρχονταν και αυτές σταδιακά μέχρι την
πλήρη αποπεράτωση του έργου στον
Π.Κ ως εργολαβικό αντάλλαγμα. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η πολυκατοικία,
την οποία κατασκεύαζε ο πρώτος εναγόμενος (Π.Κ) αποτελείται από τέσσερα (4)
τμήματα. Όμως, ο ως άνω εργολήπτης
εγκατέλειψε το έργο και η οικοπεδούχος
εταιρία κήρυξε αυτόν έκπτωτο και τον
απέβαλε από το έργο στις 14-10- 1999
με την με αριθμ. 757/14-10-1999 έκθεση αποβολής και απόδοσης ακινήτου
του δικαστικού επιμελητή Πατρών, Ε.Α.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι στη
συνέχεια η οικοπεδούχος εταιρία συμφώνησε με τον τρίτο εναγόμενο, εργολήπτη, Δ.Γ και ανέθεσε σ’ αυτόν την αποπεράτωση του παραπάνω κτιρίου με
το με αριθμ. 51289/29-3-2000 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πατρών Κ.
Σ στο οποίο εμπεριέχονται προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών αδιαίρετα οικοπέδου - εργολαβικό συμβόλαιο πράξη τροποποίησης οριζόντιας ιδιοκτησίας
και κανονισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Με το συμβόλαιο αυτό (άρθρο 10)
συμφωνήθηκε ότι τα εναπομείναντα, μετά
τις πωλήσεις, συνολικά χιλιοστά οικοπέ-
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δου των διαμερισμάτων της αντιπαροχής
και των διαμερισμάτων του εργολαβικού
ανταλλάγματος 598,19/1000 επαναδιανέμονται ως εξής: 205,89/1000 αδιαίρετα επί του οικοπέδου θα αντιστοιχούν στις
οριζόντιες ιδιοκτησίες που περιέρχονται
στην οικοπεδούχο ως αντιπαροχή της και
392,30/1000 αδιαίρετα επί του οικοπέδου
θα αντιστοιχούν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες που περιέρχονται στον νέο εργολάβο
ως εργολαβικό αντάλλαγμα, η δε οικοπεδούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
τα μεταβιβάσει, παραχωρήσει και παραδώσει στον εργολάβο - δεύτερο εναγόμενο ή σε τρίτα πρόσωπα που θα υποδείξει αυτός ανάλογα με την πορεία των εργασιών της οικοδομής ως εξής: 55/1000
αδιαίρετα με την ολοκλήρωση του σκελετού, 55/1000 αδιαίρετα με την κατασκευή
της τοιχοποιίας, 55/1000 αδιαίρετα με την
ολοκλήρωση των επιχρισμάτων, 55/1000
αδιαίρετα με την ολοκλήρωση των δαπέδων, 60/1000 αδιαίρετα με την τοποθέτηση των ειδών υγιεινής, 60/1000 αδιαίρετα με την παράδοση των οριζοντίων ιδιοκτησιών της οικοπεδούχου και των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων του
όλου κτιρίου καθώς και την διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου και 52,30/1000
αδιαίρετα με την πλήρη εξόφληση των
υποχρεώσεων του εργολάβου προς τα
ταμεία Ι.Κ.Α. κ.λπ.
Μεταξύ των οριζοντίων ιδιοκτησιών που επαναπροσδιορίστηκαν με το
άνω συμβόλαιο των εναγομένων (οικοπεδούχου εταιρίας και νέου εργολήπτη)
περιλαμβάνεται και το υπό ένδειξη ΤΡΙΑ
ΑΛΦΑ -ΠΕΝΤΕ ΑΛΦΑ (3Α-5α) διαμέρισμα του πρώτου (1ου) πάνω από το
ισόγειο - πυλωτή ορόφου του τμήματος
τέσσερα (3) της πολυκατοικίας, το οποίο
αποτελείται από δυο (2) υπνοδωμάτια,
σαλόνι - κουζίνα, λουτρό, διάδρομο και
εξώστες στην ανατολική και δυτική πλευ-
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ρό του, έχει επιφάνεια 70,10 τ.μ., ύψος
3,05 μ., όγκο 213,81 κ.μ., αναλογία εμβαδού κοινοχρήστων 11,84 τ.μ., αναλογία όγκου κοινοχρήστων 32,51 κ.μ., συνολικό όγκο 246,32 κ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 14,73/1000
αδιαίρετα και συνορεύει: ανατολικά με
3Α-5β διαμέρισμα και με ακάλυπτο χώρο
οικοπέδου, δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέρα απ’ αυτόν με αδιάνοικτη δημοτική οδό προέκταση της οδού
Αμμοχώστου, βόρεια με ακάλυπτο χώρο
οικοπέδου και κοινόχρηστο διάδρομο
του τμήματος τρία (3) και νότια με 2-Α4
διαμέρισμα. Το διαμέρισμα αυτό φαίνεται
στο από Ιουλίου 1997 σχέδιο κάτοψης
του τυπικού ορόφου (1ου, 2ου, 3ου και
4ου) της αρχιτέκτονος - μηχανικού, Ε.Κ,
που είναι προσαρτημένο στο με αριθμό
5223/1997 προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο της Κ.Κ.
Το ως άνω διαμέρισμα ο Δ.Γ (τρίτος εναγόμενος) υποσχέθηκε και ανέλαβε την υποχρέωση να το μεταβιβάσει
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή
στον ενάγοντα αντί του συνολικού τιμήματος των 11.000.000 δρχ. με το με ημερομηνία 15-11-2000 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο αναλάμβανε την, υποχρέωση να του πωλήσει το ως άνω διαμέρισμα και δύο αποθήκες απαιτώντας
να του καταβάλει επιπλέον 11.000.000
δρχ. εκ των οποίων εισέπραξε 2.000.000
δρχ. σε μετρητά ως προκαταβολή.
Στο ιδιωτικό συμφωνητικό δεν
έλαβε μέρος η οικοπεδούχος και αυτό
υπογράφηκε μόνο από τον ενάγοντα
και τον εργολάβο με τη σαφή υπόσχεση αυτού ότι η οικοπεδούχος είναι υποχρεωμένη να προσέλθει και θα προσέλθει κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο, ενώπιον συμβολαιογράφου για να εκτελέσει
την υποχρέωση της από την εργολαβική
σύμβαση και να υπογράψει το οριστικό
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συμβόλαιο. Όμως αυτός (3° εναγόμενος)
δεν τήρησε την υπόσχεση του αυτή και
δεν μεταβίβασε το εν λόγω διαμέρισμα.
Αντίθετα, το εν λόγω διαμέρισμα
μεταβιβάσθηκε από τον τρίτο των εναγομένων προς τον Α. Σ του Κ, δυνάμει
του με αριθμ. 11644/13-8-2002 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πατρών, Σ. Π, το οποίο και μετεγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών
στον τόμο 2299 με αριθμό 42 (βλ. αυτό
προσκομιζόμενο από ενάγοντα).
Όμως δεν αποδείχθηκε ότι η δεύτερη εναγομένη (οικοπεδούχος εταιρεία), είχε οποιαδήποτε συναλλαγή με
τον ενάγοντα ή ανάμειξη στην συμφωνία που καταρτίσθηκε μεταξύ ενάγοντα
και τρίτου εναγομένου στις 15-11-2000
για την σύναψη του προαναφερομένου
ιδιωτικού προσυμφώνου πώλησης του
ενδίκου διαμερίσματος.
Με τον δεύτερο λόγο εφέσεως
παραπονείται ο εκκαλών ότι εσφαλμένα
απέρριψε η εκκαλουμένη ως μη νόμιμο
το επικουρικά προβληθέν αίτημα του να
του καταβάλουν οι εναγόμενοι εις ολόκληρος έκαστος το ποσό των € 39087,30 ή
13.319.000 δραχμές, που αφορούσε το
ποσό που έλαβε ο πρώτος εναγόμενος
(εργολάβος) ως αμοιβή του για το πωληθέν διαμέρισμα στον ενάγοντα, λόγω
αδικαιολογήτου πλουτισμού, ενώ έπρεπε να κρίνει ως νόμιμη τη σχετική βάση
της αγωγής του και το σχετικό αίτημα του.
Πλην όμως ισχυρισμός του αυτός
είναι ουσιαστικά αβάσιμος, αφού για την
ύπαρξη πλουτισμού κατά την έννοια των
άρθρων 904 επ. είναι αναγκαία η ύπαρξη
άμεσης περιουσιακής μετακίνησης από
τον αναζητούντα τον πλουτισμό προς τον
ωφεληθέντα δηλ. θα πρέπει να υπάρχει
άμεση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της επέλευσης της ζημίας του ενάγοντος και του
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πλουτισμού του εναγόμενου. Τέτοια συνάφεια δεν υπάρχει στην περίπτωση παρεμβολής τρίτης περιουσίας, όταν δηλαδή η περιουσιακή αυτή μετακίνηση πραγματοποιείται από την περιουσία του ζημιωθέντος στην περιουσία του πλουτήσαντος με παρεμβολή τρίτου προσώπου
που ενεργεί για δικό του λογαριασμό (ΑΠ
1613/99 Ελ. Δικ/νη 41,439 ).
Στην προκειμένη περίπτωση, κι
αν ακόμα ήθελε γίνει δεκτό ότι τα χρήματα που έδωσε ο ενάγων στον πρώην εργολάβο Π.Κ, διατέθηκαν για τις ανάγκες
ανέγερσης της επίδικης πολυκατοικίας,
πράγμα βέβαια που αρνείται ο πρώτος
εναγόμενος και που δεν αποδείχθηκε και
πάλι θέμα αδικαιολογήτου πλουτισμού
για την οικοπεδούχο (δεύτερη εναγόμενη)
δεν υπάρχει, αφού η τελευταία, ουδεμία
συναλλαγή είχε με αυτόν (ενάγοντα), τα
δε χρήματα τα έδωσε, όπως ισχυρίζεται ο
ενάγων, στον Π. Κ, ο οποίος βέβαια ενεργούσε για δικό του λογαριασμό και προς
το συμφέρον του, οπότε με τα δεδομένα αυτά δεν υπήρξε άμεση περιουσιακή
μετακίνηση από τον ενάγοντα προς την
οικοπεδούχο εταιρεία και δεν συνέτρεξε
αδικαιολόγητος πλουτισμός της.
Εξάλλου, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο αποδείχθηκε ότι η δεύτερη εναγόμενη (οικοπεδούχος) είχε αναγνωρίσει και μάλιστα ρητά την υποχρέωση να καταβάλει στον ενάγοντα το ως
άνω ποσό από οιαδήποτε αιτία. Επομένως ορθά απέρριψε η εκκαλουμένη την
ένδικη αγωγή ως προς την οικοπεδούχο εταιρεία και τα διαλαμβανόμενα στο
σχετικό β’ λόγο της έφεσης του είναι αβάσιμα και απορριπτέα.
Με τον τρίτο λόγο εφέσεως παραπονείται ο εκκαλών ότι εσφαλμένα απέρριψε η εκκαλουμένη την αγωγή του αναφορικά με την βάση της αγωγής του για
την επιδίκαση σ’ αυτόν του ποσού των
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44.956,71 ευρώ, που αφορά το ποσό
που αυτός κατέβαλε στον πρώτο εναγόμενο για την αγορά του διαμερίσματος
εκ 13.319.000 δραχμ. ή 39.087,30 ευρώ,
που με τους νόμιμους τόκους ανερχόταν
στο ποσό των 44.956,71 ευρώ, καθώς
και των 3.000 ευρώ ως εύλογη χρηματική του ικανοποίηση για την ηθική βλάβη την οποία υπέστη από την αδικοπρακτκή συμπεριφορά των δεύτερης και τρίτου εναγομένων. Ο ισχυρισμός αυτός
περί γνώσεως της τρίτης εναγόμενης
της «απάτης» του νέου εργολάβου Δημ.
Γ και περί συμμετοχής του νόμιμου εκπροσώπου της τελευταίας στην απάτη
από κανένα στοιχείο δεν αποδείχτηκε.
Όμως, σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν η οικοπεδούχος εταιρεία γνώριζε
την ύπαρξη του προσυμφώνου που είχε
υπογράψει ο ενάγων με τον πρώην εργολάβο του έργου Π.Κ, δεν είχε τη νομική
δυνατότητα να αρνηθεί στο νέο εργολάβο Δ..Γ τη σύμπραξη για τη μεταβίβαση
των χιλιοστών του εργολαβικού ανταλλάγματος, που αντιστοιχούν στο επίδικο διαμέρισμα, εφόσον ο εργολάβος Δ.Γ
με βάση την πρόοδο των εργασιών του
έργου δικαιούταν να λάβει τα επίδικα χιλιοστά, αφού το εργολαβικό αντάλλαγμα είναι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην υπό στοιχείο 2) μείζονα σκέψη της
παρούσας προϋπεσχημένη αμοιβή του
εργολάβου, για την οποία ο οικοπεδούχος δεν έχει κανένα λόγο, παρά αποκλειστικός δικαιούχος και διαθέτης των
χιλιοστών αυτών σε τρίτους κατά την
απόλυτη κρίση του και με οιουσδήποτε
όρους και συμφωνίες είναι ο εργολάβος
του έργου κατά τους όρους του εργολαβικού προσυμφώνου.
Το πρωτοδικείο με την εκκαλούμενη απόφαση του, επεδίκασε στον ενάγοντα το ποσό των 2.000.000 δραχμ. ή
5.869 ευρώ, το οποίο υποχρέωσε τον τρί-
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το εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα, καθόσον αποδείχθηκε ότι ο τελευταίος έχει προσυμβατική ευθύνη, με βάση το
από 15-11-2000 ιδιωτικό προσύμφωνο.
Έτσι κρίνοντας, ορθά τις αποδείξεις εκτίμησε και δέχθηκε ως ουσιαστικά βάσιμη την αγωγή ως προς τον τρίτο
εναγόμενο κατά το ποσό των 2.000.000
δρχ., ή 5.869,00 ευρώ, ως αποζημίωση, κατά την κύρια βάση της. Συνεπώς
οι σχετικοί λόγοι της εφέσεως είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι, γι’ αυτό η έφεση
πρέπει ν’ απορριφθεί στο σύνολο της και
να καταδικαστεί ο εκκαλών, που ηττάται,
στη δικαστική δαπάνη του δευτέρου των
εφεσίβλητων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, ο οποίος είναι ο μοναδικός που παραστάθηκε και υποβλήθηκε
σε έξοδα (αρθρ. 176, 183, 191 § 2 του

ΚΠολΔικ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο
διατακτικό της παρούσας.
Περαιτέρω στους εφεσίβλητους
πρώτο και δεύτερη, οι οποίοι δεν παραστάθηκαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν ενώπιον
του ακροατηρίου στην παρούσα δίκη, ως
προς τους οποίους απορρίπτεται η αγωγή δεν θα τεθεί παράβολο ανακοπής ερημοδικίας, αφού δεν έχουν έννομο συμφέρον στην άσκηση ανακοπής ερημοδικίας.
Αντίθετα ως προς τον εφεσίβλητο
Δ.Γ ως προς τον οποίο έγινε δεκτή εν μέρει η αγωγή θα πρέπει να τεθεί παράβολο ερημοδικίας (άρθρο 505 του ΚΠολΔ),
για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής
ερημοδικίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο διατακτικό της παρούσας, καθόσον
αυτός έχει έννομο συμφέρον για άσκηση ανακοπής ερημοδικίας.

891/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μαρία Αλεξοπούλου, Γεώργιος Βλαχαντώνης).
Παραγραφή των αξιώσεων του άρθρου 250ΑΚ. Είναι πενταετής αλλά διακόπτεται και
με την αναγνώριση της αξιώσεως. Προϋποθέσεις. Συμψηφισμός μισθού και ανταπαίτηση του εργοδότη (664ΑΚ). Προϋποθέσεις. Κατάχρηση δικαιώματος. Μακροχρόνια
αδράνεια. Είναι καταχρηστική η άσκηση δικαιώματος όταν συνοδεύεται και από άλλες ειδικές περιστάσεις που συνάδουν με προηγούμενη συμπεριφορά του δικαιούχου και ο ίδιος μεταβάλλει στάση και επιχειρεί εκ των υστέρων ανατροπή της κατάστασης που έχει ήδη διαμορφωθεί και παγιωθεί, με δυσμενείς επιπτώσεις στα συμφέροντα του υποχρέου. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 250 αριθ. 6 και 17ΑΚ σε πέντε
χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις των
υπηρετών και εργατών για την πληρωμή
των μισθών τους ή άλλων αμοιβών καθώς και οι αξιώσεις κάθε είδους μισθών,
ενώ κατά το άρθρο 253 ΑΚ η παραγραφή των πιο πάνω αξιώσεων αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο συμπί-

πτει η έναρξη της παραγραφής.
Η παραγραφή διακόπτεται, κατά
το άρθρο 260 του ΑΚ με την αναγνώριση
της αξιώσεως από τον υπόχρεο. Η αναγνώριση μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε
ενέργεια και συμπεριφορά του οφειλέτη
απέναντι στον δανειστή, ακόμη και προφορικά, αρκεί να προκύπτει κατ’ αντικειμενική κρίση ότι ο πρώτος, ευρισκόμενος
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σε πλήρη επίγνωση της αξιώσεως του
τελευταίου, θεωρεί αυτήν υπάρχουσα.
Η ενέργεια και συμπεριφορά του
οφειλέτη δεν είναι αναγκαίο να έχει δικαιοπρακτικό χαρακτήρα ή να συνιστά συμβατική ή μονομερή αναγνώριση της αξιώσεως ή σύμβαση αναγνώρισης χρέους κατά
την έννοια του άρθρ. 873 του ΑΚ, πρέπει
δε να αποδεικνύεται πριν από την συμπλήρωση της παραγραφής (ΑΠ 1908/2008 ΑΠ
148/2006 ΑΠ 484/2009 σε prima-lex).
Από τη διάταξη, εξάλλου, του άρθρου 664ΑΚ προκύπτει ότι η κατ’ αρχήν
απαγόρευση του συμψηφισμού του μισθού των εργαζομένων με ανταπαίτηση του εργοδότη τους κατ’ αυτών, κάμπτεται και επιτρέπεται ο συμψηφισμός
του οφειλόμενου μισθού με ανταπαίτηση
που έχει ο εργοδότης στην περίπτωση
ζημίας που του προξένησε ο εργαζόμενος με δόλο κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας.
Για την εφαρμογή της διάταξης
του άρθρου 664 παρ.2 ΑΚ, η οποία αποσκοπεί στην απόκρουση, ως αντίθετης
προς την καλή πίστη, της άρνησης εκ
μέρους του εργαζόμενου, του προτεινόμενου από τον εργοδότη συμψηφισμού
προς τον οφειλόμενο σε αυτόν μισθό,
ανταπαίτησης του τελευταίου λόγω ζημίας από δόλια ενέργεια του πρώτου, δεν
είναι απαραίτητο η εν λόγω δόλια ενέργεια που δημιούργησε την ανταπαίτηση
του εργοδότη, να συνιστά και ποινικό
αδίκημα (ΑΠ 1007/2003 σε prima lex).
Κατά τη διάταξη, τέλος του άρθρου 281 ΑΚ «η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή
οικονομικός σκοπός του δικαιώματος».
Κατά την έννοια αυτής μόνη η
αδράνεια του δικαιούχου για την άσκηση
του δικαιώματος επί χρόνο μικρότερο από
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τον απαιτούμενο για την παραγραφή, καθώς και η καλόπιστη πεποίθηση του υπόχρεου ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα κατ’ αυτού ή ότι δεν πρόκειται τούτο ν’ ασκηθεί
εναντίον του, έστω και αν αυτή δημιουργήθηκε από την αδράνεια του δικαιούχου,
δεν αρκεί, κατ’ αρχή, να καταστήσει καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος.
Αν όμως η αδράνεια συνοδεύεται
από ειδικές περιστάσεις που συνδέονται
με προηγούμενη συμπεριφορά του δικαιούχου και ο ίδιος, μεταβάλλοντας τη στάση του, επιχειρεί εκ των υστέρων ανατροπή της κατάστασης που ήδη έχει διαμορφωθεί και παγιωθεί, χωρίς να είναι
απαραίτητο να προκαλούνται αφόρητες
ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες, αλλά αρκεί να επέρχονται δυσμενείς επιπτώσεις για τα συμφέροντα του,
τότε, στην περίπτωση αυτή, η άσκηση
του δικαιώματος μπορεί να καταστεί μη
ανεκτή, κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και συνεπώς καταχρηστική (Ολ.
ΑΠ 8/2001 ΑΠ 496/2007 ΑΠ 41/2008 ΑΠ
1536/2005 σε prima-lex).
Στην περίπτωση αυτή της μακράς
αδράνειας, συνοδευόμενης από τις προαναφερόμενες ειδικές περιστάσεις, δεν
απαγορεύεται απλώς η άσκηση του δικαιώματος, που σημαίνει ότι το δικαίωμα
υπάρχει και δεν καταλύεται, αλλά επέρχεται η αποδυνάμωση του με συνέπεια
το αποδυναμωμένο δικαίωμα είναι σαν
αποσβησμένο (ΑΠ 496/2007 οπ.αν.)
Ο ενάγων προσελήφθηκε από
τον εναγόμενο συνεταιρισμό δυνάμει
της 31/2-5-1981 πράξης του Διοικητικού
Συμβουλίου του, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να εργαστεί ως διαχειριστής αποθηκών του πρατηρίου γεωργικών φαρμάκων και ειδών βιοτικής και οικιακής
ανάγκης του εναγόμενου στο Χάβαρι και
στην Κεραμιδιά καθώς και της γεροπλά-
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στιγγας του συνεταιρισμού. Σε εκτέλεση
της εν λόγω συμβάσεως ο ενάγων εργάστηκε συνεχώς από τις 2-5-1981 υπό
την ανωτέρω ειδικότητα, όμως από την
1-1-1997 ο ενάγομενος σταμάτησε να
του καταβάλλει κανονικά τις αποδοχές
του λόγω οικονομικών προβλημάτων.
Παρ’ όλα αυτά ο ενάγων συνέχισε να εργάζεται στον εναγόμενο και στις
17-12-2001, λόγω ακριβώς της ως άνω
μη καταβολής των δεδουλευμένων, προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας και,
μετά από αναβολές στις 18-2-2002, η εν
λόγω υπηρεσία διαπίστωσε ότι οφείλεται
στον ενάγοντα συνολικό ύψος 8.638.175
δρχ., το οποίο (ύψος της οφειλής) αναγνώρισε ο τότε Πρόεδρος του εναγόμενου συνεταιρισμού Η.Σ.
Συμφωνήθηκε μάλιστα μεταξύ των
διαδίκων την ημέρα εκείνη ενώπιον του
επόπτη Εργασίας ότι το ήμισυ του ως άνω
ποσού θα καταβαλλόταν στο ενάγοντα μέχρι της 31-12-2002 και το υπόλοιπο ήμισυ μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2003.
Με τον τρόπο αυτό (αναγνώριση οφειλής) διακόπηκε στις 18-2-2002
η παραγραφή των μέχρι τότε αξιώσεων
του ενάγοντος και άρχισε νέα παραγρα-
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φή που διακόπηκε εκ νέου με την έγερση
της αγωγής (15-2-2007). Ο ενάγων εξακολούθησε να εργάζεται στον εναγόμενο
μέχρι και τον Ιανουάριο του έτους 2007,
χωρίς παρά ταύτα εκείνος να του έχει καταβάλει μέχρι και την έγερση της αγωγής
το ποσό των 128.031, 90 ευρώ που του
οφείλει για δεδουλευμένες μισθούς επιδόματα αδείας, εορτών κλπ. με αποτέλεσμα να ασκήσει την υπό κρίση αγωγή.
Η αδράνεια του ενάγοντος για μεγάλο χρονικό διάστημα που προσεγγίζει
τον χρόνο παραγραφής δεν αρκεί, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, να καταστήσει την άσκηση του δικαιώματος καταχρηστική, δεδομένου ότι ο
ενάγων δεν δημιούργησε με ενέργειες
του στον εναγόμενο την εντύπωση ότι
δεν πρόκειται να ασκηθεί το δικαίωμα.
Αντίθετα, και στην επιθεώρηση
εργασίας κατέφυγε με αποτέλεσμα να
επιτύχει την μέχρι τότε αναγνώριση της
οφειλής, αλλά και σε συνεχείς διαμαρτυρίες προς τον εναγόμενο προέβαινε με
αποτέλεσμα ο τελευταίος ανταποκρινόμενος να του καταβάλει τμηματικά, έναντι των οφειλών, το συνολικό ποσό των
60.367, 32 ευρώ.
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2. ενοχικο δικαιο
41/2009
(Πρόεδρος : Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αριστείδης Μπακόπουλος, Δημήτριος Αρβανίτης).
Απόδοση πράγματος. Προϋποθέσεις για αυτούσια απόδοση πράγματος που υπεξαιρέθηκε με παράνομη πράξη. Αποζημίωση. Παράνομη αφαίρεση πράγματος. Είναι υπερήμερος από το χρόνο αφαίρεσης (934ΑΚ). Ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει
αποκλειστικά την αυτούσια απόδοση του πράγματος με την προσιδιάζουσα κατά περίπτωση αγωγή καθώς και ορισμένη αποζημίωση για τη στέρηση του. Πλήρη αποζημίωση δικαιούται να ζητήσει μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αυτούσιας απόδοσης του
πράγματος ή έλλειψης συμφέροντός του στην αυτούσια απόδοσή του.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 934
ΑΚ, όποιος οφείλει πράγμα που αφαιρέθηκε με παράνομη πράξη είναι υπερήμερος από το χρόνο αφαίρεσης. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό κα με τις διατάξεις των άρθρων 297 και 298 του ιδίου
ως άνω Κώδικα προκύπτει, ότι στην περίπτωση που αφαιρέθηκε πράγμα ή υπεξαιρέθηκε με παράνομη πράξη, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει αποκλειστικά την

αυτούσια απόδοση αυτού, με την προσιδιάζουσα κατά περίπτωση αγωγή, καθώς και αποζημίωση για τη στέρηση του.
Πλήρη αποζημίωση δικαιούται να ζητήσει μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αυτούσιας απόδοσης του πράγματος, ή έλλειψης
συμφέροντος αυτού στην αυτούσια απόδοση του (ΑΠ 1576/1995 ΕλλΔνη 38.1045,
Εφ.Αθ. 7283/2004 ΕλλΔνη 46.510, Εφ.Αθ.
3747/2002 ΕλλΔνη 43.1436).

43/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καραμέρος, Δημήτριος Γιαννακός, Ευάγγελος Ματσούκης).
Σύμβαση μίσθωσης μεταξύ εταιρείας εμπορίας υγρών καυσίμων και ιδιοκτήτη ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης-πρατηριούχος αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την επωνυμία,
τα διακριτικά γνωρίσματα, τα σήματα και την τεχνογνωσία της εταιρείας υγρών καυσίμων υποχρεούμενος από την πλευρά του να διαθέτει (να αγοράζει και μεταπωλεί)
αποκλειστικά τα προϊόντα της από συγκεκριμένο χώρο(πρατήριο), η χρήση του οποίου παραχωρείται σ’αυτόν από την εταιρεία, είτε με σύμβαση μίσθωσης όταν το ακίνητο και οι εγκαταστάσεις ανήκουν σ’αυτήν είτε με σύμβαση υπομισθώσεως, όταν η
εταιρεία έχει αποκτήσει το μισθωτικό δικαίωμα με εξουσία υπομίσθωσης. Η σύμβαση
αυτή σε ότι αφορά την αυτοτελή μίσθωση καλύπτεται από το άρθρο 3 του π.δ.34/1995.
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Λεπτομέρειες λύσεως της συμβάσεως. Άσκηση αγωγής. Συνεπάγεται εκκρεμοδικία,
η οποία παύει με την έκδοση οριστικής απόφασης με την οποία περατώνεται η δίκη.
Δεν παύει όμως σε περίπτωση έκδοσης παραπεμπτικής λόγω αναρμοδιότητας απόφασης γιατί η διαφορά εξακολουθεί να είναι εκκρεμής. Παραίτηση από δικόγραφο
αγωγής. Προϋποθέσεις. Μικτή σύμβαση. Κύρια σύμβαση η σύμβαση εμπορικής συνεργασίας ενώ η σύμβαση της μίσθωσης και η υπομίσθωση είναι παρεπόμενη σύμβαση. Έτσι ή λύση ή λήξη της κύριας σύμβασης επιφέρει αυτοδικαίως και τη λύση και
τη λήξη και των παρεπόμενων συμβάσεων. Περιστατικά. Δικαίωμα επίσχεσης. Προϋποθέσεις για την άσκηση του. Περιστατικά.

Η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση πρατηρίου υγρών καυσίμων μπορεί να
συναφθεί είτε ως ανεξάρτητη και αυτοτελής
σύμβαση, είτε ως παρεπόμενη ή συμπληρωματική μίας άλλης, ευρύτερης σύμβασης.
Στη δεύτερη περίπτωση, η μίσθωση
εντάσσεται στην ίδρυση και λειτουργία μιας
ευρύτερης «συνεργασίας» και συνάπτεται
μεταξύ της εταιρείας εμπορίας υγρών καυσίμων και του λεγόμενου πρατηριούχου.
Στο (συμβατικά διαμορφούμενο)
πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, ο πρατηριούχος αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την επωνυμία, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα σήματα και την τεχνογνωσία
της εταιρείας υγρών καυσίμων, υποχρεούμενος από την πλευρά του να διαθέτει (να αγοράζει και μεταπωλεί) αποκλειστικά τα προϊόντα της από συγκεκριμένο
χώρο(πρατήριο), η χρήση του οποίου παραχωρείται σ’αυτόν από την εταιρεία είτε
με σύμβαση μισθώσεως, όταν το ακίνητο και οι εγκαταστάσεις ανήκουν σ’αυτήν,
είτε με σύμβαση υπομισθώσεως, όταν η
εταιρεία έχει αποκτήσει το μισθωτικό δικαίωμα με εξουσία υπομισθώσεως.
Στο πλαίσιο της μικτής αυτής συμβάσεως, η παραχώρηση της χρήσης δεν
αποτελεί την οικονομικώς κύρια παροχή,
ώστε να μην θεωρείται ως η προέχουσα
και η μίσθωση να μην υπάγεται στην προστασία του π.δ. 34/1995, αλλά να ακολουθεί την τύχη της κύριας συμβάσεως.
Τη μη αυτοτελή αυτή μίσθωση καλύπτει

σήμερα (και ήδη μετά το ν.1229/1982)
η ειδική διάταξη του άρθρου 3 του π.δ.
34/1995, υπάγοντας την υπό προϋποθέσεις στην πλήρη κατά κύρια βάση προστασία του εν λόγω διατάγματος, εισάγοντας όμως και αποκλείσεις που ανάγονται στη λύση της σύμβασης και στοιχίζονται με τον παρεπόμενο χαρακτήρα της
(ΑΠ 1722/2005 ΕλλΔνη 48.1690, ΕφΑθ
36/2005 ΕλλΔνη 48.897, Χ.Παπαδάκης,
Σύστημα Εμπορικών Μισθώσεων 2000,
τόμος 1ος, παρ.56, Νο 1040 επ., Γ.Αρχανιωτάκης, Η Επαγγελματική Μίσθωση
2002, τόμος 1ος, σελ.161 επ.).
Περαιτέρω στους γενικούς λόγους
λύσεως κάθε επαγγελματικής μισθώσεως προστίθενται ειδικοί λόγοι λύσεως, οι
οποίοι απορρέουν άμεσα από τον παρεπόμενο και συμπληρωματικό χαρακτήρα
της κατά το άρθρο 3 παρ.1 μισθώσεως
πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι λόγοι αυτοί είναι :α) η λύση της συμβάσεως εμπορικής συνεργασίας, ύστερα από καταγγελία για υπαίτια παράβαση όρου της ή για
λόγο που προβλέπεται στο νόμο ή από
απώτερη βία (παρ.2 εδ.α΄), και β) η τέλεση ποινικού αδικήματος από το μισθωτή
(παρ.2 εδ.β΄).
Εξάλλου, η λύση της (παρεπόμενης) συμβάσεως μισθώσεως, λόγω της
λύσεως της (κύριας) συμβάσεως εμπορικής συνεργασίας, επέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη καταγγελία της μισθωτικής συμβάσεως, η οποία

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ακολουθεί την τύχη της συμβάσεως εμπορικής συνεργασίας (ΑΠ 176/1994 ΕΕΝ
1995.99, ΕφΑθ 36/2005 ο.π).
Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 221 παρ.1 και 222 ΚΠολΔ
προκύπτει, ότι η άσκηση της αγωγής συνεπάγεται εκκρεμοδικία, λόγω της οποίας αναστέλλεται η εκδίκαση άλλης αγωγής, για την ίδια επίδικη διαφορά μεταξύ
των ίδιων διαδίκων, που παρίστανται με
την ίδια ιδιότητα. Η εκκρεμοδικία που δημιουργήθηκε με την άσκηση της αγωγής
παύει με την έκδοση οριστικής αποφάσεως, με την οποία περατώνεται η δίκη.
Δεν παύει όμως η εκκρεμοδικία,
αλλά αντιθέτως διατηρείται, σύμφωνα με
τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων
46 και 221 παρ.1ΚΠολΔ, σε περίπτωση
εκδόσεως παραπεμπτικής λόγω αρμοδιότητας αποφάσεως, αν και η απόφαση
αυτή είναι οριστική, διότι η διαφορά εξακολουθεί να είναι εκκρεμής στο δικαστήριο της παραπομπής, μετατίθεται δηλαδή
αυτοδικαίως η εκκρεμοδικία από το αναρμόδιο στο αρμόδιο δικαστήριο και έτσι οι
συνέπειες από την άσκηση της αγωγής
διατηρούνται και μετά την παραπομπή
(Εφ.Θεσ. 575/1990 ΕλλΔνη 31.1331).
Περαιτέρω η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής ανατρέπει τις συνέπειες της εκκρεμοδικίας αναδρομικά (ΑΠ
992/1986 ΝοΒ 36.1226, ΑΠ 872/1983
ΕΕΝ 51.346). Εξάλλου, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 294, 295
παρ.1 και 297 ΚΠολΔ, ο ενάγων μπορεί
να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής του, χωρίς συναίνεση του εναγομένου,
πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική
συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης.
Η παραίτηση συνιστά ανάκληση
της συγκεκριμένης αίτησης για παροχή έννομης δικαστικής προστασίας που
ενυπάρχει στην εν λόγω αγωγή και έχει
την έννοια παραίτησης μόνο από τη δη-
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μοσίου χαρακτήρα αξίωση του ενάγοντος
έναντι της πολιτείας για έκδοση αποφάσεως στη συγκεκριμένη δίκη, που άρχισε με
την άσκηση της αγωγής, από το δικόγραφο της οποίας δηλώνεται η παραίτηση.
Η παραίτηση αυτή γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή
με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούμενου. Ως δικόγραφο
νοείται κάθε έγγραφο που συντάσσεται
από το διάδικο ή το δικαστικό του πληρεξούσιο για την πιστοποίηση των διαδικαστικών πράξεων που ενεργούν ή
από το δικαστήριο, και το οποίο (έγγραφο)κατ’ άρθρο 118 ΚΠολΔ, είτε υποβάλλεται στο δικαστήριο είτε επιδίδεται από
τον ένα στον άλλο διάδικο.
Με βάση τα προαναφερθέντα, η
παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής μπορεί να γίνει τόσο με εξώδικη δήλωση, εφόσον φέρει τα στοιχεία του άρθρου 118 ΚΠολΔ, όσο και με νέα αγωγή, με την οποία δηλώνεται ρητά από τον
ενάγοντα ότι παραιτείται από το δικόγραφο της προηγούμενης αγωγής του, που
κοινοποιήθηκαν νόμιμα στον εναγόμενο.
Η παραίτηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα
η αγωγή να θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε
και να ανατρέπονται εξ υπαρχής μόνο
τα αποτελέσματα που επήλθαν με και
από την άσκηση της όπως π.χ. η εκκρεμοδικία (ΑΠ 209/1997 ΕλλΔνη 38.1137,
ΑΠ 189/1997 ΕλλΔνη 38.613, ΕφΑθ
5821/1998 ΕλλΔνη 39.1643).
Στην προκειμένη περίπτωση, ο
ενάγων-εφεσίβλητος είχε ασκήσει κατά
της εναγομένης-εκκαλούσας την με το ίδιο
περιεχόμενο από 23.12.2002 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ζήτησε να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της από 26.7.1996 συμβάσεως εμπορικής συνεργασίας, που συνήφθη μεταξύ αυτού και του αδελφού του
Β.Σ και της δικαιοπαρόχου της εναγομέ-
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νης-εκκαλούσας εταιρείας, λόγω ακυρότητας της εμπεριεχομένης στη σύμβαση
ρήτρας αποκλειστικότητας (μη ανταγωνισμού) ως απαγορευμένης από το νόμο
(άρθρ.1 του Ν.703/1977), καθώς και των
παρεπομένων μισθωτικών συμβάσεων
του περιγραφομένου σ’αυτήν επίδικου
μισθίου ακινήτου (οικοπέδου μετά του
επ’αυτού κτίσματος-πρατηρίου υγρών
καυσίμων), δηλαδή της συμβάσεως μισθώσεως που καταρτίστηκε μεταξύ αυτού
(ενάγοντος) και του αδελφού του Β.Σ. και
της δικαιοπαρόχου της εναγομένης ως μισθώτριας, και της υπομισθώσεως, δυνάμει της οποίας η τελευταία υπεκμίσθωσε
το πρατήριο υγρών καυσίμων στους εκμισθωτές για χρονική διάρκεια 15 ετών, για
την καλύτερη ευόδωση της άνω εμπορικής συνεργασίας, και την απόδοση σ’αυτήν του μισθίου ακινήτου.
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η 275/2004 απόφαση του ανωτέρω
Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω αγωγή κατά το κεφάλαιο
για την αναγνώριση της ακυρότητας της
από 26.7.1996 συμβάσεως εμπορικής
συνεργασίας διότι κρίθηκε ότι υπάγεται
στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ κατά τα κεφάλαια για την αναγνώριση της ακυρότητας
των οικείων μισθωτικών συμβάσεων και
απόδοσης της χρήσης του μισθίου ακινήτου παραπέμφθηκε λόγω αναρμοδιότητας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών.
Επί της από 10.1.2005 εφέσεως
του ενάγοντος-εφεσιβλήτου κατά της ανωτέρω αποφάσεως εκδόθηκε η 928/2006
απόφαση του Εφετείου Πατρών, με την
οποία, κατά παραδοχή της εφέσεως, εξαφανίσθηκε η ανωτέρω προσβαλλόμενη
απόφαση, εκτός από την παραπεμπτική
λόγω αναρμοδιότητας διάταξη της (αφού
δεν προσβλήθηκε με την έφεση) και έγινε δεκτή η αγωγή κατά το κεφάλαιο για
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την αναγνώριση της ακυρότητας της από
26.7.1996 συμβάσεως Εμπορικής συνεργασίας με παρεπόμενη υπομίσθωση.
Από το δικόγραφο της από
23.12.2002 αγωγής ως προς το αίτημα της για απόδοση της χρήσης του μισθίου ακινήτου, ο ενάγων-εφεσίβλητος
παραιτήθηκε παραδεκτά (άρθρ. 294 και
297 ΚΠολΔ) με το δικόγραφο της κρινόμενης (νέας) αγωγής, αλλά και με προφορική δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων της που καταχωρίσθηκε στα
πρακτικά του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της μεταγενέστερης υπό κρίση αγωγής με αποτέλεσμα
η ως άνω αγωγή να θεωρείται πως δεν
ασκήθηκε ως προς το άνω κεφάλαιο της
(άρθρ.295 παρ.1 ΚΠολΔ).
Επομένως, η εκκρεμοδικία που
δημιουργήθηκε με τη νομότυπη άσκηση της άνω αγωγής και διατηρήθηκε με
την έκδοση της 275/2004 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών, η οποία, κατά τα προαναφερθέντα, παρέπεμψε, λόγω αναρμοδιότητας, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών το κεφάλαιο της αγωγής για απόδοση της χρήσης του μισθίου ακινήτου,
έπαυσε να υφίσταται.
Με βάση αυτά, η εκκαλούμενη
απόφαση ορθά απέρριψε την ένσταση εκκρεμοδικίας που η εναγομένη-εκκαλούσα
προέβαλε πρωτόδικα και συνεπώς ο σχετικός λόγος της εφέσεως, με τον οποίο η
τελευταία ισχυρίζεται τα αντίθετα πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Από τα έγγραφα που, με επίκληση, προσκομίζουν οι διάδικοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Μεταξύ του ενάγοντος και του
αδελφού του Β.Σ και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΞΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ», της οποίας καθολική διάδοχος,
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λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση,
είναι η ήδη εναγομένη εταιρεία με την
επωνυμία «SHELL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «SHELL HELLAS Α.Ε.», καταρτίστηκαν στις 26.7.1996 τρεις διαρκείς ενοχικές συμβάσεις, οργανικά συνδεδεμένες και αλληλένδετες μεταξύ τους, στο
βαθμό που η τύχη της μίας να επηρεάζει αμέσως και την άλλη.
Με την πρώτη από αυτές ο ενάγων και ο αδελφός του Β.Σ εκμίσθωσαν
στην αντισυμβαλλόμενη τους εταιρεία
δυνάμει του 884/26.7.1996 συμβολαιογραφικού εγγράφου του συμβολαιογράφου Αθηνών Η.Κ δύο συνεχόμενα ακίνητα τους, εμβαδού 549,84 και 501, 52
τ.μ., αντίστοιχα που βρίσκονται στη θέση
«Έξω Αγυιά» Πατρών και στη συμβολή
των οδών Νοταρά και Αρέθα, τα οποία
ήδη από το έτος 1988 διαμορφωμένα
και λειτουργούσαν ως πρατήριο διάθεσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών.
Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε σε
500.000 δραχμές συνολικά, για όλη τη
διάρκεια της μισθώσεως, που ορίστηκε
δεκαπενταετής, πλέον του ημίσεως χαρτοσήμου, το σύνολο του οποίου καταβλήθηκε προκαταβολικά από τη μισθώτρια κατά την υπογραφή της συμβάσεως
(90.000.000 δρχ. + 1.620.000 δρχ. αντίστοιχα). Το μίσθιο συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθεί από την ΤΕΞΑΚΟ ως κατάστημα-σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινήτων με πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων, πλυντήριο, λιπαντήριο αυτοκινήτων και πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων και παραγώγων του πετρελαίου.
Επειδή όμως την εκμετάλλευση
του πρατηρίου δεν θα είχε η μισθώτρια
εταιρεία, αλλά οι εκμισθωτές, συμφωνήθηκε ότι αυτή θα έχει το δικαίωμα υπεκμίσθωσης, για να εξυπηρετηθεί έτσι η κυ-
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ρίαρχη ενοχική σχέση που ήταν η σύμβαση εμπορικής συνεργασίας των διαδίκων όπως παρακάτω αναφέρεται.
Με το υπό την αυτή ημερομηνία
ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής συναλλαγής με παρεπόμενη υπομίσθωση, η
αντισυμβαλλόμενη ανωτέρω μισθώτρια
εταιρεία «ΤΕΞΑΚΟ»ανέθεσε την εκμετάλλευση του πρατηρίου υγρών καυσίμων, εξοπλισμένου κατά τα αναφερόμενα στο συμφωνητικό, στους εκμισθωτές
για χρονικό διάστημα 15 ετών ήτοι από
1.8.1996 έως 31.7.2011, με την υποχρέωση των τελευταίων να προμηθεύονται
προς διάθεση και να πωλούν, καθόλη τη
διάρκεια της ισχύος της συμβάσεως, τα
προϊόντα της εμπορίας της (καύσιμα, λιπαντικά ορυκτέλαια- βλ. λεπτομερώς άρθρα 2 και 3 της συμβάσεως), για την καλύτερη δε ευόδωση της εν λόγω εμπορικής
συναλλαγής, και μόνον αυτής, η «ΤΕΞΑΚΟ» (μισθώτρια) υπεκμίσθωσε το πρατήριο υγρών καυσίμων με τον εξοπλισμό
του στον ενάγοντα και τον ανωτέρω αδελφό του για χρονικό διάστημα 15 ετών (βλ.
αναλυτικά άρθρο 15.1 της συμβάσεως).
Από το συνδυασμό των παραπάνω συμφωνιών, με βάση τη θέληση των
συμβληθέντων και το σκοπό που αυτοί
επιδίωκαν, προκύπτει ότι κύρια σύμβαση ήταν αυτή της εμπορικής συνεργασίας και τόσο η αρχική σύμβαση μίσθωσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο όσο
και η υπομίσθωση ήσαν παρεπόμενες
συμβάσεις που έγιναν για εξυπηρέτηση της κύριας συμβάσεως, της οποίας η
λύση ή λήξη θα επέφερε αυτοδικαίως και
τη λύση των άνω παρεπόμενων συμβάσεων (βλ.άρθρο 15.3 της συμβάσεως).
Περαιτέρω το γεγονός ότι στην
επίδικη σύμβαση μισθώσεως εκμισθωτής τυγχάνει ο ενάγων και όχι η εναγομένη ανώνυμη εταιρεία πωλήσεως
υγρών καυσίμων δεν μπορεί να αναι-
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ρέσει το χαρακτήρα αυτής ως εμπορικής μισθώσεως υπαγόμενης στο άρθρο 9 του Ν.1229/1982 (άρθρ.3 του ΠΔ
34/1995) δεδομένου ότι πέραν του ότι η
συγκεκριμένη διάταξη δεν προϋποθέτει
ρητώς για την εφαρμογή της την ύπαρξη μισθώσεως με εκμισθωτή αποκλειστικώς εταιρεία πωλήσεως υγρών καυσίμων, ουσιώδες στοιχείο του χαρακτήρα της επίδικης μισθώσεως αποτελεί η
ένταξη της στο πλέγμα της εμπορικής
συνεργασίας των διαδίκων, ως αναγκαίο
προστάδιο για τη λειτουργία της τελευταίας, η οποία ενεργοποιήθηκε και υλοποιήθηκε εν τέλει με την υπεκμίσθωση του
πρατηρίου στον ενάγοντα και τον αδελφό του, οι οποίοι κατά τον τρόπο αυτό
εντάχθηκαν στο δίκτυο διανομής προϊόντων εμπορίας της εναγομένης.
Επομένως, η επίδικη μίσθωση, ως
συνδυασμένη με σύμβαση εμπορικής συνεργασίας, παρεπόμενο της οποίας και
αποτελεί, υπάγεται στην ειδική ρύθμιση
του ως άνω άρθρου 3 του ΠΔ 34/1995.
Περαιτέρω, όπως αποδεικνύεται, με την
928/2006 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου έγινε δεκτή η από 23.12.2002 αγωγή
του ενάγοντος κατά της εναγομένης εταιρείας και αναγνωρίσθηκε η ακυρότητα της
από 26.7.1996 συμβάσεως εμπορικής
συνεργασίας με παρεπόμενη υπομίσθωση από 1.1.2007 και εφεξής, λόγω ακυρότητας της εμπεριεχομένης στη σύμβαση ρήτρας αποκλειστικότητας (μη ανταγωνισμού) ως απαγορευμένης από το
άρθρο 1 του Ν.703/1977, και συνεπώς,
έκτοτε έπαυσε να ισχύει.
Με την παραπάνω απόφαση το
όλο πλέγμα των παραπάνω συμβάσεων, αξιολογήθηκε ως ένα οργανικά
συνδεδεμένο και αλληλένδετο σύνολο
σε τέτοιο βαθμό, ώστε η τύχη της μίας
να επηρεάζει αμέσως και την τύχη των
άλλων συμβάσεων. Η ανωτέρω (παρε-
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μπίπτουσα) δικαστική κρίση ως προς
τη σύνδεση των προαναφερθέντων τριών ενοχικών συμβάσεων δεν καταλαμβάνεται από το δεδικασμένο που απορρέει από την ως άνω απόφαση, ενόψει
ότι δεν αποτέλεσε προδικαστικό ζήτημα
στα πλαίσια της εξέτασης του κύριου ζητήματος ήτοι της αντίθεσης της συμβάσεως εμπορικής συνεργασίας στις διατάξεις του Ν.703/1977.
Ενόψει όμως της κατά τα προαναφερθέντα, σύνδεσης των παραπάνω
τριών ενοχικών συμβάσεων, αφ’ης στιγμής η κύρια σύμβαση εμπορικής συνεργασίας, επί της οποίας στηρίχθηκε η σύναψη της επίδικης συμβάσεως μισθώσεως αλλά και η υπομίσθωση, λύθηκε αυτοδικαίως για το λόγο προβλεπόμενο
στο νόμο ήτοι για παράβαση της διατάξεως του άρθρου 1 του Ν.703/1977, επήλθε αυτοδικαίως και η λύση της επίδικης
μισθώσεως ως παρεπόμενης και αλληλένδετης με τη λυθείσα ως άνω σύμβαση εμπορικής συνεργασίας κατ’άρθρο 3
παρ.2 περ.ββ΄ του ΠΔ 34/1995.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που,
με την εκκαλούμενη απόφαση του δέχθηκε την αγωγή ως και κατ’ουσίαν βάσιμη,
υποχρεώνοντας την εναγομένη και κάθε
τρίτο που αντλεί δικαιώματα από αυτήν
ή κατέχει το μίσθιο γι’αυτήν να αποδώσει στον ενάγοντα τη χρήση του μισθίου
ακινήτου, ορθά το νόμο ερμήνευσε και
εφάρμοσε και τις αποδείξεις εκτίμησε,
και οι αντίθετοι σχετικοί λόγοι της εφέσεως και οι πρόσθετοι αυτής λόγοι πρέπει
να απορριφθούν ως αβάσιμοι κατ’ουσίαν.
Κατά το άρθρο 325 ΑΚ, αν ο οφειλέτης έχει κατά του δανειστή ληξιπρόθεσμη αξίωση συναφή με την οφειλή του,
έχει δικαίωμα, εφόσον δεν προκύπτει
κάτι άλλο, να αρνηθεί την εκπλήρωση
της παροχής, εωσότου ο δανειστής εκπληρώνει την υποχρέωση που τον βα-
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ρύνει (δικαίωμα επίσχεσης).
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει,
ότι οι προϋποθέσεις του δικαιώματος επισχέσεως ήτοι της εξουσίας του οφειλέτη,
ο οποίος έχει ληξιπρόθεσμη ανταπαίτηση
κατά του δανειστή συναφή με την οφειλή
του, να αρνηθεί να εκπληρώσει την παροχή ώσπου ο δανειστής να εκπληρώσει
τη δική του υποχρέωση είναι οι ακόλουθες: α) αξίωση του δανειστή ληξιπρόθεσμη, β) ανταξίωση του οφειλέτη, επίσης
ληξιπρόθεσμη, γ)συνάφεια μεταξύ αξιώσεως και ανταξιώσεως δηλαδή προέλευση τους από την ίδια νομική σχέση και ειδικότερα από την ίδια σύμβαση ή από την
ίδια βιοτική σχέση, δηλαδή από τα ίδια
φυσικά ή νομικά γεγονότα, και γ)να μην
προκύπτει κάτι άλλο, δηλαδή εφόσον το
δικαίωμα της επισχέσεως δεν αποκλείεται
(ΑΠ 1380/2004 ΕλλΔνη 46.1435, ΕφΑθ
2019/2002 ΕλλΔνη 43.1456).
Στην προκείμενη περίπτωση, η
εναγομένη πρωτοδίκως προέβαλε ένσταση επισχέσεως του μισθίου ακινήτου
λόγω ανταπαιτήσεως για καταβολή των
προκαταβληθέντων και μη δεδουλευμένων μισθωμάτων, μετά του ημίσεως του
αναλογούντος σ’αυτά χαρτοσήμου, σε
περίπτωση που ήθελε γίνει δεκτή η αγωγή. Η ένσταση αυτή είναι επαρκώς ορισμένη κατ’άρθρο 262 παρ.1 ΚΠολΔ και
νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των
άρθρων 325, 329 και 904 ΑΚ, αποδεικνύεται δε βάσιμη και κατ’ουσίαν.
Επομένως, έπρεπε η ένσταση
αυτή να γίνει δεκτή και κατ’ουσίαν και
να υποχρεωθεί η εναγομένη να αποδώσει στον ενάγοντα τη χρήση του μισθίου ακινήτου, υπό τον όρο της ταυτόχρονης εκπλήρωσης της υποχρεώσεως
που βαρύνει τον τελευταίο, ήτοι της κα-
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ταβολής στην εναγομένη των, κατά τον
χρόνο απόδοσης της χρήσης του μισθίου, στα πλαίσια εκούσιας ή αναγκαστικής εκτελέσεως της αποφάσεως, προκαταβληθέντων και μη δεδουλευμένων
μισθωμάτων μετά του ημίσεως του αναλογούντος σ’αυτά χαρτοσήμου.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη απόφαση του απέρριψε ως αόριστη τη σχετική ένσταση της εναγομένης εσφαλμένα
ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο, κατά
το βάσιμο σχετικό λόγω της εφέσεως και
τον πρόσθετο αυτής λόγο.
Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει
δεκτή η έφεση ως βάσιμη και κατ’ουσίαν
και να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση ως προς όλες τις διατάξεις της, δηλαδή και κατά τις μη ανατρεπόμενες για
το ενιαίον της εκτελέσεως (ΑΠ 748/1984
ΕλλΔνη 26.642), να κρατηθεί δε κατ’άρθρο 535 παρ.1 ΚΠολΔ η υπόθεση αυτή
από το Δικαστήριο τούτο, αφού δε δικασθεί κατ’ουσίαν, πρέπει η ένδικη αγωγή
να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ουσίαν.
Συγκεκριμένα πρέπει να υποχρεωθεί η εναγομένη καθώς και κάθε τρίτος
που αντλεί δικαιώματα από αυτήν ή κατέχει το μίσθιο γι’αυτήν να αποδώσει στον
ενάγοντα ελεύθερη τη χρήση του μισθίου ακινήτου, με τον όρο της ταυτόχρονης εκπλήρωσης της υποχρεώσεως που
βαρύνει τον τελευταίο, ήτοι της καταβολής στην εναγομένη των, κατά το χρόνο
απόδοσης του μισθίου ακινήτου, προκαταβληθέντων και μη δεδουλευμένων μισθωμάτων, μετά του ημίσεως του αναλογούντος σ’αυτά χαρτοσήμου, το ύψος
των οποίων θα καθορισθεί κατά την εκτέλεση της αποφάσεως αυτής.
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70/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άγγελος Στεργιόπουλος, Διονύσιος Βασιλόπουλος, Αλέκος Καρώκης).
Αδικοπραξία. Αποζημίωση. Μια ζημιογόνα ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, με την οποία
παραβιάζεται η σύμβαση, μπορεί να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία όταν η ενέργεια αυτή καθ’ εαυτή-και χωρίς προϋπάρχουσα συμβατική σχέση- θα
ήταν παράνομη, ως αντίθετη στο γενικό καθήκον να μην προκαλεί κανείς υπαίτια ζημία σε άλλον κατά την ΑΚ 914. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 914
επ. ΑΚ περί αδικοπραξιών προκύπτει ότι,
για να υπάρξει αδικοπραξία και υποχρέωση του ζημιώσαντος να αποζημιώσει
τον παθόντα και περαιτέρω να ικανοποιηθεί η ηθική βλάβη του τελευταίου κατά το
άρθρο 932 ΑΚ, προϋποτίθεται ότι η ζημία
(θετική ή αποθετική) προκλήθηκε παρά
το νόμο (άρθρο 914 ΑΚ) ή από συμπεριφορά αντίθετη προς τα χρηστά ήθη (άρθρο 919 ΑΚ), από πράξη ή παράλειψη, η
οποία οφείλεται σε πταίσμα του δράστη,
ήτοι σε δόλο ή αμέλεια και ότι υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πράξης ή της
παράλειψης και της ζημίας, που επήλθε.
Η ζημία είναι παράνομη, όταν με
την πράξη ή την παράλειψη του υπαιτίου προσβάλλεται δικαίωμα ή και απλό
συμφέρον του παθόντος προστατευόμενο από ορισμένη διάταξη νόμου, η οποία
παραβιάσθηκε, ενώ ως κριτήριο των χρηστών ηθών και συνακόλουθα της αντίθετης προς αυτά συμπεριφοράς λαμβάνονται υπόψη οι ιδέες, που κατά τη γενική
αντίληψη του χρηστώς και εμφρόνως σκεπτόμενου μέσου κοινωνικού ανθρώπου
επικρατούν σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Μόνη η αθέτηση προϋφιστάμενης
ενοχής είναι μεν πράξη παράνομη, δεν
συνιστά όμως και αδικοπραξία κατά την
έννοια των άρθρων 914 επ. ΑΚ.
Είναι δυνατό, ωστόσο, μια ζημιο-

γόνα ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, με
την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να
θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από
αδικοπραξία. Αυτό συμβαίνει όταν η
ενέργεια αυτή, καθ’ εαυτή και χωρίς την
προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα
ήταν παράνομη, ως αντίθετη στο γενικό
καθήκον, που επιβάλλει η διάταξη του
άρθρου 914 ΑΚ, να μην προκαλεί κανένας υπαίτια ζημία σε άλλον (βλ. Ολ ΑΠ
967/1973 ΝοΒ 22.505, ΑΠ 1120/2005
δημ. στη ‘ΝΟΜΟΣ” ΑΠ 212/2000 ΕΔΠ
2000.258, ΑΠ 555/99 Ελ Δ 41.87, ΕφΑθ
302/2006 ΔΕΕ 2006. 513, Εφ Δωδ
182/2005 δημ. στη “ΝΟΜΟΣ” Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ αρθ. 914-938 αρ.
7 και εκεί παραπομπές).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στην Πάτρα, το μήνα
Μάιο του 2001, ο εκκαλών και εφεσίβλητος ενάγων Α.Τ. ήρθε σε διαπραγματεύσεις με τον πρώτο εναγόμενο, εκκαλούντα και εφεσίβλητο Ν.Κ προκειμένου ο τελευταίος να του πωλήσει μια επιχείρηση
— καφετέρια - ως ενιαίο οικονομικό σύνολο με την άϋλη εμπορική της αξία και
τον εξοπλισμό της (καρέκλες, τραπέζια,
πάγκους, ψυγεία, κουζινικά, σκεύη κλπ),
την οποία αυτός διατηρούσε και εκμεταλλευόταν στην Πάτρα, σε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Ολύνθου αρ. 34. Ως τίμημα της πώλησης ορίστηκε το ποσό των
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7.500.000 δρχ. ή 22.010,27 €. Δυο ημέρες, πριν την οριστική κατάρτιση της σύμβασης, ο ενάγων διαπίστωσε ότι η άδεια
λειτουργίας της πωλούμενης επιχείρησης
δεν ήταν στο όνομα του πωλητή, πρώτου
εναγομένου, αλλά της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Λ.Α-Λ.Γ Ο.Ε.», μέλη
της οποίας ήταν η δεύτερη και ο τρίτος
των εναγομένων (βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ.
16457/29.5.1997 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος), από τους οποίους την αγόρασε.
Ο πωλητής - πρώτος εναγόμενος
- δήλωσε στον ενάγοντα ότι η επιχείρηση λειτουργούσε επ’ ονόματι της παραπάνω ομόρρυθμης εταιρίας προσωρινά,
για λόγους φορολογικούς και ότι συνέφερε τόσο αυτόν, όσο και τους λοιπούς
εναγομένους να μη γίνει η μεταβίβαση,
για την οποία όφειλε ακόμη σ’ αυτούς μέρος από το τίμημα της πώλησης αυτής.
Ακολούθως, διαβεβαίωσε τον ενάγοντα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του κατ/τος στο όνομα του, οπότε αυτός (ενάγων) προέβη στις 31.5.2001 στην
αγορά της επιχείρησης από τον πρώτο
εναγόμενο - πωλητή, καταβάλλοντος σ’
αυτόν το ποσό των 2.000.000 δραχμών,
ενώ μετά από λίγες ημέρες του παρέδωσε επιταγή ύψους 1.500.000 δραχμών και
στους λοιπούς εναγόμενους τρεις επιταγές συνολικού ποσού 4.000.000 δραχμών, τις οποίες παρέλαβαν, για λογαριασμό αυτού (πωλητή), προκειμένου να
εξοφληθεί η οφειλή του τελευταίου έναντι
αυτών και οι οποίες (επιταγές) στη συνέχεια πληρώθηκαν κανονικά.
Επιπλέον, ο ενάγων προχώρησε
στις 30.5.2001 στη μίσθωση του ακινήτου, όπου στεγαζόταν η πιο πάνω επιχείρηση και συντάχτηκε το από 30.5.2001
ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως, κατέβαλε δε στην εκμισθώτρια Ι.Κ την ημέρα
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αυτή ως εγγύηση, για την καλή εκτέλεση
της σύμβασης μισθώσεως, το ποσό των
675.000 δρχ. ή 1.980,92 €.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο
ενάγων μετά την παραλαβή της επιχείρησης προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αυτής και στην υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Υπέβαλε δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ έναρξης εργασιών (βλ. την από 21.6.2001 βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία της Γ’ ΔΟΥ Πατρών),
άρχισε να καταβάλει τις νόμιμες εισφορές του προς το ΤΕΒΕ (βλ. την υπ’ αριθ.
260770/19.6.2001 απόδειξη είσπραξης
ΤΕΒΕ), υπέβαλε στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία Πατρών την από 29.8.2001
μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και
προέβη στη σύνταξη σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων του εν λόγω καταστήματος.
Τέ λ ο ς , υ π έ β α λ ε π ρ ο ς τ ο
Δήμο Πατρέων την υπ΄ αριθ. πρωτ.
25205/24.9.2001 αίτηση του, με την
οποία ζητούσε τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος- καφετέριας επί της οδού Ολύνθου και Σεφέρη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρών
με την υπ’ αριθ. 247/26.4.2002 απόφαση του δεν ενέκρινε τη χορήγηση άδειας
στον ενάγοντα, γιατί κατά την αυτοψία
που έγινε από την αρμόδια Υπηρεσία
του Δήμου Πατρέων, διαπιστώθηκε ότι
το εν λόγω κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων (25 μέτρα) από το ΤΕΛ (Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο) και ακολούθως με την υπ’
αριθ. 272/26.4.2002 απόφαση του διέταξε τη σφράγιση του παραπάνω καταστήματος, η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 10.7.2002 (βλ. το υπ’ αριθ.
πρωτ. 17508/11.6.2002 έγγραφο του
Δήμου Πατρέων).
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Ο πρώτος εναγόμενος ήδη κατά το
στάδιο των διαπραγματεύσεων της ένδικης αγοραπωλησίας, γνώριζε ότι δεν θα
μπορούσε να εκδοθεί από το Δήμο Πατρέων νέα άδεια λειτουργίας του εν λόγω
καταστήματος στο όνομα του ενάγοντος,
για το λόγο αυτό άλλωστε λειτουργούσε
και ο ίδιος το κατάστημα με την προϋπάρχουσα άδεια, που είχε εκδοθεί στο όνομα της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρίας.
Μάλιστα το έτος 1999, είχε υποβάλει αίτηση στο Δήμο Πατρέων, πριν
τον ενάγοντα - εκκαλούντα, άλλος υποψήφιος αγοραστής ο Ι.Τ, προκειμένου να
εκδοθεί άδεια λειτουργίας του εν λόγω
καταστήματος στο όνομα του, η οποία
δεν εγκρίθηκε για τον ίδιο λόγο (βλ. την
υπ’ αριθ. 971/24.11.1999 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών), αδιάψευστο γεγονός που γνώριζε ο πρώτος
εναγόμενος. Ο ισχυρισμός των εναγομένων ότι η μη χορήγηση άδειας από το
Δήμο Πατρέων στον ενάγοντα οφείλεται
στο γεγονός ότι αυτός επιθυμούσε να εκμεταλλεύεται το κατάστημα όχι ως καφετέρια, αλλά να εγκαταστήσει σε αυτό ηλεκτρονικά παίγνια, δεν αποδεικνύεται βάσιμος από κανένα αποδεικτικό στοιχείο,
ούτε από το περιεχόμενο της παραπάνω
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εξάλλου και η ομόρρυθμη εταιρία
επ’ ονόματι της είχε εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του καταστήματος, είχε ως σκοπό την εκμετάλλευση καφετέριας - σνακ
μπαρ- με ηλεκτρικά παίγνια (βλ. το από
12.6.2001 ιδιωτικό συμφωνητικό λύσεως της ως άνω ομόρρυθμης εταιρίας).
Επίσης, ο ισχυρισμός του πρώ-
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του εναγομένου ότι ο ενάγων φέρει την
ευθύνη για την έκδοση άδεια λειτουργίας
του καταστήματος και ότι αυτός όφειλε
να ελέγξει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας του κατ/τος και αν μπορούσε να εκδοθεί η άδεια αυτή, αλυσιτελώς προβάλλεται, ως αντίθετη στο γενικό καθήκον, που επιβάλλει η διάταξη του
άρθρου 914 ΑΚ, να μην προκαλεί κανένας υπαίτια ζημία σε άλλον, σύμφωνα με
την προαναφερόμενη νομική σκέψη, καθόσον αποδείχθηκε ότι ο αυτός (εναγόμενος) ενήργησε υπαίτια και παράνομα
με πρόθεση να ζημιώσει τον ενάγοντα.
Ειδικότερα, παρέστησε ψευδώς
στον ενάγοντα ότι μπορούσε να εκδοθεί η άδεια στο όνομα του, παρόλο που
γνώριζε το πρόβλημα, που είχε ανακύψει σχετικά και για το λόγο αυτό δεν μπόρεσε και ο ίδιος να πάρει την άδεια και
λειτουργούσε η επιχείρηση του στο όνομα - με την άδεια λειτουργίας- της προηγουμένης κυρίας ΟΕ.
Απεναντίας, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο προέκυψε αδικοπρακτική
συμπεριφορά της δεύτερης και τρίτου των
εναγομένων, καθόσον ο ενάγων σε ουδεμία διαπραγμάτευση ήλθε με τα πρόσωπα αυτά, οι οποίοι άλλωστε μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης στον πρώτο
εναγόμενο, είχαν αποξενωθεί από αυτή.
Ρητή είναι στο σημείο αυτό και η κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου.
Από την παράνομη - αδικοπρακτική αυτή
συμπεριφορά του πρώτου εναγόμενου, ο
ενάγων ζημιώθηκε το συνολικό ποσό των
23.991,19 ευρώ (22.010,27 + 1.980,92).
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72/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Φραγκογιαννόπουλος, Δημήτριος Γκουβίτσας).
Οικοδομική άδεια. Εκδίδεται στο όνομα του ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών του οικοπέδου, χωρίς να συνάγεται το συμπέρασμα από αυτό ότι ο συγκύριος στο όνομα
του οποίου εκδόθηκε η άδεια, πλήρωσε και για την κατασκευή του έργου. Ανέγερση
οικοδομής από συγκύριο σε κοινό οικόπεδο κατά τα έτη 1986-1988. Αναπροσαρμογή του ποσού της δαπάνης σε χρήματα του 2000 (χρόνο άσκησης της αγωγής). Περιστατικά. Τρόπος υπολογισμού της αναπροσαρμογής.

Το γεγονός ότι η υπ’ αριθμ.
180/10-3-1986 οικοδομική άδεια του
Πολεοδομικού Γραφείου Αμαλιάδας
που αφορά την ανέγερση του συγκεκριμένου κτίσματος εκδόθηκε στο όνομα και των δύο διαδίκων συζύγων συνάγεται ότι ανέλαβαν από κοινού τη δαπάνη έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής
άδειας, αφού το όνομα στο οποίο εκδίδεται η οικοδομική άδεια δεν έχει σχέση
με το ποιος καταβάλλει τη δαπάνη έκδοσή της, αλλά εκδίδεται πάντοτε στο όνομα του ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών
του οικοπέδου που πρόκειται να ανοικοδομηθεί, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για
την εφαρμογή της οικοδομικής άδειας.
Έτσι από το γεγονός ότι η οικοδομική άδεια εκδόθηκε και στο όνομα της
εναγομένης, δεν μπορεί να συναχθεί συμπέρασμα ότι και η ίδια συνέβαλε στη
δαπάνη έκδοσής της, όπως αβασίμως
ισχυρίζεται με την έφεσή της η εναγόμενη, αφού το γεγονός αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις υπόλοιπες αποδείξεις ο δε
μάρτυρας που εξετάσθηκε με επιμέλειά
της αναφέρεται ασαφώς στο θέμα αυτό.
….Συνεπώς η ανέγερση της επίδικης οικοδομής έγινε μεν με τη σύμφωνη γνώμη της εναγόμενης συγκυρίας του
οικοπέδου, αλλά τη δαπάνη κατασκευής

αυτής κατέβαλε αποκλειστικά ο ενάγων
που ήδη αξιώνει την απόδοση του ποσού
που δαπάνησε κατά την αναλογία του ιδανικού μεριδίου της εναγομένης που έλαβε αυτή στην ως άνω αγωγή διανομής.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η ένδικη οικοδομή που ανεγέρθηκε το διάστημα των ετών 1986-1988 σύμφωνα με
την 180/10-9-1986 οικοδομική άδεια του
Πολεοδομικού Γραφείου Αμαλιάδας αφορά ισόγειο κτίσμα 163,72 τ.μ., κ.λ.π…
Για την ανέγερση της οικοδομής
αυτής στον ως άνω χρόνο κατασκευής
της ο ενάγων δαπάνησε Α) Για την έκδοση της ως άνω οικοδομικής άδειας
το ποσό των 523.932 δραχμών κ.λ.π.
Όμως από τον ως άνω χρόνο πραγματοποιήσεως της δαπάνης (1986-1988)
και μέχρι την άσκηση της αγωγής (2000),
στην οποία και ζητείται η απόδοσή της
από τον ενάγοντα, επήλθε σημαντική
υποτίμηση της ισχύουσας στην Ελλάδα νομισματικής μονάδας (δραχμής),
αφού με βάση την εξέλιξη της αξίας της
(ετησίως) σύμφωνα με το Γενικό Δ.Τ.Κ.,
όπως εμφαίνεται στον προσκομιζόμενο
πίνακα η αντιστοιχία δραχμής - ευρώ είναι 0,01468 ευρώ το έτος 1986, 0,01261
ευρώ το έτος 1987, 0,01111 ευρώ το έτος
1988 έναντι 0,00335 ευρώ το έτος 2000
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δηλαδή από τα ως άνω έτη πραγματοποίησης της δαπάνης (1986 — 1988)
επήλθε υποτίμηση 77,18%, 73,43%,
69,84% και κατά μέσον όρο 73,5%.
Δηλαδή η υποτίμηση του νομίσματος είναι μεγαλύτερη του ποσοστού των
35% που ζητεί ο ενάγων στην αγωγή του,
οπότε αναπροσαρμοζόμενο το ποσό της
δαπάνης με το ως άνω μικρότερο ποσοστό που ζητεί ο ενάγων με την αγωγή
του, η αξία αυτής (δαπάνης) κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής θα αναχθεί σε
1.794.144 + 5.126.126 = 6.920.270 δραχμές που αντιστοιχεί σε 20.308,94 ευρώ.
Η δαπάνη αυτή είναι αναμφίβολα
επωφελής, αφού από την κατασκευή του
κτίσματος αυξήθηκε η αξία του κοινού οικοπέδου των διαδίκων κατά την αξία του
κτίσματος και την ως άνω δαπάνη που
πραγματοποιήθηκε για την ανέγερσή του,
η οποία επαύξηση σώζεται κατά το χρόνο
άσκησης της αγωγής, αφού όπως βεβαιώθηκε η αξία του οικοπέδου κατά το χρόνο αυτό γυμνού χωρίς το κτίσμα υπολογίζεται σε 5.000.000 δρχ. και μαζί με το κτίσμα σε 15.500.000 δρχ. (βλ. τεχνική έκθεση εκτίμηση του πολιτικού μηχανικού Γ.Μ).
Συνεπώς από το ως άνω ποσό των
6.920.270 δραχμών που αποτελεί τη συνολική αξία της επωφελούς δαπάνης που ο
ενάγων πραγματοποίησε στο κοινό οικόπεδο, δικαιούται να αξιώσει το ήμισυ αυτού
που βαρύνει το μερίδιο της εναγομένης που

έλαβε αυτή κατά την ως άνω διανομή, δηλαδή 3.460.135 δραχμές. Κατόπιν αυτών
η κρινόμενη αγωγή έπρεπε να γίνει δεκτή
για το ως άνω ποσό των 3.460.135 δραχμών που αντιστοιχεί σε 10.154,47 ευρώ.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την προσβαλλόμενη απόφαση του δέχθηκε ότι η αξία των επωφελών δαπανών στον ως άνω χρόνο
πραγματοποιήσεως τους ανέρχεται σε
4.776.126 δρχ., το οποίο ποσό στη συνέχεια λόγω της υποτιμήσεως του νομίσματος μέχρι την άσκηση της αγωγής
αναπροσάρμοσε κατά ποσοστό 12%,
εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις που
προσκομίσθηκαν και έλαβε υπόψη κατά
το βάσιμο περί τούτου λόγο εφέσεως του
ενάγοντος οπότε πρέπει να απορριφθεί
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη η έφεση της εναγομένης με την οποία παραπονείται για τη
μη απόρριψη της αγωγής εξ ολοκλήρου
και να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος ως και
κατ’ ουσία βάσιμη η έφεση του ενάγοντος,
να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση,
να κρατηθεί η υπόθεση στο παρόν δικαστήριο και να δικαστεί από αυτό κατ’ ουσίαν (άρθρ. 535 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) και να
γίνει κατά ένα μέρος δεκτή η αγωγή ως
κατ’ ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί η
εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα
το ως άνω ποσό των 10.154,47 ευρώ με
το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.

76/2009
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μαρία Ράλλη-Κατριβάνου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Γεωργόπουλος, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Πέτρος
Ρηγάτος).
Σύμβαση Χρησιδανείου. Έννοια, διάρκεια και χρόνος λήξης της συγκεκριμένης σύμβασης. Πότε ο χρήστης δικαιούται να απαιτήσει το πράγμα πριν από τη λήξη της σύμβασης. Καταγγελία σύμβασης χρησιδανείου λόγω παραχώρησης του πράγματος ή
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μέρους αυτού σε τρίτο. Σε ποιον απευθύνεται η καταγγελία. Αμφισβήτηση κυριότητας
χρησιδανεισθέντος πράγματος από το χρησάμενο ή από τρίτο. Πότε μπορεί να ζητηθεί η αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ.
810 του ΑΚ, διά της συμβάσεως του χρησιδανείου ο εις των συμβαλλομένων (χρήστης) παραχωρεί στον έτερο την χρήση του
πράγματος άνευ ανταλλάγματος, ούτος δε
(χρησάμενος) υποχρεούται να αποδώσει
το πράγμα μετά τη λήξη της συμβάσεως.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις των
άρθ. 816, 817 και 818 του ΑΚ, το χρησιδάνειο εάν δεν ορίσθηκε η διάρκεια της
συμβάσεως, λήγει ευθύς ως ο χρησάμενος κάνει χρήση του πράγματος ή παρέλθει ο χρόνος καθ’ ον ηδύνατο να κάνει χρήση. Ο χρήστης δικαιούται να απαιτήσει το πράγμα και προ της λήξεως της
συμβάσεως, εάν ο χρησάμενος ποιείται
χρήση του πράγματος εναντίον των όρων
της συμβάσεως, ή εάν καθιστά αυτοχείρον, ή εάν παρεχώρησεν αυτό άνευ δικαιώματος εις τρίτον, ή αν αυτός ο χρήστης έλαβε επείγουσα ανάγκη του πράγματος, την οποία δεν ηδύνατο να προίδει.
Εξάλλου, το χρησιδάνειο λήγει δια
του θανάτου του χρησαμένου. Από τις διατάξεις των ως άνω άρθρων συνάγεται
σαφώς ότι το άρθ. 816 ΑΚ εισάγει κανόνα, κατά τον οποίο, το χρησιδάνειο εν
αμφιβολία είναι ορισμένου χρόνου, όση
δηλ. η εφ’ έπαξ χρήση του (Γεωργακόπουλος, Το δίκαιο των διαρκών ενοχών,
Αθήνα, 1979 σ.33).
Επειδή η διάταξη των 816 επ. είναι ενδοτικού δικαίου, είναι δυνατόν να
συμφωνηθεί ότι ο χρήστης θα μπορεί να
το αναζητήσει οποτεδήποτε είτε η σύμβαση είχε συναφθεί για ορισμένο είτε για
αόριστο χρόνο (ΕφΑθ 2783/1978 ΝοΒ
27, 963). Εξάλλου, ο χρήστης μπορεί να
ζητήσει το πράγμα αδιάφορα αν έληξε ο
χρόνος για τον οποίο συστάθηκε ή έγινε

χρήση αυτού και αδιάφορα αν συντρέχει περίπτωση εκ των περί ανακλήσεως δωρεάς και καταγγελίας της μισθώσεως πράγματος διατάξεων σύμφωνα
με το άρθ. 817 ΑΚ α)αν ο χρησάμενος
κάνει διαφορετική χρήση του πράγματος από την συμφωνημένη β) αν με την
χρήση που κάνει το χειροτερεύει γ) αν
το παραχώρησε σε τρίτο χωρίς άδεια δ)
αν το χρειάζεται εξ αιτίας απρόβλεπτης
επείγουσας ανάγκης και ε) επί θανάτου
του χρησαμένου. Η διάταξη αυτή του ΑΚ
817, δεν είναι όμως αναγκαστικού δικαίου (Γεωργακόπουλος ό.α, σ.34).
Εξάλλου, ο χρήστης μπορεί να
απαιτήσει την απόδοση του πράγματος
από τον τρίτο και πριν την λήξη, σε όλες
τις περιπτώσεις που ο χρήστης μπορεί
να το ζητήσει πρόωρα από τον χρησάμενο, όπως λ.χ. στην περίπτωση όπου η
παραχώρηση στον τρίτο έγινε κατά παράβαση του ΑΚ 815 και συνεπώς κατά
παράβαση των όρων της συμβάσεως.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταγγελία
πρέπει να έχει απευθυνθεί στον χρησάμενο, όχι στον τρίτο (βλ.Γεωργιάδης-Σταθόπουλος Αστ. Κώδικας, σχετ.
άρθ. σελ. 245-147). Περαιτέρω, εάν αμφισβητείται η κυριότητα του χρήστη στο
χρησιδανεισθέν πράγμα είτε από το χρησάμενο είτε από τρίτο, μπορεί να ζητηθεί η αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος (άρθρα 1094 ΑΚ και 70 ΚΠολΔ).
…..Συνεπεία της συνεχούς και
ανεπίληπτης διανοία κυρίου και καλή τη
πίστει νομής επί του επιδίκου πλέον της
τριακονταετίας, κατέστη κυρία με έκτακτη
χρησικτησία προ του έτους 1915. Από
τις 12.9.1915, εξάλλου, οι εκτάσεις της
απολαύουν, την ίδια προστασία με εκεί-
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νη του α.ν. 1539/1938 «περί προστασίας
δημοσίων κτημάτων» και συνεπώς θεωρείται ότι έχει αδιαλείπτως έως σήμερα
στη νομή της τα ακίνητα της (πλασματική νομή). Τυχόν κατάλυση της κυριότητας της με χρησικτησία άλλου με 40ετή
νομή, θα έπρεπε να είχε συμπληρωθεί
το αργότερο έως τις 12.9.1915, που δεν
συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση.
Αποδείχθηκε, επίσης, ότι το έτος
1987, η Ιερά Μονή παραχώρησε άνευ
ανταλλάγματος τη χρήση της ανωτέρω
εκτάσεως στον πρώτο εναγόμενο, με την
συμφωνία να ανοικοδομήσει σ’ αυτήν μία
μικρή οικία αποτελούμενη από δύο δωμάτια και να διαμένει σ’ αυτήν έως τον θάνατο του, οπότε το επίδικο αγροτεμάχιο
μετά της επ’ αυτού οικίας θα περιέλθει και
πάλι στην κατοχή της Ιεράς Μονής. Έκτοτε, το έτος 1989, ο πρώτος εναγόμενος
κατασκεύασε σ’ αυτό μία αποθήκη, εμβαδού 80 τ.μ., όπως προκύπτει από την
υπ’ αρ. πρωτ. 91/31.6.1989 άδεια οικοδόμησης του Προέδρου της Κοινότητας Βελιμαχίου, ενώ το 2001 κατασκεύασε δεύτερη αποθήκη εμβαδού 30 τ.μ.,
όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. πρωτ.
6909/2.11.2001 άδεια οικοδόμησης του
Δημάρχου Τριταίας, χρησιμοποιώντας
ως τεχνίτη τον δεύτερο εναγόμενο, ανηψιό του, την οποία και του παραχώρησε.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω περιστατικά που έχουν αποδειχθεί, η σύμβαση χρησιδανείου, δυνάμει της οποίας έλαβε στην κατοχή του το επίδικο ακίνητο ο πρώτος εναγόμενος, δεν έπαυσε
να υφίσταται, αφού δεν προέκυψε η συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις
πρόωρης (προ του θανάτου του εναγομένου) λύσης της σύμβασης, κατ’ εφαρμογή του άρθ. 817 του ΑΚ, όσον αφορά το κατεχόμενο από τον πρώτο εναγόμενο τμήμα του επιδίκου για τις ανά-
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γκες αυτοστέγασης του μέχρι τον θάνατο του, σύμφωνα με τον συμβατικό όρο
παραχώρησης του επιδίκου με την συμφωνία του χρησιδανείου.
Όσον αφορά, όμως, το υπόλοιπο
τμήμα του επιδίκου που παραχωρήθηκε
από τον πρώτο εναγόμενο στον δεύτερο εναγόμενο ανεψιό του για την ανέγερση αποθήκης για λογαριασμό του, χωρίς την συγκατάθεση της ενάγουσας, ο
πρώτος εναγόμενος παραβίασε την ρητή
συμβατική υποχρέωση του (άρθ. 817ΑΚ)
να μην παραχωρήσει τούτο στον δεύτερο εναγόμενο, από την οποία παρέχεται στην ενάγουσα το δικαίωμα να ζητήσει αυτό πριν από τη λήξη της σύμβασης (θάνατο πρώτου εναγομένου). Τέτοιος ή άλλος λόγος από το άρθρο 817
ΑΚ, αντιθέτως, μη απόδοσης του χρησιμοποιουμένου ως καταλύματος του
πρώτου εναγομένου τμήματος του επιδίκου δεν προέκυψε, όλα δε τα ανωτέρω περιστατικά (που αποτελούν και μια
από τις βάσεις της αγωγής από παράβαση συμβατικής υποχρέωσης) ομολογούνται σε καθ’ υποφοράν απάντηση
της αγωγής της ενάγουσας, ενώ η αμφισβήτηση της κυριότητας της ενάγουσας,
από τον πρώτο εναγόμενο στο σύνολο
του χρησιδανείου πράγματος ομολογείται από τον πρώτο εναγόμενο.
Ενόψει τούτων πρέπει να γίνει
δεκτή η αγωγή κατά το μέρος που αφορά τον πρώτο εναγόμενο (ως προς τον
οποίο μεταβιβάζεται η υπόθεση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο), όσον αφορά
το τμήμα του επιδίκου που καταλαμβάνεται από το δεύτερο κτίσμα (αποθήκη)
που κατέχεται από τον δεύτερο εναγόμενο, κατόπιν παραχώρησης του από τον
πρώτο από αυτούς και να υποχρεωθεί ο
τελευταίος να αποδώσει στην ενάγουσα.
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91/2009
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Γεωργία Αλεξοπούλου, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Παναγιώτα Φωτοπούλου, Γεώργιος Μπούλης).
Σύμβαση. Παραβίασή της από τον συμβληθέντα. Δεν παράγεται από την παραβίαση
αυτή αδικοπραξία αν και είναι παράνομη. Δυνατό όμως μια πράξη ή παράλειψη με
την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Αυτό συμβαίνει όταν η ενέργεια αυτή καθ’ εαυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη γιατί είναι αντίθετη στο γενικό καθήκον
που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ να μην προκαλεί κανένας υπαίτια ζημία
σε άλλον. Με την υποβολή ψευδούς μηνύσεως θίγεται η προσωπικότητα του ατόμου
και επιδικάζεται αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Μόνη η αθέτηση προϋφιστάμενης
ενοχής είναι μεν πράξη παράνομη, δεν
συνιστά όμως και αδικοπραξία κατά την
έννοια των άρθρων 914 επ. ΑΚ. Είναι
δυνατό, ωστόσο μια ζημιογόνα ενέργεια,
πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία.
Αυτό συμβαίνει όταν η ενέργεια
αυτή, καθ’ εαυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη, ως αντίθετη στο γενικό καθήκον,
που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου
914 ΑΚ, να μην προκαλεί κανένας υπαί-

τια ζημία σε άλλον (βλ.Ολ ΑΠ 967/1973
ΝοΒ 22.505, ΑΠ 1120/2005 δημ. στη
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 212/2000 ΕΔΠ 2000.258,
ΑΠ 555/99 ΕλΔ 41.87, ΕφΑθ 302/2006
ΔΕΕ 2006.513, ΕφΔωδ 182/2005 δημ.
στη ΝΟΜΟΣ, Γεωργιάδη –Σταθόπουλου ΑΚ άρθ.914-938 αρ. 7 και εκεί παραπομπές).
Εξάλλου έχει κριθεί ότι με την
υποβολή ψευδούς μηνύσεως θίγεται η
προσωπικότητα του ατόμου και επιδικάζεται αποζημίωση για ηθική βλάβη (βλ.
Εφ.Πατρών 794/2005 Αχαϊκή Νομολογία 2006 σ.30).

100/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άγγελος Στεργιόπουλος, Κατερίνα Καρβέλη).
Μίσθωση εμπορική. Εγγυοδοσία. Πότε επιστρέφεται. Πότε καθίσταται ληξιπρόθεσμη.
Υποχρεωτική αναφορά στην αγωγή του λόγου για τον οποίο συμφωνήθηκε και δόθηκε
και η αιτία για την οποία υπάρχει υποχρέωση επιστροφής.

Κατά την κατάρτιση, εξάλλου, της
συμβάσεως μισθώσεως ακινήτου, έχει
επικρατήσει στη συναλλακτική πρακτική

να δίδεται από το μισθωτή στον εκμισθωτή
ορισμένο χρηματικό ποσό, αποκαλούμενο
΄΄εγγύηση΄΄, που συνήθως αντιστοιχεί σε
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πολλαπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος.
Το ποσό αυτό, καταχρηστικώς ονομαζόμενο ΄΄εγγύηση΄΄, αφού η τελευταία
αυτή σύμβαση, όπως ρυθμίζεται στα άρθρα
847 επ. ΑΚ, συνάπτεται μεταξύ του δανειστή και του εγγυητή που είναι τρίτο πρόσωπο, εκτός των συμβαλλομένων, διέπεται,
ως προς την λειτουργία και την τύχη της,
από τις ειδικότερες συμφωνίες των μερών
στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ) διότι δυνατόν να συμφωνήθηκε προς εξασφάλιση του μισθώματος ή ως αρραβώνας ή ως ποινική ρήτρα ή
ως συμβατική εγγυοδοσία.
Το ποσό της εγγυοδοσίας είναι επιστρεπτέο στο μισθωτή μετά τη λήξη της μισθώσεως και την εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων του έναντι του εκμισθωτή.

Πριν από τη λήξη της μισθώσεως και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μισθωτή, η αξίωση του μισθωτή για επιστροφή του ποσού της εγγυοδοσίας δεν είναι
ληξιπρόθεσμη και συνεπώς δεν μπορεί να
προταθεί σε συμψηφισμό (αρθ. 330 ΑΚ)
έναντι αξιώσεων του εκμισθωτή.
Εν πάση περιπτώσει, στην αγωγή ή ανταγωγή με την οποία ζητείται η
επιστροφή του ποσού της εγγυοδοσίας ή
στην ένσταση συμψηφισμού, πρέπει να
εκτίθεται ο λόγος για τον οποίο συμφωνήθηκε και δόθηκε αυτή καθώς και η αιτία για
την οποία υπάρχει υποχρέωση επιστροφή της (Εφ.Αθ. 1791/2000 Ελλ.Δνη 41,837
Εφ.Πειρ. 329/1997 Ελλ.Δνη 38,1659 ΕφΠειρ 462/1996 Ελλ.Δνη 38, 1902).

139/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ανδριόπουλος, Αθανάσιος Διαμαντόπουλος,
Σπυρίδων Αργυριάδης).
Μίσθωση. Αγωγή αναπροσαρμογής του μισθώματος με βάση το άρθρο 288 ΑΚ. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής για να είναι ορισμένη.
Περιστατικά και λόγοι αοριστίας.

Για το ορισμένο της αγωγής αναπροσαρμογής μισθώματος ακινήτου, στηριζόμενης στη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ
πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 216 ΚΠολΔ, να αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής: 1) έγκυρη σύμβαση εμπορικής μισθώσεως, 2) Μόνιμη μεταβολή των
συνθηκών κατά το διάστημα από τη σύναψη της μίσθωσης ή από το χρόνο της
τυχόν προγενέστερης (της διωκόμενης με
την αγωγή) συμβατικής ή νόμιμης αναπροσαρμογής μέχρι το χρόνο της αγωγής, ανεξάρτητα από το υπαίτιο, το έκτακτο και απρόβλεπτο των λόγων που προ-

ξένησαν την εν λόγω μεταβολή, 3) Ουσιώδης απόκλιση (αύξηση ή μείωση) κατά
το χρόνο ασκήσεως της αγωγής ανάμεσα
στο από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη επιβαλλόμενο αφενός και στο αρχικά συνομολογούμενο ή το μετ’ αναπροσαρμογή καταβαλλόμενο μίσθωμα αφετέρου, σε τρόπο ώστε η διατήρηση τούτου
να επιφέρει ζημία στον ενάγοντα, η οποία
υπερβαίνει τον αναλαμβανόμενο με το αρχικό ή μετ’ αναπροσαρμογή ορισμό του μισθώματος κίνδυνο.
Επομένως, για το ορισμένο της
σχετικής αγωγής πρέπει να ιστορούνται,
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εκτός από το καταβαλλόμενο μίσθωμα,
και τα περιστατικά από τα οποία συνάγεται το συγκεκριμένο ύψος του μισθώματος, που θα ανταποκρινόταν στη συναλλακτική καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Τούτο, συνήθως, συμβαδίζει με
τη μισθωτική αξία των όμορων ή παράπλευρων με το μίσθιο ακινήτων, 4) Αιτιώδης σύνδεσμος (συνάφεια) μεταξύ της
μεταβολής των συνθηκών και της ουσιώδους απόκλισης του μισθώματος, και 5)
ορισμένο αίτημα (ΑΠ 2045/2006 ΕλλΔνη
48.1420, ΑΠ 1487/2005 ΕλλΔνη 47.170).
Στην προκειμένη περίπτωση,
στην από 12-4-2005 αγωγή, επί της
οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα εκθέτει, ότι με το από 28-3-2003 ιδιωτικό
συμφωνητικό η εναγομένη και ήδη εφεσίβλητη εκμίσθωσε….
Kαι ότι ενόψει της σύναψης των εν
λόγω μισθωτικών συμβάσεων, μεταβλήθηκαν οι προϋποθέσεις εκπλήρωσης της
συμβατικής παροχής της στο μέτρο που
συμφωνήθηκε, με συνέπεια να προκαλείται δυσαναλογία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής τέτοια, ώστε η εμμονή της εναγομένης στην καταβολή του παραπάνω
μισθώματος ύψους 19.113,67 ΕΥΡΩ παρίσταται αντίθετη προς την ευθύτητα και
την εντιμότητα των συναλλαγών.
Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί να

αναπροσαρμοσθεί κατ’ άρθρο 288 ΑΚ
το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα στο
ποσό των 5.000 ΕΥΡΩ, από την επίδοση της αγωγής. Η αγωγή αυτή, η οποία
έχει το προαναφερόμενο περιεχόμενο
και αίτημα, είναι αόριστη και ανεπίδεκτη
δικαστικής εκτίμησης, διότι στο δικόγραφο αυτής δεν εκτίθενται καθόλου ποιες
είναι οι ειδικές συνθήκες, όπως π.χ. συγκεκριμένες οικονομικές, νομισματικές
και λοιπές συνθήκες, οι οποίες μετέβαλαν τις προϋποθέσεις εκπλήρωσης της
συμβατικής παροχής της ενάγουσας στο
μέτρο που είχε συμφωνηθεί και δικαιολογούν, με αντικειμενικά κριτήρια, κατά τις
αντιλήψεις που επικρατούν στις συναλλαγές, τη μείωση του μισθώματος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας.
Η επικαλούμενη από την ενάγουσα σύναψη μισθώσεων όμορων ή και
παράπλευρων με το μίσθιο καταστημάτων με χαμηλότερο μίσθωμα, αποτελεί περιστατικό, από το οποίο συνάγεται το συγκεκριμένο ύψος του μισθώματος, που θα ανταποκρινόταν στη συναλλακτική καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η ενάγουσα επικαλείτο μόνιμη μεταβολή των συνθηκών κατά το διάστημα
από τη σύναψη της επίδικης μίσθωσης
μέχρι και το χρόνο της ένδικης αγωγής.

151/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Πάνος Καραμπούλιας, Δημήτριος Δημητρουλόπουλος, Μαρίνα
Μπεβούδα, Γεώργιος Κονταξής).
Αδικοπραξία. Αποζημίωση του άρθρου 931ΑΚ. Θεμελιώνεται αυτοτελής αξίωση για
αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον του παθόντος. Επιδρά δε στο μέλλον του παθόντος αν δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς με τις παροχές που προβλέπονται από τις
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διατάξεις των άρθρων 929 και 932 ΑΚ. Η αυτοτελής αξίωση αφορά στον καθορισμό
και μόνον αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία και μάλιστα μελλοντική και όχι για
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που αποκαθίσταται κατά το άρθρο 932
ΑΚ η οποία δεν μπορεί να βρεί έρεισμα και στη διάταξη του άρθρου 931.ΑΚ. Παθών
εργαζόμενος και ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Δεν νομιμοποιείται παθητικά να αξιώσει από
τον εργοδότη και αυτοτελή αποζημίωση κατά το άρθρο 931ΑΚ λόγω του περιουσιακού
χαρακτήρα της. Η απαλλαγή του εργοδότη υπάρχει έστω και αν ο εργοδότης δεν έχει
καταβάλει οφειλόμενες εισφορές στο ΙΚΑ. Αρκεί αυτός να είναι ασφαλιστέος σ’αυτό
και χωρίς να απαιτείται να τις έχει λάβει. Οικοδομικές εργασίες και εργατικό ατύχημα.
Π.Δ. 778/1980 περί μέτρων ασφαλείας κ.λ.π. Υπεύθυνος για τα εργατικά ατυχήματα είναι ο κύριος του έργου, ο εργολάβος αλλά και ο υπεργολάβος για την κατασκευή
τμημάτων ή ορισμένων εργασιών του όλου έργου. Εργολάβος και υπεργολάβος και
επιβλέπων μηχανικός. Ευθύνες για ατυχήματα από το ρεύμα της ΔΕΗ. Εργατικό ατύχημα. Λαμβάνεται υπόψη το συντρέχον πταίσμα του παθόντος.

Από τη διάταξη του άρθρου 931
Α.Κ., που ορίζει ότι ΄΄η αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την
επιδίκαση της αποζημιώσεως, αν επιδρά
στο μέλλον του΄΄, σε συνδυασμό με εκείνες
των άρθρων 298, 299, 914, 9289 και 932
Α.Κ., προκύπτει ότι η αναπηρία ή η παραμόρφωση, που προξενείται στον παθόντα,
ανεξαρτήτως φύλου, εκτός από την επίδραση, την οποία μπορεί να ασκήσει τόσο
στο ύψος των χρηματικών ποσών, που θα
στερείται ο παθών στο μέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αυξήσεως των δαπανών του, όσο και στο ύψος της χρηματικής ικανοποιήσεως, που θα επιδικασθεί
για την ηθική βλάβη, μπορεί να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση,
αν επιδρά στο μέλλον του.
Η διατύπωση της διατάξεως του
άρθρου 931 Α.Κ. παρέχει βάση για τέτοια
αξίωση, αν και εφόσον, κατά την αληθή
έννοια της, η αναπηρία ή παραμόρφωση
επιδρά στο οικονομικό μέλλον του παθόντος, που δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς με τις παροχές οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 929 και
932 Α.Κ., που συνθέτουν την ως άνω έννοια της αναπηρίας ή της παραμορφώσε-

ως στο μέλλον του παθόντος. Η κατά τα
ως άνω, όμως, αυτοτελής αξίωση αφορά στον καθορισμό και μόνον της αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία και μάλιστα μελλοντική και όχι για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία
αποκαθίσταται κατά το άρθρο 932 ΑΚ και
η οποία δεν μπορεί να βρεί έρεισμα και
στη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ, στην
οποία γίνεται λόγος για ΄΄αποζημίωση΄΄.
Εξάλλου, από τις διατάξεις των
άρθρων 34§2 και 60§3 α.ν. 1846/51,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16§1 ν.551/1915, κωδικοποιημένου με το β.δ. της 24.07/25.8.1920, συνάγεται ότι, όταν ο εργαζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και υποστεί
ατύχημα, κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής της εργασίας, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση αποζημιώσεως του, τόσο ως προς
τη σύμφωνα με το κοινό δίκαιο ευθύνη για αποζημίωση, όσο και ως προς
την προβλεπόμενη από τον παραπάνω
ν.551/1915 ειδική αποζημίωση και μόνο
αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή αυτών που ο εργοδότης έχει
προστήσει, ο τελευταίος έχει την υπο-
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χρέωση να καταβάλει στον εργαζόμενο
την από το άρθρο 34§2 α.ν. 1841/1951
προβλεπόμενη διαφορά μεταξύ του ποσού της κατά το κοινό δίκαιο αποζημίωσης και του ολικού ποσού των παροχών
που χορηγεί το ΙΚΑ. Ο παθών, όμως διατηρεί την αξίωση του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία
κρίνεται πάντοτε κατά το κοινό δίκαιο
(άρθρα 914, 922, 932 ΑΚ), κατά του εργοδότη και του προσώπου που προστήθηκε από αυτόν, όταν το ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα αυτών.
Έτσι, λοιπόν, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, όταν ο παθών εργαζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ,
το οποίο έχει αναλάβει την αποκατάσταση της περιουσιακής του ζημίας, δεν νομιμοποιείται (παθητικά) αυτός να αξιώσει
από τον εργοδότη και την αυτοτελή αποζημίωση από το άρθρο 931 ΑΚ, λόγω του
περιουσιακού χαρακτήρα αυτής [ΑΡΕΙΟΣ
ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 18/2008].
Μάλιστα, η κατά τα ανωτέρω
απαλλαγή του εργοδότη από την ευθύνη προς αποζημίωση, για περιουσιακή ζημία από εργατικό ατύχημα, χωρεί, έστω και αν δεν έχει γίνει η καταβολή των οφειλόμενων εισφορών στο ΙΚΑ
και ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης του μισθωτού σ’αυτό, γιατί ο νόμος
απαιτεί απλώς ο μισθωτός που υπέστη
το ατύχημα, να είναι ασφαλιστέος στο
ΙΚΑ, χωρίς να αξιώνει και την προηγούμενη εγγραφή του στα μητρώα ασφαλισμένων του Ιδρύματος, ενώ είναι αδιάφορο, αν έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή οφείλονται και από ποιον, αρκεί
δε επίσης, ότι ο παθών δικαιούται να
αξιώσει ασφαλιστικές παροχές από το
Ι.Κ.Α. χωρίς να απαιτείται να έχει λάβει
πραγματικά αυτές (ΑΠ 269/1997 ΤΝΠ
ΔΣΑ, ΑΠ 704/1975 ΕΔΚΑ 1976.651,
ΕΑ 2406/2004 ΕΔνη 45 (2004).1075,
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Εθεσ 111/2003 Αρμ. 2003.1648, ΕΑ
9160/2001 ΕΔνη 44(2003). 547).
Ειδικότερα προκειμένου περί οικοδομικών εν γένει εργασιών έχει εφαρμογή το π.δ. 778/1980 ΄΄περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών΄΄ εκδοθέν κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 6 του από
25.8/5.9.1920 β.δ. για την τήρηση των
όρων του οποίου υπεύθυνος είναι προεχόντως ο εργοδότης που απασχολεί τον
μισθωτό, όπως συνάγεται και από τις διατάξεις των άρθρων 662 ΑΚ και 32 του
ν.1568/1985, από τις οποίες η πρώτη επιβάλλει υποχρέωση του εργοδότη να διαρρυθμίζει τα σχετικά με διαμονή, τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα ή εργαλεία,
έτσι ώστε να προστατεύεται η ζωή και η
υγεία του εργαζομένου και η δεύτερη να
επιβάλλει σ’ αυτόν μεταξύ άλλων υποχρεώσεων να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι από κάθε κίνδυνο ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι από κάθε κίνδυνο
(αρθ.1) και να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων (αρθ.3).
Εξάλλου με το άρθρο 1 του π.δ.
778/1980 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του, το οποίο εκτείνεται επί εργασιών ανεγέρσεως, κατεδαφίσεως, χρωματισμού οικοδομών, ως και πάσης φύσεως εργασιών και ορίζεται ότι κατά τις
εργασίες αυτές τηρούνται από τους κατά
νόμο υπεύθυνους του έργου και οι ειδικές διατάξεις των επόμενων άρθρων.
Από τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται ότι ως υπεύθυνος του έργου
υποχρεωμένος στην τήρηση των καθοριζομένων μέτρων ασφαλείας δεν θεωρείται μόνο ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος που έχει αναλάβει την εκτέλεση του όλου έργου, αλλά και κάθε τρίτο
πρόσωπο που χρησιμοποιείται ως υπερ-
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γολάβος για την κατασκευή τμημάτων ή
ορισμένων εργασιών του όλου έργου και
τα οποία πρόσωπα προσλαμβάνουν και
αμείβουν μισθωτούς, αφού και αυτά είναι φορείς λειτουργικών εξουσιών επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως και αποβλέπουν στην ωφέλεια από την παροχή εργασίας (ΑΠ 569/2001 ΕΔνη 2002.1404).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 3 του
ν.1396/1983 ΄΄υποχρεώσεις λήψης και
τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις
οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά
έργα΄΄, ο εργολάβος και υπεργολάβος
ολοκλήρου του έργου είναι συνυπεύθυνο και υποχρεούνται:1. Να λαμβάνουν
και να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. 2.
Να τηρούν, σύμφωνα με τους κανόνες
της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο αρ.7 του νόμου αυτού και 3.Να
εκφράζουν, σύμφωνα με τους κανόνες
της επιστήμης και της τέχνης, τη μελέτη
μέτρων ασφαλείας που ορίζεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου…κατά δε το άρθρο
7 του ίδιου νόμου, ο επιβλέπων, εκτός
από τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από
άλλες διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες:1.
Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύμφωνα
με τους κανόνες της επιστήμης και της
τέχνης, για την εκτέλεση εργασιών αντιστηρίξεων, σταθερών ικριωμάτων..2.
Να δίνει οδηγίες, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, για
τη λήψη μέτρων ασφαλείας από κινδύνους που προέρχονται από εναέριους
και υπόγειους αγωγούς της Δημόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και να
επιβλέπει την τήρηση τους. Κατά το άρθρο 2 του ίδιου νόμου (1369/1983), για
την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, θεωρούνται…. Κύριος του
έργου: Ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος
του ακινήτου στο οποίο εκτελείται, ύστε-
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ρα από εντολή του και για λογαριασμό
του, τεχνικό έργο…4. Εργολάβος: Πρόσωπο που συμβάλλεται με μίσθωση έργου με τον κύριο του έργου και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου τεχνικού
έργου ή τμήματος του…5.Υπεργολάβος:
το πρόσωπο που συμβάλλεται με μίσθωση έργου με τον εργολάβο και αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου τεχνικού
έργου ή τμήματος του ανεξάρτητα από
την ιδιότητα με την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό.
Ως υπεργολάβος θεωρείται επίσης
και το πρόσωπο που συμβάλλεται με μίσθωση έργου με άλλον υπεργολάβο και
αναλαμβάνει, σύμφωνα με τα παραπάνω, την εκτέλεση τεχνικού έργου ή τμήματος του…7. Επιβλέπων: Πρόσωπο που
με σύμβαση με τον κύριο του έργου και
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναλαμβάνει την επίβλεψη της εφαρμογής
της μελέτης και της κατασκευής τεχνικού
έργου ή τμήματος του, σύμφωνα με τους
κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.
Περαιτέρω, με τα άρθρα 1, 78 και
79 του π.δ. 1073/1981 ΄΄περί μέτρων
ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης
φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού
Μηχανικού΄΄ ορίζεται ότι : ΄΄ Επί των πάσης φύσεως εργοταξιακών έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού, συμπεριλαμβανομένων και των οικοδομικών
τοιούτων, τηρούνται υπό των κατά νόμον υπευθύνων, πέραν των διατάξεων
του π.δ. της 14.3.1934… και του π.δ.
778/1980 ΄΄ περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικονομικών εργασιών΄΄, και οι ειδικαί διατάξεις των επομένων άρθρων (αρ.1). Δια την πρόληψιν ατυχημάτων από άμεσον ή έμμεσον
επαφήν ή προσέγγισιν προς δίκτυα ή
λοιπά στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υπό τάσιν, πρέπει ειδικότερον: α) Να

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

61

λαμβάνονται όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα
ώστε να αποκλείεται η προσέγγισις εργαζομένων εις ηλεκτροφόρους αγωγούς
ή στοιχεία, ασχέτως τάσεως των…δ)οιαδήποτε απαιτούμενη επέμβασις εις τα
δίκτυα της ΔΕΗ (όπως ανύψωσις, διακοπή ρεύματος κ.τ.λ.) να πραγματοποιείται υπό ταύτης, μετά έγγραφον αίτησιν
του ενδιαφερομένου…(αρ.78).
Εάν πλησίον εργοταξίου διέρχονται αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, ειδοποιείται εγγράφως, υπό του εκτελούντος
το έργον και του επιβλέποντος τούτο μηχανικού. Κατόπιν δε της εγγράφου εγκρίσεως της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΗ
λαμβάνονται όλα τα κατά περίπτωσιν ενδεικνυόμενα περαιτέρω προστατευτικά
μέτρα και ιδίως κατασκευή προστατευτικών σανιδωμάτων (άρ.79).
Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν.1396/1983
και 78-79 του π.δ.1073/1981, συνάγεται
ότι:1) Ο πολιτικός μηχανικός, που επιβλέπει την κατασκευή οικοδομικού έργου, έχει νομική υποχρέωση να δίνει
οδηγίες στον εργολάβο (και τον τυχόν
υπάρχοντα υπεργολάβο) για τη λήψη
των ενδεικνυόμενων μέτρων ασφάλειας προς πρόληψη ατυχήματος από την
επαφή ή προσέγγιση των εργαζομένων
προς πλησίον διερχόμενο ηλεκτροφόρο αγωγό, ανεξαρτήτως του αν, προ της
ενάρξεως των εργασιών, ειδοποιήθηκε
εγγράφως η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ
από τον εκτελούντα το έργο και να τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας εξετάσθη-

καν από κοινού από τη ΔΕΗ, τον ίδιο και
τον εκτελούντα το έργο και 2) ο εργολάβος που ανέλαβε την εκτέλεση του οικοδομικού έργου (και ο τυχόν υπεργολάβος τμήματος αυτού) έχει επίσης νομική υποχρέωση να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας προς πρόληψη
ατυχήματος από την προεκτεθείσα αιτία, ασχέτως αν του δόθηκαν ή μη σχετικές οδηγίες από τον επιβλέποντα μηχανικό (ΑΠ 848/1998 ΠοινΧρ 1999.448).
Περαιτέρω, επί μισθώσεως έργου,
πρόστηση του εργολάβου από τον εργοδότη δεν υπάρχει γενικώς, αφού δεν εξαρτάται από αυτόν και επομένως ο κύριος
του έργου είναι ανεύθυνος για τα πταίσματα του εργολάβου κατά την εκτέλεση του
έργου, παρεκτός, αν, στη συγκεκριμένη
περίπτωση, ο εργοδότης ρητώς ή σιωπηρώς, βάσει ιδίως της φύσεως του έργου,
επιφύλαξε στον εαυτό του τη διεύθυνση και
την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου
και δη το δικαίωμα παροχής οδηγιών στον
εργολάβο, κατά τα προκύπτοντα εκ των διατάξεων των άρθρων 922, 681, 688-691
ΑΚ (ΑΠ 1048/1999 ΕΔνη 40 (1999). 1516,
ΑΠ 1554/80 ΝοΒ 29.883, ΕΛαρ 158/2001
Δικογραφία 2001.240, ΕΘεσ. 2591/1995
Αρμ.1995.1187).
Επί εργατικού ατυχήματος το συντρέχον πταίσμα του παθόντος αντιτάσσεται νομίμως, λαμβανομένου αυτού
υπόψη στον καθορισμό του ποσού της
χρηματικής ικανοποίησης [ΑΠ 1524/2005
αδημ., ΑΠ 1371/2002 ΝοΒ 2003.459, ΕΑ
486/2004 ΕΔνη 45 (2004).873].

263/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Νησίδης, Βασίλειος Παπαδόπουλος).
Αδικοπραξία. Καταστροφή πράγματος. O ζημιωθείς δικαιούται να ζητήσει την αξία του
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πράγματος (θετική ζημία)και το διαφυγόν κέρδος από την καταστροφή μέχρι την πρώτη συζήτηση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου όσο και για το μεταγενέστερο
μέχρι την πληρωμή της αποζημίωσης. Δικαιούται επίσης να ζητήσει τους τόκους επί
του διαφυγόντος κέρδους που ανάγεται στο προ της επιδόσεως της αγωγής χρονικό
διάστημα. Δεν δικαιούται όμως να ζητήσει τόκους για την αξία του καταστραφέντος
πράγματος για όσο χρόνο μέχρι την πληρωμή της ζητεί και διαφυγόν κέρδος. Μπορεί να ζητήσει τόκους για όσο χρόνο δεν διεκδικεί διαφυγόντα κέρδη.

Από τις διατάξεις των άρθρων
914, 298 ΑΚ συνάγεται ότι όποιος παράνομα και υπαίτια καταστρέφει ολοσχερώς
ξένο κινητό πράγμα υποχρεούται να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει: α) την αξία του καταστραφέντος πράγματος (θετική ζημία) και
β) το διαφυγόν κέρδος, από τη στέρηση
της εκμεταλλεύσεως του, τόσο για το διάστημα που μεσολάβησε από την καταστροφή μέχρι την πρώτη συζήτηση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, όσο
και για το μεταγενέστερο χρόνο μέχρι την
πληρωμή της αξίας του καταστραφέντος
πράγματος μέσω της οποίας ο ζημιούμενος περιέρχεται σε θέση να αγοράσει
άλλο υποκατάστατο αυτοκίνητο.
Δικαιούται επίσης, κατά το άρθρο
346ΑΚ, να ζητήσει τόκους επί του ποσού
του διαφυγόντος κέρδους, από την επίδοση μεν της αγωγής για το διαφυγόν
κέδρος που ανάγεται στο προ της επιδόσεως χρονικό διάστημα από την ημέρα δε που ακολούθως ανακύπτει για το
μετά την επίδοση της χρονικό διάστημα.
Δεν δικαιούται όμως να ζητήσει
τόκους επί της αξίας του καταστραφέντος πράγματος (θετικής ζημίας)για όσο
χρόνο, μέχρι την πληρωμή της, ζητεί και
διαφυγόν κέρδος δεδομένου ότι ο τόκος
αποτελεί το εκ του νόμου κατ’ αποκοπή οφειλόμενο ποσό διαφυγόντος κέρδους (ΟλΑΠ 705/1979). Δεν αποκλείεται εντούτοις να ζητήσει ο ζημιωθείς τόκους και επί της αξίας του καταστραφέντος πράγματος (θετικής ζημίας) από την

όχληση του οφειλέτη ή από την επίδοση
της αγωγής (ΑΚ 345, 346) για όσο χρονικό διάστημα δεν ζητεί διαφυγόντα κέρδη
(ΟλΑΠ 1/1997, Α.Π. 645/2004 ΝΟΜΟΣ].
Ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος με
την από 25-9-2007 αγωγή του, εξιστορούσε ότι κατά τον αναφερόμενο σ’αυτή
τόπο και χρόνο, ο πρώτος των εναγομένων, οδηγώντας το με αριθμ. κυκλοφορίας ΗΑΚ 9706 ΙΧΦ αυτοκίνητο, κύριος,
εκμεταλλευτής και κάτοχος του οποίου
ήταν ο ίδιος, και το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την αστική κάλυψη των προς
τρίτους ζημιών στη δεύτερη των εναγομένων ασφαλιστική εταιρία, προκάλεσε
από αποκλειστική υπαιτιότητα του, το
περιγραφόμενο στην αγωγή αυτοκινητικό ατύχημα, ήτοι από αμέλεια του κ.λπ.
Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητούσε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, υπό τις
προαναφερόμενες ιδιότητες τους, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή και με απαγγελία προσωπικής κράτησης, κατά του
πρώτου των εναγομένων ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης που
θα εκδοθεί, νομιμότοκα από την επίδοση
της υπό κρίση αγωγής, να καταβάλουν
στον ενάγοντα και εις ολόκληρον ο καθένας τα παρακάτω μερικότερα ποσά: [1] το
ποσόν των 5.000 € για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, την οποία ο
ίδιος υπέστη εξαιτίας της επέλευσης του
επιδίκου τροχαίου ατυχήματος, [2] το ποσό
των 8.400 €, ως αποζημίωση για την αποθετική του ζημία και δη για διαφυγόντα κέρδη, η οποία αφορά το χρονικό διάστημα
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από την επέλευση του επιδίκου ατυχήματος (24-7-2007) έως και το χρόνο άσκησης της υπό κρίση αγωγής, το οποίο περιόρισε (περιορίζοντας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα απώλειας διαφυγόντων κερδών στις 50 ημέρες από το επίδικο τροχαίο ατύχημα) στο ποσό των 7.000€. παραδεκτά με τις έγγραφες προτάσεις του και
με αντίστοιχη δήλωση του πληρεξουσίου
δικηγόρου του, η οποία και εμπεριέχεται
στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά
δημόσιας συνεδρίασης, καθώς και [3] το
ποσό των 25.900€, ως αποζημίωση για τη

θετική του ζημία, η οποία αντιστοιχεί στην
αγοραία αξία του οχήματος του κατά τον
κρίσιμο χρόνο της ένδικης σύγκρουσης,
καθόσον το κόστος επισκευής και αγοράς αντιστοίχων ανταλλακτικών ανήλθε
στο συνολικό ποσό των 33.833,01€ καθιστώντας με τον τρόπο αυτό στην ουσία ασύμφορη την επισκευή του και επομένως ζητούσε να του επιδικασθεί το συνολικό ποσό των 37.900€ [ήτοι 5.000 €,
ηθική βλάβη +7.000€, ως αποθετική ζημία +25.900€ για την κάλυψη των υλικών
ζημιών=37.900].

413/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευφροσύνη Λάζαρη, Ασπασία Γρηγόρη).
Αδικοπραξία. Όροι για να δημιουργηθεί δικαίωμα προς αποζημίωση. Η βλάβη ή καταστροφή ξένου πράγματος αποτελεί παράνομη πράξη αφού αντίκειται στις διατάξεις
του άρθρου 17 του Συντάγματος, 973 και 1094 ΑΚ και 381 παρ.1 του ΑΚ που αποσκοπούν κυρίως στην προστασία του ιδιωτικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Η πραγματική ζημία σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του πράγματος συνίσταται στην
αναγκαία δαπάνη που πρέπει να γίνει για την επισκευή ή την ανακατασκευή του ή
την απόκτηση άλλου πράγματος στην κατάσταση που αυτό βρισκόταν κατά το χρόνο
της βλάβης ή της καταστροφής του ώστε να εξασφαλίζεται στον παθόντα η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το πράγμα και να αντλεί από αυτό όλες τις ωφέλειες και χρησιμότητες που μπορούσε να αντλεί πριν από τη βλάβη ή την καταστροφή. Καταστροφή
ελαιώνος με εκσκαπτικά μηχανήματα και μεταβολή του σε γκρεμό. Είναι αδικοπραξία
και οφείλεται αποζημίωση. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 914
του ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζημιώσει
άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και
330 του ΑΚ προκύπτει ότι για να θεμελιωθεί υποχρέωση προς αποζημίωση από
αδικοπραξία απαιτείται α)παράνομη συμπεριφορά προσώπου, δηλαδή ενέργεια
ή παράλειψη που αντίκειται σε συγκεκριμένο επιτακτικό ή απαγορευτικό κανόνα

δικαίου ή σε γενική επιταγή της έννομής
τάξης και προσβάλλει δικαίωμα ή προστατευόμενο (έννομο) συμφέρον άλλου
προσώπου, β) υπαίτια συμπεριφορά, δηλαδή ενέργεια ή παράλειψη οφειλόμενη
σε δόλο ή αμέλεια του δράστη, γ)επέλευση ζημίας και δ) αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και
της ζημίας. Η μη τήρηση ή η πλημμελής
τήρηση των προστατευτικών κανόνων
δικαίου παρέχει αξίωση αποζημιώσεως
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στους ιδιώτες που βλάπτονται μόνο όταν
οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην προστασία των ατομικών συμφερόντων αποκλειστικά ή παράλληλα με την προστασία
του γενικού συμφέροντος.
Η βλάβη ή καταστροφή ξένου
πράγματος αποτελεί παράνομη πράξη,
καθόσον αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 17 του Συντάγματος, 973, 1094 επ.
του ΑΚ και 381 παρ.1 του Π.Κ. οι οποίες
εκτός από το γενικό συμφέρον αποσκοπούν κυρίως στην προστασία του ιδιωτικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας.
Περαιτέρω σε περίπτωση βλάβης
ή καταστροφής (μερικής ή ολικής) πράγματος η πραγματική ζημία συνίσταται
στην αναγκαία δαπάνη που πρέπει να γίνει για την επισκευή ή την ανακατασκευή
αυτού ή την απόκτηση άλλου πράγματος στην κατάσταση που αυτό βρισκόταν κατά το χρόνο της βλάβης ή της καταστροφής του, ώστε να εξασφαλίζεται στον
παθόντα η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το πράγμα και να αντλεί απ’αυτό όλες
τις ωφέλειες και χρησιμότητες που μπορούσε να αντλεί πριν από τη βλάβη ή την
καταστροφή του (ΑΠ 831/2005 Ελ.Δνη
47.94, ΑΠ 1879/1999 Ελ.Δνη 41.1304,
Εφ.Πειρ. 664/2002 ΕλλΔνη 44.200).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την από 1.11.2004 αγωγή της η εκκαλούσα ισχυρίσθηκε ότι με τρόπο πρωτότυπο (έκτακτη χρησικτησία) ύστερα
από άτυπη παραχώρηση το έτος 1972
από τον πατέρα της Γ.Γ έγινε κυρία ενός
αγροκτήματος (ελαιοστασίου), εκτάσεως 4 στρεμμάτων με τα εντός αυτού 70
ελαιόδενδρα, συνορευόμενο με τις αναφερόμενες ιδιοκτησίες το οποίο ακίνητο
της νεμόταν συνεχώς ενεργώντας επί
αυτού όλες τις πράξεις νομής που αρμόζουν στη φύση του η ίδια προσωπικά
είτε με αντιπρόσωπο.
Οι εναγόμενοι όμως που είναι ιδι-
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οκτήτες και χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων εκμεταλλευόμενοι την απουσία της στην Αθήνα, όπου κατοικεί, αρχές του έτους 2000 εισήλθαν με εκσκαπτικά μηχανήματα στο ακίνητο της αυτό,
το οποίο συνεχώς μέχρι τον Αύγουστο
2002 εν αγνοία της και χωρίς τη θέληση της συστηματικά ανέσκαψαν, αφαιρώντας μεγάλες ποσότητες από χώματα και πέτρες που μετέφεραν στο αναφερόμενο εκτελούμενο έργο και αφαίρεσαν όλο το έδαφος του ακινήτου της
κατά τρόπο ώστε στη θέση του να δημιουργηθεί κενό (γκρεμός) μεγάλου βάθους και να καταστρέψουν έτσι στην ιδιοκτησία της η οποία πλέον ουδεμία χρησιμότητα και αξία έχει.
Αποτέλεσμα της ως άνω παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς των
εναγομένων ήταν να ζημιωθεί κατά την
αξία του ακινήτου της (4 στρέμματα χ
11.799€=) 46.956 ευρώ, το οποίο πριν
την καταστροφή λόγω της θέσεως του,
πλησίον της πόλης της Λευκάδος και της
εκτάσεως του, παρείχε μεγάλες δυνατότητες αξιοποιήσεως με ανοικοδόμηση.
Επιδίωκε κατόπιν αυτών με την
αγωγή της η ενάγουσα να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι σε ολόκληρο ο καθένας να
της καταβάλουν νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής το ως άνω ποσό των
46.956 ευρώ καθώς και το ποσό των
20.000 ως χρηματική ικανοποίηση προς
αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που
υπέστη από τη σε βάρος της αδικοπραξία και να απειληθεί κατά των εναγομένων προσωπική κράτηση ως μέσον εκτελέσεως της απόφασης.
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε
η εκκαλουμένη απόφαση με την οποία
απορρίφθηκε ως αόριστη. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η ενάγουσα με την υπό κρίση έφεση της και ζητεί
την εξαφάνιση της την κατ’ουσίαν ανα-
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δίκαση της υποθέσεως και την παραδοχή της αγωγής της.
Ειδικότερα κατά την αιτιολογία της
εκκαλουμένης απόφασης, η αγωγή κρίνεται απορριπτέα, λόγω ασάφειας του αντικειμένου της διαφοράς της γιατί ενώ αξιώνεται αποζημίωση λόγω ολοκληρωτικής καταστροφής του ακινήτου, από την
ιστορούμενη συμπεριφορά των εναγομένων δεν είναι δυνατόν να υπάρξει τέτοια
ενόψει και του περιεχομένου της κυριότητας κατ’άρθρο 1001 Α.Κ. Όμως με την
κρίση του αυτή το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έσφαλε, κρίνοντας ότι για το παραδεκτό της αγωγής απαιτούνται περισσότερα
στοιχεία από τα ως άνω που διαλαμβάνονται σε αυτή, η οποία περιέχει κατ’άρθρ.
216 παρ.1 ΚΠολΔ τα στοιχεία που απαρτίζουν το πραγματικό του εφαρμοστέου
κανόνα δικαίου, ως αγωγή αποζημιώσεως από αδικοπραξία λόγω καταστροφής
ξένου πράγματος σύμφωνα με την προηγούμενη νομική σκέψη. Το δε γεγονός
ότι ενάγουσα από την επικαλούμενη στην
αγωγή της επέμβαση του εναγομένου στο

ακίνητο θεωρεί ότι επήλθε ολοσχερής καταστροφή αυτού, δεν εμποδίζει το Δικαστήριο να διαγνώσει μερική καταστροφή του και να επιδικάσει αυτή. Είναι δε η
αγωγή νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις
που αναλύθηκαν στην προηγούμενη νομική σκέψη, καθώς και σε αυτές των άρθρων 346, 926, 932 ΑΚ ,και 1047 παρ.1
ΚΠολΔ, εκτός από το αίτημα να απειληθεί κατά των εναγομένων χρηματική ποινή που είναι μη νόμιμο και απορριπτέο,
αφού σύμφωνα με την προαναφερόμενη
διάταξη του άρθρου 1047 παρ.1 ΚΠολΔ
προβλέπεται μόνο προσωπική κράτηση.
Επομένως, ο μοναδικός λόγος
εφέσεως, όπως και η έφεση πρέπει να
γίνουν δεκτοί ως κατ’ ουσίαν βάσιμοι,
να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση (άρθρ. 535 παρ.1 ΚΠολΔ), να κρατηθεί και δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό
η υπόθεση, ερευνώμενη περαιτέρω κατ’
ουσία δεδομένου ότι για το αντικείμενο
αυτής καταβλήθηκε το ανάλογο δικαστικό ένσημο με τις νόμιμες επιβαρύνσεις
υπέρ των ειδικών ταμείων.

422/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Μονοκρούσος, Γεώργιος Κουκούλης).
Πώληση κινητού (αυτοκινήτου) με παρακράτηση της κυριότητας μέχρι να αποπληρωθεί το τίμημα. Ο αγοραστής με αυτόν τον όρο νομιμοποιείται να στραφεί κατά τρίτου
που κατάστρεψε το πράγμα όπως και ο κύριος του πράγματος, εφόσον βεβαία παρέλαβε το πράγμα και το εκμεταλλεύεται. Άρα σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος
και ολικής καταστροφής του οχήματος ο αγοραστής είναι δικαιούχος της αποζημίωσης.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 914, 297 και 298 ΑΚ συνάγεται ότι εκείνος που υπαίτια και παράνομα καταστρέφει εντελώς ξένο πράγμα,
υποχρεούται σε αποζημίωση του παθόντος. Παθών δε θεωρείται όχι μόνο ο κύρι-

ος του πράγματος αλλά και ο αγοραστής
αυτού με τον όρο διατήρησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι να αποπληρωθεί το πιστωθέν τίμημα του, αν το πράγμα παραδόθηκε σε αυτόν (τον αγοραστή),
καθώς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ-
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θρου 532§2 ΑΚ, αυτός φέρει έκτοτε τον
κίνδυνο καταστροφής ή χειροτέρευσης
του και επομένως, αυτός υφίσταται τόσο
τη δαπάνη της επανόρθωσης της θετικής ζημίας όσο και την αποθετική ζημία.
Κατά συνέπεια, σε περίπτωση
αυτοκινητικού ατυχήματος και ολικής

καταστροφής του αυτοκινήτου δικαιούχος αποζημίωσης είναι ο ως άνω αγοραστής (ΕφΑθ 734/1995, ΕλλΔνη 1997,
142, όπου και περαιτέρω παραπομπές
στη νομολογία-Κρητικός, Αποζημίωση
από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα,
3η έκδ.,1998, αρ.918).

425/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ηλίας Στεφανόπουλος, Αναστάσιος Τελώνης).
Κοινωνία. Καρποί. Περιέρχονται σε όλους του κοινωνούς ανάλογα με τη μερίδα τους.
Όμως οι κοινωνοί μπορούν να μεταβάλλουν το ποσοστό κάθε κοινωνού και με απόφαση
της πλειοψηφίας αφού ο καθορισμός του ύψους των μερίδων στους καρπούς συνιστά
πράξη διοικήσεως. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 786
ΚΑ, κάθε κοινωνός έχει ανάλογη μερίδα
στους καρπούς του κοινού αντικειμένου.
Ως καρποί νοούνται τα ωφελήματα γενικώς του πράγματος δηλαδή όχι μόνο οι
κυρίως καρποί, είτε φυσικοί είτε πολιτικοί
είναι αυτοί, στους οποίους αναφέρεται το
άρθρο 961 ΑΚ, αλλά και κάθε όφελος που
παρέχει η χρήση του πράγματος (αρθρ.
962 ΑΚ). Ο καθορισμός του κοινού πράγματος γίνεται κατ’αρχήν από το νόμο. Η
αναφορά της ΑΚ 786 στην ανάλογη μερίδα κάθε κοινωνού στους καρπούς του
κοινού αντικειμένου εννοεί προφανώς τη
μερίδα του στο ίδιο το κοινό πράγμα. Η διάταξη αυτή είναι ενδοτικού δικαίου, γι’αυτό οι κοινωνοί έχουν την ευχέρεια καθορισμού του μεγέθους της μερίδας του καθενός από τους κοινωνούς στους καρπούς
κατά διάφορο τρόπο με κοινή συμφωνία.
Η προς τούτο συμφωνία των κοινωνών πρέπει κατ’αρχήν, να είναι ομόφωνη, δεν αποκλείεται όμως να αποφασίζεται και από την πλειοψηφία των

κοινωνών, ενόψει ότι ο καθορισμός του
ύψους των μερίδων στους καρπούς συνιστά πράξη διοίκησης. Η απόφαση της
πλειοψηφίας τελεί υπό τον περιορισμό
της ΑΚ 792 παρ.2, δηλαδή της μη μείωσης των μερίδων των κοινωνών της μειοψηφίας (βλ.Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη,
Αρμ 32.522, Δεληγιάννη-Κορνηλάκη Ειδ.
Ενοχ Δ. IV/42, Τσετσέκo, Η κοινωνία,
αρ.87, ΑΠ 472/1981 ΝΟΒ 30.44).
Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι έχει την επικαρπία κατά
ποσοστό 1/5 εξ αδιαιρέτου του περιγραφόμενου σ’ αυτήν αγροτεμαχίου, εκτάσεως 19.850 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση
«Άγιος Δημήτριος» του Δήμου Μεσσάτιδος Αχαΐας, ενώ η εναγομένη έχει την
πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 2/5 εξ
αδιαιρέτου του ίδιου ακινήτου. Και ότι
η τελευταία κατά τα έτη 1997-2002 εκμεταλλεύτηκε αποκλειστικά το επίκοινο
επίδικο ακίνητο και εισέπραξε τους καρπούς, χωρίς να αποδώσει την αναλογία
αυτών στον ενάγοντα. Ζητεί δε ο ενάγων
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να υποχρεωθεί η εναγομένη να του καταβάλει το ποσό των 8.814, 83 ΕΥΡΩ,
με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής, που αντιστοιχεί στη μερίδα του
στους καρπούς του εν λόγω ακινήτου με
βάση την αναφερόμενη μεταξύ τους σύμβαση, άλλως κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Με το προεκτεθέν περιεχόμενο
η αγωγή είναι επαρκώς ορισμένη, διότι
έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για
τη θεμελίωση της στις διατάξεις των άρθρων 361, 346, 786, 788, 789 ΑΚ. Κατά
την από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό
επικουρική βάση της, η αγωγή είναι μη
νόμιμη, διότι από το άρθρο 904 ΑΚ προκύπτει, ότι η αγωγή του αδικαιολόγητου
πλουτισμού είναι επιβοηθητικής ουσιαστικά φύσεως και μπορεί να ασκηθεί
μόνο όταν λείπουν 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 και υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση (επικουρικώς), της απόρριψης της
κύριας βάσης της αγωγής από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία (ΑΠ 16/2008
ΕλλΔικ 49.498, ΑΠ 104/2003 ΕλλΔικ.
44.985), στην προκείμενη δε περίπτωση η ένδικη αγωγή δεν θεμελιώνεται σε
πραγματικά περιστατικά διαφορετικά ή
πρόσθετα από εκείνα, στα οποία στηρίζεται η αγωγή από την αναφερόμενη
σ’αυτήν σύμβαση. Πρέπει, συνεπώς, η
αγωγή κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ουσίαν
δεδομένου ότι καταβλήθηκε το ανάλογο
δικαστικό ένσημο (βλ.37420, 218005 και
162689/2005 αγωγόσημα).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: ο ενάγων έχει την επικαρπία κατά ποσοστό 1/5 εξ αδιαιρέτου
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ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως 18.806, 32
τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Δημήτριος» της πρώην Κοινότητας Κρήνης Πατρών και ήδη του Δήμου Μεσσάτιδος Αχαΐας, και συνορεύει ανατολικά κ.λ.π.
Την επικαρπία κατά το παραπάνω ιδανικό μερίδιο απέκτησε από κληρονομία της κατά το έτος 1990 αποβιώσασας συζύγου του Ε.Γ., αληθινής κυρίας κατά το ίδιο ιδανικό μερίδιο, δυνάμει της από 3-5-1990 ιδιόγραφης διαθήκης της, που δημοσιεύτηκε νόμιμα
με τα 232/1998 πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, την κληρονομία της οποίας αποδέχτηκε με την
14.976/11-5-1999 πράξη αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Πατρών
Μ.Α-Φ, που μεταγράφηκε νόμιμα. Η ψιλή
κυριότητα κατά το ίδιο ως άνω ιδανικό
μερίδιο περιήλθε με την ίδια διαθήκη
στις θυγατέρες της αποβιώσασας Π.Π.
και Ν.Π. Συγκύριοι του παραπάνω ακινήτου είναι και τα αδέρφια της ανωτέρω
αποβιώσασας ήτοι η Μ. Χήρα Α.Δ.και Γ.Γ.
κατά ποσοστό 1/5 αδιαιρέτου ο καθένας
και η εναγομένη κατά ποσοστό 2/5 εξ
αδιαιρέτου. Το παραπάνω επίκοινο επίδικο ακίνητο αποτελείται από ελαιοστάσιο …των ψιλών συγκυρίων Π.Π και Ν.Π,
της Μ χήρας Α.Δ και της εναγομένης, και
περί της οποίας συντάχτηκε ταυτόχρονο
έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό, συμφωνήθηκε, με την ιδιότητα τους ως κατόχων
της πλειοψηφίας των μερίδων, ότι όλοι
οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι θα καλλιεργούν και εκμεταλλεύονται το επίδικο ακίνητο και θα έχουν δικαίωμα στους καρπούς αυτού κατά το μέγεθος της μερίδας του καθενός από αυτούς ήτοι κατά
τα 2/4 η εναγομένη και κατά το 1/4 καθένας από τους λοιπούς ήτοι ο ενάγων
και η Μ. χήρα Α.Δ. Από τότε η εναγομένη, καίτοι καλλιεργεί και εκμεταλλεύεται
αποκλειστικά το επίδικο ακίνητο, αρνεί-
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ται να αποδώσει στον ενάγοντα την μερίδα του στους καρπούς. Συγκεκριμένα
αποδείχτηκε ότι κατά τα έτη 1997-2002
η εναγομένη συνέλεξε από τα 100 ελαιόδενδρα, που υπάρχουν στο επίδικο
ακίνητο, 80 κιλά ελαιοκάρπου από το
καθένα κάθε έτος και συνολικά κατά τα
πέντε (5) έτη 40.000 κιλά (801x100x5),
από τα οποία παρήχθησαν, μετ’αφαίρεση 50% των εξόδων συλλογής, συνθλίψεως κτλ, 3.000 κιλά ελαιόλαδου αξίας
3.600.000 δραχμών (300x1200δρχ ανά
κιλό), ή 10.564, 93 ΕΥΡΩ.
Δεν αποδείχθηκε από κάποιο έγγραφο αποδεικτικό μέσο ούτε και από
την κατάθεση του μάρτυρα του ενάγοντος Ε.Π ότι η εναγομένη κατά την κρίσιμη
πενταετία 1997-2002, έλαβε οικονομική
ενίσχυση (επιδότηση)συνολικού ποσού
1.214.614 δραχμών ή 3.564, 53 ΕΥΡΩ
για 3.436 κιλά ελαιόλαδου και, συνεπώς,
το σχετικό κονδύλιο της αγωγής πρέπει

να απορριφθεί ως αβάσιμο κατ’ουσίαν.
Τέλος, κατά τα έτη 1997-2002
η εναγομένη παρήγαγε από το αμπέλι
2.000 κιλά σταφυλιού ανά στρέμμα κάθε
έτος ήτοι 12.000 κιλά κάθε έτος και συνολικά κατά τα πέντε (5)έτη 60.000 κιλά
σταφυλιού αξίας 100 δραχμών ανά κιλό
και συνολικής αξίας (μετ’αφαίρεση 10%
των εξόδων καλλιέργειας) 5.400.000
δραχμών ή 15.847, 40 ΕΥΡΩ. Έτσι η
συνολική αξία των καρπών του επίδικου ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των
26.412,33 ΕΥΡΩ, η δε αναλογία του ενάγοντος σ’αυτούς ανέρχεται σε 6.603, 08
ΕΥΡΩ (26.412, 33:4).
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η
αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει ως
βάσιμη και κατ’ουσίαν και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το παραπάνω ποσό, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής
και μέχρι την εξόφληση.

446/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Σακελλάρης, Ευθύμιος Ζήσης,
Βασίλειος Μπαλαμπάνης, Ιωάννης Πίκουλας, Μαρία Μπιρπανάγου,
Φώτης Λεπίδας).
Έξοδα κηδείας. Ποιός τελικά είναι ο δικαιούχος. Στοιχεία σχετικής αγωγής.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 928
εδ. α΄ΑΚ σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει τα νοσήλια και τα έξοδα κηδείας σ’
εκείνον που κατά το νόμο βαρύνεται μ’
αυτά. Η έννοια των εξόδων κηδείας δεν
προσδιορίζεται στο νόμο, περιλαμβάνονται όμως σε αυτά οι δαπάνες γενικά για τον ενταφιασμό του σώματος του
θανατωθέντος προσώπου, που σχετίζονται ευθέως με το θάνατο αυτού και είναι

ανάλογες προς την κοινωνική θέση του.
Επομένως στα ανωτέρω έξοδα κηδείας περιλαμβάνεται η δαπάνη για την
αγορά φέρετρου και λουλουδιών, η δημοσίευση νεκρώσιμων αγγελιών στις εφημερίδες, η δαπάνη για την τέλεση της νεκρώσιμης ιεροπραξίας, τα δικαιώματα του γραφείου κηδειών, η κατασκευή τάφου κλπ.
Αντιθέτως δεν περιλαμβάνονται
κατά την κρατούσα άποψη στα έξοδα κηδείας τα έξοδα για την τέλεση μνημοσύ-
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νων (βλ. Α.Κρητικού «Αποζημίωση από
αυτοκινητικά ατυχήματα» έκδ. 2008 παρ.
19, αρ. 25, ΕΑ 4630/2002 ΕλΔ 44, 1391,
ΕΑ 6014/2000 ΕλΔ 42, 1647). Δικαιούχος
της σχετικής αξίωσης αποζημίωσης για
τα έξοδα κηδείας, είναι κατά πρώτο λόγω
όποιος κατά νόμο υποχρεούται σε διατροφή του θανατωθέντος, ενώ αν ο θανατωθείς διατρεφόταν ο ίδιος από τα εισοδήματα της εργασίας ή της περιουσίας του, τότε
τα έξοδα κηδείας κατά το άρθρο 1831ΑΚ

βαρύνουν τους κληρονόμους του.
Για το ορισμένο δε της αγωγής,
με την οποία αξιώνονται τα εν λόγω
έξοδα κηδείας δεν απαιτείται παράθεση των επί μέρους δαπανών με κύρωση την απόρριψη της αγωγής ως αόριστης καθόσον οι επιμέρους σχετικές δαπάνες είναι δυνατόν να προκύψουν από
τις αποδείξεις (Α. Κρητικού ό.π. παρ.19
αρ. 28, ΕΘ 1506/2004 Αρμ. 2003, 1759,
ΕΑ 1419/1993 ΕπΣυγκΔ 1993, 563).

468/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Μπαράκος, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Ενάγει για την αμοιβή του μέλους του. Η νόμιμη αμοιβή για τη σύνταξη της μελέτης δέον να κατατίθεται πριν την υποβολή της συνταχθείσας μελέτης προς έγκριση ή έκδοση της απαιτούμενης άδειας και όχι όπως γενικά στις συμβάσεις έργου που η αμοιβή καταβάλλεται συγχρόνως με την παράδοση του έργου. Αν δεν καταβληθεί η αμοιβή και δεν προσκομισθεί στην αρμόδια αρχή
η απόδειξη κατάθεσης ο φάκελος είναι ελλιπής και δεν επιτρέπεται να εκδοθεί άδεια
οικοδομής. Στη σύμβαση μεταξύ μηχανικού-εργοδότη ισχύει η διάταξη των άρθρων
686 επ.Α.Κ. για το δικαίωμα της υπαναχώρησης του εργοδότη. Περιστατικά.

Η σύμβαση με την οποία ανατίθεται σε μηχανικό η εκπόνηση μελέτης
και η επίβλεψη συγκεκριμένου οικοδομικού έργου, φέρει το χαρακτήρα της μισθώσεως έργου. Με τη σύμβαση αυτή
ο μηχανικός αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο της μελέτης και
επίβλεψης και έχει την αξίωση να λάβει τη συμφωνημένη αμοιβή (άρθρ. 681
Α.Κ.), η οποία δεν επιτρέπεται να είναι
κατώτερη από τα ελάχιστα όρια της νόμιμης αμοιβής που καθορίζονται από τις
διατάξεις του π.δ. 696/1974, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Εξ άλλου κατά το άρθρο 104
παρ.2 εδαφ. 1 του εν λόγω π.δ/τος «Δια
τα ιδιωτικά έργα η πλήρης αμοιβή της με-

λέτης δέον να κατατίθεται κατά τας κειμένας διατάξεις προ της υποβολής της συνταχθείσας μελέτης προς έγκρισιν ή έκδοσιν της τυχόν απαιτούμενης άδειας».
Με τη διάταξη αυτή, για την πληρωμή της αμοιβής του μηχανικού εισάγεται κατά παρέκκλιση από την με το άρθρο 694 Α.Κ. καθιερωμένη αρχή, κατά την
οποία η αμοιβή του εργολάβου καταβάλλεται συγχρόνως με την παράδοση του έργου και ορίζεται ότι η πληρωμή της αμοιβής του μηχανικού για την εκπόνηση μελέτης προς έκδοση οικοδομικής άδειας γίνεται μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη και πριν
αυτή υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία προς έκδοση της άδειας.
Μάλιστα δεν καταβάλλεται στα χέ-
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ρια του μηχανικού, αλλά κατατίθεται στο
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για λογαριασμό του και μετά την κατάθεση της ο
μηχανικός υποβάλλει το φάκελο, μαζί με
την απόδειξη παρακαταθέσεως
της αμοιβής του στην Πολεοδομική Υπηρεσία. Εάν δεν προσκομίζει την
απόδειξη αυτή ο φάκελος είναι ελλιπής
και δεν επιτρέπεται να εκδοθεί άδεια.
Έτσι η αμοιβή του μηχανικού είναι καταβλητέα μόλις αυτός ολοκλήρωσε τη μελέτη και η ολοκλήρωση της παράδοσης
αυτής (του έργου) γίνεται με την υποβολή της μελέτης στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας
(Α.Π. 225/2003 Ελ.Δνη 45.467).
Επίσης στη μεταξύ μηχανικού και
εργοδότη σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης ισχύουν και οι λοιπές διατάξεις των
άρθρων 681 επ. Α.Κ., μεταξύ των οποίων και εκείνη του άρθρου 686 εδ. α΄ Α.Κ.
που ορίζει ότι «αν ο εργολάβος δεν αρχίσει εγκαίρως την εκτέλεση του έργου ή αν
χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη επιβραδύνει την εκτέλεση στο σύνολο της ή εν
μέρει, με τρόπο που αντιβαίνει στη σύμβαση και καθιστά αδύνατη την έγκαιρη
περάτωση του έργου, ο εργοδότης μπορεί να υπαναχωρήσει, χωρίς να περιμένει
το χρόνο παράδοσης του έργου».
Προϋπόθεση της υπαναχωρήσεως του εργοδότη, όταν συντρέχουν
οι όροι της διατάξεως αυτής (686 εδ.α)
δεν αποτελεί το να οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργολάβου η παράβαση των
υποχρεώσεων αυτού, ούτε η τήρηση των
διατάξεων των άρθρων 383 επ. Α.Κ., γιατί πρόκειται για υπαναχώρηση που παρέχεται ευθέως από το νόμο και σ’ αυτήν έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 389 έως 396 Α.Κ.(Α.Π.
1619/1995 Ελ.Δνη 39.128).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : Αρχές Μαρτίου 2001 στην Πάτρα ο πρώτος
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εναγόμενος- πρώτος εφεσίβλητος ενεργώντας για λογαριασμό του και ο εξετασθείς ως άνω ως μάρτυρας από την
πλευρά των εναγόμενων ,Ν.Δ, ενεργώντας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της
δεύτερης εναγόμενης-δεύτερης εφεσίβλητης συζύγου του και της τρίτης εναγομένης-τρίτης εφεσίβλητης ήλθαν σε συμφωνία με τον υποκαθιστάμενο από το
ενάγον-εκκαλούν ΤΕΕ πτυχιούχο πολιτικό μηχανικό Ν.Θ. στον οποίο ανέθεσαν τη
σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος της
ιδιοκτησίας των ιδίων (εναγομένων)στην
περιοχή «ΕΓΛΥΚΑΔΑ» Πατρών, όπισθεν
του Εθνικού Σταδίου που περιβάλλεται
από τις διανοιγόμενες οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου, Κ. Καβάφη, Ηλία Βενέζη και
Σεφέρη του σχεδίου πόλεως Πατρών καθώς και όλων των ομόρων παροδίων ιδιοκτησιών που εμπλέκονται στην ίδια ρυμοτομία, προκειμένου η μελέτη αυτή- τοπογραφικό διάγραμμα να υποβληθεί στη
συνέχεια στο Πολεοδομικό Γραφείο Πατρών και να συνταχθεί από το τελευταίο
πράξη τακτοποιήσεως – προσκυρώσεως
και αναλογισμού αποζημιώσεως αναφορικά με την απαλλοτρίωση για τη ρυμοτομία αυτή. Παρών στην ως άνω συμφωνία
ήταν και ο συνεργάτης του υποκαθιστάμενου ως άνω μηχανικού επίσης πολιτικός
μηχανικός Γ.Χ προς τους οποίους μηχανικούς ο πρώτος εναγόμενος-εργοδότης
υπέδειξε τα όρια της ιδιοκτησίας τους.
Κατόπιν αυτών ο υποκαθιστάμενος μηχανικός όφειλε με βάση το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου
Πατρέων να αποτυπώσει τα όρια της ιδιοκτησίας των εναγομένων εντολέων του
εργοδοτών και των απαλλοτριούμενων
τμημάτων αυτής, καθώς και των εμπλεκομένων στην ίδια ρυμοτομία παροδίων
ομόρων ιδιοκτησιών, επιφανείας συνολικής 33,5 στρεμμάτων, συντάσσοντας
σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.
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Η συμφωνία τους προέβλεπε
την αποπεράτωση της σχετικής μελέτης και την υποβολή του τοπογραφικού διαγράμματος στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο Πατρών μέχρι τέλη Μαΐου 2001, ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί η ως άνω πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως, ενώ η αμοιβή του υποκαθιστάμενου μηχανικού ορίσθηκε με βάση
τα προβλεπόμενα από το Π.Δ.696/1974
ελάχιστα όρια και συμφωνήθηκε στο
ποσό των 12.590 ευρώ.
Κατά τον τρόπο αυτό η επίσπευση
της σύνταξης πράξης αναλογισμού αποζημιώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 32 από 17-7-1923 Ν.Δ/
τος για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως
στην ως άνω περιοχή θα γινόταν με μέριμνα των εμπλεκόμενων στην πράξη αυτή
εναγομένων παροδίων ιδιοκτητών που θα
προσκόμιζαν για το σκοπό αυτό τοπογραφικό ιδιώτη μηχανικού. Ο υποκαθιστάμενος όμως από το ενάγον Τ.Ε.Ε. διπλωματούχος μηχανικός, στον οποίο οι εναγόμενοι απευθύνθηκαν δεν ανταποκρίθηκε
στην υποχρέωση του αυτή και δεν συνέταξε τοπογραφικό διάγραμμα, όπως του
ανέθεσαν οι ως άνω εργοδότες του.
Έτσι δεν κατέστη δυνατόν να κινηθεί η διαδικασία σύνταξης πράξης αναλογισμού από το αρμόδιο Πολεοδομικό
Γραφείο-Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Αχαΐας, αφού προαπαιτούμενο ήταν η σύνταξη και κατάθεση
τοπογραφικού διαγράμματος που να εμφαίνονται οι εμπλεκόμενες στην ως άνω
ρυμοτομία ιδιοκτησίες. Ο μηχανικός αυτός βέβαια αντιτείνει ότι ο ίδιος ανταποκρίθηκε στην υποχρέωση του και συνέταξε τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας των εντολέων του και των λοιπών
εμπλεκόμενων στην ίδια ρυμοτομία ιδιοκτησιών που υπέβαλε στο ως άνω Πολεοδομικό Γραφείο με την από 31-5-2001
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αίτηση για λογαριασμό των ιδίων, με την
οποία ζητούσε τη σύνταξη πράξεως τακτοποίησης και αναλογισμού. Ο λόγος
όμως που δεν προχώρησε η διαδικασία
εκδόσεως της ως άνω πράξεως οφείλεται στο γεγονός ότι οι εναγόμενοι εργοδότες του δεν προέβησαν στην καταβολή της οφειλόμενης προς αυτόν αμοιβής.
Έτσι ο φάκελος που υπέβαλε στο
Πολεοδομικό Γραφείο παρέμεινε ελλιπής, αφού δεν συνοδευόταν με απόδειξη καταβολής της αμοιβής του, χωρίς την
οποία σύμφωνα και με την προηγούμενη
νομική σκέψη δεν επιτρέπεται να εξετασθεί ο φάκελος και να εκδοθεί η ως άνω
πράξη αναλογισμού και τακτοποιήσεως .
Έτσι καταλήγει ότι η διαδικασία δεν
προχώρησε από αποκλειστική υπαιτιότητα των εναγομένων εργοδοτών του, ο ίδιος
όμως δικαιούται την αμοιβή του, αφού
ανταποκρίθηκε στην υποχρέωση του από
τη σύμβαση και συνέταξε το τοπογραφικό
που του ανατέθηκε, εργαζόμενος μάλιστα
για την εκτέλεση του έργου αυτού, λόγω
του μεγέθους του και της εκτάσεως που
έπρεπε να αποτυπώσει επί δίμηνο.
Τα υποστηριζόμενα αυτά από τον
υποκαθιστάμενο μηχανικό που επαναλαμβάνει και το ενάγον ΤΕΕ δεν ελέγχονται βάσιμα. Αν πράγματι ο συγκεκριμένος μηχανικός είχε συντάξει τέτοια τοπογραφική μελέτη, όφειλε μετά την ολοκλήρωση της να ειδοποιήσει τους εργοδότες του και να τους ενημερώσει για
την ανάγκη καταβολής της αμοιβής του,
αφού η απόδειξη καταβολής αυτής στο
ΤΕΕ αποτελούσε στοιχείο απαραίτητο
του φακέλου που θα υπέβαλε στο Πολεοδομικό Γραφείο Αχαΐας.
Έτσι λογικό θα ήταν σε περίπτωση που ενημέρωνε τους εργοδότες του
για την ολοκλήρωση της μελέτης και αυτοί
αρνούντο να καταβάλουν την αμοιβή του,
να μην υποβάλει φάκελο στην Πολεοδο-
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μία, αλλά να ενημερώσει το ενάγον ΤΕΕ
του οποίου είναι μέλος, ώστε να προβεί
σε ενέργειες για την είσπραξη της αμοιβής του και να μην αναμείνει μία ολόκληρη τριετία να προβεί στην ενέργεια αυτή
(βλ. το αριθ. πρωτ. 1768/17-7-2004 έγγραφο του προς το Τ.Ε.Ε.) αφού γνώριζε ότι
ο φάκελος αποκλείεται να διεκπεραιωθεί
από την Πολεοδομία εάν δεν συνοδεύεται
μια απόδειξη καταβολής της αμοιβής του.
Αντί αυτού ο μηχανικός αυτός
προτίμησε να υποβάλει στο Πολεοδομικό γραφείο Αχαΐας την από 31-5-2001
αίτηση για λογαριασμό των εργοδοτών
του, χωρίς να την συνοδεύει με τα αναγκαία ως άνω δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου το Πολεοδομικό
Γραφείο να κινήσει τη διαδικασία πράξης αναλογισμού αποζημιώσεως.
Περαιτέρω ο ίδιος μηχανικός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η ως
άνω από 31-5-2001 αίτηση που υπέβαλε προς το Πολεοδομικό Γραφείο Αχαΐας πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία
αυτή με αριθμό 7652/11-6-2001, υποστηρίζει ότι τη δεύτερη αυτή ημερομηνία (11-6-2001) αυτός προέβη σε υποβολή στο ως άνω Πολεοδομικό Γραφείο
τοπογραφικού διαγράμματος της ρυμοτομούμενης περιοχής και των εμπλεκομένων ιδιοκτησιών σε 4πλούν.

Τέτοια ενέργεια όμως δεν έλαβε
χώρα, όπως αυτό βεβαιώνεται από την
αντιπαραβολή των υπ’ αριθμ. 7652/14-62001 και 7.347/25-5-2006 εγγράφων που
η Διεύθυνση Πολεοδομίας Αχαΐας ΧΟΠ
απηύθυνε προς τον πρώτο εναγόμενο.
Ειδικότερα με το πρώτο 7652/146-2001 έγγραφο αναφέρεται στους εναγομένους ότι η από 31-5-2001 αίτηση τους
που υποβλήθηκε από το μηχανικό Θ.Ν
(υποκαθιστάμενο) με την οποία ζητούν τη
σύνταξη πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου
η Υπηρεσία να κινήσει τη διαδικασία σύνταξης της πράξης που ζητείται. Κατόπιν
αυτού με το ίδιο με το ίδιο έγγραφο καλούνται οι εναγόμενοι σε προθεσμία 10 ημερών να συμπληρώσουν το φάκελο με τοπογραφικά διαγράμματα, αμοιβές μηχανικών και τίτλους ιδιοκτησίας, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα τους.
Έτσι από το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού καθίσταται σαφές ότι η ως
άνω από 31-5-2001 αίτηση που κατέθεσε στην Πολεοδομική Υπηρεσία ο υποκαθιστάμενος μηχανικός δεν συνοδευόταν από τοπογραφικό διάγραμμα, την
εκπόνηση του οποίου του είχαν αναθέσει οι εναγόμενοι εργοδότες του.

481/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κων/ος Λέων, Αθανάσιος Βγενόπουλος).
Συμβόλαιο με κωφό, άλαλο ή κωφάλαλο συμβαλλόμενο (άρθρο 10 Κώδικα Συμβολαιογράφων). Περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης συντρέχει και όταν υπάρχει τύφλωση. Πρόσληψη διερμηνέα. Χωρίς αυτόν το συμβόλαιο είναι άκυρο. Παραγραφή της ακυρότητας
αυτής λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Η διετία της παραγραφής αρχίζει από την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης, της πλάνης ή απάτης ή παύση της απειλής.(αντένσταση).
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Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 10 του
Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν.2830/2000)
που ρυθμίζουν το περιεχόμενο και τον
τρόπο κατάρτισης των συμβολαιογραφικών εγγράφων ¨2. Εάν κάποιος από
τους δικαιοπρακτούντες ή τους αντιπροσώπους τους είναι κωφός ή άλαλος ή κωφάλαλος, γνωρίζει όμως ανάγνωση και
γραφή, οι δηλώσεις, ερωτήσεις και τυχόν
παρατηρήσεις γίνονται: α) γραπτά προς
τον κωφό, ο οποίος απαντά προφορικά,
β)προφορικά προς τον άλαλο, ο οποίος
απαντά γραπτά, γ) γραπτά προς τον κωφάλαλο, ο οποίος απαντά γραπτά.
Στις περιπτώσεις αυτές οι γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις επισυνάπτονται στο συμβόλαιο, πριν δε από την
υπογραφή του το συμβόλαιο διαβάζεται
από τον κωφό ή τον κωφάλαλο και γίνεται
σχετική αναφορά σε αυτό. 3. Εάν ο κωφός ή άλαλος ή ο κωφάλαλος δεν γνωρίζει ανάγνωση ή γραφή ή αδυνατεί για
οποιονδήποτε λόγο να υπογράφει, προσλαμβάνεται ως διερμηνέας του πρόσωπο που μπορεί να συνεννοηθεί μαζί του.
4. Οι κατά τα ανωτέρω διερμηνείς προσυπογράφουν το σχετικό συμβόλαιο. 5.Η
μη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων επιφέρει ακυρότητα του εγγράφου¨.
Περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης και υπογραφής συντρέχει και επί τύφλωσης του προσώπου του δικαιοπρακτούντος ή, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, επιδείνωσης της οράσεως του
σε βαθμό που να αποκλείεται εντελώς η
κατάρτιση συμβολαιογραφικών συμβάσεων, αλλά επιβάλλεται, κατά τα ανωτέρω, η πρόσληψη ως διερμηνέα προσώπου που να μπορεί να συνεννοηθεί μαζί
του και η τήρηση των λοιπών διατυπώσεων του νόμου, επί ποινή απόλυτης και
αυτοδίκαιης ακυρότητας της δικαιοπραξίας κατ’άρθρο 180 ΑΚ (σχετ. υπό το προ-
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ϊσχύσαν δίκαιο ΑΠ 1483/1997 ΕλλΔνη
40.148, ΕφΘεσ 2022/1992 Αρμ 47.205).
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του
άρθρου 157 ΑΚ το δικαίωμα για ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης, απάτης
ή απειλής (άρθρα 140 επ.ΑΚ) αποσβήνεται με την παρέλευση δύο ετών από την
επόμενη ημέρα της καταρτίσεως της δικαιοπραξίας (άρθρο 241 παρ.1 ΑΚ), στην
περίπτωση όμως που η πλάνη ή η απάτη
ή η απειλή εξακολούθησαν και μετά τη δικαιοπραξία, η εν λόγω αποσβεστική προθεσμία των δύο ετών αρχίζει από την επόμενη ημέρα αφότου πέρασε η κατάσταση που ήταν η δημιουργός της ελαττωματικής βουλήσεως του συμβαλλομένου,
δηλαδή από την αποκάλυψη της πλάνης
ή απάτης ή από την παύση της απειλής.
Το τελευταίο δικονομικώς συνιστά αντένσταση εκείνου που επιδιώκει
την ακύρωση της δικαιοπραξίας κατά της
περί αποσβέσεως του προς ακύρωση
δικαιώματος λόγω παρόδου του σχετικού χρόνου ενστάσεως εκείνου κατά του
οποίου απευθύνεται η περί ακυρώσεως
αγωγή (ΑΠ 1783/2007 ΕλλΔνη 49.188,
ΑΠ 674/1993 ΕλλΔνη 35.1352, ΕφΑθ
9153/2006 ΕλλΔνη 48.877).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με το 1973/238-2001 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Φαρρών Θ.Λ που μεταγράφηκε
νόμιμα, ο εκκαλών κατάρτισε μετά του
πρώτου εφεσιβλήτου σύμβαση πωλήσεως και μεταβιβάσεως της κυριότητας
α)ενός αγροτεμαχίου κλπ..
Κατά το χρόνο κατάρτισης των
προαναφερόμενων συμβάσεων πωλήσεως ο εκκαλών διήγαγε το 82o έτος
της ηλικίας του. Από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα δεν αποδείχθηκαν
οι αγωγικοί ισχυρισμοί ότι ο εκκαλών
από το έτος 1999 παρουσίαζε βαρηκοΐα σε βαθμό πρακτικής κώφωσης και ότι
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κατά το χρόνο αυτό είχε ήδη απωλέσει
την όραση του και εντεύθεν την ικανότητα ανάγνωσης και υπογραφής.
Ειδικότερα, ο εκκαλών προσκομίζει την από 10-9-2003 ιατρική γνωμάτευση του ιατρού Ι.Π κατά την οποία παρουσιάζει μεγάλου βαθμού νευροαισθητήριο
βαρηκοΐα –πρακτική κώφωση, μη βοηθούμενη και με ακουστικά βαρηκοΐας, καθώς και την από 10-9-2003 ιατρική βεβαίωση της χειρουργού –οφθαλμιάτρου
Α.Γ κατά την οποία πάσχει από σοβαρή
γεροντική εκφύλιση ωχράς και των δύο
οφθαλμών με οπτική οξύτητα μέτρησης
δακτύλων σε απόσταση ενός μέτρου.
Πλην όμως οι βεβαιώσεις αυτές
αναφέρονται στην κατάσταση της υγείας
του εκκαλούντος στις 10-9-2003, δηλαδή δύο και πλέον έτη μετά την κατάρτιση των ένδικων συμβάσεων. Πέραν αυτών, όμως, από κανένα έγγραφο της δικογραφίας δεν αποδεικνύεται ότι η κατάσταση αυτή υφίστατο ήδη κατά τον κρίσιμο χρόνο κατάρτισης των παραπάνω
συμβάσεων.
Αντιθέτως, ο εκκαλών κατά την
από 4-10-2005 εξέταση του ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατέθεσε ότι απώλεσε την όραση του μετά
το θάνατο της συζύγου του που απεβίωσε στις 8-9-2001 και ένα περίπου μήνα
μετά τις ένδικες αγοραπωλησίες (βλ. τα

υπ’ αριθμ. 69/2006 πρακτικά συνεδριάσεως του ως άνω Δικαστηρίου).
Όσον αφορά δε την επικαλούμενη κώφωση του τόσο από την ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου εξέταση του, κατά την οποία απάντησε στις
ερωτήσεις που του απηύθυναν, όσοι και
από την κατάθεση του που περιέρχεται
στα ως άνω 69/2006 πρακτικά, αποδεικνύεται ότι ο εκκαλών παρά το ότι σήμερα είναι βαρήκοος, είναι σε θέση να επικοινωνεί άνετα με το περιβάλλον, υποβοηθούμενος με ακουστικά βαρηκοΐας.
Περαιτέρω, σε αμφότερες τις ως
άνω καταθέσεις του και ρητά αναφερόμενος σε χρόνο μετά την κατάρτιση των
επίδικων συμβολαίων, καταθέτει για συνομιλίες του με τη θανούσα σύζυγο του
(που, όπως προαναφέρθηκε, απεβίωσε λίγες ημέρες μετά την κατάρτιση των
συμβολαίων), με τον αδελφό του (μετά
δύο-τρεις μήνες από τη σύναψη των
συμβάσεων), αλλά και με τους εφεσίβλητους τόσο πριν από την κατάρτιση των
συμβολαίων όσο και μετά την κατάρτιση
τους (βλ. ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη
πρακτικά και προαναφερόμενα 69/2006
πρακτικά). Επομένως, κατά το χρόνο σύναψης των συμβάσεων ο εκκαλών δεν
είχε ιδιαίτερη δυσχέρεια ακοής και επικοινωνίας με το περιβάλλον και σε καμία περίπτωση δεν ήταν κωφός.

499/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Καραγεώργος, Παύλος Χρονόπουλος).
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Δεν διεκδικείται η ζημία αλλά μόνο ο πλουτισμός του εναγομένου. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της αξίας του πλουτισμού είναι εκείνος κατά τον οποίο αυτός περιήλθε στον πλουτήσαντα.

Με τις διατάξεις των άρθρ. 904

επ.ΑΚ, ρυθμίζεται ενιαίως για κάθε περί-
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πτωση πλουτισμού του λήπτη χωρίς νόμιμη αιτία, η υποχρέωση προς απόδοση αυτού (πλουτισμού) σ’ εκείνον εις βάρος της περιουσίας ή με ζημία του οποίου επήλθε ο πλουτισμός αυτός, κρίσιμος
δε χρόνος για τον υπολογισμό της αξίας του πλουτισμού είναι εκείνος κατά τον
οποίο αυτός περιήλθε στον πλουτήσαντα (βλ.ΑΠ 600/1986 ΝοΒ 35, 372, ΕφΑθ
8584/1989 Ελ.Δικ. 35, 487).
Η ενιαία αυτή αξίωση του αδικαιολογήτου πλουτισμού, που πηγάζει απευθείας από το νόμο και έχει αυτοτέλεια απέναντι στις συμβατικές σχέ-

σεις, προϋποθέτει μετακίνηση περιουσίας δηλ. είτε θετική επαύξηση της περιουσίας του λήπτη είτε αποθετική, την
οποία η έννομη τάξη θεωρεί αδικαιολόγητη αποβλέπει δε στην αποκατάσταση αυτής της αδικαιολόγητης περιουσιακής μεταβολής και στον παραμερισμό
της αδικίας που αυτή εγκλείει και όχι σε
αποκατάσταση της ζημίας του ενάγοντος, ο οποίος, επομένως, δεν μπορεί
να ζητήσει αυτήν αλλά τον πλουτισμό
του εναγομένου στο μέτρο που αποκτήθηκε σε βάρος του.

510/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρήστος Δημακόπουλος, Παρασκευή Λενακάκη, Γεώργιος Σύψας).
Δάνειο. Ο ένας από τους συμβαλλομένους μεταβιβάζει στον άλλο κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, και ο άλλος έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα
πράγματα της αυτής ποσότητας και ποιότητας (806ΑΚ). Οφειλέτης που καθίσταται υπερήμερος ως προς την απόδοση του δανείου. Ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει εκτός
από το κεφάλαιο, τόκους υπερημερίας, ανεξάρτητα αν είναι έντοκο ή άτοκο το δάνειο,
είτε επήλθε ζημία είτε δεν επήλθε σ’ αυτόν. Άλλη αποζημίωση ο δανειστής δεν δικαιούται να ζητήσει εκτός αν ο οφειλέτης διαπράττει συγχρόνως και αδικοπραξία οπότε ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση αντί για τους τόκους υπερημερίας. Σύμβαση και αδικοπραξία. Πότε μπορεί να συνυπάρχουν αν παραβιασθεί ενοχική σύμβαση.

Στο άρθρο 806 ΑΚ ορίζεται με
τη σύμβαση δανείου ο ένας από τους
συμβαλλομένους μεταβιβάζει στον άλλο
κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της αυτής ποσότητας και ποιότητας.
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται
ότι για τη σύναψη του δανείου απαιτείται
να υπάρχει καταρτισμένη σύμβαση κατά
τους όρους των άρθρων 185-195 ΑΚ και
μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων (ΑΠ 1417/2007 Ελλ.Δνη 48.1369,

ΑΠ 609/2005 ΕλλΔνη 47.1015).
Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 808 ΑΚ προκύπτει, ότι αν ο οφειλέτης
χρηματικού δανείου καταστεί υπερήμερος
ως προς την απόδοση του, ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει, εκτός από το δάνεισμα, τόκους υπερημερίας, ανεξάρτητα αν
το δάνειο είναι έντοκο ή άτοκο, ανεξάρτητα αν από την υπερημερία επήλθε σ’αυτόν
ζημία ή όχι, και αν επήλθε ζημία ανεξάρτητα από το ύψος της. Οι τόκοι υπερημερίας επέχουν στην περίπτωση αυτή θέση
αποζημίωσης. Οποιαδήποτε άλλη αποζη-
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μίωση, λόγω της υπερημερίας του οφειλέτη, δεν δικαιούται να ζητήσει.
Όμως κατά την ορθότερη και κρατούσα γνώμη, αν ο υπερήμερος οφειλέτης διαπράττει συγχρόνως και αδικοπραξία, μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, οπότε ο δανειστής μπορεί, αντί τους
τόκους υπερημερίας, να ζητήσει πλήρη
αποζημίωση και αν ακόμα αυτή υπερβαίνει το ποσό των τόκων αυτών.
Εξάλλου, η παραβίαση ενοχικής
σύμβασης από τον ένα συμβαλλόμενο,
και αν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του,
δεν συνιστά καθεαυτή, αδικοπραξία και
δεν γεννά αξίωση αποζημίωσης κατά το
άρθρο 914 ΑΚ. Αποτελεί μεν πράξη παράνομη ή άδικη (οι όροι είναι ταυτόσημοι), οι
συνέπειες της όμως ρυθμίζονται όχι από
τις διατάξεις των αδικοπραξιών, αλλά από
τις διατάξεις για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης (αδυναμία παροχής, υπερημερία
του οφειλέτη, πλημμελής εκπλήρωση).
Η υπαίτια παραβίαση της ενοχικής σύμβασης τότε μόνο συνιστά αδικοπραξία, αν έγινε με πράξη ή παράλειψη,
η οποία και χωρίς τη συμβατική σχέση
θα ήταν παράνομη με την αντίθεση της
στο γενικό κανόνα να μη ζημιώνει κάποιος άλλον υπαίτια, το οποίο επιβάλ-

λεται από το δίκαιο και μάλιστα από το
παραπάνω άρθρο (ΟλΑΠ 967/1973 ΝοΒ
22.505, ΑΠ 1190/2007 ΕλλΔνη 48.1106).
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κρινόμενη αγωγή κατά τη κύρια βάση της
που στηρίζεται στην αδικοπραξία του
πρώτου των εναγομένων (υπεξαίρεση
του δανεισθέντος ποσού των 3.000.000
δραχμών) είναι μη νόμιμη, καθόσον η
αθέτηση της σύμβασης, καθεαυτή, δεν
συνιστά αδικοπραξία, ενώ ο ενάγων δεν
επικαλείται παραβίαση της ενοχικής σύμβασης του δανείου με πράξη ή παράλειψη του πρώτου του εναγομένων, η οποία
και χωρίς τη συμβατική σχέση θα ήταν
παράνομη και επιπλέον η μη επιστροφή
των δανεισθέντων δεν συνιστά υπεξαίρεση, αφού τα δανειζόμενα κατά κυριότητα (ΑΠ 1436/1989 ΠΧ Μ΄ 708).
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε τα ίδια και απέρριψε την
αγωγή ως προς τη βάση της αυτή ως μη
νόμιμη, αν και με συνοπτικότερη αιτιολογία, η οποία συμπληρώνεται με την παρούσα (άρθρ. 534 ΚΠολΔ), ορθά εφάρμοσε το νόμο και, όσα αντίθετα υποστηρίζει ο εκκαλών-ενάγων με το σχετικό
λόγο της υπό κρίση έφεσης είναι αβάσιμα και απορριπτέα.

518/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημοσθένης Σπαθής, Θανάσης Βγενόπουλος).
Μίσθωση αυτοκινήτου. Για περίπτωση ζημίας σε βάρος τρίτου, ο ζημιωθείς μπορεί να
στραφεί κατά του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Όμως η απαίτηση του σε αυτή την περίπτωση παραγράφεται στη διετία του άρθρου 7 του ν. ΓΠΝ/1911 και όχι του άρθρου
937 ΑΚ. Αποζημίωση που έχει επιδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση. Παραγράφεται σε
20ετή προθεσμία που αρχίζει από την τελεσιδικία της αποφάσεως που επιδικάζει το
ποσό (268 ΑΚ). Αποθετική ζημία για χρόνο μεταγενέστερο εκείνου για τον οποίο επιδικάσθηκε η αποζημίωση. Ισχύει και για την απαίτηση αυτή η 20ετία αλλά για αξιώ-
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σεις που δεν έχουν παραγραφεί με βάση τη διετή παραγραφή μέχρι της τελεσιδικίας
της απόφασης. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 937 ΑΚ, η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται
μετά πενταετία αφότου ο παθών έμαθε
τη ζημία και τον υπόχρεο σε αποζημίωση.
Κατά δε το άρθρο 7 του ν. ΓΠΝ/1911, του
οποίου η ισχύς διατηρήθηκε και επεκτάθηκε με το άρθρο 114 ΕισΝΑΚ, η αγωγή
αποζημιώσεως παραγράφεται μέσα σε
δύο έτη από την ημέρα του ατυχήματος. Η
τελευταία αυτή διάταξη του Ν.ΓΠΝ/1911,
ορίζει βραχυπρόθεσμη παραγραφή για
τις αξιώσεις αποζημιώσεως κατά των
υπόχρεων κατά το νόμο αυτό προσώπων
(ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου), για τα οποία καθιερώνεται με τον εν λόγω νόμο (άρθρα 4
και 5) αντικειμενική ευθύνη, δηλαδή ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του (με το περιορισμό του εδαφίου β΄ του άρθρου 5)
για την ευθύνη του οδηγού.
Δεν ισχύει, όμως, η βραχυπρόθεσμη αυτή παραγραφή όταν η αξίωση
αποζημιώσεως στηρίζεται στο κοινό δίκαιο (άρθρο 914 ΑΚ), οπότε εφαρμόζεται η πενταετής παραγραφή της προαναφερόμενης διάταξης του άρθρου 937
ΑΚ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο
κύριος και μη οδηγός του ζημιογόνου
αυτοκινήτου είναι δυνατό να ευθύνεται
έναντι του παθόντος εφόσον συντρέχουν οι όροι της προστήσεως (άρθρο
922 ΑΚ). Για να υπάρχει τέτοια ευθύνη
του προστήσαντος πρέπει ο προστηθείς, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του να υπόκειται στον έλεγχο ή στις γενικές οδηγίες και εντολές του προστήσαντος, σχέση που δεν υπάρχει γιατί λείπει
το στοιχείο της εξαρτήσεως, στην περίπτωση μισθώσεως αυτοκινήτου, όταν ο
εκμισθωτής που εκμισθώνει αυτοκίνητο
για την εξυπηρέτηση των αναγκών του

μισθωτή, δεν θεωρείται προστήσας και
συνακόλουθα δεν έχει στην περίπτωση
αυτή, εφαρμογή η διάταξη του άρθρου
937 ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή η αξίωση του παθόντος τρίτου σε ατύχημα από
αυτοκίνητο κατά του ιδιοκτήτη εκμισθωτή
αυτού, υπόκειται στην παραγραφή του
άρθρου 7 του ν.ΓΠΝ/1911.
Εξάλλου, από τις συνδυασμένες
διατάξεις των άρθρων 261 εδ. α΄ Α.Κ. και
221 παρ.1ΚΠολΔ προκύπτει, ότι σε περίπτωση ασκήσεως αγωγής για μέρος μόνο
της αξιώσεως για αποζημίωση, η επίδοση της αγωγής διακόπτει την παραγραφή
μόνο για το μέρος αυτό, ως προς το οποίο
δημιουργείται αντιστοίχως εκκρεμοδικία.
Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 268 εδ. α΄ ΑΚ, κατά την οποία
κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται μετά από είκοσι έτη και
αν η αξίωση καθεαυτή υπάγεται σε συντομότερη παραγραφή σε περίπτωση βεβαιώσεως με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
της υπάρξεως αξιώσεως για αποθετική
ζημία από αδικοπραξία, λόγω απώλειας εσόδων, επέρχεται κατ’αρχήν επιμήκυνση της διετούς παραγραφής του άρθρου 7 του ν.ΓΠΝ/1911 ως προς την αξίωση του παθόντος μισθωτή κατά του πιο
πάνω ιδιοκτήτη του εκμισθωθέντος αυτοκινήτου, σε 20ετή αρχομένη από την τελεσιδικία και ως προς το μέρος της όλης
αξιώσεως αποζημιώσεως για αποθετική
ζημία, της αναγόμενης δηλαδή και σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου, για τον οποίο
επιδικάσθηκε αποζημίωση.
Κι αυτό γιατί και το μέρος αυτό
της αξιώσεως, καίτοι δεν περιέχεται ειδική αναγνωριστική διάταξη στην απόφαση, θεωρείται ότι έχει «βεβαιωθεί εμ-
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μέσως στην περίπτωση αυτή με την παρεμπίπτουσα δικαστική κρίση-η οποία
ήταν αναγκαία-για την ύπαρξη δικαιώματος αποζημιώσεως του παθόντος γενικώς, για κάθε ζημία από την αδικοπραξία. Η επιμήκυνση όμως του χρόνου της
παραγραφής κατά τους όρους του άρθρου 268 ΑΚ προϋποθέτει αναγκαίως
την ύπαρξη αξιώσεως, που δεν έχει υποκύψει στην μέχρι της τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια παραγραφή, δεδομένου ότι η τελεσίδικη επιδίκαση της επίδικης τότε αξιώσεως, δεν αναφέρει αναβίωση της αξιώσεως και κατά το μέρος
που δεν έχει ασκηθεί και έχει πλέον αποσβεσθεί, λόγω παραγραφής, η οποία διέδραμε χωρίς να δικαστεί κατ’ άρθρο 261
ΑΚ (Ολ.ΑΠ 24/2003, 38,/1996, 23/1994,
Α.Π 1391/2007 ΝΟΜΟΣ).
Στην προκείμενη περίπτωση με
την υπό κρίση αγωγή της, η ενάγουσα
ιστορούσε ότι ο πρώτος των εναγομένων, οδηγώντας το αναφερόμενο στην
αγωγή ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο ήταν
ασφαλισμένο για τις προς τρίτους ζημίες στη δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, προκάλεσε από υπαιτιότητα
του τον τραυματισμό αυτής (ενάγουσας),
κατά τη σύγκρουση που έλαβε χώρα υπό
τις ιστορούμενες στην αγωγή συνθήκες.
Ζητούσε δε, να υποχρεωθούν οι
εναγόμενοι να της καταβάλλουν, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας, το
ποσό των 7.350 ευρώ ως απώλεια εισοδημάτων της από την ανικανότητα της
για εργασία και 50.000 ευρώ ως συμπληρωματική χρηματική της ικανοποίηση για
την ηθική βλάβη την οποία υπέστη από
το ατύχημα, με το νόμιμο τόκο από την
κοινοποίηση της αγωγής έως την εξόφληση. Ζητούσε, επίσης να κηρυχθεί η
απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά
εκτελεστή, πλην του αιτήματος περί προσωπικής κράτησης, ν’ απαγγελθεί κατά
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του πρώτου των εναγομένων προσωπική κράτηση μέχρι ενός έτους ως μέσο
εκτέλεσης της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι
στη δικαστική δαπάνη της.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε ως αόριστο το κονδύλιο που αφορούσε την απώλεια εσόδων, με την αιτιολογία ότι δεν αναφερόταν στο δικόγραφο της αγωγής εάν η αλλοδαπή ενάγουσα ήταν εφοδιασμένη με άδεια εργασίας
ή εάν κατείχε για την εργασία της σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος βιβλιάριο υγείας, ποιοι ήσαν οι εργοδότες
της και ποιες ακριβώς οι αξιώσεις της από
τους τελευταίους. Κατά τα λοιπά η εκκαλούμενη δέχθηκε εν μέρει την αγωγή ως
προς το αιτούμενο κονδύλιο της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.
…Περαιτέρω θα πρέπει να γίνει
δεκτός ο λόγος αντέφεσης, με τον οποία
η δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία επαναφέρει την ένσταση διετούς
παραγραφής. Η ένσταση αυτή αποδεικνύεται ουσιαστικά βάσιμη, αφού η ένδικη αγωγή επιδόθηκε στις 28-6-2005, ενώ
οι αξιώσεις της ενάγουσας με την ένδικη αγωγή αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του έτους 2001
έως και τον Μάρτιο του έτους 2003 (βλ.
την με αριθμό 5400 Β/28-6-2005 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΠΜ).
Επομένως μέχρι την άσκηση της
υπό κρίση αγωγής (28-6-2005) είχε παρέλθει η διετία και οι αξιώσεις αυτές είχαν
παραγραφεί. Όμως επήλθε επιμήκυνση
της παραγραφής, σε εικοσαετία σύμφωνα με το άρθρο 268 εδ.α Α.Κ., αφού η
βεβαίωση της αξιώσεως με την 570/285-2004 απόφαση του Εφετείου Πατρών,
που αφορούσε μέρος της αξιώσεως της
ενάγουσας για απώλεια εισοδημάτων
από την εργασία της ως εργάτριας συ-

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

79

γκομιδής ελαιοκάρπου, για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2000 μέχρι έως
τέλος Μαρτίου 2001 και για απώλεια εισοδημάτων της από την εργασία της ως
λαντζέρας για το χρονικό διάστημα από
3-10-2000 έως 31-10-2000 και κατά τη
τουριστική περίοδο από 1-5-2001 έως

και 31-10-2001 έλαβε χώρα το έτος 2004
και συνεπώς δεν είχε συμπληρωθεί η διετής παραγραφή, κατά το χρόνο άσκηση της ως άνω πρώτης από 7-6-2001
αγωγής, ως προς την δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία.

520/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γρηγόριος Δανελάτος, Αλέκος Καρώκης).
Μίσθωση έργου. Αγωγή του εργολάβου κατά του εργοδότη για τη διεκδίκηση της αμοιβής του. Στοιχεία της αγωγής για να είναι ορισμένη.

Από τις διατάξεις των άρθρων 681,
682 και 694 του ΑΚ συνάγεται ότι ο εργολάβος, όταν ενάγει τον εργοδότη για την
καταβολή της αμοιβής του ή του υπολοίπου αυτής, οφείλει να επικαλεστεί στην
αγωγή του, για το ορισμένο αυτής, τη σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα ουσιώδη
στοιχεία της, ήτοι τη σύμβαση που καταρτίστηκε, το έργο που συμφωνήθηκε με
αυτή να εκτελεστεί, την εκτέλεση και παράδοση ή την προσφορά του έργου και την
αμοιβή που συμφωνήθηκε και αν αυτή έχει
συμφωνηθεί κατά μονάδα κάθε εργασίας
και ποιες ποσότητες στις συμφωνηθείσες
μονάδες από κάθε εργασία εκτελέστηκαν
(ΑΠ 382/2006 ΕλλΔνη 47.830).
Σύμφωνα με το εκτιθέμενο στην
προηγούμενη σκέψη περιεχόμενο της η
ένδικη αγωγή είναι επαρκώς ορισμένη
κατά το κεφάλαιο που αφορά στο επί των
οδών Αμμοχώστου και Διαγόρα κτιριακό

συγκρότημα, καθώς και στο δικόγραφο
της προσδιορίζονται επακριβώς οι συμφωνηθείσες και εκτελεσθείσες εργασίες
και η κατά μονάδα συμφωνηθείσα αμοιβή
κάθε εργασίας, ενώ αόριστο είναι το κεφάλαιο που αφορά τις εκτελεσθείσες εργασίες στην επί των οδών Αμερικής και Ανωνύμου πολυκατοικίας, αφού δεν εκτίθενται σε
αυτό οι επί μέρους εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην ως άνω οικοδομή ούτε
το κόστος κάθε μίας εξ αυτών.
Συνεπώς, εφόσον η εκκαλούμενη
απόφαση έκρινε την αγωγή ως ορισμένη κατά το πρώτο κεφάλαιο της και ως
αόριστη κατά το δεύτερο κεφάλαιο της,
ορθώς το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε
και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τους
σχετικούς λόγους της εφέσεως του εναγομένου και τον μοναδικό λόγo της εφέσεως του ενάγοντος, αντιστοίχως, κρίνονται απορριπτέα ως αβάσιμα.
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521/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Καράτσαλος, Χριστόδουλος Θεοδωρόπουλος).
Συγκυριότητα. Συγκύριος, που έκανε δαπάνες στο κοινό, δικαιούται να τις ζητήσει
από τους συνιδιοκτήτες, αν τις έκανε είτε με απόφαση της παμψηφίας ή πλειοψηφίας
ή έπειτα από δικαστική απόφαση ή λόγω επικείμενου κινδύνου για τη συντήρηση
του κοινού είτε προς το συμφέρον των συγκυρίων και σύμφωνα με την πραγματική
ή εικαζόμενη θέλησή τους. Χωρεί και αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού, του νομέα
για το υλικά που ενώθηκαν με το ξένο ακίνητο, εφόσον με αυτές αυξήθηκε η αξία του
κοινού, ανεξάρτητα αν είναι καλόπιστος ή όχι. Αυτός δικαιούται να ζητήσει σύμφωνα
με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό από τον κύριο του ακινήτου την
αξία τους ,εφόσον από αυτά αυξήθηκε η αξία του ακινήτου, όχι όμως και την ωφέλεια
από την εργασία που κατέβαλε αυτός για την ένωση ή τρίτος προστηθείς από αυτόν.
Πότε εξαιρείται του κανόνα αυτού. Διαφορετική αξία κατά το χρόνο καταβολής και
τον χρόνο άσκησης της αγωγής για την διεκδίκηση της αξίας της ωφέλειας. Χωρεί
αναπροσαρμογή αν μεσολαβήσει υποτίμηση του νομίσματος. Στοιχεία μιας τέτοιας
αγωγής. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τα άρθρα 216 παρ.1
περ. α΄ 118 περ.4 και 111 παρ.2 του
ΚΠολΔ, ο ενάγων πρέπει να εκθέτει σαφώς στην αγωγή τα γεγονότα που θεμελιώνουν κατά το νόμο αυτή και δικαιολογούν την άσκηση της κατά του εναγομένου. Αν δεν αναφέρει αυτά τα στοιχεία, η
αγωγή είναι αόριστη. Η αοριστία της δεν
μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις
ή με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης ή από την εκτίμηση των αποδείξεων,
την καθιστά απαράδεκτη, πράγμα που
εξετάζεται και αυτεπάγγελτα, γιατί ανάγεται στην προδικασία που αφορά τη δημόσια τάξη και επιφέρει την απόρριψη της
(ΑΠ 915/1980 ΝοΒ 29.296, ΑΠ 483/1981
ΝοΒ 30.50, ΑΠ 1296/1983 ΝοΒ 32.1028.
Περαιτέρω, από τα άρθρα 1113,
788, 789, 790, 794, 730, 736, 737, 904
και 908 του ΑΚ προκύπτει ότι ο συγκύριος που έκαμε δαπάνες στο κοινό πράγμα δικαιούται να ζητήσει από τους λοι-

πούς συγκυρίους, κατ’ αναλογία της μερίδας καθενός, όσες από αυτές δεν αντιστοιχούν στη μερίδα του, αν τις έκαμε με
απόφαση της παμψηφίας ή της πλειοψηφίας των συγκυρίων ή έπειτα από δικαστική απόφαση ή λόγω επικείμενου κινδύνου για τη συντήρηση του κοινού είτε
προς το συμφέρον των συγκυρίων και
σύμφωνα με την πραγματική ή εικαζόμενη θέληση τους είτε σύμφωνα με τις
διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό εφόσον βέβαια αυξήθηκε με αυτές
η αξία τούτου(πρβ. ΑΠ 557/1965 ΝοΒ
14.506 και ΑΠ 117/1971 ΝοΒ 19.609).
Από τα άρθρα 948, 953, 954,
1057, 1063, 1103 και 1105 του ίδιου Κώδικα συνάγεται ότι σε περίπτωση επωφελούς δαπάνης, η οποία έγκειται στην
ένωση από το νομέα δικών του υλικών
με ξένο ακίνητο, έτσι ώστε να γίνουν συστατικά του, ο νομέας που έχασε την κυριότητα των υλικών με ξένο ακίνητο, έτσι
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ώστε να γίνουν συστατικά του, ο νομέας
που έχασε την κυριότητα των υλικών έχει
το δικαίωμα, ανεξάρτητα από το αν είναι
ή όχι καλόπιστος και από το χρόνο επίδοσης της διεκδικητικής αγωγής, να ζητήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις για τον
αδικαιολόγητο πλουτισμό, από τον κύριο
του ακινήτου (Γ.Μπαλή, Εμπράγματο Δίκαιο, έκδ.1961, παρ. 81.2) να του αποδώσει την αξία τους, εφόσον από αυτά
αυξήθηκε η αξία του ακινήτου. Δεν δικαιούνται όμως να ζητήσει να του αποδώσει
και την ωφέλεια από την εργασία που κατέβαλε για την ένωση αυτός (νομέας) ή
τρίτοι (εργατοτεχνίτες κλπ.) που προσέλαβε (πρβλ. ΑΠ 702/1980 ΝοΒ 28.2024).
Εντούτοις, αν ο νομέας είναι καλόπιστος και η ένωση έγινε, πριν του επιδοθεί η διεκδικητική αγωγή, μπορεί να ζητήσει από τον παραπάνω κύριο (Γ.Μπαλή,ό.π, παρ.99) αποζημίωση για ολόκληρη τη δαπάνη της ένωσης, εφόσον από
αυτή αυξήθηκε η αξία του ακινήτου και η
αύξηση της αξίας σώζεται κατά το χρόνο της απόδοσης του (βλ.ΟλΑΠ 1220/75
ΝοΒ 24.184, ΑΠ 1882/99 Αρμ 54.1374, ΑΠ
674/80 ΝοΒ 28.2010, ΕφΘεσ 751/99 Αρμ
ΝΓ 813, ΕφΑθ 8328/90 Ελλ.Δ 35.132).
Εξάλλου, για το ορισμένο της αγωγής, που βασίζεται σε αξίωση αποζημιώσεως για επωφελείς δαπάνες επί ακινήτου από τον καλόπιστο νομέα πρέπει να
προσδιορίζεται το ύψος των δαπανών αυτών και η αξία του ακινήτου κατά το χρόνο
της αποδόσεως του, με και χωρίς τη βελτίωση του που επήλθε με τις δαπάνες, προκειμένου να κριθεί αν και κατά πόσο σώζεται η επελθούσα αύξηση της αξίας του (βλ.
ΑΠ 259/1961 ΝοΒ 9.1151, ΑΠ 266/1960
ΝοΒ 8.1042, Μπαλή Εμπρ. Δ §99).
Τέλος, χρόνος απόδοσης για την
εφαρμογή της ΑΚ 1103 είναι ο χρόνος
άσκησης της αξίωσης των δαπανών (βλ.
σχετ. ΑΠ 216/1966 ΝοΒ 14.1038, ΕφΑθ
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5961/1979 ΝοΒ 28.806, Παπαδοπούλου
Αγωγές Εμπ.Δικαίου σελ. 286, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου Αστικός Κώδιξ υπ’αρθ.
1103 σελ.607, Βαθρακοκοίλη Ερμηνεία
ΑΚ υπ’αρθ. 1103 σελ. 1567).
Για τον υπολογισμό της επωφελούς δαπάνης λαμβάνεται υπ’ όψη, αφενός μεν η αξία κατά το χρόνο της καταβολής, αφετέρου δε η αξία κατά την οποία
αυξήθηκε μέχρι το χρόνο της αποδόσεως της δηλ. το χρόνο ασκήσεως της αξιώσεως προς απόδοση των δαπανών. Αν
μεταξύ των δύο αυτών κρίσιμων χρονικών σημείων μετεβλήθη η αξία του νομίσματος, η αξία της αποδοτέας δαπάνης
θα επιμετρηθεί σε σημερινό νόμισμα.
Για τον υπολογισμό της όμως, θα
ληφθεί ως βάση υπολογισμού ο χρόνος
της δαπάνης αυτής και με αναγωγή θα
προσδιοριστεί σε σημερινές δραχμές.
(ΕΑ 5803/81 Αρμ. 36-191 ΚΑ 4374/80
ΝοΒ 28-1234). Για να είναι ορισμένη μια
τέτοια αγωγή, θα πρέπει να περιέχει όλα
τα προαναφερόμενα για την αναπροσαρμογή των δαπανών στα σημερινά δεδομένα. Ιδιαίτερα, αν οι δαπάνες συνίστανται σε ανοικοδόμηση κτισμάτων στο επίκοινο ακίνητο, θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο
τα επί μέρους κονδύλια που απαρτίζουν
το σύνολο τους (είδος υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, δαπάνη κάθε υλικού, είδος
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, αμοιβή
για κάθε υπηρεσία κλπ) και η αναγωγή.
Διαφορετικά το Δικαστήριο δεν είναι σε
θέση να τάξει σωστά τα θέματα αποδείξεως, αλλά ούτε και ο άλλος διάδικος ν’
αμυνθεί (ΑΠ 674/80 ΝοΒ 28-2010, Εφ
Πατρών 750/2004 Αχ.Νομ. 2005/147).
Στην προκειμένη υπόθεση, ο ενάγων –εκκαλών με την από 11-3-2005 αγωγή που ισχυρίστηκε ότι δυνάμει του υπ’αριθ 45921/23-6-1980 συμβολαίου του συμ/
φου Αγρινίου Γ.Σ, το οποίο μετεγράφηκε
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νόμιμα στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αγρινίου, η εναγομένη-εφεσίβλητη
του μεταβίβασε, αιτία δωρεάς, το ½ εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου, εκτάσεως 401,50
τμ το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΜΑΝΤΕΜΙΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αγρινίου. Το άλλο ½ του ως άνω οικοπέδου μεταβίβασε στην κόρη της Κ.Κ.
Ακολούθως, δυνάμει του υπ’αριθμ. 47521/15-5-1981 συμβολαίου του
αυτού ως άνω συμ/φου, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία, οι
δύο συγκύριοι του οικοπέδου, ο ενάγων
και η Κ.Κ, συνέστησαν οριζόντια ιδιοκτησία, στην οποία υπήγαγαν το ανεγερθέν
εντός του επίδικου οικοπέδου κτίσμα, με
δαπάνες του ενάγοντος.
Με το υπ’αριθ. 52375/11-9-1985
συμβόλαιο δωρεάς του ως άνω συμ/φου,
η Κ..Κ. μεταβίβασε στον ενάγοντα το υπό
στοιχεία Υ1 υπόγειο και στην τότε σύζυγο
του και αδελφή της Β, το μελλοντικώς να
ανεγερθεί διαμέρισμα του β΄ ορόφου και
το υπό στοιχεία Γ1 διαμέρισμα του τρίτου ορόφου. Ότι μετά την αντιδικία του με
τη σύζυγο του και κόρη της δωρήτριαςεφεσίβλητης, η τελευταία ανακάλεσε την
προαναφερόμενη από 23-6-1980 δωρεά,
ενώ ήγειρε την από 22/10/1997 αγωγή της
ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου,
με την οποία ζητούσε την αναγνώριση της
ανακλήσεως, η οποία είχε συντελεστεί δυνάμει της από 21478/12-8-1997 πράξεως
της συμ/φου Αγρινίου Μ.Θ και την επαναφορά στην κυριότητα της του δωρηθέντος
½ εξ αδιαιρέτου του επίδικου οικοπέδου.
Δυνάμει δε της υπ’ αριθ. 840/2004 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Πατρών και
τη μεταγραφή αυτής στα οικεία βιβλία, κατέστη κυρία του δωρηθέντος ½ εξ αδιαιρέτου του επίδικου οικοπέδου.
Αυτός όμως-εκκαλών, είχε προβεί καλόπιστα στις αναφερόμενες στην
αγωγή του επωφελείς δαπάνες, πριν

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

την άσκηση της αγωγής, από δικούς του
αποκλειστικούς πόρους, που σώζονται
σήμερα, αξίας κατά το χρόνο της άσκησης της αγωγής 116.381€ και αντιστοιχούν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες Υ2 του
υπογείου, οροφοδιαμερίσματος του ισογείου και του μελλοντικώς να ανεγερθεί
Γ2 διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, τις
οποίες απώλεσε λόγω της ανάκλησης
της ανάκλησης της δωρεάς. Ζήτησε δε
να υποχρεωθεί η εναγομένη-εφεσίβλητη
να του καταβάλει το πιο πάνω ποσό των
116.381€, νομιμότοκα από την επίδοση
της αγωγής.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με
την εκκαλούμενη απόφαση του απέρριψε την αγωγή, ως αόριστη. Κατά της τελευταίας αυτής απόφασης παραπονείται με την υπό κρίση έφεση του ο ενάγων-εκκαλών για εσφαλμένη ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση
των αποδείξεων και ζητεί την εξαφάνιση
της και την παραδοχή της αγωγής του.
Σύμφωνα με τις αναφερόμενες νομικές σκέψεις, η κρινόμενη αγωγή είναι
αόριστη, γιατί δεν αναφέρεται σ’αυτή α)
η αξία του ιδανικού μεριδίου-1/2 εξ αδιαιρέτου του δωρηθέντος στον εκκαλούντα οικοπέδου, πριν την κατασκευή των
κτισμάτων, όπως επίσης και η αξία του
ως άνω ιδανικού μεριδίου μετά την ανέγερση αυτών, καθόσον η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών χαρακτηρίζει
την αύξηση της αξίας του συνακόλουθα
και την τυχόν ωφέλεια της εφεσιβλήτου
και β)αν ο ενάγων-εκκαλών και συγκύριος έκαμε τις πιο πάνω επωφελείς δαπάνες, έπειτα από απόφαση της παμψηφίας των τότε συγκυρίων του επίκοινου ακινήτου ή έπειτα από δικαστική απόφαση
ή λόγω επικείμενου κινδύνου για τη συντήρηση του κοινού ακινήτου, ούτε να
τις έκαμε προς το συμφέρον αυτών (συγκυριών) και σύμφωνα με την πραγματι-
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κή ή εικαζόμενη θέληση τους, καθώς επίσης δεν αναφέρεται και η αξία της κάθε
επί μέρους δαπάνης κατά το χρόνο της
καταβολής και η αντίστοιχη κατά το χρόνο αποδόσεως της- χρόνο ασκήσεως
της αγωγής και αξιώσεως προς απόδοση αυτών (δαπανών), δεδομένου ότι μεταξύ των δύο αυτών κρίσιμων χρονικών
σημείων, που απέχουν περισσότερο από
είκοσι χρόνια, μετεβλήθη η αξία του νομί-

σματος και η αξία της αποδοτέας δαπάνης επιμετρείται στο σημερινό νόμιμα (€).
Εξάλλου, παραλείπονται εντελώς
οι όροι της αναγωγής των επίδικων δαπανών στη σημερινή τους αξία, αφού
στην αγωγή δεν αναφέρεται ούτε και η
τιμαριθμική ή νομισματική διαφοροποίηση που μεσολάβησε, αλλά προσδιορίζεται απλώς και μόνο η αξία αυτών, κατά το
χρόνο της εγέρσεως της αγωγής.

546/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Αλκαίος Βγενόπουλος).
Αφηρημένη αναγνώριση χρέους.(873 εδ.α ΑΚ). Για τη σύστασή της απαιτείται έγγραφο. Αν δεν αναφέρεται η αιτία, η έγγραφη υπόσχεση ή η δήλωση αναγνωρίσεως εν
αμφιβολία θεωρείται ότι έγινε με τέτοιο σκοπό. Αν υπάρχει δήλωση που αναφέρει την
αιτία, δεν μπορεί ο δικαστής να καταλήξει στην κρίση ότι πρόκειται για αναιτιώδη σύμβαση, αν δεν διαπιστώσει από το περιεχόμενο του εγγράφου που απαιτείται γι’αυτή,
από το σκοπό και από τις συνδεόμενες με τη σύμβαση αυτή υπόλοιπες συνθήκες,
σαφή και αναμφίβολη θέληση των συμβαλλομένων για δημιουργία ενοχής ανεξάρτητης από την αιτία. Κύριος σκοπός της σύμβασης αναγνώρισης χρέους είναι η δημιουργία νέου λόγου υποχρεώσεως για τον οφειλέτη. Περιστατικά.

Περαιτέρω από τη διάταξη του
άρθρ. 873 εδ.α΄ Α.Κ. σαφώς προκύπτει, ότι η αφηρημένη αναγνώριση χρέους, για τη σύσταση της οποίας απαιτείται έγγραφο, αναφέρεται σε χρέος υφιστάμενο και δημιουργεί ενοχή ανεξάρτητη από την αιτία αυτού.
Εξάλλου στο εδάφιο β΄ του ιδίου
άρθρου ορίζεται ότι η έγγραφη υπόσχεση ή δήλωση αναγνωρίσεως, η οποία
δεν αναφέρει την αιτία του χρέους, εν
αμφιβολία, θεωρείται ότι έγινε με τέτοιο
σκοπό. Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ερμηνευτικός κανόνας κατά τον οποίο
αν δεν αναφέρεται η αιτία, η δικαιοπραξία θεωρείται αναιτιώδης, αλλά ο κανόνας αυτός έχει εφαρμογή εν αμφιβολία,

όταν δηλαδή η θέληση των συμβαλλομένων δεν εκδηλώθηκε σαφώς.
Επομένως, αν υπάρχει δήλωση, η οποία αναφέρει την αιτία δεν μπορεί ο δικαστής να καταλήξει στην κρίση ότι πρόκειται για αναιτιώδη σύμβαση, αν δεν διαπιστώσει από το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο απαιτείται
γι’αυτή, από το σκοπό και από τις συνδεόμενες με τη σύμβαση αυτή υπόλοιπες συνθήκες, σαφή και αναμφίβολη θέληση των δικαιοπρακτούντων για δημιουργία ενοχής ανεξάρτητης από την αιτία (Α.Π. 174/1980 ΝοΒ 28, 1468, Α.Π.
1135/1978 ΝοΒ 27, 896, Α.Π. 585/1973
ΝοΒ 21, 1468, Α.Π. 1135/1978 ΝοΒ 27,
896, Α.Π. 585/1973 ΝοΒ 21, 1458).
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Η σύμβαση με την οποία αναγνωρίζει κάποιος σαν δικό του ένα χρέος, το οποίο υπάρχει από ορισμένη αιτία και υπόσχεται την καταβολή αυτού,
δημιουργεί νέα ενοχική σχέση, η οποία
αποτελεί ιδιαίτερη βάση αγωγής, εναγόμενος δε ο οφειλέτης μπορεί να προσβάλει αυτή καθεαυτή τη σύμβαση αναγνωρίσεως ως άκυρη κλπ., όχι όμως και να
προβάλει άλλες ενστάσεις από την παλαιά ενοχή, διασφαλιζόμενος από τυχόν
ελαττώματα της (Ευρυγένης ΕρμΑΚ 873
αριθ. 20, Α.Π. 585/1983 όπ.π). Για το κύρος δε της αναγνωριστικής αυτής σύμβασης είναι απαραίτητο να μνημονεύονται σ’αυτή όσα πραγματικά περιστατικά της αναγνωριζόμενης ενοχής είναι
αναγκαία για την άρση κάθε αμφιβολίας
για το ποια από τις υφιστάμενες μεταξύ
των συμβαλλομένων ενοχών θέλησαν
να βεβαιώσουν αυτοί (Εφ.Αθ. 281/1979
ΝοΒ 27, 1312, Εφ.Αθ. 681/1981 Αρμ.35,
1006).
Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται ατύπως, εκτός αν απαιτείται έγγραφος τύπος για την έγκυρη σύσταση
της έννομης σχέσης, η οποία αναγνωρίζεται μετέπειτα (Α.Π. 68/1955 ν.δ. 11,
306, Ευρυγένης οπ.π.), διέπεται από τη
διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ, η οποία παρέχει ελευθερία σύναψης ποικίλου περιεχομένου συμβάσεων, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τα μέρη, αρκεί το περιεχόμενο τους να μην προσκρούει σε απαγορευτικό κανόνα ή στα χρηστά ήθη (Α.Π.
486/1974 ΝοΒ 23, 28).
Κύριος σκοπός της σύμβασης
αναγνωρίσεως ορισμένου χρέους είναι
συνεπώς η παροχή στον πιστωτή νέας
βάσης αγωγής και η δημιουργία νέου λόγου υποχρεώσεως για τον οφειλέτη (βλ.
σχετ.Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, ΄΄Αστικός Κώδιξ΄΄, Ειδικό Ενοχικό VI, σ.436,
αριθ. 3, 4 και 6, Α.Π. 276/1983 Ελλ/νη
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24, 957, Εφ.Αθ. 4421/1986 Ελλ/νη 27,
1339, Εφ.Πειρ. 408/1985 ΕΝΔ 14, 91).
Στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
με την κρινόμενη αγωγή του, ο ενάγωνεφεσίβλητος ισχυρίστηκε ότι δυνάμει του
από 7-6-2004 ιδιωτικού συμφωνητικού
συστάθηκε αφανής εταιρεία, με εμφανή
εταίρο την πρώτη εναγομένη και αφανή τον ενάγοντα, ο οποίος δάνεισε στην
εταιρεία το ποσό των 78.011€.
Την οφειλή αυτή αναδέχθηκε σωρευτικά η πρώτη εναγομένη και υπέρ
αυτής εγγυήθηκε, ως αυτοφειλέτης, ο
δεύτερος εναγόμενος. Η εταιρεία με την
από 17-3-2005 καταγγελία του ενάγοντος λύθηκε, χωρίς να επακολουθήσει
εκκαθάριση, αλλά με το από 3 Αυγούστου 2005 ιδιωτικό συμφωνητικό οι διάδικοι ρύθμισαν οριστικά τις οικονομικές
τους εκκρεμότητες.
Συγκεκριμένα, η συνολική οφειλή της εταιρείας προς τον ενάγοντα, που
αναδέχθηκε η πρώτη εναγομένη, καθορίστηκε και αναγνωρίστηκε στο ποσό
των 55.000 €, που θα εξοφλείτο σε 55
συνεχείς μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις Παράλληλα συμφωνήθηκε ρητά ότι,
σε περίπτωση μη πληρωμής δύο συνεχόμενων δόσεων, όλη η οφειλή θα θεωρείτο ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Επειδή οι εναγόμενοι-εκκαλούντες αν και
οχλήθηκαν ουδεμία δόση κατέβαλαν,
ο ενάγων-εφεσίβλητος με την από 2-42006 δήλωση του που επιδόθηκε νόμιμα προς αυτούς, κήρυξε ληξιπρόθεσμη
ολόκληρη την οφειλή και ζήτησε να υποχρεωθούν δικαστικώς οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, να του καταβάλουν το παραπάνω ποσό των 55.000€,
με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της
αγωγής μέχρι την εξόφληση.
Με το εν λόγω συμφωνητικό, σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομική
σκέψη, καταρτίστηκε νέα σύμβαση με
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την οποία οι εναγόμενοι αναγνώρισαν
σαν δικό τους το χρέος, το οποίο υπήρχε από την ύπαρξη της αφανούς εταιρείας και του δανείου εκ μέρους του ενάγοντος προς την εταιρεία και υποσχέθηκαν
την καταβολή του. Δημιουργήθηκε δηλαδή νέα ενοχική σχέση, η οποία αποτελεί
ιδιαίτερη βάση της αγωγής, οι εναγόμενοι δε οφειλέτες δεν μπορούν να προβάλουν ενστάσεις από την παλαιά ενοχή, διασφαλιζόμενοι από τυχόν ελαττώματα της. Η αγωγή παραδεκτά και νόμιμα ασκήθηκε ενώπιον του τοπικά και
υλικά αρμόδιου παραπάνω Δικαστηρίου
(άρθρ.7, 9 εδ.1, 10, 14 παρ.2, 33 ΚΠολΔ)
κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 340, 341, 346 και 480 ΑΚ.
Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί
περαιτέρω κατ’ουσίαν, δεδομένου ότι
για το αντικείμενο της έχει καταβληθεί
το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις υπέρ
τρίτων (βλ.τα υπ’αριθ. 006452, 006453
και 182873 σειράς Α αγωγόσημα, με τα
επ’αυτών επικολληθέντα ένσημα υπέρ
του Τ.Ν και το με αριθμό 8712465 γραμμάτιο είσπραξης ΕΤΕ).
Από την ένορκη κατάθεση του
μάρτυρα απόδειξης, που νόμιμα εξετάστηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέρχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση
πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως αυτού (οι εναγόμενοι δεν εξέτασαν μάρτυρα) και απ’όλα τα έγγραφα, τα οποία οι
διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν,
αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: Δυνάμει του από 7-6-2004
ιδιωτικού συμφωνητικού ,συστάθηκε
αφανής εταιρεία στην Πάτρα, μεταξύ
του ενάγοντος και της πρώτης εναγομένης, με σκοπό την εμπειρία και διακίνηση φρούτων και λαχανικών, με εμφανή

85

εταίρο την πρώτη εναγομένη και αφανή τον ενάγοντα, ο οποίος δάνεισε στην
εταιρεία το ποσό των 78.011€. Την οφειλή αυτή της εταιρείας αναδέχθηκε σωρευτικά η πρώτη εναγομένη, ενώ ο δεύτερος εναγόμενος εγγυήθηκε στην ίδια
αυτή έγγραφη σύμβαση, ως αυτοφειλέτης για την υπό της πρώτης εναγομένης συζύγου του εμπρόθεσμη πληρωμή της οφειλής.
Επίσης, δυνάμει της υπ’αριθ.
3977/2005 απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, διατάχθηκε η εγγραφή
προσημείωσης σε ακίνητο της πρώτης
εναγομένης, με τη συναίνεση αυτής, η
οποία και συνομολόγησε την οφειλή της
των 55.000 €, προς τον ενάγοντα.
Ακολούθως, η εταιρεία με την
από 17-3-2005 καταγγελία του εναγόντος λύθηκε, χωρίς να επακολουθήσει
εκκαθάριση, αλλά με το από 3 Αυγούστου 2005 ιδιωτικό συμφωνητικό οι διάδικοι ρύθμισαν οριστικά τις οικονομικές
τους εκκρεμότητες.
Συγκεκριμένα, η συνολική οφειλή της εταιρείας προς τον ενάγοντα, που
αναδέχθηκε η πρώτη εναγομένη και εγγυήθηκε ο δεύτερος εναγόμενος, καθορίστηκε και αναγνωρίστηκε στο ποσό
των 55.000€, προερχόμενη από το δάνειο που χορήγησε ο ενάγων προς την
εταιρία.
Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι θα
εξοφλείτο σε 55 συνεχείς μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, σε περίπτωση δε μη
πληρωμής δύο συνεχόμενων δόσεων,
όλη η οφειλή θα θεωρείτο ληξιπρόθεσμη
και απαιτητή. Με το εν λόγω συμφωνητικό, καταρτίστηκε νέα αιτιώδης σύμβαση, με την οποία οι εναγόμενοι αναγνώρισαν σαν δικό τους το χρέος, το οποίο
υπήρχε από την ύπαρξη της αφανούς
εταιρίας και του δανείου εκ μέρους του
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ενάγοντος προς αυτή (εταιρία) και υποσχέθηκαν την καταβολή του.
Επίσης ούτε από το συμφωνητικό αυτό, αλλά ούτε και από άλλα στοιχεία προέκυψε θέληση των συμβληθέντων για την δημιουργία ενοχής ανεξάρτητης από την αιτία. Επομένως, αφού
στην προκειμένη περίπτωση καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων σύμβαση αιτιώδους αναγνωρίσεως χρέους, απαραδέκτως, σύμφωνα και με τη σκέψη που
προηγήθηκε, οι εναγόμενοι προβάλουν
ενστάσεις από τη σύμβαση του δανείου (παλαιά ενοχή) και συνεπώς πρέπει
αυτή (ένσταση ακυρότητας δανείου λόγω
μη χαρτοσήμανσης) ν’ απορριφθεί. Σε
κάθε όμως περίπτωση από το προαναφερθέν έγγραφο αναγνωρίσεως (το από
3.8.2005 συμφωνητικό) σαφώς συνάγεται παραίτηση των εναγομένων από τις
σχετικές με την παλαιά ενοχή ενστάσεις.

Επειδή οι εναγόμενοι- εκκαλούντες, αν και οχλήθηκαν ουδεμία δόση κατέβαλαν, ο ενάγων-εφεσίβλητος με την
από 2-4-2006 δήλωση του που επιδόθηκε νόμιμα προς αυτούς, κήρυξε ληξιπρόθεσμη ολόκληρη την εν λόγω οφειλή, όπως είχε δικαίωμα από τη σύμβαση
και ζήτησε να υποχρεωθούν δικαστικώς
οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, να του καταβάλουν το παραπάνω
ποσό των 55.000€, με το νόμιμο τόκο.
Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω,
η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή
ως αβάσιμη και κατ’ ουσίαν και υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, οι οποίοι σημειωτέον δεν αμφισβήτησαν την εν λόγω απαίτηση του ενάγοντος, να του καταβάλουν
το παραπάνω ποσό των 55.000€, με το
νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.

608/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Ανδρικόπουλος, Παναγιώτα Τζαμαλούκα).
Σύμβαση έργου. Υποχρεώσεις εργολάβου και εργοδότη. Δικαιώματα εργολάβου. Ελλείψεις του έργου (ουσιώδη και επουσιώδη ελαττώματα και έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων).Και αν ακόμα το έργο είναι άχρηστο, ο εργοδότης δεν έχει την ένσταση
της μη εκπληρώσεως ή της μη προσηκούσης εκτελέσεως της συμβάσεως, σε αγωγή
του εργολάβου για την αμοιβή του, αλλά μόνη αξίωση της μείωσης της αμοιβής, αναστροφή ή καταβολή αποζημίωσης (άρθρα 688 έως 690 ΑΚ). Μόνο αν το εκτελεσθέν
έργο είναι εντελώς διαφορετικό από το συμφωνηθέν, δικαιούται ο εργοδότης να αρνηθεί την καταβολή της αμοιβής. Κακής ποιότητας ύλη που χορηγήθηκε από τον εργοδότη. Ο εργολάβος απαλλάσσεται της ευθύνης προς αποζημίωση εφόσον έγκαιρα
επεσήμανε προς τον εργοδότη τον βέβαιο ή πιθανό κίνδυνο εμφάνισης ελαττωμάτων
από τη χρήση της κακής ποιότητας υλικού (ή του γηπέδου).

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 681, 694, 688 έως
691, 685 εδ. β΄ 374 και 699 ΑΚ, των άρθρων 689 και 690 όπως ισχύουν μετά

την αντικατάστασή τους από το άρθρο
1§2 ν. 3043/2002 (οπότε αντικαταστάθηκε το ¨αναστροφή¨ με το «υπαναχώρηση»), συνάγονται τα εξής: 1) Δια της
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συμβάσεως της μισθώσεως έργου, ο μεν
εργολάβος υποχρεούται να εκτελέσει το
έργο, ο δε εργοδότης να καταβάλει την
συμφωνημένη αμοιβή, η οποία, δυναμένη να συμφωνηθεί κατ’ αποκοπή ή κατά
μονάδα εργασίας, είναι καταβλητέα κατά
την παράδοση του έργου (ΑΚ 694)
2) Ο εργολάβος που ενάγει τον
εργοδότη προς καταβολή της συμφωνημένης εφάπαξ αμοιβής, ενόψει του ότι
είναι υποχρεωμένος σε προεκπλήρωση, αρκεί να επικαλεσθεί και, στην περίπτωση αμφισβητήσεως, να αποδείξει
τη σύναψη της εργολαβικής συμβάσεως, το συμφωνημένο έργο, τη συμφωνημένη αμοιβή, την εκτέλεση του έργου,
καθώς και την παράδοση του ή τουλάχιστον, την πραγματική προσφορά του
προς τον εργοδότη
3) Στην περίπτωση ελλείψεων
του έργου, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο τα ουσιώδη και επουσιώδη
αυτού ελαττώματα, όσο και η έλλειψη
συνομολογηθεισών ιδιοτήτων, ο εργοδότης, ακόμη και στην περίπτωση κατά
την οποία το εκτελεσθέν και παραδοθέν έργο είναι άχρηστο, δεν έχει κατά
του εργολάβου που ζητεί την καταβολή συμφωνημένης εργολαβικής αμοιβής την ένσταση της μη εκπληρώσεως
ή της μη προσηκούσης εκτελέσεως της
συμβάσεως, ούτε και μπορεί να αποποιηθεί το προσφερόμενο σ’ αυτόν ελαττωματικό έργο, καθιστώντας έτσι ανενεργό
το δικαίωμα του εργολάβου για την καταβολή της αμοιβής του, κατά την διάταξη του άρθρου 694 ΑΚ, περιοριζόμενος
μόνο στην άσκηση των υπό των διατάξεων των άρθρων 688 έως 690 ΑΚ περιοριστικώς προβλεπομένων αξιώσεων
προς μείωση της αμοιβής, αναστροφή ή
καταβολή αποζημιώσεως.
Άρνηση καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής μπορεί ο εργοδότης να
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αντιτάξει κατά του εργολάβου μόνο στην
περίπτωση κατά την οποία το εκτελεσθέν
έργο που παραδόθηκε ή προσφέρθηκε εξαιτίας των ελλείψεων είναι εντελώς
διαφορετικό από το συμφωνηθέν, οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει
ούτε και μερική εκπλήρωση της παροχής που συμφωνήθηκε, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση του δικαιώματος του εργολάβου να ζητήσει τη συμφωνημένη αμοιβή του και δεν ισχύει η ειδική ρύθμιση των άρθρων 688 έως 690
ΑΚ 4) Ο εργοδότης αντί για αναστροφή
(ήδη υπαναχώρηση) ή μείωση της αμοιβής έχει (διαζευκτικώς) το δικαίωμα να
απαιτήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση
της συμβάσεως, αν οι ελλείψεις του έργου οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου (άρθρο 690 ΑΚ). Προϋπόθεση
για την επιδίκαση αποζημιώσεως κατά
την ίδια διάταξη είναι η ύπαρξη υπαιτιότητας από τον εργολάβο, την οποία δεν
υποχρεούται να αποδείξει ο ενάγων εργοδότης, αλλά να αποκρούσει ο εναγόμενος εργολάβος, επικαλούμενος την έλλειψη υπαιτιότητάς του προς καταβολή
αποζημιώσεως εξαιτίας των ελλείψεων
του έργου 5) Ο εργοδότης δεν έχει κανένα δικαίωμα για ελλείψεις του έργου,
αν είναι υπαίτιος γι’ αυτές, είτε εξαιτίας
των οδηγιών που έδωσε παρά τις ρητές
αντιρρήσεις του εργολάβου είτε κατ’ άλλον τρόπο (άρθρ. 691 ΑΚ).
Επομένως, αν οι ελλείψεις του
εκτελεσθέντος έργου οφείλονται στην
ελαττωματικότητα ή την κακή ποιότητα
της υπό του εργοδότου χορηγηθείσης
ύλης που περιλαμβάνει την κύρια ύλη
είτε πρόκειται για κινητά ή για ακίνητα,
ο εργολάβος απαλλάσσεται της ευθύνης
προς αποζημίωση του εργοδότου, εφόσον επεσήμανε εγκαίρως προς τον εργοδότη τον εκ της χρήσεως του ελαττωματικού υλικού (ή του γηπέδου) βέβαιο ή πι-
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θανό κίνδυνο εμφανίσεως ελαττωμάτων.
Ο δε εργολάβος έχει υποχρέωση
να ειδοποιήσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση (¨αμελλητί¨) τον εργοδότη αν προκύψει κατάσταση από την οποία κινδυνεύει η έγκαιρη ή η προσήκουσα εκτέλεση
του έργου, καθώς και αν, κατά την εκτέλεση του έργου, η ύλη που χορήγησε ο
εργοδότης ή το γήπεδο που αυτός υπέδειξε παρουσιάζουν ελαττώματα (άρθρ.
685 εδ. β’ ΑΚ). Το βάρος επικλήσεως και
αποδείξεως της γενομένης ειδοποιήσεως φέρει ο εργολάβος.
Η παράβαση της υπό της διατάξεως αυτής θεσπιζόμενης υποχρεώσεως ειδοποιήσεως του εργοδότου από
τον εργολάβο, γεννά υποχρέωση του τελευταίου προς αποκατάσταση της προ-

κληθείσης στον εργοδότη ζημίας, αιτιωδώς συνδεόμενης προς την ως άνω
παράβαση, χωρίς όμως η παράλειψη
τηρήσεως της προαναφερομένης υποχρεώσεως να συνεπάγεται την αποστέρηση του δικαιώματος του εργολάβου να ζητήσει την καταβολή από τον
εργοδότη της συμφωνηθείσης εργολαβικής αμοιβής. [ΑΠ 1336/2008, ΑΠ
1367/2003, ΑΠ 423/1998 ΤΝΠ-ΔΣΑ, ΕφΠειρ 328/2000 ΕΔνη 42.1680 και Γεωργιάδη-Σταθόπουλου Ειδικό Ενοχικό’ (ΙΙΙ)
υπό άρθρα 688-690 σελ. 640 §§ 17-18,
Γ Αποστολίδου «Ενοχικόν Δίκαιον -Ειδικόν Μέρος» τ. ΙΙΙ, σελ. 817 επ., Κ. & Δ.
Καυκά «Ενοχικόν Δίκαιον - Ειδικόν Μέρος» τ. Α’ υπό άρθρα 688 επ.].

639 /2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Πάνος Παπαχρήστου, Χρήστος Λούκας, Δικαστικός
Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος, Ιωάννης Μιμμής).
Καταδολίευση δανειστών. Η αγωγή στρέφεται κατά του οφειλέτη και του τρίτου. Έννοια του τρίτου. Η διάρρηξη ενεργεί μόνο υπέρ των δανειστών που προσέβαλαν την
απαλλοτρίωση. Ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη για την ικανοποίηση χρηματικής
απαίτησης σε βάρος του οφειλέτη του, μπορεί να κατάσχει το αντικείμενο της απαλλοτρίωσης στο μέτρο της διάρρηξης, σαν να μην είχε ποτέ αυτό μεταβιβασθεί στον τρίτο. Έτσι η εκτέλεση στρέφεται μόνο κατά του οφειλέτη και όχι κατά του τρίτου. Όμως
μόνο ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη ευνοείται από αυτήν και όχι άλλοι εγχειρόγραφοι δανειστές του οφειλέτη οι οποίοι δεν δικαιούνται να αναγγελθούν στον πλειστηριασμό έστω και αν έχουν εκτελεστό τίτλο κατά του οφειλέτη. Η αναγγελία δεν χωρεί ακόμα και για το τυχόν υπόλοιπο μετά την ικανοποίηση του επισπεύδοντος. Δικαιούνται όμως οι ατομικοί δανειστές του τρίτου να κατάσχουν το πλεόνασμα στα χέρια
του συμβολαιογράφου. Δικαιώματα ενυπόθηκων δανειστών. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
939, 941 και 942 ΑΚ συνάγεται, ότι οι δανειστές έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν
με αγωγή τη διάρρηξη κάθε απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη τους

προς βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη
περιουσία του δεν αρκεί για την ικανοποίηση τους, στρεφόμενοι κατ’ αυτού και
του τρίτου προς τον οποίο έγινε η απαλλοτρίωση, ή μόνο κατά του τελευταίου,
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και εφόσον επί μη χαριστικών απαλλοτριώσεων ο τρίτος αυτός γνώριζε ότι ο
οφειλέτης απαλλοτρίωνε προς βλάβη
των δανειστών του, γνώση που τεκμαίρεται αν αυτός, κατά την απαλλοτρίωση,
είναι σύζυγος του οφειλέτη ή τέκνο του
ή άλλος συγγενής ορισμένου βαθμού,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν πέρασε
ένα έτος από την απαλλοτρίωση έως την
άσκηση της αγωγής, ενώ σε περίπτωση
απαλλοτρίωσης από χαριστική αιτία δεν
απαιτείται τέτοια γνώση.
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του
άρθρου 943 παρ.1 εδ. α΄ και β΄ ΑΚ, ¨το
αποτέλεσμα της διάρρηξης είναι ότι ο
τρίτος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τα πράγματα στην κατάσταση που ήταν. Η διάρρηξη ενεργεί μόνο
υπέρ των δανειστών που προσέβαλαν
την απαλλοτρίωση¨.
Και ναι μεν με τις διατάξεις των
παραγράφων 2, 6 και 19 του άρθρου
4 του Ν.2298/2005 τροποποιήθηκαν
αντίστοιχα οι δικονομικές διατάξεις των
άρθρων 936, 953 και 992 ΚΠολΔ, όσο
αφορούν στη ρύθμιση διαδικαστικών
θεμάτων εκτέλεσης, που άπτονται του
θεσμού της διάρρηξης των καταδολιευτικών απαλλοτριώσεων και ειδικότερα: α)στο άρθρο 936ΚΠολΔ προστέθηκε τρίτη παράγραφος που έχει ως εξής
«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 που πέτυχε την διάρρηξη ούτε κατά του υπερθεματιστή και
των διαδόχων του», β)στο άρθρο 953
παρ.2 ΚΠολΔ προστέθηκε τρίτο εδάφιο
με βάση το οποίο ¨ οι διατάξεις για την
κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη εφαρμόζονται και όταν πρόκειται για κινητά
που είχαν μεταβιβασθεί από τον οφει-
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λέτη σε τρίτο, εφόσον η κατάσχεση επιβάλλεται από το δανειστή που πέτυχε τη
διάρρηξη της μεταβίβασης ως καταδολιευτικής κατά τα άρθρα 939επ. του ΑΚ¨,
και γ)αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1
του άρθρου 992ΚΠολΔ ως εξής:¨ Μπορεί
να γίνει κατάσχεση ακινήτου που ανήκε
στην κυριότητα του οφειλέτη επάνω σε
ακίνητο. Ακίνητο που έχει μεταβιβασθεί
από τον οφειλέτη σε τρίτο κατάσχεται
στην περιουσία του οφειλέτη από το δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της μεταβίβασης αυτής ως καταδολιευτικής κατά
τα άρθρα 939 επ. του ΑΚ, αφού η απόφαση που απαγγέλει τη διάρρηξη σημειωθεί στο περιθώριο της μεταγραφής της
απαλλοτριωτικής πράξης».
Με τις διατάξεις αυτές, εφόσον η
αγωγή του δανειστή διάρρηξης της καταδολιευτικής μεταβίβασης ευδοκιμήσει τελεσίδικα, διαπλάσσεται αυτοδίκαια
πλέον η κατάσταση της μη αντιταξιμότητας (απροσβλήτου) εναντίον αυτού, του
υπερθεματιστή και των διαδόχων του της
καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, η οποία
ως προς τις σχέσεις μεταξύ των διαδίκων
ανατρέχει στο χρόνο της απαλλοτρίωσης.
Ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης σε βάρος του οφειλέτη
του, μπορεί να κατάσχει το αντικείμενο
της απαλλοτρίωσης, στο μέτρο όμως της
απαγγελθείσας διάρρηξης, σαν να μην
είχε ποτέ αυτό εκφύγει από την περιουσία του οφειλέτη, γι’αυτό και η εκτέλεση
πλέον στρέφεται κατά του οφειλέτη, και
όχι του αποκτήσαντος τρίτου ο οποίος
είναι ξένος προς την εκτελεστική διαδικασία (ΑΠ 2.200/2007 ΕλλΔνη 49.476,
ΑΠ 554/2005 Ελλ.Δνη 48.477).
Περαιτέρω, συνέπεια του σχετικού χαρακτήρα των αποτελεσμάτων της
διάρρηξης (άρθρ. 943 παρ.1 εδ. β΄ ΑΚ)
είναι ότι μόνο ο δανειστής που πέτυχε τη
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διάρρηξη ευνοείται από αυτήν και όχι άλλοι εγχειρόγραφοι δανειστές του οφειλέτη.
Οι τελευταίοι δεν δικαιούνται να αναγγελθούν στον πλειστηριασμό, ακόμη και αν
έχουν εκτελεστό τίτλο κατά του οφειλέτη.
Και αυτό γιατί η απαλλοτρίωση, και μετά
τη διάρρηξη, παραμένει ισχυρή και εξακολουθεί να αντιτάσσεται κατ’ αυτών (βλ.
Εφ.Θεσσαλ. 109/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου στον πλειστηριασμό που
γίνεται με επίσπευση δανειστή του οφειλέτη, ο οποίος έχει πετύχει τη διάρρηξη,
οι δανειστές του τρίτου δεν δικαιούνται
να αναγγελθούν, ούτε στο τυχόν μετά
την ικανοποίηση εκείνου πλεόνασμα του
πλειστηριάσματος. Γιατί εφόσον η εκτέλεση στρέφεται κατά του οφειλέτη και όχι
κατά του τρίτου, δεν υπάρχει στάδιο κατάταξης τους. Το τυχόν περίσσευμα του
πλεονάσματος ανήκει βέβαια στον τρίτο
που έχει αξίωση έναντι του συμβολαιογράφου προς απόδοση του.
Κατά συνέπεια, οι ατομικοί δανειστές του θα μπορούν να το κατάσχουν
στα χέρια του συμβολαιογράφου με τη
διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας
τρίτου (άρθρ. 982 επ. ΚΠολΔ-βλ. Ματθία, Τροποποιήσεις στην αναγκαστική
εκτέλεση με το Ν.2298/1995, Ελλ.Δνη
36.1453 επ., Κλαβανίδου, Η καταδολίευση δανειστών μετά το Ν.2298/1995,
Ελλ.Δνη 36.1471, 1472).
Τέλος, στην περίπτωση, κατά την
οποία οι ατομικές δανειστές του τρίτου
έχουν αποκτήσει εμπράγματη ασφάλεια
επί του καταδολιευτικά απαλλοτριωθέντος π.χ. υποθήκη, εάν ο τρίτος παραχώρησε την υποθήκη πριν από τη διάρρηξη και πιο συγκεκριμένα πριν από τη σημείωση της σχετικής απόφασης στο περιθώριο της μεταγραφής της απαλλοτριωτικής πράξης, τότε ο ενυπόθηκος δανειστής του έχει αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα που δεν θίγεται από τη διάρρηξη.
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Η επιβάρυνση του απαλλοτριωθέντος από τον τρίτο με υποθήκη συνιστά περαιτέρω απαλλοτρίωση κατά την
έννοια των άρθρων 939 επ.ΑΚ και ο
δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη της
πρώτης απαλλοτρίωσης θα πρέπει να
επιδιώξει, βάσει των 944, 945ΑΚ, τη διάρρηξη και έναντι του ενυπόθηκου δανειστή, διαφορετικά το εμπράγματο δικαίωμα του δανειστή του τρίτου αντιτάσσεται
κατά του επιτυχόντος αργότερα τη διάρρηξη δανειστή.
Επομένως, οι εμπράγματως
ασφαλισμένοι δανειστές του τρίτου, τα
βάρη των οποίων είτε αποκτήθηκαν πριν
από τη διάρρηξη, είτε δεν διαρρήχθηκαν
αυτοτελώς, έχουν δικαίωμα να αναγγελθούν στο πλειστηριασμό που διεξάγεται
κατά του καταδολιευτικώς διαθέσαντος
οφειλέτη για προνομιακή ικανοποίηση
τους από το εκπλειστηρίασμα (βλ. Δεληγιάννης-Κορνηλάκης, Ειδ.ΕνοχΔ ΙΙΙ,
(1992) σελ. 395, Κλαβανίδου, ό.π, ΑΠ
31/2009 Τ.ΝΠ.ΝΟΜΟΣ).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Με επίσπευση της εκκαλούσαςανακόπτουσας και δυνάμει της 2.732/219-2005 εκθέσεως αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αγρινίου
Σ.Σ-Τ, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, εκπλειστηριάσθηκε ένα ακίνητο
της αποκλειστικής κυριότητας της Α.Κ,
με τη ιδιότητα της ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου του αποβιώσαντος πατέρα της
και αρχικού οφειλέτη Β.Κ, προκειμένου να
ικανοποιηθεί απαίτηση της κατά της ανωτέρω οφειλέτριας ποσού 9.302, 90 ΕΥΡΩ.
Ειδικότερα το παραπάνω ακίνητο
κατασχέθηκε αναγκαστικά με επίσπευση
της εκκαλούσας-ανακόπτουσας, δυνάμει
της 1712/21-6-2005 εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αγρινίου Γ.Π σε εκτέλεση της
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32/1994 τελεσίδικης αποφάσεως του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, με
την οποία ο Β.Κ. υποχρεώθηκε να καταβάλει στην εκκαλούσα-ανακόπτουσα
το ποσό των 8.860.000 δραχμών, με το
νόμιμο τόκο από την επίδοση της από
18-7-1991 αγωγής της, για απαίτηση της
από διαδοχικές συμβάσεις δανείων, που
καταρτιστήκαν μεταξύ των τότε διαδίκων
από το θέρος του έτους 1989 μέχρι το
μήνα Αύγουστο τους έτους 1990.
Το παραπάνω ακίνητο, που κατασχέθηκε και στη συνέχεια εκπλειστηριάσθηκε, είχε αποτελέσει αντικείμενο καταδολιευτικής δικαιοπραξίας του ανωτέρω οφειλέτη της επισπεύδουσας εκκαλούσας-ανακόπτουσας προς τη θυγατέρα του Α.Κ, η οποία διαρρήχθηκε με την
278/2001 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Πατρών κατόπιν σχετικής αγωγής της
τελευταίας. Το ακίνητο αυτό κατακυρώθηκε στον Δ.Χ, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, αντί του ποσού των 34.100 ΕΥΡΩ.
Κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού αναγγέλθηκαν νομίμως:1)Το Ελληνικό Δημόσιο για απαίτηση του κατά
της Α.Κ ύψους 5.268,26 ΕΥΡΩ, 2)Το ΙΚΑ
για απαίτηση του κατά της Α.Κ ύψους
19.202,09 ΕΥΡΩ, 3)Το ΤΕΒΕ για απαίτηση του κατά της Α.Κ. ύψους 26.252,
77 ΕΥΡΩ, 4) η πρώτη των εφεσιβλήτων-καθής η ανακοπή για απαίτηση της
κατά της Α.Κ ύψους 30.384, 67 ΕΥΡΩ,
5) η Ε.Α για απαίτηση της κατά της Α.Κ.
ύψους 3.924, 35 ΕΥΡΩ, και 6) η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία
¨ASPIS BANK¨ για απαίτηση της κατά
της Α.Κ. ύψους 3.106,90 ΕΥΡΩ.
Μετά την αφαίρεση των εξόδων
εκτελέσεως, απέμεινε υπόλοιπο προς
διανομή εκ 32.125, 83 ΕΥΡΩ. Λόγω της
ανεπάρκειας του εκπλειστηριάσματος
για την ικανοποίηση των αναγγελθέντων
δανειστών, η υπάλληλος του πλειστηρι-
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ασμού κατάρτισε τον 2.825/11-11-2005
πίνακα κατάταξης δανειστών και αφού
αφαίρεσε τα έξοδα ποσού 1.974, 17
ΕΥΡΩ στο υπόλοιπο του εκπλειστηριάσματος κατέταξε: 1) την πρώτη των
εφεσιβλήτων-καθής η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία
¨EFG EUROBANK ERGASIAS¨, ατομική δανείστρια της τρίτης Α.Κ, για το
ποσό, για το οποίο αυτή αναγγέλθηκε
και ανέρχεται σε 30.384, 67 ΕΥΡΩ, σε
πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της
ασφαλισμένης με προσημείωση υποθήκης απαίτησης της, εγγραφείσας στις
18-2-2000, πριν από τη σημείωση της
σχετικής περί διαρρήξεως ως άνω αποφάσεως στο περιθώριο της μεταγραφής
της απαλλοτριωτικής πράξης, που έγινε
στις 21-9-2001, προνομιακά και τυχαία,
υπό τον της νομότυπης μετατροπής της
ως άνω εγγεγραμένης προσημείωσης
υποθήκης σε υποθήκη, 2)την επισπεύδουσα εκκαλούσα-ανακόπτουσα, για το
υπόλοιπο ποσό του διανεμητέου εκπλειστηριάσματος, δηλαδή για το ποσό των
1.741,16 ΕΥΡΩ, σε μερική ικανοποίηση
της ως άνω απαίτησης της.
Σε περίπτωση δε, κατά την οποία
η απαίτηση της πρώτης των εφεσιβλήτων-καθής η ανακοπή EYROBANK
ERGASIAS πάψει να υπάρχει, ορίσθηκε
ότι θα καταταγεί οριστικά και προνομιακά η
επισπεύδουσα εκκαλούσα-ανακόπτουσα
για ολόκληρο το ποσό της απαίτησης της,
δηλαδή για το ποσό των 8.945, 51 ΕΥΡΩ,
σε πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της
ως άνω απαίτησης της, ενώ το υπόλοιπο
ποσό των 23.180, 32 ΕΥΡΩ, θα αποτελέσει περιουσιακό στοιχείο της τρίτης Α.Κ,
το οποίο είναι υπέγγυο στους ατομικούς
δανειστές της. Ο παραπάνω πλειστηριασμός, όπως προαναφέρθηκε, επισπεύσθηκε από την επιτυχούσα τη διάρρηξη
καταδολιευτικής δικαιοπραξίας εκκαλού-
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σα-ανακόπτουσα, της οποίας αντικείμενο
αποτέλεσε το κατασχεθέν και στη συνέχεια εκπλειστηριασθέν ακίνητο, στρέφεται
κατά του αρχικού οφειλέτη της Β.Κ, στην
περιουσία του οποίου ¨ επανήλθε¨ και κατασχέθηκε το καταδολιευτικά απαλλοτριωθέν ακίνητο, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανωτέρω καταδολιευθείσα δανείστρια.
Κατά τα προελεχθέντα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η έναντι του τρίτου διάρρηξη δεν δεσμεύει πριν από την
άσκηση της παυλιανής αγωγής το ίδιο δε
ισχύει και όταν ο τρίτος (στην προκείμενη
περίπτωση η Α.Κ) παραχώρησε με ιδιωτική βούληση υποθήκη πριν από τη σημείωση της σχετικής περί διαρρήξεως τελεσίδικης αποφάσεως στο περιθώριο της
μεταγραφής της απαλλοτριωτικής πράξης, όπως στην προκειμένη περίπτωση,
η Α.Κ, η οποία στις 8-2-2000 παραχώρησε προσημείωση υποθήκης υπέρ της
πρώτης των εφεσιβλήτων-καθής η ανακοπή EUROBANK ERGASIAS, ενώ η σημείωση της 278/2001 αποφάσεως περί
διαρρήξεως του Εφετείου Πατρών έγινε
στις 21-9-2001 (βλ.το 1621/9-7-2009 πιστοποιητικό μεταγραφής του Υποθηκοφύλακα Αγρινίου).
Επομένως, η εμπραγμάτως
ασφαλισμένη δανείστρια της τρίτης Α.Κ
EUROBANK ERGASIAS, το βάρος της
οποίας αποκτήθηκε πριν από τη διάρρηξη και δεν διαρρήχθηκε αυτοτελώς, είχε
δικαίωμα να αναγγελθεί στον πλειστηριασμό που διεξήχθη κατά του καταδολιευτικώς μεταβιβασαντος ανωτέρω οφειλέτη και να συμμετάσχει και αυτή στη διανομή του εκπλειστηριάσματος για την
προνομιακή ικανοποίηση της.
Έτσι η υπάλληλος επί του πλειστηριασμού ορθώς κατέταξε την πρώ-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

τη των εφεσιβλήτων-καθής η ανακοπή
για το σύνολο της απαίτησης που αναγγέλθηκε, στην πρώτη τάξη του πίνακα,
προνομιακά και τυχαία, και ο μοναδικός
λόγος της ανακοπής της εκκαλούσας
Κ. χήρας Τ.Κ, με του οποίου προβάλλεται η αιτίαση της εσφαλμένης κατάταξης της πρώτης των εφεσιβλήτων στον
προσβαλλόμενο πίνακα από την επί του
πλειστηριασμού υπάλληλο για το σύνολο της απαιτήσεως που αναγγέλθηκε,
προνομιακά και τυχαία, σε πλήρη και
ολοσχερή ικανοποίηση της απαιτήσεως
της κατά της οφειλέτιδας της Α.Κ, καθόσον η διάρρηξη ενεργεί μόνο υπέρ αυτής (εκκαλούσας), που προσέβαλε την
απαλλοτρίωση, δεν είναι νόμιμος, καθόσον οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι δανειστές του τρίτου, τα βάρη των οποίων
αποκτήθηκαν πριν από τη διάρρηξη,
είτε δεν διαρρήχθηκαν αυτοτελώς (όπως
στην προκειμένη περίπτωση) έχουν δικαίωμα να αναγγελθούν στον πλειστηριασμό, στην περίπτωση δε αυτή το πλειστηρίασμα δεν ανήκει, κατά προτεραιότητα παντός άλλου στον καταδολιευθέντα επισπεύδοντα δανειστή, αφού προηγούνται οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι
δανειστές και, επομένως, ο καταδολιευθείς επισπεύδων δανειστής είναι υποχρεωμένος να ανεχθεί την προνομιακή
ικανοποίηση του ενυπόθηκου δανειστή
από το πλειστηρίασμα.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που, με την εκκαλούμενη απόφαση
του απέρριψε ως αβάσιμη κατ΄ ουσίαν την ανακοπή της εκκαλούσας, ορθά
κατ΄ αποτέλεσμα έκρινε και, συνεπώς,
οι αντίθετοι σχετικοί λόγοι της εφέσεως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι κατ΄ ουσίαν.
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657/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Νταβανέλλος, Δημήτριος Παπαδημητρίου).
Χρησιδάνειο. Πότε και με ποιές προϋποθέσεις δικαιούται ο χρήστης του πράγματος
να ζητήσει από το χρησάμενο το πράγμα. Περιστατικά. Δικαίωμα επίσχεσης-για δαπάνες επί του πράγματος. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 247, 249, 251, 810 και
816 και 817 συνάγεται ότι με την ενοχικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου δυνάμενη να συναφθεί ακόμη και ατύπως, σύμβαση του χρησιδανείου ο ένας από τους
συμβαλλόμενους [χρήστης] παραχωρεί
τη χρήση του πράγματος, κινητού ή ακινήτου, στον άλλο [χρησάμενο], συνήθως
δε ο πρώτος, όντας κάτοχος του πράγματος και μάλιστα ανεξάρτητα του αν είναι
κύριος ή νομέας αυτού, παραχωρεί τούτο κατά κατοχή και χρήση στο δεύτερο,
χωρίς αντάλλαγμα, υποχρεούται δε αυτός να αποδώσει το πράγμα στο χρήστη
μετά τη λήξη του χρόνου που ορίσθηκε
ρητώς ή σιωπηρώς με τη σύμβαση.
Στη σύμβαση μπορεί να συμφωνηθεί ότι ο χρήστης θα μπορεί ν’ αναζητήσει το πράγμα οπότε θελήσει και στην
περίπτωση αυτή ο χρησάμενος υποχρεούται αν αποδώσει το πράγμα μόλις το
ζητήσει ο χρήστης. Κατά το άρθρο 817
ΑΚ ο χρήστης έχει δικαίωμα να απαιτήσει το πράγμα και πριν από τη λήξη της
σύμβασης, αν ο χρησάμενος το χρησιμοποιεί αντίθετα προς τους όρους της
σύμβασης, ή αν το χειροτερεύει, ή αν το
παραχώρησε χωρίς δικαίωμα σε τρίτον
ή αν ο ίδιος ο χρήστης χρειάστηκε επειγόντως το πράγμα και δεν μπορούσε να
προβλέψει αυτή την ανάγκη.
Στην τελευταία περίπτωση η ανάγκη, για την οποίαν χρειάζεται το πράγμα

ο χρήστης, πρέπει να είναι επείγουσα και
να μην μπορούσε αυτός να την προβλέψει [αδιάφορα αν υπαιτίως ή αναιτίως]. Ως
επείγουσα χαρακτηρίζεται η ανάγκη του
χρήστη, όταν η ικανοποίηση αυτής δεν
μπορεί να αναβληθεί μέχρι τη λήξη της
σύμβασης, χωρίς ουσιώδη ζημία [πρβλ.
Κ.Καυκά, Ενοχ. Δ. άρθρα 816-817 παρ.3,
Γεωργιάδη-Σταθόπουλο ίδια άρθρα].
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, [άρθρου 817 ΑΚ] ο χρήστης μπορεί κατά
την ορθότερη γνώμη, όπως συνάγεται
από το ίδιο άρθρο να ζητήσει το πράγμα, χωρίς προηγούμενη καταγγελία.
Δηλαδή δεν υποχρεούται ο χρήστης να
καταγγείλει προηγουμένως τη σύμβαση του χρησιδανείου και κατόπιν, μετά
την πάροδο ορισμένης προθεσμίας, να
απαιτήσει το πράγμα. Δικαιούται αυτός
ευθέως να εγείρει την αγωγή και να ζητήσει το πράγμα, ισχυριζόμενος και αποδεικνύοντας ότι συντρέχει κάποια από
τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η αξίωση
του χρήστη για απόδοση του πράγματος γεννάται και είναι δικαστικά επιδιώξιμη με την πάροδο του συμφωνημένου
χρόνου, ή, αν δεν ορίσθηκε διάρκεια της
συμβάσεως αμέσως μόλις ο χρησάμενος
κάνει χρήση του πράγματος ή περάσει
ο χρόνος κατά τον οποίον μπορούσε να
κάνει χρήση, από τότε δε αρχίζει και η
20ετής παραγραφή της αξιώσεως [ΟλΑΠ
805/1973, ΑΠ 672/2008 «ΝΟΜΟΣ», ΕΑ
810/2003 ΕλλΔ 2003.869].
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….Μετά το γάμο του εναγομένου
και περί το έτος 1998 η ενάγουσα παραχώρησε σ’ αυτόν υπό τη μορφή χρησιδανείου, το ως άνω διαμέρισμα, την
επικαρπία του οποίου είχε παρακρατήσει εφόρου ζωής για τον εαυτό της,
προκειμένου να τον βοηθήσει οικονομικά, ενόψει του ότι έως τότε διέμενε με
την οικογένεια του σε μισθωμένο διαμέρισμα, οπότε η ίδια μαζί με τον άλλο γιο
της, εγκαταστάθηκαν στο ισόγειο της οικοδομής, όπου υπάρχει διαμέρισμα, δύο
δωματίων, επιφανείας 50Μ2 περίπου.
Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου η ενάγουσα διαπίστωσε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και ειδικότερα, πάσχει από χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, νόσος που επιδεινώνεται έντονα σε περιβάλλον αυξημένης
υγρασίας και από αρθρίτιδα αριστερού
γόνατος και έντονη αρθρίτιδα σπονδυλικής στήλης για την βελτίωση της οποίας της συνεστήθη η αποφυγή συνθηκών υγρασίας [βλ. 4059/8-5-2008 και
11291/21-11-2008 πιστ/κά του Πανεπιστημιακού Γεν.Νοσ.Πατρών].
Η ως άνω ήδη κλονισμένη υγεία
της επιδεινώνεται από την κατάσταση του
ισογείου διαμερίσματος, στους τροχούς
του οποίου έχει εγκατασταθεί υγρασία.
Την εν λόγω εξέλιξη της υγείας της η ενάγουσα δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει το
έτος 1998 όταν παραχωρούσε το ακίνητο στον εναγόμενο γιο της για να διαμένει
με την οικογένεια του, λόγω δε της ηλικίας του [80] ετών έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα επικαρπίας επί του επιδίκου διαμερίσματος και να πραγματοποιήσει την επιθυμία της να εγκατασταθεί
κατά το υπόλοιπο της ζωής της σ’ αυτό.
Έτσι, η ανωτέρω επείγουσα ανάγκη της ενάγουσας, η μη ικανοποίηση της
οποίας μπορεί να επιφέρει ουσιώδη ζημία
στην ίδια, δικαιολογεί την άμεση λύση της
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συμβάσεως χρησιδανείου και την αναζήτηση του αντικειμένου του χρησιδανείου
με σχετική αγωγή, χωρίς προηγούμενη
καταγγελία της συμβάσεως, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της
παρούσας. Ο εφεσίβλητος-εναγόμενος
τόσο πρωτοδίκως όσο και ενώπιον του
παρόντος Δικαστηρίου, ισχυρίζεται ότι
έχει δικαίωμα επισχέσεως του χρησιδανεισθέντος ακινήτου, έως ότου ικανοποιηθεί για τις δαπάνες που υποβλήθηκε για
την αξιοποίηση του [άρθρο 1106 ΑΚ], συνολικού ύψους 26.750 ευρώ.
Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι προέβη σε αλλαγή της οροφής, εγκατέστησε
κεντρική θέρμανση με κατασκευή αποθήκης για την προστασία της δεξαμενής
πετρελαίου, άλλαξε τα αλουμίνια, την
ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση,
την κουζίνα και το μπάνιο, πραγματοποίησε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελαιοχρωματισμούς, καθώς και άλλες μικροεργασίες, χωρίς ωστόσο, να προσκομίζει κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη του ανωτέρω ισχυρισμού του [ήτοι, αποδείξεις ή τιμολόγια
αγοράς υλικών, εξοφλήσεως συνεργείων
εργαζομένων κλπ], ούτε για την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης επί του
δικαιώματος της ψιλής κυριότητας για
την λήψη σχετικού δανείου, πλην της
καταθέσεως της μάρτυρος συζύγου του.
Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν πραγματοποιήθηκαν οι ανωτέρω, δαπάνες αυτές θα παραμείνουν
προς όφελος του ακινήτου, την ψιλή κυριότητα του οποίου έχει ο εναγόμενος,
και η οποία θα συνενωθεί με την επικαρπία μετά το θάνατο της ενάγουσας μητέρας του. Ούτε όμως ο ισχυρισμός του
εναγομένου ότι έχει δικαίωμα οικήσεως
επί του επίδικου κρίνεται νόμιμος, αφού
σύμφωνα με το άρθρο 1183ΑΚ, η προσωπική δουλεία της οίκησης, συνίστα-
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ται στο εμπράγματο και αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου να χρησιμοποιεί
ως κατοικία ξένη οικοδομή ή διαμέρισμα
της, προϋποθέσεις που δεν πληρούνται
εν προκειμένω, αφού το επίδικο ακίνητο δεν είναι ξένο προς αυτόν, ο οποίος
έχει νομίμως αποκτήσει την ψιλή κυριότητα του δια του προαναφερθέντος συμβολαίου γονικής παροχής.
Τέλος, η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος της ενάγουσας προς απόδοση
του χρησιδανεισθέντος ακινήτου της, δεν
υπερβαίνει τα καθοριζόμενα από το άρθρο
281ΑΚ όρια της καλής πίστεως και των
χρηστών ηθών, σύμφωνα με τους προεκτεθέντες λόγους και συνεπώς πρέπει ν’απορριφθεί η σχετική ένσταση του εναγομένου, καθώς και η ένσταση του περί παραγραφής του ενδίκου δικαιώματος της.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
έκρινε ως βάσιμη κατ’ ουσιών την περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος
της ενάγουσας ένσταση του εναγομένου
και απέρριψε την αγωγή, έσφαλε και συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτός ο δεύτερος
λόγος της εφέσεως ως βάσιμος κατ’ουσίαν
και να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφα-

ση, κατ’ άρθρο 535 παρ.1 ΚΠολΔ.
Ακολούθως, αφού κρατηθεί και
δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό η υπόθεση, η αγωγή, η οποία κρίνεται :α] ορισμένη, καθόσον περιέχει τα απαιτούμενα για τη νομική θεμελίωση της στοιχεία
και η οποία ορθώς απευθύνεται μόνον
κατά του εναγομένου, ψιλού κυρίου του
επιδίκου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη της παρούσας,
απορριπτόμενων των σχετικών ισχυρισμών του τελευταίου και β]νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερόμενες διατάξεις και σ’ εκείνες των άρθρων 70, 376
ΚΠολΔ, πλην των αιτημάτων της περί
άρσεως της διατάραξης και της παράλειψης αυτής στο μέλλον, με απειλή κατ’αυτού χρηματικής ποινής και προσωπικής
κρατήσεως, τα οποία αποτελούν περιεχόμενο της αρνητικής αγωγής και ως εκ
τούτου απαραδέκτως σωρεύονται στο
ίδιο δικόγραφο με τα λοιπά αιτήματα αυτής τα οποία έχουν το χαρακτήρα διεκδικητικής της κυριότητας [εν προκειμένω της επικαρπίας] αγωγής [βλ. ΕΛαρ.
242/2003 «ΝΟΜΟΣ»], πρέπει να γίνει εν
μέρει δεκτή, ως βάσιμη και κατ’ουσίαν.

662/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Παπαϊωάννου, Ελένη Μιχοπούλου-Τσιμπούκη).
Κλοπή ζώων. Υπολογισμός ζημίας του ιδιοκτήτη. Περιστατικά.

Αποδείχθηκαν, κατά την κρίση
του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο εναγόμενος
την 16/8/2001 αφαίρεσε από το ποιμνιοστάσιο του ενάγοντος, που βρίσκεται
στη θέση «Περιβόλια» του δημοτικού
διαμερίσματος Κρυονερίων του Δήμου

Αποδοτίας Ναυπακτίας, τέσσερις προβατίνες, τις οποίες έσφαξε σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιο. Οι προβατίνες ήταν ηλικίας 5 ετών, με καθαρό βάρος 25 κιλά η καθεμία.
Έτσι, η αξία τους ανερχόταν,
αφού ληφθεί υπόψη ότι η αξία του κρέ-
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ατος τους ανερχόταν κατά το χρόνο της
κλοπής σε 3, 50 το κιλό, σε 87,50 ευρώ
η καθεμία (3,50 ευρώ το κιλό επί 25 κιλά)
και συνολικά σε 350 ευρώ (4 προβ. επί
87, 50 ευρώ). Τα ζώα αυτά είχαν υπόλοιπο ζωής τουλάχιστον για άλλα πέντε
έτη. Επομένως, κατά τη συνήθη πορεία
των πραγμάτων, κάθε προβατίνα θα γεννούσε δύο αρνιά κάθε έτος και συνολικά
για τα πέντε έτη 10 αρνιά και όλες μαζί
θα γεννούσαν 40 αρνιά (4 προβ.επί 10
αρνιά). Όταν τα αρνιά αυτά έφθαναν τα
δέκα κιλά θα πωλούντο από τον ενάγοντα προς 6 ευρώ το κιλό (μέση τιμή),
ήτοι 60 ευρώ κάθε αρνί και ο τελευταίος
θα αποκέρδαινε το συνολικό ποσό των
2.400 ευρώ (40 αρνιά Χ 60 ευρώ).
Επίσης, κάθε προβατίνα, κατά το
χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου
έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους, ήτοι
για 151 ημέρες κάθε έτους, θα παρείχε
ένα κιλό γάλα ημερησίως και συνολικά
151 κιλά γάλα κάθε έτος (151 κιλά Χ 4)
και συνολικά για τα επόμενα πέντε έτη
θα παρείχαν, κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων, 3.020 κιλά (604 Χ 5έτη).
Έτσι, ο ενάγων θα πωλούσε την
παραπάνω ποσότητα προς 0,90 ευρώ
το κιλό και συνεπώς θα αποκέρδαινε το
ποσό των 2.718 ευρώ (3.020 κιλά X 0,90
ευρώ). Επομένως, η αποθετική ζημία του
ενάγοντος (διαφυγόν κέρδος), ανήλθε σε
5.118 ευρώ (2.400 + 2.718). Η συνολική
δε θετική και αποθετική του ζημία ανήλθε σε 5.468 ευρώ (350+5.118). Η ένσταση του εναγομένου περί συντρέχοντος
πταίσματος του ενάγοντος στη ζημία
του, κατ’ άρθρο 300 ΑΚ, ότι δηλαδή εάν
αγόραζε τέσσερις προβατίνες σε αντικατάσταση των κλαπέντων, δε θα υφίστατο ζημία, είναι απορριπτέα, ως αβάσιμη,
διότι δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων είχε
την οικονομική δυνατότητα, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα της κλοπής των
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προβατίνων του, να αγοράσει άλλες και
επομένως, δεν επέδειξε αμελή συμπεριφορά ως προς το μείωση της ζημίας που
υπέστη. Συνεπώς, ο περί του αντιθέτου
τρίτος λόγος της εφέσεως του εναγομένου πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο ενάγων από τη στεναχώρια που δοκίμασε και
την ψυχική ταλαιπωρία, λόγω της τελεσθείσας σε βάρος του αδικοπραξίας από
τον εναγόμενο, για την οποία ο τελευταίος
καταδικάστηκε για ζωοκλοπή σε φυλάκιση
τριών ετών από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μεσολογγίου, η οποία μειώθηκε σε
δύο έτη από το Τριμελές Εφετείο Πατρών,
υπέστη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας, πρέπει να του επιδικασθεί
το ποσό των 1.200 ευρώ, ποσό που το Δικαστήριο κρίνει εύλογο (άρθρο 932 ΑΚ),
ενόψει των συνθηκών τέλεσης της αδικοπραξίας, του είδους των ζημιών, το βαθμό του πταίσματος του εναγομένου και
της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων.
Επομένως, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που επιδίκασε στον ενάγοντα
το ποσό των 2.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης,
έσφαλλε περί την εκτίμηση των αποδείξεων και γιαυτό πρέπει να γίνει δεκτός
ως βάσιμος ο τέταρτος λόγος της έφεσης του εναγομένου και να απορριφθεί
αντίστοιχα ο πρώτος λόγος της έφεσης
του ενάγοντος, με τον οποίο ζητούσε ο
τελευταίος την καταβολή ολοκλήρου του
αιτηθέντος ποσού των 10.000 ευρώ ως
χρηματική του ικανοποίηση.
Περαιτέρω, η εκκαλουμένη δεν
απήγγειλε σε βάρος του εναγομένου προσωπική κράτηση, γιατί δεν αποδείχθηκε η
μη φερεγγυότητα του. Έτσι όμως έσφαλε
περί την εκτίμηση των αποδείξεων, αφού
ο εναγόμενος, μετά μάλιστα από την προαναφερθείσα τελεσίδικη καταδίκη του σε
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δύο χρόνια φυλάκιση για την πράξη της
ζωοκλοπής, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί φερέγγυο πρόσωπο και ότι θα καταβάλει το επιδικασθέν
πρωτόδικα ποσό σε βάρος του.
Επομένως, πρέπει να καταδικασθεί σε προσωπική κράτηση διάρκειας
ενός (1) μηνός, κατά παραδοχή του σχετικού δεύτερου λόγου της εφέσεως του
ενάγοντος ως βάσιμου κατ’ουσίαν, η μεν

από 11/3/2008 έφεση του ενάγοντος ως
προς το αίτημα απαγγελίας προσωπικής
κρατήσεως σε βάρος του εναγομένου, η
δε από 26/9/2008 έφεση του εναγομένου,
ως προς το αίτημα μειώσεως της επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω
ηθικής βλάβης, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, κατ’ άρθρο 535 παρ.1
ΚΠολΔ και μάλιστα ως προς όλες της τις
διατάξεις για το ενιαίο της εκτελέσεως.

666/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Βελλόπουλος, Δημήτριος Καραμπούλης).
ΔΕΥΑΠ. Ευθύνη για ζημία από σωλήνα που έσπασε και μπήκαν νερά σε κατάστημα.
Διαφυγόν κέρδος. Πρέπει να προσδιορίζεται με βάση ένα αριθμητικό κέρδος επί της
αγοραστικής αξίας του προϊόντος. Τρόπος υπολογισμού. Η ακριβής ή μη τήρηση των
φορολογικών διατάξεων από μέρους του παθόντος δεν ασκεί έννομη επιρροή στη
δίκη για τη διεκδίκηση της ζημίας. Διεκδικείται επίσης και ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε
από τον ενάγοντα. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 298 ΑΚ: «Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή (θετική
ζημία) καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Τέτοιο κέρδος λογίζεται εκείνο, που προσδοκά κανείς με πιθανότητα σύμφωνα με τη
συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις
ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί».
Κατά την έννοια των διατάξεων
αυτών, αυτός που ζητά την επιδίκαση
αποζημιώσεως λόγω διαφυγόντος κέρδους πρέπει και αρκεί να προσδιορίζει
αυτή με βάση ένα αριθμητικό μέγεθος,
όπως μπορεί να είναι και ποσοστό καθαρού κέρδους επί της αγοραίας αξίας
ενός προϊόντος σε ορισμένο τόπο και
χρόνο, το οποίο, κατά την κοινή περί
τούτου αντίληψη και το συνήθως συμβαίνον, είναι ή δύναται να γίνει γνωστό

στους διαδίκους και έτσι να είναι περαιτέρω δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο
δικαστικής εκτίμησης και απόδειξης (βλ.
και ΑΠ 1965/2007 ΕΕΜΠΔ 2008/160).
Στην προκειμένη περίπτωση η
ενάγουσα εταιρεία με την υπό κρίση
αγωγή εκθέτει (κατ’εκτίμηση του σχετικού δικογράφου), πλην άλλων, και τα
πιο κάτω: Ότι εξαιτίας της περιγραφόμενης αδικοπραξίας της εναγόμενης Δημοτικής Επιχείρησης, πλην της θετικής ζημίας, υπέστη και αποθετική ζημία, την
οποία προσδιορίζει ως εξής: Λόγω της
πλημμύρας στο υπόγειο του καταστήματος της καταστράφηκαν τα λεπτομερώς
περιγραφόμενα εμπορεύματα (είδη ενδύσεως), τα οποία επρόκειτο εντός του
επόμενου μήνα να πωληθούν.
Ότι η αγοραία (χονδρική) αξία των
ως άνω εμπορευμάτων ανερχόταν, κατά
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τον αναφερόμενο τόπο και χρόνο, στο
συνολικό ποσό των 27.622,20 ευρώ. Ότι
από την πώληση των ως άνω εμπορευμάτων θα κέρδιζε, κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, ποσοστό 30% επί
του ως άνω ποσού των 27.622,20€, ήτοι
8.286 ευρώ. Ότι στο ποσό αυτό ανέρχεται
το διαφυγόν της κέρδος , καθόσον λόγω
των βλαβών στο κατάστημα της και της
εντεύθεν ταλαιπωρίας προς αποκατάσταση τους, δεν κατέστη δυνατόν να αντικατασταθεί εγκαίρως το ως άνω εμπόρευμα,
ώστε, για ένα περίπου μήνα μετά το συμβάν της πλημμύρας, το κατάστημα υπολειτουργούσε και δεν είχε κέρδη.
Σύμφωνα και με όσα αναφέρονται
παραπάνω στη νομική σκέψη η αγωγή,
και το κονδύλιο αυτό του διαφυγόντος
κέρδους, είναι νόμιμο και ορισμένο, καθόσον το ύψος του ορίζεται με βάση ποσοστό επί του αριθμητικού μεγέθους της
αγοραίας (χονδρικής) αξίας των λεπτομερώς αναφερομένων εμπορευμάτων.
Το μέγεθος αυτό, καθώς και το ύψος του
ποσοστού καθαρού κέρδους επ’αυτού
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής εκτίμησης και απόδειξης.
Εσφαλμένα λοιπόν εφάρμοσε
το νόμο η προσβαλλόμενη απόφαση, η
οποία απέρριψε το ως άνω κονδύλιο ως
αόριστο και συνεπώς, αφού γίνει δεκτός
ο πρώτος λόγος έφεσης της ως άνω υπό
στοιχ. 2 έφεσης, πρέπει να εξαφανιστεί, να
κριθεί δε η υπό κρίση αγωγή νόμιμη και
ορισμένη και ως προς το ως άνω κεφάλαιο
της περί αποθετικής ζημίας ως στηριζόμενη επαρκώς στο άρθρο 298 ΑΚ.
Η ακριβής ή μη τήρηση των φορολογικών διατάξεων από μέρους της ενάγουσας (όπως είναι π.χ. η ύπαρξη τιμολογίων και δελτίων αποστολής για όλα
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ανεξαιρέτως τα καταστραφέντα εμπορεύματα κλπ) δεν ασκεί στη δίκη αυτή
έννομη επιρροή. Αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα, λόγω της επίδικης αδικοπραξίας της εναγομένης, ζημιώθηκε επιπλέον
κατά το ποσό των 3.452, 75 ευρώ, που
αποτελεί το καθαρό κέρδος που θα αποκόμιζε αυτή, κατά τη συνήθη και πιθανή
πορεία των πραγμάτων από την πώληση, εντός του επόμενου (του επίδικου
συμβάντος) μήνα, του μισού περίπου
των καταστραφέντων εμπορευμάτων
(ήτοι 27.622, 20 € : 2 = 13.811, 10€ Χ
25% το ποσοστό κέρδους - 3.452,75€).
Συγκεκριμένα αποδείχτηκε ότι
κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (που
αποτελούσε και περίοδο εκπτώσεων) η
ενάγουσα, απορροφημένη από την προσπάθεια της για την αποκατάσταση των
βλαβών που υπέστη το κατάστημα και τα
εμπορεύματα της, αλλά και λόγω τέλους
της χειμερινής περιόδου, δεν μπόρεσε να
αντικαταστήσει εγκαίρως τα καταστραφέντα εμπορεύματα, με αποτέλεσμα να χάσει το κέρδος που θα αποκόμιζε από την
πώληση αυτών, κατά την περίοδο των εκπτώσεων που επακολούθησε.
Αποδείχτηκε όμως ότι εντός του
χρόνου αυτού θα πωλούσε όχι ολόκληρο
το απόθεμα των καταστραφέντων ειδών
ενδύσεων, αλλά το μισό περίπου αυτού,
το οποίο είχε (χονδρική) αξία , κατά τον
επίδικο τόπο και χρόνο 13.811,10 ευρώ.
Το καθαρό δε κέρδος της θα ανερχόταν
σε ποσοστό 25% (και όχι 30% που ισχυρίζεται η ίδια), ενόψει και του ότι η αγορά βρισκόταν σε περίοδο εκπτώσεων.
Στη συνέχεια μπόρεσε να αντικαταστήσει τα εν λόγω είδη κι έτσι αποκαταστάθηκε και η ροή των κερδών της.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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672/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Κωνσταντίνος Ράπτης).
Αναπηρία ή παραμόρφωση (931ΑΚ). Επιδικάζεται αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον του παθόντος και αφορά περιουσιακή ζημία και μάλιστα μελλοντική και όχι χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που αποκαθίσταται με το άρθρο 932 ΑΚ.
Εργατικό ατύχημα. Αγωγή με βάση το άρθρο 931 ΑΚ. Είναι νομικά αβάσιμη όταν ο
εργαζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 931
ΑΚ, που ορίζει ότι «η αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την
επιδίκαση της αποζημιώσεως, αν επιδρά στο μέλλον του», σε συνδυασμό με
εκείνες των άρθρων 298, 299, 914, 929
και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η αναπηρία ή
παραμόρφωση, που προξενείται στον
παθόντα, ανεξαρτήτως φύλου, εκτός
από την επίδραση, την οποία μπορεί να
ασκήσει τόσο στο ύψος των χρηματικών
ποσών, που θα στερείται ο παθών στο
μέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας
της αυξήσεως των δαπανών του, όσο
και στο ύψος της χρηματικής ικανοποιήσεως, που θα επιδικασθεί για την ηθική βλάβη, μπορεί να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση, να επιδρά στο μέλλον του.
Η διατύπωση της διατάξεως του
άρθρου 931 ΑΚ, παρέχει βάση για τέτοια
αξίωση, αν και εφόσον, κατά την αληθή
έννοια της, η αναπηρία ή παραμόρφωση επιδρά στο οικονομικό μέλλον του
παθόντος, που δεν μπορεί να καλυφθεί
εντελώς με τις παροχές, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων
929 και 932 ΑΚ που συνθέτουν την ως
άνω έννοια της αναπηρίας ή της παραμορφώσεως στο μέλλον του παθόντος.
Η κατά τα άνω, όμως, αυτοτε-

λής αξίωση αφορά τον καθορισμό και
μόνον αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία και μάλιστα μελλοντική και όχι
για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης, η οποία αποκαθίσταται κατά το
άρθρο 932 ΑΚ και η οποία δεν μπορεί
να βρει έρεισμα και στη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ, στην οποία γίνεται λόγος
για ¨αποζημίωση¨.
Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, όταν ο παθών εργαζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, το οποίο
έχει αναλάβει την αποκατάσταση της περιουσιακής του ζημίας, δεν έχει αυτός δικαίωμα να αξιώσει από τον εργόδοτη και
την αυτοτελή αποζημίωση από το άρθρο 931ΑΚ, λόγω του κατά τα άνω περιουσιακού χαρακτήρα αυτής (βλ.ολΑΠ
18/2008 οπ.αν.).
Στην προκειμένη περίπτωση οι
εκκαλούντες με τον υπό στοιχ. 14.2 λόγο
έφεσης εκθέτουν ότι η προσβαλλόμενη
απόφαση εσφαλμένα εφάρμοσε το νόμο
κρίνοντας την υπό κρίση αγωγή ως νόμιμη και κατά το κεφάλαιο της περί αποζημιώσεως του ενάγοντος λόγω αναπηρίας του που στηρίζεται στη διάταξη του
άρθρου 931 του ΑΚ. Ο λόγος αυτός πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος.
Και τούτο γιατί, κατά τα αναφερόμενα και πιο πάνω στη νομική σκέψη, όταν ο εργαζόμενος υπάγεται στην
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ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και υποστεί ατύχημα,
κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής της εργασίας του, όπως στην υπό κρίση υπόθεση, ο εργοδότης του δεν έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει για την περιουσιακή του ζημία, στην οποία περιλαμβάνεται και η ζημία του άρθρου 931
του ΑΚ, παρά μόνο αν η ζημία αυτή προ-

κλήθηκε από δόλο του εργοδότη ή των
προστηθέντων του, γεγονός που δεν
εκτίθεται στην υπό κρίση αγωγή.
Σημειώνεται ότι, κατά τα άνω, ο
εργοδότης στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται της υποχρέωσης για αποζημίωση, ακόμα και αν συντρέχει ειδική
αμέλεια αυτού (βλ.ΑΠ 1600/2005, ΑΠ
1338/2004 ο.π.αν.).

680 /2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπύρος Μπουρμπούλης, Δημήτριος Μαρκάτος,
Δημήτριος Τσαούσογλου, Σπύρος Παυλάτος).
Προστήσας και πρόστηση. Η πρόστηση μπορεί να στηρίζεται και σε πραγματικό γεγονός χωρίς δικαιοπρακτική σχέση ή να γίνεται ευκαιριακά για μία μόνο πράξη.
Έτσι δεν έχει σημασία ο τρόπος πρόσληψης του προστηθέντος ούτε αν η πρόσληψή
του έγινε από άλλον και όχι από τον προστήσαντα, αρκεί ότι ο προστηθείς ενεργούσε υπό τις οδηγίες και εντολές του τελευταίου ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των
καθηκόντων του. Νομικό πρόσωπο. Ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των
οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης. Όταν ο ζημιώσας είναι όργανο, εφαρμόζεται το άρθρο 71ΑΚ και όχι η διάταξη του άρθρου 922ΑΚ. Η ευθύνη όμως του νομικού προσώπου για πράξεις μη οργάνων του θεμελιώνεται στο άρθρο 922ΑΚ. Έτσι δεν είναι απαραίτητο για την πληρότητα της αγωγής αποζημίωσης κατά του νομικού προσώπου να διευκρινίζεται αν
την υπαίτια πράξη ή παράλειψη έκανε όργανο του νομικού προσώπου ή άλλο πρόσωπο που προσλήφθηκε απ’αυτό στην υπηρεσία του νομικού προσώπου αφού ταυτόσημες είναι οι προϋποθέσεις ευθύνης του νομικού προσώπου και στη μία και στην
άλλη περίπτωση. Ιχθυοτροφικές μονάδες. Ατύχημα σε δύτη. Ευθύνη των υπευθύνων. Λεπτομέρειες. Συνυπαιτιότητα δύτη (κατά 20%) για το θάνατο του. Αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Δικαιούχοι είναι και οι αγχιστείς πρώτου βαθμού (πεθερός, πεθερά, γαμβρός και νύφη) όχι όμως ο επ’ αδελφή γαμβρός και τα ανίψια. Καθορισμός
αποζημίωσης. Κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους της. Περιστατικά.

Κατά την έννοια, του άρθρου
922ΑΚ «προστηθείς», για την αδικοπραξία του οποίου ευθύνεται κατά τους όρους
της διάταξης αυτής το πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του, είναι εκείνος που
με τη βούληση του τελευταίου ως «προ-

στήσαντος» απασχολείται διαρκώς ή παροδικώς στη διεκπεραίωση υποθέσεως
και γενικά στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτού κάτω υπό τις οδηγίες
και τις εντολές τούτου ως προς τον τρόπο εκπληρώσεως των καθηκόντων του.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη
δικαιοπρακτικής σχέσης, αλλά η πρόστηση μπορεί να στηρίζεται και σε πραγματικό γεγονός ή να γίνεται ευκαιριακά
για μία μόνο συγκεκριμένη πράξη. Έτσι
δεν έχει σημασία ο τρόπος πρόσληψης
του προστηθέντος ούτε αν η πρόσληψη
του έγινε από άλλον και όχι από τον προστήσαντα, αρκεί ότι ο προστηθείς ενεργούσε υπό τις οδηγίες και εντολές του τελευταίου ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων του (ΑΠ 121/2002
αδημοσίευτη).
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 71
ΑΚ, το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις
πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που
το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή
η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και
δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης. Το
υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επί πλέον εις
ολόκληρον. Όταν λοιπόν ο ζημιώσας είναι
όργανο, εφαρμόζεται αυτή η διάταξη ως ειδικότερη ως προς το ενδιάμεσο πρόσωπο που προκάλεσε τη ζημία και όχι η διάταξη του άρθρου 922ΑΚ.
Η ευθύνη όμως του νομικού προσώπου για πράξεις μη οργάνων του
(π.χ. περαιτέρω προσώπων που προσλαμβάνονται από τα όργανα) θεμελιώνονται στο άρθρο 922ΑΚ (Σταθόπουλος. Σταθοπούλου-Γεωργιάδη ΑΚ, άρθρο 922 αριθ. 9).
Έτσι δεν είναι αναγκαίο για την
πληρότητα της αγωγής αποζημιώσεως
του ζημιώσαντος κατά του νομικού προσώπου να διευκρινίζεται αν την υπαίτια
πράξη ή παράλειψη έκανε όργανο του
νομικού προσώπου ή άλλο πρόσωπο
που προσλήφθηκε απ’ αυτό στην υπηρεσία του νομικού προσώπου ή άλλο
πρόσωπο που προσλήφθηκε απ’ αυτό
στην υπηρεσία του νομικού προσώπου,
αφού ταυτόσημες είναι οι προϋποθέσεις

101

ευθύνης του νομικού προσώπου και στη
μία και στην άλλη περίπτωση (περί του
ότι ο όρος «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί» της
διατάξεως του άρθρου 71 ΑΚ δεν πρέπει να ερμηνεύεται διαφορετικά από τον
αντίστοιχο δεν πρέπει να ερμηνεύεται
διαφορετικά από τον αντίστοιχο του άρθρου 922 ΑΚ βλ.Νικ.Παπαντωνίου, Γεν
Αρχ τεύχος Α΄, 2η έκδοση, παρ.33 Ι σελ.
132 και Σταθόπουλο, ο.π.).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η πρώτη εναγόμενη ανώνυμη εταιρεία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη συντήρηση και
εκμετάλλευση ιχθυοτροφικής μονάδας,
κείμενη στην περιοχή Μακριά Πούντα της
νήσου Ιθάκης. Ο Χ.Π προσελήφθηκε από
αυτήν στις 4-4-1991 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως
δύτης αφού ήταν κάτοχος νόμιμης άδειας
αυτοδύτη που χορηγήθηκε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που του επέτρεπε να εκτελεί καταδυτικές εργασίες.
Έκτοτε απασχολήθηκε πράγματι στην εναγόμενη υπό την ανωτέρω ειδικότητα του έχοντας αναλάβει το έργο
της υποβρύχιας επίβλεψης της μονάδας
και επιδιόρθωσης των βλαβών που παρουσιάζονταν στους κλωβούς των ψαριών και στα προστατευτικά δίχτυα της
μονάδας από οποιαδήποτε αιτία. Ο άνω
χαρακτήρας της σύμβασης που είχε συνάψει με την εναγομένη εταιρεία προκύπτει από το γεγονός ότι αυτός εργάζονταν καθημερινά από 07.30 π.μ. μέχρι 3.30 μ.μ. τηρώντας το συμφωνημένο ωράριο, τόπος παροχής της εργασίας του ήταν ο υπαίθριος χώρος του ιχθυοτροφείου, αμείβονταν με μηνιαίο μισθό
και υπόκειτο πάντοτε στις οδηγίες και
εντολές των υπευθύνων της εταιρείας
στους οποίους είχε υποχρέωση να ανα-
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φέρει τις παρατηρήσεις του για την κατάσταση των κλωβών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
κατά την εκτέλεση των καταδυτικών του
εργασιών αφού πάντοτε κινούνταν στα
πλαίσια που είχαν προσδιοριστεί εξαρχής από την εναγόμενη.
Είναι ,επομένως, αβάσιμος ο λόγος
έφεσης του δεύτερου εναγόμενου περί σύναψης μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
Στις 24 Μαρτίου 2002, ο Χ.Π μετέβη στο
χώρο της εργασίας του, προκειμένου να
καταδυθεί για να διενεργήσει τον απαραίτητο έλεγχο των κλωβών και να διαπιστώσει την ύπαρξη τυχόν βλάβης στα δίχτυα.
Έχοντας τον πλήρη εξοπλισμό
του, περί ώρα 10.30 π.μ. καταδύθηκε
σε βάθος 18 μέτρων όπου βρίσκονταν οι
κλωβοί και αναδύθηκε στις 10.40-11.10
π.μ. περίπου. Στη συνέχεια πραγματοποίησε και νέα κατάδυση περί ώρα 11.30
π.μ. περίπου στο ίδιο βάθος. Ωστόσο,
μεταξύ των δύο καταδύσεων δεν είχε μεσολαβήσει ικανό χρονικό διάστημα προς
αποτοξίνωση του οργανισμού του από
το άζωτο και αναζωογόνηση των δυνάμεων του για την αποτροπή του υπαρκτού κινδύνου να υποστεί καρδιακό επεισόδιο οφειλόμενο στη συγκέντρωση φυσαλίδων στην καρδιά.
Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί οξύ έμφραγμά του μυοκαρδίου λόγω
απόφραξης της εμπρόσθιας στεφανιαίας αρτηρίας εντός του θαλασσίου ύδατος
και εν συνεχεία ανακοπή της καρδιακής
λειτουργίας, από την οποία ως μοναδική
ενεργό αιτία επήλθε ο θάνατος του (βλ. την
από 26-3-2002 ιατροδικαστική έκθεση).
Η επέλευση του ως άνω εργατικού ατυχήματος και των συνεπειών του
βρίσκεται σε πρόσφορη αιτιώδη σύνδεσμο με το γεγονός ότι οι εναγόμενοι
από αμέλεια τους, ήτοι από έλλειψη της

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

προσήκουσας επιμέλειας και προσοχής,
την οποία όφειλαν από τις περιστάσεις
και μπορούσαν να καταβάλουν, δεν είχαν μεριμνήσει για τη λήψη και τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας
για την προστασία του δύτη, που προβλέπονται από την Υ.Α. 3131.1/20/1995
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα
με αριθμό 10 «για τις καταδυτικές εργασίες (ΦΕΚ Β.978/1995).
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 10 του
εν λόγω Κανονισμού, η ελάχιστη σύνθεση του καταδυτικού συνεργείου στην κατάδυση βάθους μέχρι δώδεκα μέτρων είναι « ένας επόπτης δύτης εν ενεργεία και
ένας δύτης», στη δε κατάδυση σε βάθη
δώδεκα μέτρων είναι «ένας επόπτης δύτης και δύο δύτες, ο ένας από τους οποίους εκτελεί καθήκοντα δύτη ασφαλείας».
Επίσης, με βάση την παράγραφο 8 περ. δ΄ του ίδιου Κανονισμού, «ο
χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ διαδοχικών καταδύσεων πρέπει να είναι τέτοιος,
ώστε ο οργανισμός του δύτη να έχει
απαλλαχθεί απολύτως από το διαλυμένο άζωτο ή να έχει μικρή ποσότητα που
να είναι γνωστή στον επόπτη και δύτη,
από τους πίνακες των διαδοχικών καταδύσεων ή και το αποσυμπιεσόμετρο.
Η δε μικρή αυτή ποσότητα πρέπει να υπολογιστεί για την επόμενη κατάδυση». Όμως η πρώτη εναγόμενη εργοδότρια εταιρεία διά του καταστατικού
της οργάνου που την εκπροσωπεί νόμιμα, ήτοι του δεύτερου εναγόμενου που
κατά τον κρίσιμο χρόνο της 24-3-2002
είχε την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής, αλλά και δια
του προστηθέντος υπαλλήλου της τρίτης
εναγόμενου, υπεύθυνου για τον έλεγχο
τήρησης των μέτρων για την προστασία
των δυτών, δεν είχε μεριμνήσει για την
πρόσληψη και τον εφοδιασμό του απο-

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

βιώσαντος δύτη με κατάλληλο καταδυτικό συνεργείο το οποίο θα επόπτευε την
κάθε κατάδυση, θα έδινε τις κατάλληλες
οδηγίες και θα επενέβαινε άμεσα για την
αποτροπή της επέλευσης κινδύνου για
τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα αυτού κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
Παράλληλα, δεν προέκυψε ότι
παρείχε την όποια σαφή εντολή προς
τον εργαζόμενο δύτη να μην εκτελεί καταδύσεις χωρίς την συνοδεία καταδυτικού συνεργείου, ούτε κατά την κατάδυση επέβλεπε κάποιος το δύτη ώστε μεταξύ τυχόν διαδοχικών καταδύσεων να
μεσολαβεί τέτοιος χρόνος που ο οργανισμός να έχει απολύτως απαλλαγεί από
το διαλυμένο άζωτο.
Αντίθετα, αποδείχθηκε ότι καθ’
όλη τη διάρκεια της προσφοράς των
υπηρεσιών του, τόσο ο αποβιώσας δύτης όσο και ο συνάδελφος του Ι.Δ καταδύονταν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της ιχθυοτροφικής μονάδας χωρίς
να μπορεί ο ένας εξ αυτών να παράσχει
την όποια συνδρομή στον άλλον κατά
την επέλευση κινδύνου.
Ήταν δε γνωστό ότι δεν υπήρχε άτομο επιφορτισμένο να παρατηρεί
και να συντονίζει την υποβρύχια εργασία του δύτη και βλέποντας τις φυσαλίδες να αντιλαμβάνεται ότι αυτός κινείται
και ζει, πόσο μάλλον να αποτρέψει τον
εργαζόμενο δύτη από τη διενέργεια καταδύσεων βλαπτικών για την υγεία του.
Ο δεύτερος των εναγομένων με την άνω
μνημονευόμενη ιδιότητα του ασκούσε
την άμεση εποπτεία όλου του προσωπικού της μονάδας και όφειλε να επιμελείται για τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας
στον τομέα της παραγωγικής διαδικασίας
των εκτρεφόμενων ιχθύων, καθώς και να
λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την
προστασία του δύτη. Την ημεροχρονολογία που συνέβη το επίδικο εργατικό ατύ-
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χημα (24-3-2002), πράγματι απουσίαζε
από την Ιθάκη για λόγους υγείας, τούτο
όμως δεν αναιρεί την εκ του νόμου υποχρέωση του να μεριμνά για την ασφάλεια
των εργαζομένων, δεδομένου ότι αφενός
μεν δεν είχε αποχωρήσει οριστικά από τη
νομική εκπροσώπηση της εταιρείας αλλά
εξακολουθούσε να ασκεί τα απορρέοντα
από την ιδιότητα του καθήκοντα, αφετέρου δε καθ’όλο το διάστημα της θητείας
του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου γνώριζε και είχε αποδεχθεί ότι οι δύτες προσέφεραν την εργασία τους χωρίς
να έχουν ληφθεί τα δέοντα μέτρα ασφαλείας που προαναφέρθηκαν.
Επίσης ο τρίτος των εναγομένων, διπλωματούχος ναυπηγός φέρεται
ότι είχε προσληφθεί από την εργοδότρια
εταιρεία κατά μήνα Φεβρουάριο 2002 κατ’
αρχήν για να ασχοληθεί με την οικονομική πορεία της εταιρείας επειδή υπήρχαν
υπόνοιες για οικονομικές ατασθαλίες.
Στην πραγματικότητα, όμως ορίστηκε εντεταλμένος αυτής και ανέλαβε
την υποχρέωση να επιβλέπει για την εύρυθμη και σύμφωνη με τους ισχύοντες
κανονισμούς λειτουργία της εταιρείας και
να εποπτεύει τη λήψη και τήρηση των μέτρων προστασίας των δυτών. Μάλιστα
την ημέρα του ατυχήματος βρίσκονταν
στον χώρο εργασίας της ιχθυοτροφικής
μονάδας και συνομίλησε με τον θανόντα, προτού ο τελευταίος πραγματοποιήσει τις καταδύσεις ή δε εργασία του δεν
περιορίζονταν στον κλειστό χώρο ενός
γραφείου προκειμένου να ελέγχει τα οικονομικά της εταιρείας, αλλά κινούνταν
πάντα στον υπαίθριο χώρο ώστε να επιτηρεί το προσωπικό και μετά τον υποβρύχιο έλεγχο που πραγματοποιούσαν
οι δύτες ενημέρωναν αυτόν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα δίχτυα ώστε να λάβει γνώση και να δώσει τις σχετικές οδηγίες. Την συγκεκρι-
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μένη ημέρα βρίσκονταν με τον μάρτυρα
Α.Σ στους σιδερένιους κλωβούς, όπως
επιβεβαιώνει ο τελευταίος και ανησύχησε όταν διαπίστωσε ότι ο άτυχος δύτης
είχε καθυστερήσει να αναδυθεί.
Περαιτέρω, το επίδικο ατύχημα
οφείλεται στη συγκλίνουσα, κατά ποσοστό 20%, συνυπαιτιότητα και του ιδίου του θανόντος, ο οποίος παρότι ήταν
έμπειρος δύτης και γνώριζε την επικινδυνότητα της εργασίας του και την υποχρέωση του να τηρεί τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας, εντούτοις προέβη στη
διενέργεια διαδοχικών καταδύσεων χωρίς να αναμείνει την αποτοξίνωση του
οργανισμού του από το άζωτο, μη προβλέποντας το επελθόν αποτέλεσμα, ενώ
θα έπρεπε να μην επιχειρήσει αυτές βιαστικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Κατά την αληθινή έννοια της εν
λόγω διατάξεως (932 ΑΚ) που απορρέει
από το σκοπό της θεσπίσεως της, στην
οικογένεια του θύματος περιλαμβάνονται
ο σύζυγος της και οι εγγύτεροι και στενά συνδεόμενοι συγγενείς του θανόντος
που δοκιμάστηκαν ψυχικά από την απώλεια του και προς ανακούφιση του ηθικού πόνου των οποίων στοχεύει η διάταξη αυτή, χωρίς να ενδιαφέρει αν ζούσαν μαζί του ή διέμεναν χωριστά.
Υπό την έννοια δε αυτή, μεταξύ των εν λόγω προσώπων περιλαμβάνονται και οι αγχιστείς πρώτου βαθμού, πεθερός, πεθερά, γαμβρός και νύμφη του θύματος (ΑΠ 924/2004 ΕΕμπΔ
2004 σελ.783, ΑΠ 1607/1999 αδημοσίευτη, ΑΠ 1054/1998 ΕΕΝ 1999 σελ.879
contra ΑΠ 160/2001 ΑρχΝ 2001 σελ.
168) δεν περιλαμβάνονται όμως ο επ’
αδελφή γαμβρός και τα ανίψια.
Ας σημειωθεί ωστόσο ότι η επιδίκαση της από το άρθρο 932 εδάφ.3 ΑΚ
προβλεπόμενης χρηματικής ικανοποίησης στα δικαιούμενα πρόσωπα τελεί
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υπό την αυτονόητη προϋπόθεση που
συνιστά πραγματικό ζήτημα της υπάρξεως, κατ’ εκτίμηση του δικαστή της ουσίας, μεταξύ αυτών και του θανόντος,
όταν ο τελευταίος ζούσε, αισθημάτων
αγάπης και στοργής, η διαπίστωση της
ανυπαρξίας των οποίων μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό είτε όλων των
προσώπων αυτών, είτε κάποιων ή κάποιου από αυτούς, από την επιδίκαση
της εν λόγω χρηματικής ικανοποίησης
(βλ.ΟλΑΠ 21/2000).
Στην προκειμένη περίπτωση, ο
θανών, ηλικίας όπως προαναφέρθηκε
40 ετών, ήταν απόλυτα υγιής. Ήταν σύζυγος της πρώτης ενάγουσας, ηλικίας
τότε 30 ετών, και πατέρας της ανήλικης
Μ.Π, ηλικίας τότε 6 ετών, υιός του δεύτερου και της τρίτης των εναγόντων, αδελφός της τέταρτης και πέμπτης (και ετών
αντίστοιχα) και γαμβρός από θυγατέρα
του έβδομου των εναγόντων.
Όλοι, λοιπόν, οι παραπάνω περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αιτιολογίες, στην «οικογένεια» του θανόντος κατά την έννοια του
άρθρου 932 εδαφ.3 ΑΚ, έστω και αν όλοι
δεν συγκατοικούσαν, διότι συνδέονταν
μαζί του με μεγάλο δεσμό αγάπης οι σχέσεις τους ήταν άριστες και ποτέ δεν διαταράχθηκαν, πράγματι δε υπέστησαν ψυχική οδύνη από τον ξαφνικό θάνατο του
που τους συγκλόνισε και τους προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, έντονα συναισθήματα θλίψης και πόνου. Πρέπει λοιπόν να
τους επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση
για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν.
Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη α)την ηλικία του θύματος, β)την καλή
κατάσταση της υγείας του, γ)το βαθμό
συναισθηματικής σύνδεσης των εναγόντων με το θύμα που ήταν ανάλογος και
με τη συγγένεια τους, δ)την ένταση και τη
διάρκεια του ψυχικού τους άλγους, ε)τον
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προαναφερόμενο βαθμό της συγκλίνουσας αμέλειας του θύματος και των οργάνων και υπαλλήλων της πρώτης εναγόμενης και στ)την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών, κρίνει ότι δικαιούνται να λάβουν τα κατωτέρω εύλογα και ανάλογα ποσά :η σύζυγος 70.000
ευρώ, το τέκνο 70.000 ευρώ, ο πατέρας

και η μητέρα από 35.000 ευρώ ο καθένας, κάθε αδελφή 18.000 ευρώ και ο
πεθερός 4.000 ευρώ. Η προσβαλλόμενη απόφαση εφάρμοσε λανθασμένα το
νόμο και δεν θεώρησε ως μέλη της οικογένειας του θανόντος (και) τους συγγενείς του εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού,
δηλαδή τον πεθερό του.

707/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου, Δήμητρα Γεωργούση).
Μίσθωση. Πραγματικό ελάττωμα του μισθίου. Τέτοιο είναι και η έλλειψη της απαιτούμενης κατά νόμο άδειας της αρμόδιας διοικητικής αρχής για τη δυνατότητα της λειτουργίας του μισθίου για τη χρήση που εκμισθώθηκε. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των άρθρων
574, 575 και 576 ΑΚ, προκύπτει ότι, αν
το μίσθιο κατά το χρόνο της παραδόσεως του στο μισθωτή έχει ή κατά τη διάρκεια της μισθώσεως εμφανίσει πραγματικό ελάττωμα, που καθιστά παντελώς
αδύνατη τη συμφωνημένη χρήση του,
ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί
την καταβολή του μισθώματος για όσο
χρόνο διαρκεί η κατάσταση αυτή. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο
με αγωγή ή ανταγωγή, αλλά και κατ’ ένσταση σε περίπτωση αγωγής του εκμισθωτή για την καταβολή του μισθώματος
ή την επίδοση της χρήσεως του μισθίου.
Πραγματικό ελάττωμα, υπό την
εκτεθείσα έννοια, αποτελεί και η έλλειψη
της απαιτούμενης κατά νόμο άδειας της
αρμόδιας διοικητικής αρχής, προκειμένου
να είναι δυνατή η λειτουργία του μισθίου,
με την άσκηση σ’αυτό της συμφωνημένης χρήσεως. Αν όμως, παρά την έλλειψη της άδειας λειτουργίας ή την ύπαρξη
άλλου πραγματικού ελαττώματος, έγινε η

συμφωνημένη χρήση από τον μισθωτή,
ο τελευταίος δεν απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής του μισθώματος,
το οποίο οφείλεται ως αντάλλαγμα για τη
γενόμενη χρήση του μισθίου.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο
579 ΑΚ δεν παρέχεται στο μισθωτή το
δικαίωμα της μη καταβολής του μισθώματος αν αυτός γνώριζε το πραγματικό
ελάττωμα κατά τη σύναψη της μισθωτικής συμβάσεως. Το δικαίωμα του δε αυτό
αποκλείεται έστω και αν ο εκμισθωτής δολίως αποσιώπησε το ελάττωμα, αφού η
γνώμη του μισθωτή ενέχει σιωπηρή παραίτηση από το σχετικό δικαίωμα του (βλ.
ΑΠ 995/2006 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, επίσης ΕφΑθ 290/2005 ΕλλΔνη 2006, 593).
Αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του
Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του υπ’ αρ.
3.283/25.7.2007 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμ/φου Αθηνών Ε.Κ-Μ,
που μεταγράφηκε νόμιμα, η ενάγουσα
και ήδη εφεσίβλητη, αγόρασε από τους
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Α.Α. και Θ.Π ένα ακίνητο, που βρίσκεται
στον πρώτο όροφο πολυωρόφου οικοδομής, κειμένης στη συμβολή των δημοτικών οδών Δ.Στάϊκου και Θ.Μπουκογιάννη
στο Αγρίνιο, το οποίο (ακίνητο) προήλθε
από τη συνένωση των υπό στοιχεία ΑΓ-1,
ΑΓ-2, ΑΓ-3, ΑΓ-4, ΑΓ-5 και ΑΓ-6 ανεξάρτητων οριζόντιων ιδιοκτησιών, που αναφέρονται στο υπ’αρ.19031/1978 συμβόλαιο
σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας του συμ/
φου Αγρινίου Β.Μ. Οι δικαιοπάροχοι της
ενάγουσας με το από 19.11.2004 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης είχαν εκμισθώσει το ως άνω ακίνητο
στον πρώτο εναγόμενο και ήδη εκκαλούντα Π.Α και στον Ι.Δ. Με το από 16.9.2005
ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, που τροποποίησε το αρχικό μισθωτήριο, αποχώρησε της μισθώσεως ο Ι.Δ και έτσι μοναδικός μισθωτής παρέμεινε ο Π.Α.
Με το ως άνω μισθωτήριο συμβόλαιο, η μίσθωση ορίστηκε αορίστου χρόνου, αρχόμενη από 1.12.2004 και λήγουσα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από το
νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων.
Ως μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε το
ποσό των 770 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου από 3, 60%, για το διάστημα από
1.12.2004 έως 30.4.2005 σε 570 ευρώ,
πλέον χαρτοσήμου 3, 60% από 1.5.2005
έως 30.9.2005, σε 770 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 3,60%, από 1.10.2005 έως
30.11.2007, πλέον χαρτοσήμου από 3,
60%, μετά δε την 1.12.2007 συμφωνήθηκε ότι το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 3%και στη συνέχεια κάθε χρόνο θα αναπροσαρμόζεται
στην αντίστοιχη ημερομηνία κατά ποσοστό 3% μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο
λήξη της μίσθωσης. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι το μίσθιο ακίνητο θα εχρησιμοποιείτο από τους μισθωτές αποκλειστικά ως
καφέ-μπάρ, πιτσαρία, Ζαχαροπλαστείο,
οβελιστήριο και γενικά για πάσα συναφή
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επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η
ενάγουσα απέστειλε στον πρώτο εναγόμενο και στον Ι.Δ, την από 20.11.2007
εξώδικη γνωστοποίηση-πρόσκληση, με
την οποία αφού γνωστοποίησε σ’ αυτούς
την υπεισέλευση της στη μισθωτική σχέση, ως νέα ιδιοκτήτρια-εκμισθώτρια του
επίδικου μισθίου ακινήτου, τους καλούσε
να της καταβάλουν τα καθυστερούμενα
μισθώματα των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και
Δεκεμβρίου του 2007, από συνολικά
3.988,60 ευρώ (ήτοι 770 ευρώ μηναίο
μίσθωμα συν χαρτόσημο 27,.72 ευρώ
=797,72 ευρώ μηνιαίως χ 5 μήνες).
Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά
στοιχεία αποδείχθηκε ότι το μίσθιο ακίνητο για να λειτουργήσει ως καφέ μπαρ
ή κάποια από τις συναφείς επιχειρήσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος, έπρεπε να
γίνει αλλαγή χρήσης από κατοικία, όπου
προοριζόταν αρχικά και να ληφθεί η σχετική άδεια από την αρμόδια Αρχή, ήτοι τη
Δ/νση Πολεοδομίας τον Δήμο Αγρινίου.
Ο μισθωτής –πρώτος εναγόμενος Π.Α. γνώριζε από τη σύναψη της μισθώσεως για το πρόβλημα αυτό, αφού
στο από 19.11.2004 ιδιωτικό συμφωνητικό περιελήφθη και ειδικός περί τούτου όρος (3ος ), στον οποίο αναφέρεται
ότι «…οι δε μισθωτές θεωρούν και αναγνωρίζουν ότι το μίσθιο ακίνητο είναι
κατάλληλο για τη συμφωνηθείσα χρήση και κάθε σχετική δαπάνη που θα γίνει προκειμένου να εξυπηρετείται ο προαναφερόμενος σκοπός θα βαρύνει τους
ιδίους».Συμμετείχε δε ενεργά στις προσπάθειες των εκμισθωτών για αλλαγή
της χρήσης του μισθίου.
Ειδικότερα, ο εκ των αρχικών συνιδιοκτητών, συνεκμισθωτών και δικαιοπαρόχων της ενάγουσας Α.Α, υπέβαλε
αίτηση για αλλαγή της χρήσης του μισθί-
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ου με αριθμό φακέλου 3753/24.11.2005
στην ως άνω Υπηρεσία, ο δε πρώτος
εναγόμενος παρέλαβε την 28.11.2005
το υπ’αρ.πρωτ. 3807/28.11.2005 έγγραφο της Πολεοδομίας Αγρινίου, που εκδόθηκε σε απάντηση της ως άνω αίτησης του εκμισθωτή του.
Εξάλλου, ο ίδιος προσωπικά ο
πρώτος εναγόμενος υπέβαλε την υπ’αρ.
3362 στο 25.10.2006 αίτηση του στην ως
άνω Υπηρεσία, με την οποία ζητούσε να
του χορηγηθεί βεβαίωση κύριας χρήσεως του μισθίου ακινήτου, επί της οποίας
εκδόθηκε το από 3.11.2006 έγγραφο της
ίδιας Υπηρεσίας, με το οποίο δεν του χορηγήθηκε η βεβαίωση αυτή, γιατί έπρεπε
να εξεταστεί η οικοδομή, καθώς εκκρεμούσε καταγγελία (βλ. Σχετικό έγγραφο της Δ/
νσης Πολεοδομίας του Δήμου Αγρινίου).
Παρόλο όμως που οι προσπάθειες για αναθεώρηση της άδειας δεν ευδοκίμησαν, εντούτοις ο πρώτος εναγόμενος
συνέχισε να χρησιμοποιεί το μίσθιο ακίνητο μέχρι τουλάχιστον το Μάρτιο του 2007
(βλ. κατάθεση του μάρτυρα ανταποδείξεως ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου), αντιμετωπίζοντας προβλήματα με
τη Δικαιοσύνη, γιατί λειτουργούσε το μίσθιο ως καφετέρια, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής (βλ. σχετικά κλητήρια θεσπίσματα για το χρονικό διάστημα 30.9.2005
έως και τον Φεβρουάριο του 2006).
Δεν αποδείχθηκε δε ότι ο πρώτος
εναγόμενος είχε συμφωνήσει με τους αρχικούς εκμισθωτές, να μη καταβάλει τα
μισθώματα μέχρι την άρση του πραγματικού ελαττώματος της μη χορήγησης της άδειας λειτουργίας του μισθίου
ως καφέ-μπάρ και επομένως ο ισχυρισμός ότι γιαυτό το λόγο δεν κατέβαλε τα
μισθώματα των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και
Δεκεμβρίου 2007, πρέπει να απορριφθεί
ως αβάσιμος. Ο πρώτος εναγόμενος
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για πρώτη φορά με την από 28.2.2008
εξώδικη δήλωση του, σε απάντηση της
από 20.11.2007 εξώδικης γνωστοποίησης – πρόσκλησης της ενάγουσας ανέφερε το πραγματικό ελάττωμα του μισθίου στην τελευταία η οποία το αγνοούσε
από την υπεισέλευση της στη μισθωτική
σχέση την 13.12.2007 (ημερομηνία επίδοσης της ως άνω εξώδικης πρόσκλησης της ), μέχρι τότε. Αυτό προκύπτει
και από το ότι αυτή (ενάγουσα) απηύθυνε την ως άνω εξώδικη πρόσκληση της
και κατά του Ι.Δ, ο οποίος, όπως προελέχθη, είχε αποχωρήσει από τη μισθωτική σχέση το έτος 2005 και επομένως η
ενάγουσα δεν είχε σαφή αντίληψη για τη
μίσθωση και τα προβλήματα της.
Έτσι, δεν μπορούσε να προβεί
σε ενέργειες για άρση του πραγματικού
ελαττώματος της μισθώσεως και ζητώντας από τον μισθωτή την απόδοση του
μισθίου ακινήτου και την καταβολή των
οφειλομένων μισθωμάτων, δεν υπερέβη
τα χρηστά ήθη, την καλή πίστη και όρια
που καθορίζει ο οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος της, ούτε
εξάλλου αποδείχθηκε ότι ο πρώτος εναγόμενος δαπάνησε δεκάδες χιλιάδες
ευρώ για βελτιώσεις και προσθήκες στο
μίσθιο κατάστημα, όπως ισχυρίσθηκε.
Επομένως, η ένσταση του πρώτου εναγομένου περί καταχρηστικής
ασκήσεως του δικαιώματος της ενάγουσας είναι απορριπτέα ως αβάσιμη. Επομένως, παρακρατώντας τη χρήση του
μισθίου ακινήτου ο πρώτος εναγόμενος
και μη καταβάλλοντας τα προαναφερόμενα μισθώματα στην ενάγουσα, ως
αντάλλαγμα για τη χρήση αυτού, άσχετα αν δεν το λειτουργεί σήμερα ως καφέ-μπάρ, κατέστη υπερήμερος ως προς
την καταβολή αυτών (μισθωμάτων).
Κατ’ ακολουθίαν, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που δέχθηκε τα ίδια, έκα-
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νε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τον
πρώτο εναγόμενο Π.Α να αποδώσει τη
χρήση του μισθίου ακινήτου στην ενάγουσα και να της καταβάλει το ποσό των
3.988,60 ευρώ για οφειλόμενα μισθώ-

ματα των μηνών Αυγούστου 2007 έως
και Δεκεμβρίου 2007, ορθά εφάρμοσε
το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις και
οι περί του αντιθέτου σχετικοί λόγοι της
εφέσεως είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.

714/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μιχαήλ Τσουμάνης, Όλυμπος Παρασκευάς).
Σύμβαση έργου. Καταγγελία της από τον εργοδότη (700 ΑΚ) πριν την περάτωση του
έργου. Τότε οφείλεται στον εργολάβο η αμοιβή που συμφωνήθηκε(με αφαίρεση ορισμένων ποσών). Η σύμβαση λύεται για το μέλλον και ο εργοδότης υποχρεούται να
παραλάβει το έργο στην κατάσταση που βρίσκεται κατά την καταγγελία και να καταβάλει στον εργολάβο ολόκληρη τη συμφωνημένη αμοιβή, από την οποία, μετά την ένσταση του εργοδότη, μπορούν να αφαιρεθούν ορισμένα ποσά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 700
του ΑΚ, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα
έως την αποπεράτωση του έργου να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση. Αν
γίνει καταγγελία, οφείλεται στον εργολάβο η συμφωνημένη αμοιβή, αφαιρείται,
όμως από αυτήν η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη ματαίωση της σύμβασης, καθώς και οτιδήποτε άλλο ωφελήθηκε ο εργολάβος από άλλη εργασία
του ή παρέλειψε με δόλο να ωφεληθεί.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει
σαφώς ότι, αν ο εργοδότης καταγγείλει τη
σύμβαση πριν από την περάτωση του έργου, αυτή λύεται για το μέλλον και ο εργοδότης υποχρεούται να παραλάβει το έργο
στην κατάσταση που βρίσκεται κατά την
καταγγελία και να καταβάλει στον εργολάβο ολόκληρη τη συμφωνημένη αμοιβή,
από την οποία, μετά από ένσταση του εργοδότη, μπορούν να αφαιρεθούν τα άνω
ποσά (ΑΠ 762/2006 ΕλλΔνη 2006.1086,
ΕΑ 8370/2002 ΕΔΠΟΛ 2003. 283, ΕΑ
7758/2002 Ελλ.Δνη 2005.280).

Αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: ο ενάγων-εκκαλών διατηρεί ατομική επιχείρηση, ασχολούμενος με οικοδομικές
εργασίες, αναλαμβάνοντας εργολαβικά
οικοδομικά έργα. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2005, ήλθε σε επαφή με το δεύτερο
εναγόμενο-δεύτερο εφεσίβλητο, ο οποίος είναι μηχανικός και εκπροσωπούσε
τον πρώτο εναγόμενο-πρώτο εφεσίβλητο και συμφώνησαν να αναλάβει (ενάγων) την κατασκευή στο οικόπεδο τους
δύο πολυτελών διώροφων οικιών, μαζί
με υπόγειο, συνολικού εμβαδού 244, 60
τ.μ. της κάθε κατοικίας, σύμφωνα με την
υπ’αρ. 487/2-12-2004 οικοδομική άδεια.
Το οικόπεδο των εναγομένων βρίσκεται στην περιοχή Λαγκαδιά Κατούνας
Λευκάδας. Ο ενάγων, αφού ήλθε σε επαφή με συνεργάτες του εργολάβους, τεχνικούς, εμπόρους και ειδικούς για την κατασκευή του εν λόγω έργου, συνέταξε
και υπέβαλε στους εναγόμενους δια μέ-
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σου του δευτέρου από αυτούς την από
1/10/2005 έγγραφη προσφορά του, με
την οποία καθόριζε τις τιμές για τις επιμέρους εργασίες που απαιτούντο για το
έργο, ήτοι για τα μπετά, τις χωματουργικές εργασίες, το κτίσιμο πέτρας κλπ,
ορίζοντας συγχρόνως και το εργολαβικό
του κέρδος, που ανερχόταν σε ποσοστό
15% επί των τιμών που συμφωνήθηκαν.
Επίσης, με την ίδια ως άνω προσφορά του, καθόριζε σε 35.000 ευρώ την
προκαταβολή που έπρεπε να του καταβάλλουν οι εναγόμενοι, το χρόνο αποπερατώσεως του έργου, που ήταν 5 μήνες
από την ημέρα της προκαταβολής, καθώς και υποχρέωση του (ενάγοντος) να
παραδώσει στους εναγόμενους αντίγραφα των εγγράφων συμφωνητικών μεταξύ αυτού και των υπεργολάβων πριν την
έναρξη των εργασιών.
Σε εκτέλεση των παραπάνω, ο
ενάγων κατήρτισε τα εξής ιδιωτικά συμφωνητικά, τα οποία παρέδωσε στον δεύτερο εναγόμενο:1)το από 20/10/2005 ιδιωτικό συμφωνητικό με τον Π.Μ, ο οποίος κατασκεύασε το σκελετό των δύο κατοικιών, με το οποίο ορίσθηκαν τα ποσά
των 210 ευρώ ανά κυβικό μέτρο για οπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C20/25 και των
100 ευρώ ανά κυβικό μέτρο για τα μπετά
του δρόμου και της καθαριότητας ενώ οι
πληρωμές θα γίνονταν μετά από επιμέτρηση κατά την πρόοδο των εργασιών 2)
το από 4/10/2005 ιδιωτικό συμφωνητικό
με την επιχείρηση των ΑφωνΜ, οι οποίοι ανέλαβαν τις χωματουργικές εργασίες
και το σπάσιμο των βράχων, με το οποίο
ορίστηκαν τα ποσά των 300 ευρώ την
ημέρα για την μεγάλη τσάπα, των 200
ευρώ τη ημέρα για τη μικρή JCB και των
160 ευρώ την ημέρα για τη χρήση μικρού
φορτωτή Bobcat, με τις πληρωμές να γίνονται από τον ενάγοντα στο τέλος κάθε
μήνα και 3)το από 14/10/2005 ιδιωτικό
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συμφωνητικό με τον Σ.Ρ, που ανέλαβε το
κτίσιμο της πέτρας, με το οποίο ορίστηκαν τα ποσά των 20 ευρώ ανά τ.μ. για
τη λιθοδομή μιας όψεως, των 38 ευρώ
ανά τ.μ. για τη λιθοδομή διπλής όψεως
και μέχρι 2 μέτρα, των 25 ευρώ ανά τ.μ.
για πέραν των 2 μέτρων και των 8 ευρώ
ανά τ.μ. για το σενάζ, ενώ ο ενάγων θα
κατέβαλε τα ποσά στο τέλος κάθε μήνα.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι πράγματι ο ενάγων άρχισε τις οικοδομικές
εργασίες στις αρχές Οκτωβρίου 2005
με εντατικούς ρυθμούς. Όμως, στις
15/12/2005, ενώ οι εργασίες συνεχίζονταν χωρίς πρόβλημα, ο δεύτερος των
εναγομένων, εκπροσωπώντας και τον
πρώτο, κατήγγειλε τη σύμβαση έργου με
τον ενάγοντα, για το λόγο ότι ο τελευταίος δεν επέβλεπε το έργο σε καθημερινή
βάση, όπως είχαν συμφωνήσει. Τέσσερις ημέρες μετά την καταγγελία ήτοι την
19/12/2005 ο ενάγων απέστειλε στον
πρώτο εναγόμενο τηλεομοιοτυπικό έγγραφο (φαξ), με το οποίο τον ενημέρωνε ότι η αξία του εκτελεσθέντος έργου
ανερχόταν σε 47.450 ευρώ, το οποίο οι
εναγόμενοι έπρεπε να του καταβάλλουν.
Εν τω μεταξύ, κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2005 έως
και την καταγγελία της επίδικης συμβάσεως, οι εναγόμενοι είχαν καταβάλει τα
εξής ποσά: 35.000 ευρώ στις 4/10/2005
,ως προκαταβολή, 20.000 ευρώ στις
9/11/2005, 3.500 ευρώ και 16.500 ευρώ
στις 1/12/2005 και συνολικά κατέβαλαν
75.000 ευρώ (βλ.σχετικά τις αντίστοιχες
αποδείξεις πληρωμής των εν λόγω ποσών, που εξέδωσαν ο εναγόμενοι, τις
οποίες δεν αμφισβητεί ο ενάγων). Ο δεύτερος εναγόμενος αμφισβήτησε την αλήθεια του ως άνω ποσού των 47.450 ευρώ
και γι’ αυτό έκανε επιμέτρηση στα μπετά
που είχαν ριφθεί και στις δύο κατοικίες.
Στη συνέχεια σε συνάντηση που
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είχε με τον ενάγοντα, την 22/12/2005
επήλθε συμφωνία στο ότι το συνολικό
ποσό που όφειλαν αυτοί (εναγόμενοι) να
καταβάλουν στον ενάγοντα, για το μέχρι
της καταγγελίας εκτελεσθέν έργο, ανερχόταν σε 96.000 ευρώ και ότι η εργολαβική αμοιβή των τελευταίων ήταν 9.600
ευρώ, ήτοι ποσοστό 10% επί του οφειλόμενου ποσού και συνολικά όφειλαν
105.600 ευρώ (96.000+9.600).
Το εν λόγω ποσοστό προκύπτει
από το προαναφερθέν από 19/12/2004
φάξ που απέστειλε ο ενάγων στο πρώτο εναγόμενο. Επομένως, αυτό το ύψος
της εργολαβικής αμοιβής συμφωνήθηκε
μεταξύ των διαδίκων, αφού ο ίδιος ο ενάγων το αποδέχεται και το αναφέρει στο
εν λόγω φάξ του και όχι ποσοστό 15%
που επικαλείται στην αγωγή του, αφού
αυτό (15%) είχε περιληφθεί στην από
1/10/2005 προσφορά του τελευταίου
ρπςο τους εναγομένους, η οποία όμως
δεν αποτελεί σύμβαση.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι ο δεύτερος εναγόμενος, όπως είχε συμφωνήσει με τον ενάγοντα, κατέβαλε απευθείας στον Παν.Μ. την 22/12/2005 ποσό
20.000 ευρώ που όφειλε ακόμη στον
ενάγοντα (βλ. τη σχετική απόδειξη πληρωμής) αφαιρούμενου του ποσού αυτού από την οφειλή των 105.600 ευρώ.
Επίσης, κατέβαλε στον ενάγοντα το ποσό των 5.000 ευρώ. Συνολικά την 22/12/2005 οι εναγόμενοι είχαν
καταβάλει το ποσό των 100.000 ευρώ
(75.000+20.000+5.000) και όφειλαν πλέον μόνο το ποσό των 5.500 ευρώ, όπως
ομολογούν οι ίδιοι, αλλά και ο ίδιος ο ενάγων στην υπ’αρ. 9/23-12-2005 απόδειξη
πληρωμής. Τα παραπάνω αποδεικνύονται τόσο από τα φωτοτυπικά αντίγραφα
των καρτελών που τηρούσε ο ενάγων, με
την κίνηση του λογαριασμού των εναγομένων, τα οποία προσκομίζουν οι τελευ-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ταίοι, όσο και από την αξιόπιστη κατάθεση του μάρτυρα των εναγομένων (πατέρα
του δεύτερου από αυτούς) ο οποίος πολλές φορές παρευρισκόταν στο γραφείο του
υιού του, έχοντας άμεση και σαφή πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στην υπόθεση αυτή και μάλιστα την 22/12/2005 ήταν
παρών κατά την ως άνω συμφωνία των
διαδίκων, σε αντίθεση με την κατάθεση του
μάρτυρα του ενάγοντος, ο οποίος δεν είχε
ίδια αντίληψη των συμφωνηθέντων μεταξύ των διαδίκων, ούτε είχε επισκεφτεί τις
επίδικες κατοικίες και η γνώση του περιοριζόταν στο ότι είχε μεταφερθεί σ’ αυτούς
από τον ενάγοντα.
Επίσης, δεν θεωρείται αξιόπιστο
ένα ιδιόχειρο έγγραφο σημείωμα του
Παν.Μ., που επικαλείται ο ενάγων για
να ενισχύσει τις απόψεις του, στο οποίο
αναφέρονται οι επιμετρήσεις του μπετόν και τα αντίστοιχα οφειλόμενα ποσά,
επειδή δεν φέρει ημερομηνία έκδοσης
και δεν γνωστοποιήθηκε στους εναγομένους, ώστε να τοποθετηθούν σ’αυτό.
Επομένως, θεωρείται ότι συντάχθηκαν όψιμα ενόψει της δίκης στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο. Πρέπει όμως να
επισημανθεί ότι τα αναφερόμενα σ’αυτό ως οφειλόμενα ποσά, δεν συμφωνούν με τα αναφερόμενα στο 19/12/2005
φάξ του ενάγοντος. Εξάλλου, πρέπει
να παρατηρηθεί ότι στις από 22/3/2006
εξώδικες προσκλήσεις τους ενάγοντος
προς τους εναγόμενους το αιτούμενο και
οφειλόμενο ποσό ανερχόταν σε 42.490
ευρώ, ενώ με την ένδικη αγωγή ζητείτο
το ποσό των 44.963 ευρώ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που δέχτηκε
εν μέρει την αγωγή και υποχρέωσε τους
εναγομένους να καταβάλουν στον ενάγοντα το ποσό των 5.500 ευρώ και ισομοιρίαν και όχι εις ολόκληρον, επειδή δεν
πρόκειται για διαιρετή παροχή και δεν συ-
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ντρέχει περίπτωση νόμιμης οφειλής εις
ολόκληρο από το νόμο ή από την επίδικη σύμβαση, ορθά εφάρμοσε το νόμο
και εκτίμησε τις αποδείξεις και οι περί
τού αντιθέτου σχετικοί λόγοι της εφέσεως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι
κατ’ουσίαν. Συνεπώς, η έφεση πρέπει να

απορριφθεί στο σύνολο της και να καταδικαστεί ο εκκαλών, που χάνει τη δίκη, στη
δικαστική δαπάνη των εφεσίβλητων, του
παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (αρθρ.
176, 183 ΚΠολΔικ), όπως στο διατακτικό.

719/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Μπιλιάνης, Δημήτριος Παπαδημητρίου).
Απόπειρα εξώδικης λύσης της διαφοράς (214 Α ΚΠολΔ). Απαράδεκτη η συζήτηση
λόγω παράλειψής της, μπορεί να προταθεί και λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως
μόνο κατά την πρώτη συζήτηση της διαφοράς στον πρώτο βαθμό.

Κατά τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 214 Α Κ.Πολ.Δ. όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.
2915/2001 το απαράδεκτο της συζήτησης
λόγω παράλειψης της απόπειρας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς μπορεί να
προταθεί και λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως μόνον κατά την πρώτη συζήτηση της διαφοράς στον πρώτο βαθμό.

Συνεπώς, ο σχετικός με την παραπάνω παράλειψη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της απόπειρας εξώδικης
επίλυσης της διαφοράς, δεύτερος λόγος έφεσης, ανεξαρτήτως της ουσιαστικής βασιμότητας του, αλυσιτελώς προβάλλεται από τους εκκαλούντες και πρέπει ν’ απορριφθεί.

725/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Γεωργίου, Νικόλαος Καζαντζής).
Απλή υπόσχεση ελευθερώσεως (478 ΑΚ) παράγει υποχρέωση μόνο απέναντι στον
οφειλέτη και όχι και απέναντι στο δανειστή. Περιστατικά.

Η κατ’ ΑΚ 478 απλή υπόσχεση
ελευθερώσεως, παράγει υποχρέωση για
εκπλήρωση του χρέους μόνο απέναντι
στον οφειλέτη και όχι απέναντι στο δανειστή. Αν αυτός που υποσχέθηκε, σύμφωνα με τη βούληση των μερών, δεν

ανέλαβε τον όλο ενοχικό δεσμό μεταξύ δανειστή και παλαιού οφειλέτη, πρόκειται για απλή σύμβαση ελευθερώσεως (βλ.Β.Βαθρακοκοίλη άρθρο 478 ΑΚ
σελ.6 49, ΕΑ 1853/79 ΝοΒ 27/989).
Στην προκειμένη υπόθεση, με
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την κρινόμενη αγωγή ο ενάγων, ο οποίος είναι εργολάβος-βιοτέχνης μαρμάρινων κατασκευών στο Αγρίνιο, ζήτησε
να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον ο καθένας να του καταβάλουν το
ποσό των 13.074,77€, ως υπόλοιπο της
εργολαβικής αμοιβής του από την κατασκευή του περιγραφόμενου στην αγωγή
έργου –μαρμάρινου τάφου.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με
την εκκαλούμενη απόφαση του έκανε εν
μέρει δεκτή την αγωγή, ως βάσιμη και
κατ’ουσίαν ως προς την πρώτη εναγομένη και ήδη εκκαλούσα εταιρεία, απέρριψε δε ως αβάσιμη κατ’ουσίαν ως προς
τους δεύτερο και τρίτη των εναγομένων.
Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η εναγομένη –εκκαλούσα εταιρεία με την κρινόμενη έφεση της, για
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του
νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση και ν’απορριφθεί η αγωγή, ως αβάσιμη και κατ’ουσίαν ως προς
αυτή-εκκαλούσα.
Από τη χωρίς όρκο εξέταση του
ενάγοντος, στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, που περιέρχεται
στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως
αυτού, την από 15-12-2004 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του αρχιτέκτονα Λ.Φ,
που διενεργήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ.
232/2003 παρεμπίπτουσας απόφασης
του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, καθώς
και από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Το μήνα Μάρτιο του
έτους 2002, στο Αγρίνιο, δυνάμει προφορικής συμβάσεως έργου, που καταρτίστηκε μεταξύ του ενάγοντος και των δευτέρου και τρίτης των εναγομένων –εφεσιβλήτων, ο ενάγων ανέλαβε την κατα-
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σκευή μαρμάρινου μνημείου-τάφου, στο
μνήμα που είχε ενταφιαστεί ο γιος των
πιο πάνω εναγομένων, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του κατά την ώρα εργασίας, σε
πλοίο ιδιοκτησίας της εκκαλούσας, πρώτης εναγομένης ναυτιλιακής εταιρίας παραβρέθηκαν στο μνημόσυνο του νεαρού
Β.Τ στην πόλη του Αγρινίου, τον Απρίλιο του 2002, ανακοίνωσαν στους εφεσίβλητους γονείς του ότι η ναυτιλιακή εταιρία είχε την πρόθεση να καταβάλει το κόστος, προκειμένου να κατασκευαστεί ένα
αξιοπρεπές μαρμάρινο μνημείο για να τιμηθεί η μνήμη του νέου ανθρώπου, που
έχασε τη ζωή του κατά την ώρα εργασίας σε πλοίο της ιδιοκτησίας της.
Οι ως άνω εκπρόσωποι της εκκαλούσας εταιρίας, σε ουδεμία συμφωνία ήρθαν με τον ενάγοντα, εφεσίβλητο εργολάβο για την κατασκευή του μνημείου, όπως
βάσιμα παραπονείται η εκκαλούσα με το
σχετικό λόγο εφέσεως της. Ο ενάγων ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του μαρμάρινου μνημείου, τις οποίες ολοκλήρωσε το
μήνα Ιούλιο του έτους 2002 και εξέδωσε τα
υπ’αριθ. 9/20-7-2002 και 29/24-7-2002 τιμολόγια ποσού 18.883, 46 και 2.995, 42€
αντίστοιχα. Στις 2-7-2002, η εκκαλούσα
κατέβαλε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς
στον ενάγοντα, για την παραπάνω αιτία,
το ποσό των 8.804, 11 €, για λογαριασμό
των οφειλετών και συνεναγομένων της,
γονέων του θανόντος, όπως είχε άλλωστε υποσχεθεί.
Στη συνέχεια ,ο εφεσίβλητος εργολάβος γνωστοποίησε στην εκκαλούσα
το τελικό κόστος του έργου, αποστέλλοντας και τα σχετικά τιμολόγια. Η τελευταία, με την από 27 Αυγούστου 2002
επιστολή της επέστρεψε στον εφεσίβλητο τα τιμολόγια και ζήτησε την ακύρωση τους, ισχυριζόμενη ότι από παραδρομή εκδόθηκαν στο όνομα της εκκαλούσας εταιρίας, καθόσον αυτή ουδέπο-
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τε συμφώνησε με τον εφεσίβλητο εργολάβο την κατασκευή του μνημείου, ούτε
έδωσε παραγγελία σ’αυτόν σχετικά με
το κόστος κατασκευής του εν λόγω οικογενειακού τάφου, τον τρόπο και το είδος της κατασκευής, αλλά ότι συνέδραμε
οικονομικά την οικογένεια Τ. στην κατασκευή του μνήματος από λόγους συναισθηματικούς και μόνο και ηθικής τάξεως.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι, το
μαρμάρινο μνημείο που κατασκευάστηκε
ήταν διπλός οικογενειακός τάφος, πολυτελούς κατασκευής, διατάσεων 2,50Χ2,92
μέτρων με προστατευτικό στέγαστρο, ποιότητα εργασίας πολύ καλή με χρήση μαρμάρου Νάξου πρώτης ποιότητας, επιτύμβια χειροποίητη μαρμάρινη παράσταση διαστάσεων 0,90 Χ 1,20μ., σταυρό από μασίφ μάρμαρο 0,60 Χ 1,20 μ. και με διάφορα εξαρτήματα που συνοδεύουν το μνημείο (ανθοδοχεία, φωτογραφίες και επιγραφές) άριστης ποιότητας.
Η συνολική αξία του ανήλθε, λαμβάνοντας υπ’ όψη τόσο την προαναφερόμενη έκθεση πραγματογνωμοσύνης, όσο

και την από 10-3-2005 τεχνική έκθεση του
πολιτικού μηχανικού Χ.Φ, οι οποίες εκτιμώνται ελεύθερα, στο ποσό των 15.000€.
Η εκκαλούσα είχε ήδη καταβάλει, έναντι
της εργολαβικής αμοιβής του ενάγοντος το
ποσό των 8804,11 €, για λογαριασμό των
εργοδοτών (της οικογένειας Τ.) και απομένει προς πληρωμή το υπόλοιπο από 6.195,
89€, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στον ενάγοντα, εις ολόκληρο,
οι δεύτερος και τρίτη των εναγομένων, με
το νόμιμο τόκο από την επίδοση αγωγής.
Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω,
η κρινόμενη αγωγή πρέπει ν’απορριφθεί
ως ουσιαστικά αβάσιμη, ως προς την
πρώτη εναγομένη ναυτιλιακή εταιρία (εκκαλούσα), σύμφωνα και με την προαναφερόμενη νομική σκέψη (άρθρο 478 ΑΚ).
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που κατέληξε σε διαφορετικό συμπέρασμα και έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή, ως βάσιμη και κατ’ουσίαν ως προς
την εκκαλούσα-πρώτη εναγομένη ναυτιλιακή εταιρία, εσφαλμένα εφάρμοσε το
νόμο και κακώς εκτίμησε τις αποδείξεις.

732/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παύλος Χρονόπουλος, Νικόλαος Λαλιώτης).
Αναπηρία και παραμόρφωση (931 ΑΚ). Έννοια των όρων αυτών. Δεν απαιτείται βεβαιότητα δυσμενούς επιρροής της αναπηρίας ή παραμόρφωσης στο μέλλον του προσώπου. Αρκεί και απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Η αναπηρία
ή παραμόρφωση ως τοιαύτη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζημίας. Προέχον και κρίσιμο είναι το γεγονός της αναπηρίας ή παραμόρφωσης ως βλάβης του σώματος ή της υγείας του προσώπου ως ενός αυτοτελούς εννόμου αγαθού (άρθρο 21 παρ.3 και 6 του Συντάγματος). Κριτήριο για τον προσδιορισμό του ποσού της αποζημίωσης. Επιδίκαση αποζημίωσης για τραυματισμό υπερήλικα που δεν θα έχει τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης. Περιστατικά.

Το κονδύλιο της αγωγής για καταβολή αποζημίωσης ύψους 27.000 ευρώ

,βάση του άρθρου 931 ΑΚ το απέρριψε
ως αόριστο, με την αιτιολογία ότι δεν ανα-
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φέρονται στην αγωγή αφενός μεν το είδος της αναπηρίας της παθούσας, αλλά
και οι ιδιαίτεροι λόγοι και οι τρόποι, εξαιτίας των οποίων γεννιούνται δυσμενείς
συνέπειες στην οικονομική, επαγγελματική και κοινωνική πλευρά της μελλοντικής ζωής της παθούσας δηλαδή ποιο θα
ήταν το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον
της αν δεν μεσολαβούσε η αναπηρία της
και ποιο θα είναι με τη μεσολάβηση αυτής ώστε να προσδιορισθεί το ύψος της
ζημίας κατά το άρθρο 931 ΑΚ.
Επίσης απέρριψε και άλλα κονδύλια που αφορούν δαπάνες της ενάγουσας συνολικού ύψους 1.220, 85 ευρώ
(για αγορά αεροστρώματος κατάκλισης,
μικροκνημικού λειτουργικού νάρθηκα,
φαρμάκων και αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου) με την αιτιολογία ότι τα κονδύλια αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της
παρούσας δίκης αφού δεν περιέχονται
στο αιτούμενο με την αγωγή ποσό των
45.683,50 ευρώ, πράγμα που συνάγεται από την αναλυτική αναφορά και την
άθροιση των δαπανών αυτών που γίνεται στο ιστορικό της αγωγής.
Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται με την υπό κρίση έφεση η ενάγουσα-εκκαλούσα και ζητά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης, με σκοπό την παραδοχή της αγωγής στο σύνολο της. Κατά τη διάταξη του άρθρου 931
ΑΚ «η αναπηρία ή η παραμόρφωση, που
προξενήθηκε στον παθόντα, λαμβάνεται
υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης, αν επιδρά στο μέλλον του».
Ως αναπηρία θεωρείται κάποια
έλλειψη της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, ενώ
ως παραμόρφωση, νοείται κάθε ουσιώδης αλλοίωση της εξωτερικής εμφανίσεως του προσώπου, η οποία καθορίζεται
όχι αναγκαίως κατά τις απόψεις της ιατρικής αλλά κατά τις αντιλήψεις της ζωής.
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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 παραμόρφωση του ανθρώπου, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποτελεί αρνητικό
στοιχείο στα πλαίσια του ανταγωνισμού
και της οικονομικής εξελίξεως και προαγωγής του. Οι δυσμενείς συνέπειες είναι περισσότερο έντονες σε περιόδους
οικονομικών δυσχερειών και στενότητας
στην αγορά εργασίας. Οι βαρυνόμενοι με
αναπηρία ή παραμόρφωση μειονεκτούν
και κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασίας έναντι των υγιών συναδέλφων τους.
Το άρθρο 931 Α.Κ. προβλέπει
επιδίκαση από το δικαστήριο χρηματικής παροχής στον παθόντα αναπηρία ή
παραμόρφωση, εφόσον συνεπεία αυτών
επηρεάζεται το μέλλον του. Η χρηματική αυτή παροχή δεν αποτελεί αποζημίωση, εφόσον η τελευταία εννοιολογικά
συνδέεται με την επίκληση και απόδειξη ζημίας περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς μεταξύ της περιουσιακής καταστάσεως μετά το ζημιογόνο γεγονός εκείνης
που θα υπήρχε χωρίς αυτό.
Εξάλλου, η συνεπεία της αναπηρίας ή παραμορφώσεως ανικανότητα
προς εργασία, εφόσον προκαλεί στον
παθόντα περιουσιακή ζημία αποτελεί
βάση αξιώσεως προς αποζημίωση, που
στηρίζεται στην ΑΚ 929 (αξίωση διαφυγόντων εισοδημάτων). Όμως, η αναπηρία ή παραμόρφωση ως τοιαύτη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζημίας.
Προέχον και κρίσιμο είναι το γεγονός της αναπηρίας ή παραμορφώσε-
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ως ως βλάβης του σώματος ή της υγείας του προσώπου, ως ενός αυτοτελούς
έννομου αγαθού, που απολαύει και συνταγματικής προστασίας, σύμφωνα με
τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 21
του Συντάγματος, όχι μόνο στις σχέσεις
των πολιτών προς το Κράτος, αλλά και
στις μεταξύ τους σχέσεις, χωρίς αναγκαίως η προστασία αυτή να συνδέεται με
αδυναμία πορισμού οικονομικών ωφελημάτων ή πλεονεκτημάτων.
Έτσι, ορθότερη κρίνεται η ερμηνεία της Α.Κ. 931, που την καθιστά εφαρμόσιμη, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται από τη διάταξη η επιδίκαση στον
παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση
ενός εύλογου χρηματικού ποσού ακριβώς λόγω της αναπηρίας ή παραμορφώσεως, χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία, η οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιοριστεί. Το
ποσό του επιδικαζόμενου κατά την Α.Κ.
931 εύλογου χρηματικού ποσού εξευρίσκεται κατ’ αρχήν με βάση το είδος και
τις συνέπειες της αναπηρίας ή παραμορφώσεως αφενός και την ηλικία του παθόντος αφετέρου.
Είναι πρόδηλο, ότι η κατά την ΑΚ
931 αξίωση είναι διαφορετική: α) από την
Α.Κ. 929 αξίωση για διαφυγόντα εισοδήματα του παθόντος, που κατ’ ανάγκη συνδέεται με επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένης περιουσιακής ζημίας, λόγω της
ανικανότητας του παθόντος προς εργασία, και β) από την κατ’ άρθρο 932 χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Είναι αυτονόητο ότι όλες οι παραπάνω αξιώσεις δύνανται να ασκηθούν
είτε σωρευτικά, είτε μεμονωμένα, αφού
πρόκειται για αυτοτελείς αξιώσεις και η
θεμελίωση κάθε μία από αυτές δεν προϋποθέτει αναγκαίως την ύπαρξη μιας
των λοιπών (βλ.Α.Π. 177/2008 ΝΟΜΟΣ).
…Η ενάγουσα στην από 20-6-
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2004 αγωγή της αναφέρει ότι υπέστη συντριπτικό ενδαρθρικό κάταγμα δια υπερκονδυλίου δεξιού μηριαίου οστού και ότι
στο μέλλον θα πρέπει να υποβληθεί, όχι
μόνο σε εγχείρηση αφαίρεσης των υλικών οστεοσύνθεσης, αλλά ακόμα και σε
εγχείρηση ολικής αρθροπλαστικής.
Εξάλλου, αναφέρει επί λέξει: Είναι αυταπόδεικτο ότι από το συντριπτικό κάταγμα του δεξιού ποδιού μου, το
οποίο ουδέποτε θα ιαθεί –αντίθετα πιθανώς θα χρειαστώ ολική αρθροπλαστική-έμεινα ανάπηρη…Αδυνατώ να σταθώ όρθια χωρίς πατερίτσες, αδυνατώ να
βαδίσω χωρίς «Π» ή πατερίτσες, αδυνατώ να πλύνω, να μαγειρέψω, να πλυθώ.
Για όλες τις απλές ανθρώπινες ανάγκες,
χρειάζομαι τη γυναίκα δίπλα μου»
Επομένως, με σαφήνεια προκύπτει από το δικόγραφο της αγωγής
της το είδος της αναπηρίας της. Επίσης
στη σελίδα 17 της αγωγής αναφέρει ότι
το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της,
λόγω της μεσολάβησης της επίδικης σύγκρουσης, θα περιλαμβάνει χρόνιους και
αφόρητους πόνους, οι οποίοι, λόγω της
αβεβαιότητας της αποκατάστασης τους,
την οδηγούν σε κατάθλιψη…
Επιπλέον, το γεγονός ότι θα πρέπει να απασχολεί οικιακή βοηθό με τις
πολυετείς οικονομίες της και την πενιχρή σύνταξη του ΙΚΑ και ότι δε θα μπορεί πλέον να αυτοεξυπηρετείται ,αποτελούν τους ιδιαίτερους λόγους και τρόπους, εξαιτίας των οποίων γεννιούνται
δυσμενείς συνέπειες στην οικονομική,
επαγγελματική και κοινωνική πλευρά της
μελλοντικής ζωής της. Εάν δεν είχε μεσολαβήσει το επίδικο αυτοκινητικό ατύχημα, δεν θα βρισκόταν σε αυτή την άθλια
οικονομική και ψυχολογική κατάσταση.
Ενόψει των παραπάνω, η ένδικη
αγωγή ως προς το κονδύλιο για καταβολή
αποζημίωσης με βάση το άρθρο 931 ΑΚ
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ήταν πλήρως ορισμένη, καθώς περιλάμβανε όλα τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία
που θεμελιώνουν την αγωγική της αξίωση.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που απέρριψε ως αόριστο το
σχετικό κονδύλιο της αγωγής, εσφαλμένα το δικόγραφο της αγωγής εκτίμησε, γι’αυτό ο σχετικός λόγος της έφεσης, με τον οποίο πλήττεται η εκκαλούμενη, αναφορικά με την απόρριψη ως
αορίστου αυτού, θα πρέπει να γίνει δεκτός και να της επιδικασθεί για την αιτία

αυτή ως αποζημίωση, εφάπαξ, το ποσό
των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το
ποσό αυτό είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από άλλη αξίωση αποζημιώσεως,
στηριζόμενο στο άρθρο 931ΑΚ και επιδικάζεται προκειμένου ο παθών να διευκολυνθεί στην επαγγελματική και οικονομική του αποκατάσταση (βλ.Εφ.Πατρών
577/2005, Αχαϊκή Νομολογία 2006 σελ.
730, όπου και παραπέμπει σχετικά στην
ΑΠ 839/93 ΕλλΔνη 36.134 και για περισσότερα στον Κρητικό, 1998, αρ.318 επ).

736/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρήστος Ζαγανάς, Κώστας Κουτσουλέλος, Αλέξανδρος Σούλης).
Συμβιβασμός (για τραυματισμό από αυτοκίνητο). Αν μετά τη σύναψή του επέλθουν
περιστατικά, τα οποία βρίσκονται έξω από κάθε ανθρώπινη πρόβλεψη, σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα μέρη να μην μπορούσαν να τα σκεφθούν, θεωρείται τότε ότι τα περιστατικά δεν αποτέλεσαν αντικείμενο συμβιβασμού. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου
871ΑΚ με σαφήνεια προκύπτει, ότι ο
συμβιβασμός είναι αμφοτεροβαρής σύμβαση, με την οποία οι συμβαλλόμενοι λύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις τους διαφορά ή αβεβαιότητα τους για κάποια
έννομη σχέση, η σύμβαση δε αυτή και
επί εξώδικου και επί δικαστικού συμβιβασμού τερματίζει οριστικά τη διαφορά,
όπως η δικαστική απόφαση τη δίκη και
θεμελιώνει ένσταση ανατρεπτική που
αποκλείει την εκ νέου έρευνα και την
κατά διαφορετικό τρόπο λύση του ζητήματος που ρυθμίστηκε με τον συμβιβασμό (ΑΠ 937/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Όμως στη σύμβαση αυτή οι συμβαλλόμενοι ρυθμίζοντας τις αμοιβαίες
υποχωρήσεις τους προς το σκοπό άρσης της έριδας ή αβεβαιότητας, ξεκινούν
με αφετηρία την υπάρχουσα κατάσταση,

αλλά και την εξέλιξη των πραγμάτων σε
ορισμένη προβλεπτή έκταση ώστε αν τα
πράγματα εξελιχθούν κατά τρόπο διαφορετικό απ’ ότι είχαν προβλέψει τα μέρη,
και ιδίως στην περίπτωση που μετά τη
σύναψη του συμβιβασμού επέλθουν περιστατικά, τα οποία βρίσκονται έξω από
κάθε ανθρώπινη πρόβλεψη, σε τέτοιο
μάλιστα βαθμό, ώστε τα μέρη να μην
μπορούσαν να τα σκεφθούν, θεωρείται
τότε ότι τα περιστατικά δεν αποτέλεσαν
αντικείμενο του συμβιβασμού.
Ειδικότερα επί ζημίας που προκλήθηκε από αυτοκίνητο και συνήφθη
σύμβαση συμβιβασμού μεταξύ του ζημιωθέντος και του υπόχρεου σε αποζημίωση, στην παραπάνω εξαιρετική περίπτωση εμφάνισης μεταγενέστερων
απρόβλεπτων συνεπειών, πρέπει να
υπάρχει μια κραυγαλέα διάσταση μετα-
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ξύ του ποσού του συμβιβασμού και της
ζημίας ώστε η απόκρουση στον ζημιωθέντα περαιτέρω αξιώσεως αποζημιώσεως, λόγω του ήδη γενόμενου συμβιβασμού, να αποτελεί μεγάλη σκληρότητα, η οποία αντίκειται στην καλή πίστη
(ΑΠ 287, 288). Εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της άνω περιπτώσεως,
στο δικαιούχο που συμβιβάσθηκε αναγνωρίζεται μια πρόσθετη αξίωση αποζημιώσεως για τις μεταγενέστερες δυσμενείς συνέπειες του ατυχήματος.
Βέβαια, δεν αποκλείεται να προβλέπεται στο συμβιβασμό ή να συνάγεται ερμηνευτικά από το όλο περιεχόμενο του ότι κατά τον προσδιορισμό του
ύψους της οφειλόμενης αποζημιώσεως ελήφθη από τα μέρη υπόψη η δυνατότητα επέλευσης στο μέλλον και άλλων συνεπειών, οπότε ο ζημιωθείς δεσμεύεται από ένα τέτοιο συμβιβασμό
(βλ. Α. Κρητικού: Αποζημίωση από Αυτοκινητικά ατυχήματα, εκδ.2008, παρ.
43-44, σελ.837, Εφ.Κρήτης 273/2006
Τ.ΝΠ ΝΟΜΟΣ, Εφ.Πατρ. 232/2006
Αχ.Νομ. 2007.47), χωρίς αυτό να συνιστά ή να υποκρύπτει σύμβαση άφεσης
χρέους (αρθρ. 454 ΑΚ), καθόσον τέτοια
σύμβαση δεν μπορεί να γίνει για μελλοντική οφειλή και η παραίτηση από αυτήν έχει μόνο τη σημασία συμφωνίας,
προσδιοριστικής της έκτασης της ενοχής εκ των προτέρων (βλ. ΓεωργιάδηΣταθόπουλου, Αστικός Κώδιξ, στο αρθρ.
454 αρ. 7, Εφ.Κρήτης 273/2006 ό.π.).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Στις 2-12-2004
και περί ώρα 16.00΄, ο ενάγων, ηλικίας
50 ετών, οδηγούσε τη με αριθμό κυκλοφορίας ΖΑΒ-470 δίκυκλη μοτοσικλέτα,
ιδιοκτησίας του επί της Λεωφόρου Διονυσίου Ρώμα της πόλεως της Ζακύνθου,
με κατεύθυνση από την περιοχή Κρυονερίου προς το κέντρο της πόλεως.
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Όταν έφθασε στη διασταύρωση
της άνω οδού με την οδό Μπότσαρη, ο
πρώτος των εναγομένων, που οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΑΕ- 4298
ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, που
ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων
αστική ευθύνη στη δεύτερη των εναγομένων ασφαλιστική εταιρεία, επί της οδού
Μπότσαρη δεξιά ως προς την πορεία της
μοτοσικλέτας, προτιθέμενος να εισέλθει
στην Λεωφόρο Διονυσίου Ρώμα, παραβίασε τη ρυθμιστική της κυκλοφορίας πινακίδα STOP, που υπήρχε διπλή στην
πορεία του και εισήλθε στην τελευταία
αυτή οδό, όπου εκινείτο κανονικά η δίκυκλη μοτοσικλέτα, χωρίς να ελέγξει και
χωρίς να παραχωρήσει προτεραιότητα σ
‘αυτήν, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί
αιφνιδίως στην πορεία της και να επιπέσει με το εμπρόσθιο μέρος του οχήματος
του στη δεξιά πλευρά της μοτοσικλέτας.
Υπό τα περιστατικά αυτά, τα οποία
ουδόλως αμφισβητούν οι εναγόμενοι,
αποκλειστικά υπαίτιος του ατυχήματος είναι ο πρώτος των εναγομένων, ο οποίος
δεν διέκοψε την πορεία του όταν έφθασε
στη διασταύρωση με την Λεωφόρο Διονυσίου Ρώμα, όπως είχε υποχρέωση,
αφού στην πορεία του υπήρχε πινακίδα
STOP, που επέβαλε διακοπή της πορείας
και παραχώρηση προτεραιότητας στα επί
της Λεωφόρου Διονυσίου Ρώμα κινούμενα οχήματα, κατά παράβαση του άρθρου
4 παρ.3α του ΚΟΚ (Ν. 2696/99).
Κατά τη σύγκρουση ανετράπη η
μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε ο οδηγός της, ο οποίος υπέστη συντριπτικό
κάταγμα πτέρνας, κάταγμα έξω σφυρού και εκτεταμένο αιμάτωμα. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», που αντιμετωπίσθηκε με την τοποθέτηση γύψινου επιδέσμου και παγοθεραπεία για την υποχρέωση του αιματώματος. Παρέμεινε
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νοσηλευόμενος μέχρι τις 6-12-2004 και
στη συνέχεια στις 9-12-2004 εισήχθη
στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ¨ΛΑΪΚΟ¨, όπου έγινε χειρουργική αντιμετώπιση. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε κατακερματισμός με μεγάλα οστικά κενά και
έγινε χειρουργική ανάταξη και συγκράτηση με οστεοσύνθεση, τα δε κενά καλύφθηκαν με αποξηραμένα οστικά μοσχεύματα. Μετεγχειρητικά εμφανίσθηκε μερική νέκρωση του δέρματος (βλ.το
με αριθμό πρωτ. 7389/2007 πιστοποιητικό νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, την από 7-12-2004 ιατρική βεβαίωση του ίδιου Νοσοκομείου και
τη με αριθμ. πρωτ. 4854/22-12-2004 ιατρική βεβαίωση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών-Λαϊκό).
Από το ανωτέρω Νοσοκομείο
εξήλθε στις 17-12-2004 με νάρθηκα στο
δεξιό του πόδι και συνεχή παρακολούθηση από τον θεράποντα ιατρό του Ε.Ν
μέχρι τις 22-12-2004, οπότε διαπιστώθηκε ότι τα μοσχεύματα αντιδρούσαν θετικά και επέστρεψε στη Ζάκυνθο, υπό συνεχή παρακολούθηση από τον ιατρό ορθοπεδικό Ν.Π. Στις 7-9-2005, σε επανεκτίμηση της κατάστασης της υγείας του
ενάγοντος από τον θεράποντα ιατρό του
Ε.Ν., διαπιστώθηκε διάχυτο περισφύριο
οίδημα με αδυναμία κινήσεων υποστραγαλικής, στη σχετική δε ιατρική βεβαίωση
του ανωτέρω ιατρού γίνεται λόγος για μακροχρόνια αποκατάσταση σε κατάγματα
του είδους αυτού (βλ. τη με αριθμ., πρωτ.
3207/7-9-2005 ιατρική βεβαίωση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών-Λαϊκό).
Κατόπιν αυτών ο ενάγων άσκησε κατά των εναγομένων την από 16-52005 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ζακύνθου, με την οποία
ζήτησε το συνολικό ποσό των 101.798
ΕΥΡΩ ως αποζημίωση για τη θετική και
αποθετική ζημία που υπέστη καθώς και
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την επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης του από τον
επελθόντα τραυματισμό του.
Πριν από τη συζήτηση της άνω
αγωγής κατά τη δικάσιμο της 22-9-2005,
ο ενάγων, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, προήλθε με την δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, που ενεργούσε και για λογαριασμό του ασφαλισμένου
της (πρώτου των εναγομένων) σε εξώδικο συμβιβασμό (βλ. την από 12-9-2005
εξοφλητική απόδειξη), σύμφωνα με
τον οποίο έλαβε το συνολικό ποσό των
25.000 ΕΥΡΩ σε πλήρη και ολοσχερή
εξόφληση κάθε απαίτησης του από τον
τραυματισμό του (στον οποίο αντιστοιχούσαν 24.850 ΕΥΡΩ) και τις υλικές ζημίες της μοτοσικλέτας του στις οποίες
αντιστοιχούσαν 150 ΕΥΡΩ).
Παράλληλα ο ενάγων, δια του
πληρεξουσίου δικηγόρου του, δήλωσε
ότι δεν διατηρεί καμία άλλη απαίτηση για
μελλοντική ζημία του (θετική ή αποθετική
ή ηθική κτλ) κατά της ασφαλιστικής εταιρίας και του ασφαλισμένου της, άλλως
παραιτείται από κάθε μελλοντική απαίτηση του από τον επελθόντα τραυματισμό του και, τέλος, δήλωσε ότι παραιτείται από το δικόγραφο και το δικαίωμα
της από 16-5-2005 αγωγής ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου.
Κατά το χρόνο σύναψης του συμβιβασμού ο ενάγων ήταν εγχειρισμένος, δεν του είχαν αφαιρεθεί τα υλικά
της οστεοσύνθεσης παρουσίαζε αδυναμία μονοποδικής στήριξης λόγω άλγους και χρησιμοποιούσε βακτηρία χειρός. Όμως στις 18-1-2006 επήλθε απρόβλεπτη δυσμενής εξέλιξη της υγειάς του
ενάγοντος καθόσον παρουσίασε φλεγμονή, ερυθρότητα και οίδημα στην περιοχή της πτέρνας του δεξιού του ποδιού.
Κατόπιν αυτού εισήχθη εσπευσμένα στις
19-1-2006 στο Γενικό Νοσοκομείο Αθη-
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νών-Λαϊκό, όπου διαγνώσθηκε ¨οστεομυελίτης (ΔΕ) πτέρνας¨ και, αφού ακολουθήθηκε η ενδεικνυόμενη θεραπεία,
στις 24-1-2006 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τον καθαρισμό από το
πύον που είχε συσσωρευθεί στην περιοχή του τραυματισμού και την αφαίρεση
των υλικών (σιδήρων) της οστεοσύνθεσης και του τοποθετήθηκαν δύο (2) βελόνες Steinman και ΓΝ/ΚΠΚ για να κολλήσουν τα κόκαλα. Από το άνω Νοσοκομείο εξήλθε στις 27-1-2006 με υποδειχθείσα θεραπευτική αγωγή, βάδιση χωρίς φόρτιση του σκέλους και αποχή από
την εργασία του για δύο (2)ακόμα μήνες.
Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ.
3137/5-7-2006 ιατρική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού του Ε.Ν η αρθρόδεση
της υποστραγαλικής (αστραγαλοπτερνική άρθρωση) έχει πωρωθεί, πλην όμως
ο ενάγων παρουσιάζει επώδυνη δυσκαμψία της ποδοκνημικής στο βάδισμα, η
οποία επηρεάζει την άνεση της βάδισης
και την ορθοστατική. Η εικόνα της κατάργησης των κινήσεων της υποστραγαλικής είναι μόνιμη (λόγω της αρθρόδεσης)
ως και η διόγκωση του οπισθίου ποδός
και ο ενάγων, εκ των πραγμάτων, θα έχει
πρόβλημα άνεσης, στη βάδιση ισοβίως.
Από την παραπάνω ιατρική βεβαίωση προκύπτει, ότι η υγεία του ενάγοντος δεν πρόκειται να αποκατασταθεί
πλήρως, αλλά αντίθετα αυτός θα παραμείνει εφ’ όρου ζωής του ανάπηρος ήτοι
με επώδυνη δυσκαμψία της ποδοκνημικής στη βάδιση και την ορθροστατική και
με διόγκωση του δεξιού ποδιού.
Η μεταγενέστερη δυσμενής κατάσταση της υγείας του ενάγοντος δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί εκ των προτέρων, ώστε όταν έγινε ο ένδικος συμβιβασμός ο ενάγων δεν είχε κατά νου ούτε
ως ενδεχόμενο τη νέα αυτή κατάσταση,
όπως κατέθεσε ρητά και κατηγορηματι-
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κά ο μάρτυρας αποδείξεως Ν.Π, ιατρός
ορθροπεδικός, ο οποίος ήταν από την
πρώτη στιγμή επιλήφθηκε του περιστατικού του τραυματισμού του ενάγοντος.
Η παραπάνω ιατρική βεβαίωση
και η κατάθεση του ανωτέρω μάρτυρα
στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου επαρκούν προς σχηματισμό
πλήρους δικανικής πεποιθήσεως για την
ανωτέρω απρόβλεπτη δυσμενή συνέπεια στη κατάσταση της υγείας του ενάγοντος από τον επελθόντα τραυματισμό
του, ώστε να μη συντρέχει περίπτωση να
διαταχθεί προς τούτο ιατρική πραγματογνωμοσύνη, σωστά δε έκρινε το ίδιο και
το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και με την
εκκαλούμενη απόφαση του απέρριψε
το σχετικό προς τούτο αίτημα των εναγομένων, και, συνεπώς, είναι αβάσιμος
ο σχετικός λόγος της εφέσεως.
Η τελευταία ως άνω χειρουργική επέμβαση και οι άλλες θεραπευτικές
αγωγές, που κρίθηκαν αναγκαίες λόγω
της απρόβλεπτης εξέλιξης της υγείας
του ενάγοντος και η ως άνω δια βίου
αναπηρία του, του επέφεραν στην ψυχολογική του κατάσταση δυσμενείς συνέπειες, ώστε, ενόψει και των συνθηκών
κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα,
της αποκλειστικής γι’ αυτό υπαιτιότητας
του πρώτου των εναγομένων, της φύσης της μετεγχειρητικής επιπλοκής του
ενάγοντος και των εξαιτίας αυτής συνεπειών στην υγεία του, συντρέχει νόμιμη περίπτωση να επιδικαστεί στον ενάγοντα πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την άνω απρόβλεπτη δυσμενή
εξέλιξη της υγείας του, η οποία πρέπει
να προσδιοριστεί στο ποσό των 30.000
ΕΥΡΩ το οποίο υπό τις παραπάνω συνθήκες και λαμβανομένης υπόψη και της
οικονομικής και κοινωνικής καταστάσεως των διαδίκων φυσικών προσώπων,
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κρίνεται ως εύλογο.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που, με την εκκαλούμενη απόφαση του
επιδίκασε στον ενάγοντα για την άνω αιτία το ίδιο ποσό, ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και, συνεπώς, ο μοναδικός λόγος
της αντεφέσεως, με τον οποίο υποστηρίζεται τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί
ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν.
Σε συνέπεια των πιο πάνω αποδειχθέντων περιστατικών κρίνεται αβάσιμος ο ισχυρισμός των εναγομένων περί
ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποιήσεως
του ενάγοντος για το λόγο ότι με τον επικαλούμενο από αυτούς εξώδικο συμβιβασμό ήρθη οριστικά οποιαδήποτε διαφορά των διαδίκων, είτε, δηλαδή αυτή
αναγόταν στο χρόνο μέχρι την κατάρτιση του συμβιβασμού είτε θα προέκυπτε
μεταγενέστερα, δεδομένου ότι και από το
περιεχόμενο του επίμαχου εγγράφου με
σαφήνεια προκύπτει ότι ο συμβιβασμός
απέβλεπε στην άρση μεταξύ των διαδίκων διαφοράς από τις ζημιογόνες συνέπειες του τραυματισμού του ενάγοντος
μέχρι τα τέλη του μηνός Απριλίου 2008,
οπότε κατά τις ιατρικές προβλέψεις θα
αποθεραπευόταν πλήρως ο ενάγων.
Όμως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, τα πράγματα εξελίχθηκαν κατά
τρόπο διαφορετικό απ’ ό,τι ο ενάγων πίστευε για την κατάσταση της υγείας του
κατά την σύναψη του συμβιβασμού και
ούτε μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσε να εμφανισθεί η προαναφερθείσα
δυσμενής συνέπεια στην κατάσταση της
υγείας του, ώστε η τυχόν απόκρουση σ’
αυτόν αξιώσεως για πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
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του θα αποτελούσε μεγάλη σκληρότητα, η οποία υπό τα παραπάνω περιστατικά, αντίκειται στην καλή πίστη.
Βεβαίως, ο ενάγων παραιτήθηκε ρητά και από μελλοντικό δικαίωμα ή
απαίτηση του από τον τραυματισμό του,
πλην όμως η δήλωση του αυτή έγινε υπό
τις προεκτεθείσες συνθήκες δικαιολογημένης άγνοιας των όσων μεταγενέστερα
επρόκειτο να ακολουθήσουν, δηλαδή η
παραίτηση αφορούσε στις απαιτήσεις
του, παρούσες ή μέλλουσες, οι οποίες
ήσαν γνωστές ή προβλέψιμες, με βάσει την τότε κατάσταση της υγείας του.
Επίσης, σε συνέπεια των πιο
πάνω αποδειχθέντων περιστατικών, κρίνεται αβάσιμος και ο έτερος ισχυρισμός
των εναγομένων περί καταχρηστικής
ασκήσεως του δικαιώματος του ενάγοντος, καθόσον η δικαστική επιδίωξη απ’
αυτόν πρόσθετης χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την ανωτέρω απρόβλεπτη δυσμενή εξέλιξη της υγείας του δεν είναι
αντίθετη προς την ΑΚ 281.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που, με την εκκαλούμενη απόφαση του
δέχθηκε τα ίδια και έκανε δεκτή εν μέρει
την αγωγή του εφεσιβλήτου ως βάσιμη και κατ’ουσίαν, απορρίπτοντας τους
προαναφερόμενους ισχυρισμούς, που
παραδεκτά προέβαλαν πρωτόδικα οι
εναγόμενοι-εκκαλούντες και επαναφέρουν στο Δικαστήριο τούτο, ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις και γι’αυτό οι αντίθετοι σχετικοί λόγοι της εφέσεως πρέπει να απορριφθούν
ως αβάσιμοι κατ’ ουσίαν.
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778/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κτενάς, Μάριος Παπαθεοδώρου).
Δάνειο. Στοιχείο για την τελείωση του δανείου η μεταβίβαση του δανείσματος (χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων) κατά κυριότητα από το δανειστή στον οφειλέτη. Συνεπώς τα στοιχεία της αγωγής για την απόδοση του δανείου είναι η καταρτισμένη σύμβαση και η μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. Αν δεν έχει καθορισθεί
ο χρόνος της επιστροφής ή δεν συνάγεται από τις περιστάσεις τότε για να δικαιούται σε
απόδοση ο δανειστής πρέπει να προβεί προηγουμένως σε καταγγελία και να παρέλθει
μήνας από αυτόν. Έννοια της καταγγελίας ενώ μπορεί να γίνει και με την αγωγή. Αντικειμενική σώρευση των αγωγών. Στοιχεία της. Για τον καθορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του δικαστηρίου επιβάλλεται το άθροισμα της αξίας του αντικειμένου των σωρευομένων αιτήσεων να μην υπερβαίνει τη λόγω ποσού καθ’ ύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου (218.1 ΚΠολΔ). Μάρτυρες προς απόδειξη δανείου όταν υπάρχει κατά το χρόνο
της κατάρτισης ηθική αδυναμία (φιλία, συγγένεια κ.λπ) κτήσης εγγράφου. Περιστατικά.

Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ με τη σύμβαση
δανείου, η οποία είναι ενοχική, διαρκής,
αμφοτεροβαρής και άτυπη σύμβαση, ο
ένας από τους συμβαλλόμενους μεταβιβάζει στον άλλο κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα
και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας.
Με βάση τον παραδοτικό χαρακτήρα της συμβάσεως δανείου, η μεταβίβαση του δανείσματος κατά κυριότητα στο δανειολήπτη αποτελεί στοιχείο
για την τελείωση του δανείου. Έτσι, κατά
την έννοια του ανωτέρω άρθρου για τη
σύναψη δανείου απαιτείται να υπάρχει
καταρτισμένη σύμβαση κατά τους όρους
των άρθρων 185-195ΑΚ και μεταβίβαση
της κυριότητας των πραγμάτων. Τα στοιχεία αυτά και μόνον είναι αναγκαία για τη
στήριξη της αγωγής προς απόδοση του
δανείου [ΑΠ 1364/2008, ΑΠ 1802/2007,
ΑΠ 1327/2001 «ΝΟΜΟΣ»].
Περαιτέρω, από τη διάταξη του

άρθρου 807 ΑΚ προκύπτει, ότι τόσον
επί εντόκου όσον και επί ατόκου δανείου,
εάν ο χρόνος αποδόσεως του δεν έχει
ορισθεί από τους συμβαλλομένους, ούτε
συνάγεται αυτός από τις περιστάσεις, ο
δανειστής δεν δικαιούται να ζητήσει την
απόδοση του δανείου αμέσως, όπως
θα συνέβαινε εάν εφαρμοζόταν εν προκειμένω το άρθρο 323 ΑΚ, αλλ’ αντιθέτως, για να δικαιούται σε απόδοση πρέπει να προβεί προηγουμένως σε καταγγελία και να παρέλθει μήνας απ’ αυτήν.
Ως καταγγελία στην περίπτωση
αυτή νοείται η μονομερής [άτυπη] δήλωση βούλησης του ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, που γνωστοποιείται στο άλλο
και συνεπεία της οποίας αφενός μεν καθίσταται απαιτητό το δάνειο μετά την πάροδο της μηνιαίας νόμιμης προθεσμίας,
αφετέρου δε αίρεται [λύεται] για το μέλλον η σύμβαση του δανείου. Η καταγγελία μπορεί να γίνει και με την επίδοση
της αγωγής, οπότε το δάνειο καθίσταται
απαιτητό ένα μήνα μετά την επίδοση της.
Ο νομοθετικός λόγος της ρυθμίσε-
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ως αυτής έγκειται, αφενός μεν εις το ότι η
εφαρμογή, στην προκειμένη περίπτωση
του άρθρου 323 ΑΚ, θα αντέκειτο στις συνήθειες των συναλλαγών, κατά τις οποίες παρέχεται κατά κανόνα, στον οφειλέτη, προθεσμία προς εξόφληση του χρέους σε περίπτωση δανείων, ο χρόνος λήξεως των οποίων ούτε ορίσθηκε υπό των
μερών, ούτε δύναται να συναχθεί από τις
περιστάσεις, αφετέρου δε στη σκέψη ότι
λόγοι επιείκειας επιβάλλουν, να παρέχεται προθεσμία στον οφειλέτη, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το δάνειο για
τον σκοπό για τον οποίον έλαβε αυτό και
συγχρόνως να μεριμνήσει για την απόδοση του [ΕΑ 814/2002 «ΝΟΜΟΣ», ΕΑ
10653/1991 ΕλλΔ 36.660].
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο
218 παρ.1 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 της 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.
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι, επί αντικειμενικής σώρευσης
αγωγών, για τον καθορισμό της καθ’ύλην
αρμοδιότητας του δικαστηρίου επιβάλλεται το άθροισμα της αξίας των αντικειμένων των σωρευόμενων αιτήσεων να μην
υπερβαίνει τη λόγω ποσού καθ’ύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου.
Περαιτέρω, από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 454, 221
παρ.1 εδ. β΄ και 223 ΚΠολΔ προκύπτει
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ότι μετά τη νόμιμη άσκηση της αγωγής ο
περιορισμός του αιτήματος της δεν επιδρά
στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του δικαστηρίου, το οποίο εξακολουθεί να είναι αρμόδιο και μετά τον περιορισμό, έστω και αν,
μετά από αυτόν, η διαφορά υπάγεται στην
καθ’ ύλην αρμοδιότητα του κατώτερου δικαστηρίου [ΕΑ 591/2007 «ΝΟΜΟΣ»].
Επομένως, εφόσον το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση του, έκρινε ότι παραδεκτά σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο οι ανωτέρω αξιώσεις του ενάγοντος, οι οποίες προέρχονται από διαδοχικές προφορικές συμβάσεις δανείου, απορρίπτοντας σιωπηρά τη σχετική περί καθ’ ύλην αναρμοδιότητας του δικαστηρίου, ένσταση του εναγομένου, ορθά τις ανωτέρω διατάξεις ερμήνευσε και εφάρμοσε και συνεπώς πρέπει ν’απορριφθεί ως αβάσιμος ο σχετικός
λόγος εφέσεως του εκκαλούντος.
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των
άρθρων 393 παρ.1 και 394 παρ.1 περ.
β΄ του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι επιτρέπεται το εμμάρτυρο μέσο προς απόδειξη
σύμβασης δανείου, η αξία του αντικειμένου της οποίας υπερβαίνει το από το ως
άνω άρθρο 393 παρ.1 οριζόμενο ποσό,
σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ηθική
αδυναμία για την απόκτηση αποδεικτικού εγγράφου.
Ηθική αδυναμία για την απόκτηση αποδεικτικού εγγράφου υπάρχει, αν
κατά το χρόνο που καταρτίσθηκε η σύμβαση, λόγω σχέσεως, φιλίας, συγγένειας, εταιρικής ή συναδελφικής συνεργασίας, υπηρεσιακής ή οικονομικής εξάρτησης κλπ, η απαίτηση λήψεως αποδεικτικού εγγράφου η συγκεκριμένη περίπτωση θα παρίστατο ως αδικαιολόγητη, σύμφωνα με τις κρατούσες συναλλακτικές
αντιλήψεις [ΑΠ 1402/2008 «ΝΟΜΟΣ»].
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι,
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πολιτικοί μηχανικοί αμφότεροι, διατηρούσαν επαγγελματική συνεργασία και
είχαν μεταξύ τους οικονομικές δοσοληψίες. Μετά από προφορική μεταξύ τους
συμφωνία, ο ενάγων κατέβαλε στον εναγόμενο, κατά διαστήματα, διάφορα χρηματικά ποσά, υπό τη μορφή ατόκου δανείου, για την αντιμετώπιση οικονομικών
δυσχερειών που αντιμετώπιζε.
Ειδικότερα, στις 19-4-2004 κατέβαλε σ’ αυτόν το ποσό των 20.000
ευρώ, στις 21-4-2004 το ποσό των
10.000 ευρώ, στις 31-8-2004 το ποσό
των 10.000 ευρώ. Τα ως άνω ποσά
είχε εμβάσει ο ενάγων στον προσωπικό λογαριασμό που τηρούσε ο εναγόμενος [684002101110785] στο υποκατάστημα της ΑLPHA ΒΑΝΚ στη Λευκάδα,
ενώ την 16-12-2004 κατέβαλε σ’ αυτόν
ποσό 25.000 ευρώ, με την έκδοση της
36229915-3 επιταγής της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, την οποίαν ο εναγόμενος εισέπραξε την ίδια ημέρα. Τα εν λόγω
ποσά, συνολικού ύψους 65.000 ευρώ, ο
τελευταίος ανέλαβε να επιστρέψει στον
ενάγοντα, χωρίς ωστόσο να συμφωνηθεί ορισμένος χρόνος αποδόσεώς τους.
Ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι
θα επιστρέφονταν εντός του έτους 2005,
ουδόλως αποδείχθηκε, καθόσον εξεταζόμενος ο ίδιος ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, κατέθεσε ότι μετά το
2005 - 2006 κλήθηκε από τον εναγόμενο
στο γραφείο του, προκειμένου να βρουν
λύση στην ανωτέρω εκκρεμότητα, χωρίς
ωστόσο να επέλθει οποιαδήποτε μεταξύ τους συμφωνία.
Μετά την επίδοση της υπό κρίση
αγωγής στις 12/1/2007, η οποία επέχει
θέση καταγγελίας της συμβάσεως δανείου, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν
στη μείζονα πρόταση, απορριπτόμενου
του σχετικού ισχυρισμού του εναγομένου,
ο τελευταίος κατέβαλε στον ενάγοντα,
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έναντι του αρχικώς οφειλομένου ποσού
των 65.000 ευρώ, ποσό 51.853,44 ευρώ,
μέσω επιταγής τρίτου, γεγονός που δεν
αμφισβητείται ειδικώς από τον εναγόμενο
[άρθρο 361 ΚΠολΔ], απομένοντας υπολοίπου ποσού 13.146,56 ευρώ, του οποίου αρνείται την εξόφληση.
Ο ισχυρισμός του τελευταίου ότι
η ανωτέρω συνολική οφειλή δεν αφορά σύμβαση δανείου, αλλά προέρχεται από σύμβαση υπεργολαβίας που
είχε καταρτισθεί μεταξύ της εταιρίας με
την επωνυμία «ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ ΜΛΡΙΝΕΣ
ΕΠΕ», μέλος της οποίας είναι ο ενάγων
και της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ», μέτοχος της οποίας είναι ο
εναγόμενος, σύμφωνα με την οποία η
πρώτη ανέλαβε την εκτέλεση του έργου
«Μαρίνα Μεσολογγίου», ανάδοχος της
οποίας ήταν η δεύτερη, ουδόλως αποδείχθηκε από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τον ίδιο έγγραφα και
ειδικότερα την από 6-11-2006 εξώδικη
διαμαρτυρία και την από 22-11-2006 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, η
οποία αφορά απαίτηση της πρώτης ως
άνω εταιρίας για την έκδοση και παράδοση τιμολογίων εκ μέρους της δεύτερης.
Εξάλλου, σι ανωτέρω οικονομικές διαφορές προέκυψαν το έτος 2006,
ενώ οι επίδικες δανειακές συμβάσεις καταρτίσθηκαν το έτος 2004. Η κρίση αυτή
του Δικαστηρίου ενισχύεται και από το
γεγονός ότι τα προαναφερθέντα εμβάσματα έγιναν σε προσωπικό λογαριασμό του εναγομένου και όχι της εταιρίας του, όπως θα έπρεπε, εάν πράγματι αφορούσαν τις μεταξύ των ανωτέρω
εταιριών οικονομικές εκκρεμότητες.
Τέλος, όπως αποδείχθηκε, λόγω
της εταιρικής και συναδελφικής συνεργασίας των διαδίκων, υπήρχε πράγματι ηθική αδυναμία για τη σύνταξη εκ μέρους του
ενάγοντος αποδεικτικών εγγράφων για τις
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ανωτέρω διαδοχικές συμβάσεις δανείου
προσωπικά προς τον εναγόμενο, πλην
όμως η κατάρτιση τους ενισχύεται περαιτέρω από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά
καταθέσεως των εμβασμάτων της ΑLΡΗΑ
ΒΑΝΚ και το σώμα της επιταγής της ΕΤΕ.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δι-

καστήριο που δέχθηκε την ένδικη αγωγή, ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, με συνοπτικότερη αιτιολογία, ορθά το νόμο εφάρμοσε και τις αποδείξεις εκτίμησε και οι
λόγοι της έφεσης, με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι αβάσιμοι
και απορριπτέοι.

782/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θάνος Αμπατζής, Θεόδωρος Χρονόπουλος).
Όταν από το ζημιογόνο γεγονός προέκυψε για τον ζημιωθέντα εκτός από τη ζημία και
κέρδος, τότε εφόσον αυτό τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το ζημιογόνο γεγονός επιβάλλεται με εφαρμογή της από το άρθρο 288 ΑΚ προβλεπόμενης συναλλακτικής καλής
πίστης να συμψηφισθεί το κέρδος αυτό στη ζημία και έτσι η αποζημίωση να περιοριστεί στη διαφορά που θα προκύψει από την αφαίρεση του κέρδους. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 298
Α.Κ. η αποζημίωση αυτή περιλαμβάνει
τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του ζημιωθέντος καθώς και το διαφυγόν κέρδος του. Όταν όμως από το
ζημιογόνο αυτό γεγονός προέκυψε για
το ζημιωθέντα εκτός από τη ζημία και
κέρδος, τότε, εφόσον αυτό τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το ζημιογόνο γεγονός, επιβάλλεται με εφαρμογή της από
το άρθρο 288 Α.Κ. προβλεπόμενης συναλλακτικής καλής πίστης να συμψηφισθεί το κέρδος αυτό στη ζημία και έτσι η
αποζημίωση να περιοριστεί στη διαφορά η οποία θα προκύψει από την αφαίρεση του κέρδους.
Αν από τα διάφορα γεγονότα
προκύπτει το κέρδος και η ζημία αποκλείεται ο καταλογισμός, εκτός αν αυτά
εμφανίζονται και λαμβάνονται υπόψη ως
ενιαίο γεγονός. Η επίκληση συμψηφισμού κέρδους ζημίας αποτελεί ανατρεπτική ένσταση και ο υπόχρεος σε αποζημίωση αν το κέρδος είναι χρηματικό

προτείνει ένσταση συμψηφισμού και αν
δεν είναι χρηματικό ένσταση συνυπολογισμού αυτού στη ζημία (ΑΠ 32/1997
ΕλΔνη 38.1784 Α.Π. 1833/1987 ΝοΒ
36.1643 Α.Π. 1401/1986 ΝοΒ 35.922).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την από 1-10-2003 αγωγή τους, επί της
οποίας έκρινε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση του,
οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι εξέθεσαν ότι προτιθέμενοι να προβούν σε
αγορά και συνένωση των περιγραφομένων σε αυτή δύο οικοπέδων στην περιοχή «Έξω Αγυιά» της Πάτρας για την ανέγερση σε αυτά οικίας για την οικογενειακή τους εγκατάσταση, διαδοχικά κατά
το Μάϊο 1999 και το Μάϊο 2000 δυνάμει
συμβάσεων που συνάψαν με την εναγομένη πολιτικό μηχανικό, ανέθεσαν σε
αυτή αντί αμοιβής την πραγματοποίηση ελέγχου ως προς τους υφιστάμενους
πολεοδομικούς όρους δομήσεως των οικοπέδων αυτών και ιδιαίτερα τη δυνατότητα ανέγερσης οικίας σε αυτά, αφού
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για τη συγκεκριμένη χρήση ενδιαφέρονταν οι ίδιοι και μάλιστα αναφορικά με
το πρώτο οικόπεδο ανέθεσαν στην εναγομένη μηχανικό την εκπόνηση μελέτης
και τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο να πιστοποιούνται οι
όροι δόμησης και η δυνατότητα χρήσης
γης για την ανέγερση κατοικίας. Η εναγομένη μηχανικός εκτέλεσε πλημμελώς
την ως άνω συμβατική υποχρέωση της
και εσφαλμένα τους διαβεβαίωσε προφορικά, αλλά και πιστοποίησε εγγράφως
στο από Ιούνιο 1999 τοπογραφικό διάγραμμα και απόσπασμα εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου που εξέδωσε και
τους χορήγησε, ότι υπάρχει δυνατότητα
χρήσης του οικοπέδου για την ανέγερση κατοικίας.
Πεισθέντες οι ενάγοντες στη διαβεβαίωση αυτή της εναγομένης μηχανικού τους προέβησαν σε αγορά του
πρώτου οικοπέδου δυνάμει του αναφερομένου συμβολαίου αντί τιμήματος
13.000.000 ενώ συμφώνησαν με τον ιδιοκτήτη του δευτέρου οικοπέδου Σ.Κ την
αγορά του αντί τιμήματος 10.980.000
δραχμών που προκατέβαλαν σταδιακά
σε αυτόν. Όταν όμως περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2001 απευθύνθηκαν στην
αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την
έκδοση οικοδομικής άδειας, οι ενάγοντες διαπίστωσαν ότι στα οικόπεδα που
αγόρασαν πολεοδομικά απαγορευόταν
η ανέγερση κατοικίας και η επιτρεπόμενη χρήση γης ήταν για εμπορική στέγη.
Κατόπιν αυτού οι ενάγοντες,
αφού δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα οικόπεδα για το σκοπό για τον
σκοπό για τον οποίο προόριζαν, αναγκάσθηκαν να πωλήσουν αυτά και να προβούν σε αγορά νέου οικοπέδου για την
ανέγερση σε αυτό της οικίας τους. Ισχυρίζονται περαιτέρω οι ενάγοντες ότι συνεπεία της αντισυμβατικής αυτής και
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συγχρόνως παράνομης συμπεριφοράς
της εναγομένης μηχανικού, αφού από
αμέλεια της παρέβη τη συμβατική υποχρέωση της και δεν προέβη σε ενδελεχή έλεγχο, όπως όφειλε ως επαγγελματίας μηχανικός, ζημιώθηκαν κατά τα
ποσά των :1)4.432 ευρώ που κατέβαλαν
ως αμοιβή σε μεσιτικό γραφείο για την
ανεύρεση αγοραστού στον οποίο πώλησαν τα ως άνω οικόπεδα τους κ.λ.π…
υπαιτίως.
Επιδίωκαν κατόπιν αυτών οι ενάγοντες με την αγωγή τους να υποχρεωθεί η εναγόμενη να τους καταβάλει συνολικά τα ποσά των 32.991, 23 ευρώ στον
πρώτο και 49.181,23 ευρώ στη δεύτερη,
νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και να απαγγελθεί κατά της εναγομένης προσωπική κράτηση ως μέσον
εκτέλεσης της απόφασης λόγω της ευθύνης της από αδικοπραξία. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη
απόφαση δέχθηκε εν μέρει την αγωγή
κατά την περί αδικοπραξίας βάση και
επιδίκασε 12.163, 16 ευρώ στον πρώτο και 15.763, 46 ευρώ στη δεύτερη των
εναγόντων. Η αγωγή αυτή ως προς την
πρώτη βάση της που επικαλείται συμβατική ευθύνη της εναγομένης μηχανικού είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 681 επ., 361, 298,
330, 335 και 346 Α.Κ.
Σύμφωνα όμως με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη νομική σκέψη, η συμπεριφορά της εναγόμενης εκκαλούσας, όπως ως άνω εκτίθεται στην
αγωγή, δεν μπορεί παράλληλα να θεμελιώσει και ευθύνη αυτής από αδικοπραξία, γιατί αφεαυτής λαμβανόμενη υπόψη,
χωρίς δηλαδή τη συμβατική σχέση δεν
είναι παράνομη και δεν αποτελεί συγχρόνως και αδικοπραξία, αφού το πταίσμα που προκάλεσε τη ζημία ταυτίζεται
κατά τα άνω με την αθέτηση της συμβά-
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σεως, χωρίς την ύπαρξη της οποίας δεν
είναι παράνομη η συμπεριφορά της εκκαλούσας. Επομένως οι ενάγοντες εργοδότες δεν έχουν δύο συρρέουσες αξιώσεις για αποζημίωση κατά της εναγομένης μηχανικού, αφενός από την αθέτηση της συμβατικής ως άνω υποχρεώσεως της, αφετέρου από την αδικοπραξία.
Επομένως η αγωγή κατά τα το
πιο πάνω κεφάλαιο της για επιδίκαση
χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης που υπέστησαν οι ενάγοντες από την αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά, όπως επικαλούνται
της εναγόμενης μηχανικού να μην εκτελέσει την υποχρέωση της από τη σύμβαση, είναι μη νόμιμη, γιατί η επικαλούμενη παράνομη ενέργεια της εναγομένης
συνιστά αθέτηση μόνον της συμβάσεως
και όχι αδικοπραξία, η οποία θα μπορούσε να έχει τελεστεί και χωρίς την ύπαρξη της επίδικης συμβατικής σχέσης και
κατά συνέπεια δεν δημιουργείται απαίτηση των εναγόντων προς χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (Α.Π.
212/2000 Ελ.Δνη 41.754). Επίσης μη
νόμιμο είναι και το αίτημα περί απαγγελίας προσωπικής κρατήσεως κατά της
εναγομένης αφού δεν υφίσταται ευθύνη
αυτής από αδικοπραξία.
Περαιτέρω η εναγόμενη ενώπιον
του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου προέβαλε προς αντίκρουση της αγωγής και
επαναλαμβάνει με σχετικό λόγο εφέσεως της, ότι οι ενάγοντες από το εκτιθέμενο στην αγωγή τους ζημιογόνο γεγονός
της εκ μέρους αυτής αθέτησης της συμβατικής υποχρεώσεως που είχε αναλάβει και την πώληση των ακινήτων τους
που υποχρεώθηκαν οι ενάγοντες, αφού
δεν τους που υποχρεώθηκαν οι ενάγοντες, αφού δεν τους χρησίμευαν για το
σκοπό που είχαν αγοράσει, εκτός από
την επικαλούμενη στην αγωγή τους ζη-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

μία ότι υπέστησαν από την πώληση των
ακινήτων, παράλληλα ωφελήθηκαν από
το ίδιο ζημιογόνο γεγονός, αφού για την
αγορά των δύο οικοπέδων τους είχαν δαπανήσει το ποσό των 75.556, 16 ευρώ,
ενώ από την πώληση τους εισέπραξαν
το ποσό των 187.820, 98 και έτσι ωφελήθηκαν κατά την διαφορά των 112.264
ευρώ που εισέπραξαν επιπλέον του αρχικού καταβληθέντος τιμήματος. Την ως
άνω ωφέλεια των εναγόντων η εναγόμενη πρότεινε σε συμψηφισμό με την επικαλούμενη από τους ενάγοντες ζημιά.
Η προβαλλόμενη αυτή ωφέλεια τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το επικαλούμενο στην αγωγή ζημιογόνο γεγονός και
τη ζημία που προέκυψε από αυτό, αφού
στηρίζονται στην ίδια αιτία, στην αθέτηση
από την εναγόμενη της συμβατικής υποχρεώσεως και την πώληση των οικοπέδων τους που υποχρεώθηκαν οι ενάγοντες και εκτός από τις δαπάνες που υποβλήθηκαν και τα λοιπά ποσά που ζημιώθηκαν από την ίδια αιτία (πώληση) ωφελήθηκαν και τη διαφορά του επιπλέον τιμήματος που εισέπραξαν αυτοί.
Συνεπώς ο ισχυρισμός αυτός
περί συμψηφισμού κρίνεται νόμιμος
στηριζόμενος στις προαναφερόμενες
διατάξεις των άρθρων 288, 298 και 440
Α.Κ. Επομένως η εκκαλουμένη απόφαση έσφαλε που δέχθηκε τα αντίθετα και
έκρινε ότι η μη εκτέλεση από την εκκαλούσα εναγομένη της συμβατικής υποχρέωσης της συνιστά αδικοπραξία κατά
την έννοια του άρθρου 914 Α.Κ., γιατί
από αμέλεια της παραβίασε παρανόμως
την υποχρέωση που είχε αναλάβει και
ως εκ τούτου το γενικό καθήκον της μη
προκλήσεως σε άλλον ζημίας υπαιτίως
και συνακόλουθα επιδίκασε για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το
ποσό των 1.000 ευρώ σε κάθε ενάγοντα.
Επίσης εσφαλμένα απέρριψε ως
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μη νόμιμη την ως άνω ένσταση της εναγόμενης –εκκαλούσας περί συμψηφισμού ζημίας κέρδους. Κρίνοντας έτσι η
εκκαλουμένη εσφαλμένα εφάρμοσε τις
νομικές διατάξεις που αναλύθηκαν ανωτέρω και οι σχετικοί λόγοι εφέσεως με
τους οποίους η εκκαλούσα παραπονείται για τα σφάλματα αυτά της εκκαλουμένης, πρέπει να γίνουν δεκτοί ως ουσιαστικά βάσιμοι.
Κατ’ ακολουθία η υπό κρίση έφεση πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση και αφού κρατηθεί η υπόθεση και δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό
(άρθρ. 535 παρ.1 Κ.Πολ.Δ) να απορριφθεί ως μη νόμιμο το ως άνω κεφάλαιο
της αγωγής περί χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης και να εξετασθούν κατά τα λοιπά κατ’ ουσία η αγωγή
και η ως άνω ένσταση της εναγομένης
που κρίθηκαν ως άνω νόμιμες…
Η εναγομένη μηχανικός όμως
αθέτησε την υποχρέωση που είχε αναλάβει από τη σύμβαση και δεν πραγματοποίησε τον πολεοδομικό έλεγχο που
της είχαν αναθέσει οι ενάγοντες εργοδότες της και δεν έλεγξε τα ως άνω ερωτήματα που της ετέθηκαν, με αποτέλεσμα
να μην διαπιστώσει ότι στο οικοδομικό
τετράγωνο που βρίσκονταν τα δύο οικόπεδα υπήρχε πολεοδομικός περιορισμός που καθόριζε τη χρήση γης αποκλειστικά για τη διενέργεια χονδρεμπορίου, δηλαδή για εμπορική στέγη, ενώ
απαγορευόταν η ανέγερση κατοικίας.
Αποτέλεσμα της παράλειψης αυτής της εναγόμενης ήταν να διαβεβαιώσει εσφαλμένα τους ενάγοντες εργοδότες της τόσο προφορικά κατά τις επισκέψεις τους στο γραφείο της όσο και εγγράφως με τη σύνταξη του από Ιουνίου
1999 τοπογραφικού διαγράμματος, στο
οποίο καταχώρησε σχετική έγγραφη βε-
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βαίωση, αναφορικά με το πρώτο οικόπεδο, ότι είναι δυνατή και επιτρεπτή η χρήση γης αυτού για την ανέγερση κατοικίας.
Οι ενάγοντες μετά τη διαβεβαίωση αυτή της εναγόμενης μηχανικού τους,
προς την οποία είχαν αναθέσει το σχετικό έλεγχο πείσθηκαν ότι είναι δυνατή η
χρησιμοποίηση των οικοπέδων αυτών
για την ανέγερση οικίας. Γι’ αυτό δυνάμει
του υπ’αριθμ. 65644/19-6-1999 συμβολαίου της συμ/φου Πατρών Ό.Σ-Α προέβησαν σε αγορά σε ποσοστό 50% ο καθένας του ως άνω πρώτου οικοπέδου αντί
τιμήματος 13.000.000 δραχμών (38.151,
14 ευρώ) που κατέβαλαν προς τους πωλητές. Παράλληλα συμφώνησαν με τον
ιδιοκτήτη του ως άνω δευτέρου γειτονικού οικοπέδου των 180 τ.μ. Σ.Κ.να αγοράσουν αυτό αντί τιμήματος 10.890.000
δραχμών (31.958,91 ευρώ), το οποίο τίμημα ανέλαβαν και προκατέβαλαν εξ ολοκλήρου σταδιακά στον ως άνω πωλητή.
Στη συνέχεια όμως, όταν το Σεπτέμβριο 2001 οι ενάγοντες απευθύνθηκαν στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας
για την ανοικοδόμηση της οικίας τους,
πληροφορήθηκαν το πρώτον για τον ως
άνω υφιστάμενο πολεοδομικό περιορισμό, ότι δηλαδή δεν ήταν επιτρεπτή η
χρήση των οικοπέδων τους για την ανέγερση κατοικίας, παρά μόνο για την ανέγερση επαγγελματικής στέγης.
Όταν οι ενάγοντες διαπίστωσαν
το νομικό πρόβλημα που υπήρχε και ότι
δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα
οικόπεδα τους για το σκοπό που προόριζαν αυτά, να ανεγείρουν την οικογενειακή οικία τους, ενώ η εναγόμενη μηχανικός τους είχε διαβεβαιώσει αντιθέτως,
αναγκάστηκαν να μεταπωλήσουν αυτά,
από τον οποίο λόγω υπέστησαν τις επικαλούμενες στην αγωγή τους ζημίες.
Ειδικότερα δυνάμει του 26.041/30-
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7-2002 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου
της συμ/φου Πατρών Β.Ρ οι ενάγοντες
πώλησαν προς τρίτο το πρώτο ως άνω
οικόπεδο τους των 299, 97 τ.μ. Όσον
δε αφορά το δεύτερο οικόπεδο των 180
τ.μ., δεδομένου ότι δεν είχε μεταβιβασθεί
κατά κυριότητα στους ενάγοντες, αυτό
εμφανίζεται να πωλεί ο ιδιοκτήτης του
Σ.Κ με το υπ’αριθμ. 26042/30-7-2002
συμβόλαιο της συμ/φου Πατρών Β.Ρ.
Στην πραγματικότητα όμως την
πώληση και του ακινήτου αυτού επέσπευσαν οι ενάγοντες, οι οποίοι από το
Δεκέμβριο του 2001 είχαν προεξοφλήσει το τίμημα αγοράς αυτού προς τον ως
άνω πωλητή του προς αυτούς και απλώς
απέμενε η σύνταξη του οριστικού συμβολαίου, γι’αυτό και το τίμημα της πώλησης και του δεύτερου ως άνω οικοπέδου εισέπραξαν οι ενάγοντες, όπως τούτο συνομολογείται από τα διάδικα μέρη.
Κατόπιν αυτού οι ενάγοντες προέβησαν σε αγορά νέου οικοπέδου επί του
οποίου ήδη ανεγείρουν την οικία τους. Υποστηρίζουν οι ενάγοντες ότι το τίμημα που
συμφωνήθηκε και εισέπραξαν από την πώληση του πρώτου ως άνω οικοπέδου τους
ανήλθε σε 38.556 ευρώ, ενώ δεν προσδιορίζουν το τίμημα που εισέπραξαν από
την πώληση του δεύτερου οικοπέδου τους.
Στο σημείο αυτό η εναγόμενη μηχανικός επικαλείται την ομολογία των
εναγόντων που συνάγεται από το δικόγραφο της αγωγής τους. Ειδικότερα οι
ενάγοντες υποστηρίζουν στην αγωγή ότι
την πώληση του ενιαίου πλέον οικοπέδου τους ανέθεσαν σε μεσιτικό γραφείο
με την επωνυμία «Ε.Χ Α.Ε.» και δυνάμει της από 8-11-2001 έγγραφης σύμβασης που καταρτίσθηκε μεταξύ τους το
ως άνω μεσιτικό ανέλαβε τη μεσολάβηση στην πώληση του ακινήτου τους αυτού σε τρίτον αντί αμοιβής 2% επί του τιμήματος πωλήσεως που θα επιτευχθεί,
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πλέον Φ.Π.Α. 18%.
Ότι κατόπιν μεσολάβησης του ως
άνω μεσιτικού γραφείου επιτεύχθηκε η
πώληση του ακινήτου των εναγόντων,
οι οποίοι σε εκτέλεση της ως άνω μεσιτικής συμβάσεως κατέβαλαν ως αμοιβή
στο μεσιτικό γραφείο το ποσό των 4.432
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α.
18%, όπως άλλωστε προκύπτει και από
την 40/20-10-2002 απόδειξη παροχής
υπηρεσιών του μεσιτικού γραφείου.
Από το ποσό αυτό, αν αφαιρεθεί
ποσοστό 18% που αναλογεί στο Φ.Π.Α.
από 676 ευρώ το καθαρό ποσό της αμοιβής ανέρχεται σε 3.756 ευρώ. Επομένως με βάση τη μεσιτική σύμβαση που
η αμοιβή του μεσιτικού γραφείου ορίσθηκε σε ποσοστό 2% επί του επιτευχθέντος τιμήματος, συνάγεται ότι η ως
άνω αμοιβή εισπράχθηκε επί τιμήματος
(3.756Χ50=) 187.800 ευρώ.
Έτσι με βάση όσα ως άνω οι
ενάγοντες ομολογούν στην αγωγή τους
(352 Κ.Πολ.Δ.) συνάγεται ότι το τίμημα
που εισέπραξαν αυτοί πραγματικά από
την μεταπώληση του ενιαίου οικοπέδου
τους των 482 τ.μ. ανέρχεται σε 187.800
ευρώ. Την επίτευξη και είσπραξη του ως
άνω τιμήματος επιβεβαιώνει και η μάρτυρας αδελφή της εναγομένης Δ.Γ, εξεταζόμενη στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, η οποία καταθέτει ότι από τον ως άνω μεσίτη Χ. πληροφορήθηκε ότι το οικόπεδο πωλήθηκε
αντί 64.000.000 δραχμών.
Από τα ως άνω συνάγεται ότι οι
ενάγοντες ωφελήθηκαν, αφού τα δύο ως
άνω τμήματα (οικόπεδα) του ενιαίου οικοπέδου τους που πώλησαν στη συνέχεια είχαν οι ίδιοι αγοράσει, όπως προαναφέρθηκε αντί 13.000.000 +10.980.000
=23.980.000 δρχ. ή 70.374,17 ευρώ και
έτσι ωφελήθηκαν την επιπλέον διαφορά που εισέπραξαν από 187.800 μείον
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70.374, 17=117.424, 83 ευρώ που αποτελεί κέρδος αυτών.
Έτσι από το ίδιο ζημιογόνο γεγονός της αθέτησης από την εναγομένη
μηχανικό της συμβατικής υποχρέωσης
αυτής που υποχρέωσε τους ενάγοντες
εργοδότες της σε πώληση του ακινήτου
τους, προέκυψε και κέρδος των τελευταίων αυτών, το ως άνω ποσό των 117.425,
83 ευρώ, το οποίο κέρδος τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την ως άνω ζημία, αφού

προέκυψαν από την ίδια αιτία.
Έτσι το ποσό αυτό του κέρδους
συμψηφιζόμενο κατά τη βάσιμη ένσταση της εναγόμενης με την επικαλούμενη
από τους ενάγοντες ζημία από 82.182,
46 ευρώ (82.182, 46-117.425, 83) υπερκαλύπτει αυτή και ουδεμία αξίωση αποζημιώσεως των εναγόντων απομένει πλέον. Συνεπώς η υπό κρίση αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.

805/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας -Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Τσαούσογλου, Νικόλαος Λαλιώτης).
Ψυχική οδύνη. Δικαιούνται και οι πεθερός, γαμπρός, νύφη. Όχι όμως οι σύζυγοι των
αδελφών και τα παιδιά των αδελφών καθώς και τα αδέρφια των γονέων. Οι μνηστοί
δικαιούνται. Έξοδα κηδείας. Τα περιλαμβάνουν.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 932
εδ γ΄ του ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου από αδικοπραξία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης.
Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται
προσδιορισμός του όρου ¨οικογένεια¨
του θύματος, προφανής γιατί ο νομοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει κατά τρόπο δεσμευτικό τα όρια του θεσμού, ο
οποίος από τη φύση του κρίνεται, κατ’
ανάγκη από τις επιδράσεις των κοινωνικών διαφοροποιήσεων κατά τη διαδρομή του χρόνου.
Κατά την αληθή όμως έννοια της
εν λόγω διατάξεως, που απορρέει από
το σκοπό της θεσπίσεως της, στην οικογένεια του θύματος περιλαμβάνονται οι
εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς του θανόντος, που δοκιμάστηκαν
ψυχικά από την απώλεια του και προς

ανακούφιση του ηθικού πόνου των οποίων στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως
του αν συζούσαν μαζί του ή διέμεναν χωριστά (βλ ΟλΑΠ 21/2000, ΑΠ 1362/2007
ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 723/2002 ΕλλΔικ 44, 708).
Με την έννοια αυτή οι μεν αγχιστείς πρώτου βαθμού (πεθερός, γαμπρός, νύφη) περιλαμβάνονται στην οικογένεια του θύματος, ενώ οι αγχιστείς
πέραν του πρώτου βαθμού, όπως οι σύζυγοι των αδελφών (2ος βαθμός εξ αγχιστείας εκ πλαγίου) και τα παιδιά των αδελφών, καθώς και τα αδέλφια των γονέων,
θείοι (3ος βαθμός εξ αίματος εκ πλαγίου) δεν περιλαμβάνονται στην οικογένεια αυτή (βλ. ΑΠ 868/2002 ΝοΒ 51, 55).
Το πόρισμα τούτο ενισχύεται και
από τις διατάξεις των άρθρων 57 εδ. β΄ και
59ΑΚ, οι οποίες προσεγγίζουν εγγύτερα το
ζήτημα και καθορίζουν περιοριστικώς τα
πρόσωπα, που δικαιούνται να ζητήσουν
την προστασία της προσωπικότητας του
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αποθανόντος προσώπου και την επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονται τα παραπάνω πρόσωπα
(ΟλΑΠ 21/2000, ΑΠ 847/2007 ΝΟΜΟΣ).
Κατ’ ανάλογη εφαρμογή της ως
άνω διατάξεως, οι μνηστοί, ως πρόσωπα συνδεόμενα με το θύμα με στενή σχέση αγάπης και αφοσίωσης, πρέπει να δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση για την εξισορρόπηση των δημιουργούμενων από την απώλεια του θύματος δυσμενών καταστάσεων και συνεπειών (ΑΠ 1071/2002 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ
3413/2001 ΕλλΔνη 2001.1359).
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 928 εδ. α΄ ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει τα έξοδα κηδείας σ’ εκείνον που κατά το νόμο βαρύνεται με αυτά. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, σε συνδυασμό και προς
τη διάταξη του άρθρου 1831 ΑΚ, τα έξοδα κηδείας του θανατωθέντος, ήτοι όλες
τις γενόμενες δαπάνες για τον ενταφιασμό, οι οποίες τελούν σε άμεση αιτιώδη
σχέση προς το θάνατο του και είναι ανάλογες προς την κοινωνική του θέση, δικαιούνται να αξιώσουν από τον υπεύθυνο του θανάτου του εκείνοι οι οποίοι φέρουν αυτά κατά το νόμο και είναι κληρονόμοι του ή οι προς διατροφήν του υπόχρεου ή ένας εξ αυτών, εφόσον πράγματι κατέβαλε αυτά, δεδομένου ότι η αξίωση αυτή έχει τον χαρακτήρα της αποζη-

μιώσεως και δεν επιδιώκεται με κληρονομικό δικαίωμα, ως στοιχείο της κληρονομιάς, ώστε να χωρήσει επιμερισμός της με βάση την κληρονομική μερίδα (ΑΠ 1590/1980 ΝοΒ 29.895, ΕφΘεσ
1735/1993 ΕλλΔνη).
Για το ορισμένο δε της αγωγής,
με την οποία ζητείται η επιδίκαση των
εξόδων της κηδείας στον καταβαλόντα
κληρονόμο, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται αναλυτική εξειδίκευση τους (Εφ.
θεσ. 1506/2003 Αρμ. 2003. 1760, ΕφΠειρ. 530/94 ΕΣυγκΔ 1995.325, ΕφΔωδ
96/2004 ΝΟΜΟΣ).
Στα έξοδα κηδείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, όπως έχει κριθεί από
τη νομολογία και υποστηρίζεται επίσης
στη θεωρία και οι δαπάνες για την αγορά φέρετρου, λουλουδιών, δημοσίευση
νεκρώσιμων αγγελιών σε εφημερίδες, η
δαπάνη για την τέλεση της νεκρώσιμου
ιεροπραξίας (δικαιώματα ναού, αμοιβές
θρησκευτικών λειτουργών και ψαλτών),
την μεταφορά του νεκρού στο νεκροταφείο, δικαιώματα νεκροταφείου για την
ταφή, δικαιώματα του γραφείου τελετών
(ΕφΑθ 920/1986 ΕλλΔνη 28.472, ΕφΑθ
7364/1986 ΑρχΝ 1987.583).
Δεν περιλαμβάνονται όμως η δαπάνη για τη διακόσμηση του ναού με
άνθη και η δαπάνη για την τέλεση μνημόσυνου (βλ. Αθανάσιο Κρητικό αρ.
507 –ΕφΑθ 2014/2000 ΕλλΔνη 42.1647,
ΕφΑθ 280/2000 ΕλλΔνη 42.172, ΕφΘεσ
2513/1999 Αρμεν.).

813/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.
Αναστασία Παπαθανασοπούλου).
Δημόσια κτήματα. Αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας (αρθ. 4 ν.3027/2003) στα αστι-
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κά ακίνητα, στο νομέα αυτών αν α)νέμεται το ακίνητο μέχρι 29/3/2003 αδιαταράκτως
για 10 έτη με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του,
που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23/2/1945 εκτός αν είναι κακόπιστος ή
β)αν το νέμεται μέχρι της έναρξης ισχύς του νόμου αυτού αδιαταράκτως επί 30 έτη
εκτός αν είναι κακόπιστος. Στο χρόνο της νομής προσμετράται ο χρόνος του δικαιοπαρόχου. Δηλαδή αναγνωρίζεται στους ιδιώτες το δικαίωμα να επικαλεσθούν τρόπο
κτήσης κυριότητας έναντι του ελληνικού δημοσίου με χρησικτησία τακτική ή έκτακτη
κατά την κτήση της αυτών ή του δικαιοπαρόχου τους, εκτός αν κατά την κτήση της
νομής ήταν κακόπιστοι.

Σημαντική ρωγμή στις διατάξεις
για την προστασία των δημοσίων κτημάτων επέφερε η διάταξη του άρθρου
4 του Ν.3127/2003 κατά την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας στα
αστικά ακίνητα στο νομέα αυτών έναντι
του Δημοσίου, εφόσον :α) νέμεται μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού,
(19.3.2003) 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 αν
κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε
κακή πίστη ή β)νέμεται μέχρι την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση
της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο
χρόνο της νομής που ορίζεται στις περιπτώσεις α και β προσμετράται και ο χρόνος νομής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νομέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του ΑΚ.
Η συγκεκριμένη διάταξη τέθηκε κατά
την τροποποίηση του Ν.2308/1995 και
2664/1998 προκειμένου να αρθούν οι
αμφισβητήσεις που προέκυψαν κατά τη
σύνταξη του κτηματολογίου των διαφόρων κυριότητας μεταξύ του Δημοσίου και
των ιδιωτών σε ακίνητα τα οποία κατείχαν από πολλών ετών και αμφισβητούσε

την κυριότητα τους το Δημόσιο.
Ουσιαστικά με τη διάταξη αυτή
αναγνωρίζεται και στους ιδιώτες το δικαίωμα να επικαλεστούν τρόπο κτήσης κυριότητας την τακτική ή έκτακτη χρησικτησία σε βάρος του Δημοσίου κατ’ απόκλιση της γενικής αρχής ότι δεν χωρεί χρησικτησία κατά του Δημοσίου, με μόνη τη
διαφοροποίηση από το άρθρο 1045 ΑΚ
ότι πρέπει να συντρέχει κατά την κτήση
της νομής το στοιχείο της καλής πίστης.
Στην προκειμένη περίπτωση η
ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη με την από
11.9.2006 αγωγή της ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου ισχυρίσθηκε ότι
είναι αποκλειστική κυρία νομέας και κάτοχος των περιγραφομένων δύο ακινήτων-οικοπέδων κειμένων στα οικοδομικά τετράγωνα 2882 και 2881 του σχεδίου πόλεως του Δήμου Πατρών, τα οποία
περιήλθαν σε αυτή το πρώτο από επαχθή αιτία και συγκεκριμένα από αγορά
με το 48581/30.3.1974 αγοραπωλητήριο
συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πατρών Ν.Λ που μεταγράφηκε νόμιμα στα
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών. Το δε δεύτερο επίδικο ακίνητο απέκτησε από εκ διαθήκης κληρονομία του συζύγου της Β.Σ που πέθανε στις
4.5.2006, του οποίου την κληρονομία αποδέχθηκε νόμιμα, ενώ στον ίδιο το επίδικο
αυτό ακίνητο περιήλθε επίσης από επαχθή
αιτία, δυνάμει του 48580/30.3.1974 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του ίδιου ως
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άνω συμ/φου που μεταγράφηκε νόμιμα.
Ότι από της περιελεύσεως σε αυτούς των δυο επιδίκων ακινήτων και από
τη μεταγραφή των ως άνω συμβολαίων
κτήσεως (1.4.1974) νέμονται συνεχώς και
αδιαταράκτως τα ακίνητα, η ίδια η ενάγουσα το πρώτο επίδικο και ο δικαιοπάροχος
σύζυγος της το δεύτερο, μέχρι τον ως άνω
θάνατο του ο τελευταίος, με το να ενεργούν
επί αυτών πράξεις νομής που αρμόζουν
στη φύση και τον προορισμό τους ως οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως, ενώ μετά το
θάνατο του συζύγου της, η ενάγουσα συνέχισε πλέον να νέμεται και τα δύο επίδικα, με νόμιμο τίτλο τα ως άνω συμβόλαια
κτήσεως από επαχθή αιτία που καταρτίσθηκαν και μεταγράφηκαν μετά το έτος
1945, το πρώτο στο πρόσωπο της ίδιας
ενάγουσας και το δεύτερο του δικαιοπαρόχου συζύγου της, το χρόνο νομής του
οποίου προσμετρά στον ίδιο χρόνο η ενάγουσα έχοντας και οι δύο στο χρόνο κτήσης της νομής αυτών την ειλικρινή πεποίθηση, όχι από βαριά αμέλεια, ότι απέκτησαν την κυριότητα αυτών.
Από τους ως άνω λόγους η ενάγουσα υποστήριξε ότι η ίδια και ο δικαιοπάροχος σύζυγος της κατέστησαν κύριοι των επιδίκων ακινήτων του πρώτου η ίδια και του δευτέρου ο σύζυγος
της και μετά το θάνατο του τελευταίου
κατέστη αυτή κυρία και των δύο επιδίκων. Ότι κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης της περιοχής του Δήμου Πατρέων η ενάγουσα και ο δικαιοπάροχος σύζυγος της υπέβαλαν εμπροθέσμως δηλώσεις ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας τους ως άνω τίτλους τους προς
τον Οργανισμό Κτηματογραφήσεως…
(ΟΚΧΕ). Πλην όμως κατά τις καταχωρισθείσες πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία του Δήμου Πατρέων καταχωρήθηκαν τα ακίνητα αυτά το πρώτο με
ΚΑΕΚ 061675701001/0/0 και το δεύτερο
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με ΚΑΕΚ 061675702991/0/0 με δικαιούχους όχι τους ίδιους σύμφωνα με τις ως
άνω δηλώσεις τους, αλλά το εναγόμενο και ήδη εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο.
Επεδίωκε κατόπιν αυτών με την
αγωγή της η ενάγουσα να αναγνωρισθεί
κυρία των δύο επιδίκων ακινήτων και να
διαταχθεί η διόρθωση ως προς αυτά των
πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών, ώστε να αναγραφεί κυρία και δικαιούχος αυτών η ίδια, αντί του αναγραφόμενου
Δημοσίου. Η αγωγή με το περιεχόμενο που
προαναφέρθηκε, κρίνεται νόμιμη ως αγωγή από τα άρθρα 6 παρ.2 ν.2664/1998, 4 ν.
3127/2003, 1033, 1719, 1192, 1193, 1198
ΑΚ, η οποία με την εκκαλουμένη απόφαση έγινε δεκτή.Κατά της απόφασης αυτής
και για τους αναφερόμενους λόγους παραπονείται το εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο και
ζητεί την εξαφάνιση της και την απόρριψη
της εναντίον του αγωγής.
Περαιτέρω για την προκειμένη αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 του
ν.2664/1998 που αίτημα έχει την αναγνώριση της κυριότητας των ακινήτων
έναντι του Ελληνικού Δημοσίου προηγήθηκε η απαιτούμενη προδικασία του
άρθρου 24 του ν.2752/1999 με την επίδοση της από 3.10.2006 αίτησης θεραπείας, συνοδευόμενη από τους τίτλους
κτήσεως ως άνω συμβόλαια, τοπογραφικό διάγραμμα και λοιπές αποδείξεις
(βλ. 10474Β/19.10.2006 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας Αθηνών Θ.Σ προς τον Υπουργό Οικονομικών), ενώ στη συνέχεια η επίδοση στον
ίδιο Υπουργό της υπό κρίση αγωγής,
όταν και ολοκληρώθηκε η άσκηση της
(215 παρ.1 ΚΠολΔ) έγινε μετά την πάροδο εξαμήνου σύμφωνα με την αριθμ.
8401/7.6.2007 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Δ.Α.
Συνεπώς ο πρώτος λόγος της υπό
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κρίση έφεσης με τον οποίο προβάλλεται
απαράδεκτα της αγωγής λόγω μη τηρήσε-

ως της ως άνω διοικητικής προδικασίας κρίνεται αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.

825/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μαρίνος Σκανδάμης, Ελένη Κιέκα).
Χρησιδάνειο. Είναι σύμβαση ενοχικού χαρακτήρα και δύναται να καταρτισθεί και ατύπως έστω και αν αφορά ακίνητο. Ο χρήστης του ακινήτου δύναται να το αναζητήσει είτε
με την αγωγή από το χρησιδάνειο είτε με διεκδικητική αγωγή που βασίζεται στο δικαίωμα κυριότητας. Η διεκδικητική αγωγή γεννιέται όχι από την παραλαβή του πράγματος
αλλά από τότε που ο χρησάμενος παύει να νέμεται για λ/σμό του χρήστη και νέμεται
για τον εαυτό του και έλαβε γνώση ο χρήστης. Η επιμονή του χρησάμενου να χρησιμοποιεί το ακίνητο παρά τις αντιρρήσεις του χρήστη, συνιστά αποβολή από τη νομή του.

Επειδή από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 247, 249, 251,
982, 1045, 1095 και 810, 816, 817 ΑΚ
προκύπτει ότι επί συμβάσεως χρησιδανείου, που φέρει ενοχικό χαρακτήρα και
δύναται να καταρτισθεί και ατύπως έστω
και αν αφορά ακίνητο, εάν ο χρήστης είναι κύριος του χρησιδανεισθέντος πράγματος, δύναται να αναζητήσει τούτο είτε
με την αγωγή από το χρησιδάνειο, είτε
με τη διεκδικητική, που βασίζεται στο δικαίωμα κυριότητας του.
Και η μεν από το χρησιδάνειο αγωγή κατά του λήπτου προς απόδοση του
πράγματος γεννιέται και είναι δικαστικά
επιδιώξιμη με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου ή εάν δεν ορίσθηκε διάρκεια
της συμβάσεως, αμέσως μόλις ο χρησάμενος κάνει χρήση του πράγματος ή πε-

ράσει ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούσε να κάνει χρήση, οπότε αρχίζει η παραγραφή αυτής, η δε από το δικαίωμα κυριότητας πηγάζουσα διεκδικητική αγωγή
κατά του κατέχοντος το πράγμα από την
ως άνω αιτία, γεννιέται και είναι δικαστικά
επιδιώξιμη όχι από την παραλαβή του με
βάση τη σύμβαση χρησιδανείου, οπότε ο
χρησάμενος νέμεται αυτό ως άμεσος αντιπρόσωπος και για λογαριασμό του χρήστη, αλλά από την ως άνω λήξη του δικαιώματος προς χρήση ή και πριν από αυτήν,
αφότου ο χρησάμενος, αντιποιούμενος τη
νομή του τελευταίου, έπαυσε να κατέχει το
πράγμα για λογαριασμό εκείνου και το νέμεται για δικό του λογαριασμό, του γεγονότος δε τούτου έλαβε γνώση ο χρήστης
(Ολ.ΑΠ 170/2003, Α.Π. 757/2008 ΝΟΜΟΣ, 805/73).

831/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άγγελος Πίγκας, Γεώργιος Νικολόπουλος).
Σύμβαση έργου. Καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη (700ΑΚ). Η καταγγελία
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μπορεί να γίνει μέχρι την πραγματική εκτέλεσή του και χωρίς υπαιτιότητα του
εργολάβου και χωρίς αιτιολογία. Η τυχόν αναλήθεια των λόγων της καταγγελίας δεν
επηρεάζει το κύρος της καταγγελίας. Καταγγελία σιωπηρή (με ανάθεση της συνέχισης
κατασκευής του έργου σε άλλον εργολάβο). Ο εργολάβος έχει αξίωση καταβολής της
συμφωνημένης αμοιβής για το τμήμα του έργου που εκτέλεσε.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου
700 ΑΚ, ο εργοδότης έχει δικαίωμα έως
την αποπεράτωση του έργου να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση. Αν γίνει καταγγελία οφείλεται στον εργολάβο η συμφωνημένη αμοιβή, αφαιρείται
όμως απ’ αυτή η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη ματαίωση της σύμβασης,
καθώς και οτιδήποτε άλλο ωφελήθηκε ο
εργολάβος από άλλη εργασία του ή παρέλειψε με δόλο να ωφεληθεί.
Από τις διατάξεις αυτές σαφώς
προκύπτει, ότι ο εργοδότης μπορεί, κάνοντας χρήση του δικαιώματος, που του
παρέχουν οι διατάξεις αυτές, να προβεί στην καταγγελία της εργολαβικής
σύμβασης. Το δικαίωμα δε αυτό μπορεί
να ασκήσει οποτεδήποτε, και μετά την
άπρακτη παρέλευση της συμβατικής
προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την πραγματική εκτέλεση του, χωρίς
μάλιστα να απαιτείται γι’ αυτό πταίσμα
του εργολάβου, δηλαδή υπερημερία του.
Αν ο εργοδότης ασκήσει την καταγγελία του άρθρου 700 ΑΚ, οφείλει να
καταβάλει στον εργολάβο (και μάλιστα
ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του στη μη
εμπρόθεσμη παράδοση του έργου και
ανεξάρτητα ακόμη από την παράδοση ή
μη του μέρους του έργου που εκτελέστηκε) την αμοιβή, η οποία έχει συμφωνηθεί.
Συνεπώς, η καταγγελία και η συνακόλουθη ανατροπή της συμβατικής σχέσης για το μέλλον, αφού δεν έχει ανάγκη
αιτιολογίας, απόκειται στην απόλυτη ελευθερία βούλησης του εργοδότη, ο οποίος
δεν έχει ανάγκη να εξηγήσει ή να δικαιολογήσει την απόφαση του για την καταγ-

γελία της σύμβασης, ενώ η τυχόν αλήθεια
ή αναλήθεια των λόγων, οι οποίοι τον οδήγησαν στην καταγγελία της σύμβασης δεν
επηρεάζει το κύρος της καταγγελίας.
Η καταγγελία συνιστά δικαιοπραξία μονομερή, απευθυντέα, αμετάκλητη, αναιτιώδη δηλαδή δεν συναρτάται
με ορισμένη δικαιολογία ή προϋπόθεση
και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και για
οποιαδήποτε λόγo, όπως προαναφέρθηκε. Είναι άτυπη και μπορεί να γίνει και σιωπηρά, αρκεί η βούληση του εργοδότη
για έλλειψη δέσμευσης του στο μέλλον να
συνάγεται αναμφίβολα από τις περιστάσεις (ΑΠ 1743/2008, ΑΠ 233/2006 ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ, Εφ.Αθ. 225/2009 ΕλλΔνη 50,
606 ΕφΑθ. 1488/2007 ΕλλΔνη 48.939).
Στην προκείμενη περίπτωση, με
την από 28-3-2005 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση,
κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου της,
ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος εξέθεσε,
ότι με σύμβαση μίσθωσης έργου, που
συνήψε με τους νόμιμους εκπροσώπους
του εναγομένου και ήδη εκκαλούντος
κατά μήνα Οκτώβριο 2002, ανέλαβε,
έναντι αμοιβής του, την ανακατασκευή
της ενταύθα και επί της οδού Αμερικής
αρ. 77 κείμενης οικοδομής της κυριότητας του εναγομένου, με δικά του υλικά
και εργοτεχνικό προσωπικό.
Ότι το έργο συμφωνήθηκε να
εκτελεστεί μέχρι τις 31-12-2003, η δε
καταβολή της αμοιβής του συμφωνήθηκε να γίνεται τμηματικά, ανάλογα και
κατά την εκτέλεση των εργασιών άρχισε περί τις αρχές του μηνός Ιανουαρίου
2003 και ότι κατά μήνα Ιούλιο του ιδίου
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έτους, πριν την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος έργου, ο εναγόμενος έπαυσε να αποδέχεται στη συνέχιση των εργασιών από αυτόν (ενάγοντα) και ανέθεσε την εκτέλεση των υπολοίπων για
την αποπεράτωση του έργου εργασιών
σε άλλον εργολάβο, καταγγέλοντας έτσι
σιωπηρά την άνω εργολαβική σύμβαση.
Με βάση το ιστορικό αυτό ζήτησε ο ενάγων να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει το ποσό των
100.364, 89 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής,
που αποτελεί το υπόλοιπο της συμφωνημένης αμοιβής του για το τμήμα του
έργου που κατασκευάσθηκε, ως δικαιούχος της ως άνω αξιώσεως από τη μεταξύ τους σύμβαση μίσθωσης έργου και
επικουρικώς, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την
εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε νόμιμη την αγωγή κατά την κύρια βάση της,
με έρεισμα τις διατάξεις των άρθρων 681,
694 και 346 ΑΚ, στη συνέχεια δε, μετά
από εκτίμηση των αποδείξεων, τη δέχθηκε

κατά ένα μέρος ως και ουσιαστικά βάσιμη.
Όμως, μετά από τα νομικά δεδομένα της προηγούμενης σκέψης, είναι προφανές ότι η αγωγή κατά την κύρια βάση της ως νόμιμο έρεισμα είχε την
καταγγελία της εργολαβικής σύμβασης
από τον εναγόμενο και στηριζόταν στις
διατάξεις των άρθρων 681, 700 και 346
ΑΚ και, συνεπώς, με την προϋπόθεση
ότι είναι αληθινά τα όσα εκτίθενται στην
αγωγή, ο ενάγων έχει αξίωση καταβολής
της συμφωνημένης αμοιβής του για το
τμήμα του έργου που εκτέλεσε.
Έσφαλε, συνεπώς, στην κρίση
της για τη νομική βασιμότητα της αγωγής
η εκκαλούμενη απόφαση και πρέπει, χωρίς να εξαφανισθεί, αφού στο στάδιο αυτό
δεν προκύπτει σφάλμα της σε σχέση με
την ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής,
η οποία περιέχει, όπως προαναφέρθηκε, τα στοιχεία των διατάξεων στις οποίες πραγματικά στηρίζεται με πληρότητα,
να ερευνηθεί κατά την εξεταζόμενη κύρια
βάση της στα πλαίσια των διατάξεων αυτών (Εφ.Αθ. 8950/1993 ΕλλΔνη 25.1039,
Εφ.Αθ 2616/1987 ΕλλΔνη 29.150, Εφ.Αιγ.
127/1985 ΕλλΔνη 26.1203).

857/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Λεκέας, Φαίδων Κουλούρης).
Αφηρημένη αναγνώριση χρέους. Το έγγραφο είναι απαραίτητο και αναφέρεται σε χρέος υφιστάμενο και δημιουργεί ενοχή ανεξάρτητη από την αιτία του. Έγγραφη υπόσχεση ή δήλωση
αναγνωρίσεως που δεν αναφέρει την αιτία του χρέους, εν αμφιβολία θεωρείται ότι έγινε με
τέτοιο σκοπό(873 εδ.β ΑΚ). Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ερμηνευτικός κανόνας η δικαιοπραξία θεωρείται αναιτιώδης. Άρα αν υπάρχει δήλωση που αναφέρει την αιτία, δεν μπορεί
δικαστής να καταλήξει στην κρίση ότι πρόκειται για αναιτιώδη σύμβαση, αν δεν διαπιστωθεί
από το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο απαιτείται γιαυτή, σαφής και αναμφίβολη θέληση
των δικαιοπρακτούντων για δημιουργία ενοχής ανεξάρτητα από την αιτία. Η σύμβαση της αναγνωρίσεως δημιουργεί νέα ενοχική σύμβαση που αποτελεί ιδιαίτερη βάση αγωγής και ο εναγόμενος οφειλέτης δεν μπορεί να προτείνει ενστάσεις από την παλαιά σύμβαση. Περιστατικά.
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Από τη διάταξη του άρθρ. 873 εδ.
α’ Α.Κ. σαφώς προκύπτει, ότι η αφηρημένη αναγνώριση χρέους, για τη σύσταση
της οποίας απαιτείται έγγραφο, αναφέρεται σε χρέος υφιστάμενο και δημιουργεί
ενοχή ανεξάρτητη από την αιτία αυτού.
Εξάλλου στο εδάφιο β’ του ιδίου
άρθρου ορίζεται ότι έγγραφη υπόσχεση
ή δήλωση αναγνωρίσεως, η οποία δεν
αναφέρει την αιτία του χρέους, εν αμφιβολία, θεωρείται ότι έγινε με τέτοιο σκοπό. Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται
ερμηνευτικός κανόνας κατά τον οποίο
αν δεν αναφέρεται η αιτία, η δικαιοπραξία θεωρείται αναιτιώδης, αλλά ο κανόνας αυτός έχει εφαρμογή εν αμφιβολία,
όταν δηλαδή η θέληση των συμβαλλομένων δεν εκδηλώθηκε σαφώς.
Επομένως, αν υπάρχει δήλωση, η
οποία αναφέρει την αιτία, δεν μπορεί ο δικαστής να καταλήξει στην κρίση ότι πρόκειται για αναιτιώδη σύμβαση, αν δεν διαπιστώσει από το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο απαιτείται γι’ αυτή, από το
σκοπό και από τις συνδεόμενες με τη σύμβαση αυτή υπόλοιπες συνθήκες, σαφή και
αναμφίβολη θέληση των δικαιοπρακτούντων για δημιουργία ενοχής ανεξάρτητης
από την αιτία (Α.Π. 174/1980 ΝοΒ 28,
1468, ΑΠ. 1135/1978 ΝοΒ 27,896, Α.Π.
585/1973 ΝοΒ 21,1458).
Η σύμβαση με την οποία αναγνωρίζει κάποιος σαν δικό του ένα χρέος, το οποίο υπάρχει από ορισμένη αιτία και υπόσχεται την καταβολή αυτού,
δημιουργεί νέα ενοχική σχέση, η οποία
αποτελεί ιδιαίτερη βάση αγωγής, εναγόμενος δε ο οφειλέτης μπορεί να προσβάλει αυτή καθεαυτή τη σύμβαση αναγνωρίσεως ως άκυρη κλπ., όχι όμως και να
προβάλει άλλες ενστάσεις από την παλαιά ενοχή, διασφαλιζόμενος από τυχόν
ελαττώματά της (Ευρυγένης Ερμ ΑΚ 873
αριθ. 20, Α.Π. 585/1983 όπ.π).
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Για το κύρος δε της αναγνωριστικής αυτής σύμβασης είναι απαραίτητο
να μνημονεύονται σ’ αυτή, όσα πραγματικά περιστατικά της αναγνωριζόμενης ενοχής είναι αναγκαία για την άρση
κάθε αμφιβολίας για το ποια από τις υφιστάμενες, μεταξύ των συμβαλλομένων,
ενοχών θέλησαν να βεβαιώσουν αυτοί
(Εφ.Αθ. 281/1979 ΝοΒ 27,1312, Εφ.Αθ.
681/1981 Αρμ. 35,1006).
Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται ατύπως, εκτός αν απαιτείται έγγραφος τύπος για την έγκυρη σύσταση της έννομης σχέσης, η οποία αναγνωρίζεται μετέπειτα (Α.Π. 68/1955 ν.δ.
11,306, Ευρυγένης όπ.π.), διέπεται από
τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ, η οποία
παρέχει ελευθερία σύναψης ποικίλου περιεχομένου συμβάσεων, οι οποίες είναι
δεσμευτικές για τα μέρη, αρκεί το περιεχόμενό τους να μην προσκρούει σε απαγορευτικό κανόνα ή στα χρηστά ήθη.
(Α.Π. 486/1974 ΝοΒ 23, 28).
Κύριος σκοπός της σύμβασης
αναγνωρίσεως ορισμένου χρέους είναι
συνεπώς η παροχή στον πιστωτή νέας
βάσης αγωγής και η δημιουργία νέου λόγου υποχρεώσεως για τον οφειλέτη (βλ.
σχετ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλο, ¨Αστικός Κώδιξ¨, Ειδικό Ενοχικό ΙV, σ. 436,
αριθ. 3, 4 και 6, Α.Π. 276/1983 Ελλ./νη
24, 957, Εφ.Αθ. 4421/1986 Ελλ./νη 27,
1339, Εφ.Πειρ. 408/1985 ΕΝΔ 14, 91).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 7 Νοεμβρίου
του 2002 πέθανε, στην Πάτρα, ο πατέρας των διαδίκων Β.Λ του Ν, κάτοικος εν
ζωή κατά το χρόνο του θανάτου του Πατρών, καθόσον τα τελευταία τουλάχιστον
τέσσερα χρόνια διέμενε μόνιμα σε διαμέρισμα επί της οδού Κύπρου αρ. 8 στην
Πάτρα, το οποίο του είχε δωρίσει κατά
την επικαρπία ο ενάγων - εφεσίβλητος,
δυνάμει του υπ’ αριθ. 28456/10.11.1995
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συμβολαίου της συμ/φου Πατρών Β.Α.
Κατά το χρόνο του θανάτου του,
ο παραπάνω θανών ο οποίος δεν άφησε διαθήκη, Β.Λ, κατέλειπε ως πλησιέστερους συγγενείς τα τέσσερα τέκνα του,
ήτοι τον ενάγοντα Γ.Λ και τους εναγομένους Ν.Λ, Π – Κ.Λ και τον Π.Λ, οι οποίοι
υπεισήλθαν στη κληρονομιά του ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, δεδομένου ότι η σύζυγός του και μητέρα των
διαδίκων είχε προαποβιώσει.
Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι δήλωση αποποίησης του εφεσιβλήτου
- ενάγοντος είναι ανίσχυρη (υποβλήθηκε σε αναρμόδιο δικαστήριο), η εξ αδιαθέτου κληρονομική μερίδα εκάστου
των εναγομένων, οι οποίοι δεν προέβησαν σε δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς αλλά αντίθετα θεωρείται ότι
την αποδέχθηκαν σιωπηρά κατ’ άρθρο
1850 ΑΚ με την πάροδο της προθεσμίας
αποποίησης, ανέρχεται σε ¼ (ΑΚ 1813).
Ο κληρονομούμενος πατέρας
των διαδίκων Β.Λ του Ν., στο Αίγιο την
15.1.2002, με έγγραφη δήλωσή του αναγνώρισε ότι οφείλει στον ενάγοντα το
ποσό των 24.000.000 δραχμών, το οποίο
και υποσχέθηκε να το επιστρέψει αμέσως
μόλις εισέπραττε την αποζημίωση από
την απαλλοτρίωση για την διάνοιξη της
νέας εθνικής και σε περίπτωση, που μέχρι τον θάνατό του δεν του το είχε καταβάλει, όριζε ότι ο ενάγων θα δικαιούταν
να το εισπράξει από τα περιουσιακά του
στοιχεία που υπήρχαν κατά το χρόνο του
θανάτου του και πως οι κληρονόμοι του
ήταν υποχρεωμένοι να το επιστρέψουν.
Το παραπάνω έγγραφο φέρει την
υπογραφή του εκδότη Β.Λ η γνησιότητα
της οποίας έχει θεωρηθεί από το αστυνομικό τμήμα του Αιγίου και έτσι αυτό (ιδιωτικό έγγραφο) απέκτησε βέβαιη χρονολογία. Από αυτό προκύπτει με βεβαιότητα
ότι ο θανών Β.Λ αναγνώρισε ότι οφείλει
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στον ενάγοντα το ποσό των 24.000.000
δραχμών, το oποίο ο τελευταίος του είχε
δανείσει, λαμβάνοντας σταδιακά από το
έτος 1985 μέχρι το έτος 2002 το ποσό
των 1.500.000 δρχ. το χρόνο.
Ως εκ του περιεχόμενου του εγγράφου προκύπτει ότι η δικαιοπρακτική βούληση των συμβαλλομένων ήταν
να καταρτιστεί μεταξύ τους νέα σύμβαση, από την οποία να πηγάζει νέα ενοχή, απαλλαγμένη από ενδεχόμενα ελαττώματα της αιτίας (παλαιάς) και δη σύμβαση αιτιώδους αναγνωρίσεως χρέους,
ανεξάρτητη από τη σύμβαση του δανείου - αιτία και δεν απέβλεψαν στην απλή
επιβεβαίωση της υπάρχουσας ήδη ενοχής. Η νέα σύμβαση ιδρύει από μόνη
της ενοχική υποχρέωση για το αναγνωρισθέν ποσό των 24.000.000 δρχ.
Το ότι η βούληση των ανωτέρω
ήταν να καταρτιστεί μεταξύ τους νέα σύμβαση, ανεξάρτητη από τη σύμβαση του
δανείου, ενισχύεται από το γεγονός ότι
αναφέρεται στο έγγραφο ότι το ως άνω
αναγνωριζόμενο ποσό θα ήταν αμέσως
καταβλητέο με την είσπραξη της αποζημίωσης από την απαλλοτρίωση και ότι σε
περίπτωση μη επιστροφής του, μέχρι το
θάνατο του οφειλέτη, ο ενάγων θα δικαιούταν να το εισπράξει από τα περιουσιακά
του στοιχεία που υπήρχαν κατά το χρόνο
του θανάτου του πατέρα του και από τους
κληρονόμους του, ενώ ουδεμία περαιτέρω
αναφορά γίνεται για τον τυχόν τρόπο εξασφάλισης του δανείου και το συμφωνηθέντα χρόνο και τρόπο επιστροφής, που
είχαν συμφωνηθεί κατά το χρόνο σύναψης του δανείου (κανένα άλλο στοιχείο ως
προς τη σύμβαση του δανείου δεν επικαλούνται οι ως άνω συμβαλλόμενοι).
Επιπλέον, αποδείχτηκε ότι κατά
το χρόνο σύνταξης και υπογραφής του
ως άνω εγγράφου, ο Β.Λ δεν έπασχε
από ασθένεια πνευματική, συνεπεία της
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οποίας στερούνταν της χρήσεως του λογικού, ούτε είχε έλλειψη συνειδήσεως
των πράξεών του, μη αντιλαμβανόμενος
τη σημασία και τις συνέπειες της πράξεως που επιχειρούσε.
Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε ότι ο
ενάγων εφεσίβλητος προέβη σε χρήση
δόλιων μέσων ή τεχνασμάτων για να
προχωρήσει ο πατέρας του στην υπογραφή του ως άνω εγγράφου ούτε σε
άσκηση απειλής παράνομα ή αντίθετα
προς τα χρηστά ήθη…
Επομένως, σύμφωνα και με την
προαναφερόμενη νομική σκέψη η εν
λόγω σύμβαση είναι δεσμευτική και
έγκυρη και υποχρεούνται οι εναγόμενοι,

ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του οφειλέτη του ενάγοντος Β.Λ (μεταξύ των οποίων και ο εκκαλών), να καταβάλουν το
παραπάνω ποσό, ευθυνόμενος ο καθένας τους κατά το λόγο της εξ αδιαθέτου
κληρονομικής του μερίδας, ήτοι κατά το
¼ το ποσό των 17,608,21 €.
Κατά συνέπειαν, η υπό κρίση
αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως
βάσιμη και κατ’ ουσίαν και υποχρεωθεί
καθένας των εναγομένων να καταβάλει
στον ενάγοντα το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι
ενός λεπτών (17.608,21 €), με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

865/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου -Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου, Δημήτριος Ρήγας).
Ανακοπή κατά επιταγής πληρωμής χρηματικού ποσού που στηρίζεται σε διαταγή
πληρωμής. Ο οφειλέτης αρκεί να αποδείξει την καταβολή και ο επισπεύδων μπορεί
να αποδείξει ότι η καταβολή έγινε για άλλα χρέη. Αποδεικτικοί ισχυρισμοί εκατέρωθεν. Οι ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαιτήσεως(933ΚΠολΔ) πρέπει
να αποδεικνύονται αμέσως δηλαδή με έγγραφα ή δικαστική ομολογία, διαφορετικά
απορρίπτονται αυτεπαγγέλτως.

Από το συνδυασμό των άρθρων
416 και 422 ΑΚ προκύπτει ότι ο εναγόμενος οφειλέτης προς πληρωμή ορισμένου χρέους και ισχυριζόμενος απόσβεση τούτου με καταβολή, αρκεί να αποδείξει την καταβολή αυτή, χωρίς να είναι
αναγκαίο να αποδείξει και ότι η καταβολή αυτή αφορά το επίδικο χρέος.
Αν όμως ο δανειστής-ενάγων
αντιλέγει, με αντένσταση, ότι η προβαλλόμενη καταβολή αφορά όχι το επίδικο, αλλά άλλο χρέος του οφειλέτη προς
αυτόν, υποχρεούται ο μεν δανειστής να
επικαλεστεί, αναφέροντας για το ορι-

σμένο του ισχυρισμού του και τα παραγωγικά τούτου γεγονότα, και να αποδείξει, μετά την άρνηση του οφειλέτη, την
ύπαρξη του άλλου χρέους, ο δε οφειλέτης με επαντένσταση, ότι η καταβολή έγινε προς εξόφληση του επίδικου χρέους
με μονομερή από αυτόν καθορισμό του
εξοφλητέου από τα περισσότερα χρέη,
με βάση το άρθρο 422ΑΚ (βλ. και ΑΠ
1924/2008, ΑΠ 1405/2006 Δημοσίευση
«ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 988/2006 ΝοΒ 20071553, ΑΠ 1439/2005 ΕλλΔνη 47-157,
ΕφΘεσσαλ 422/2008 ΕΦΑΔ 2009-282).
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρ-
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θρου 933 παρ.4 ΚΠολΔ, οι ισχυρισμοί που
αφορούν την απόσβεση της απαιτήσεως
πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως, διαφορετικά απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως
ως απαράδεκτοι. Από τη διάταξη αυτή, η
οποία αποσκοπεί με το απαράδεκτο που
προβλέπει, στην αποφυγή παρελκύσεως
της διαδικασίας της εκτελέσεως και στον
περιορισμό των περί την εκτέλεση δικών,
ώστε να μην αποδυναμώνονται οι εκτε-

λεστοί τίτλοι με την καθυστέρηση εκτελέσεως τους, και στη μη παρεμπόδιση του
δικαιώματος ανταποδείξεως του καθού η
ανακοπή, προκύπτει ότι άμεση απόδειξη
δεν σημαίνει απλώς προαπόδειξη, αλλά
απόδειξη των αποσβεστικών της επικαλούμενης απαιτήσεως ισχυρισμών, μόνο
με έγγραφα ή δικαστική ομολογία (βλ. και
ΑΠ 1924/2008 οπ.αν.).

878/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου -Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Μασούρας, Δημήτριος Νικάκης).
Ζώα. Ζημία από αυτά σε βάρος τρίτου. Αντικειμενική ευθύνη και νόθος αντικειμενική ευθύνη του κατόχου(στα κατοικίδια). Κατοικίδια είναι και τα πρόβατα. Κάτοχος των
ζώων. Έννοια. Ζημιές σε μοτοσικλέτα που η αποκατάσταση της απαιτεί μεγαλύτερη
δαπάνη από την αξία της. Είναι ολική καταστροφή. Περιστατικά.

Με την κρινόμενη έφεση οι εκκαλούντες παραπονούνται κατά της εκκαλουμένης για εσφαλμένη εφαρμογή του
νόμου και κακή εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού ζητώντας να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη με σκοπό ν’ απορριφθεί η
από 5.6.2006 αγωγή του ενάγοντος: Ι)
Κατά το άρθρο 924ΑΚ: «Ο κάτοχος ζώου
ευθύνεται για τη ζημία που προξενήθηκε
απ’ αυτό σε τρίτον (§1). Αν η ζημία έγινε από κατοικίδιο ζώο που χρησιμοποιείται για το επάγγελμα, τη φύλαξη κατοικίας ή τη διατροφή του κατόχου του αυτός δεν ευθύνεται, αν αποδείξει ότι δεν
τον βαρύνει κανένα πταίσμα ως προς τη
φύλαξη και την εποπτεία του ζώου (§2)».
Με τη πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού καθιερώνεται η αντικειμενική ευθύνη του κατόχου του ζώου για τη
ζημία που έγινε από αυτό σε τρίτο δηλ.
από μόνο το γεγονός της κατοχής του
ζώου και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε

υπαιτιότητα του.
Και τούτο διότι ο κάτοχος που έχει
τα ωφελήματα από το ζώο πρέπει να φέρει και τον κίνδυνο κάθε ζημίας που προξενείται απ’ αυτό. Αντίθετα προκειμένου για
κατοικίδιο ζώο θεσπίζεται με δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου η νόθος αντικειμενική ευθύνη του κατόχου του ζώου.
Συνεπώς στην περίπτωση αυτή
ο κάτοχος μπορεί ν’ απαλλαγεί από την
ευθύνη του αν επικαλεσθεί και αποδείξει
ότι δεν τον βαρύνει πταίσμα για τη φύλαξη και εποπτεία του ζώου. Η ευθύνη
αυτή του κατόχου του ζώου, ανεξάρτητα
αν βασίζεται στην §1 ή στην §2 του παραπάνω άρθρου μπορεί να μετριασθεί ή
και να παύσει τελείως κατά τους όρους
του άρθρου 300 ΑΚ αν δύναται ν’ αποδοθεί στον ζημιωθέντα ή σε πρόσωπα
για τα οποία ευθύνεται αυτός.
Ως κατοικίδια ζώα νοούνται εκείνα
που ζουν αναπτύσσονται, τρέφονται ανα-
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παράγονται υπό τη στέγη του ανθρώπου
και με τις φροντίδες αυτού και είναι προορισμένα να χρησιμοποιούνται για το επάγγελμα, τη φύλαξη της οικίας, ή τη διατροφή
του κατόχου τους. Τέτοια ζώα, μεταξύ άλλων είναι και τα πρόβατα για τα οποία θεσπίζεται η ευθύνη του κατόχου αυτού ερειδομένη επί εικαζομένου πταίσματος τούτου περί τη φύλαξη και εποπτεία του ζώου
(ΕφΘεσ. 1856/2003 Αρμ 2004, 856, ΕφΑθ
1367/2000 ΕλλΔνη 2000, 797).
Τέλος ως κάτοχος του ζώου με
την έννοια της ΑΚ 924 νοείται εκείνος ο
οποίος έχει τη φυσική εξουσία πάνω στο
ζώο και που έχει αναλάβει να του παρέχει τροφή να στεγάζει και να το φροντίζει για χρόνο όχι πρόσκαιρο και ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να
αποκομίζει τις οποιεσδήποτε ωφέλειες
του(ΑΠ 1445/2007 ΝοΒ 2008, 186 ΕλλΔνη 2007, 1351).
Ως κάτοχος του ζώου δεν είναι
απαραίτητο να είχε υπό τη φυσική του
εξουσία το ζώο αυτό προσωπικώς κατά
τον χρόνο κατά τον οποίο προξένησε
τη ζημία ευθυνόμενος για τις ζημίες τις
οποίες προξένησε τούτο, όταν ευρίσκετο υπό την εξουσία του υπηρέτη ή υπαλλήλου του, διότι αυτοί θεωρούνται αντιπρόσωποι αυτού, εφόσον όμως χρησιμοποιούσαν το ζώο σ’ εκτέλεση των ανατιθεμένων αυτών καθηκόντων.
Επίσης ευθύνεται αυτός για τη ζημία την οποία προξένησε το ζώο και εάν
διαφύγει εκ της κατοχής και της επιβλέψεως αυτού ή του υπαλλήλου του (δυνάμει του άρθρου 922 ΑΚ) στη τελευταία περίπτωση (βλ. για τα ανωτέρω ζητήματα
ΕρΝΟΜΑΚ Βασ. Βαθρακοκοίλη υπ’ άρθρο 924 έκδοση 2006 τόμος Γ΄ ημίτομος
Γ σελ. 993, 994, 995, 996, Αστικός Κώδιξ
Ερμηνεία Σχόλια Νομολογία Καρακώστας
υπ’ άρθρο 924 παρ.1, 2, 3, 4, 29, 39).
Αποδεικνύονται κατά τη κρίση
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του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 6.9.2005 και περί
ώρα 17.00 ο ενάγων οδηγώντας την υπ’
αριθ. ΑΖΧ 143 δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του εκινείτο στην επαρχιακή οδό
Βονίτσης-Παλαίρου με κατεύθυνση από
Βόνιτσα προς Πάλαιρο.
Κατά τον ίδιο τόπο και χρόνο ο
τρίτος εναγόμενος και ήδη δεύτερος εκκαλών προστηθείς από τον πρώτο εναγόμενο και ήδη πρώτο εκκαλούντα στη
βόσκηση από επιτήρηση του προβατοποιμνίου κυριότητος του είχε βγάλει τα
πρόβατα ιδιοκτησίας του πρώτου εναγομένου από το ποιμνιοστάσιο που ο τελευταίος διατηρεί στη θέση «ΜΠΟΡΟΣ»
της κτηματικής περιφέρειας του δ.δ.Παλαίρου προκειμένου να τα μεταφέρει σ’
αγρό της περιοχής προς βόσκηση τους.
Κατά τη μεταφορά τους όμως δεν
επέδειξε την απαιτούμενη προσοχή και
επιμέλεια που ώφειλε να καταβάλει ως
υπεύθυνος για την επιτήρηση τους ώστε
να μη θέσει σε κίνδυνο τους χρήστες της
οδού στην οποία δεν υφίσταται πινακίδα
Κ18(κίνδυνος από τη διέλευση οικόσιτων
ζώων), μ’ αποτέλεσμα να ξεφύγουν μερικά
απ’αυτά της προσοχής του, να διασχίσουν
κάθετα την οδό και να παρεμβληθούν στη
πορεία της μοτοσικλέτας με φορά από αριστερά προς τα δεξιά που εκείνη τη στιγμή εκινείτο με κατεύθυνση από Βόνιτσα
προς Πάλαιρο και να συγκρουσθεί μ’ ένα
απ’ αυτά, να θανατωθεί το ζώο και ο ίδιος
ο ενάγων να τραυματισθεί. Ο τελευταίος
υπέστη εκδορές άνω άκρων, άμφω, κάταγμα έσω σφυρού δεξιά και παρέμεινε
νοσηλευόμενος για το λόγο αυτό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδος από 6.9.2005
έως 11.9.2005 (βλ. το υπ’αριθ. Πρωτ.
6074/15.9.2005 πιστοποιητικό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδος).
Για την ένδικη σύγκρουση υπάρχει
συνυπαιτιότητα (αμέλεια) τόσο στο πρό-
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σωπο του προστηθέντος από τον κύριο
του ποιμνίου τρίτο εναγόμενο και έχοντος
την επιτήρηση του όσο και στον οδηγό
της μοτ/τας και μάλιστα στον πρώτο 70%
και στον δεύτερο 30%. Ειδικότερα ο τρίτος εναγόμενος, όπως προαναφέρθηκε,
δεν ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη
φύλαξη του ποιμνίου που ήταν επιφορτισμένος από τον κύριο αυτού και δεν
ασκούσε την άμεση επίβλεψη και έλεγχο στα ζώα, όταν μάλιστα επιχείρησε να
διασχίσει μαζί τους κάθετα την Ε.Ο Βόνιτσας-Παλαίρου (παράβαση άρθρο 14
παρ.1, 2, 3 ΚΟΚ που ρυθμίζει τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας που έχουν σχέση
με τη κυκλοφορία των ζώων)μ’ αποτέλεσμα να ξεφύγουν από τον έλεγχο του με
το παραπάνω αποτέλεσμα.
Επίσης ο οδηγός της μοτ/τας βαρύνεται μ’ αμέλεια διότι, δεν οδηγούσε με
σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή στην οδήγηση του οχήματος του
ούτε είχε ρυθμίσει τη ταχύτητα του ώστε
να μπορούσε εάν παρίστατο ανάγκη να
πραγματοποιήσει τον απαραίτητο αποφευκτικό ελιγμό ή να διακόψει την πορεία
του ο οποίος μάλιστα γνώριζε ότι η περιοχή είναι περιοχή βοσκής ζώων και είναι
δυνατή η μεταφορά ποιμνίων και αγέλης
μέσω της οδού που εκινούντο οι οδηγοί.
Εν προκειμένω, αυτός είχε αυξημένη ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης των 90 χλμ. μ’ αποτέλεσμα όταν
παρέστη ανάγκη με την εμφάνιση του
ζώου στη πορεία του να μη μπορέσει να
το αποφύγει αλλά να το παρασύρει και
να το εκτινάξει σ’ απόσταση 57 μέτρων
από το σημείο της σύγκρουσης, η δε
μοτοσικλέτα του να βρεθεί σ’ απόσταση
90 μ. από το σημείο σύγκρουσης εκτός
του οδοστρώματος (βλ.προσκομιζόμενο
σχεδιάγραμμα της τροχαίας).
Ο ισχυρισμός του ότι η ταχύτητα
του ήταν 70χλμ., απορριπτέος κρίνεται
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ως αβάσιμος, διότι η απόσταση των 57
μέτρων που εκτινάχθηκε το ζώο μετά τη
πρόσκρουση και η απόσταση που εκτινάχθηκε η μοτ/τα από το σημείο σύγκρουσης δείχνει ότι αυτός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα την οποία δεν
μπόρεσε να μειώσει όταν εμφανίστηκε
το εμπόδιο στη πορεία του μειώνοντας
έτσι τις συνέπειες της ένδικης σύγκρουσης ή και αποφεύγοντας την.
Η περιγραφείσα παράνομη και
υπαίτια (αμελής) συμπεριφορά του ενάγοντος και ήδη εφεσίβλητου και του τρίτου εναγομένου και ήδη δευτέρου εκκαλούντος ο οποίος κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του περί τη φύλαξη και εποπτεία του ποιμνίου ενήργησε πλημμελώς
ως προστηθείς από τον πρώτο εναγόμενο, κάτοχο του ποιμνίου, τελεί σ’ αιτιώδη συνάφεια με το επελθόν αποτέλεσμα.
Περαιτέρω ευθύνη του δευτέρου
εναγομένου δεν αποδείχθηκε. Από τη σύγκρουση η δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του ενάγοντος υπέστη εκτεταμένες
ζημίες σε καίρια σημεία της αποκατάσταση των οποίων ανέρχεται στο ποσό των
18.177 ευρώ και η οποία (επισκευή) δεν
θα δώσει ένα όχημα όπως ήταν πριν τη
σύγκρουση (βλ. την από 16.9.2005 τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Κ.Σ
Διπλ. Η.Μ). Η αξία της μοτοσικλέτας εργοστασίου κατασκευής SUZUKI τύπου GSX
R 1000 η οποία είχε τεθεί το πρώτον σε κυκλοφορία στις 29.5.2003 κατά τον χρόνο
του ατυχήματος ανερχόταν σε 9.000 ευρώ.
Ενόψει του ότι το κόστος της επισκευής της υπερβαίνει την παραπάνω
αξία της πρόκειται για ολική καταστροφή,
με την έννοια του ασυμφόρου της επισκευής αυτής, ο ενάγων ζημιώθηκε κατά
το ποσό της αξίας της, αφαιρουμένου
της αξίας, των υπολειμμάτων της ανερχομένης στο ποσό των 200 ευρώ, ήτοι
κατά το ποσό των 8.800 ευρώ, απορρι-
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πτομένου του πλέον τούτου αιτουμένου
κονδυλίου ως ουσία αβασίμου. Το ποσό
όμως αυτό θα μειωθεί κατά το ποσοστό
ευθύνης του 30% ήτοι κατά το ποσό των
2.640 ευρώ ώστε η τελική του ζημία από
την παραπάνω ν’ ανέλθει στο ποσό των
(8.800-2.640=) 6.160 ευρώ.
Τέλος, ενόψει των συνθηκών που
έγινε το ατύχημα του είδους της έκτασης
της περιουσιακής του ζημίας, του είδους
του τραυματισμού του ενάγοντος, του
ποσοστού συνυπαιτιότητος του τρίτου
ενάγοντος, του ποσοστού συνυπαιτιότητος του ενάγοντος και της οικονομικής

και κοινωνικής καταστάσεως των διαδίκων φυσικών προσώπων ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη και πρέπει να του επιδικασθεί για τη χρηματική του ικανοποίηση το ποσό των 2.000 ευρώ το οποίο
κρίνεται εύλογο μετά τη στάθμιση των
κατά νόμο στοιχείων (932 ΑΚ).
Επομένως ενόψει και των εκτεθέντων στη μείζονα σκέψη η αγωγή του
ενάγοντος αποδεικνύεται βάσιμη και ουσιαστικά εν μέρει ως προς τον πρώτο και
τρίτο των εναγομένων για το συνολικό
ποσό των 8.160(6.160 +2.000).

890/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Κότσιφας, Αναστασία ΣταυροπούλουΚωστομητσοπούλου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση αλβανού. Σε ελληνικό έδαφος. Δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση για ψυχική οδύνη αν και δεν προβλέπεται κατά το αλβανικό δίκαιο.
Δικαίωμα διατροφής έχει ο σύζυγος του θανατωθέντος υπό προϋποθέσεις. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και χωρίς ειδικό παράπονο. Έφεση το δικαστήριο
μπορεί να εξετάσει το νόμω βάσιμο, το αόριστο και απαράδεκτο της αγωγής και χωρίς ειδικό παράπονο, αρκεί να ζητηθεί η απόρριψη αγωγής. Περιστατικά.

Το άρθρο 26 ΑΚ ορίζει ότι οι ενοχές από αδίκημα διέπονται από το δίκαιο
της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκημα. Κατά το δίκαιο που ορίζει η διάταξη αυτή κρίνονται, μεταξύ άλλων, και τα
ακόλουθα ζητήματα: Αν η συγκεκριμένη
πράξη αποτελεί αδίκημα, αν η υπαιτιότητα αποτελεί προϋπόθεση του αδικήματος και της υποχρεώσεως για αποζημίωση, αν και βάσει ποίων προϋποθέσεων θεμελιώνεται αντικειμενική ευθύνη σε
βάρος κάποιου άλλου, ποια είναι το είδος και η έκταση της οφειλόμενης αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης
(άρθρ. 914, 297, 298 για την περιουσι-

ακή ζημία και 932 για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, λόγω
ψυχικής οδύνης 931ΑΚ), πότε η πράξη
είναι παράνομη, ποιος βαθμός υπαιτιότητας απαιτείται για τη θεμελίωση υποχρεώσεως προς αποζημίωση, αν μεταξύ
της πράξεως και της ζημίας απαιτείται αιτιώδης συνάφεια, ποιες οι συνέπειες του
συντρέχοντος πταίσματος του παθόντος,
πότε παραγράφεται η σχετική αξίωση, αν
σε περίπτωση θανατώσεως του προσώπου τα μέλη της οικογένειας του έχουν ή
όχι εξ ιδίου δικαίου προσωπική αξίωση
κατά των υπόχρεων (βλ. και ΑΠ (ΠΟΙΝ)
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2636/2008 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΑΠ
3/2007 ΕΠΙΔΙΚΙΑ 2007-151).
Όμως η διάταξη του άρθρου 26
ΑΚ δεν λύνει όλα τα θέματα, γιατί υπάρχουν προκριματικές έννομες σχέσεις
που επιβάλλουν την ένταξη τους σε άλλο
κανόνα δικαίου. Τα προκρίματα ρυθμίζονται συνήθως από τον οικείο κανόνα δικαίου του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που
τα καλύπτει και όχι από το άρθρο 26ΑΚ.
Ειδικότερα:1) Το θέμα ποια πρόσωπα ανήκουν στην οικογένεια του θανόντος, ώστε να δικαιούνται χρηματικής
ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, θα
κριθεί εάν πρόκειται περί θανόντος συζύγου από το δίκαιο που υποδεικνύει το
άρθρο 14 ΑΚ δηλ. κατά σειρά α) από το
δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια
του γάμου κοινής ιθαγένειας τους, εφόσον ο ένας τη διατηρεί, β)από το δίκαιο
της τελευταίας, κατά τη διάρκεια του γάμου, συνήθους διαμονής τους, γ) από
το δίκαιο προς το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα και αν πρόκειται περί
θανόντος γονέα ή τέκνου από το δίκαιο
προς τον οποίο οι σύζυγοι συνδέονται
στενότερα και αν πρόκειται περί θανόντος γονέα ή τέκνου από το δίκαιο που
υποδεικνύει το άρθρο 18ΑΚ. 2). Το ζήτημα αν ο θανατωθείς είναι ή όχι υπόχρεος
σε διατροφή απέναντι σε άλλο πρόσωπο (άρθρ.928ΑΚ) και κατά ποία έκταση,
θα κριθεί το προαναφερθέν δίκαιο του
άρθρου 14 ΑΚ όσον αφορά τους συζύγους ή από το δίκαιο του άρθρου 18ΑΚ
αν πρόκειται για σχέσεις γονέων και τέκνων (βλ. και ΑΠ 3/2007 οπ.παν., ΕφΘρ
13/2006 ΕΠΙΔΙΚΙΑ 2007-260, ΕφΔωδ
6/2005 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΕφΠειρ
120/2004 ΕλλΔνη 2004-877, Αθ.Κρητικού, Αποζημίωση από Αυτοκιν. Ατυχήματα, έκδ. 2008, σελ.538 επ.).
Στην υπό κρίση περίπτωση, κατά
την οποία τυγχάνουν Αλβανοί υπήκοοι τό-

143

σοι οι ενάγοντες όσο και ο θανατωθείς σύζυγος, πατέρας και αδελφός τους αντίστοιχα, σε αυτοκινητικό ατύχημα που συνέβη
στην Ελλάδα και δη στην Πάτρα, εφαρμοστέο δίκαιο ως προς μεν το αδίκημα τυγχάνει, κατά την αναφερόμενη πιο πάνω διάταξη του άρθρου 26 ΑΚ, το ελληνικό δίκαιο.
Κατά το δίκαιο αυτά θα κριθούν
όλα όσα προαναφέρθηκαν (δηλ. τα στοιχεία του αδικήματος, η υπαιτιότητα, η
μορφή και η έκταση της αποζημίωσης,
το αν παρέχεται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης κλπ). Οι πιο
κάτω όμως προκριματικές έννομες σχέσεις και δη α)το θέμα ποια πρόσωπα
ανήκουν στην οικογένεια του θανόντος,
ώστε να δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης καθώς
και β) το ζήτημα αν ο θανατωθείς ήταν ή
όχι υπόχρεος σε διατροφή απέναντι στη
σύζυγο του(άρθ. 928ΑΚ) και κατά ποία
έκταση θα κριθούν κατά το αλβανικό δίκαιο, κατά τις αναφερόμενες πιο πάνω
διατάξεις των άρθρων 14 και 18 του ΑΚ.
Όπως δε προκύπτει από την υπ’
αριθ. 661/3-11-2008 νομική πληροφορία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και
Αλλοδαπού Δικαίου, επί των ως άνω θεμάτων το αλβανικό δίκαιο προβλέπει τα
κάτωθι: 1) επί του θέματος των προσώπων που ανήκουν στην οικογένεια του
θανόντος το ως άνω αλλοδαπό δίκαιο
δεν περιέχει ρητή διάταξη που να καθορίζει την έννοια της οικογένειας.
Άλλωστε δεν υπάρχει τέτοια διάταξη και στο ελληνικό αστικό δίκαιο. Στο
άρθρο 932 εδ. τελευταίο του ΑΚ ορίζεται απλώς ότι «σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια
του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης». Ο
δε προσδιορισμός της «οικογένειας»
ανήκει στη θεωρία και τη νομολογία (βλ.
και Αθ. Κρητικού οπ.αν. σελ. 403).
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Πάντως από τη διάταξη του άρθρου 192 του (αλβανικού) νόμου περί οικογένειας του έτους 2003, του οποίου το
Δικαστήριο έλαβε γνώση από την ως άνω
νομική πληροφορία, προκύπτει εμμέσως
πλην σαφώς ότι ο σύζυγος, τα τέκνα και
οι αδελφοί περιλαμβάνονται στα μέλη της
οικογένειας, δεδομένου ότι τα εν λόγω
πρόσωπα έχουν αμοιβαία υποχρέωση
διατροφής. Εδώ πρέπει να σημειωθεί και
το εξής: Το αλβανικό δίκαιο δεν προβλέπει το θεσμό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης. Αντίθετα δε
από τα υποστηριζόμενα από τους εναγομένους-εκκαλούντες, αυτό δεν σημαίνει
ότι οι Αλβανοί υπήκοοι δεν δικαιούνται να
λάβουν τέτοια χρηματική ικανοποίηση για
αδίκημα που διαπράχθηκε στην Ελλάδα.
Και τούτο γιατί, κατά τα αναφερόμενα και πιο πάνω, το αν παρέχεται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή όχι κρίνεται από το ελληνικό δίκαιο, κατ’ άρθρο 26 του ΑΚ και όχι κατά
το αλβανικό δίκαιο. Απλώς κατά το τελευταίο δίκαιο κρίνεται το πρόκριμα ποια
θεωρούνται μέλη της οικογένειας. 2) Το
θέμα της διατροφής μεταξύ των συζύγων ρυθμίζεται από τα άρθρα 192, 199
και 201 του ίδιου ως άνω αλβανικού νόμου περί οικογενείας.
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο
192 αυτού «Υπόχρεοι προς παροχή διατροφής είναι κατά την ακόλουθη σειρά: α)
ο ένας σύζυγος έναντι του άλλου και τα
τέκνα έναντι των γονέων τους, β)οι γονείς έναντι των τέκνων τους, γ) Οι κατιόντες έναντι των ανιόντων τους που δεν
είναι γονείς τους, αναλόγως του βαθμού
συγγενείας, δ)οι ανιόντες έναντι των κατιόντων τους που δεν είναι τέκνα τους,
αναλόγως του βαθμού συγγενείας, ε)οι
αδελφοί έναντι αδελφών τους αναλόγως
του βαθμού συγγενείας», ενώ κατά το
άρθρο 199 «ο σύζυγος που είναι ανίκα-
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νος προς εργασία και δεν διαθέτει επαρκή μέσα διαβιώσεως έχει το δικαίωμα να
ζητήσει διατροφή από τον άλλο σύζυγο».
Τέλος κατά το άρθρο 201 του
ίδιου νόμου «διατροφή μπορεί να ζητήσει μόνο εκείνος που έχει ανάγκη και δεν
είναι μόνος του σε θέση να εξασφαλίσει
την ικανοποίηση των επιτακτικών του
αναγκών. Η διατροφή υπολογίζεται ανάλογα με τις ανάγκες εκείνου που τη ζητεί,
σε σχέση προς τις οικονομικές δυνατότητες του υπόχρεου. Η διατροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει ό,τι είναι απαραίτητο
για την επιβίωση του προσώπου που
ζητεί τη διατροφή λαμβανομένων υπόψη όλων των βιοτικών του αναγκών».
Από το συνδυασμό των ως άνω
διατάξεων προκύπτουν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα πιο κάτω: Κατά
το αλβανικό δίκαιο ο ένας σύζυγος έχει
αξίωση διατροφής έναντι του άλλου (συζύγου), εφόσον συρρέουν αθροιστικά οι
πιο κάτω προϋποθέσεις: α) ανικανότητα προς εργασία του δικαιούχου συζύγου και συνακόλουθα αδυναμία αυτού
να εξασφαλίσει εισόδημα από εργασία
για την ικανοποίηση των βασικών του
βιοτικών αναγκών, β) ανυπαρξία λοιπών δικών του πόρων προς εξασφάλιση της διατροφής του (π.χ. πόροι από
περιουσία) και γ) οικονομική δυνατότητα του υπόχρεου συζύγου.
Εξάλλου το Εφετείο, δυνάμει του
κατά το άρθρο 522 ΚΠολΔ 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 παραδεκτό, το ορισμένο και το νόμω βάσιμο
της αγωγής με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

145

πραγματικά περιστατικά και να απορρίψει αυτήν αν δεν στηρίζεται στο νόμο, είναι αόριστη ή απαράδεκτη, αρκεί να ζητεί την απόρριψη της ο εκκαλών, έστω και
χωρίς ειδικό και συγκεκριμένο λόγο εφέσεως (βλ. και ΑΠ 1728/2002, ΑΠ 7/2001
Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 1216/1997
ΕλλΔνη 1998-573, ΕφΔωδ 139/2006 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΕφΠατρ 112/2006
ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2006-520, Σ.Σαμουήλ Η
έφεση εκδ. 2003, σελ. 332 επ.).
Στην προκειμένη περίπτωση η
ενάγουσα Κ.Μ με την υπό κρίση αγωγή της, με την οποία ζητεί πλην άλλων,
να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι της
οφείλουν, ευθυνόμενοι εις ολόκληρο, το
ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως ως αποζημίωση λόγω στέρησης της διατροφής από το θανόντα σύζυγο της, εκθέτει
προς θεμελίωση της σχετικής αξίωσης
της τα εξής: Ότι ο θανών, κατά το ατύχημα, σύζυγος της Κ.Μ εργαζόταν όσο
ζούσε ως οικοδόμος κερδίζοντας από
την εργασία του αυτή το ποσό των 734
μηνιαίως. Ότι από το ποσό αυτό διέθετε
500 μηνιαίως για τη διατροφή της ίδιας,
η οποία δεν εργάζεται, ούτε έχει κάποιο
περιουσιακό στοιχείο, το οποίο να της
αποδίδει ωφελήματα.
Κατά την κρίση όμως του Δικαστηρίου τούτου, η υπό κρίση αγωγή,
κατά το ως άνω κεφάλαιο της είναι, σύμφωνα με το εφαρμοστέο αλβανικό δίκαιο,

αόριστη. Και τούτο γιατί, κατά τα αναφερόμενα και πιο πάνω στη νομική σκέψη, μία από τις προϋποθέσεις της αξίωσης της διατροφής μεταξύ των συζύγων
(που πρέπει να συντρέχει σωρευτικά με
τις άλλες προϋποθέσεις) είναι η ανικανότητα προς εργασία του δικαιούχου συζύγου, στοιχείο όμως που δεν εκτίθεται
στην υπό κρίση αγωγή.
Η αγωγή αυτή λοιπόν κρίνεται
από το Δικαστήριο τούτο απορριπτέα
ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας, κατ’
αυτεπάγγελτη έρευνα, έστω και αν δεν
υπάρχει στο εφετήριο της από 18-102006 έφεσης της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και
του Δ.Κ ειδικός και ορισμένος σχετικός
λόγος εφέσεως (στο σχετικό δικόγραφο
προσβάλλεται μεν το κεφάλαιο περί αποστέρησης της διατροφής, πλην όμως δεν
αναφέρεται ειδικά και συγκεκριμένα ότι
το ανωτέρω κεφάλαιο είναι αόριστο για
τον ανωτέρω λόγο).
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε νόμιμο και ορισμένο το σχετικό κεφάλαιο ως στηριζόμενο μάλιστα εξ ολοκλήρου στις διατάξεις
του ελληνικού δικαίου, έσφαλε και πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση. Ακολούθως δε, αφού κρατηθεί και
δικαστεί η υπόθεση, πρέπει η υπό κρίση
αγωγή να απορριφθεί ως απαράδεκτη
(αόριστη), κατά το ως άνω κεφάλαιο της.

960/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Φώτης Κρεμμύδας, Ιωάννης Μαράτος, Ευάγγελος
Ματσούκης, Κυριάκος Μακαρώνας).
Δάνειο. Στοιχεία για την τελείωση του δανείου είναι η μεταβίβαση του δανείσματος κατά
κυριότητα στο δανειολήπτη. Η μετάθεση της κυριότητας στο δανειολήπτη του αντικειμένου του δανείου αποτελεί προϋπόθεση για την απόδοση του δανείου και της υπο-
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χρέωσης για καταβολή τόκων αν τέτοια συμφωνήθηκαν. Η εικονικότητα της δικαιοπραξίας και η ύπαρξη άλλης ισχυρής δικαιοπραξίας που καλύπτεται από αυτή μπορεί να αποδειχθεί με όλα τα επιτρεπόμενα, κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ, αποδεικτικά μέσα. Προσημείωση. Συναίνεση του οφειλέτη για εγγραφή της. Δεν αποκλείει την
εικονικότητα της σύμβασης του δανείου. Ένορκες βεβαιώσεις που λήφθηκαν χωρίς
κλήτευση του αντιδίκου. Εκτιμώνται για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αν δεν
έχουν ληφθεί για να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο για την παρούσα δίκη.

Από τη διάταξη του άρθρου 806
του ΑΚ, προκύπτει ότι με τη σύμβαση
δανείου, η οποία είναι ενοχική, διαρκής,
αμφοτεροβαρής και άτυπη σύμβαση, ο
ένας από τους συμβαλλομένους μεταβιβάζει στον άλλο κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα
και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας.
Με βάση τον παραδοτικό χαρακτήρα της σύμβασης δανείου, η μεταβίβαση του δανείσματος κατά κυριότητα στο δανειολήπτη αποτελεί στοιχείο
για την τελείωση του δανείου. Ο δανείζων έχει την υποχρέωση από τη σύμβαση δανείου να αποχωρίσει από την περιουσία του το αντικείμενο του δανείου
και να το παραδώσει στο δανειολήπτη,
ο οποίος έτσι αποκτά την εξουσία και τη
δυνατότητα για διάθεσή του.
Η μεταβίβαση της κυριότητας στο
δανειολήπτη του αντικειμένου του δανείου αποτελεί προϋπόθεση για την απόδοση του δανείου και της υποχρέωσης
για καταβολή τόκων, αν τέτοιοι συμφωνήθηκαν (ΑΠ 1327/2001 ΝοΒ 50.1641).
Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 138 εδ. α’ του ΑΚ, σύμφωνα με την
οποία δήλωση βούλησης, που δεν έγινε
στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά (εικονική) είναι άκυρη, προκύπτει ότι για την
εικονικότητα της δικαιοπραξίας αρκεί το γεγονός ότι η δήλωση βούλησης των δικαιοπρακτούντων βαρύνεται με ελάττωμα, που
συνίσταται στο ότι δεν αποσκοπεί πράγμα-

τι στην παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων της δικαιοπραξίας που καταρτίζεται.
Έτσι, δεν είναι ανάγκη να προκύπτει και ο σκοπός για τον οποίο έγινε
η ελαττωματική αυτή δήλωση, εκτός αν
υποκρύπτει άλλη δικαιοπραξία και μόνο
για την έρευνα του κύρους ή μη αυτής
σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου
εδαφίου του ίδιου άρθρου (ΑΠ 1247/2003
Ελλ.Δ/νη 46.425). Περαιτέρω, η συμφωνία περί εικονικότητας της δικαιοπραξίας
υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου
393 παρ. 1 του ΚΠολΔ ΑΠ 387/1993
Ελλ.Δ/νη 35.1300, ΑΠ 373/1993 ΝοΒ
42.1002, Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας, ΕρμΚΠολΔ τόμ. Ι (2000) άρθρ. 393 IVαρ.
8 σελ. 741).
Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 393 παρ. 2 του ΚΠολΔ, δεν επιτρέπεται η απόδειξη με μάρτυρες κατά του
περιεχομένου εγγράφου, έστω και αν η
αξία του αντικειμένου της δικαιοπραξίας
είναι μικρότερη από τις πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900) ευρώ, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 164 του ΑΚ, ο τύπος
που ο νόμος ορίζει για τη δικαιοπραξία
απαιτείται και για τις τροποποιήσεις της.
Όμως, η κατά το άρθρο 138 του
ΑΚ εικονικότητα της δικαιοπραξίας και η
ύπαρξη της άλλης ισχυρής δικαιοπραξίας, που καλύπτεται κάτω από αυτή,
μπορεί να αποδειχθεί με όλα τα επιτρεπόμενα, κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ,
αποδεικτικά μέσα, γιατί δεν πρόκειται για τροποποίηση της δικαιοπραξίας κατά το περιεχόμενό της που καθο-
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ρίστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
αφού η απόδειξη της εικονικότητας της
δικαιοπραξίας δεν στρέφεται κατά του
περιεχομένου αυτής (δικαιοπραξίας),
το οποίο αναγνωρίζεται όπως έχει εξωτερικά, αλλά κατά του κύρους της περιεχόμενης σ΄ αυτή πράξης, η οποία έγινε χωρίς πρόθεση παραγωγής έννομων αποτελεσμάτων ή παραγωγής διαφορετικών αποτελεσμάτων από την
φαινόμενη δικαιοπραξία (ΑΠ 1403/2003
Ελλ Δ/νη 45.1037, ΑΠ 26/2003 Ελλ Δ/νη
44.736, ΑΠ 160/1996 Ελλ Δ/νη 37.1325,
ΑΠ 305/1993 Ελλ Δ/νη 35.391, Κεραμεύς-Κονδύλης-Νίκας άρθρ. 393 ΚΠολΔ
V αρ. 16 σελ. 742-743).
Εξάλλου, όπως προκύπτει από
τις διατάξεις των άρθρων 336 παρ. 3,
339 και 395 του ΚΠολΔ, δικαστικά τεκμήρια μπορούν να συναχθούν, από τα
δικαστήρια της ουσίας και από ένορκες
βεβαιώσεις μαρτύρων, οι οποίες δεν δόθηκαν στα πλαίσια της δίκης, κατά την
οποία κρίνεται η διαφορά, αλλά με αφορμή άλλη δίκη, μεταξύ των ίδιων διαδίκων, εκτός αν το δικαστήριο, κρίνοντας
κυριαρχικά και ανέλεγκτα, δέχεται ότι
οι βεβαιώσεις αυτές έχουν δοθεί για να

χρησιμοποιηθούν και στη δίκη κατά την
οποία κρίνεται η διαφορά (ΑΠ 1454/2002
ΕλλΔ/νη 45.729, ΑΠ 1148/2002 Ελλ Δ/νη
45408, ΑΠ 566/2001 Ελλ Δ/νη 43.1041).
Τέλος, η εικονικότητα της δανειακής συμβάσεως, δεν αποκλείεται από
τη δοθείσα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου συναίνεση του οφειλέτη προς
εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης
επί ακινήτων του, μετά τη συνομολόγηση του δανείου και τη με βάση αυτή εκδοθείσα απόφαση του δικαστηρίου, δεδομένου ότι η εικονικότητα αποκλείεται
μόνον επί δικαιοπραξιών γενομένων
με τη σύμπραξη της αρχής και όχι επί
εκείνων, στις οποίες η αρχή πιστοποιεί
απλώς την ενώπιον της εξωτερικευθείσα δήλωση (ΑΠ 1620/2008 ΝΟΜΟΣ).…
και την υπ’ αριθ. 14.147/14-2-2003 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμ/φου Αθηνών Α.Σ, που προσκομίζουν οι εναγόμενοι και οι οποίες παρά το ότι λήφθηκαν
χωρίς νόμιμη κλήτευση των αντιδίκων,
εκτιμούνται για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθόσον δεν έχουν ληφθεί για να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο στην παρούσα δίκη (ΑΠ
527/2006, ΑΠ 1379/2006, ΝΟΜΟΣ).

969/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θηρεσία Πολίτη, Βασίλειος Ζορμπάς).
Εντολή. Υποχρέωση του εντολοδόχου να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεσή της. Αυτό ισχύει για
οποιοδήποτε αντικείμενο, υλικό ή άυλο. Για την άσκηση χωρεί ακόμα και διεκδικητική αγωγή. Αγωγή άρθρου 949 ΚΠολΔ. Πότε εγγράφεται στα βιβλία των διεκδικήσεων. Αγωγή του άρθρου 919 ΑΚ με βάση τα χρηστά ήθη. Έννοια. Αρκεί η γνώση του
εναγομένου ότι με τη συμπεριφορά του μπορεί να προκαλέσει ζημία, το ενδεχόμενο
της οποίας αποδέχεται. Γενικό καθήκον να μην ζημιώνει υπαιτίως τον άλλο. Στοιχεία.
Περιστατικά. Πλειστηριασμός. Συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και τρίτου να πλειοδοτήσει με δικά του χρήματα στο όνομά του ο τρίτος, και όταν ο οφειλέτης θα του απο-
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δώσει τις δαπάνες και πλειστηρίασμα, να αναμεταβιβάσει τα ακίνητα στον οφειλέτη.
Συμφωνία για την αναμεταβίβαση. Μπορεί να είναι άτυπη. Παρά ταύτα είναι νόμιμη.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 719 ΑΚ, ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεση αυτής. Έτσι, ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα, οτιδήποτε απέκτησε από την εκτέλεση της εντολής, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσεως [με δικαιοπραξία ή υλική πράξη] ή τη
φύση του αντικειμένου, π.χ. υλικά ή άϋλα
αγαθά, κινητά ή ακίνητα πράγματα [Τα
οποία αποδίδονται μόνον αυτούσια και
όχι στη χρηματική τους αξία, εκτός εάν
π.χ. υπάρχει και εντολή προς πώληση].
Ως προς το περιεχόμενο της υποχρεώσεως, υπάρχει διάκριση ανάλογα
με τον [κατά το περιεχόμενο της εντολής] τρόπο κτήσεως του πράγματος ή
δικαιώματος. Αν έτσι το πράγμα ή το δικαίωμα αποκτήθηκε κατά τους κανόνες
της άμεσης αντιπροσώπευσης, ο εντολέας γίνεται αμέσως κύριος ή δικαιούχος
και ο εντολοδόχος υποχρεούται σε απόδοση μόνο της κατοχής του πράγματος
[υποκείμενος παράλληλα και στη διεκδικητική αγωγή, ΑΚ 1094].
Αν αποκτήθηκε κατά τους κανόνες της έμμεσης αντιπροσώπευσης,
υποχρεούται στη μεταβίβαση του πράγματος, κινητού ή ακινήτου, κατά τους κανόνες του εμπραγμάτου δικαίου {άρθρ.
1033, 1034 ΑΚ], αφού η εντολή για αγορά ακινήτου δεν είναι μεν υποχρεωτικό να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό
τύπο [ΟλΑΠ 104/1975], ο εντολοδόχος
όμως που αγοράζει το ακίνητο, έχοντας
συμβληθεί με το δικό του όνομα, υποχρεούται ενοχικά απλώς να μεταβιβάσει στον εντολέα το ακίνητο με ιδιαίτερη δικαιοπραξία, κατά τους κανόνες του

εμπραγμάτου δικαίου.
Αν ο εντολοδόχος αρνείται να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή, ο εντολέας δικαιούται να ασκήσει την περί καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως αγωγή [ΑΠ 240/1996 ΕλλΔ 37.1570, ΑΠ
403/1995 ΕλλΔ 28.1091, ΕΑ 529/2009
«ΝΟΜΟΣ»]. Η αγωγή του άρθρου 949
ΚΠολΔ, το οποίο ορίζει ότι «όταν κάποιος
καταδικάζεται σε δήλωση βούλησης, η
δήλωση αυτή θεωρείται ότι έγινε μόλις
η απόφαση γίνει τελεσίδικη», διακρίνεται με κριτήριο τη ζητούμενη προστασία
σε αναγνωριστική, όταν με αυτήν ζητείται
απλώς η αναγνώριση της ύπαρξης αξίωσης προς δήλωση βούλησης και σε καταψηφιστική, όταν με αυτή ζητείται και η
καταψήφιση του εναγομένου σε επιχείρηση της δήλωσης βούλησης ή, ενδεχομένως και σε παράδοση του πράγματος
που οφείλεται βάσει της δήλωσης αυτής.
Η αγωγή αυτή, όταν αφορά μόνο
στην αναγνώριση της αξίωσης προς δήλωση βούλησης ή και την καταδίκη του
εναγομένου σε επιχείρηση της οφειλομένης δήλωσης δεν εγγράφεται στα βιβλία
διεκδικήσεων, κατ’ άρθρο 220 ΚΠολΔ,
ως ενοχική [ΕφΠειρ. 920/2006 «ΝΟΜΟΣ», ΕΑ 3919/2003 ΕλλΔ 46.198, Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ άρθρ. 220 αρ. 20, 68,
και 949 σελ. 1174.1184].
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 919 ΑΚ
όποιος με πρόθεση ζημίωσε άλλον κατά
τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει
υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Με τη
διάταξη αυτή, που συμπληρώνει και επεκτείνει τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ,
ανάγεται σε αυτοτελή αδικοπραξία, που
γεννά υποχρέωση προς αποζημίωση, καθώς και προς καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, η κατά
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τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη συμπεριφορά του υπαιτίου, εφόσον αυτή
έγινε με πρόθεση επαγωγής ζημιάς.
Ως κριτήριο των χρηστών ηθών, η
έννοια των οποίων είναι νομική και εξετάζεται αντικειμενικώς, χρησιμεύουν οι
ιδέες του εκάστοτε κατά τη γενική αντίληψη χρηστώς και με φρόνηση σκεπτόμενου μέσου κοινωνικού ανθρώπου.
Η διαπίστωση στη συγκεκριμένη περίπτωση της αντιθέσεως προς τα χρηστά
ήθη, την οποία δε αποκλείει η ύπαρξη
σχετικού δικαιώματος ή ευχέρειας, γίνεται από το δικαστή με βάση το σύνολο
των ειδικών συνθηκών, υπό τις οποίες
πραγματώθηκε η συγκεκριμένη συμπεριφορά, όπως τα κίνητρα, τα μέσα, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και ο σκοπός που επιδιώχθηκε.
Όσον αφορά στην πρόθεση δεν
απαιτείται ο ζημιώσας να ενήργησε με
μοναδικό σκοπό τη βλάβη του άλλου,
αλλ’ αρκεί η γνώση του ότι με τη συμπεριφορά του μπορείνα προκαλέσει ζημία,
το ενδεχόμενο της οποίας αποδέχεται. Η
πρόθεση αυτή πάντως αναφέρεται μόνο
στην επαγωγή ζημίας και όχι στον ανήθικο ή παράνομο χαρακτήρα της πράξεως [ΑΠ 1853/2008 «ΝΟΜΟΣ»].
Εξάλλου, υπαίτια ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη, με την οποίαν παραβιάζεται κάποια σύμβαση, μπορεί, πέραν
της αξιώσεως από τη σύμβαση, να θεμελιώσει και αξίωση από αδικοπραξία, όταν
και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττόμενη θα ήταν παράνομη, ως αντικείμενη
στο κατά το άρθρο 914 επ. ΑΚ επιβαλλόμενο γενικό καθήκον να μη ζημιώνει κάποιος τον άλλο υπαίτια [ΟλΑΠ 967/1973].
Σε τέτοια περίπτωση υπάρχει
συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, ο δε ζημιωθείς έχει το δικαίωμα να στηρίξει τη σχετική αξίωσή
του για αποζημίωση, είτε στη σύμβαση,
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είτε στην αδικοπραξία, είτε επιβοηθητικά
και στις δύο [ΑΠ 555/1999 ΕλλΔ 41.87].
Επίσης, κατά το άρθρο 219 παρ.
1 και 2 ΚΠολΔ, αγωγή υπό αίρεση δεν
επιτρέπεται, μπορεί όμως ο ενάγων για
την περίπτωση που απορριφθεί η πρώτη βάση ή αίτηση της αγωγής να την στηρίξει σε άλλη βάση ή να υποβάλει άλλη
αίτηση που στηρίζεται σε άλλη ή την ίδια
βάση, είτε με το ίδιο δικόγραφο είτε με
άλλο. Εξάλλου, η από τον αδικαιολόγητο
πλουτισμό [άρθρα 904 επ. ΑΚ] αγωγή είναι επιβοηθητικής φύσεως, υπό την έννοια
ότι μπορεί να ασκηθεί μόνον όταν λείπουν
οι από τη σύμβαση ή αδικοπραξία προϋποθέσεις [ΕΛάρ 284/2004 «ΝΟΜΟΣ»].
Τέλος, κατά το άρθρο 297 ΑΚ ο
υπόχρεος σε αποζημίωση οφείλει να την
παράσχει σε χρήμα. Αντί για χρηματική
αποζημίωση το δικαστήριο μπορεί, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, να διατάξει την αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης, εφόσον η αποζημίωση με τον τρόπο αυτό δεν προσκρούει στο συμφέρον του δανειστή. Εφόσον
δε τα άρθρα 914 και 919 ΑΚ δεν αναφέρουν για τρόπο, κατά τον οποίον θα καταβληθεί η αποζημίωση, πρέπει να γίνει
δεκτό ότι έχει εφαρμογή το άρθρο 297
ΑΚ και επομένως ότι αυτή πρέπει κατά
κανόνα να καταβληθεί σε χρήμα.
Όμως, αν συντρέχουν οι αναφερόμενες στη διάταξη του εδ. β΄ του άρθρου 297 ΑΚ προϋποθέσεις το δικαστήριο μπορεί, εκτιμώντας κυριαρχικά
τις περιστάσεις, να επιδικάσει αποζημίωση in naturam, η οποία μπορεί να συνίσταται σε οποιαδήποτε πράξη, όπως
και στην από τα άρθρα 919 ΑΚ και 949
ΚΠολΔ υποχρέωση του ζημιώσαντος να
μεταβιβάσει στο ζημιωθέντα ένα δικαίωμα ή να συστήσει ή να καταργήσει ενοχή,
η έλλειψη ή η ύπαρξη της οποίας συνιστά
παρανομία [ΑΠ 33/2009 «ΝΟΜΟΣ»].
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Στην υπό κρίση περίπτωση οι ενάγοντες τις προαναφερόμενες αξιώσεις
τους στηρίζουν κυρίως στις περί αδικοπραξιών διατάξεις, κατά δικονομική δε
επικουρικότητα, στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Η τελευταία σώρευση όμως είναι μη νόμιμη, καθόσον
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
τάσσει η διάταξη του άρθρου 904 ΑΚ,
για τη θεμελίωση της αξιώσεως αυτής
και επί των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού, όπως ορθά κρίθηκε και
από την εκκαλουμένη απόφαση. Κατά το
μέρος όμως που η εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε την αγωγή κατά την κύρια
βάση της [άρθρ. 914 επ. ΑΚ], ως μη νόμιμη, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε
τις προαναφερόμενες διατάξεις.
Επομένως, κατά παραδοχή του
πρώτου και δευτέρου λόγου της εφέσεως, σι οποίοι κρίνονται βάσιμοι, πρέπει
να γίνει δεκτή και κατ’ ουσίαν η έφεση
και να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση κατ’ άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολΔ.,
κατά το μέρος που απέρριψε ως μη νόμιμη την κυρία εκ της αδικοπραξίας βάση
της αγωγής.
Ακολούθως, πρέπει να κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό
και να εκδικασθεί η αγωγή, η οποία κρίνεται νόμιμη, κατά την κύρια βάση της,
στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων
297, 713, 719, 914, 919, 369, 1033 ΑΚ
και 70, 949, 176 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, η
αγωγή έχει εγγραφεί νόμιμα και εμπρόθεσμα [άρθρο 220 ΚΠολΔ] στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Πατρών [βλ. από 3-10-2002 σχετ. σημείωση Υπ/κος Πατρών], παρά το γεγονός
ότι μετά τον περιορισμό του καταψηφιστικού αιτήματός της σε αναγνωριστικό
δεν απαιτείτο, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες νομικές σκέψεις.
Επομένως, εφόσον απέτυχε και η
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απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της
διαφοράς [άρθρο 214Α ΚΠολΔ], όπως
προκύπτει, από το από 18-7-2003 πρακτικό, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω η
αγωγή ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της ‚ κατά την ως άνω βάση της.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η οικογένεια
των εναγόντων συνδεόταν με στενή φιλική σχέση με την οικογένεια της εναγομένης, η οποία είναι μόνιμα εγκατεστημένη στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, επισκεπτόταν όμως κάθε χρόνο και συγκεκριμένα από τέλος Μ. έως τέλος Αυγούστου, την πατρίδα της την Πάτρα. Η στενή αυτή οικογενειακή σχέση των διαδίκων επιβεβαιώνεται και από τις προσαγόμενες και επικαλούμενες φωτογραφίες, που λήφθηκαν με ευκαιρία το ταξίδι των εναγόντων στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.
Ο πρώτος ενάγων, εργολάβος
οπλισμένου σκυροδέματος, το έτος 2000
αντιμετώπιζε οξύ οικονομικό πρόβλημα, αφού στις 7 Ιουνίου του ιδίου έτους
επρόκειτο να πλειστηριασθούν από την
ενυπόθηκη δανείστρια Τράπεζα Πειραιώς σε εκτέλεση της 1188/1999 διαταγής
πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και δυνάμει της 2323/4-101999 εκθέσεως αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών Γ.Χ οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες, ευρισκόμενες επί της
οδού Γ. Σεφέρη 126 στην περιοχή Κουκούλι Πατρών, ήτοι: α] ισόγειο κατάστημα …β]διαμέρισμα…και γ] διαμέρισμα
του δευτέρου ορόφου το οποίο ανήκε
κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στον
ανήλικο Α.Ν.Σ, την επιμέλεια και γονική
μέριμνα του οποίου έχουν οι γονείς του
πρώτος και δεύτερη ενάγουσα.
Οι τελευταίοι, συζήτησαν το πρόβλημά τους με την εναγομένη και εξέθεσαν σ’ αυτήν τους προβληματισμούς
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τους, σχετικά με την αδυναμία εξευρέσεως χρημάτων για την εξόφληση του χρέους τους προς την επισπεύδουσα τράπεζα, συνολικού ύψους 40.000.000 δρχ..
Η εναγομένη προσφέρθηκε οικειοθελώς να τους βοηθήσει, οπότε συμφωνήθηκε μεταξύ των διαδίκων ότι οι μεν
ενάγοντες δεν θα απέτρεπαν με οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια τη διενέργεια
του πλειστηριασμού την προαναφερόμενη ημερομηνία, η δε εναγομένη θα πλειοδοτούσε μεν για λογαριασμό της, έτσι
ώστε να κατακυρωθούν σ’ αυτήν τα πλειστηριαζόμενα ακίνητα, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο πλειστηρίασμα, το οποίο
θα κατέβαλλε εξ ιδίων, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, θα συμπληρωνόταν όμως
και από τον πρώτο ενάγοντα, κατά την
οικονομική δυνατότητά του.
Επίσης ‚συμφωνήθηκε ότι η εναγομένη θα αναμεταβίβαζε τα ακίνητα
αυτά στους ενάγοντες, μόλις οι τελευταίοι θα συγκέντρωναν το ποσό το οποίο
θα κατέβαλλε αυτή για την κατακύρωση των ακινήτων στην ίδια. Κατά την ως
άνω άτυπη, πλην όμως νόμιμη συμφωνία τους, το ποσό αυτό θα της επέστρεφαν οι ενάγοντες νομιμότοκα, όχι δε πέραν της 31-12-2002. Η εν λόγω σύμβαση εντολής των διαδίκων έγινε προφορικά, αφού λόγω της ιδιαίτερα στενής
οικογενειακής φιλίας που τους συνέδεε
υπήρχε ηθική αδυναμία για την απόκτηση αποδεικτικού εγγράφου. Πράγματι, μετά την ανωτέρω συμφωνία τους
οι ενάγοντες, εμπιστευόμενοι την οικογενειακή τους φίλη, δεν επιχείρησαν να
αποτρέψουν τον επικείμενο πλειστηριασμό, ούτε απευθύνθηκαν σε οποιαδήποτε τράπεζα για αναδανειοδότηση ή ιδιώτη για την ανεύρεση χρημάτων.
Έτσι, στις 7-6-2000 εμφανίσθηκε η εναγομένη στον τόπο του πλειστηριασμού, καθώς επίσης και άλλοι υπο-
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ψήφιοι πλειοδότες, οι οποίοι όμως, μόλις
πληροφορήθηκαν από τους ενάγοντες,
οι οποίοι παρευρίσκονταν εκεί οικογενειακώς, ότι η εναγομένη, στενή οικογενειακή τους φίλη, επρόκειτο να υπερθεματίσει
για λογαριασμό της, προκειμένου να κατακυρωθούν σ’ αυτήν τα ακίνητα, τα οποία
όμως εν συνεχεία θα τους αναμεταβίβαζε, αποχώρησαν από τον τόπο του πλειστηριασμού, επιδεικνύοντες ιδιαίτερη ευαισθησία στο πρόβλημα των εναγόντων,
όπως έπραξαν και οι εκπρόσωποι της δανείστριας τράπεζας, κατόπιν συνεννοήσεως με τον πληρεξούσιο δικηγόρο των εναγόντων. Κατ’ αυτό τον τρόπο η εναγομένη ανακηρύχθηκε μόνη υπερθεματίστρια,
όπως προκύπτει από την 711 7/7-6-2000
έκθεση αναγκαστικού πλειστηριασμού της
συμβολαιογράφου Πατρών Ό.Σ-Α.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση αυτή κατακυρώθηκαν στην εναγομένη οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες στην τιμή: α] των 15.620.000 δρχ.
για το ισόγειο κατάστημα, ήτοι μόλις
120.000 δρχ. πάνω από την τιμή της
πρώτης προσφοράς που ανερχόταν
σε 15.500.000 δρχ., β] των 13.560.000
δρχ. για το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, ήτοι μόλις 60.000 δρχ. πάνω από
την τιμή πρώτης προσφοράς που ανερχόταν σε 13.500.000 δρχ. και γ] των
18.001.000 δρχ. για το διαμέρισμα του
δευτέρου ορόφου, ήτοι μόλις 1.000 δρχ.
πάνω από την τιμή πρώτης προσφοράς
που ανερχόταν σε 18.000.000 δρχ..
Κατά την ημέρα του πλειστηριασμού η εναγομένη κατέβαλε στην επί
του πλειστηριασμού υπάλληλο ποσό
15.670.000 δρχ., ενώ στις 21-6-2000 κατέβαλε ποσό 13.560.000 δρχ., ποσά που
αντιστοιχούσαν στην αξία του ισογείου
καταστήματος και του διαμερίσματος του
πρώτου ορόφου. Το υπόλοιπο ποσό του
πλειστηριάσματος, ήτοι 18.001.000 δρχ.
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το οποίο αντιστοιχούσε στην αξία της κατοικίας του δευτέρου ορόφου, καθυστέρησε να καταβάλει η εναγομένη, με αποτέλεσμα η επί του πλειστηριασμού υπάλληλος να αποστείλει προς αυτήν την από
27-6-2000 εξώδικη δήλωση και πρόσκλησή της, με την οποίαν της υπενθύμιζε την
υποχρέωσή της αυτή και της χορηγούσε
προθεσμία πέντε [5] ημερών για την εκπλήρωση της, άλλως θα ανατρεπόταν η
γενομένη κατακύρωση για την κατοικία
του δευτέρου ορόφου.
Μάλιστα, το πρωτότυπο του εγγράφου αυτού βρίσκεται στα χέρια των
εναγόντων, αφού η εναγομένη τους το
παρέδωσε, προκειμένου να επιμεληθούν οι ίδιοι για την εξόφληση του πλειστηριάσματος. Πράγματι δε, το ανωτέρω
ποσό καταβλήθηκε τελικά από τον πρώτο ενάγοντα στις 10.10.2000, σύμφωνα
με όσα είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους,
πριν τη διενέργεια του πλειστηριασμού.
Από το από 9-10-2000 ένταλμα πληρωμής της Τράπεζας Πειραιώς
εξάλλου, προκύπτει ότι την ανωτέρω
ημερομηνία ο πρώτος ενάγων προέβη
σε ανάληψη από τον τηρούμενο στην
τράπεζα αυτή λογαριασμό του, ποσού
17.300.000 δρχ., το οποίο συμπλήρωσε
και εκδόθηκε τραπεζική επιταγή ποσού
18.001.000 δρχ., σε διαταγή της Ό.Σ, δηλαδή της επί του πλειστηριασμού συμβολαιογράφου για την εξόφληση του πλειστηριάσματος που αντιστοιχούσε στον
δεύτερο όροφο.
Η επιταγή αυτή παραδόθηκε στην
αδελφή της εναγομένης Ι.Δ, η οποία την
κατέθεσε στην προαναφερόμενη επί
του πλειστηριασμού υπάλληλο. Όσα η
Ι.Δ [αδελφή της εναγομένης] αναφέρει
στην 17759/25-6-2002, ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Πατρών Μ.Α.Φ οποία δόθηκε στα πλαίσια
άλλης δίκης μεταξύ των διαδίκων και ει-
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δικότερα ότι το ανωτέρω χρηματικό ποσό
προέρχεται από χρήματα που της απέστειλε ο σύζυγος της αδελφής της από
την Αμερική, δεν κρίνονται αληθή, αφού
κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προσκομίζεται για την εισαγωγή στην Ελλάδα ενός τόσο σημαντικού ποσού.
Το γεγονός ότι οι ενάγοντες δεν
κατέβαλαν ολόκληρο το πλειστηρίασμα,
όπως διερωτάται η εναγομένη, αλλά μόνον το προαναφερόμενο ποσό, οφείλεται
στην προαναφερόμενη οικονομική τους
δυσχέρεια προς ανεύρεση χρημάτων για
την εξόφληση του δανείου της Τράπεζας.
Εν συνεχεία η εναγομένη στις 2611-2001 κατέβαλε καθυστερημένα στην
αρμόδια Γ’ Δ.Ο.Υ. Πατρών για φόρους
μεταβιβάσεως των ανωτέρω οριζοντίων
ιδιοκτησιών και με βάση την αντικειμενική τους αξία: α] ποσό 2.359.885 δρχ. για
το ισόγειο κατάστημα, β] ποσό 2.893.455
δρχ. για την οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου και γ] ποσό 4.405.180 δρχ.
για την οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου ορόφου. Ήτοι συνολικά η εναγομένη κατέβαλε για την ανωτέρω αιτία ποσό
38.888.520 δρχ., ήδη 114.126,25 ευρώ
[15.670.000 δρχ. (ήδη 45.986,79 ευρώ}
+ 13.560.000 δρχ., (ήδη 39.794,57 ευρώ}
+ 9.658.520 δρχ. για φόρους μεταβίβασης (ήδη 28.344,89 ευρώ}].
Ενόψει της προαναφερθείσας
συμφωνίας τους οι ενάγοντες κάλεσαν
την τελευταία για να της καταβάλουν το
ανωτέρω χρηματικό ποσό, νομιμότοκα,
προκειμένου να τους αναμεταβιβάσει τις
οριζόντιες ιδιοκτησίες τους, αυτή όμως
αρνήθηκε να εκπληρώσει την εν λόγω
συμβατική υποχρέωσή της, οπότε της
κοινοποίησαν την από 2-8-2002 εξώδικη πρόσκληση και δήλωσή τους, με την
οποίαν την καλούσαν να προσέλθει στις
30-8-2002 ενώπιον της συμβολαιογράφου Α.Ν.Φ για την υλοποίηση των μετα-
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ξύ τους συμφωνηθέντων.
Ωστόσο, ούτε και σ’ αυτή την
πρόσκληση των εναγόντων φίλων της
ανταποκρίθηκε, οπότε συντάχθηκε η
368/30-8-2002 πράξη μη εμφάνισης της
ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, επιβεβαιώνοντας πλέον πανηγυρικά την πρόθεσή της η εναγομένη να μην επιστρέψει στους ενάγοντες τις αποκτηθείσες
κατά τον προαναφερόμενο τρόπο οριζόντιες ιδιοκτησίες τους, παρά την αντίθετη συμφωνία τους.
Η τελευταία αρνείται τόσο τη στενή φιλική σχέση που τη συνέδεε με την
οικογένεια των εναγόντων, γεγονός που
επιβεβαιώνεται όμως από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες από τους τελευταίους φωτογραφίες [βλ. και κατάθ.
μαρτυρά της στο ακροατήριο του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου], όσο και την προαναφερόμενη συμφωνία τους. Η συμφωνία αυτή όμως συνάγεται με βεβαιότητα και από την 66/31-7-2001 πράξη
ανάκλησης της συμβολαιογράφου Λεχαινών Ε.Β. Κ με την οποίαν ανακλήθηκε το προηγούμενο 1069/14-8-2000
πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Πατρών Ε.Δ.Μ το οποίο καίτοι επικαλούνται
δεν προσκομίζουν οι ενάγοντες και με το
οποίο η εναγομένη παρέσχε στην δεύτερη ενάγουσα πληρεξουσιότητα για την
μεταβίβαση των επιδίκων ακινήτων προς
οιονδήποτε και προς τον εαυτό τους, γεγονός που δεν αρνείται ειδικώς η εναγομένη, συναγόμενης εξ αυτού ομολογίας
[άρθρο 261 ΚΠολΔ] {βλ. και κατάτ. μάρτυρος εναγόντων επ’ αυτού).
Εξάλλου, η επιθυμία της εναγομένης για την κτήση μόνιμης στέγης στην
πατρίδα της, αποδεικνύεται ότι ικανοποιήθηκε από το έτος 1997, όπως προκύπτει από το 11298/1997 συμβόλαιο της
συμβολαιογράφου Πατρών Ε. συζ. Ν.Ο,
έτσι τα όσα ισχυρίζεται σχετικά με την
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επιθυμία της να επενδύσει τις οικονομίες για το λόγο αυτό δεν κρίνονται αληθή.
Η ανωτέρω συμπεριφορά της
εναγομένης έναντι των εναγόντων, στενών οικογενειακών της φίλων, αντιβαίνει
προς τα χρηστά ήθη, δεδομένου ότι από
πρόθεση παρέβη τη συμφωνία τους, για
την αναμεταβίβαση των ακινήτων τους,
μετά την καταβολή εκ μέρους των τελευταίων του πλειστηριάσματος και των φόρων μεταβίβασης, νομιμοτόκως, παρά
δε τη γνώση της, ότι με την ανωτέρω
συμπεριφορά της θα τους προκαλούσε,
την προαναφερόμενη ζημία, αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό.
Έτσι, η εναγομένη, κατέληξε να
έχει στην κυριότητά της, τις προαναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, καταβάλλοντας για τη κτήση τους ποσό, καταφανώς υποδεέστερο τόσο της αντικειμενικής, όσο και της εμπορικής τους αξίας.
Αυτό δε επιτεύχθηκε, λόγω της τυφλής
εμπιστοσύνης που έτρεφαν οι ενάγοντες στην οικογενειακή τους φίλη και τα
αισθήματα συμπαράστασης που φαινόταν ότι αυτή εκδήλωνε στο πρόβλημά τους, έτσι ώστε με τις επίμονες παρακλήσεις τους να απομακρύνουν τους
λοιπούς υποψήφιους υπερθεματιστές,
προκειμένου τα ακίνητά τους να κατακυρωθούν στην εναγομένη.
Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή, ως
βάσιμη κατ’ ουσίαν κατά την κύρια βάση
της και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση
της τελευταίας να αποζημιώσει τους ενάγοντες. Η αποζημίωση αυτή, λόγω των
ειδικών περιστάσεων που έλαβαν χώρα
και του τρόπου ενεργείας της, πρέπει να
γίνει με αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης, δηλαδή με την αναμεταβίβαση των επιδίκων οριζοντίων ιδιοκτησιών στους ενάγοντες, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, αφού η ενέργεια
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αυτή δεν προσκρούει στο συμφέρον των
τελευταίων, λόγω του συναισθηματικού
δεσμού που συνδέει αυτούς με τα συγκεκριμένα ακίνητα, τα οποία αποτελούσαν
την κατοικία τους.
Περαιτέρω, όπως αποδείχθηκε ο
πρώτος ενάγων, ορίσθηκε μεσεγγυούχος
των επιδίκων οριζοντίων ιδιοκτησιών, δυνάμει της 3091/2002 αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδι-

κείου Πατρών. Η αξίωση όμως του τελευταίου να αναγνωρισθεί η υποχρέωσή του
να αναμεταβιβάσει τα ακίνητα αυτά στα
ανήλικα τέκνα του, απαραδέκτως υποβάλλεται από τον ίδιο, ως φορέα της υποχρέωσης αυτής. Τέλος, η δικαστική δαπάνη
των εναγόντων και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της εναγομένης, λόγω της τελικής ήττας της [άρθρο 176, 183 ΚΠολΔ].

1001/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Χαλιώτου, Ιωάννης Μπουρμπούλης).
Υπαναχώρηση. Το δικαίωμα για αυτόν γεννιέται από σύμβαση (389ΑΚ) που μπορεί
να συμφωνηθεί και μετά την κατάρτιση συμφωνίας και από το νόμο. Με την υπαναχώρηση η σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε καταρτίσθηκε. Δικαιώματα υπαναχωρήσαντος. Μερική υπαναχώρηση αποκλείεται εκτός αν έχει συμφωνηθεί. Απόδειξη. Απαραίτητη η προσαγωγή και η επίκληση. Πότε είναι σαφής η επίκληση και ορισμένη. Περιστατικά και συμβατική υπαναχώρηση.

Tο διαπλαστικό δικαίωμα προς
υπαναχώρηση τάσσεται μόνον επί ενοχικών συμβάσεων και γεννάται: α) Από
σύμβαση (ΑΚ 389). Το δικαίωμα αυτό
μπορεί να συμφωνηθεί και μετά την σύμβαση, δηλαδή με μεταγενέστερη συμφωνία, οπότε στην περίπτωση αυτή η έννοια της θελήσεως των μερών είναι το
προς υπαναχώρηση δικαίωμα να θεωρηθεί ως εξ υπαρχής ταχθέν (βλ. Γαζής σε
ΕΡΜ.Α.Κ υπ’ άρθρο 389 αριθμ. 2, Μπαλής Ενοχικό Δίκαιο § 89 σελ.318) και β)
από το νόμο (άρθρα 382, 383, 686 ΑΚ).
Επί της υπαναχωρήσεως από τον
νόμο, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
έχουν ανάλογη εφαρμογή (άρθρο 387 §
2 ΑΚ) οι διατάξεις των άρθρων 389 επ.
ΑΚ. Τα αποτελέσματα της δηλωθείσας
υπαναχωρήσεως ρυθμίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 389 Α.Κ., η οποία

περιλαμβάνει ενδοτικό δίκαιο.
Έτσι επέρχεται άμεση διάλυση
της συμβάσεως με αναδρομική ενέργεια
που έχει ενοχικά μόνον αποτελέσματα.
Η όλη σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε
καταρτίσθηκε και συνεπώς οι συνομολογηθείσες παροχές αποσβέννυνται, οι τυχόν δε εκτελεσθείσες πρέπει να επιστραφούν κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού και μάλιστα για αιτία λήξασα (causa finita, 904 § 1 εδ.2, 912 ΑΚ.
Βλ. Γαζή ο.π αριθμ. 8,10).
Άλλες συνέπειες της διαλύσεως
της συμβάσεως είναι : α) ότι η σύμβαση
και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
αυτήν δεν μπορούν να αναβιώσουν με
παραίτηση από την ασκηθείσα υπαναχώρηση, αλλά απαιτείται εκ νέου κατάρτιση
της συμβάσεως, για την οποία πρέπει να
τηρηθούν οι προς τούτο προϋποθέσεις.
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β)Ο υπαναχωρήσας δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση, εκτός επί νομίμου υπαναχωρήσεως επί της οποίας
έχει εφαρμογή το άρθρο 387§ 1 ΑΚ. Εάν
όμως κατά την εκτέλεση της συμβάσεως
προκλήθηκε στον υπαναχωρήσαντα περαιτέρω ζημιά, μπορεί αυτός να ζητήσει
την αποκατάστασή της, καθόσον η σχετική απαίτησή του δεν αποσβέννυται με
την υπαναχώρηση και γ) εφόσον η υπαναχώρηση καταργεί την όλη σύμβαση
δεν είναι δυνατός ο μονομερής περιορισμός από τον υπαναχωρούντα της διαλύσεως σε τμήμα της συμβάσεως. Δηλαδή η μερική υπαναχώρηση αποκλείεται εκτός εάν συμφωνηθεί ως προς ορισμένες παροχές (Γαζής ο.π. αριθμός 9).
Εξάλλου το δικαίωμα προς υπαναχώρηση δηλ. προς μονομερή διάλυση ‚ δεν πρέπει να ταυτίζεται προς την
αντισυμφωνία δηλαδή την μεταγενέστερη της συμβάσεως συμφωνία των μερών περί διαλύσεως της υφισταμένης
συμβάσεως (contracius consensus ή
mutuus dissensus), η οποία μπορεί να
έχει την έννοια άρσεως της συμβάσεως
είτε εξ υπαρχής είτε ex nunc (βλ. Μπαλής ο.π. σελ. 319).
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346
ΚΠολΔ προκύπτει ότι το δικαστήριο, προκειμένου να σχηματίσει την δικανική του
πεποίθηση περί της αλήθειας ή μη των
πραγματικών ισχυρισμών των διαδίκων
που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα (αλλά και
μόνον εκείνα) τα οποία νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν oι διάδικοι.
Εξάλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ.11 περ.β’ ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται εάν το δικαστήριο παρά
τον νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις που
δεν προσκομίσθηκαν. Κατά την αληθινή
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έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει και από τον συνδυασμό της προς
τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ.1
στοιχ. β’, 346 και 453 παρ.1 ΚΠολΔ, η
πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό σύστημα στην διαγνωστική δίκη, δηλαδή της ενέργειας του δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των διαδίκων, ως
αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε
σαφής και ορισμένη επίκληση με τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόμισε.
Σαφής και ορισμένη είναι η επίκληση εγγράφου όταν είναι ειδική και
από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του.
Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε
με τις προτάσεις της συζητήσεως μετά
την οποία εκδόθηκε η απόφαση είτε με
αναφορά δια των προτάσεων αυτών σε
συγκεκριμένο μέρος των προσκομιζόμενων προτάσεων προηγούμενης συζητήσεως, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 240 ΚΠολΔ.
Η τελευταία αυτή διάταξη αναφέρεται βέβαια στον τρόπο επαναφοράς
«ισχυρισμών», έχει όμως εφαρμογή και
για την επίκληση αποδεικτικών μέσων,
λόγω της ταυτότητας του νομικού λόγου.
Δεν είναι συνεπώς νόμιμη η κατ’ έφεση
επίκληση εγγράφου, προς άμεση ή έμμεση απόδειξη, όταν στις προτάσεις ενώπιον του εφετείου περιέχεται γενική μόνο
αναφορά σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεσθεί και προσαγάγει
πρωτοδίκως, χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλόμενων πρωτόδικων προτάσεων, που περιέχεται σαφής και ορισμένη επίκληση του
εγγράφου, ή με ενσωμάτωση των προτάσεων προηγούμενων συζητήσεων, στις
οποίες γίνεται επίκληση των εγγράφων,
στις προτάσεις της δευτεροβάθμιας δίκης (βλ. Ολ.ΑΠ 23/2008 Επ.Εργ.Δικ.
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68, 834, Ολ.ΑΠ. 14/2005, 9/2000, ΑΠ.
42/2009 ΝοΒ 57,1145).
Εν προκειμένω ο εκκαλών προσκομίζει στην κατ’ έφεση δίκη τα έγγραφα που είχε προσκομίσει και επικαλεσθεί
με τις προτάσεις του στο πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο. Όμως στις ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου από 3.12.2007 προτάσεις του, στις οποίες ενσωματώνονται κατ’ αντιγραφή και οι προτάσεις του
ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, διαλαμβάνεται μόνη η μη συνιστώσα
κατά τα προεκτεθέντα νόμιμη επίκληση
των εγγράφων αυτών φράση «Προσάγω και επικαλούμαι τα κάτωθι έγγραφα:
«Τις από 5.12.2005 προτάσεις μου επί
της αγωγής μου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας μετά της συνημμένης από 9.12.2005 προσθήκης μου
τις οποίες ενσωματώνω στις παρούσες
μου και θεωρώ ενιαίο σώμα με αυτές και
προσάγω και επικαλούμαι όλα τα έγγραφα που επικαλέσθηκα πρωτοδίκως ήτοι
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».
Συνεπώς τα αναφερόμενα στις
ενσωματωμένες ως άνω προτάσεις του
της πρωτοβάθμιας δίκης έγγραφα δεν
λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο τούτο λόγω της μη επικλήσεώς των.
Αντιθέτως θα ληφθούν υπόψη οι
παρακάτω ένορκες βεβαιώσεις και το
από 17.8.1999 πρόχειρο σημείωμα, των
οποίων γίνεται νόμιμη επίκληση στην
έφεση και στις προτάσεις του εκκαλούντος της παρούσας δίκης. Αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Κατά τον Απρίλιο του έτους 1999
καταρτίσθηκε ατύπως στο Αργοστόλι
Κεφαλληνίας σύμβαση μεταξύ των διαδίκων, δυνάμει της οποίας ο εκκαλών
ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει το
έργο της επεκτάσεως ισογείου και πρώτου ορόφου οικοδομής της εφεσίβλητης
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ευρισκομένης επί οικοπέδου της στην
οδό Σουηδίας 97 στο Αργοστόλι με εμφύτευση κολωνών και της προσθήκης
καθ’ ύψος Β΄ ορόφου, σύμφωνα με την
201/1999 οικοδομική άδεια της Διευθύνσεως Πολεοδομίας της Νομαρχίας Κεφαλληνίας.
Ο εκκαλών κατά την διάρκεια
εκτελέσεως του έργου διαπίστωσε οξειδώσεις του σιδηρού οπλισμού της παλαιάς πλάκας του ισογείου και κατόπιν
εντολής της επιβλέπουσας μηχανικού και
σύμφωνης γνώμης της ιδιοκτήτριας προέβη σε αποξήλωση της εν λόγω πλάκας
και στην κατασκευή νέας.
Επειδή όμως η μη προβλεφθείσα
δαπάνη για την αποξήλωση της παλαιάς
και την κατασκευή της νέας πλάκας του
ισογείου ανέτρεπε τον προϋπολογισμό
του έργου και υπερέβαινε τις οικονομικές δυνατότητες της εφεσίβλητης, κατά
το θέρος του ιδίου έτους (1999) οι διάδικοι τροποποίησαν προφορικά την αρχική τους συμφωνία και συμφώνησαν να
προβεί ο εκκαλών σε πλήρη κατασκευή
της προσθήκης κατ’ επέκταση του ισογείου και του πρώτου ορόφου και να μην
κατασκευάσει την προσθήκη καθ’ ύψος
β’ ορόφου με σοφίτα.
Κατόπιν δε πρόχειρης επιμετρήσεως του μέχρι τότε εκτελεσθέντος έργου την οποία πραγματοποίησε η επιβλέπουσα μηχανικός Ο.Α, η οποία συνέταξε το από 17.8.1999 πρόχειρο σημείωμα οι διάδικοι συμφώνησαν υπογράφοντας το παραπάνω σημείωμα
ότι το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα για το τροποποιηθέν έργο θα ανερχόταν στο ποσόν των 21.600.000 δραχμών (63.389,58 ευρώ), στο οποίο περιλαμβανόταν το κόστος αγοράς υλικών,
το εργολαβικό κέρδος και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργατοτεχνικού προσωπικού, όχι όμως και ο Φ.Π.Α, όπως
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αβασίμως ισχυρίζεται η εφεσίβλητη. Το
συμφωνηθέν όμως έργο δεν ολοκληρώθηκε λόγω των οικονομικών δυσχερειών
που αντιμετώπιζε η εφεσίβλητη.
Η τελευταία ζήτησε κατά τον Σεπτέμβριο του 1999 από τον εκκαλούντα
εργολάβο να λυθεί η μεταξύ τους σύμβαση και πράγματι οι διάδικοι προέβησαν
κατά τον παραπάνω χρόνο σε λύση της
συμβάσεως μισθώσεως έργου συμφωνώντας να καταβληθεί στον εκκαλούντα
το εργολαβικό αντάλλαγμα για το μέχρι
τότε εκτελεσθέν έργο.
Η λύση της επίδικης συμβάσεως
δεν επήλθε μονομερώς με υπαναχώρηση της εργοδότριας, όπως αβασίμως
διατείνεται ο εκκαλών στην υπό κρίση
αγωγή του, αλλά με μεταγενέστερη (της
καταρτίσεώς της) αντισυμφωνία των διαδίκων και σι διάδικοι δεν ήθελαν να αρθούν εξ υπαρχής (ex tunc) τα αποτελέσματα αυτής αλλά μόνον για το μέλλον
και για τούτο άλλωστε συμφώνησαν να
καταβληθεί στον εργολάβο το αναλογούν
στο μέχρι του χρόνου εκείνου τμήμα του
συμφωνηθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος. Όπως δε συνομολογείται από
τους διαδίκους ο εργολάβος έλαβε από
την εργοδότρια έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος το συνολικό ποσόν
των 32.281,73 ευρώ (11.000.000 δραχμών) ήτοι 14.673,51 ευρώ (5.000.000
δρχ.) στις 15.6.1999 και 17.608,22 ευρώ
(6.000.000) δρχ. στις 16.7.1999.
Από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 1999 που λύθηκε η επίδικη σύμβαση ο εκκαλών προέβη: α) στην
εκσκαφή των θεμελίων της επεκτάσεως
β) στην αποξήλωση της παλαιάς πλάκας
του πρώτου ορόφου και στην κατασκευή
νέας πλάκας, γ) στην κατασκευή πεδιλοδοκών και συνδετηρίων δοκών, δ) στην
κατασκευή και εμφύτευση κολωνών, ε)
στην εκτέλεση περιορισμένης εκτάσε-
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ως υδραυλικών εργασιών, στ) στην κατασκευή μέρους της τοιχοποιΐας και ζ)
στην κατασκευή πεζοδρομίου με χρήση
σκυροδέματος για την κάλυψη του υπάρχοντος αποχετευτικού φρεατίου ομβρίων υδάτων της οδού Σουηδίας. Οι προεκτεθείσες εργασίες συνομολογούνται
από τους διαδίκους, οι οποίοι ερίζουν
ως προς τις ποσότητες των επί μέρους
εκτελεσθεισών εργασιών.
Η αμφισβήτηση αυτή ανέκυψε
από τον χρόνο της αποχωρήσεως του
εκκαλούντος από το έργο, με αποτέλεσμα να ζητήσει η εφεσίβλητη με αίτησή της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας την διενέργεια συντηρητικής
πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να
διαπιστωθεί: α) εάν υπήρχε διαφορά ως
προς την ποσότητα του οπλισμένου σκυροδέματος και του τσιμέντου καθαριότητας καθώς και της ποιότητας του σιδήρου που χρησιμοποιήθηκαν στην επίδικη οικοδομή και β) εάν υφίσταντο κακοτεχνίες και σημαντικά ελαττώματα στην
κατασκευή της οικοδομής, όπως επεκαλείτο η εφεσίβλητη και περί των οποίων θα γίνει λόγος αναλυτικά παρακάτω.
Η αίτηση έγινε δεκτή με την
231/2000 απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου και διενεργήθηκε η διαταχθείσα πραγματογνωμοσύνη από τον πολιτικό μηχανικό Γ.Σ. Ο εκκαλών εκτέλεσε
τις ακόλουθες επιμέρους εργασίες χρησιμοποιώντας και τα παρακάτω υλικά:
α) προέβη στην κατασκευή υπογείου,
ισογείου, πεδιλοδοκών, συνδετηρίων
δοκών και κολωνών χρησιμοποιώντας
105 κυβικά μέτρα οπλιμένου σκυροδέματος τύπου C16-20 και 4 κυβικά μέτρα αόπλου σκυροδέματος καθαριότητας C-12 ήτοι συνολικά 109 κυβ. μέτρα
(βλ. έκθεση πραγματογνωμοσύνης) συνολικής αξίας 19.192,96 ευρώ (109 κυβ.
μέτρα χ 176,08 ευρώ - 60.000 δραχ. το
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κυβικό μέτρο), β) προέβη στην κατασκευή τοιχοποιΐας του υπογείου και του
ισογείου 1) με τούβλα μπατικά συνολικού εμβαδού 81,50 τετρ. μέτρων προς
8,80 ευρώ το τετρ. μέτρο και δαπάνης
συνολικής 717,20 ευρώ και 2) με οπλισμένο σενάζ 40,80 τρεχόντων μέτρων
προς 8,80 ευρώ το τρέχον μέτρο και δαπάνης συνολικής 359,04 ευρώ.
Επίσης κατασκεύασε ρίχτια στις
σκάλες με τα σκαλοπάτια και πραγματοποίησε εργασίες εμφανών σκυροδεμάτων στην οικοδομή (στηθαίων, μπαλκονιών και ζαρντινιέρων), με αποτέλεσμα
η συνολική δαπάνη για όλες τις εργασίες τοιχοποιΐας να ανέλθει στο ποσόν των
1.514 ευρώ ή 516.000 δραχμών (βλ. πρόχειρο σημείωμα), γ) προέβη στην εκσκαφή θεμελίων της επεκτάσεως της οικοδομής συνολικής δαπάνης 3.352,93 ευρώ ή
1.142.510 δρχ. (βλ. πρόχειρο σημείωμα).
Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται η χρήση κομπρεσέρ και τα ημερομίσθια και οι ασφαλιστικές εισφορές
του χρησιμοποιηθέντος προσωπικού ‚
δ) προέβη στην καθαίρεση-αποξήλωση
εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων
συνολικής δαπάνης 44,02 ευρώ (βλ. πρόχειρο σημείωμα) και ε) προέβη στην κατεδάφιση της παλαιάς πλάκας οροφής σε
καθαιρέσεις τοίχων και αποξήλωση βάθρου με συνολική δαπάνη 601,61 ευρώ.
Η συνολική δηλαδή δαπάνη
(αγορά υλικών, αμοιβή προσωπικού
και ασφαλιστικές εισφορές) του εκτε-
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λεσθέντος μέχρι την λύση της συμβάσεως έργου ανήλθε στο συνολικό ποσόν των 24.705,52 ευρώ. Επί του παραπάνω ποσού πρέπει να υπολογισθεί
και το εργολαβικό κέρδος του εκκαλούντος (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και
η προσωπική του εργασία) από 15% ήτοι
ποσόν 3.705,82 ευρώ και επί του συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος των
28.411,35 ευρώ η εφεσίβλητη όφειλε για
Φ.Π.Α 18% το ποσόν των 5.114,04 ευρώ
και συνολικά στον εκκαλούντα το ποσόν
των 33.525,39 ευρώ.
Έναντι αυτού του έδωσε,
όπως προαναφέρθηκε, το ποσόν των
32.281,73 ευρώ και συνεπώς του οφείλει την διαφορά των 1.243,66 ευρώ. Το
ανωτέρω ποσόν οφείλει να του καταβάλει νομιμοτόκως από 1.10.1999 που παρέλαβε το έργο (ΑΚ 694).
Σημειωτέον ότι ο ίδιος ο εκκαλών στην από 3.3.2000 εξώδικη απάντηση –πρόσκληση- γνωστοποίησή του
στην εφεσίβλητη προσδιορίζει το υπόλοιπο της εργολαβικής του αμοιβής σε
4.871,61 ευρώ (1.660.000 δρχ.) και όχι
σε 22.504,73 ευρώ που ζητεί με την ένδικη αγωγή του, ενώ η εφεσίβλητη ισχυρίζεται στην από 21.12.1999 εξώδικη πρόσκληση-διαμαρτυρία της προς τον εκκαλούντα ότι του έχει καταβάλει αχρεωστήτως για εργολαβική του αμοιβή το ποσόν
των 3.169,48 ευρώ (1.080.000 δρχ.) και
όχι εκείνο των 10.337 ευρώ που ζητεί με
την από 15.4.2005 αγωγή της.
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3. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
89/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κομνηνός, Γεώργιος Πεντζιάς).
Πράξεις νομής σε ακίνητο που οδηγούν σε έκτακτη χρησικτησία. Αποτελούν οι υλικές και εμφανείς πράξεις στο ακίνητο που προσιδιάζουν στην φύση και τον προορισμό του και είναι δηλωτικές εξουσιάσεως αυτού με διάνοια κυρίου δηλαδή με την θέληση να το έχει δικό του. Αυτές οι υλικές πράξεις πρέπει να αναφέρονται στην αγωγή
από αυτόν που επικαλείται έκτακτη χρησικτησία. Η μη αναφορά τέτοιων πράξεων καθιστά την αγωγή ή την ένσταση ίδιας κυριότητας αόριστη. Πληρεξουσιότητα. Δικαστική. Τρόπος διορισμού και περιεχόμενο. Ένορκες βεβαιώσεις. Νόμιμα δίδεται η κλήση για την εξέταση μαρτύρων στον Ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφο όπως και η κλήση
για τη συζήτηση της αγωγής στο δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή γιατί θεωρείται κατ’ αμάχητο τεκμήριο ότι είναι πληρεξούσιος του ενάγοντος. Όλες οι διαδικαστικές πράξεις που ενεργήθηκαν από το δικηγόρο που υπέγραψε την αγωγή μέχρι την
πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο ωφελούν και βλάπτουν το διάδικο και γενικά τον
δεσμεύουν ανεξάρτητα αν συνέχισε άλλος δικηγόρος τη δίκη που διορίστηκε νόμιμα.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων
974, 976 έως 979 Α.Κ., άσκηση νομής επί
ακινήτου, που οδηγεί στην κτήση της κυριότητας αυτού με χρησικτησία, αποτελούν
οι υλικές και εμφανείς πράξεις επ’ αυτού,
που προσιδιάζουν στην φύση και στον
προορισμό του και είναι δηλωτικές εξουσιάσεως αυτού με διάνοια κυρίου δηλαδή
με την θέληση να το έχει δικό του.
Τις υλικές αυτές πράξεις πρέπει να αναφέρει στην αγωγή του ο ενάγων που επικαλείται την χρησικτησία ή
ο εναγόμενος που επικαλείται την ένσταση ίδιας κυριότητας που στηρίζεται
στην έκτακτη χρησικτησία και εφόσον
αμφισβητούνται (υλικές πράξεις) αποδεικνύονται από αυτόν, και δεν αρκεί η έκφραση ότι ο ενάγων ή ο ενιστάμενος νεμόταν το ακίνητο με διάνοια κυρίου χωρίς αναφορά των υλικών πράξεων που
ενήργησε στο ακίνητο. Η μη αναφορά δε

αυτών των πράξεων καθιστά την αγωγή
ή την ένσταση ίδιας κυριότητας αόριστη
(βλ. και ΑΠ 1272/1997 Ελ.Δ/νη 40, 156).
Ενόψει τούτων ο λόγος της υπό
κρίση εφέσεως με τον οποίο παραπονείται η πρώτη εκκαλούσα διότι η εκκαλούμενη απέρριψε την επικουρική βάση της από
1.10.2005 αγωγή της ως αόριστη με την αιτιολογία ότι επικαλείται αυτή κτήση κυριότητας του επιδίκου ακινήτου και με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας ισχυριζόμενη επί λέξει ότι «ασκούσε τουλάχιστον από
το έτος 1975 όλες τις πράξεις νομής και κατοχής χωρίς ποτέ να ενοχληθεί από κανέναν», χωρίς όμως να μνημονεύει στην αγωγή της τις υλικές πράξεις που ασκούσε επ’
αυτού, κρίνεται αβάσιμος.
Κατά το άρθρο 143 παρ.1 ΚΠολΔ
ο δικαστικός πληρεξούσιος, που διορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 96, είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις
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που αναφέρονται στην δίκη, στην οποία
είναι πληρεξούσιος, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η επίδοση της οριστικής
αποφάσεως. Το ίδιο άρθρο 143 στην παράγραφο 3 ορίζει ότι η επίδοση της κλήσεως για την συζήτηση αγωγής ή ένδικου
μέσου μπορεί να γίνει και σε όποιον τα έχει
υπογράψει ως πληρεξούσιος.
Εξάλλου ορίζεται: α) στο άρθρο
96 ΚΠολΔ, μεταξύ άλλων, ότι η πληρεξουσιότητα δίδεται είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση
που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην
έκθεση, β) στο άρθρο 97 ότι η πληρεξουσιότητα παρέχει στον πληρεξούσιο το δικαίωμα να ενεργεί όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις που αφορούν την διεξαγωγή της δίκης και γ) στο άρθρο 104
ότι για τις προπαρασκευαστικές πράξεις
και τις κλήσεις έως την συζήτηση στο
ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για τη συζήτηση στο
ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν δεν υπάρχει, κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμα και
εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως.
Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 544 αρ.4
ΚΠολΔ., 233, 236 και 238ΑΚ, που έχουν
εφαρμογή και στις δικονομικές δικαιοπραξίες, συνάγεται ότι ο δικηγόρος που

υπέγραψε την αγωγή κατά νόμιμο αμάχητο τεκμήριο θεωρείται μέχρι την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο ότι είναι
πληρεξούσιος του ενάγοντος.
Εφόσον λοιπόν ο τελευταίος συνεχίζοντας την δίκη που ανοίχθηκε με
την αγωγή, ενέκρινε ρητώς ή σιωπηρώς
την διεξαγωγή της, όλες οι διαδικαστικές
πράξεις που ενεργήθηκαν από τον δικηγόρο, που υπέγραψε την αγωγή μέχρι
την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο,
ωφελούν και βλάπτουν τον διάδικο και
γενικά τον δεσμεύουν, ανεξάρτητα από
το αν μεταγενέστερα συνέχισε την δίκη
και παραστάθηκε στο δικαστήριο με τον
ίδιο ή άλλο δικηγόρο που διόρισε νόμιμα.
Ο δικηγόρος, που υπέγραψε την
αγωγή, σε κάθε περίπτωση, παραλαμβάνει κατά το άρθρο 143 παρ.3 ΚΠολΔ.
νόμιμα την βασικής σημασίας για την περαιτέρω πορεία της δίκης κλήση για την
συζήτηση της αγωγής, έστω και αν παραστεί άλλος στο ακροατήριο από αυτόν
που την υπέγραψε.
Επομένως, κατά μείζονα λόγο, είναι δεκτικός παραλαβής και της κλήσεως του αντιδίκου του να παραστεί σε ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφο για λήψη
ένορκης βεβαιώσεως, σύμφωνα με το
άρθρο 270 παρ.2 ΚΠολΔ.

93/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του
Ν.Σ.Κ. Διονύσιος Ζαχαρόπουλος).
Δάσος και δασική έκταση. Έννοια. Τεκμήρια κυριότητας υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Πότε υφίσταται το τεκμήριο αυτό. Έκτατη χρησικτησία του ιδιώτη σε ακίνητα του
ελληνικού δημοσίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα δάση και δασικές εκτάσεις,
κατά το προηγούμενο του Α.Κ. δίκαιο. Προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η τριακονταετής νομή πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915. Δασικός χαρακτήρας μιας
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έκτασης. Κριτήρια. Περιστατικά που αποδεικνύουν την έλλειψη κυριότητας του ιδιώτη σε δάσος και δασική έκταση.

Το επίδικο ακίνητο, επιφάνειας
περίπου 200 στρεμμάτων κατά την αγωγή, βρίσκεται στη θέση Λιβανέικα Αλώνια
ή Κωνσταντά της κτηματικής περιφέρειας πρώην Κοινότητας Καραϊσκάκη Νομού Αιτωλοακαρνανίας και περιβάλλεται,
εκτός από τη νότια πλευρά του, από δημόσιες δασικές εκτάσεις.
Αποτελεί λοφώδη έκταση, πετρώδη και βραχώδη, καλυπτόμενη από πυκνή θαμνώδη δασική βλάστηση (κυρίως
σχίνα και ασφάκες), αλλά αραιή δενδρώδη (μεγάλες βελανιδιές), η οποία λόγω της
ιδιοσυστασίας της είναι ανεπίδεκτη καλλιέργειας, ούτε και φέρει ίχνη παλαιάς καλλιέργειας. Η γύρω περιοχή είχε ανέκαθεν
και εξακολουθεί να έχει έδαφος βραχώδες
και επικλινές, ακατάλληλο για καλλιέργεια
και καλύπτεται από δενδρώδη και θαμνώδη δασικά φυτά (βελανιδιές, αγριαχλαδιές
και αείφυλλα, κυρίως ασφάκες).
Η έκταση αυτή, τουλάχιστον από
το 1945, αποτελούσε δημόσια δασική
έκταση κατά την έννοια του άρθρου 3
παρ.2 και 3 του ν.998/1979, αφού και δασικά προϊόντα μπορεί να παράγει με δασική εκμετάλλευση, αλλά και συμβάλλει
στη διατήρηση της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας της περιοχής, όμοια δε
ήταν η μορφή της και κατά το χρόνο της
ισχύος του β.δ. της 16-11-1836 και δεν
αναγνωρίστηκε ποτέ ως ιδιωτικό δάσος.
Η κρίση του δικαστηρίου περί του
χαρακτήρα του επίδικου ακινήτου, ως
δασικής έκτασης, συνάγεται τόσο από
την έκθεση αυτοψίας του εισηγητή Δικαστή, σύμφωνα με την οποία, εκτός των
άλλων, οι εκτάσεις με τις οποίες αυτό συνορεύει είναι της ίδιας μορφής (δασικής),
αλλά και από την ερμηνεία των αεροφωτογραφιών του 1945, που διενήργησε ο

δασολόγος Κ.Μ, στην οποία αναφέρεται
ότι το έδαφος του επιδίκου αποτελείται
από σκληρούς ασβεστόλιθους και υπάρχουν διάσπαρτα άτομα βελανιδιάς χαμηλής ή υψηλής ξυλώδους βλαστήσεως, με
ποσοστό φυτοκαλύψεως 5%-7%.
Ενισχύεται δε, από το υπ’ αριθ.
πρώτ. 3055/4.10.1990 έγγραφο του Δασάρχη Αμφιλοχίας, που περιγράφει την
έκταση αυτή -επίδικο- ως τμήμα δάσους
βελανιδιάς με περισσότερες από 1000 βελανιδιές, καθώς αγριαχλαδιές και ασφάκιες, με το οποίο συνδέεται άρρηκτα και
δεν διαχωρίζεται με κάποιο φυσικό όριο
από αυτό (δάσος). Ο δασικός χαρακτήρας της δεν αναιρείται από το γεγονός ότι η
κάλυψη αυτής σε δασική βλάστηση ανέρχεται σε ποσοστό 5%-7%, καθόσον κατά
την παρ.3 του άρθρου 3 του ν.998/1979
στις δασικές εκτάσεις περιλαμβάνονται και
οι εντός αυτών οιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις, βραχώδεις και γενικώς ακάλυπτοι χώροι. Οι εκκαλούντες ισχυρίζονται
ότι την έκταση αυτή κατείχαν και νέμονταν
διαδοχικά, ο Θ.Λ από του έτους 1840 μέχρι
το έτος 1885, που μεταβίβασε λόγω προίκας στη θυγατέρα του Α. συζ. Π.Μ και η
Α.Μ από το έτος 1885 μέχρι το 1907, που
μεταβίβασε λόγω προίκας στη θυγατέρα
της Β.συζ. Κ.Κ. με το υπ’ αριθ. 2474/1907
συμβόλαιο του συμ/φου Αστακού Π.Σ, που
μεταγράφηκε νόμιμα.
Ακολούθως, η Β.Κ από το έτος
1907 μέχρι το έτος 1972, που πέθανε,
αρχικά για τον εαυτό της και από το έτος
1969 ως αντιπρόσωπος της αδελφής της
και μητέρας των εναγόντων Μ. χας Ε.Κ,
στην οποία μεταβίβασε τη ψιλή κυριότητα αυτής με το 2051/1969 συμβόλαιο του
συμ/φου Μεσολογγίου Δ.Μ, που μεταγράφηκε νόμιμα, παρακρατήσασα για τον εαυ-
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τό της εφ’ όρου ζωής την επικαρπία και η
μητέρα τους Μ.Κ από το έτος 1969 μέχρι
το έτος 1981 που πέθανε, αρχικά μέσω
της επικαρπώτριας αδελφής της και μετά
το θάνατο της τελευταίας αυτοπροσώπως.
Τέλος, οι εκκαλούντες από κοινού
και κατ’ ισομοιρία, από το έτος 1981 μέχρι την άσκηση της αγωγής, ως κληρονόμοι της Μ.Κ, την κληρονομία της οποίας
αποδέχθηκαν με την 7788/26.6.1989 δήλωση ενώπιον της συμ/φου Πατρών Μ.Α,
που έχουν μεταγράψει νόμιμα. Ως πράξεις νομής- διακατοχικές πράξεις επί του
επιδίκου με διάνοια κυρίου-αναφέρουν
την καλλιέργεια των δεκτικών καλλιέργειας τμημάτων του με διάφορα γεωργικά προϊόντα, την εκμίσθωση του σε τρίτους, τη ξύλευση και την κατασκευή μέσα
σ’ αυτό αλωνιού. Οι μάρτυρες αποδείξεως, Β.Τ και Σ.Μ για την άσκηση πράξεων
νομής επί του επιδίκου, κατά τον κρίσιμο
χρόνο από το έτος 1885 μέχρι το 1915,
δεν έχουν άμεση και προσωπική αντίληψη, αλλά αορίστως μεταφέρουν ό,τι από
διηγήσεις τρίτων πληροφορήθηκαν.
Αναφορικά δε με την επικαλούμενη από τους εκκαλούντες εκμίσθωση του
επιδίκου από τους δικαιοπαρόχους των
σε τρίτους προσκομίζουν, απαραδέκτως
το πρώτον στο δεύτερο βαθμό, ιδιωτικά
συμφωνητικά από το έτος 1950 και μετά,
τα οποία όμως αναφέρονται σε βελανιδοτεμάχιο στη θέση «Γότσι» της περιφέρειας Αστακού επιφάνειας 70 στρεμμάτων
και όχι 200 στρεμμάτων στη θέση Καραϊσκάκη, που είναι το επίδικο και από τα
οποία ούτε και συμπερασματικά προκύπτουν πράξεις νομής σ’αυτό κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα από το 1885 μέχρι
το 1915, που οδηγούν στη κτήση κυριότητας του επιδίκου με έκτακτη χρησικτησία.
Άλλωστε η συλλογή του καρπού των βελανιδόδενδρων από τους κατοίκους των
χωριών της περιοχής ήταν ελεύθερη από

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

τα δημόσια δάση και επιτρεπτή, για την
οικονομική ενίσχυση αυτών και δεν θεωρείται πράξη νομής.
Επίσης, όσον αφορά την ύπαρξη του πέτρινου αλωνιού, το οποίο κατά
τους ισχυρισμούς των εκκαλούντων επιβεβαιώνει την άσκηση πράξεων νομής
στο επίδικο και δη καλλιέργεια, το αλώνι αυτό δεν αποτυπώνεται στις προσκομιζόμενες αεροφωτογραφίες των ετών
1945, 1960, 1972 και 1985, ενώ στην
έκθεση φωτοερμηνείας αυτών του δασολόγου Κ.Μ δεν γίνεται αναφορά τέτοιου
αλωνιού, ούτε και στην έκθεση αυτοψίας
που διενήργησε ο εισηγητής Δικαστής,
στις 5.11.1996, διαπιστώθηκαν ίχνη από
παλαιό αλώνι εντός του επιδίκου.
Εξάλλου, δεν προσκομίζεται ο επικαλούμενος από τους εκκαλούντες τίτλος
της δικαιοπαρόχου τους Β.Κ ήτοι το υπ’
αριθ.2474/1907 συμβόλαιο, με τη δικαιολογία ότι τα μέχρι του έτους 1947 αρχεία
του Υποθηκοφυλακείου Αστακού καταστράφηκαν, ενώ κατά σαφή πρόβλεψη
του άρθρου 2 παρ.3 του ΑΝ 1539/1938
«περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το
άρθρο 53 ΕισΝ ΑΚ και άρθρου 58 παρ.
5 του ν.δ.86/1969 «περί δασικού κώδικος», μόνη η ύπαρξη τίτλου δεν θεωρείται διακατοχική πράξη. Ούτε και ζήτησαν
οι εκκαλούντες την αναγνώριση της επίδικης έκτασης ως διασωθέντος αγρού κατά
τις διατάξεις των άρθρων 67 ν. 998/1979
και 14 του ν.1734/1987, ενώ η παράσταση των δικαιοπαρόχων των εκκαλούντων
κατά τη δίκη περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας και αναγνωρίσεως
δικαιούχων αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 4.010 τμ.
στην ίδια περιοχή με το επίδικο για την
κατασκευή της επαρχιακής οδού Αστακού – Μεσσολογγίου, όπως προκύπτει
από την 213/1965 απόφαση του Προέ-
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δρου Πρωτοδικών Μεσολογγίου, δεν αρκεί για να καταλυθεί η κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου στο διεκδικούμενο από
τους εκκαλούντες ακίνητο. Το μεν, γιατί η
κρίση είναι παρεμπίπτουσα και μεταγενέστερη από τις 12-9-1915, το δε γιατί
αφορά πολύ μικρή έκταση, σε σχέση με

την επιφάνεια των 200 στρεμμάτων του
διεκδικούμενου ακινήτου και δεν είναι βέβαιο ότι η απαλλοτριωμένη έκταση ανήκε
σ’αυτό. Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω,
η κρινόμενη αγωγή πρέπει ν’ απορριφθεί
ως ουσιαστικά αβάσιμη.

414/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Απόστολος Πούλιος, Νικόλαος Ραβαζούλας).
Χρησικτησία. Συνυπολογισμός της νομής του δικαιοπαρόχου στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοδόχου. Προϋποθέσεις. Αν ο προκάτοχος συμπλήρωσε στο πρόσωπό
του το χρόνο χρησικτησίας, τότε γίνεται κύριος του πράγματος οπότε δεν υφίσταται
ζήτημα να προσμετρήσει ο διάδοχος το χρόνο της νομής του χρησιδεσπόζοντος αφού
ο τελευταίος έγινε κύριος και η διάταξη του άρθρου 1051 ΑΚ είναι εξ ορισμού ανεφάρμοστη και μπορεί να μεταβιβαστεί το πράγμα σε τρίτο.

Κατά τη ρητή διάταξη της ΑΚ 1051,
για να προσμετρήσει ο δικαιοδόχος τη
νομή του προκατόχου του στη δική του
νομή, προϋποτίθεται ότι ο τελευταίος (ο
προκάτοχος) χρησιδέσποζε στο πράγμα,
επί χρόνο μικρότερο της 20 ετίας ή της
10ετίας, δηλ. χωρίς ποτέ να γίνει κύριος
του. Οπότε θα χρησιδεσπόσει στη θέση
του ο (ειδικός ή καθολικός) διάδοχος
του, προκειμένου να συμπληρωθεί στο
πρόσωπο του ο υπόλοιπος χρόνος της
χρησικτησίας και να γίνει αυτός, κύριος,
πρωτοτύπως (Απ Γεωργιάδης Εμπρ.Δ.
παρ.44, Νο 63, ο ίδιος Εγχειρίδιο Εμπρ.
Δ, τ.Γ΄ (1983), παρ.42 ΙΙΙ 5 σελ. 297/8,

Μπαλής Εμπρ.Δ.παρ.71). Αν όμως ο
προκάτοχος συμπλήρωσε στο πρόσωπο
του το χρόνο της χρησικτησίας, τότε
γίνεται κύριος του πράγματος.
Στην περίπτωση αυτή, φυσικά δεν
υφίσταται και ζήτημα να προσμετρήσει
ο διάδοχος του το χρόνο της νομής του
χρησιδεσπόζοντος, αφού ο τελευταίος
έγινε κύριος, οπότε η ΑΚ 1051 είναι
εξ ορισμού ανεφάρμοστη. Συνεπώς,
ως κύριος του πράγματος, δικαιούται
μόνο να μεταβιβάσει το αντικείμενο της
κυριότητας του, με ειδική ή καθολική
διαδοχή (βλ.Εφ.Ναυπλίου 555/1995
Ελλ.Δνη 37 (1996) σ.371-372).

505/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστική Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.
Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου, Σπήλιος Πουλακίδας, Ζωή Γεωργοπούλου).
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κοίτη ποταμού μη πλεύσιμου που εγκαταλείφθηκε, ανήκει στους κυρίους των παραποτάμιων κτημάτων.(1071 ΑΚ). Απαιτείται εκτροπή του μη πλεύσιμου ποταμού η
οποία είναι οριστική και μόνιμη, χωρίς να γίνεται διάκριση ως προς την αιτία εγκαταλείψεως. Η κυριότης αποκτάται πρωτοτύπως και αυτοδικαίως, μόλις πληρωθούν οι
προϋποθέσεις του νόμου χωρίς να απαιτείται καμιά ενέργεια του κυρίου του παραποτάμιου κτήματος ή πράξη της πολιτείας. Όταν όμως η εγκατάλειψη της κοίτης επήλθε συνεπεία της εκτέλεσης τεχνικών έργων (ν.550/1915), τότε δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 1072 ΑΚ. Τα πολιτικά δικαστήρια ελέγχουν τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων, δηλαδή την αντίθεση τους προς το Σύνταγμα ή τους νόμους, εφόσον από το κύρος τους εξαρτάται η διάγνωση της κρινόμενης διαφοράς ιδιωτικού δικαίου. Πράξη εφαρμογής. Καθίσταται οριστική και αμετάκλητη μετά την κύρωση της.

Κατά το άρθρο 1072 ΑΚ, το οποίο
αποδίδει προϊσχύον βυζαντινορρωμαϊκό δίκαιο (ν.7 παρ.5, ν.30 παρ.1, ν.56
παρ.1 Π(41.1) Ν.6 παρ.4, Βασ.50 παρ.1,
V1 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».
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1071 και 1072 ΑΚ προκύπτει, ότι οι κύριοι παραποτάμιων ακινήτων γίνονται κύριοι του εδάφους της κοίτης που εγκαταλείφθηκε, κατά τα οριζόμενα 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 μάλιστα να γίνεται διάκριση ως προς την αιτία της εγκαταλείψεως.
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. Όταν όμως η εγκατάλειψη της
κοίτης επήλθε σαν συνέπεια εκτελέσε-

ως τεχνικών έργων, κατ’ εφαρμογή του
Ν.550/1915 «Περί εκτελέσεως υδραυλικών εν γένει έργων», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 53 του ΕισΝΑΚ,
από το Δημόσιο για την αποξήρανση λιμνών, ελών, τελμάτων, προς διευθέτηση ποταμών και χειμάρρων, προς άμυνα κατά των πλημμυρών και προς εξυγίανση ελωδών εκτάσεων (άρθρ.1 του νόμου αυτού), τότε δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 1072 ΑΚ αλλά τα εδαφικά τμήματα που προέρχονται από την
κατά το νόμο αυτό αποξήρανση παραμένουν στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 966, 967 και 968 ΑΚ.
Τούτο συνάγεται από τη διάταξη του
άρθρου 15 του νόμου αυτού που ορίζει ότι
«οι με αυτό τον τρόπο αποξηρανόμενες γαίες με δαπάνη του Δημοσίου κτλ, βάσει του
νόμου αυτού, περιερχόμεναι σ’ αυτό κτλ εκποιούνται …κτλ», σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 3 αυτού, σύμφωνα με την
οποία «τα ωφελούμενα από την εκτέλεση
του έργου ακίνητα, επιβαρύνονται με ανάλογο μέρος της, για την κατασκευή του έργου δαπάνης που καταβλήθηκε».
Διότι, αφού αφαιρείται η από την
εκτέλεση των τεχνικών έργων ωφέλεια
των παρακείμενων ακινήτων, είναι λογικό
να μην παραχωρείται στους κυρίους των
παρόχθιων κτημάτων η κυριότητα των,
ως συνέπεια των έργων, αποξηραθέντων
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εδαφών, αλλά αυτά παραμένουν στην κυριότητα του Δημοσίου, ως ωφέλεια και
αντιστάθμισμα των δαπανών, στις οποίες
υποβλήθηκε για την εκτέλεση των έργων.
Το αυτό άλλωστε προκύπτει και
από τις διατάξεις του Ν.116/1975 που
και αυτή επαναλαμβάνει, απλουστευμένη μάλιστα και γενικευμένη, τη ρύθμιση
του Ν.550/1915, η δε ψήφιση του υπαγορεύτηκε όχι διότι υπήρχε έλλειψη σχετικής ρυθμίσεως, αλλά, όπως τονίζεται
στην εισηγητική του έκθεση, διότι η έκδοση του υπήρξε αναγκαία λόγω των
αμφισβητήσεων που προέκυψαν μετά
τη δημοσίευση της 403/1972 αποφάσεως του Αρείου Πάγου (βλ.ΑΠ 1566/1986
ΝοΒ 335.1041, ΑΠ 207/1993 ΕλλΔνη
35.1067, ΑΠ 1030/1982 ΝοΒ 31.1158,
Εφ.Αθ. 2297/1999 ΕλλΔνη 41.529).
Περαιτέρω από τη διάταξη του
άρθρου 2 του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι τα
πολιτικά δικαστήρια μπορούν να ελέγχουν τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων, δηλαδή την αντίθεση τους προς το
Σύνταγμα ή τους νόμους, εφόσον από
το κύρος τους εξαρτάται η διάγνωση της
κρινόμενης διαφοράς ιδιωτικού δικαίου.
Στα πλαίσια ενός τέτοιου παρεμπίπτοντος ελέγχου τα πολιτικά δικαστήρια δεν ακυρώνουν τις παράνομες διοικητικές πράξεις ούτε αναγνωρίζουν την
ακυρότητα τους, αλλιώς δεν τις εφαρμόζουν στη συγκεκριμένη περίπτωση (ΑΠ
127/2002 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ).
Έλεγχο της νομιμότητας της διοικητικής πράξεως συνιστά και το αν η τελευταία εκδόθηκε κατά παράβαση των κανόνων δικαίου, οι οποίοι είναι αμέσως ή εμμέσως σχετικοί με το περιεχόμενο της διοικητικής πράξεως και πηγάζουν εξ οιασδήποτε
πηγής δικαίου, η δε νομιμότητα της πράξεως κρίνεται με βάση τους κανόνες δικαίου,
οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο εκδόσεως της (ΑΠ 526/2004 ΕλλΔνη 2006. 467).
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Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ.1, 5, 6 και 7 του Ν.1337/1983
(όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάσταση της περ.ε΄ της παρ.7 με το άρθρο 11
του Ν.3212/2003) σε συνδυασμό με την
79881/3445/6.12.1984 απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Διαδικασία και τρόπος σύνταξης της πράξης εφαρμογής της
Πολεοδομικής Μελέτης» (Β΄ 862) προκύπτει, ότι η πράξη εφαρμογής καθίσταται οριστική και αμετάκλητη μετά την κύρωση της.
Συνεπώς, δεν είναι δυνατή είτε
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος
ενδιαφερομένου, η επάνοδος της διοικήσεως επί του θέματος, οι πράξεις δε αυτές δεν υπόκεινται σε ανάκληση ή ανασύνταξη ούτε για λόγους νομιμότητας
(Ολ ΣτΕ 1732/2000 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, ΣτΕ
1528/2002 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ),
Στη συνέχεια, με το άρθρο 11 του
Ν.3212/2003 αντικαταστάθηκε η περίπτωση ε΄ της παρ.7 του άρθρου 12 του
Ν.1337/1983 και προβλέφθηκε η, κατ’
εξαίρεση, δυνατότητα της διοικήσεως
να ανακαλεί εν όλω ή εν μέρει την πράξη εφαρμογής για λόγους νομιμότητας ή
για πλάνη περί τα πράγματα που αποδεικνύεται από στοιχεία που δεν ήσαν γνωστά κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης ή από τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η διάταξη αυτή, που θα μπορούσε
να στηρίξει απόφαση της διοικήσεως για
τη μερική ή ολική αναστολή της ισχύος
της ήδη κυρωθείσας πράξεως εφαρμογής δεν ισχύει, κατά τη ρητή διάταξη του
άρθρου 24 του Ν.3212/2003, αναδρομικά αλλά και από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, επομένως, η πράξη της διοικήσεως που εκδόθηκε προ του έτους 2003 και με την
οποία διατάχθηκε η αναστολή της ισχύος της πράξεως εφαρμογής κρίνεται ως
προς τη νομιμότητα της από το προϊσχύον δίκαιο.
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541/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.
Παπαθανασοπούλου, Μιχαήλ Μοσχονάς).
Δάσος. Τεκμήριο κυριότητας του δάσους υπέρ του δημοσίου δεν προκύπτει από καμία διάταξη πλην της περιστάσεως εκείνης κατά την οποία το δάσος υφίστατο πριν
την έναρξη της ισχύος του β.δ. της 16/11/1836 και δεν υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης από το ίδιο διάταγμα προθεσμίας οι τίτλοι ιδιοκτησίας στη γραμματεία
των Οικονομικών. Τα δάση του τούρκικου δημοσίου περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο
όπως περιήλθαν ως αδέσποτα και τα ακίνητα που ανήκουν στους ιδιώτες μουσουλμάνους που τα εγκατέλειψαν. Επτάνησος πολιτεία.(νησιά του Ιονίου). Ίσχυε άλλο καθεστώς. Δημόσια δάση ως περιουσία του Κράτους δεν υπήρχαν αλλά μόνο περιουσία κάθε μίας νήσου που ανήκε στην τοπική κυβέρνηση. Το ελληνικό κράτος δεν απέκτησε ιδιοκτησία στα δάση στην Επτάνησο. Τί στοιχεία απαιτούνται για να αποκτήσει
το ελληνικό δημόσιο κυριότητα στα δάση της επτανήσου. Αδέσποτα ακίνητα. Έννοια.
Τρόπος κτήσεως κυριότητας από το δημόσιο. Περιστατικά.

Από καμία διάταξη νόμου προκύπτει ότι καθιερώνεται τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου επί παντός γενικώς
δάσους, κατά την περί τούτου έννοια του
δασικού κώδικα, πλην της περιπτώσεως
εκείνης κατά την οποία το δάσος υφίστατο πριν την έναρξη του επέχοντος θέση
νόμου Β.Δ. από 16.11.1836 «περί ιδιωτικών δασών εις τα απελευθερωθέντα από
τους Τούρκους εδάφη» και δεν υποβλήθηκαν εντός της δια του διατάγματος αυτού ταχθείσας ανατρεπτικής προθεσμίας στην επί των Οικονομικών Γραμματεία οι σχετικοί τίτλοι της ιδιοκτησίας, ήτοι
έγγραφη απόδειξη της Τουρκικής αρχής
ότι πριν την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα ανήκαν σε ιδιώτες ή ότι ανήκαν σε ιδιωτικά χωρία (άρθρα 1, 2 και 3),
του διατάγματος δε οι εν λόγω διατάξεις
προνοούν μόνον περί των υφισταμένων
τότε δασών και όχι περί των αργότερα
με ενέργειες των ιδιωτών ή των Κοινοτήτων καθισταμένων τέτοιων εντός των
ιδιοκτητών κτημάτων τους.

Εξάλλου από τα άρθρα 3, 9, 19,
30, 68, 71 και 92 του Οθωμανικού νόμου «περί γαιών» της 7ης Ραμαζάν
1274, σε συνδυασμό και προς τα άρθρα 2 και 3 των οδηγιών της 23 Μουχαρέμ 1293 «περί εξελέγξεως τίτλων δασών», οι οποίες διατάξεις περί γαιών διατηρήθηκαν σε ισχύ στις νέες χώρες με
το άρθρο 3 του ν.147/1914, όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 262/1914, που
ίσχυσε στις περιοχές της άλλοτε Τουρκοκρατούμενης Ηπειρωτικής Ελλάδος
και Πελοποννήσου, προκύπτει ότι κατά
το Οθωμανικό Δίκαιο τα δάση ανήκουν
κατά τεκμήριο στο Τούρκικο Δημόσιο και
ότι μόνον με ταπί στο οποίο αναφερόταν
ότι το παραχωρούμενο ήταν δάσος, συντελεί το η εκ μέρους του Δημοσίου παραχώρηση σε ιδιώτες διηνεκούς εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) και η από αυτούς
περαιτέρω μεταβίβαση αυτής (βλ. ΑΠ
611/1976 ΝοΒ 25, 4). Τα ανήκοντα δε
κατ’ αυτόν τον τρόπο στο Τουρκικό Δημόσιο δάση (δημόσια ) περιήλθαν, δυ-
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νάμει του πρωτοκόλλου της 4/16.6.1830
συνθήκης του Λονδίνου στο νεοσυσταθέν Ελληνικό Κράτος (Ελληνικό Δημόσιο), ως διάδοχο του Οθωμανικού Δημοσίου, στο οποίο είχαν περιέλθει επίσης ως αδέσποτα και όσα εκ των ιδιωτών
εγκατέλειψαν οι Μουσουλμάνοι.
Σε αρμονία δε προς αυτά εκδόθηκε
το παραπάνω Β.Δ από 16.11.1836 «περί
ιδιωτικών δασών» κατά το άρθρο 1 του
οποίου, σε συνδυασμό προς τα άρθρα 2
και 8 αυτού, αναγνωρίζεται, όπως προαναφέρθηκε, η κυριότητα του Δημοσίου με
την προεκτεθείσα εξαίρεση. Στην Επτάνησο όμως ίσχυε διαφορετικό καθεστώς, δοθέντος ότι η συσταθείσα με την συνθήκη της
Κωνσταντινουπόλεως του 1800 «Επτάνησος Πολιτεία», η οποία διαδέχθηκε την Ενετική ήταν κράτος αυτόνομο και ομοσπονδιακό, αποτελούμενο από τις επτά νήσους
του Ιονίου, καθεμία από τις οποίες αποτελούσε ιδία επαρχία, έχουσα ιδία ανεξάρτητη τοπική (εγχώρια) Κυβέρνηση, ίδιο ταμείο
και ίδια δημοσιονομική υπόσταση.
Το δημοσιονομικό αυτό καθεστώς
της Επτανήσου Πολιτείας, κατά το οποίο
η διοίκηση και η διαχείριση της περιουσίας των νήσων ανήκε στις τοπικές αρχές
καθεμίας απ’ αυτές, διατηρήθηκε και με
την συνθήκη των Παρισίων του 1815, με
την οποία ανακηρύχθηκε και αναγνωρίσθηκε υπό την προστασία της Αγγλίας το
ανεξάρτητο Ιόνιο Κράτος υπό το όνομα
«Ηνωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων»,
διεπόμενο από το Σύνταγμα ή χάρτη
του 1817 (Σύνταγμα Μαίτλανδ), κατά το
οποίο κάθε νήσος, είχε ίδια εγχώρια τοπική Κυβέρνηση, αποτελούμενη από τον
Έπαρχο και το Επαρχικό Συμβούλιο, η
οποία (εγχώρια Κυβέρνηση κάθε νήσου)
υπό την επίβλεψη του Άγγλου τοποτηρητή κάθε νήσου ασκούσε διοίκηση εν
γένει στην νήσο και είχε την δημόσια Οικονομία και διαχείριση.
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Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι τα δημόσια κτήματα και κατά συνέπεια δημόσια δάση ως ιδιοκτησία του
Κράτους δεν υπήρχαν, αλλά μόνον περιουσία καθεμίας νήσου, ανήκουσα στην εγχώρια (τοπική) Κυβέρνηση αυτής και καλούμενη επιχώριος ή εγχώριος περιουσία.
Για τούτο και ουδεμία μνεία γίνεται περί περιουσίας του Κράτους στις παραπάνω συνθήκες της Επτανήσου Πολιτείας και μετέπειτα Ιονίου Κράτους, ώστε
αυτή, μετά την δια της συνθήκης του Λονδίνου ένωση της Επτανήσου με το Ελληνικό Κράτος το έτος 1864, να περιέλθει
κατά διαδοχή στο Ελληνικό Δημόσιο ενώ
αντιθέτως στην συνθήκη της 4/16.6.1830
περί ανεξαρτησίας της Ελλάδος γίνεται ειδική μνεία περί εκκλησιαστικών ή δημοσίων υπό το Οθωμανικό σύστημα ιδιοκτησιών οι οποίες θα ανήκουν αυτοδικαίως
στην Κυβέρνηση της Ελλάδος.
Τέλος, μετά την εισαγωγή από
1.7.1866 στις Ιόνιες νήσους της Ελληνικής Νομοθεσίας με τον ν. ΡΝ της
30.1.1866 (άρθρο 1 και 211 αυτού), από
την οποία (ημερομηνία) έπαυσε η ισχύς
της νομοθεσίας του Ιονίου Κράτους, η
διοίκηση της περιουσίας καθεμίας νήσου(εγχωρίου) ανατέθηκε σε Επιτροπή,
των εισοδημάτων από την περιουσία καθεμίας νήσου διανεμομένων στους Δήμους της αναλόγως του πληθυσμού καθεμίας (άρθρ. 10, 11, 13, 14 ν.ΡΝ/1866).
Για τη διανομή δε της εγχώριας περιουσίας στην Κεφαλληνία μερίμνησε ακολούθως ο ν.Ψ1/1878. Υπό τα προαναφερόμενα, το Ελληνικό Δημόσιο δεν
έχει δικαίωμα επί των δασών της Επτανήσου, διότι δεν έλαβε τίποτα από την
επιχώριο περιουσία μετά την ένωση αυτής και επομένως και εκ του λόγου αυτού δεν έχει εφαρμογή εν προκειμένω
το από 16.11.1836 Β.Δ/γμα «περί ιδιωτικών δασών» και το εξ αυτού, κατά τα
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εκτεθέντα στην αρχή τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου επί των δασών
(βλ. και ΑΠ 340/1985 ΝοΒ 34, 76).
Σημειωτέον ότι η ως άνω εκτεθείσα ερμηνευτική άποψη περί μη ισχύος του τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του
Δημοσίου επί των κειμένων στις Ιονίους
νήσους δασών και εν γένει δασικών διατάξεων καθιερώθηκε και νομοθετικώς
με το άρθρο 62§1 εδ. β΄ του ν.998 της
28/29.12.1979 «περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», στο οποίο ορίζεται, ότι το
κατά την παράγραφο 1 εδαφ. α΄ του εν
λόγω άρθρου τεκμήριο κυριότητας υπέρ
του Δημοσίου επί των δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων «δεν ισχύει στις
περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και των νομών
Λέσβου, Σάμου, Χίου και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων».
Συνεπώς, προκειμένου περί δασών κειμένων στα Επτάνησα, μόνη η επίκληση και απόδειξη από το Δημόσιο της
δασικής μορφής της διεκδικούμενης εκτάσεως δεν αρκεί να θεμελιώσει το δικαίωμα κυριότητας του επ’αυτής, αλλά πρέπει αυτό σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να επικαλείται και σε περίπτωση αμφισβητήσεως, να αποδεικνύει ότι κατέστη
κύριο με έναν από τους τρόπους κτήσεως κυριότητας που προβλέπεται από τον
Ιόνιο Κώδικα ή τον Αστικό Κώδικα ή από
ειδικούς νόμους (βλ.ΑΠ 340/1985 ό.π.).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 2063
του Ιόνιου Πολιτικού Κώδικα για την απόκτηση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία απαιτείται διακατοχή συνεχής, αδιάκοπη, ειρηνική, δημόσια, αναμφίβολη και
επί λόγω κυριότητος.
Από τα παραπάνω στοιχεία ο
όρος «αναμφίβολη διακατοχή» ανταποκρίνεται προς τον χρησιμοποιούμενο σήμερα όρο της καλόπιστης νομής. Κατά τα
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άρθρα 2, 13, 14 και 16 του περί διακρίσεως κτημάτων νόμου της 21.6.1837, ισχύοντος στις Ιονίους νήσους μετά την έκδοση του νόμου ΡΝ/1866 με το άρθρο 2 του
οποίου καταργήθηκαν τα έχοντα το ίδιο
αντικείμενο άρθρα 402-409 του Ιονίου
Πολιτικού Κώδικα, δημόσια κτήματα είναι όσα ανήκουν στην Επικράτεια, όλα τα
παρ’ ιδιωτών ή κοινοτήτων, μη δεσποζόμενα, δηλαδή όλα τα αδέσποτα και τα κτήματα των αποθανόντων ακλήρων ή εγκαταλελειμμένα από τους κληρονόμους, επί
των οποίων δεν υπάρχουν αποδεδειγμένες απαιτήσεις άλλων και συνεπώς και τα
αδέσποτα δάση και εν γένει δασικές εκτάσεις ανήκουν στο Δημόσιο.
Εκ των ανωτέρω διατάξεων σαφώς συνάγεται ότι τα κατά την εισαγωγή του νόμου αυτού υπάρχοντα αδέσποτα περιήλθαν ex lege στο Δημόσιο στο
οποίο περιέρχονται και τα εκάστοτε καθιστάμενα αδέσποτα ακίνητα (εγκαταλελειμμένα από τους ιδιοκτήτες) καθώς και
εκείνα όσων οι ιδιοκτήτες αποβιώνουν
χωρίς διαθήκη και κληρονόμους.
Με το άρθρο 44 Εισ. Ν.ΑΚ ο εν
λόγω νόμος «περί διακρίσεως κτημάτων» καταργήθηκε, αντ’ αυτού δε από
της εισαγωγής του Αστικού Κώδικα,
ισχύει η αποδίδουσα όμοιο δίκαιο διάταξη του άρθρου 972 Α.Κ. με την οποία
ορίζεται ότι τα «αδέσποτα ακίνητα καθώς
και οι περιουσίες όσων αποβιώνουν χωρίς κληρονόμους ανήκουν στο δημόσιο».
Τέλος, κατά το σύστημα του προεκτεθέντος νόμου περί διακρίσεως κτημάτων και το σύστημα του Αστικού Κώδικα, τα αδέσποτα ακίνητα διακρίνονται:
α)σε εκείνα τα οποία ουδέποτε υπήρξαν
στην κυριότητα οποιουδήποτε δηλαδή τα
εξ υπαρχής αδέσποτα και β)σε εκείνα τα
οποία κατέστησαν μεταγενεστέρως αδέσποτα με εγκατάλειψη του προηγούμενου κυρίου, οπότε, για το νομότυπο της
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τέτοιας εγκαταλείψεως (derelictio) απαιτείται μονομερής δήλωση του κυρίου με
συμβολαιογραφικό έγγραφο, ότι παραιτείται της επί ωρισμένου ακινήτου κυριότητας
και μεταγραφή αυτής, δοθέντος ότι πρόκειται για δικαιοπραξία περιέχουσα κατάργηση της κυριότητας (άρθρ. 1192 ΑΚ π.ρ.β.λ.
Γ.Μπαλή : Εμπράγματον Δίκαιον παράγραφοι 86 και 90, Α.Τούση:Εμπράγματον
Δίκαιον, έκδοση Γ΄, παράγρ. 118).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Τα ακίνητα
περί των οποίων ερίζουν οι διάδικοι είναι
τα ακόλουθα:1) ένα αγροτεμάχιο κείμενο
στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος» κ.λ.π.2)
ένα αγροτεμάχιο στην θέση «Παντιέρα»,
κ.λπ. και 3) ένα αγροτεμάχιο στην θέση
« Άγιος Κωνσταντίνος» κ.λ.π.
Τα ανωτέρω ακίνητα ανήκαν κατά
κυριότητα στον δικαιοπάροχο πατέρα
των αιτούντων Γ.Π του Μ, που απεβίωσε αδιάθετος στις 30.12.1949 στον Άγιο
Κωνσταντίνο Διλινάτων Κεφαλληνίας, είχαν δε περιέλθει στην κυριότητα του ως
ακολούθως: α)το υπ’ αριθμ. 2 αγροτεμάχιο με αγορά από τους αδελφούς Δ.Π δυνάμει του υπ’αριθμ 33447/9.6.1934 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αργοστολίου Γ.Κ, νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του πρώην
Δήμου Διλινάτων στον τόμο ΚΔ και αριθμό 854, β)το υπ’ αριθμ. 3 αγροτεμάχιο με
αγορά από τον Π.Κ, δυνάμει του υπ’ αριθμ.
1238/26.8.1932 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμ/φου Αργοστολίου Δ.Τ
που μεταγράφηκε νόμιμα στα ίδια ως άνω
βιβλία μεταγραφών στον τόμο ΚΕ με αριθμό 487 και με αγορά από την Τ.Π-Β δυνάμει του υπ’αριθμ. 24529/28.2.1925 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφο
Αργοστολίου Γ.Κ, νομίμως μεταγραφέντος
στα προαναφερόμενα βιβλία μεταγραφών
στον τόμο ΚΔ και με αριθμό 362 και γ)το
υπ’ αριθμ. 1 αγροτεμάχιο διακατείχε του-
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λάχιστον από τον Ιανουάριο του 1925 μέχρι την εισαγωγή του ΑΚ (23.2.1946) συνεχώς, αδιακόπτως, ειρηνικώς, δημοσίως, αναμφιβόλως και επί λόγω κυριότητας
ασκώντας όλες τις προσιδιάζουσες στην
φύση του διακατοχικές πράξεις και συγκεκριμένα το επόπτευε, το οριοθετούσε, το
προστάτευε από τις διεκδικήσεις τρίτων,
το καλλιεργούσε με συκιές και αμυγδαλιές
και συνέλλεγε τον καρπό τους (βλ. και κατάθεση μάρτυρος αποδείξεως).
Έτσι κατέστη κύριος αυτού με τα
προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας
του άρθρου 2063 του Ιονίου Πολιτικού
Κώδικα. Αλλά και επί των δύο άλλων
αγροτεμαχίων ασκούσε μέχρι του θανάτου του τις προαναφερόμενες διακατοχικές πράξεις. Όπως προαναφέρθηκε
ο ανωτέρω Γ.Μ.Π απεβίωσε χωρίς διαθήκη στις 30.12.1949 και κληρονομήθηκε από την σύζυγο του Δ. χήρα Γ.Π κατά
8/32 αδιαιρέτως και από τα οκτώ τέκνα
του, δηλαδή τους αιτούντες και τους Π,
Μ, Ε. και Μ κατά 3/32 εξ αδιαιρέτου το
καθένα. Στις 11.10.1968 απεβίωσε χωρίς διαθήκη ο Π.Π και κληρονομήθηκε
από την μητέρα του Δ.χ Γ.Π και τα επτά
ως άνω αδέλφια του, ενώ στις 22.5.1973
απεβίωσε η Δ.Π και κληρονομήθηκε από
τα ανωτέρω 7 τέκνα της.
Τέλος, στις 16.8.1973 απεβίωσε
χωρίς διαθήκη η Μ.Π και κληρονομήθηκε
από τα ανωτέρω έξι (6) αδέλφια της, δηλαδή τους αιτούντες, την Ε. και τον Μ.Π.
Οι αιτούντες αποδέχθηκαν διαδοχικώς,
όπως τούτο δεν αμφισβητείται και αποδεικνύεται εξ άλλου από τις προσκομιζόμενες μετ’ επικλήσεως συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας, που
μεταγράφηκαν νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αργοστολίου, όπως προκύπτει από αυτές, τις
κληρονομίες των αποβιωσάντων γονέων και αδελφών τους, ενώ από της πε-
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ριελεύσεως σ’ αυτούς των ανωτέρω ακινήτων ασκούσαν επ’ αυτών για χρονικό
διάστημα μείζον των 20 ετών τις προσιδιάζουσες στην φύση τους διακατοχικές πράξεις, διανοία συγκυρίων, και συγκεκριμένα τα επισκεπτόντουσαν συχνά
και τα επόπτευαν, συνέλλεγαν τους καρπούς των αμυγδαλιών και κουτσουπιών
και τα παραχωρούσαν στον μάρτυρα Σ.Π
για να βόσκει εντός αυτών τα ζώα του.
Έτσι, πέραν του ως άνω παραγώγου τρόπου (κληρονομικής εξ αδιαθέτου
διαδοχής) κατέστησαν συγκύριοι αυτών
κατά τα 16,66% εξ αδιαιρέτου έκαστος και
με πρωτότυπο τρόπο (έκτακτη χρησικτησία). Το εκκαλούν Δημόσιο ισχυρίσθηκε με
την υπό κρίση κυρία παρέμβαση του ότι
τα ανωτέρω τρία (3)ακίνητα αποτελούν δασική έκταση και περιήλθαν κατά κυριότητα σ’ αυτό κατά τον χρόνο ενώσεως της
Επτανήσου με την Ελλάδα (1864) ως εξ
υπαρχής αδέσποτα ως μη ανήκοντα δηλαδή στην κυριότητα κανενός.
Ειδικότερα ισχυρίζεται αορίστως:
α) Ότι το υπ’αριθμ. 1 ακίνητο δεν είχε δασική μορφή εν μέρει το έτος 1945 ενώ
έχει εν μέρει δασική μορφή σήμερα β) ότι
το υπ’ αριθμ. 3 ακίνητο δεν είχε εν μέρει δασική μορφή το έτος 1945 ενώ έχει

εν μέρει δασική μορφή σήμερα και γ)ότι
το υπ’ αριθμ. 2 ακίνητο είναι αναδασωτέα έκταση. Σε κάθε όμως περίπτωση,
και αν δηλαδή ήθελε γίνει δεκτό ότι τα
επίδικα ακίνητα σήμερα αποτελούν δασική έκταση λόγω της βλαστήσεως σ’
αυτά αγρίων ξυλωδών φυτών, δεν απέδειξε τούτο (Δημόσιο) με την προσαγωγή οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου
ότι τα ανωτέρω ακίνητα κατά την ένωση
της Επτανήσου με την Ελλάδα σε ουδενός την κυριότητα ανήκαν ως εξ υπαρχής αδέσποτα. Επομένως ο ανωτέρω
ισχυρισμός του πρέπει να απορριφθεί
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος.
Ενόψει των ανωτέρω η εκκαλούμενη απόφαση, που με την ίδια κατά
βάση αιτιολογία απέρριψε την κυρία παρέμβαση ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη και δεχόμενο την αίτηση ως βάσιμη και κατ’
ουσίαν διέταξε την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αργοστολίου που αφορούν στα ανωτέρω τρία (3) ακίνητα, ορθώς εφάρμοσε τον νόμο και εκτίμησε τις
προσαχθείσες αποδείξεις και για τούτο
η υποστηρίζουσα τα αντίθετα υπό κρίση
έφεση πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

617/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Αλεξάνδρα Γιαννοπολου,
Γεώργιος Πεντζιάς).
Κοίτη ποταμού μη πλεύσιμου που εγκαταλείφθηκε ανήκει στους κυρίους των παραποταμίων κτημάτων (1072ΑΚ). Στη διάταξη δεν γίνεται λόγος για μερική εγκατάλειψη.
Ως εγκατάλειψη νοείται η πλήρης και ολοκληρωτική εγκατάλειψη της παλαιάς κοίτης
του με το σχηματισμό νέας κοίτης. Αν η κοίτη περιορίσθηκε κατά τρόπο ώστε μεταξύ
της ιδιοκτησίας τρίτου και της περιορισθείσας κοίτης να παρεμβάλλεται έκταση, αυτή
εξακολουθεί να ανήκει στο δημόσιο.
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Περαιτέρω, το άρθρο 1072 ΑΚ
ορίζει ότι «η κοίτη ποταμού μη πλεύσιμου, που εγκαταλείφθηκε ανήκει στους
κυρίους των παραποταμίων 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».
Από τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 1072 ΑΚ, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 966, 967 και 968 του ιδίου κώδικα, σαφώς συνάγεται ,ότι ο ποταμός που ρέει με ελεύθερη και αέναη
ροή, δεν είναι όμως πλεύσιμος, και το
έδαφος καταλαμβάνεται από την κοίτη
του είναι κοινής χρήσεως και εκτός συναλλαγής πράγμα που ανήκει στο Δημόσιο, εφόσον δεν ανήκει σε δήμο ή κοινότητα ή ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά
και ότι προϋπόθεση της εφαρμογής της
διατάξεως του άρθρου 1072 ΑΚ είναι η
ύπαρξη παραποτάμιου κτήματος ή κτημάτων, τα οποία βρίσκονται σε επαφή με
τον ποταμό, του οποίου η κοίτη εγκαταλείφθηκε. Το άρθρο 1072 περ.1ΑΚ κάνει λόγο για εγκατάλειψη της κοίτης του
ποταμού, χωρίς να ορίζει ότι αυτή (εγκατάλειψη) μπορεί να είναι και μερική, ενώ
αν ο νομοθέτης ήθελε να περιλάβει και τη
μερική εγκατάλειψη, θα το όριζε ρητώς.
Ως εγκατάλειψη της κοίτης του
ποταμού, κατά την αληθή έννοια του άρθρου 1072 ΑΚ, νοείται η πλήρης και ολοκληρωτική εγκατάλειψη της παλαιάς κοίτης αυτού, με τον σχηματισμό νέας κοί-

της, η οποία αποτελεί φυσικό φαινόμενο
με προοπτική σταθερότητας και διάρκειας, ενώ η μερική απόσυρση ή περιορισμός του εύρους του ποταμού συχνά δεν
έχει διάρκεια, αν λοιπόν αναγνωριζόταν
στους παρόχθιους το δικαίωμα να καταλάβουν το τμήμα που απελευθερώθηκε
από τα ύδατα, αυτοί θα ήσαν σε θέση να
εμποδίζουν εφεξής την ελεύθερη ροή των
υδάτων στην παλαιά κοίτη και θα ανέκυπταν προβλήματα σε ευρύτερη περιοχή.
Η εκδοχή αυτή συνάγεται και από
την παράγραφο 2 του άρθρου 1072 ΑΚ,
όπου ο νόμος ομιλεί περί «νέας» κοίτης,
που σημαίνει ολοσχερή εγκατάλειψη της
παλαιάς και όχι περιορισμό του εύρους
αυτής. Άλλωστε, κάθε διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 1072 ΑΚ με την οποίαν
γινόταν δεκτό, ότι το άρθρο αυτό αναφέρεται και στην περίπτωση μερικής εγκαταλείψεως ή ορθότερα του περιορισμού
της κοίτης του ποταμού, δεν θα είχε κανένα κοινωνικό ή οικονομικό έρεισμα και ως
εκ τούτου θα ήταν αντίθετη προς το σκοπό της διατάξεως του άρθρου 1072 ΑΚ.
Συνεπώς, αν η κοίτη μη πλεύσιμου ποταμού, η οποία ανήκει στο Δημόσιο, περιορίστηκε κατά τρόπο, ώστε μεταξύ της ιδιοκτησίας τρίτου και της περιορισθείσας κοίτης ποταμού να παρεμβάλλεται έκταση, αυτή εξακολουθεί να ανήκει στο Δημόσιο και δεν έχει εφαρμογή
η διάταξη του άρθρου 1072 παρ.1 ΑΚ
(ΟλΑΠ 24/2001 ΕλλΔνη 43.90 & «ΝΟΜΟΣ¨, ΑΠ 867/2007 «ΝΟΜΟΣ»).

637/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασιλική Μαχαιριώτη, Ουρανία Βαλέντη, Άγγελος Αγγελόπουλος).
Υποθήκη τοκοφόρος. Ποιοί τόκοι ασφαλίζονται. Περιστατικά.
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Κατά το άρθρο 1289 ΑΚ, αν το
κεφάλαιο απαίτησης που ασφαλίζεται
με υποθήκη γράφηκε ως τοκοφόρο, η
υποθήκη, σε οποιουδήποτε την κυριότητα και αν βρίσκεται το ακίνητο, ασφαλίζει
κατά την ίδια τάξη εγγραφής και τους καθυστερούμενους τόκους ενός έτους πριν
από την κατάσχεση, από οποιονδήποτε
και αν ενεργήθηκε αυτή, καθώς και τους
τόκους μετά την κατάσχεση έως την πληρωμή του χρέους ή εωσότου γίνει αμετάκλητος ο πίνακας κατάταξης, κατά δε το
άρθρο 1269 εδ. α΄ και β΄ του ίδιου κώδικα, η εγγραφή της υποθήκης γίνεται πάντοτε για ορισμένη χρηματική ποσότητα
και να στον τίτλο δεν περιέχεται ορισμένη
ποσότητα, αυτός που ζητεί την εγγραφή
πρέπει να την ορίσει κατά προσέγγιση.
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει :α)ότι για την κάλυψη κατά την τάξη και τη σειρά της υποθήκης των τόκων του περιορισμένου χρονικού διαστήματος του άρθρου 1289 ΑΚ
πρέπει η απαίτηση να έχει εγγραφεί στο
βιβλίο υποθηκών, ως τοκοφόρος, χωρίς
να απαιτείται για την τήρηση της αρχής
δημοσιότητας να καθορίζεται και το ποσό
των τόκων, αφού το ποσοστό αυτών καθορίζεται από το νόμο, και β)ότι αν η υποθήκη γράφτηκε για ποσό μεγαλύτερο του
κεφαλαίου της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως, ώστε να καλύπτονται και τόκοί αυτής,
οι τόκοι δε του ανωτέρου χρονικού διαστήματος προστιθέμενοι στα κεφάλαια
υπερβαίνουν μαζί με αυτό τη χρηματική
ποσότητα, για την οποία έχει εγγραφεί η
υποθήκη, δεν ασφαλίζονται με την υποθήκη κατά το ποσό αυτών που υπερβαίνει το υποθηκικό όριο και, συνεπώς δεν
απολαμβάνουν κατά τούτο του ειδικού
προνομίου κατατάξεως κατά τη διανομή
του πλειστηριάσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 1007 παρ.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 976 αρ. 2 ΚΠολΔ (ΑΠ
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1218/2007, ΑΠ 723/2006 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ,
ΑΠ 2/2005 ΕλλΔνη 2005.836).
Στην προκείμενη υπόθεση, από
τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Με επίσπευση
της τρίτης των εφεσιβλήτων δανείστριας
εταιρείας με την επωνυμία ¨SHEFFIED
PETROLIUM (UK) LIMITED¨, που
εδρεύει στο Λονδίνο, εκπλειστηριάσθηκαν δημόσια με βάση την 2468/31-71996 έκθεση πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Κεφαλληνίας Α.Κ-Γ τρία ακίνητα του καθού η εκτέλεση Π.Ζ, κατοίκου Λωζάνης Ελβετίας,
ήτοι: 1) ένα οικόπεδο κείμενο στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας κ.λ.π. Το συνολικό
πλειστηρίασμα που επετεύχθη ανήλθε
σε 230.250.000 δραχμές και ειδικότερα
στο ποσό των 102.750.000, 48.500.000
και 79.000.000 δραχμών για καθένα των
εκπλειστηριασθέντων ακινήτων, αντίστοιχα, μετά δε την αφαίρεση των εξόδων εκτελέσεως, τα οποία ανήλθαν στο
συνολικό ποσό των 4.837.988 δραχμών,
το απομένον ποσό του πλειστηριάσματος ανήλθε σε 225.412.012 δραχμές.
Η ανακόπτουσα αναγγέλθηκε νόμιμα στην υπάλληλο του πλειστηριασμού
για προνομιακές απαιτήσεις της ύψους
105.317.847 και 70.700.000 δραχμών
πλέον τόκων, για την εξασφάλιση των
οποίων είχε εγγράψει προσημείωση
υποθήκης στις 11-9-1995 για ποσό των
200.000.000 δραχμών, η οποία ετράπη
σε υποθήκη στις 14-5-1996 δυνάμει της
502/1996 διαταγής πληρωμής του Δικαστή
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για
το ποσό των 95.000.000 δραχμών.
Επίσης αναγγέλθηκαν νομίμως,
μεταξύ άλλων, α) η δεύτερη των εφεσιβλήτων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
για απαιτήσεις της ύψους 1.549.549 δολλαρίων ΗΠΑ πλέον τόκων υπερημερί-
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ας από 24-7-1995, 10.724, 378 δολλαρίων ΗΠΑ, πλέον τόκων υπερημερίας
από 30-8-1995 και 5.558.630 δραχμών.
Η τελευταία είχε εγγράψει προσημείωση υποθήκης επί του πρώτου ακινήτου
στις 17-12-1991 δυνάμει της 2926/1991
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, προς εξασφάλιση μέρους
της αναγγελθείσας απαίτησης της ποσού 300.000 δολλαρίων ΗΠΑ, πλέον τόκων, προμηθειών και εξόδων, καθώς και
προσημείωση υποθήκης στις 17-12-1991
επί του δευτέρου ως άνω ακινήτου, δυνάμει της παραπάνω αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, προς
εξασφάλιση μέρους της αναγγελθείσας
απαίτησης της ποσού 90.000 δολαρίων
ΗΠΑ, πλέον τόκων, προμηθειών και εξόδων, και β)το πρώτο των εφεσιβλήτων Ταμείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων
και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) για προνομιακή
απαίτηση του, σύμφωνα με το άρθρο 975
παρ.6 ΚΠολΔ, ύψους 82.263.039 δραχμών, πλέον τόκων.
Λόγω ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος για την ικανοποίηση όλων
των αναγγελθέντων δανειστών, η υπάλληλος του πλειστηριασμού κατάρτισε
τον 2568/2-10-1996 πίνακα κατάταξης
και κατέταξε α) το Ταμείο Ασφαλίσεως
Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων
προνομιακά για ποσό 3.631.546 δραχμών, β) την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προνομιακά για ποσό 145.678.408
δραχμών, υπό την αίρεση της τελεσιδικίας της αποφάσεως αναγνωρίσεως
της απαίτησης της, άλλως και σε περίπτωση εκπτώσεως αυτής, την εκκαλούσα-ανακόπτουσα για ποσό 105.317.847
δραχμών, και γ)την τρίτη των εφεσιβλήτων εταιρεία προνομιακά για το ποσό
των 76.093.058 δραχμών, στην περίπτωση τελικής κατάταξης της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος ή για το ποσό
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των 116.462.619 δραχμών, στην περίπτωση τελικής κατάταξης της εκκαλούσας-ανακόπτουσας εταιρείας.
Η τελευταία με το δεύτερο λόγο
της ανακοπής της, κατά το δεύτερο σκέλος του, ισχυρίζεται ότι εσφαλμένα κατέταξε την καθής η ανακοπή –δεύτερη
των εφεσιβλήτων Εθνική Τράπεζα Ελλάδος για το ποσό των 145.678.408 δραχμών, που περιλαμβάνει το σε δραχμές
ισάξιο των 390.000 δολλαρίων ΗΠΑ και
τους τόκους του άρθρου 1289 ΑΚ, ενώ
έπρεπε να την κατατάξει για το ισάξιο σε
δραχμές ποσό των 92.892.680 δραχμών
καθόσον η απαίτηση της δεν είχε εγγραφεί στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αργοστολίου ως τοκοφόρος.
Από την 2926/1991 απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πειραιά προκύπτει ότι διατάχθηκε η εγγραφή προσημειώσεως
υποθήκης επί του πρώτου ακινήτου του
καθού η εκτέλεση μέχρι του ποσού των
300.000 δολλαρίων ΗΠΑ «πλέον τόκων,
προμηθείων και εξόδων γενικά», και επί
του δευτέρου ακινήτου του καθού η εκτέλεση μέχρι του ποσού των 90.000 δολλαρίων ΗΠΑ ¨πλέον τόκων, προμηθειών
και εξόδων γενικά¨, όπως δε προκύπτει
από τις προσκομιζόμενες και επικαλούμενες περιλήψεις εγγραφής προσημειώσεων, ζητήθηκε η εγγραφή των προσημειώσεων δυνάμει της 2926/1991 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για ποσά 300.000 και 90.000
δολλαρίων ΗΠΑ, αντίστοιχα, «πλέον τόκων, προμηθειών και εξόδων γενικά».
Εξάλλου από τα επικαλούμενα και
νομίμως προσκομιζόμενα από τη δεύτερη
των εφεσιβλήτων από 31-1-2006 πιστοποιητικά του Υποθηκοφύλακα Αργοστολίου προκύπτει ότι η δεύτερη των εφεσιβλήτων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει
εγγράψει επί των παραπάνω ακινήτων
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στις 17-12-1991 προσημειώσεις υποθήκης δυνάμει της προαναφερόμενης αποφάσεως στον τόμο 43 και με αριθμούς 39
και 4 για τα παραπάνω ποσά των 90.000
και 300.000 δολλαρίων ΗΠΑ ¨πλέον τόκων, προμηθειών και εξόδων γενικά¨.
Επομένως, εφόσον η απαίτηση της δεύτερης των εφεσιβλήτων Τράπεζας γράφτηκε στα βιβλία υποθηκών
του Υποθηκοφυλακείου Αργοστολίου
ως τοκοφόρος προς εξασφάλιση μέρους των αναγγελθεισών απαιτήσεων
της συνολικού ποσού 390.000 δολλαρίων ΗΠΑ, το υποθηκικό όριο ήτοι το συνολικό ποσό, για το οποίο έχουν εγγραφεί οι δύο ως άνω προσημειώσεις της,
ισούται με το άθροισμα του ορισθέντος
χρηματικού ποσού του κεφαλαίου των
390.000 δολλαρίων ΗΠΑ και των τόκων
του περιορισμένου χρονικού διαστήματος του άρθρου 1289 ΑΚ, χωρίς να απαιτείται να καθορίζεται αριθμητικώς και το

ποσό των τόκων αυτών, αφού το ποσοστό τους ορίζεται από το νόμο.
Κατά συνέπεια, αφού το ορισθέν
χρηματικό ποσό του κεφαλαίου των
390.000 δολλαρίων ΗΠΑ, που ασφαλίσθηκε με τις δύο ως άνω προσημειώσεις υποθήκης γράφτηκε ως τοκοφόρο,
οι δύο προσημειώσεις εξασφάλιζαν κατά
την ίδια τάξη εγγραφής και τους καθυστερούμενους τόκους για το περιορισμένο
χρονικό διάστημα του άρθρου 1289ΑΚ.
Έτσι η υπάλληλος του πλειστηριασμού ορθώς κατέταξε τυχαίως τη δεύτερη των εφεσιβλήτων-καθής η ανακοπή
για το ποσό των 145.678.408 δραχμών,
που περιλαμβάνει το σε δραχμές ισάξιο
των 390.000 δολλαρίων ΗΠΑ και τους
τόκους του άρθρου 1289 ΑΚ, το ύψος
των οποίων δεν αμφισβητείται. Επομένως, ο δεύτερος λόγος της ανακοπής ως
προς το δεύτερο σκέλος του είναι αβάσιμος και απορριπτέος.

841/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Στεργιόπουλος, Σωτήριος Αμούργης).
Αρνητική αγωγή (1108ΑΚ). Δικαιώματα κυρίου. Πραγματική δουλεία. Αποσβένεται
όχι μόνο όταν είναι αδύνατη η άσκησή της από πραγματικούς λόγους αλλά και όταν
αυτή κατέστη περιττή ή μάταιη, διότι μετά τη σύσταση της, το δεσπόζον εξυπηρετείται κατά τον ίδιο τρόπο και κατά το ίδιο μέτρο από άλλη οδό. Οπότε παύει πλέον ο λόγος ύπαρξης της δουλείας, αφού δεν παρέχεται πλέον χρησιμότητα και δεν υπάρχει
ανάγκη του δεσπόζοντος που έχει αποκτήσει πλέον αυτάρκεια. Μερική ικανοποίηση.
Διατηρείται ακέραιη λόγω του αδιαιρέτου της δουλείας. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της δουλείας όταν έχει διανοιγεί άλλη οδός. Ο κύριος της δουλείας μπορεί να επιδιώξει δικαστικώς την αναγνώριση της καταχρηστικής άσκησης της δουλείας από τον κύριο του δεσπόζοντος και να ζητήσει την απαγόρευση άσκησης της δουλείας στο μέλλον. Αρνητική αγωγή. Δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 1108 ΑΚ,
αν η κυριότητα (ή η επικαρπία, κατ’ άρθρο
1173ΑΚ) προσβάλλεται με άλλον τρόπο,

εκτός από την αφαίρεση ή την κατακράτηση του πράγματος, ο κύριος δικαιούται
να απαιτήσει από εκείνον που προσέβαλε
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την κυριότητα να άρει την προσβολή και
να την παραλείπει στο μέλλον.
Κατά δε την παρ.2 του ίδιου άρθρου, το ως άνω δικαίωμα δεν παρέχεται στον κύριο του πράγματος όταν εκείνος, ο οποίος προσβάλλει την κυριότητα ενεργεί ασκώντας δικαίωμα, το οποίο
του παρέχει στην εξουσία να παρεμβαίνει στην ιδιοκτησία του άλλου. Τέτοιο
δικαίωμα είναι κυρίως το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα της δουλείας.
Εξάλλου, από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 1118, 1124, 1125
και 1136ΑΚ, προκύπτει ότι η πραγματική
δουλεία αποσβένεται αν η άσκηση αυτής
έχει καταστεί απολύτως και διαρκώς αδύνατη από λόγους πραγματικούς ή νομικούς.
Τέτοια αδυναμία υπάρχει όταν
έπαυσε η από το δουλεύον ακίνητο παροχή ωφέλειας ή χρησιμότητας υπέρ του
δεσπόζοντος, ή έλλειψε η ανάγκη του τελευταίου λόγω αυτάρκειας του, εφόσον η
ύπαρξη της ως άνω χρησιμότητας, ωφέλειας, ή ανάγκης αποτελεί απαραίτητο
όρο της δουλείας.
Η πραγματική δουλεία, δηλαδή,
αποσβένεται όχι μόνον όταν είναι αδύνατη η άσκηση της από πραγματικούς
λόγους, αλλά και όταν αυτή καταστεί
περιττή ή μάταιη, διότι μετά τη σύσταση
της, το δεσπόζον εξυπηρετείται κατά τον
ίδιο τρόπο και κατά το ίδιο μέτρο και από
άλλη οδό, οπότε παύει πλέον ο λόγος
ύπαρξης της δουλείας, καθότι δεν παρέχεται πλέον χρησιμότητα και δεν υπάρχει
ανάγκη του δεσπόζοντος και έχει αποκτήσει πλέον αυτάρκεια (ΑΠ 1360/2006
Ρrimalex, ΕφΔωδ 87/2003 «Νόμος»).
Εάν, όμως, λόγω μερικής αυτάρκειας του δεσπόζοντος ακινήτου, περιορίστηκε η ανάγκη άσκησης της δουλείας,
η δουλεία, λόγω του αδιαιρέτου αυτής,
κατά τα άρθρα 1122, 1130, 1131 και 1138
ΑΚ, διατηρείται ακέραιη (ΑΠ 842/2007
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Primalex, ΑΠ 628/2005 «Νόμος»).
Περαιτέρω, από τη διάταξη του
άρθρου 281 ΑΚ συνάγεται ότι το δικαίωμα ασκήσεως της πραγματικής δουλείας
από τον εκάστοτε κύριο του δεσπόζοντος
ακινήτου, θεωρείται ότι γίνεται καταχρηστικώς, όταν από την όλη συμπεριφορά
του δικαιούχου και από την πραγματική
κατάσταση που διαμορφώθηκε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα γίνεται φανερό
ότι η συνέχιση ασκήσεως της πραγματικής δουλείας υπερβαίνει προφανώς τα
όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη, ή τα χρηστά ήθη, ή από τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος.
Στην περίπτωση αυτή, ο κύριος
του δουλεύοντας ακινήτου μπορεί να επιδιώξει δικαστικώς την αναγνώριση της
καταχρηστικής ασκήσεως της δουλείας από τον κύριο του δεσπόζοντος ακινήτου και να ζητήσει την απαγόρευση
ασκήσεως της δουλείας στο μέλλον (ΑΠ
1037/2002 «Νόμος»). Καταχρηστική είναι
και η εξακολούθηση χρησιμοποίησης της
διόδου, αν έχει διανοιγεί νέα οδός (Β.Βαθρακοκοίλης «Αναλυτική ερμηνεία –νομολογία ΑΚ, Β΄ τόμος σελ. 1642).
Στην προκείμενη περίπτωση, με
την κρινομένη αγωγή οι ενάγοντες ιστορούν ότι ο πρώτος από αυτούς απέκτησε, με παράγωγο τρόπο, την επικαρπία,
ενώ τα ανήλικα τέκνα του, κατά ποσοστό
1/2 εξ αδιαιρέτου το καθένα, την ψιλή κυριότητα του λεπτομερώς περιγραφομένου
σ’ αυτήν ακινήτου, που βρίσκεται στην περιφέρεια Αντίρριου-Αιτωλοακαρνανίας,
ο δε τρίτος από αυτούς είναι κύριος του
περιγραφόμενου σ’ αυτή (αγωγή) ακινήτου, που απέκτησε με πρωτότυπο τρόπο
(έκτακτη χρησικτησία).
Ότι ο πρώτος και δεύτερος των
εναγομένων έχουν την ψιλή κυριότητα,
κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, η δε τρίτη
την επικαρπία ακινήτου, που συνορεύει,
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από τη δυτική του πλευρά με το προαναφερόμενο ακίνητο ψιλής κυριότητας των
ανηλίκων τέκνων, και ότι το 1972 συστάθηκε με δικαιοπραξία, υπέρ του ακινήτου των εναγομένων, η λεπτομερώς περιγραφόμενη στην αγωγή, δουλεία διόδου. Ότι το 2002 διανοίχθηκε κατά μήκος και σε επαφή με τη Νότια πλευρά
του ακινήτου των εναγομένων, δημοτική οδός μέσω της οποίας έχουν πλέον
σύντομη και άνετη πρόσβαση στον κέντρο του Αντίρριου με αποτέλεσμα να
έχει αποσβεστεί το ανωτέρω δικαίωμα
δουλείας διόδου, το οποίο ασκείται πλέον καταχρηστικά, καθότι η εν λόγω δίοδος τεμαχίζει στο μέσο τα ακίνητα τους
(εναγόντων) και μειώνει την αξία και την
δυνατότητα αξιοποίησης τους.
Για το λόγο αυτό ζητούν, κατ’ εκτίμηση του αγωγικού δικογράφου, να αναγνωριστεί ότι δεν βαρύνονται πλέον τα
ακίνητα τους με δουλεία διόδου υπέρ
του ακινήτου των εναγομένων, διότι αυτή
έχει αποσβεστεί και επικουρικώς να αναγνωριστεί η καταχρηστική άσκηση του
δικαιώματος αυτού, να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι να παύσουν να διέρχονται μέσω αυτής και να απειληθεί σε βάρος καθενός από αυτούς χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση με καταδίκη
στη δικαστική τους δαπάνη,
Με το παραπάνω περιεχόμενο και

αιτήματα, στο δικόγραφο της κρινόμενης
αγωγής, η οποία είναι επαρκώς ορισμένη,
παραδεκτώς σωρεύεται αντικειμενικώς,
αρνητική αγωγή και αρνητική αναγνωριστική αγωγή ομολογήσεως δουλείας,
επικουρικώς δε αναγνωριστική αγωγή.
Η δε αρνητική αγωγή, για τη συζήτηση της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου, αρμοδίως εισήχθη ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου (άρθρα 18 παρ.1 και
29 του ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά
την τακτική διαδικασία, ενώ το ίδιο Δικαστήριο καλώς εκράτησε ως ανώτερο
και χάριν οικονομίας της δίκης, προκειμένου να συζητήσει κατά την ίδια διαδικασία, και τη σωρευμένη αρνητική αγωγή ομολογήσεως δουλείας, ανεξαρτήτως της αξίας που έχει η δουλεία για το
δεσπόζον κτήμα, ή της αξίας της μείωσης του δουλεύοντας ακινήτου, κατ’ άρθρο 11 αριθ. 3 του ΚΠολΔ, ενώ επίσης
η κρινόμενη αγωγή εγγράφηκε νόμιμα
και εμπρόθεσμα στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Ναυπάκτου
(βλ. το υπ’ αριθμ. 728/2-3-2005 πιστοποιητικό εγγραφής της Υποθηκοφύλακα Ναυπάκτου), απορριπτομένων των
σχετικών ισχυρισμών που οι εναγόμενοι-εφεσίβλητοι επαναφέρουν με τις νομότυπα κατατεθειμένες προτάσεις τους.

892/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Αμούργης, Γεώργιος Παπασωτηρίου,
Σπυρίδων Χουλιάρας).
Διεκδικητική αγωγή. Διεκδίκηση τμήματος μεγαλύτερου κτήματος. Ο ενάγων πρέπει
να προσδιορίσει τη θέση(του τμήματος) μέσα στο μεγαλύτερο ακίνητο. Η περιγραφή του ακινήτου μπορεί να γίνεται και με αποτύπωση με τοπογραφικό διάγραμμα του
οποίου η μη ενσωμάτωση στην αγωγή δεν επιφέρει σύγχυση. Περιστατικά. Ο νομέ-
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ας μπορεί να αρνηθεί την απόδοση του πράγματος αν έχει έναντι του κυρίου δικαίωμα να νέμεται ή να κατέχει το πράγμα. Η ένσταση αυτή προτείνεται επί καταψηφιστικής διεκδικητικής αγωγής και όχι αναγνωριστικής. Αφαίρεση πράγματος ή έπαθε αυτό
βλάβη παράνομα και υπαίτια. Ο νομέας του και ο κάτοχος του έχει δικαίωμα αποζημίωσης (987.2 ΑΚ). Προϋποθέσεις αδικοπραξίας. Περιστατικά.

Όταν το διεκδικούμενο ακίνητο
φέρεται στην αγωγή ως τμήμα μεγαλύτερου ακινήτου, ο ενάγων έχει υποχρέωση, εκτός από την έκταση του διεκδικουμένου αυτού τμήματος, να προσδιορίσει την θέση του μέσα στο μεγαλύτερο ακίνητο, ούτως ώστε να είναι δυνατόν στον εναγόμενο να αντιτάξει άμυνα
περί συγκεκριμένου επιδίκου, στο δικαστήριο δε να τάξει το προσήκον θέμα
αποδείξεως. Η περιγραφή του ακινήτου
μπορεί να γίνεται και με την αποτύπωση
του με τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα, από το οποίο να προκύπτει πλην
του σχήματος των πλευρών του, η θέση
του, προσανατολισμός του και το εμβαδόν του, εφόσον το τοπογραφικό διάγραμμα τούτο ενσωματώνεται στο δικόγραφο της αγωγής (ΑΠ 217/2008 ΑΠ
2002/2006 σε prima –lex).
….Για την πληρέστερη περιγραφή
του επίδικου η ενάγουσα παραπέμπει στο
από μηνός Ιουλίου 2004 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Ι.Κ,
το οποίο δεν επισυνάπτεται στην αγωγή. Όμως, το αμέσως πιο πάνω εδαφικό
τμήμα, όπως περιγράφεται, σε σχέση με
το όλο ακίνητο, στο αγωγικό δικόγραφο,
κατά είδος θέση, έκταση, όρια, πλευρικές
διαστάσεις και προσανατολισμό, κατονομάζονται δε στο ίδιο δικόγραφο και οι ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων, εξατομικεύεται πλήρως ώστε καμιά αμφιβολία να
μην υπάρχει ως προς την ταυτότητα του.
Εξάλλου, η μη ενσωμάτωση του
πιο πάνω τοπογραφικού διαγράμματος στο αγωγικό δικόγραφο δεν επέφερε σύγχυση ως προς την ταυτότητα

του επίδικου εδαφικού τμήματος αφού,
όπως ήδη ειπώθηκε, η περιγραφή τόσον του τελευταίου, όσον και του μεγαλύτερου ακινήτου της ενάγουσας είναι
πλήρης και ακριβής. Συνεπώς ο σχετικός πρώτος λόγος έφεσης της εκκαλούσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Φ.Στουρνάρας ΑΕΒΕ», πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος.
Κατά το άρθρο 1095 ΑΚ ο νομέας μπορεί να αρνηθεί την απόδοση του
πράγματος αν έχει έναντι του κυρίου δικαίωμα να νέμεται ή να κατέχει το πράγμα. Με τη διάταξη αυτή παρέχεται στον
εναγόμενο διεκδικητικής (όχι αναγνωριστικής) αγωγής γνήσια αναβλητική ένσταση κατά του αιτήματος απόδοσης
του πράγματος, δηλαδή με τον ισχυρισμό αυτόν ο εναγόμενος δεν αρνείται τη
βάση της αγωγής που είναι το δικαίωμα
κυριότητας του ενάγοντος αλλά αντιτάσσει ένα γεγονός που παρέχει σ’αυτόν το
δικαίωμα να αρνηθεί την απόδοση του.
Η ένσταση αυτή πρέπει να προβάλλεται κατά την πρώτη συζήτηση της
αγωγής και να διατυπώνεται συγχρόνως
απ’αυτόν και αίτημα απορρίψεως και για
την αιτία αυτή της αγωγής (ΑΠ 1171/2005
σε prima lex). Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ προκύπτει ότι αν
το πράγμα αφαιρέθηκε από το νομέα ή
έπαθε βλάβη παράνομα και υπαίτια, ο
νομέας του (ή και ο κάτοχος του) έχει και
την αγωγή αποζημιώσεως. Αυτό προβλέπει και η διάταξη του άρθρου 987 εδάφ.2
του ΑΚ, που αφορά την αποβολή της νομής και ορίζει ότι ¨Αξίωση αποζημιώσεως
σύμφωνα με τις διατάξεις για αδικοπρα-

178

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ξίες δεν αποκλείεται¨.
Για να υπάρξει αδικοπραξία και
συνεπώς υποχρέωση του δράστη να
αποζημιώσει τον παθόντα απαιτούνται:α) ΄Υπαρξη ζημίας του νομέα, σε
περίπτωση αφαιρέσεως στους καρπούς
που έχασε ο νομέας από την εκμετάλλευση του πράγματος, και σε περίπτωση βλάβης στο ποσό που χρειάζεται ο
νομέας για την αποκατάσταση της β)Η

ζημία αυτή να προξενήθηκε από το δράστη παράνομα και υπαίτια γ) Η παράνομη συμπεριφορά του υπαιτίου να οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού, δ)Να
υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της
πράξεως ή παραλείψεως που προξένησε τη ζημία, και της ζημίας, που επήλθε (Κ.Παπαδόπουλου, Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου, έκδ. 1989 σελ. 195, ΕΑ
12757/1987, Νόμος, Δνη 30.1193).

902/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σπυριδούλα Μοσχονά -Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αναστασία Παπαθανασοπούλου Δικαστική Αντιπρόσωπος
Ν.ΣΚ., Άγγελος Αντωνόπουλος).
Κτηματολόγιο. Αρχική εγγραφή για το ακίνητο ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Η διόρθωση μπορεί να γίνει με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο δικαίωμα, η
οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και, μέχρις ότου οριστεί αυτός, στο Μον. Πρωτ. της τοποθεσίας του ακινήτου που
δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες και περιστατικά.

Στη διάταξη του άρθρου 6 παρ.3
του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει, ορίζεται
ότι «α] Στην περίπτωση των αρχικών εγγράφων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της παραγράφου
1 του άρθρου 9, αντί της προβλεπόμενης
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
αγωγής, η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί
με αίτηση εκείνου, που ισχυρίζεται ότι έχει
εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, η
οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και, μέχρις ότου οριστεί αυτός, στο
Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας
του ακινήτου που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.
Εντός προθεσμίας είκοσι [20]
ημερών από την κατάθεση της και επί
ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελλη-

νικό Δημόσιο και εγγράφεται το κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση της κύριας παρέμβασης. Εάν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωρηθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες
παρεμβάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο, η μεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα, επί ποινή απαραδέκτου και εντός της ως άνω προθεσμίας στους προηγούμενους αιτούντες
ή κυρίως παρεμβαίνοντες. Η κοινοποίηση της αιτήσεως στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται με επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της .
Εφόσον, η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή.
Εάν η αίτηση απορριφθεί ως νόμω ή ουσία αβάσιμη, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσί-

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ου υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφού 2 του άρθρου αυτού.
Η κατάθεση και κοινοποίηση,
σύμφωνα με τα παραπάνω, της αίτησης
για την διόρθωση της εγγραφής, διακόπτει την προθεσμία για την έγερση της
αγωγής της παραγράφου 2 του άρθρου
αυτού. Η προθεσμία, που διακόπηκε, θεωρείται σαν να μην διακόπηκε, αν ο αιτών παραιτηθεί από την αίτηση ή αν αυτή
απορριφθεί τελεσιδίκως για οποιονδήποτε λόγο. Αν ο δικαιούχος ασκήσει κατά
του Ελληνικού Δημοσίου την αγωγή της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μέσα
σε έξι [6] μήνες από την παραίτηση από
την αίτηση ή από την τελεσίδικη απόρριψη της, θεωρείται ότι η προθεσμία διακόπηκε με την κατάθεση και κοινοποίηση της αίτησης αυτής. [β] Με την αίτηση
της προηγουμένης παραγράφου μπορεί
να ζητηθεί η διόρθωση της εγγραφής και
στην περίπτωση, που ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης πράξη μεταγραπτέα,
κατά το άρθρο 1192 αρ.1-4, η οποία δεν
έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο.
Στην περίπτωση αυτή με την αίτηση ζητείται η διόρθωση της πρώτης
εγγραφής και η καταχώρηση του δικαιώματος στον φερόμενο στο μη μεταγεγραμμένο τίτλο, ως αποκτώντα, εφόσον
συντρέχουν όλες οι κατά το ουσιαστικό
δίκαιο προϋποθέσεις για την κτήση του
δικαιώματος…».
Περαιτέρω στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 και 2 του Ν.3127/2003
με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι νόμοι
2308/1995 και 2664/1998, ορίζονται τα
εξής: «1.Σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα
σε σχέδιο πόλεως ή μέσα στον οικισμό
που προϋφίστανται του έτους 1923, ή
μέσα σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας
που θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου, εφόσον :α]νέμεται μέχρι την έναρ-

179

ξη ισχύος του νόμου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα [10] έτη το ακίνητο με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του
ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του που έχει
καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την
23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση
της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη ή
β]νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του
νόμου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως
για χρονικό διάστημα τριάντα [30] ετών,
εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη.
Στο χρόνο της νομής, που ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ προσμετράται και ο χρόνος της νομής των δικαιοπαρόχων, που διανύθηκε με τις ίδιες
προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νομέας, εφόσον δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042ΑΚ.
2.Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, εφαρμόζονται για ακίνητο εμβαδού μέχρι 2.000 τ.μ.».
Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.8 παρ.8 Κωδ. [7-39], ν.2
παρ.1 πανδ. [50-4], ν.2 παρ.20 Πανδ.
[41-4], ν.6 πανδ. [44-3], 76 παρ.1 πανδ.
[18-1] και 7 παρ.3 πανδ. [23-2] βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, με τις οποίες κρίνεται η απόκτηση του δικαιώματος κυριότητας πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, κατ’ άρθρο 51 του ΕισΝΑΚ,
μπορούσε να αποκτηθεί η κυριότητα με
έκτακτη χρησικτησία, μετά από άσκηση
νομής, με καλή πίστη και διάνοια κυρίου, για χρονική διάρκεια μιας συνεχούς
τριακονταπενταετίας, με την δυνατότητα
αυτού, ο οποίος χρησιδέσποζε να συνυπολογίσει στον χρόνο της νομής του και
εκείνον του δικαιοπαρόχου του, εφόσον
γίνει με νόμιμο τρόπο καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού. Ως «καλή πίστη»
νοείται κατά τις διατάξεις των ν.27 πανδ.
[18.1] 15παρ.3, 48 πανδ. [41.3],11 πανδ.
[51.4], 5 παρ.5,1 [41.10] και 109 πανδ.
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[50.16], η ειλικρινής πεποίθηση ότι με
την κτήση της νομής του πράγματος δεν
προσβάλλεται κατ’ ουσίαν το δικαίωμα
κυριότητος άλλου επ’αυτού.
Από τον συνδυασμό των πιο
πάνω διατάξεων με εκείνες των άρθρων
18 και 21 του ν.δ/τος της 21.6/10.7.1837
«περί διακρίσεως δημοσίων κτημάτων»
προκύπτει ότι η έκτακτη χρησικτησία χωρεί, με τις προϋποθέσεις που προεκτέθηκαν και σε δημόσια κτήματα, εφόσον,
όμως, η τριαντακονταετής νομή αυτών
είχε συμπληρωθεί μέχρι την 11.9.1915.
Τούτο συνάγεται από τις διατάξεις
του ν.ΔΞΗ/1912 και των διαταγμάτων
«περί δικαιοστασίου», που εκδόθηκαν
με βάση το νόμο αυτόν και του άρθρου
21 ν.δ/τος της 22.4/16.5.1926 «περί διοικητικής αποβολής από την κτημάτων
της Αεροπορικής Άμυνας», με τις οποίες ανεστάλη κάθε παραγραφή η δικαστική προθεσμία σε αστικές διαφορές και
απαγορεύθηκε οποιαδήποτε παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου στα
κτήματα του και συνεπώς και η χρησικτησία τρίτων σ’ αυτών.
Τέλος, ούτε απαιτείτο από τις παραπάνω διατάξεις, ως προϋπόθεση της αξιούμενης καλής πίστεως για την κτήση κυριότητας επί δημοσίου κτήματος με έκτακτη χρησικτησία, η ύπαρξη ταπίου υπέρ
του χρησιδεσπόζοντος, ή στην περίπτωση δάσους η εκ μέρους αυτού υποβολή τίτλων ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 3 του από
17/111836 β.δ/τος «περί ιδιωτικών δασών»
[ΟλΑΠ 75/1987 ΕλλΔνη 1991.1483, ΑΠ
176/2004 ΕλλΔνη 45.1685].
Στην προκειμένη περίπτωση από
την προσήκουσα επανεκτίμηση των επικαλουμένων και προσκομιζομένων εγγράφων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη τόσο για άμεση απόδειξη, όσον και
για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγ-
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ματικά περιστατικά: Δυνάμει του υπ’
αρ.26092/1976 διανεμητηρίου συμβολαίου του Συμ/φου Μυρτουντίων Ε.Π, νομίμως μεταγραφέντος στα οικεία βιβλία
μεταγραφών του Υποθ/κείου Μυρτουντίων στον τόμο 266 και με αυξ.αρ.94, ο
πρώτος των αιτούντων και η αποβιώσασα το έτος 1995 σύζυγος του Σ.Β, απέκτησαν κατά ποσοστό 3/4 εξ αδιαιρέτου
ο πρώτος και 1/4 εξ αδιαιρέτου η δεύτερη, την κυριότητα ενός ακινήτου [οικοπέδου] εκτάσεως 416, 80 τ.μ., με την υπ’
αυτού υφισταμένη ως αναφέρεται στο
διανεμητήριο συμβόλαιο πεπαλαιωμένη και καταδαφιστέα ισόγεια οικία, που
βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Λεχαινών του Δήμου Λεχαινών και συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Δ.Μ, βόρεια με ιδιοκτησία Ν.Ζ, δυτικά με δημοτική πάροδο και νότια με ιδιοκτησία Γ. και Α.Β.
Το ανωτέρω ακίνητο σε μείζονα
έκταση εμβαδού 833, 60 τ.μ. προ της
κατά τα άνω διανομής, ανήκε κατά ποσοστό 3/8 εξ αδιαιρέτου στον καθένα,
στον πρώτο αιτούντα και στην Α.Β, περιελθόντος σ’ αυτούς εκ κληρονομίας,
του αποβιώσαντος το έτος 1930 πατρός
τους Δ.Β και κατά ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου στον καθένα, στην σύζυγο του ΣΒ.
και στον Γ.Β, δυνάμει των με αρ. 26090
και 26091/1976 δωρητηρίων συμβολαίων του συμ/φου Μυρτουντίων Ε.Π νομίμως μεταγραφέντων στα οικία βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Μυρτουντίων.
Μετά την κατά τα άνω διανομή
του, μείζονος εκτάσεως, ως άνω ακινήτου, ο πρώτος αιτών και η ήδη αποβιώσασα σύζυγος του Σ., επί του περιελθόντος σ’ αυτούς τμήματος, εμβαδού 416,
80 τ.μ., το οποίο βρίσκεται εντός του σχεδίου της πόλεως Λεχαινών, από το έτος
1976 άρχισαν να νέμονται και κατέχουν
αυτά ως καλόπιστοι συγκύριοι, ασκού-
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ντες επ’ αυτού τις προσιδιάζουσες στην
φύση και στον προορισμό τούτου ως οικοπέδου, διακατοχικές πράξεις, υποβαλόντες αίτηση το έτος 1991 για την έκδοση οικοδομικής αδείας, τις απαιτούμενες
προς έκδοση αυτής μελέτες ανέγερσης
οικοδομής, κατά δε το έτος 1992 προέβησαν στην έκδοση της με αρ.24/1991 οικοδομικής άδειας της Πολεοδομίας Αμαλιάδος με βάση την οποία ανήγειραν επί του
ενδίκου οικοπέδου διώροφη οικοδομή,
αποτελούμενη από ισόγειο και μη αποπερατωμένο εισέτι, ευρισκόμενο στο στάδιο
του σκελετού, πρώτο [α΄] υπέρ το ισόγειο
όροφο, επιφανείας εκάστου 103, 79 τ.μ..
Στην συνέχεια, οι ανωτέρω, δυνάμει του με αρ.38167/8.12.1994 δωρητηρίου συμβολαίου του συμ/φου Μυρτουντίων Ε.Π, μη μεταγραφέντος στα οικεία
βιβλία μεταγραφών, φέρονται να προβαίνουν σε δωρεά των ανηκόντων σ’
αυτούς ποσοστών εξ αδιαιρέτου [3/4 ή
6/8 και 1/4 ή 2/8 ] επί του ως άνω οικοπέδου, στου Α. και Α.Β, ανήλικα εγγόνια
τους, εκπροσωπούμενο στην προκειμένη δίκη από τους δεύτερο και τρίτη των
αιτούντων γονείς τους, ως ασκούντες επ’
αυτών την γονική μέριμνα, κατά ψιλή κυριότητα, από κοινού, αδιαιρέτως και κατ’
ισομοιρία, παρακρατήσαντες υπέρ εαυτών εφόρου ζωής την επικαρπία.
Τέλος, η έχουν ως τίτλο το ως άνω
δωρητήριο συμβόλαιο, το οποίο καταρτίστηκε πριν από την έναρξη ισχύος του

Κτηματολογίου στην περιοχή Λεχαινών
[15.9.2004], το οποίο, όπως προεκτέθηκε, δεν έχει μεταγραφεί στα οικεία βιβλία
του Υποθηκοφυλακείου Μυρτουντίων,
έχουν δικαιώματα επί του ενδίκου ακινήτου, όπως λεπτομερώς περιγράφηκε
ανωτέρω, ο πρώτος αιτών επικαρπίας
κατά ποσοστό 3/4 εξ αδιαρέτου, οι εκπροσωπούμενοι από τους δεύτερο και
τρίτη των αιτούντων Α. και Α.Β κυριότητας κατά ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου, ο
καθένας και ψιλής κυριότητας κατά τα 3/8
εξ αδιαιρέτου, έκαστος εξ αυτών.
Κατά τη διάρκεια, όμως, της διαδικασίας της Κτηματογράφησης, η ως
άνω ιδιοκτησία καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού
Γραφείου Λεχαινών υπό τον Κ.Α.Ε.Κ.
151233204007 με την ένδειξη «αγνώστου
ιδιοκτήτη». Συνεπώς, ενόψει των προεκτεθέντων η λόγω εγγραφή είναι εσφαλμένη.
Το πρωτοβάθμιο, επομένως, Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη
απόφαση του δέχθηκε εν μέρει την ένδικη αίτηση και διέταξε την διόρθωση της
ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού
Γραφείου Λεχαινών, δεν έσφαλε στην ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και σωστά εκτίμησε τις προσκομισθείσες ενώπιον αυτού αποδείξεις και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τους δύο λόγους εφέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα καθώς
και η κρινομένη έφεση στο σύνολο της.

983/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χριστόφορος Παλιογιώργος, Αριστείδης Τζωρτζόπουλος).
Προσημείωση .Πώς εξαλείφεται (1330 ΑΚ). Η διαδικασία εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως για την εξάλειψη της προσημείωσης δεν καθορίζεται από το νόμο. Αν έγινε η
εγγραφή της προσημείωσης με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, θα διαγραφεί με
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νεότερη απόφαση που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία. Αν η προσημείωση έχει γραφεί με διαταγή πληρωμής, τότε διατάσσεται με απόφαση του δικαστηρίου που έκδωσε
τη διαταγή πληρωμής. Δεν απαιτείται δικαστική απόφαση για την εξάλειψη της προσημείωσης στην περίπτωση που δεν ετράπη η προσημείωση μέσα σε 90 μέρες από
την τελεσιδικία της απόφασης που επιδικάζει την απαίτηση. Στην περίπτωση αυτή
εξαλείφεται με ενέργεια του υποθηκοφύλακα όταν διαπιστώσει το γεγονός αυτό της
παρόδου της προθεσμίας. Υποθήκη. Αγωγή για την εξάλειψή της. Διατάσσεται από
το αρμόδιο δικαστήριο με αγωγή κατά την τακτική διαδικασία.

Kατά το άρθρο 1330 ΑΚ η προσημείωση εξαλείφεται α) με τη συναίνεση του
δανειστή που παρέχεται όπως και για την
εξάλειψη της υποθήκης, β) αν προσαχθεί
απόφαση που ανακαλεί την απόφαση που
είχε διατάξει την εγγραφή της η απόφαση
που διατάζει την εξάλειψή της, γ) αν από
την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης
πέρασαν ενενήντα ημέρες χωρίς η προσημείωση να τραπεί σε υποθήκη.
Έτσι όταν δεν υπάρχει συναίνεση
του δανειστή ‚ και η προσημείωση έχει για
κάποιο λόγο ήδη αποσβεστεί λ.χ. γιατί εξοφλήθηκε η απαίτηση του δανειστή ή όταν η
προσημείωση έχει γραφεί με διαταγή πληρωμής οπότε δεν υπάρχει προηγούμενη
απόφαση που διέταξε την εγγραφή της,
ώστε να μπορεί να ανακληθεί με νεότερη
απόφαση, η εξάλειψη της προσημειώσεως διατάσσεται με δικαστική απόφαση.
Η διαδικασία εκδόσεως αυτής της
αποφάσεως δεν ορίζεται ευθέως στο
νόμο, θα εφαρμοσθούν πάντως οι διατάξεις των ασφαλιστικών μέτρων ΚΠολΔ
696 επ., γιατί στην περίπτωση που η
εγγραφή έγινε με δικαστική απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων κατά την ίδια διαδικασία αρμόζει να διαταχθεί η εξάλειψη
της, ενώ ειδικά για την περίπτωση εξάλειψης προσημειώσεως η οποία γράφηκε με διαταγή πληρωμής (724 παρ. 1
ΚΠολΔ) δεδομένου ότι αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο, ανεξάρτητα από τον ως άνω
τρόπο που γράφηκε, η εξάλειψή του πρέπει να διαταχθεί με τις ίδιες ως άνω δια-

τάξεις των ασφαλιστικών μέτρων.
Μάλιστα η ΑΚ 1330 για την εξάλειψη της προσημειώσεως στις ως άνω περιπτώσεις δεν προβλέπει την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, όπως η ΑΚ 1324 για την
εξάλειψη της υποθήκης (όπου σε αντίθεση
εφαρμόζεται η τακτική διαδικασία), επειδή
εννοεί απόφαση εκδιδόμενη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και τελεσιδικία δεν νοείται στην περίπτωση αυτή.
Επίσης, όσον αφορά την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου για την εξάλειψη
προσημειώσεως που εκδόθηκε με βάση
διαταγή πληρωμής γίνεται δεκτό ότι αυτή
διατάζει το δικαστήριο το οποίο έκδωσε τη
διαταγή πληρωμής. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, η μη τροπή της προσημειώσεως σε υποθήκη μέσα σε 90 ημέρες από
την τελεσιδικία της αποφάσεως η οποία
επιδίκασε την απαίτηση ή την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας για άσκηση ανακοπής ή από την τελεσίδικη απόρριψη της
ανακοπής που ασκήθηκε κατά της διαταγής πληρωμής, βάσει της οποίας εγγράφηκε η προσημείωση δημιουργεί λόγο
εξαλείψεως της προσημειώσεως.
Για την εξάλειψη στις περιπτώσεις
αυτές δεν απαιτείται δικαστική απόφαση,
αλλά διενεργείται από τον υποθηκοφύλακα, όταν αυτός διαπιστώσει σύμφωνα
με όσα του προσκομίζονται ότι πέρασε η
ως άνω προθεσμία των 90 ημερών, χωρίς η προσημείωση να τραπεί σε υποθήκη ‚ ενώ σε περίπτωση αρνήσεως αυτού
μπορεί να υποχρεωθεί προς τούτο κατά
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τη διαδικασία των άρθρων 791 ΚΠολΔ
(βλ. Α. Γεωργιάδη — Μ. Σταθοπούλου
ΑΚ τόμος IV άρθρ. 1330 σελ. 626).
Κατόπιν αυτού απαραδέκτως σωρεύονται στο δικόγραφο της υπό κρίση
αγωγής τα δύο αιτήματα περί εξαλείψεως υποθηκών και εξαλείψεως προσημειώσεων γιατί η μεν διαφορά για την εξάλειψη της υποθήκης εκδικάζεται κατά την
τακτική διαδικασία από το υλικά αρμόδιο
βάσει του άρθρου 11 αρ.2 ΚΠολΔ δικαστήριο, ενώ εκείνη περί εξαλείψεως της
προσημειώσεως υποθήκης που έχει εγγραφεί με βάση διαταγή πληρωμής εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων από το δικαστήριο που
εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής.
Ούτε βέβαια δημιουργείται δικαιοδοσία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου να
εκδικάσει κατά την τακτική διαδικασία αίτημα εξαλείψεως προσημειώσεως υποθήκης από το λόγο ότι αυτή δεν τράπηκε
σε υποθήκη στην προαναφερόμενη προθεσμία των 90 ημερών ‚ αφού όπως προ-

αναφέρθηκε στην περίπτωση αυτή η εξάλειψη της προσημείωσης δεν διατάσσεται με δικαστική απόφαση, αλλά διενεργείται από τον αρμόδιο υποθηκοφύλακα.
Κατόπιν αυτού ορθώς από το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο διατάχθηκε κατ’
άρθρ. 218 παρ.2 ΚΠολΔ ο χωρισμός των
δύο αιτημάτων και παραπέμφθηκε αυτό
περί εξαλείψεως των προσημειώσεων
υποθήκης να δικαστεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου Αγρινίου
που εξέδωσε την διαταγή πληρωμής, βάσει της οποίας εγγράφηκαν οι προσημειώσεις υποθήκης ως ασφαλιστικά μέτρα.
Επομένως ο σχετικός λόγος εφέσεως με τον οποίο η εκκαλούσα παραπονείται ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου δεν
κράτησε και δεν δίκασε και το δεύτερο
σωρευόμενο αίτημα της αγωγής της περί
εξαλείψεως των προσημειώσεων υποθήκης, αλλά παρέπεμψε αυτό ελέγχεται αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.

1013/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Αχείμαστος, Ιωάννης Θεριανός, Πέτρος Χόρτης).
Αρνητική αγωγή. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. Δεν είναι απαραίτητο για την πληρότητα
η αναφορά στο δικόγραφο των ΚΑΕΚ με βάση των οποίων είναι καταχωρημένα στο Κτηματολόγιο. Δουλεία πραγματική. Αν συμφωνηθεί να βαρύνει το δουλεύον πράγμα πέραν της ανάγκης του δεσπόζοντος, κατά το μέρος αυτό, κατά το οποίο έγινε υπέρβαση της
ανάγκης, δεν υφίσταται πραγματική δουλεία, έστω και αν χωρήσει μεταγραφή του τίτλου.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1108 ΑΚ, αν η κυριότητα προσβάλλεται με άλλο τρόπο ‚εκτός από την αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγματος, ο
κύριος δικαιούται να απαιτήσει από εκείνον, που προσέβαλε την κυριότητα, να
άρει την προσβολή και να την παραλεί-

πει στο μέλλον.
Από την διάταξη αυτή 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 προσβάλλε-
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ται με άλλον τρόπο, όπως με την αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγματος, οπότε
στην τελευταία περίπτωση προστατεύεται με την διεκδικητική αγωγή κατ’ αυτού,
που κατέχει το πράγμα. Βάση της αρνητικής αγωγής είναι η κυριότητα του ενάγοντος επί του πράγματος και η προσβολή
αυτής με πράξεις διαταράξεως.
Διατάραξη δε της κυριότητας αποτελεί κάθε έμπρακτη εναντίωση στο θετικό ή αποθετικό περιεχόμενο της κυριότητας, δηλαδή όταν ο εναγόμενος ενεργεί στο πράγμα πράξεις, τις οποίες μόνον ο κύριος δικαιούται να ενεργήσει ή
όταν εμποδίζει τον κύριο να ενεργήσει στο
δικό του πράγμα, γενικά δε όλες οι πράξεις που αποτελούν διατάραξη της νομής
και επέμβαση στην κυριότητα, που δικαιολογεί την άσκηση της αρνητικής αγωγής, με αίτημα την άρση της προσβολής και την παράλειψη αυτής στο μέλλον
[Μπαλή: Εμπρ. Δίκ. παρ. 104, ΑΠ 7/1981
ΝοΒ 29.1232, Ε.Πειρ. 766/2005 ΕλλΔνη
47.844, Ελ 5518/2003 ΕλλΔνη 45.181.]
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 1000 και 1001 ΑΚ στην πρώτη των οποίων ορίζεται ότι ο κύριος του
πράγματος δύναται, εφόσον δεν προσκρούει στον νόμο ή στα δικαιώματα τρίτων να διαθέτει τούτο κατ’ αρέσκεια και
να αποκλείει κάθε επ’ αυτού ενέργεια άλλου και κατά την δεύτερη ότι η κυριότητα επί ακινήτου εφόσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως, εκτείνεται στον υπέρ και υπό
το έδαφος χώρο, δεν δύναται, όμως, ο
κύριος να απαγορεύσει ενέργεια επιχειρούμενη σε τέτοιο ύψος ή βάθος, ώστε
από την απαγόρευση δεν εξαρτά κανένα συμφέρον, σαφώς συνάγεται ότι στην
έννοια της κυριότητας περιλαμβάνεται
κάθε εξουσία μη ειδικώς από το νόμο ή
από το δικαίωμα τρίτου αποκλειόμενη.
Ειδικώς, από τον νόμο αποκλειόμενες
εξουσίες είναι οι λεγόμενοι περιορισμοί
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της κυριότητας, συνθέτοντες το καλούμενο γειτονικό δίκαιο και αποτελούντες,
κυρίως, προσδιοριστικούς του περιεχομένου της κυριότητας όρους.
Από τους περιορισμούς αυτούς,
οι οποίοι έχουν καταστρωθεί στον ΑΚ και
ειδικότερα στα άρθρα 1003 έως 1032 αυτού, παράγεται υπό τους όρους του νόμου, δηλαδή των προκειμένων διατάξεων και ενοχικό υπέρ του τρίτου δικαίωμα ήτοι παρέχουν οι εν λόγω διατάξεις
υπέρ του δικαιούχου τρίτου προς προστασία του, ενοχική αξίωση κατά του
εκάστοτε ιδιοκτήτη προς ανοχή ή πράξη ή παράλειψη.
Εκτός, όμως, των άνω περιορισμών, περιορισμοί εισάγεται και δια κανόνων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι αποβλέπουν όχι. στην προστασία ιδιωτικών
δικαιωμάτων ή συμφερόντων, αλλά στην
θεραπεία ευρύτερων σκοπών δημοσίας
ασφαλείας, υγείας, καθαριότητας, πολεοδομικής ανάπτυξης κλπ. δια τούτο επί
παραβάσεως των άνω διατάξεων δημοσίου δικαίου, ο κύριος του γειτονικού ακινήτου δεν έχει από την τοιαύτη παράνομη συμπεριφορά του γείτονα, αξίωση κατ’
αυτού προς άρση της προσβολής, δυνάμενος μόνον να καταγγείλει την παράβαση στην αρμόδια διοικητική αρχή, για
να επέλθουν οι προβλεπόμενες από το
νόμο σχετικές κυρώσεις, εκτός αν η συμπεριφορά του παραβάτη γείτονα, προσβάλλει συγχρόνως τα συμφέροντα του
ετέρου κατά τρόπο αντικείμενο στις προμνημονευόμενες διατάξεις των άρθρων
1003-1032 ΑΚ, ή συντρέχουν οι όροι της
αδικοπραξίας [άρθρα 914,919 ΑΚ, [Γεωργιάδης - Σταθόπουλος Ερμηνεία ΑΚ εισαγ
παρατ άρθρων 1003-1032 παρ. 23.24,
ΑΠ 1855/1984 ΝοΒ 33. 1142].
Περαιτέρω από τον συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 1108 ΑΚ,
111, 118 εδ.4’ και 216 παρ.1 ΚΠολΔ
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προκύπτει ότι για την πληρότητα του δικογράφου της αρνητικής αγωγής πρέπει να περιλαμβάνονται σ’ αυτή η κυριότητα του ενάγοντος στο πράγμα, ο
τρόπος κτήσεως αυτής [πρωτότυπος ή
παράγωγος] ότι η κυριότητά του διαταράχθηκε από τον εναγόμενο και περιγραφή του επιδίκου αντικειμένου, ήτοι
της ιδιότητας, της θέσεως των ακινήτων
και του Δήμου στον οποίο κείνται [βλ.
Παπαδόπουλος: Αρνητική Αγωγή 1984
παρ.17 σελ.144, Γεωργιάδης - Σταθόπουλος Ερμ. Αστ. Κώδ. άρθρο 1108
παρ.V παρ.27 σελ. 623, ΕΝ 44/1958
ΝοΒ 6.1071, ΕΠ 16/1957 ΝοΒ 5.328].
Στην προκειμένη περίπτωση με
βάση το προδιαληφθέν ιστορικό, η υπό
κρίση αρνητική αγωγή περιέχει όλα τα
αναγκαία για το ορισμένο αυτής στοιχεία και ειδικότερα το είδος, την θέση των
ομόρων ακινήτων των διαδίκων και τις
διαστάσεις της επίδικης εδαφικής λωρίδας διόδου, δεν είναι δε απαραίτητο για
την πληρότητα του αγωγικού δικογράφου η αναφορά σ’ αυτό των ΚΑΕΚ, με
βάση τα οποία είναι καταχωρημένα στο
Κτηματολογικό Γραφείο Καρυάς Λευκάδας, τόσον το ακίνητο των εναγόντων,
όσον και το ακίνητο των εναγομένων καθώς και η επίδικη δουλεία διόδου και συνεπώς σωστά το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έστω και σιωπηρά απέρριψε την σχετική ένσταση των εκκαλούντων - εναγομένων περί αοριστίας της αγωγής, και τα
αντίθετα υποστηριζόμενα με τον τέταρτο
λόγο της από 24/7/2008 εφέσεως αυτών
είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Αντίθετα όσον αφορά το με στοιχ.
ε’ αίτημα [περί αφαίρεσης της χαλικόστρωσης πέραν του πλάτους της επίδικης διόδου] η αγωγή είναι απορριπτέα
ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής
εκτίμησης καθόσον οι ενάγοντες δεν
προσδιορίζουν με ακρίβεια το τμήμα του
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δουλεύοντας, το οποίο κατελήφθη από
τους εναγομένους καθ’ υπέρβαση του
συμφωνηθέντος πλάτους της επίδικης
διόδου, κατά την χαλικόστρωση αυτής.
Το πρωτοβάθμιο, επομένως Δικαστήριο, το οποίο απέρριψε το ως άνω
αίτημα ως μη νόμιμο, με την αιτιολογία
ότι δεν πρόκειται περί διατάραξης του
δικαιώματος κυριότητας των εναγόντων
στο δουλεύον ακίνητο, αλλά περί αποβολής από την νομή τους, δια της κατάληψης τμήματος τούτου, για την οποία
προστατεύονται δια διεκδικητικής αγωγής ‚τα στοιχεία της οποίας δεν περιέχονταν στο αγωγικό δικόγραφο ,ενώ έπρεπε να το απορρίψει ως αόριστο και ανεπίδεκτο δικαστικής εκτίμησης, έσφαλε
στην ερμηνεία των προδιαληφθεισών διατάξεων, καθόσον οι ενάγοντες δεν ισχυρίστηκαν ότι οι εναγόμενοι τους απέβαλαν από την νομή επί του δουλεύοντας
ακινήτου τους, πέραν του πλάτους της
εδαφικής λωρίδας, επί της οποίας [αυτοί] έχουν δικαίωμα δουλείας διόδου,
αλλά ότι ασκούν οιονεί νομή δουλεία διόδου καθ’ υπέρβαση του περιεχομένου
της συστατικής της δουλείας πράξης ήτοι
του συμφωνηθέντος πλάτους της διόδου, το οποίο [πλάτος, που υπερβαίνει
το συμφωνηθέν] δεν προσδιορίζουν και
ότι η κατά τον τρόπο αυτόν άσκηση του
άνω δικαιώματός τους, διαταράσσει αυτούς στην άσκηση του δικαιώματος κυριότητας επί του δουλεύοντας ακινήτου.
Το σφάλμα αυτό επιδρά στην
έκταση του δεδικασμένου, που απορρέει από την απόφαση και συνεπώς
δεν αρκεί η αντικατάσταση της εσφαλμένης αιτιολογίας της εκκαλουμένης σύμφωνα με το άρθρο 534 Κ.Πολ.Δ γιατί η
ορθή αιτιολογία οδηγεί σε διάφορο κατά
αποτέλεσμα διατακτικό ‚αφού η απόρριψη της αγωγής ως μη νόμιμης ισοδυναμεί με κατ’ ουσίαν απόρριψη ενώ
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η απόρριψή της ως αόριστη γίνεται για
τυπικούς λόγους [Κονδύλης το Δεδικασμένο σελ. 217-219 Σαμουήλ Σαμουήλ Η έφεση παρ. 855, ΑΠ 1190/1974
ΝοΒ 23.729 ΕΠειρ. 1289/1987 ΕλλΔνη
29.745 ΑΠ 1180/1976 ΝοΒ 1975.729, Ελ
1933/1992 Δ. 23.902, Ε.Πειρ. 1289/1987
ΕλλΔνη 29.745].
Πρέπει, επομένως, να εξαφανιστεί
η εκκαλουμένη απόφαση κατά παραδοχή
ως βάσιμου του πέμπτου λόγου της από
25/7/2008 εφέσεως, με τον οποίο οι εκκαλούντες - ενάγοντες παραπονούνται κατ’
αυτής, ότι απέρριψε το με στοιχ. ε’ αίτημα
της αγωγής, ως μη νόμιμο, στην συνέχεια αφού κρατηθεί η υπόθεση κατά τούτο
από το Δικαστήριο αυτό [άρθρο 535 παρ.1
Κ.Πολ.Δ] και δικαστεί η από 7/12/2006
αγωγή ως προς το με στοιχ. ε’ αίτημα,
πρέπει να απορριφθεί αυτό ως αόριστο.
Περαιτέρω το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ‚ το οποίο με την εκκαλουμένη
απόφασή του απέρριψε το με στοιχ. γ’
αίτημα [περί απομάκρυνσης του κάδου
απορριμμάτων και. απαγόρευσης εναπόθεσης αυτών στην επίδικη δίοδο, διότι προσβάλλουν την αισθητική τους και
αποτελούν κίνδυνο για την υγεία τους]
ως μη νόμιμο, με την αιτιολογία ότι εξ
αιτίας της εν λόγω συμπεριφοράς των
εναγομένων, η οποία συνιστά παράβαση υγειονομικών διατάξεων παρέχεται στους ενάγοντες προστασία δια της
προσφυγής τους στις αρμόδιες διοικητικές αρχές [Δημοσίου ή Ο.Τ.Α] ‚ενώ έπρεπε να το δεχθεί, ως νόμιμο στηριζόμενο
στις διατάξεις 369, 1192 παρ.1, 1198,
1118-1125 και 1108 ΑΚ, καθόσον κατά
τα εκτιθέμενα στην αγωγή οι εκκαλούντες - ενάγοντες επικαλούνται προσβολή
[διατάραξη] του δικαιώματος κυριότητας
αυτών επί του δουλεύοντας με την τοποθέτηση του εν λόγω κάδου απορριμμάτων και την εναπόθεση στην επίδικη δί-
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οδο γύρω από τον κάδο άλλων απορριμμάτων ‚η οποία, όπως ισχυρίζονται,
προσβάλλει την αισθητική τους και δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία τους, έσφαλε στην ερμηνεία και εφαρμογή των προδιαληφθεισών στην αρχή αυτής της σκέψεως διατάξεων.
Συνεπώς, πρέπει κατά το μέρος
αυτό [αγωγικό αίτημα με στοιχ. γ’], να
εξεταστεί περαιτέρω η αγωγή ως προς
την ουσιαστική της βασιμότητα. Η έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κυρίου του δεσπόζοντος ακινήτου καθορίζονται κατ’ αρχή στην συστατική της δουλείας πράξη και από την εις
αυτή δηλωθείσα βούληση των συστησάντων αυτή.
Εξάλλου από την διάταξη του άρθρου 1124 εδ’ΑΚ κατά την οποία το δικαίωμα της δουλείας εκτείνεται μόνον έως
την εξυπηρετούμενη ανάγκη του δεσπόζοντος συνάγεται ότι αν δεν προκύπτει
ότι η δουλεία περιέλαβε και τις ανάγκες οι
οποίες ήθελαν τυχόν αναφανεί μετά την
σύσταση της δουλείας, είτε λόγω εντατικότερης εκμεταλλεύσεως του δεσπόζοντος είτε λόγω μεταρρυθμίσεως ή επεκτάσεως τούτου, δεν περιλαμβάνονται
στο δικαίωμα του δεσπόζοντος κυρίου,
σύμφωνα με τον ερμηνευτικό κανόνα του
άρθρου 1124 εδ. β’ ΑΚ.
Εάν δε δια της πραγματικής δουλείας παρέχεται ωφέλεια στον δεσπόζον
πράγμα, έπεται ότι πραγματική δουλεία
δεν υφίσταται επί υπερβάσεως της ανάγκης του δεσπόζοντος. Κατά συνέπεια
αν συμφωνηθεί να βαρύνει το δουλεύον
πράγμα πέραν της ανάγκης του δεσπόζοντος κατά το μέρος, κατά το οποίο έγινε υπέρβαση της ανάγκης ‚ δεν υφίσταται
πραγματική δουλεία ‚ έστω και αν χώρησε μεταγραφή του τίτλου [Παπαδόπουλος Αρνητική Αγωγή παρ.16, 141-142].
Κατά δε το άρθρο 1125 ΑΚ στο
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δικαίωμα της δουλείας περιλαμβάνεται
κάθε πράξη του δικαιούχου, που είναι
αναγκαία για την άσκησή της. Οφείλει,
όμως, αυτός να ασκεί το δικαίωμά του
με κάθε δυνατή φειδώ ως προς τα συμφέροντα του κυρίου του δουλεύοντος
Έτσι σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, εφόσον από την συστατική ή της
δουλείας πράξη δεν προκύπτει κάτι
άλλο, ο κύριος του δεσπόζοντος μπορεί να ασκεί κάθε πράξη, που είναι αναγκαία για την άσκηση της δουλείας. Με
φειδώ δε άσκηση είναι κατά την έννοια
της διάταξης αυτής η αποφυγή ασκήσεως του δικαιώματος της δουλείας κατά
τρόπο, που να βλάπτει χωρίς ανάγκη,
το συμφέρον του κυρίου του δουλεύοντας [ΑΠ 1340/1996 ΕλλΔνη 38.1796,
ΑΠ 99/1989 ΕλλΔνη 31.540].
Εξάλλου, από την διάταξη του άρθρου 1129 ΑΚ προκύπτει ότι ο παραχωρήσας την πραγματική δουλεία κύριος
του δουλεύοντας ακινήτου δεν στερείται
του δικαιώματος, εφόσον δεν παρακωλύει την άσκηση της δουλείας, να κάνει
και αυτός χρήση του δουλεύοντας, είτε
ομοία προς το περιεχόμενο της δουλείας
[χρήση ομοειδή] ‚είτε και διάφορη χρήση
[ετεροειδή], εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά ή αν το δουλεύον δεν επαρκεί για τέτοια χρήση [ΑΠ 509/1993 ΕλλΔνη 35.1297] καθώς και να παραχωρεί
πάνω στο δουλεύον και άλλες δουλείες,
είτε με το ίδιο, είτε με διαφορετικό περιεχόμενο, [βλ. ΑΠ Γεωργιάδη Εμπρ.Δίκ. ΙΙ
1993, παρ.73 περ.11 σελ. 33-34, ΕΠειρ.
458/1998 ΕλλΔνη 40. 1123].
Τέλος, η πραγματική δουλεία
αποσβέννυται αν από πραγματικούς ή
νομικούς λόγους η άσκηση αυτής καταστεί κατά τρόπο απόλυτο, οριστικό και
διαρκή αδύνατη, χωρίς την δυνατότητα
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επανόδου στην προηγούμενη κατάσταση. Αδυναμία ‚ ασκήσεως της πραγματικής δουλείας υπάρχει όταν μεταβληθεί ο προορισμός του δουλεύοντας ακινήτου ή παύσει το δουλεύον ακίνητο να
παρέχει ωφέλεια ή χρησιμότητα στο δεσπόζον, δοθέντος ότι η ύπαρξη αυτής
αποτελεί απαραίτητο όρο της δουλείας.
Εξάλλου, από την διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ συνάγεται ότι το δικαίωμα
ασκήσεως της πραγματικής δουλείας,
από τον εκάστοτε κύριο του δεσπόζοντος
ακινήτου, θεωρείται ότι γίνεται καταχρηστικά, για τον λόγο δε αυτόν απαγορεύεται η άσκησή του, όταν από την όλη συμπεριφορά του δικαιούχου και από την
πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα ‚γίνεται φανερό ότι η συνέχιση της ασκήσεως της πραγματικής δουλείας υπερβαίνει προφανώς πλέον τα όρια, που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή από τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, με αποτέλεσμα οι επαχθείς επιπτώσεις που δημιουργούνται από την άσκησή της για τον
υπόχρεο να προκαλούν την έντονη εντύπωση γενομένης εις βάρος του αδικίας.
Στην περίπτωση αυτή ο κύριος
του δουλεύοντας ακινήτου μπορεί να
επιδιώξει δικαστικώς την αναγνώριση
της καταχρηστικής ασκήσεως της δουλείας από τον κύριο του δεσπόζοντος
ακινήτου και να ζητήσει την απαγόρευση ασκήσεως της δουλείας στο μέλλον,
αφού από το άρθρο 281 ΑΚ δεν γίνεται
διάκριση ως προς τον δικονομικό τρόπο προβολής από τον θιγόμενο της καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος
από τον αντίδικο [ΑΠ 1378/1989 ΕλλΔνη
33.306, ΑΠ 273/1990 ΕλλΔνη 32.974,
ΑΠ 1037/2002 ΕλλΔνη 43.1645].
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4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο
7/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Νικάκης, Φώτης Στρανομίτης).
Αγωγή διατροφής με βάση το άρθρο 1391ΑΚ. Πρέπει να αναφέρονται οι ανάγκες
του δικαιούχου, που αρκεί ν’ αποτιμώνται συνολικά στο ποσό που αξιώνεται με την
αγωγή χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεση τους ούτε προσδιορισμός του ποσού
που είναι αναγκαίο για την κάλυψη κάθε μιας από τις ανάγκες αυτές. Το ίδιο ισχύει και
για τη διατροφή τέκνου στη διάσταση των γονέων ή στη λύση του γάμου.

Για το ορισμένο της αγωγής διατροφής βάσει του άρθρου 1391 ΑΚ εκτός των
άλλων, πρέπει ν’ αναφέρονται οι ανάγκες
του δικαιούχου οι οποίες πρέπει ν’ αποτιμώνται συνολικά στο ποσό που αξιώνεται με την αγωγή χωρίς ν’ απαιτείται αναλυτική παράθεση τους ούτε προσδιορισμός του ποσού που είναι αναγκαίο για
την κάλυψη κάθε μιας από τις ανάγκες
αυτές (ΑΠ 1155/1987 ΝοΒ 36, 1607, ΕΑ
8012/1995 Δνη 37.1096 Ερμηνεία Αστικού Κώδικα Βασ. Βαθρακοκοίλη υπ’ άρθρο 1391 αρ.23 σελ.258). Ομοίως για το

ορισμένο της αγωγής διατροφής ανηλίκου
τέκνου κατά το άρθρο 216 ΚΠολΔ λόγω διάστασης ή λύσης του γάμου των γονέων
του με διαζύγιο δεν απαιτείται να προσδιορίζεται στο δικόγραφο της αγωγής μ’
ακρίβεια και το απαραίτητο για την κάλυψη κάθε επιμέρους ανάγκη του χρηματικό
ποσό αλλ’ αρκεί να καθορίζεται το αιτούμενο για όλες αυτές τις ανάγκες του συνολικό ύψος της δαπάνης (βλ.ΑΠ 823/2000
ΕλλΔνη 2000, 1598, Αγωγές οικογενειακού Δικαίου Κων/νου Παπαδόπουλου τόμος Β΄§§1, σελ.120).

81/2009
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μαρία Ράλλη-Κατριβάνου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χάρης Μαραγκός, Ανδρέας Κότσιφας).
Πραγματικά περιστατικά, τραυματιμσών και δικαίωμα διατροφής. Αναπηρία και παραμόρφωση. Αποζημίωση.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: την 8-9-2003, στο
χωριό Μανετέϊκα Αχαΐας, ο ενάγων (ανηψιός της εναγομένης, γιός του πρώτου
εξαδέλφου της), βρισκόταν στην οικία της
εναγομένης, όπου εκτελούσε μαζί με τον
αδελφό της εναγομένης την αποπεράτω-

ση της στέγης μιάς ημιτελούς αποθήκης.
Περί την 15.10΄ ώρα, ο ενάγων δέχθηκε
επίθεση από τον σύζυγο της εναγομένης,
Γ.Φ, ο οποίος τον πυροβόλησε εκ προθέσεως με ένα κυνηγετικό όπλο(καραμπίνα)
στο πρόσωπο και τον τραυμάτισε βαριά
και στους δύο οφθαλμούς, ακολούθως δε
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ο δράστης αυτοκτόνησε.
Η παραπάνω επίθεση σε βάρος
του ενάγοντος τελέσθηκε με υπαιτιότητα
κυρίως του δράστη (συζύγου της εναγομένης), ενώ είχε προηγηθεί και εξυβριστική συμπεριφορά του ενάγοντος κατά
του δράστη τις προηγούμενες μέρες, με
ρίψη πετρών και κτυπήματα, ενώ επιπλέον ο δράστης εμφάνισε επιθετική
συμπεριφορά κατά της εναγομένης συζύγου του, την οποία πυροβόλησε ανεπιτυχώς στη συνέχεια του συμβάντος,
αλλά απέτυχε, όπως και κατά του παρισταμένου στο περιστατικό αδελφού της,
τον οποίο τραυμάτισε, δεκτού γενομένου του σχετικού ισχυρισμού εκ μέρους
της εναγομένης περί συνυπαιτιότητας
του ενάγοντος, ως ουσιαστικά βασίμου.
Τα σχετικά δε ποσοστά συνυπαιτιότητας, ανέρχονται σε 70% για τον θανόντα δράστη και σε 30% για τον ενάγοντα. Οι περιστάσεις, υπό τα οποίες προξενήθηκε ο τραυματισμός του ενάγοντος
από το σύζυγο της εναγομένης και η συνεχόμενη αυτοκτονία του τελευταίου ήταν
οι ακόλουθες: H εναγομένη, έχοντας τελέσει γάμο, κατά το έτος 2001, με τον κατά
πολύ μεγαλύτερο της σε ηλικία Γ.Φ, με
τον οποίο, στις αρχές του 2003 είχε αποκτήσει και ένα τέκνο, δεν επιθυμούσε τη
συνέχιση της έγγαμης συμβίωσης τους,
παρακινούμενη στη μεταβολή αυτή των
διαθέσεων της από τους συγγενείς της
και ιδιαίτερα από τη μητέρα της, η οποία
απροκάλυπτα εκδήλωνε την αντιπάθεια
της ακόμα και στους συγγενείς του (γαμβρού της) Γ.Φ, όπως στον αδελφό του
τελευταίου Λ.Φ, στον οποίο είχε πεί: ΄΄να
φύγει να πάει στα τσακίδια, η κόρη μου
δεν με ρώτησε όταν τον πήρε΄΄(βλ.από
12-9-2003 προανακριτική ένορκη κατάθεση Λ.Φ ενώπιον του Α/Β Παν.Π).
Αντιθέτως ο Γ.Φ ΄΄αγαπούσε
υπερβολικά τη γυναίκα του (εναγομένη)
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και δεν ήθελε το διαζύγιο΄΄)βλ. ως άνω
ένορκη κατάθεση Λ.Φ), με τη σκέψη του
οποίου (διαζυγίου) εκδήλωσε ένα πρώτο
ξέσπασμα το βράδυ της 6-9-2003, ημέρα Σάββατο- δύο ημέρες πριν από τα κρίσιμα γεγονότα — χειροδικώντας αρχικά
κατά της μητέρας της εναγομένης (που
θεωρούσε υπαίτια της διαβολής του προς
τη σύζυγό του και θυγατέρα της) και ακολούθως προς την ίδια την εναγομένη (βλ.
από 8-9-2003 ένορκη προανακριτική κατάθεση της εναγομένης ενώπιον του Α/Α
Σπ.Κ), ενώ δεν παρέλειπε να βεβαιώνει
προς αυτή, όταν του ζητούσε διαζύγιο, ότι
“θα (τη) σκότωνε και μετά θα αυτοκτονούσε΄΄. (βλ. από 8-9-2003 συμπληρωματική
προανακριτική ένορκη κατάθεση της εναγομένης ενώπιον του Υ/Β Π.Π). Κατά την
επομένη, 7-9-2003, ημέρα Κυριακή ο ενάγων από κοινού με τον αδελφό της εναγομένης Γ.Μ, στην συζυγική οικία της εναγομένης στο χωριό Μανετέϊκα Κ. Αχαΐας,
όπου είχαν μεταβεί, διαπληκτίστηκαν με
το σύζυγό της Γ.Φ και για να τον αποθαρρύνουν από την πεισματική εμμονή του
στη διατήρηση του γάμου του (με πιθανότητα επανάληψης των δυσμενών επακόλουθων της προηγούμενης ημέρας) τον
εκδίωξαν βίαια από τη συζυγική οικία και
τον κυνήγησαν “πετροβολώντας (αυτόν)
από εκεί (μέχρι) 500 μέτρα μακριά” (βλ.
ένορκη κατάθεση μάρτυρα της εναγομένης ΛΦ στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο).
Το γεγονός αυτό πτόησε το σύζυγο της εναγομένης Γ.Φ και μετέβη μαζί
της την επομένη το πρωί (8-9-2003) σε
(κοινό) δικηγόρο τους, για να ξεκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης (συναινετικού προφανώς) διαζυγίου. Στη συνέχεια
ο σύζυγός της εναγομένης μετέβη στο
σπίτι του αδελφού του Λ.Φ (στη Κάτω
Αχαΐα) και στενοχωρημένος τον πληροφόρησε για την προηγούμενη επίσκεψή
του σε δικηγόρο με τη σύζυγό του για το
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διαζύγιό τους και την ανάγκη του να βρει
άλλο σπίτι για να διαμένει (βλ. ένορκες
προανακριτικές καταθέσεις Λ.Φ και Ε.Μ).
Μετά από τρεις ώρες περίπου (ώρα
15.00’της 8-9-2003) ο σύζυγος της εναγομένης εμφανίσθηκε στον περιβάλλοντα
χώρο της συζυγικής οικίας τους, οδηγώντας το υπ’ αρ. ΕΗ — 2338 ΙΧΕ αυτοκίνητο της εναγομένης και βρήκε την τελευταία
πλησίον μίας αποθήκης της να μεταφέρει
κεραμίδια, τα οποία έδινε στον ιστάμενο στο
επάνω μέρος μιας σκάλας ενάγοντα και αυτός ακολούθως τα έδινε στον αδελφό της
εναγομένης Γ. Μ, ο οποίος τα τοποθετούσε στη σκεπή της αποθήκης προς αντικατάσταση άλλων φθαρμένων κεραμιδιών.
Η εμφάνιση του συζύγου της εναγομένης συνέπεσε με την έναρξη της
πιο πάνω εργασίας αντικατάστασης των
κεραμιδιών της σκεπής της αποθήκης,
την οποία (εργασία) ανέλαβαν να εκτελέσουν ο αδελφός της εναγομένης και ο
ενάγων χωρίς αμοιβή, κατόπιν ανάθεσης
της σχετικής εντολής από την εναγομένη στον καθένα από αυτούς ξεχωριστά,
κατά τις ώρες 14.30 και 15.00 — αντιστοίχως — της ίδιας ημέρας (βλ. ένορκες προανακριτικές καταθέσεις τούτων).
Ο σύζυγος της εναγομένης, έχοντας την πρόσφατη δυσάρεστη εμπειρία της εκδίωξης του την προηγούμενη
από τη συζυγική οικία με λιθοβολισμούς
του ενάγοντος και του αδελφού της συζύγου του, οι οποίοι τώρα εμφανίζονταν
να τον υποκαθιστούν στην εκτέλεση συναφούς με τη λειτουργία του συζυγικού
οίκου εργασίας, που ο ίδιος θα εκτελούσε και διαβλέποντας στην συμπεριφορά τους την προσπάθεια να του επιβάλουν αυτοβούλως και προώρως την μετοίκησή του από τη συζυγική οικία, εκδήλωσε προς αυτούς την αντίθεσή του
για να λάβει από τον αδελφό της εναγομένης την απάντηση ότι βρισκόταν εκεί-
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νος στα Μανετέϊκα και όχι στα Καλάβρυτα (που ήταν ο τόπος καταγωγής του) και
ότι τον “γράφουν’’, αναφέροντας τα γεννητικά τους όργανα (βλ. ένορκη κατάθεση μάρτυρα Λ. Φ στα πρακτικά συνεδρίασης του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου).
Ο σύζυγος της εναγομένης τότε
μετέβη στο αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει, παρέλαβε από αυτό το δίκανο κυνηγετικό του όπλο, τοποθέτησε σε αυτό φυσίγγια με βολίδες (σκάγια) μικρού διαμετρήματος (Νο 7) και επανερχόμενος προς
το μέρος της αποθήκης πλησίασε σε απόσταση 6 περίπου μέτρων, σκόπευσε τον
ενάγοντα και τον πυροβόλησε πλήττοντας αυτόν στο πρόσωπό του, στη συνέχεια έστρεψε το όπλο κατά του αδελφού
της εναγομένης, που ήταν στο πλάγιο μέρος της στέγης της αποθήκης και τον πυροβόλησε μία φορά πλήττοντας αυτόν στα
πόδια του, στράφηκε μετά κατά της εναγομένης συζύγου του, την οποία πυροβόλησε ανεπιτυχώς, όταν εκείνη είχε προλάβει
να εισέλθει σε γειτονική οικία και αμέσως
τοποθέτησε το όπλο στο κάτω μέρος της
κεφαλής του (κάτω γνάθο) και αυτοπυροβολήθηκε, με συνέπεια τον ακαριαίο θάνατό του (βλ. ένορκες προανακριτικές καταθέσεις Ν. Μ και εναγομένης).
Με βάση αυτά τα περιστατικά, που
έχουν αποδειχθεί, η εκ προθέσεως σωματική βλάβη του ενάγοντος προξενήθηκε από το σύζυγο της εναγομένης, όταν
αυτός είχε περιέλθει σε κατάσταση απόγνωσης και αυτοεγκατάλειψης, μετά από
διαπίστωση της επιχειρούμενης να επιβληθεί από τον ενάγοντα και τον αδελφό
της εναγομένης, εκτός νομίμων διαδικασιών, απομάκρυνσής του από τη συζυγική οικία, χωρίς να έχει δυνατότητα αυτοστέγασής του και υπάρχει συνυπαιτιότητα του ενάγοντος, κατά το ως άνω ποσοστό (30%) για τον τραυματισμό του
διότι: 1) Ο ενάγων, ο οποίος χαρακτηρί-

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ζει την εναγομένη, όπως και ο μάρτυρας
του στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ως
‘εξαδέλφη” του (βλ. προανακριτική ένορκη κατάθεσή του και πρακτικά συνεδρίασης του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου) και
εκείνη ως “ανεψιό” της, δηλαδή ως συγγενή 6ου ή 5ου βαθμού αντίστοιχα, δεν
επέδειξε απλώς υπερβάλλοντα ζήλο για
την ικανοποίηση των επιθυμιών διάζευξης της εναγόμενης συγγενούς του, αλλά
επί πλέον προσέβαλε βαριά την προσωπικότητα του συζύγου της εναγομένης με
την απομάκρυνσή του από την συζυγική
οικία βιαίως κατά τις 7-9-2003.
Αυτή την περιφρονητική συμπεριφορά με συγκαλυμμένο τρόπο επανέλαβε και κατά τις μεταμεσημβρινές ώρες
της επομένης ημέρας (του τραυματισμού
του) προς τον ‘εσώγαμβρο’ από άλλη περιοχή σύζυγο της εναγομένης — ο οποίος
τύχαινε επί πλέον να είναι κατά πολύ μεγαλύτερος σε ηλικία από την εναγόμενη
και να στερείται περιουσίας — όταν ανέλαβε, χωρίς αμοιβή, να επιδιορθώσει τη
στέγη αποθήκης της εναγομένης με τον
αδελφό της τελευταίας, όντας βέβαιοι αμφότεροι ότι με μόνη την παρουσία τους
θα αποθάρρυναν κάθε προσπάθεια του
συζύγου να ασκήσει το δικαίωμα συνοίκησης και συμβίωσης με τη σύζυγό του.
Δικαίωμα το οποίο μπορούσε να
ρυθμισθεί διαφορετικά είτε με πρωτοβουλία των συζύγων είτε με δικαστική απόφαση, όχι όμως με μονομερή επέμβαση
τρίτου, έστω και ενεργούντος κατά την
τεκμαιρόμενη βούληση του ενός συζύγου
(βλ. άρθρα 1386, 1391 ΑΚ, 681 Β ΚΠολΔικ). 2) Η εκδήλωση ονειδισμού και περιφρόνησης του ενάγοντος και του αδελφού της εναγομένης προς τον σύζυγο της
τελευταίας δεν έγινε μόνο λεκτικά, αλλά
και με τη μορφή υποτίμησής των δυνατοτήτων του να αντικρούσει τις προσβολές που δεχόταν, στα πλαίσια δε αυτά
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εκδηλώθηκε και η παράλειψη του ενάγοντος να λάβει προφυλακτικά μέτρα αποτροπής βλάβης στα ευαίσθητα αισθητήρια όργανα του προσώπου του πριν από
τον πυροβολισμό εναντίον του, δεδομένου ότι παραδέχεται με την προανακριτική κατάθεσή του ότι είδε τον σύζυγο της
εναγομένης να σταματάει έμπροσθεν της
αποθήκης με το αυτοκίνητο, να κατεβαίνει
από αυτό και “να κάνει ένα γύρο..., άκουσε ένα θόρυβο που απασφαλίζει το καπώ
του αυτοκινήτου, γύρισε αμέσως προς
την κατεύθυνση που άκουσε το θόρυβο και είδε τον Γ. Φ να τον σημαδεύει με
ένα κυνηγετικό όπλο και να πυροβολεί”.
Η παράλειψη του ενάγοντος να
αντιδράσει στον επιχειρούμενο εναντίον
του από τον σύζυγο της εναγομένης πυροβολισμό, μολονότι είχε τη σχετική δυνατότητα είτε να στρέψει το πρόσωπό του
σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη
της προέλευσης του πυροβολισμού είτε
να καλύψει τους οφθαλμούς του με τα
χέρια του ή τουλάχιστον να κλείσει ενστικτωδώς τους περιβάλλοντες τους οφθαλμούς και εξαιρετικά ευέλικτους σε ταχύτητα αντίδρασης μυϊκούς ιστούς, αποτελεί — πέρα από την ανάρμοστη συμπεριφορά του προς τον δράστη — ιδιαίτερο, πρόσθετο στοιχείο αμελείας του που
συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό σε επίταση
των δυσμενών σε βάρος του συνεπειών.
Διότι, εάν μία από τις τρεις παραπάνω δυνατότητες αντίδρασης, είχε αξιοποιηθεί από τον ενάγοντα, τότε δεν θα
είχε προξενηθεί καθόλου (στις δύο πρώτες περιπτώσεις) ή σε τόσο μεγάλο βαθμό (στην τρίτη περίπτωση) η τρώση του
οπτικού νεύρου του και δεν θα είχε επέλθει η απώλεια της όρασής του, ενόψει του
ότι η διατρητική ικανότητα των βολίδων
μετά τη διασπορά τους, λόγω του πολύ
μικρού διαμετρήματός τους, ήταν περιορισμένη. 3) Ως προς το σύζυγο της εναγο-
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μένης δεν αποδείχθηκε ότι — πέρα από
την επίμεμπτη συμπεριφορά του κατά το
τελευταίο πριν από το θάνατό του τριήμερο — υπέπεσε σε συγκεκριμένα συζυγικά παραπτώματα που να στοιχειοθετούσαν σε βάρος του λόγο διαζυγίου (τον
οποίο θα αξιοποιούσε άλλωστε η εναγομένη) ούτε αυτή προσδιόρισε γιατί επιθυμούσε την διάζευξή τους, ιδιαίτερα μετά
τη γέννηση του κοινού τέκνου τους και η
προσπάθεια του ενάγοντος να συνδράμει την εναγόμενη στην επιδίωξη εσπευσμένης απομάκρυνσης από τη συζυγική οικία του συζύγου της, είτε με άσκηση βίας είτε με ψυχολογική πίεση επ’ αυτού (όπως ο παραγκωνισμός του από την
παροχή υπηρεσιών του σε γεωργικές εργασίες της οικογένειας), ήταν εύκολο να
προβλεφθεί ότι μπορούσε να προκαλέσει
μια πέρα από τα όρια της λογικής αντίδρασή του αμφοτερόπλευρα. Γι’ αυτό δεν
είναι τυχαίο το ότι πρώτος στόχος επελέγη
από το σύζυγο της εναγομένης ο ενάγων
και τελευταίος στόχος του (μετά τη σύζυγό
του) ο ίδιος, 4) Ο σύζυγός της εναγομένης
ήταν κυνηγός, γνώστης της βλητικής ικανότητας του περιεχομένου κάθε φυσιγγίου και η συνειδητή απόφασή του να χρησιμοποιήσει φυσίγγια με βολίδες πολύ μικρού διαμετρήματος (Νο 7) καταδεικνύει
ότι αφενός μεν δεν είχε σκοπό να φονεύσει εκείνους κατά των οποίων πυροβόλησε, αφετέρου δε ότι δεν παραπλανήθηκε
ως προς την αποτελεσματικότητα των πυροβολισμών του, ούτε αυτή τον ενδιέφερε
(είχε μεγάλο αριθμό φυσιγγίων στο αυτοκίνητο και δεν εκδηλώθηκε κάποια απειλή ανακοπής ενδεχόμενης προσπάθειάς του για συνέχιση των πυροβολισμών)
ούτε αυτός πανικοβλήθηκε, αλλά η αντίδρασή του αποτέλεσε μια μορφή ανταπόδοσης (εκδίκησης) στην ταπείνωση που
του επιφύλαξαν οι συμπαριστάμενοι στη
σύζυγό του δύο συγγενείς της, ανταπό-
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δοσης αντισταθμευσμένης με μια υπέρμετρα αυστηρή αυτοτιμωρία του, λυτρωτική από το ανυπόφορο ψυχικό και συναισθηματικό κενό, λόγω της προδιαγραφόμενης λύσης του γάμου του.
Αποτέλεσμα του σοβαρού ως άνω
τραυματισμού του ενάγοντος ήταν να απωλέσει ολοσχερώς την όρασή του και στους
δύο οφθαλμούς, παρά τις επεμβάσεις στις
οποίες υποβλήθηκε, όπως τούτο πιστοποιείται από το υπ’ αριθμ. 23911/3-10-2003
ιατρικό πιστοποιητικό του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Κοργιαλένειο — Μπενάκειο”, και το από 3-2-2004 ιατρικό Πιστοποιητικό εξετάσεως τυφλού της οφθαλμολογικής κλινικής του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.
Ο ενάγων, κατά τον χρόνο της παραπάνω σε βάρος του τελούμενης αδικοπραξίας, ήταν ηλικίας 34 ετών, έγγαμος
και πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων, ηλικίας 12 και 10 ετών αντίστοιχα. Προ του
ένδικου τραυματισμού του, ο ενάγων, ο
οποίος ήταν κατά τον παραπάνω χρόνο
υγιής και αρτιμελής, ασχολείτο με γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες. Ο ίδιος
διατηρούσε και εκμεταλλευόταν συστηματικά, παρέχοντας την προσωπική του
εργασία, γεωργικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις και συγκεκριμένα ελαιοστάσιο είκοσι
(20) στρεμμάτων και δύο αμπέλια, εκ των
οποίων το ένα εκτάσεως έξι (6) στρεμμάτων μαυροδάφνης και το άλλο δέκα (10)
στρεμμάτων ροδίτη.
Μετά τον ως άνω τραυματισμό
του και λόγω της ολικής απώλειας της
όρασής του, αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει την καλλιέργεια του ελαιοστασίου και της αμπέλου με ροδίτη, όχι όμως
και της αμπέλου με μαυροδάφνη, την
οποία όπως ο ίδιος συνομολογεί καλλιέργησε με τρίτους (εργάτες και σύζυγο)
(βλ. υπ’ αρ. 3013/15-9-2005 δελτίο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής στα-
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φυλιών που αφορά σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο του τραυματισμού).
Δεν αποδείχθηκε, όμως ότι τα παραπάνω κτήματα δεν δύναται να τα καλλιεργεί με την βοήθεια άλλων προσώπων,
συνεπώς δε η μη ενεργός συμμετοχή του
με την προσωπική του εργασία στις καλλιέργειές του, συνεπάγεται απώλεια 2000
ευρώ το έτος συνολικά, λαμβανομένης δε
υπόψη της συνυπαιτιότητας του στον ένδικο τραυματισμό, πρέπει η απώλεια να
μειωθεί στο 30% ανά έτος και ειδικότερα
να ανέλθει στο ποσό των 1400 € ανά έτος.
Συνολικά δηλαδή, η ζημία του (διαφυγόν κέρδος) από την έλλειψη προσωπικής του απασχόλησης ως αγρότη,
κατά την προσεχή εικοσαετία, ανέρχεται
σε 28.000 € (1.400 Χ 20), το οποίο ποσό
στερείται από την 3-9-2003 και θα στερείται εφεξής και για τα επόμενα είκοσι (20)
έτη, κατά τα οποία εάν δεν μεσολαβούσε
η αναπηρία του, θα εξοικονομούσε με πιθανότατα και κατά την συνήθη πορεία των
πραγμάτων, ενόψει της μικρής σχετικά
ηλικίας του και του προσδόκιμου μέσου
όρου ζωής σε συνδυασμό με την καλή
κατάσταση της υγείας του και των κανονικών συνθηκών διαβίωσής του.
Αποδείχθηκε, επίσης, ότι ο ενάγων, εξαιτίας της ολικής του τύφλωσης
και από τους δύο οφθαλμούς, χρειάζεται την συνοδεία και βοήθεια τρίτου προσώπου για τις καθημερινές και αναγκαίες μετακινήσεις του, για την απασχόληση του οποίου θα δαπανεί το ποσό των
300 € μηνιαίως και για μία εικοσαετία
(300 Χ 12 = 3600 Χ 20 έτη) =72.000 €.
Λαμβανομένου, όμως, υπόψη,
του ποσοστού συνυπαιτιότητας του, συνισταμένου σε 30%, το ποσό το οποίο
πρέπει να του επιδικασθεί για την παραπάνω αιτία πρέπει να ανέλθει στο ποσό
των 50.400 €, δεκτής γενομένης της σχετικής ενστάσεως της εναγομένης, ως νό-

193

μιμης (άρθρο 300 ΑΚ) και εν μέρει ουσιαστικά βάσιμης, η οποία έχει προταθεί εγκαίρως πρωτοδίκως και παραδεκτώς επαναφέρεται (αφού απορρίφθηκε) με την έφεση της εναγομένης. Έτσι
ο ενάγων από τον τραυματισμό του και
εξ αιτίας της ανικανότητάς του προς εργασία για μία εικοσαετία (από 3-9-2003
μέχρι και 3-9-2023), θα στερηθεί το συνολικό ποσό των 78.400 €.
Περαιτέρω δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος για την εφ’ άπαξ
καταβολή του παραπάνω ποσού της αποζημίωσης και επομένως το παραπάνω ποσόν πρέπει να του επιδικασθεί σε μηνιαίες
χρηματικές παροχές και συγκεκριμένα στο
ποσό των 326,60 € μηνιαίως (78.400 : 20
έτη = 3.920 ετησίως =12 μήνες).
Επίσης ενόψει των συνθηκών,
υπό τις οποίες τελέσθηκε σε βάρος του
η προπεριγραφόμενη αδικοπραξία, του
βαθμού συνυπαιτιότητας του δράστη (συζύγου της εναγομένης) και του θύματος,
της ηλικίας του ενάγοντος, της φύσης και
της σοβαρότητας του τραυματισμού του
και των συνεπειών που του προκάλεσε,
της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των μερών και δη της εναγομένης,
η οποία εργάζεται περιοδικά ως καθαρίστρια και κερδίζει τα απολύτως αναγκαία
για την συντήρηση αυτής και της ανηλίκου θυγατέρας της (ηλικίας 5 ετών) και η
οποία διαμένει σε παλαιά οικία στην Κάτω
Αχαΐα, που της δόθηκε ως γονική παροχή από τους γονείς της όπως επίσης και
της οικονομικής κατάστασης του θύματος
που έχει σημαντική κτηματική περιουσία
(ελαιοστάσιο 20 στρεμμάτων, 2 αμπέλους συνολικής εκτάσεως 16 στρεμμάτων), ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη και
επομένως πρέπει να αναγνωρισθεί ως
χρηματική ικανοποίησή του το ποσό των
20.000 €, το οποίο μετά από στάθμιση
των κατά το νόμο στοιχείων, κρίνεται εύ-
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λογο (άρθρ. 932 ΑΚ).
Τέλος, από τις προαναφερόμενες
ιατρικές γνωματεύσεις προκύπτει ότι ο
ενάγων υπέστη ισόβιο και μόνιμη αναπηρία χωρίς δυνατότητα αποκατάστασης. Η
πλήρης τύφλωσή του και από τους δύο
οφθαλμούς, η οποία περιορίζει σημαντικά
την κινητική του αυτονομία και του προκαλεί σωματική δυσλειτουργία, επιδρά μετά
βεβαιότητας και στο μέλλον στην επαγγελματική και οικονομική του εξέλιξη και
την εν γένει ομαλή εξέλιξη του βίου του,
καθόσον του αποστερεί την δυνατότητα
να εκτελεί τις αγροτικές ή άλλες τυχόν εργασίες που απαιτούν συνεχή κίνηση, επί
πλέον δε θα επηρεάζει για τον υπόλοιπο βίο του την κοινωνική του θέση, ενώ
έχει επηρεάσει αρνητικά και την ψυχολογική του κατάσταση, με εύλογα αισθήματα ανασφάλειας και μειονεξίας.
Για τον λόγο αυτό δικαιούται αυτοτελή πρόσθετη αποζημίωση κατά την
έννοια του άρθρ. 931 ΑΚ, ανερχομένης
στο ποσό των 10.000 €. Από τα παραπάνω ποσά πρέπει ν’ αναγνωρισθεί ότι
οφείλει στον ενάγοντα η εναγομένη σύζυγος του αδικοπραγήσαντος, λόγω της
ιδιότητάς της ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου του τελευταίου κατά το κληρονομικό
της μερίδιο του 1/4 εξ αδιαιρέτου, αφού
η σχετική υποχρέωση του αδικοπραγήσαντος συζύγου της, μετά το θάνατό του
μεταβιβάστηκε στους κληρονόμους του
(άρθρ. 1884-1885 ΑΚ).
Σημειώτεον ότι για τον προσδιορισμό της ύψους της χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης του ενάγοντος,
λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η περιουσιακή κατάσταση του ενάγοντος, ο οποίος είναι αγρότης με σημαντική ακίνητη περιουσία και η περιουσιακή κατάσταση του
υπαιτίου αυτού του τραυματισμού θανόντος συζύγου της εναγομένης, ο οποίος
ήταν υδραυλικός κατά περίσταση και πα-
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ρείχε την προσωπική εργασία του για την
καλλιέργεια των αγρών της εναγόμενης
συζύγου του, κερδίζοντας μηνιαίως χρηματικό ποσό όχι μεγαλύτερο των 800 ευρώ,
ενώ δεν μπορεί να συνεκτιμηθεί ως στοιχείο προσδιορισμού της χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης του ενάγοντος η καλύτερη (από εκείνη του συζύγου
της) περιουσιακή κατάσταση της εναγομένης, αφού αυτή έγινε καθ’ υποκατάσταση
υπόχρεα λόγω της σύγχυσης της ατομικής
της περιουσίας της με την κληρονομία του
αποβιώσαντος συζύγου της.
Επίσης δεν ασκούν έννομη επιρροή στην παρούσα δίκη τυχόν αξιώσεις
του ενάγοντος κατά της εναγομένης ατομικώς από την υπάρχουσα μεταξύ τους
συμβατική σχέση γιά την εκτέλεση της
εργασίας επισκευής της στέγης της αποθήκης της εναγομένης, κατά τη διάρκεια
της οποίας (εργασίας) επισυνέβη ο τραυματισμός του ενάγοντος, από τον οποίο
απορρέουν και οι αγωγικές αξιώσεις.
Εξάλλου, η εναγομένη δεν αποποιήθηκε ούτε αποδέχθηκε επ’ ωφελεία απογραφής την κληρονομία του συζύγου
της, λόγω άγνοιας, παρόλο ότι ο αποβιώσας δεν διέθετε κανένα περιουσιακό στοιχείο, με αποτέλεσμα αυτή να ευθύνεται με δική της περιουσία.
Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη
απόφασή του έκρινε ότι αποκλειστικά
υπαίτιος είναι ο σύζυγος της εναγομένης
και αναγνώρισε α)ότι η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στον ενάγοντα περιοδικά σε μηνιαίες χρηματικές παροχές και
για το χρονικό διάστημα από 3-9-2003
μέχρι και 3-9-2023 το ποσό των διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (273,96) μηνιαίως και β)
εφάπαξ το ποσό των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ, τα δε παραπάνω ποσά
με το νόμιμο τόκο από την επομένη της
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επίδοσης της αγωγής και μέχρις ξοφλήσεως, έσφαλε στην εκτίμηση των αποδείξεων. Κατόπιν τούτου και εκ των συνεκδικαζομένων εφέσεων πρέπει να γίνει
δεκτή εν μέρει ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν η έφεση της εναγομένης και ν’ απορριφθεί η έφεση του ενάγοντος, αφού δε
εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και
κρατηθεί και δικαστεί η αγωγή από το Δικαστήριο αυτό, πρέπει να γίνει εν μέρει
δεκτή η αγωγή και να αναγνωρισθεί ότι
η εναγομένη οφείλει να καταβάλει στον
ενάγοντα, κατά το κληρονομικό της δικαίωμα του 1/4 εξ αδιαιρέτου στην περιουσία του συζύγου της περιοδικά και

για το χρονικό διάστημα από 3-9-2003
μέχρι και 3-9-2023 το ποσό των 81,65
ευρώ (326,60: ¼ ) μηνιαίως για αποζημίωση λόγω περιουσιακής ζημίας καθώς
και εφ άπαξ τα ποσά των 5000 ευρώ
(20.000 : ¼ ) για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και 2500 ευρώ
(10.000:1/4) για πρόσθετη αποζημίωση
του άρθρ. 931 ΑΚ και συνολικά για τις
παραπάνω αιτίες 7.500 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.
Τέλος, πρέπει στον ενάγοντα να επιβληθεί μέρος της δικαστικής δαπάνης της
εναγομένης (άρθρ. 178, 176 § 1 ΚΠολΔ).

82/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Κιέκα, Χριστίνα Λαμπροπούλου).
Διατροφή μετά το διαζύγιο. Προϋποθέσεις και λόγοι επιδίκασης της διατροφής αυτής
(1442 ΑΚ). Η βασική προϋπόθεση της αξίωσης διατροφής δηλαδή η αδυναμία εξασφαλίσεως της διατροφής του πρώην συζύγου από τα εισοδήματα ή την περιουσία του
πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησης της αγωγής διατροφής, η δε
πρόσθετη προϋπόθεση της αδυναμίας ενάρξεως ή συνεχίσεως της ασκήσεως επαγγέλματος (1442 αρ.1ΑΚ) ή της υπάρξεως λόγω επιείκειας για την παροχή διατροφής
(1442.4ΑΚ) πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο ΄΄εκδόσεως του διαζυγίου΄΄. Βασική προϋπόθεση για τη γέννηση του δικαιώματος διαζευγμένου συζύγου είναι αφενός η ευπορία του υποχρέου και αφετέρου η απορία του δικαιούχου. Περιστατικά και υπολογισμοί.

Κατά το άρθρο 1442 ΑΚ, όπως
ισχύει μετά την αντικατάσταση του με
το άρθρο 16 του ν.1329/1983, «εφόσον
ο ένας από τους πρώην συζύγους δεν
μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του
από τα εισοδήματα του ή από την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει την διατροφή από τον άλλον 1)αν κατά την έκδοση του διαζυγίου ….βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκαστεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλ-

ματος, ώστε να εξασφαλίζει από αυτό
τη διατροφή του, 2)αν έχει την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου και γι’ αυτό το λόγο
εμποδίζεται στην άσκηση καταλλήλου
επαγγέλματος, 3) αν δεν βρίσκει σταθερή κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, 4)σε
κάθε άλλη περίπτωση, όπου η επιδίκαση
διατροφής κατά την έκδοση του διαζυγίου επιβάλλεται από λόγους επιείκειας».
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει
ότι η μεν βασική προϋπόθεση της αξιώ-
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σεως διατροφής, ήτοι «η αδυναμία εξασφαλίσεως της διατροφής του πρώην
συζύγου από τα εισοδήματα ή την περιουσία του», πρέπει να υπάρχει κατά
το χρόνο της πρώτης συζητήσεως της
αγωγής διατροφής, η δε πρόσθετη προϋπόθεση της αδυναμίας ενάρξεως ή συνεχίσεως της ασκήσεως επαγγέλματος
(1442 αρ.1 ΑΚ) ή της υπάρξως λόγω επιείκειας για την παροχή διατροφής (1442
αρ.4 ΑΚ), πρέπει να υπάρχει κατά το
χρόνο «εκδόσεως του διαζυγίου».
Περαιτέρω από την ίδια διάταξη,
συνδυαζόμενη και με το επόμενο άρθρο
1443 εδ.α΄ ΑΚ, όπως και αυτό ισχύει
μετά το ν.1329/83, που ορίζει ότι οι διατάξεις των άρθρων 1487, 1493, 1494 και
1498 ΑΚ εφαρμόζονται αναλόγως και για
το δικαίωμα διατροφής μετά το διαζύγιο,
συνάγεται ότι η αξίωση διατροφής μετά
το διαζύγιο παρέχεται μόνον όταν η διατροφή δικαιολογείται από λόγους κοινωνικούς ώστε ο πρώην σύζυγος να μη
μένει αβοήθητος, όταν δεν μπορεί με τα
εισοδήματα, την περιουσία του ή το δυνάμενο να ασκηθεί από αυτόν επάγγελμα, να καλύψει τις ανάγκες διατροφής
του, όπως αυτές προκύπτουν από τις
μετά το διαζύγιο συνθήκες της ζωής του.
Συνεπώς, βασικές προϋποθέσεις
για τη γέννηση του δικαιώματος διατροφής διαζευγμένου συζύγου είναι, αφενός
η ευπορία του υποχρέου, η οποία πρέπει
κατ’ άρθρο 1487, σε συνδυασμό με το
άρθρο 1443 εδ.α ΄ ΑΚ να υπάρχει κατά
το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διατροφή και αφετέρου η απορία
του δικαιούχου (ΑΠ 348/2006 ΕλλΔνη
49.150, ΑΠ 88/2006 ΕλλΔνη 48.446, ΑΠ
868/2004 ΕλλΔνη 45.1620).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι
διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο
στις 19 Ιουλίου 1983 στην Πάτρα. Από
το γάμο τους αυτόν απόκτησαν δύο τέ-
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κνα, τον Φ. και τη Δ., ηλικίας ήδη 26 και
22 ετών, αντιστοίχως. Η έγγαμη συμβίωση των ανωτέρω συζύγων διασπάσθηκε
από αποκλειστική υπαιτιότητα του εκκαλούντος, ο οποίος εξύβριζε την εφεσίβλητη και συχνά χειροδικούσε σε βάρος αυτής, με αποτέλεσμα η τελευταία να αναγκαστεί να αποχωρήσει από τη συζυγική
οικία (βλ. την 366/2005 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών). Με την 32/2005 οριστική απόφαση
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
η οποία κατέστη αμετάκλητη (βλ. το από
2716/11.9.2006 πιστοποιητικό περί μη
ασκήσεως ενδίκων μέσων της Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου), λύθηκε αμετακλήτως ο γάμος των διαδίκων, λόγω τετραετούς διαστάσεως αυτών. Κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβιώσεως της με
τον εκκαλούντα, η εφεσίβλητη δεν εργαζόταν, ασχολούμενη με την φροντίδα του
συζυγικού οίκου και του συζύγου της, καθώς και με την ανατροφή των τέκνων της.
Κατά το χρόνο εκδόσεως του διαζυγίου η εφεσίβλητη, η οποία είναι Βραζιλιανής υπηκοότητας, ήταν 41 ετών και
ήδη διανύει το 44ο έτος της ηλικίας της.
Αυτή δεν διαθέτει γνώσει οιουδήποτε
επαγγέλματος, ούτε μπορεί τώρα ν’ αρχίσει να εργάζεται, τόσο λόγω της έλλειψης ειδικών γνώσεων και των δυσμενών
συνθηκών στην αγορά, όσο και λόγω της
κακής καταστάσεως της υγείας της, αφού
πάσχει από επιληπτικές κρίσεις και, εξαιτίας αυτού, δεν έχει εργασιακή ικανότητα
(βλ. κυρίως την 10936/10.1.2005 γνωμάτευση της Α΄βάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής της Νομαρχίας Αχαΐας, από
την οποία προκύπτει ότι η εφεσίβλητη είναι ανίκανη προς εργασία για δύο χρόνια
από 10.1.2005 έως 10.1.2007, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%).
Από την 4874/24.5.2006 βεβαίωση της Διευθύνσεως Κοινωνικής Πρόνοι-
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ας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, προκύπτει ότι η εφεσίβλητη λαμβάνει επίδομα λόγω αναπηρίας 220 ευρώ
το μήνα. Περιουσία ή εισοδήματα από
οποιοδήποτε άλλη πηγή δεν αποδείχθηκε ότι έχει η εφεσίβλητη. Αυτή διαμένει σε
μισθωμένο διαμέρισμα στην Πάτρα, καταβάλλοντας μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των
314 ευρώ. Ο εκκαλών εργάζεται ως μάγειρας σε πλοίο ναυτιλιακής εταιρείας που
εκτελεί υπερατλαντικά ταξίδια και κερδίζει
κατά μέσο όρο το μήνα, με το συνυπολογισμό των επιδομάτων εορτών και αδείας,
το ποσό των 2.500 ευρώ. Άλλα εισοδήματα καθώς και περιουσία δεν αποδείχθηκε
ότι έχει. Διαμένει, κατά το χρόνο που δεν
ταξιδεύει, σε μισθωμένο διαμέρισμα στην
Πάτρα, για το οποίο καταβάλλει μίσθωμα
ποσού 275 ευρώ μηνιαίως.
Ενόψει των παραπάνω, η εφεσίβλητη δικαιούται διατροφής έναντι του εκκαλούντος πρώην συζύγου της, καθόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις αναφερόμενες στη μείζονα νομι-

κή σκέψη διατάξεις νόμου και η ανάλογη
διατροφή της για το ένδικο χρονικό διάστημα (μίας διετίας από την επίδοση της
αγωγής), περιλαμβάνουσα όλα όσα είναι
αναγκαία για τη συντήρηση της, ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ το μήνα, το
οποίο μπορεί να καταβάλει ο εναγόμενος
χωρίς να διακινδυνεύσει η δική του διατροφή, απορριπτομένης της σχετικής ενστάσεως του ως κατ’ ουσίαν αβάσιμης.
Συνεπώς, το πρωτόδικο Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση
επιδίκασε ως μηνιαία διατροφή στην
εφεσίβλητη το ποσό των 390 ευρώ, αντί
να επιδικάσει σε αυτή το ποσό των 300
ευρώ, εσφαλμένα εκτίμησε τις προσκομισθείσες αποδείξεις ως προς το σημείο
αυτό, κατά παραδοχή ως βασίμου του
σχετικού λόγου της εφέσεως, ενώ κατά
τα λοιπά ορθώς τις αποδείξεις εκτίμησε και πρέπει ως εκ τούτου να απορριφθούν ως αβάσιμοι κατ’ ουσίαν οι υπόλοιποι λόγοι της εφέσεως με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα.

107/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Ζορμπάς, Ελένη Κιέκα).
Ικανότητα για παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου. Ο ανήλικος δεν δύναται να παρίσταται με το δικό του όνομα. Εκπροσωπείται από τους δύο γονείς που ασκούν τη
γονική μέριμνα από κοινού. Αν έχει διακοπεί η συμβίωση των δύο γονέων και το τέκνο έχει αξίωση διατροφής κατά του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, την αγωγή την
ασκεί αυτός που έχει την επιμέλεια και αν δεν την έχει κάποιος, τότε την ασκεί αυτός
με τον οποίο διαμένει το τέκνο. Ενηλικίωση του ανηλίκου. Αυτοδικαίως ο ανήλικος
παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα χωρίς διακοπή της δίκης. Έφεση. Αν
ασκηθεί κατά του νόμιμου εκπροσώπου του ανηλίκου μετά την ενηλικίωση του, απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 63 ΚΠολΔ όποιος είναι ικανός για
οποιαδήποτε δικαιοπραξία μπορεί να πα-

ρίσταται στο Δικαστήριο με το δικό του
όνομα, και του άρθρου 64 παρ. 1 του ίδιου
κώδικα, όσοι είναι ανίκανοι να παρίστα-
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νται στο Δικαστήριο με το δικό τους όνομα εκπροσωπούνται από τους νόμιμους
αντιπροσώπους τους. Ικανός για κάθε δικαιοπραξία, σύμφωνα με το άρθρο 127
ΑΚ, είναι όποιος έχει συμπληρώσει το 18
έτος της ηλικίας του (ενήλικος).
Άρα ο ανήλικος δεν έχει δικαίωμα να παρίσταται με το δικό του όνομα
στο Δικαστήριο, αλλά εκπροσωπείται σ’
αυτό από τους δύο γονείς του, οι οποίοι
από κοινού ασκούν τη γονική μέριμνά του
(άρθ. 1510 ΑΚ). Αν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση των δύο γονέων και το τέκνο έχει αξίωση διατροφής κατά του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του προσώπου του, την αξίωση αυτή μπορεί να
ασκεί εκείνος που έχει την επιμέλεια και
αν δεν την έχει κανείς, αυτός με τον οποίο
διαμένει το τέκνο (άρθ. 1516 παρ. 2 ΑΚ).
Επομένως σε δίκη διατροφής
ανηλίκου τέκνου, αν την επιμέλειά
του έχει η μητέρα, αυτή έχει την εξουσία να παρίσταται στο Δικαστήριο και
να το εκπροσωπεί (ΑΠ 511/1989 ΕλΔ
31.1270, Ελ 3702/1998 ΕλΔ 40.1369,
ΕA 11675/86 ΕλΔ 28.1336). Διάδικος
όμως είναι το ανήλικο τέκνο και όχι η
μητέρα του, η οποία απλώς αναπληρώνει την έλλειψη ικανότητος του τέκνου
να παρίσταται το ίδιο στο Δικαστήριο με
το δικό του όνομα (Ελ 3702/98 ως άνω,
ΕA 8701/1982 ΕλΔ 24.1223).
Κατά συνέπεια και στη δίκη διατροφής ανηλίκου τέκνου που δεν έχει περατωθεί, μετά την ενηλικίωση του, οπότε αυτό καθίσταται ικανό για κάθε δικαιοπραξία, επομένως και για να παρίσταται στο Δικαστήριο με το δικό του όνομα και να υπερασπίζεται τα δίκαιά του,
παύει αυτοδικαίως η αντιπροσωπευτική
εξουσία του νόμιμου αντιπροσώπου του
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και στο εξής, χωρίς να μεσολαβήσει διακοπή της δίκης κατά τα άρθρα 286 επ.
ΚΠολΔ συνεχίζεται πλέον η διαδικασία
με τη συμμετοχή στη δίκη του τέκνου που
ενηλικιώθηκε (Ελ 3702/98 ως άνω, Ελ
7744/89 ΕλΔ 33.857).
Έτσι στην περίπτωση κατά την
οποία διάδικος στην πρωτόδικη δίκη ήταν
ο ασκών τη γονική μέριμνα ανηλίκου που
ενηλικιώθηκε μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, η έφεση η οποία απευθύνεται κατά του νομίμου αντιπροσώπου,
παρόλο ότι ο εκπροσωπούμενος από αυτόν διάδικος απέκτησε την ικανότητα να
παρίσταται στο δικαστήριο (ενηλικίωση)
πρέπει να απορρίπτεται ως απαράδεκτη
(βλ. Σ. Σαμουήλ: Η έφεση εκδ. 1993 αριθ.
49 σελ. 24, Εφ.Αθ. 893/2004 Ελλ. Δνη
2006, 205, Ελ 2103/1995 ΕλΔ 39.385,
ΕΑ 3820/93 ΕλΔ 35.470, Ελ 2822/90 ΕλΔ
33.899, Ελ 654/87 ΕλΔ 28.1114, 3689/85
ΕλΔ 26.1169).
Στην παρούσα συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας με
προφορική και γραπτή δήλωσή της η
οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά της
δίκης δήλωσε ότι παρίσταται μόνο υπό
την ιδιότητά της ως ασκούσας την επιμέλεια της ανήλικης κόρης της Α.Μ κα όχι
για την ενήλικη ήδη κόρη της ΓΜ. Επομένως στην υπό κρίση περίπτωση η έφεση του εκκαλούντος η οποία απευθύνεται
κατά του νομίμου αντιπροσώπου (μητέρα της), παρόλο ότι η εκπροσωπούμενη απ’ αυτή διάδικος (Γ.), απέκτησε την
ικανότητα να παρίσταται στο δικαστήριο,
λόγω ενηλικίωσής της, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην υπό στοιχείο ΙΙ μείζονα σκέψη της παρούσας.
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111/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Ντόας, Αριστείδης Μπακόπουλος).
Τέκνα. Γνησιότητα τους. Αποδεικνύεται με διάφορα αποδεικτικά μέσα και κυρίως με
εξέταση του DNA. Περιστατικά.

Η ενάγουσα κατά το μήνα Μάρτιο του 2001 έως και το Φεβρουάριο
του έτους 2002 οπότε και ανεχώρησε
από την Ελλάδα εργαζόταν ως περιποιήτρια στο νυχτερινό Βar με την επωνυμία «Χάϊ Κλαμπ» που βρίσκεται στην
πόλη του Πύργου. Κατά μήνα Νοέμβριο
του 2001 γνωρίστηκε με τον εναγόμενο
με τον οποίο ερχόταν έκτοτε σε σαρκική συνάφεια μέχρι την αναχώρηση της
από την Ελλάδα.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι
κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της
σύλληψης όπως αυτό προσδιορίζεται
από τη διάταξη του άρθρου 1468 Α.Κ.
δηλ. το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται ανάμεσα στην 300η και την 180η
ημέρα πριν από το τοκετό και ειδικότερα
από 8/12/2001 έως 7/4/2002 η ενάγουσα

είχε σαρκική συνάφεια με τον εναγόμενο.
Εξάλλου ο πραγματογνώμονας ιατρός γενετιστής Κ.Π στην από 1/12/2005
έκθεση πραγματογνωμοσύνης του καταλήγει στο συμπέρασμα ύστερα από την
εξέταση δειγμάτων αίματος των διαδίκων με τη μέθοδο αποτύπωσης DΝΑ και
του τέκνου, ότι «... το προς εξέταση τέκνο είναι πράγματι τέκνο του φερόμενου
ως πιθανού πατέρα Α.Β. Όλα τα αναλυθέντα πολυμορφικά αλλήλια του πατέρα
(σύνολο δεκατρία) ανευρίσκονται και στο
γενετικό υλικό του τέκνου».
Τέλος στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι η πιθανότητα πατρότητας ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 99,999%.
Επομένως ενόψει των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι το ανήλικο τέκνο της ενάγουσας είναι γνήσιο τέκνο του εναγομένου.

145/2009
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ελένη Διονυσοπούλου, Σπυριδούλα Γεωργάκη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Κότσιφας, Σταύρος Νίκας, Σωτήρης Πολύδωρος).
Οικογενειακή στέγη. Έννοια. Περισσότερα ακίνητα για ειδικούς λόγους (π..χ για ασθένεια). Η οικογενειακή στέγη επεκτείνεται σε όλα τα ακίνητα. Διαρκεί από την τέλεση
του γάμου ως τη λύση του. Οι σύζυγοι μπορούν να ρυθμίζουν με συμφωνία προφορική ή γραπτή τα θέματα της ζωής τους κατά τη διάσταση. Αν ο δικαιούχος σε χρήση
αρνείται την απόδοση πράγματος μετά τη λήξη του δικαιώματος του, η άσκηση νομής
ή κατοχής για λογαριασμό του συνιστά αποβολή του αληθούς νομέα η κατόχου από
τη νομή ή κατοχή του πράγματος , οπότε ο νομέας ή κάτοχος δικαιούται να ασκήσει
τις αγωγές περί νομής ή κατοχής. Αν ένας σύζυγος έχει εμπράγματο δικαίωμα στο
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πράγμα, εφόσον δεν είναι δικαιούχος οικογενειακής στέγης (1393 ΑΚ) δεν δικαιούται σε κατοχή αλλά ασκεί νομή ή κατοχή του μέσω του άλλου συζύγου που κατέχει το
ακίνητο. Αν ο δικαιούχος όμως αντιποιείται τη νομή ή κατοχή του άλλου συζύγου και
νέμεται ,κατέχει για δικό του λογαριασμό, τότε ο νομέας δικαιούται να αναζητήσει τη
νομή και κατοχή του και πριν από τη λήξη του δικαιώματος του πράγματος. Παράνομη νομή ή κατοχή πράγματος. Χωρεί αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού έστω και αν
οι αγωγές περί προστασίας της νομής έχουν υποπέσει στην παραγραφή. Περιστατικά.

Κατά την Α.Κ. 1393, οικογενειακή
στέγη είναι το ακίνητο, όπου οι σύζυγοι
έχουν την κύρια διαμονή τους. Το ακίνητο
μπορεί να είναι οικία, διαμέρισμα, αστικό
ή αγροτικό, έπαυλη ή άλλος ανάλογος χώρος ικανός να καλύψει αυτές τις ανάγκες
τους, ανεξάρτητα αν ανήκει στον έναν ή και
στους δύο συζύγους ή ακόμη και σε τρίτο.
Η χρήση του όρου «κύρια διαμονή» τέθηκε για να υποδηλώσει τη βούληση του νομοθέτη, αποκλεισμού της θερινής ή δευτερεύουσας κατοικίας. Αν η δραστηριότητα
των συζύγων, λόγω ειδικών περιστάσεων
(λ.χ. υγεία και άλλες), κατανέμεται σε περισσότερα ακίνητα , πρέπει να γίνει δεκτό
ότι η ρύθμιση της Α.Κ.1391 θα εκτείνεται
σε όλα τα ακίνητα. Η οικογενειακή στέγη
διαρκεί από τη σύναψη του γάμου ως τη
λύση του και προσδιορίζεται κατά τη συμβίωση από τους ίδιους τους συζύγους στο
πλαίσιο των Α.Κ.1386, 1387.
Φυσικό είναι σε περίπτωση διάστασης να υποχωρεί η υποχρέωση της
Α.Κ. 1386 ενώ δεν καταργείται και το δικαίωμα που πηγάζει από την Α.Κ. 1387,
να ρυθμίζουν οι σύζυγοι από κοινού το
κάθε θέμα σχετικό με το συζυγικό βίο. Ως
τέτοιες αποφάσεις δεν νοούνται μόνο αυτές, που αφορούν τη δημιουργία και διατήρηση συμβίωσης, αλλά και αποφάσεις που ρυθμίζουν τα θέματα της ζωής
των συζύγων κατά τη διάσταση.
Έτσι έγκυρα αποφασίζουν για τον
τρόπο χρήσης της οικογενειακής στέγης.
Η απόφαση των συζύγων μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική και είναι δε-

σμευτική ,όσο δεν αλλάζουν οι συνθήκες που τη δημιούργησαν. Η ρύθμιση της
χρήσης της οικογενειακής στέγης μπορεί ν’ αφορά και προκαθορισμένο χρόνο
που δεν εξαντλεί όλο το χρόνο της διακοπής της συμβίωσης. Η μεταβολή των
συνθηκών δικαιολογεί την τροποποίηση είτε από τους ίδιους τους συζύγους
με άλλη κοινή απόφαση τους είτε από
το Δικαστήριο μετά από αίτηση του ενός
συζύγου (βλ.Γεωργιάδη-Σταθόπουλου
αστικός Κώδικας, άρθρ. 1393, σελ.238,
240 αριθ. 41, 47, 49, Β. Βαθρακοκοίλη
το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο, Β΄ έκδοση,
άρθρ. 1393 σελ.272, 274, αριθμ.6,11).
Αυτοδικαίως καταργείται η ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης, συμβατική ή δικαστική με την επανασυμβίωση των συζύγων, οπότε παύει και η διάσταση ή τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου χρήσης. Όταν ο δικαιούχος σε χρήση αρνείται την απόδοση
του πράγματος μετά τη λήξη του δικαιώματος του, είτε μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου χρήσης είτε μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης, επειδή δεν συντρέχουν πλέον οι περιστάσεις, η άσκηση νομής ή κατοχής για λογαριασμό του
συνιστά αποβολή του αληθούς νομέα ή
κατόχου από τη νομή η κατοχή του πράγματος και ο νομέας ή κάτοχος δικαιούται
ν’ασκήσει τις αγωγές περί νομής ή κατοχής (βλ.Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, αστικός
κώδικας, εκδ.2007, άρθρ.1393, τόμος 7,
αριθμ.158 σελ.264, αριθμ. 110 σελ. 256).
Αν ο ένας σύζυγος έχει εμπράγ-
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ματο δικαίωμα στην οικογενειακή στέγη,
παραμένει και μετά τη διάσταση κύριος,
νομέας ή κάτοχος ή οιονεί νομέας του
πράγματος εφόσον όμως δεν είναι δικαιούχος οικογενειακής στέγης κατ’ άρθρ.
1393 Α.Κ. δεν δικαιούται σε κατοχή αλλά
ασκεί νομή ή κατοχή του μέσω του άλλου συζύγου, που κατέχει το ακίνητο (βλ.
Γεωργιάδη- Σταθόπουλου, αστικός κώδικας άρθρ.1393, σελ.241, αριθμ.56).
Έτσι, αν ο δικαιούχος σε χρήση της οικογενειακής στέγης και πριν τη
λήξη του δικαιώματος προς χρήση αντιποιείται τη νομή ή κατοχή του άλλου συζύγου, που είναι νομέας ή κάτοχος, ο τελευταίος μπορεί να αναζητήσει τη νομή
ή κατοχή και πριν από τη λήξη του δικαιώματος προς χρήση με την αγωγή περί
προστασίας της νομής ή κατοχής και ειδικότερα, αφότου ο δικαιούμενος σε χρήση
της οικογενειακής στέγης, αντιποιούμενος
τη νομή ή κατοχή του, έπαυσε να κατέχει
το πράγμα για λογαριασμό εκείνου και
το νέμεται και το κατέχει για δικό του λογαριασμό, του γεγονότος δε αυτού έλαβε
γνώση ο νομέας ή κάτοχος (π.ρ.β..λ. Α.Π.
463/2004, Ελλ.Δ/νη 45, 1686).
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του
άρθρου 997 του Α.Κ. «Σε περίπτωση παράνομης διατάραξης της νομής πράγματος ή δικαιώματος ή αποβολής από αυτήν έχει κατά τρίτων τις αγωγές της νομής και εκείνος που απέκτησε την κατοχή
του πράγματος ή του δικαιώματος από
το νομέα ως μισθωτής ή θεματοφύλακας
ή με άλλη παρόμοια σχέση».
Εξ άλλου από τη διάταξη του άρθρου 904 εδ.α΄ Α.Κ. σε συνδυασμό με
εκείνη του άρθρου 974 και 997 του Α.Κ.
από τις οποίες συνάγεται ότι η νομή ή
η κατοχή είναι περιουσιακό στοιχείο το
οποίο προσπορίζει περιουσιακή ωφέλεια
στον αποκτώντα αυτήν, προκύπτει ότι ο
νομέας ή ο κάτοχος του οποίου αφαιρέ-
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θηκε η νομή η κατοχή από τρίτο χωρίς
νόμιμη αιτία μπορεί να ζητήσει με αγωγή (condictio possesionis), από τον αφαιρέσαντα την απόδοση της ωφελείας, που
συνίσταται στην αυτούσια απόδοση της
νομής ή κατοχής, δηλαδή του πράγματος
επί του οποίου υφίσταται η νομή ή κατοχή,
ή της αξίας αυτής, εφόσον συντρέχουν οι
όροι της διατάξεως αυτής (904 Α.Κ.), ήτοι
αφαίρεση της νομής ή κατοχής του ενάγοντος χωρίς νόμιμη αιτία από τον εναγόμενο, ο οποίος έγινε έτσι πλουσιότερος
σε βάρος της περιουσίας του ενάγοντος
ή επί ζημία αυτού, και απώλεια της περί
προστασίας της νομής ή κατοχής αγωγής π.χ. λόγω παραγραφής.
Και αυτό γιατί η ωφέλεια από
αυτήν την ίδια την ενιαύσια παραγραφή των ενδίκων μέσων προστασίας της
νομής ή κατοχής έναντι της οικείας αποβολής ή διατάραξης είναι δικαιολογημένη, η ωφέλεια όμως από τη νομή ή κατοχή του πράγματος, η οποία αποτελεί
πλουτισμό ανεξάρτητο από την παραγραφή, είναι αδικαιολόγητη (βλ.σχετικά
Α.Π. 632/2006, Ελλ.Δνη 49, 1061, Α.Π.
657/2005, Ελλ.Δνη 46, 1116).
Στην προκειμένη περίπτωση με το
παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα η ένδικη αγωγή, στην οποία αν και γίνεται αναφορά για σύμβαση χρησιδανείου πρόκειται κατά τ’ αναφερόμενα στην αγωγή κατά
την κρίση του Δικαστηρίου για απόφαση
των συζύγων για ρύθμιση της χρήσης της
οικογενειακής στέγης κατά το χρόνο διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, σύμφωνα με όσα στη μείζονα νομική σκέψη αναφέρθηκαν, είναι ορισμένη κατ’ άρθρ. 216Κ.
Πολ.Δ. και νόμιμη στηριζόμενη, ως προς
την κύρια βάση της απόδοσης της κατοχής
της επίδικης οικίας κατά τις περί αποβολής από την κατοχή διατάξεις, στις διατάξεις των άρθρων 997, 987, 982, 984, 974,
574 Α..Κ. και σε συνδυασμό με τις αναφε-
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ρόμενες στη μείζονα νομική σκέψη διατάξεις για τη συμβατική ρύθμιση της χρήσης
οικογενειακής στέγης κατά το χρόνο της
διάστασης, ως προς την επικουρική της
βάση της απόδοσης της κατοχής κατά τις
περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις
στις διατάξεις των άρθρων 904,997,974,
984, 982, 577 Α.Κ. και ως προς τη βάση
της της επιδίκασης αποζημιώσεως λόγω
της αδικοπραξίας που τέλεσε σε βάρος
της στις διατάξεις των άρθρων 914, 297,
298, 346 Α.Κ.
Συνεπώς η εκκαλουμένη, απορρίψασα την αγωγή ως μη νόμιμη ως προς
την κύρια και επικουρική βάση της της
απόδοσης της κατοχής, αντί να την κρίνει
νόμιμη όπως παραπάνω και εκτιμήσασα
ότι περιέχει βάση για προστασία της συγκατοχής αντί για προστασία της κατοχής
και μη αποφανθείσα για τη νομική και ουσιαστική βασιότητα της βάσης περί επιδίκασης αποζημιώσεως λόγω απώλειας
μισθωμάτων κατά τις περί αδικοπραξιών
διατάξεις έσφαλε, γι’ αυτό και πρέπει να
γίνουν δεκτοί ως κατ’ ουσίαν βάσιμοι οι
σχετικοί λόγοι της υπό κρίση έφεσης και η
έφεση και να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη.

Περαιτέρω από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκαν τα
εξής: Ο εναγόμενος απέβαλε από την
κατοχή της επί του επιδίκου ακινήτου την
ενάγουσα αυθαίρετα και χωρίς νόμιμη αιτία, αντιποιούμενος ίδια δικαιώματα κατοχής, όπως προαναφέρθηκε, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η περιουσία αυτού
χωρίς νόμιμη αιτία με αντίστοιχη μείωση
της περιουσίας της εναγούσης. Η αγωγή της ως προς την κύρια βάση της περί
αποβολής από την κατοχή απορρίφθηκε ως παραγεγραμμένη, όπως προαναφέρθηκε, ενώ ο εναγόμενος εξακολουθεί
κατά την άσκηση της αγωγής να κατέχει
το επίδικο χωρίς νόμιμη αιτία.
Συνεπώς η αγωγή ως προς την
επικουρική της βάση , περί αποδόσεως
της κατοχής του επιδίκου κατά τις περί
αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις,
η οποία δεν έχει παραγραφεί καθόσον
υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή
του άρθρου 249 Α.Κ., πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και ν’ αναγνωρισθεί η ενάγουσα κάτοχος του επιδίκου
ακινήτου και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της αποδώσει την κατοχή αυτού.

268/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευτυχία Τσούντου Δικαστική Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ., Κρινιώ Τσάφα).
Tέκνα. Διεθνής απαγωγή παιδιών. Σύμβαση της από 25/10/1980 της Χάγης «για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής τέκνων». Η σχετική διαφορά εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και η απόφαση προσβάλλεται με έφεση. Περιστατικά.

Η αστική διαφορά από τη διεθνή
απαγωγή παιδιών, περί της οποίας προβλέπουν οι διατάξεις της από 25.10.1980
Σύμβασης Χάγης «για τα αστικά θέματα
της διεθνούς απαγωγής τέκνων», η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2102/92 και ο υπ’ αριθ.

2201/2003 Κανονισμός του Συμβουλίου
της ΕΚ, δεν είναι ασφαλιστικό μέτρο ρυθμιστικό κατάστασης, εξομοιούμενο με ασφαλιστικό μέτρο, αλλά απλά για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας, εκδικάζεται κατά
διαδικασία επείγοντος χαρακτήρα, που,
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κατά τα ισχύοντα στην Ελλάδα, είναι η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έτσι
ώστε, η εκδιδόμενη απόφαση υπόκειται σε
έφεση (ΑΠ 1382/95 ΕλΔ 39, 540).
Κατόπιν τούτων, η υπό κρίση
από 10.1.2008 έφεση κατά της υπ’ αριθ.
781/2007 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδος, η
οποία εκδόθηκε για τέτοιου είδους υπόθεση, είναι νόμιμη, εμπρόθεσμη, αφού
δεν προκύπτει επίδοση της απόφασης
και ούτε από τα διαδικαστικά έγγραφα
που προσκομίζουν οι διάδικοι προκύπτει το αντίθετο. Είναι παραδεκτή διότι
επιτρέπεται έφεση κατά της απόφασης
και συνεπώς πρέπει να ερευνηθεί με την
ίδια διαδικασία, για να κριθεί κατ’ ουσίαν
Με την από 27.5.2007 αίτηση της η
αιτούσα και ήδη εκκαλούσα για την οποία
επιτρεπτά παραστάθηκε ως πληρεξούσιος
δικηγόρος της, δικηγόρος Δημοσίου (άρθρο 1 της Διεθνούς Σύμβασης), ζητούσε,
κατ’ εφαρμογή της από 25.10.1980 Σύμβασης Χάγης «για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής τέκνων» να υποχρεωθεί ο καθού και ήδη εφεσίβλητος σύζυγος
της να αποδώσει σ’ αυτή το ανήλικο τέκνο
τους Π.- Μ στο τόπο της κύριας κατοικίας
τους (Οντάριο του Καναδά), να κηρυχθεί
η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να
απειληθεί σε βάρος του προσωπική κράτηση προς εκτέλεση της απόφασης. Για
την υπόθεση αυτή εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, η οποία απέρριψε την αίτηση, ως αβάσιμη κατ’ ουσία.
Με την έφεση της αυτή, η οποία
επανέρχεται με την από 16.5.2008 κλήση,
κατά της εκκαλουμένης απόφασης και για
τους λόγους, που αναφέρονται στο δικόγραφο της έφεσης και οι οποίοι, στο σύνολο τους εκτιμώμενοι, συνιστούν αιτιάσεις για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου
(σύμβαση της Χάγης του 1980) και κακή
εκτίμηση των αποδείξεων, η εκκαλούσα

203

ζητεί να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση της.
Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 3, 12 και 13 της Διεθνούς
Σύμβασης «για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής τέκνων», που κυρώθηκε με το ν.2102/92, συνάγεται :α) ότι
η μετακίνηση ή η κατακράτηση παιδιού
(ηλικίας κάτω των 16 ετών) θεωρούνται παράνομες αν, εκτός άλλων, έγιναν
κατά παραβίαση δικαιώματος επιμέλειας, αναγνωρισμένου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που μπορεί να απορρέει
απευθείας από το νόμο και να το ασκούσε πραγματικά αποκλειστικά ή από κοινού με άλλους, κατά το χρόνο της μετακίνησης ή της κατακράτησης (άρθρο 3
παρ.α και β) ότι, η μετακίνηση ή κατακράτηση του παιδιού θεωρούνται παράνομες, όταν με αυτές θίγεται το δικαίωμα επιμέλειας, που έχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το δίκαιο του
Κράτους στο οποίο βρισκόταν η συνήθης διαμονή του παιδιού αμέσως πριν
από τη μετακίνηση του ή την κατακράτηση του (ΕφΘεσ 998/97 ΕλλΔνη 39,
414), γ) ότι η δικαστική αρχή κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους, όπου βρίσκεται το
παιδί, υποχρεούται να διατάξει την άμεση επιστροφή του εάν από την παράνομη μετακίνηση ή κατακράτηση διέρρευσε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός
έτους (άρθρο 12 παρ.1), αλλά και δ) ότι,
το δικαστήριο, δεν διατάσσει την άμεση
επιστροφή του παιδιού στη περίπτωση
που συντρέχει μία από τις εξαιρέσεις
που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 12 παρ.2, 13 και 20 της Διεθνούς
Σύμβασης (βλ.Βούλγαρη ΝοΒ 38, 14),
όπως αν το φυσικό πρόσωπο είχε συναινέσει στη μετακίνηση ή κατακράτηση
αυτή (άρθρο 13 παρ.α΄) ή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού
να το εκθέσει σε φυσική ή ψυχική δοκι-
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μασία ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο
να το εκθέσει σε μια αφόρητη κατάσταση (άρθρο 13 παρ.β΄).
Η δικαστική απόφαση τέμνει οριστικά τη διαφορά της παράνομης διεθνούς απαγωγής παιδιού, η οποία διαχωρίζεται και σαφώς διακρίνεται για την
αυτοτέλεια της από την αντίστοιχη διαφορά της επιμέλειας του παιδιού, που
ρυθμίζουν τα άρθρα 16 και 17 της Διεθνούς Σύμβασης (ΕφΘεσ 3662/96 ΕλλΔνη 38, 854, ΕφΘεσ 1957/97 Αρμ.51,
1490). Η δικαστική κρίση δεν υπεισέρχεται στο κατά πόσο θα ήταν πιο ενδεδειγμένη η ανάθεση της επιμέλειας σε εκείνον που προέβη στη παράνομη μετακίνηση, αλλά αποβλέπει μόνο στη προστασία του συμφέροντος του παιδιού
(βλ.Αρβανιτάκη Αρμ. 53, 616).
H εξειδίκευση της αόριστης νομικής έννοιας του συμφέροντος του παιδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη γενική κατευθυντήρια γραμμή του προοιμίου της Σύμβασης, που απαιτεί την άμεση
επαναφορά του στη κατάσταση πριν από
την παράνομη μετακίνηση ή κατακράτηση
του, ως προστασία του συμφέροντος του.
Τέτοιο συμφέρον του παιδιού υπάρχει εάν αυτό υποφέρει από την ξαφνική
απώλεια επαφής με το γονέα που ως τότε
το φρόντιζε και από την ανάγκη προσαρμογής του σε μια νέα χώρα και σε ένα νέο
περιβάλλον (βλ.Δούμπη ΕλλΔνη 39,24).
Περαιτέρω, ακόμη και εάν από τη
παράνομη μετακίνηση ή κατακράτηση διέρρευσε χρονικό διάστημα μικρότερο του
έτους, η διάταξη του άρθρου 13 εισάγει εξαιρέσεις για την άμεση επιστροφή του παιδιού, έναντι του ενδεχομένου να προκύψουν καταστάσεις μη συμβατές με το συμφέρον του (βλ.Βασιλακάκη Αρμ. 53, 1573).
Αφού, κι αυτό, είναι υποκείμενο
του δικαίου και επιβάλλεται ν’ αντιμετωπίζεται ως άτομο με τις δικές του ανάγκες
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και τα δικά του δικαιώματα ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και ομαλή ψυχοσωματική του ανάπτυξη και να μην υπάρχει
κίνδυνος η άμεση επιστροφή του να εκθέσει το παιδί σε ψυχική ή σωματική δοκιμασία και το περιαγάγει σε αφόρητη κατάσταση (ΕφΘρ. 223/99 Αρμ. 53, 1568).
Εξ άλλου, το δικαστήριο, κατά την
εκδίκαση της αίτησης (ή της έφεσης) η
οποία γίνεται κατά διαδικασία επείγοντος
χαρακτήρα, δεν μπορεί να αρκεστεί σε
απλή πιθανολόγηση, αλλά αποφαίνεται
κατά πλήρη δικανική πεποίθηση διότι
στη διάταξη του άρθρου 14 της Διεθνούς
Σύμβασης γίνεται λόγος για διαπίστωση (και όχι απλά για πιθανολόγηση) της
ύπαρξης μιας παράνομης μετακίνησης
ή κατακράτησης παιδιού (ΑΠ 1382/95
ΕλλΔνη 39, 540, ΑΠ 63/2001 ΕλλΔνη
2001, 902, ΕφΘεσ 1957/1997 Εφ.Δωδεκανήσου 68/2005 (προσκομιζόμενες), ΕφΘεσ 722/2003 Αρμ. 2004/1157,
ΕφΘεσ 6998/97 ΕλλΔνη 39 (1998), 414,
ΕφΛαρ. 613/2001 ΕλλΔνη 2003, 511).
Αποδεικνύονται κατά τη κρίση του
Δικαστηρίου τ’ακόλουθα: Μεταξύ των διαδίκων Μ.J.D.D και του Κ.Ξ συνήφθη
πολιτικός γάμος τη 17.2.1995 στο Σαπλώ του Οντάριο και ακολούθως θρησκευτικός γάμος κατά το Ορθόδοξο Δόγμα στις 30.5.1999 στο Δήμο Κάστρου
Κυλλήνης Ν. Ηλείας. Απέκτησαν δύο
θυγατέρες την Π-Μ.Ξ και Ν.Ξ, οι οποίες
γεννήθηκαν στις 26.6.1997 και 5.7.1998
αντίστοιχα στο Ρίο Αχαΐας.
Αρχικά οι διάδικοι διέμεναν στη
Κυλλήνη και συνέχεια κατόπιν απαιτήσεως της εκκαλούσας κατά το έτος 2001
μετακόμισαν στη περιοχή Οντάριο του
Καναδά όπου και διέμεναν σε ιδιόκτητη
οικία την οποία απέκτησαν από κοινού.
Από τα πρώτα χρόνια του γάμου
τους η αιτούσα και ήδη εκκαλούσα εμφάνιζε έντονα ψυχολογικά προβλήματα
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εξ αιτίας των οποίων δεν είχαν ήρεμο οικογενειακό βίο οι διάδικοι. Κατόπιν απαιτήσεως της και προκειμένου ο καθού και
ήδη εφεσίβλητος να την στηρίξει ψυχολογικά δέχθηκε να μετακομίσουν στη περιοχή του Οντάριο Καναδά στο τόπο καταγωγής της. Ο πατέρας είναι καπετάνιος πλοίου και απουσίαζε κατά διαστήματα από
την οικογένεια. Η μητέρα λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε (έπασχε από διπολική διαταραχή και
κατάθλιψη) και των ψυχοφαρμάκων που
έπαιρνε δεν μπορούσε ν’ ανταποκριθεί στα
καθήκοντα της επιμέλειας των τέκνων της.
Προς τούτο ήλθε και παρέμεινε
κοντά τους η αδελφή του εφεσιβλήτου
για να βοηθήσει η οποία ρητά και κατηγορηματικά καταθέτει για την ανικανότητα της εκκαλούσας να επιμεληθεί των τέκνων της και για την αρνητική στάση που
έδειχνε απέναντι στη μικρότερη κόρη
τους Ν., η οποία έπασχε από εγκεφαλική
παράλυση από πρόωρη γέννα. Το τέκνο
αυτό δεν ήθελε να φροντίζει και ήθελε να
το δώσει σ’ ανάδοχη οικογένεια και έκανε
τις σχετικές ενέργειες εν αγνοία του συζύγου της. Λόγω των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν στη φροντίδα των τέκνων
εκ μέρους της μητέρα τους και του κινδύνου να υποστούν βλάβη προκαλούμενη από αμελή συμπεριφορά της επενέβη η Εταιρεία Προστασίας Παιδιών των
Περιφερειών του Nipissing και του Parry
Sound, η οποία ζήτησε να παραμείνουν
τα παιδιά με τους γονείς τους υπό συγκεκριμένους όρους και έδωσε εντολή επτάμηνης επίβλεψης των τέκνων.
Η Υπηρεσία αυτή είχε διατυπώσει
κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την φροντίδα της μητέρας τους προς αυτά από
τα έτη 2002, 2003 και πάλι το έτος 2005.
Η αδελφή του εφεσιβλήτου και μάρτυς
είχε ορισθεί υπεύθυνη από την Κοινωνική Υπηρεσία και παρέμεινε μαζί τους
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μέχρις ότου αυτός παρέλαβε τη μικρή Ν.
στις 31.12.05 και εγκαταστάθηκαν στη
Κάτω Παναγιά Κυλλήνης νομού Ηλείας
όπου βρίσκεται το σπίτι του και η οικογένεια του. Στις 18.2.2006 επέστρεψε στο
Καναδά για να δει την Π-Μ για την οποία
ανησυχούσε για τη φροντίδα που θα είχε
από τη μητέρα της και για να συζητήσουν
με την εκκαλούσα το θέμα της εγκατάστασης της ανήλικης και της ιδίας στην Ελλάδα. Η εκκαλούσα κατ’αρχήν συμφώνησε
και επέτρεψε την αναχώρηση της ανήλικης Π-Μ για την Ελλάδα δίνοντας του μία
επιστολή για την Υπηρεσία Μετανάστευσης του Καναδά από την οποία προκύπτει ότι δίνει την άδεια της για την αναχώρηση της από το Καναδά χωρίς να αναφέρει ότι επιτρέπει το ταξίδι μόνο για λόγους επικοινωνίας με τον πατέρα.
Έτσι από τις 13.4.2006 ο καθούεφεσίβλητος με την ανήλικη Π. ηλικίας
τότε 9 ετών) εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Η αναχώρηση της ανήλικης τρεις (3)
μήνες πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς
(η οποία στο Οντάριο Καναδά τελειώνει
στο τέλος Ιουνίου) δεν υποδηλώνει ότι το
ταξίδι αυτό ήταν μόνο για διακοπές, όπως
αβασίμως υποστηρίζει η εκκαλούσα αφού
απέστειλε από τον Καναδά όταν της εζητήθη όλα τ’ απαραίτητα σχολικά έγγραφα
στον καθού-εφεσίβλητο για την εγγραφή
της ανήλικης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο χωρίς να του φέρει αντίρρηση.
Επίσης στις 27.4.07 ο εφεσίβλητος παρέλαβε προσωπικά είδη της ανήλικης στην Ελλάδα τα οποία απέστειλε η
μητέρα της από τον Καναδά. Όλα τα παραπάνω προκύπτουν και από την προσκομιζόμενη με ημερομηνία 30.8.07 απόφαση του Δικαστηρίου του Οντάριο, την
οποία το παρόν Δικαστήριο λαμβάνει
απευθείας υπόψη (άρθρο 14 της Σύμβασης) και η οποία εκδόθηκε επί ασκηθείσας αίτησης της εκκαλούσας για επιμέ-
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λεια της ανήλικης Π. για την οποία (επιμέλεια) τελικώς δεν αποφάνθηκε ως μη
έχον δικαιοδοσία (βλ. προσαγόμενη απόφαση και σκέψεις της) και δεν κλονίσθηκαν (τα παραπάνω αποδειχθέντα γεγονότα) από τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.
Στη συνέχεια προέκυψε ότι η ανήλικη έχει προσαρμοσθεί στο οικογενειακό περιβάλλον του πατέρα της με το
οποίο έχει στενό δεσμό και δέχεται τις
φροντίδες και την αγάπη του. Οι γονείς
της και η αδελφή του (εφεσιβλήτου πατρός) φροντίζουν τα θέματα της καλύπτοντας τις ανάγκες της ηλικίας της και έχει
έτσι εξασφαλίσει ένα ισορροπημένο οικογενειακό περιβάλλον απαραίτητο για
την ομαλή ψυχοσωματική της ανάπτυξη.
Έχει ενταχθεί από το έτος 2006
στο σχολικό περιβάλλον του ελληνικού
σχολείου με πολύ καλές επιδόσεις στα
μαθήματα της εν αντιθέσει με τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο Καναδά. Έχει αναπτύξει φιλικούς δεσμούς
με παιδιά της ηλικίας της και μαζί με την
αδερφή της Ν. ζουν αρμονικά και χαρούμενα σ’ ένα υγιές οικογενειακό περιβάλλον. Ο πατέρας τους για να είναι κοντά
τους μετά την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα έχει ναυτολογηθεί ως ανθυποπλοίαρχος στο υπό ελληνική σημαία ΙΟΝΙΑΝ
ΣΤΑΡ και εκτελεί δρομολόγια στη πορθειμιακή γραμμή Κυλλήνης-Ζακύνθου.
Όλα τα παραπάνω διαπίστωσε
και το Δικαστήριο από την προσωπική
επαφή που είχε με την ανήλικη η οποία
ρητά δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο προηγούμενο τόπο διαμονής της στο Οντάριο του Καναδά, ότι είναι πολύ ευχαριστημένη από τον τρόπο
ζωής της στο οικογενειακό περιβάλλον
του σχολείου της και του χωριού.
Αντίθετα αναφερόμενη για τη ζωή
της στο Καναδά με τη μητέρα της έδειξε
ότι διατηρεί δυσάρεστες αναμνήσεις απ’
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ορισμένα γεγονότα και αντιτίθεται στην
επιστροφή της. Έχει δε την ηλικία και την
ωριμότητα που υπαγορεύουν να ληφθεί
υπόψη η γνώμη της από το Δικαστήριο.
Στη συνέχεια δεν αποδείχθηκε ότι αιτούσα εργάζεται και ότι διαθέτει σταθερό εισόδημα αφού δεν προσεκόμισε ικανά αποδεικτικά στοιχεία περί
τούτου. Αποδείχθηκε ότι η οικογενειακή
στέγη στο Καναδά έχει εκποιηθεί λόγω
χρεών της. Η προσωρινή διαταγή που
έλαβε στις 14.9.06 από το Οικογενειακό Δικαστήριο του Οντάριο περί ανάθεσης της επιμέλειας της Π.-Μ σ’αυτή έχει
ήδη ανακληθεί με την από 28.6.07 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου (βλ.προσαγόμενη με ημερομηνία 30.8.07 απόφαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου του
Οντάριο Καναδά).
Ενόψει όλων των ανωτέρω, δεν
συντρέχει περίπτωση διεθνούς απαγωγής παιδιού νεώτερου των δεκαέξη ετών
με μορφή της παράνομης κατακράτησης,
σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διεθνούς
Σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιού, διότι, όπως
αποδείχθηκε απ’όλα τα προσκομισθέντα
αποδεικτικά στοιχεία και από την προσωπική επαφή με την ανήλικη που είχε
το Δικαστήριο, η αιτούσα και ήδη εκκαλούσα δεν ασκούσε πραγματικά κατά το
χρόνο της μετακίνησης του το δικαίωμα
επιμέλειας επί του προσώπου της ανήλικης Π.-Μ και ούτε αποδείχθηκε ότι το
δικαίωμα αυτό θα είχε ασκηθεί αν δεν
είχε επισυμβεί το γεγονός της μετακίνησης της (ανήλικης) στην Ελλάδα.
Εξ άλλου αποδείχθηκε ότι η εκκαλούσα είχε συναινέσει στη μετακίνηση του τέκνου, σε κάθε δε περίπτωση ότι
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή
του τέκνου στο τόπο διαμονής του να
το εκθέσει σε ψυχική δοκιμασία και να
το περιάγει σ’ αφόρητη κατάσταση (άρ-
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θρο 13 παρ.α, β της ως άνω Σύμβασης).
Και τούτο διότι διαβιώνει τώρα στο
περιβάλλον που είχε και παλιότερα σχέση και ζήσει πριν μετακομίσουν στο Καναδά Έχει δε συνηθίσει σ’ ένα διαφορετικό τρόπο ζωής απ’ εκείνο που διαβιούσε
στο Καναδά στο ταραγμένο οικογενειακό
εκεί περιβάλλον και από τον οποίο (τρόπο
ζωής) είναι ευχαριστημένη γιατί της εξασφαλίζει μια ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη. Μία επιστροφή δε στο τόπο διαμονής της, μετά τα όσα έγιναν δεκτά, αντιστρατεύεται το συμφέρον της. Τούτο στη

συγκεκριμένη περίπτωση έγκειται, στο να
του αναγνωρισθεί το δικαίωμα ν’ αντιμετωπίζεται ως άτομο με τις δικές του ανάγκες και τα δικά του δικαιώματα έτσι ώστε
να μπορεί και να της επιτραπεί να ζήσει
σ’ένα τόπο και σ’ένα περιβάλλον που το
ίδιο θέλει και έχει αποδεχθεί και να της καλύπτει τις ανάγκες της τόσο τις συναισθηματικές όσο και τις πραγματικές.
Επομένως, συντρέχουν περιστάσεις που δικαιολογούν να μη διαταχθεί η
επιστροφή της ανήλικης Π-Μ στο τόπο
διαμονής της στο Οντάριο του Καναδά.

274/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου, Ιωάννης Ρήγας).
Αποκτήματα. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1400 ΑΚ. Αγορά από το σύζυγο διαμερίσματος με δάνειο από το Τ.Π.Δ. που το ποσό του δεν είχε εξοφληθεί κατά τη λύση
του γάμου. Χωρίς έννομη σημασία τέτοιος ισχυρισμός αφού το διαμέρισμα υπάρχει στην
περιουσία του συζύγου, ανεξάρτητα αν οφείλεται μέρος του τιμήματος. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 1400
Α.Κ. προκύπτει ότι η αξίωση συμμετοχής
στα αποκτήματα προϋποθέτει αναγκαίως: α)αύξηση της περιουσίας του άλλου
συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου, β)
λύση ή ακύρωση του γάμου ή τριετή διάσταση των συζύγων που απαιτείται να
είναι συμπληρωμένη γ)συμβολή του ενάγοντος στην αύξηση της περιουσίας του
άλλου συζύγου και δ)αιτιώδη συνάφεια
μεταξύ της αυξήσεως της περιουσίας του
άλλου συζύγου και της συμβολής του ενάγοντος. Η συμβολή του ενάγοντος στην
περιουσιακή επαύξηση του άλλου συζύγου μπορεί να γίνει είτε με παροχή υπηρεσιών είτε με παροχή κεφαλαίων όταν
οι παροχές αυτές δεν επιβάλλονται από
την υποχρέωση συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες (άρθρα 1390 του Α.Κ.).

Το είδος της συμβολής μπορεί να
αναφέρεται σε οποιαδήποτε υλική παροχή η οποία εξέρχεται από τα όρια της υποχρέωσης για συνεισφορά στην αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας ή και
στην παροχή υπηρεσιών στο συζυγικό
οίκο, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα,
μετά όμως την αποτίμηση της υποχρέωσης για συνεισφορά στην κάλυψη των οικογενειακών αναγκών (άρθρ. 1389 Α.Κ.).
Ενόψει της δυσχέρειας απόδειξης
της ύπαρξης συμβολής και της έκτασης
αυτής το εδάφιο Β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1400 ΑΚ, εισάγει μαχητό τεκμήριο για τη συμβολή και το μέγεθος της
το οποίο προσδιορίζει στο 1/3 της περιουσιακής αύξησης. Ο τεκμαρτός υπολογισμός έχει σαν προϋπόθεση μόνον την
επαύξηση της περιουσίας του υποχρέ-
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ου συζύγου η οποία δεν καλύπτεται από
το τεκμήριο και τη βάση του τεκμηρίου,
οπότε ο άλλος σύζυγος δικαιούται 1/3
από την αύξηση, 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 καμμία συμβολή. Αυτά ισχύουν σε περίπτωση που ο δικαιούχος σύζυγος επιλέγει τον τεκμαρτό υπολογισμό
για τη συμβολή του στην αύξηση κατά
το άρθρο 1400 παρ.1 εδ β Α.Κ. Όταν,
όμως, επιλέγει τον πραγματικό υπολογισμό κατά το άρθρο 1400 παρ.1 εδ α Α.Κ.
όταν δηλαδή ζητεί να του επιδικασθεί η
απόδοση του μέρους της αύξησης, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του
1/3 βαρύνεται να αποδείξει ότι η συμβολή του είναι μεγαλύτερη του ποσοστού
αυτού επικαλούμενος τα στοιχεία που
προσδιορίζουν την περιουσία του άλλου
συζύγου και την αποτίμηση των παροχών με τις οποίες αυτός (δικαιούχος) συνέβαλε στην αύξηση της περιουσίας του
άλλου (Α.Π. 3/2003 Ελ.Δικ. 44, 1570, ΑΠ
1440/1996 Ελ.Δικ.39.1554).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 1401
εδ γ Α.Κ., η αξίωση συμμετοχής του συζύγου στα αποκτήματα παραγράφεται
δύο χρόνια μετά τη λύση ή ακύρωση του
γάμου. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 261 εδ α’ Α.Κ., η παραγραφή διακόπτεται δια της εγέρσεως της αγωγής.
Στην προκειμένη υπόθεση σύμφωνα με
τα ανωτέρω η αγωγή είναι ορισμένη ως
προς το επικουρικό αίτημα της δηλαδή
κατά το αξιούμενο ποσοστό του τεκμαρτού υπολογισμού, δηλαδή του 1/3 της
αύξησης, όπως ορθά έκρινε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απορριπτομένου ως
αβασίμου του αντιθέτου λόγου έφεσης.
Αποδείκτηκε ότι κατά την έναρξη
του κοινού συζυγικού βίου των διαδίκων
ο εναγόμενος δεν διέθετε οποιοδήποτε
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περιουσιακό στοιχείο, ενώ κατά το έτος
1994 απέκτησε με αγορά δυνάμει του
υπ’αριθμ. 23482/9.4.1994 συμβολαίου
του Συμ/φου Αγρινίου Α.Π ένα διαμέρισμα αντί τιμήματος 5.900.000 δραχμές.
Από το ως άνω ποσό ο εναγόμενος κατέβαλε στον πωλητή το ποσόν του
1.900.000 το οποίο κάλυψε από αποταμίευση των αποδοχών του ως αρχιφύλακα
της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ το υπόλοιπο του τιμήματος συμφώνησε να καταβάλει μέσω δανείου που έλαβε από το
Τ.Π.Δ. με χρόνο αποπληρωμής του τελευταίου την 30/6/2004 και με μηνιαία δόση
ήδη ύψους 70,21 ευρώ. Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία έχει επιφάνεια 90, 94 τ.μ.
και βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Αγρινίου στο δεύτερο όροφο οικοδομής, επί
της οδού Χαριλάου Τρικούπη στο υπ’αριθ. 286 Ο.Τ. Το ακίνητο αυτό υπήρχε
στην περιουσία του εναγομένου κατά το
χρόνο λύσης του γάμου (13/1/2003) και
κατ’ αυτόν τον χρόνο, όπως και κατά το
χρόνο άσκησης της αγωγής η αγοραία
αξία του ανήρχετο σε 50.050 ευρώ, δεδομένου ότι το τελευταίο έχει κατασκευαστεί προ δεκαετίας σε περιοχή όπου η
αξία των ομοίων με αυτό ακινήτων ανέρχεται περίπου σε 550 ευρώ ανά τ.μ. Ακόμη το έτος 1997 ο εναγόμενος αγόρασε
ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής ΤΟΥΟΤΑ COROLLA με αριθμό
κυκλοφορίας ΑΙΒ 8172 1400 c.c. αντί τιμήματος 11.700 ευρώ η αξία του οποίου
κατά τον παραπάνω κρίσιμο χρόνο ανερχόταν στο ποσό των 4.500 ευρώ.
Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά
η συνολική αύξηση της περιουσίας του
εναγομένου από την τέλεση του γάμου
μέχρι την αμετάκλητη λύση αυτού αποτιμάται συνολικά σε 54.550 ευρώ.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
αποτίμησε σε μεγαλύτερο ποσό (61.178
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€) την αύξηση αυτή έσφαλε δεκτού γενομένου του σχετικού λόγου έφεσης. Εξάλλου ο
ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι δεν έπρεπε να συνυπολογισθεί ως απόκτημα του
ολόκληρη η αξία του εν λόγω διαμερίσματος είναι απορριπτέος διότι το διαμέρισμα
αυτό υπάρχει στην περιουσία του ανεξαρτήτως αν οφείλεται μέρος του τιμήματος.
Ακόμη αποδείχτηκε ότι η ενάγουσα πρόσφερε την εργασία της στο συζυγικό οίκο, καθ’ όσον είχε αναλάβει κατά
τη διάρκεια της συμβίωσης της με τον
εναγόμενο τη φροντίδα αυτού (συζυγικού οίκου), με αντίστοιχη εξοικονόμηση
δαπανών προς τρίτους και την ανατροφή
των τέκνων τους, την επίβλεψη της υγείας τους και την εκπαίδευση τους απαλλάσσοντας τον εναγόμενο από τα σχετικά βάρη. Με την προσφορά της αυτή
εξασφάλιζε στον εναγόμενο τη δυνατότητα να ασχολείται αποκλειστικά με τις
ανάγκες του επαγγέλματος του.
Συνεπώς η ενάγουσα δικαιούται
ποσοστό 1/3 της αύξησης που προέρχεται από τη δική της συμβολή, ήτοι το
τεκμήριο αφού ο εναγόμενος δεν ισχυρίστηκε ορισμένως κατ’ ένσταση με την
επίκληση συγκεκριμένων πραγματικών
περιστατικών ότι η συμβολή της με την
παροχή υπηρεσιών στο συζυγικό οίκο
ήταν μικρότερη ή μηδενική.
Το πρωτοβάθμιο δέχτηκε εσφαλμένα ότι η ενάγουσα συνέβαλε σε ποσοστό ¼ στην επαύξηση της περιουσίας
του εναγομένου και αφού το κεφάλαιο
αυτό της εκκαλουμένης δεν πλήττεται
με έφεση της ενάγουσας, το παρόν δικαστήριο δεσμεύεται να καθορίσει τη συμβολή της τελευταίας στο άνω ποσοστό
ήτοι κατά το ποσόν των 13.637, 5 ευρώ.
Περαιτέρω ο ενάγων με το σχετικό λόγω της έφεσης του πλήττει την εκ-
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καλουμένη ότι εσφαλμένα δε δέχτηκε την
ένσταση του περί παραιτήσεως της εφεσιβλήτου συζύγου του από την επίδικη
αξίωση της για τα αποκτήματα. Επ’αυτού λεκτέα τα ακόλουθα: Oι διάδικοι στα
πλαίσια της απόφασης τους να λύσουν
με συναινετικό διαζύγιο το γάμο τους
υπέγραψαν το από 31/5/2002 ιδιωτικό
συμφωνητικό αναφέροντας εκτός άλλων
επί λέξει «πέραν των ανωτέρω ρυθμίσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν αμοιβαίως ότι ουδεμία διαφορά οικονομική υφίσταται μεταξύ τους, αμοιβαίως εξ οιασδήποτε αιτίας, άλλως ρητώς
παραιτούνται αμοιβαίως κάθε τυχόν αξιώσεως των». Κατ’ αρχήν το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε με σκοπό τη ρύθμιση της επιμέλειας των ανηλίκων και της
επιμέλειας με αυτά των διαδίκων ενόψει
της λύσης του γάμου τους και αυτό αφορούσαν οι λοιπές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
Συνεπώς αυτό δεν συντάχθηκε
στα πλαίσια ενός γενικότερου διακανονισμού των περιουσιακών σχέσεων των
συζύγων ενόψει του συναινετικού διαζυγίου. Από τη γραμματική δε διατύπωση
αυτού δεν προκύπτει ρητή παραίτηση της
ενάγουσας από την επίδικη αξίωση συμμετοχής της στα αποκτήματα του γάμου.
Άλλωστε ο εναγόμενος δεν είχε προβάλει πρωτοδίκως αυτοτελή τέτοια ένσταση όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των προτάσεων του ζητώντας εξ αυτού του λόγου την απόρριψη της αγωγής
αλλά ανέφερε την ανωτέρω επικαλούμενη παραίτηση της ενάγουσας ως στοιχείο
ετέρας ενστάσεως του και δη αυτής του
άρθρου 281 Α.Κ Συνεπώς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που σιγή απέρριψε αυτή
δεν έσφαλε, απορριπτομένου ως αβασίμου του αντιθέτου λόγου έφεσης.
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490/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σοφία Μέρμελα, Γεώργιος Πολυχρονόπουλος).
Διαζύγιο συναινετικό. Απαραίτητα η δήλωση των συζύγων για τη λύση του γάμου πρέπει να γίνει δύο φορές σε συνεδριάσεις του δικαστηρίου (εκούσια δικαιοδοσία) που
να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έξι μήνες. Μετά την έκδοση της οριστικής αποφάσεως, ανάκληση της συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου δε μπορεί να
γίνει. Προσβολή της οριστικής απόφασης με ένδικο μέσο χωρεί μόνο για ελαττώματα
της δήλωσης βούλησης όπως πλάνη, απάτη, απειλή. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου
1441ΑΚ, όπως αντικ. με το άρθρο 16
ν.1329/1983, προκύπτει ότι το δικαστήριο, για να εκδώσει την απόφαση που
λύει τον γάμο με συναινετικό διαζύγιο,
αρκείται στις σχετικές δηλώσεις των συζύγων ότι επιθυμούν την λύση του.
Επειδή όμως ο γάμος είναι θεσμός για τον οποίο ενδιαφέρεται η δημόσια τάξη, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι σύζυγοι ύστερα από σοβαρή
και ήρεμη σκέψη αποφάσισαν να λύσουν
το γάμο τους, ο νόμος απαιτεί οι δηλώσεις αυτές να γίνουν δύο φορές και σε
δύο συνεδριάσεις του δικαστηρίου που
απέχουν τουλάχιστον έξι μήνες, διάστημα που κρίνεται ικανό για να σκεφθούν
οι σύζυγοι αν πρέπει να εμμείνουν στην
πρώτη δήλωση ή πρέπει να αναθεωρήσουν την απόφαση τους να λύσουν τον
γάμο τους.
Μετά την έκδοση της οριστικής
απόφασης, ανάκληση της συμφωνίας
των συζύγων για την λύση του γάμου
δεν μπορεί να γίνει μονομερώς, γιατί τούτο θα ήταν αντίθετο με το όλο σύστημα
του συναινετικού διαζυγίου, διαπιστώνεται δε από το δικαστήριο η σοβαρότητα
και σταθερότητα της απόφασης των συζύγων για λύση του γάμου τους.. Αν κάτι
τέτοιο ήταν δυνατό, θα έμενε χωρίς νό-

ημα η υποχρέωση των συζύγων να δηλώσουν τη βούληση τους σε δύο συνεδριάσεις του δικαστηρίου που απέχουν
έξι τουλάχιστον μήνες.
Προσβολή της οριστικής απόφασης από το σύζυγο που συναίνεσε στο
διαζύγιο με ένδικα μέσα, είναι επιτρεπτή
μόνο για ελαττώματα της δήλωσης βούλησης, όπως πλάνη, απάτη, απειλή, τα
οποία και θα θεμελιώνουν λόγους των
ενδίκων μέσων (ΑΠ 1666/97 ΕλΔ 39,
1290, ΑΠ 123/98 Ελ 9, 825, ΕΑ 897/97
ΕλΔ 38, 1611, ΕΑ 6550/91 ΕλΔ 35, 446).
Τα ανωτέρω ελαττώματα, που
δεν μπορούν να προσβληθούν μετά το
αμετάκλητο της απόφασης που απαγγέλει τη λύση του γάμου, λόγω του δεδικασμένου που παράγεται από την τελεσίδικη δικαστική κρίση, το οποίο καλύπτει και αυτά, πρέπει να συνεπάγονται
την ακύρωση της συναίνεσης του προσβάλλοντος την απόφαση και η προβολή τους τελεί υπό τις προϋποθέσεις που
διαγράφουν την δυνατότητα αυτή οι διατάξεις του ΑΚ. Συνεπώς, αν το ελάττωμα
είναι πλάνη, πρέπει αυτή να είναι ουσιώδης (άρθρο 140ΑΚ) υπό την στο άρθρο 141ΑΚ έννοια.
Εξάλλου η πλάνη δεν είναι κατά
κανόνα (με εξαιρέσεις τυχόν αντίθετες διατάξεις νόμου, μεταξύ των οποίων δεν
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συμπεριλαμβάνεται και η του άρθρου
1441 παρ.1 ΑΚ), ουσιώδης όταν αναφέρεται αποκλειστικά στα παραγωγικά αίτια της βούλησης (άρθρο 143 ΑΚ),
δηλαδή όταν αυτή ανάγεται στις αιτίες
(σταθμίσεις, προσδοκίες, βλέψεις), που
έκαναν εκείνον που δήλωσε την βούληση του να προβεί σ’αυτήν (ΑΠ 1684/88
ΕλΔ 32, 956, Ελ 9084/89 ΕλΔ 33, 171,
Β.Θάνου-Χριστοφίλου: Η ανάκληση της
συναινέσεως στο συναινετικό διαζύγιο
ΕλΔ 41, 606).
Περαιτέρω ναι μεν και η πλάνη
περί τα παραγωγικά αίτια της βούλησης
και πέρα και από τις περιπτώσεις που
κατ’εξαίρεση ο νόμος τη θεωρεί ουσιώδη, για τις οποίες δεν πρόκειται εν προκειμένω, είναι ουσιώδης και όταν αυτά,
κατά το πνεύμα των μερών που προκύπτει από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν της κατάρτισης της δικαιοπραξίας,
απετέλεσαν τη βάση ή την προϋπόθεση
αυτής (πλάνη περί το δικαιοπρακτικό θεμέλιο), η εξάρτηση όμως της λύσης του
γάμου, έστω και τον ειδικό λόγο του άρθρου 1441 ΑΚ (της συναίνεσης δηλαδή
των συζύγων), από τις αιτίες που οδήγησαν τους συζύγους στην απόφαση να
συναινέσουν στην λύση του δεν είναι νοητή, αφού αυτή δεν επέρχεται, όπως λέχθηκε, με την εκδήλωση της συναινετικής βούλησης των συζύγων, αλλά μόνον
με τη δικαστική βούληση που εκφράζεται
στην απόφαση, η οποία, ως μη επικυρώνουσα απλώς την περί λύσης του γάμου
συμφωνία των συζύγων, αλλά ερευνώσα τη συνδρομή και των ανωτέρω προϋποθέσεων, δεν μπορεί να ανατραπεί και
αν δεν τηρήθηκαν, μετά την από το δικαστήριο παραδοχή της περί λύσης του
γάμου κατά συναίνεση αίτησης των συζύγων, από τον ένα εξ αυτών, οι διαβεβαιώσεις του περί τήρησης ορισμένης
συμπεριφοράς, στις οποίες στηρίχτη-
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κε ο έτερος σύζυγος για να δηλώσει τη
συναίνεση του για τη λύση του γάμου.
Κατ’ ακολουθίαν τα παραγωγικά
αίτια της βούλησης των συζύγων και,
αν κατά το πνεύμα αυτών, αποτέλεσαν
το θεμέλιο για τη δήλωση της συναινετικής τους βούλησης, δεν παράγουν,
σε περίπτωση μη τήρησης τους, ουσιώδη πλάνη, ώστε να μπορεί να οδηγηθεί σε ανατροπή, λόγω ακυρωσίας της
συναινετικής βούλησης των συζύγων,
η δικαστική απόφαση που κήρυξε με
βάση τη δήλωση αυτή τη λύση του γάμου τους (ΑΠ 1884/86 ο.π. και για έννοια της πλάνης περί το δικαιοπρακτικό θεμέλιο ΟλΑΠ 5/90 ΕλΔ 31, 551, ΑΠ
562/95 ΕλΔ 37, 1357, Ελ 3266/2005,
1724, ΕΘ 2512/2003 Αρμ. 2004, 999,
ΕΘ 2142/2000 ΕλΔ 42, 770).
Στην προκειμένη περίπτωση με
το μοναδικό λόγo της υπό κρίση έφεσης
επιδιώκεται η ανατροπή της εκκαλουμένης απόφασης, που έλυσε συναινετικώς το μεταξύ των διαδίκων γάμο, διότι
ο εφεσίβλητος δεν τήρησε, μετά την έκδοση της, τις συμφωνίες με την εκκαλούσα, που απετέλεσαν την βάση για παροχή της συναίνεσης της για λύση του γάμου τους, είχαν δε ως περιεχόμενο την
απόδοση σ’αυτήν του ποσού των 11.000
ευρώ, το οποίο ο εφεσίβλητος είχε λάβει απ’αυτήν και είχε χρησιμοποιήσει.
Όμως ο λόγος αυτός της έφεσης είναι
μη νόμιμος, αφού τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, με τα οποία επιχειρείται να θεμελιωθεί ελάττωμα ουσιώδους
πλάνης της συναινετικής δήλωσης βούλησης της εκκαλούσας και η εκ τούτου
ακυρωσία της παρασχεθείσας συναίνεσης της για λύση του γάμου, ανάγονται
στα παραγωγικά αίτια της βούλησης της,
όπως η έννοια αυτών αναλύθηκε ανωτέρω και δεν μπορούν, κατά τα εκτεθέντα
στη μείζονα σκέψη, στην κρινόμενη πε-
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ρίπτωση και υπό την εκδοχή ακόμη ότι
αποτελούν πλάνη περί το δικαιοπρακτικό θεμέλιο, να αποτελέσουν ουσιώδη
πλάνη και λόγο εξαφάνισης της απόφασης που απάγγειλε για το λόγο αυτό την
λύση του γάμου.
Ύστερα απ’όλα αυτά και αφού
δεν υπάρχει άλλος λόγος έφεσης προς
έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση έφεση ως κατ’ουσίαν αβάσιμη. Όσον
αφορά τα δικαστικά έξοδα επί εκουσίας
διαδικασίας, πρέπει να παρατηρηθεί ότι
λόγω της άσκησης ενδίκου μέσου κατά
της πρωτόδικης απόφασης, προσδίδε-

ται στη διαδικασία ο χαρακτήρας της αμφισβητούμενης τοιαύτης και συνεπώς,
εν όψει της απόρριψης της υπό κρίση έφεσης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα
176, 183, 184 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό
και προς το άρθρο 746 εδ. β΄ ΚΠολΔ
(ΑΠ 926/73 ΕΣΔ 2, 69ΑΠ 812/77 ΑρχΝ
29, Ελ 3597/94 ΝοΒ 1995, 265) και πρέπει να καταδικασθεί η εκκαλούσα, λόγω
της ήττας της, στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του εφεσίβλητου για τον
παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

545/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας- Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Κουρής, Γεώργιος Πεντζιάς).
Αποκτήματα. Η αγωγή πρέπει να ασκείται μετά τη στιγμή που θα λυθεί ή ακυρωθεί
αμετάκλητα ο γάμος ή που θα συμπληρωθεί τριετία στη διάσταση των συζύγων. Αν
ασκηθεί νωρίτερα απορρίπτεται η αγωγή ως μη νόμιμη. Περιστατικά.

Από το άρθρο 1400 ΑΚ, όπως
ισχύει μετά το ν. 1329/1983 και εφαρμόζεται, κατ’ άρθρο 12 του ν.1649/1986,
και για περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του ως άνω νόμου, συνάγεται ότι σε
περίπτωση λύσεως ή ακυρώσεως του
γάμου ή διαστάσεως των συζύγων που
διήρκεσε περισσότερα από τρία χρόνια,
κάθε σύζυγος που συνέβαλε με οποιοδήποτε τρόπο στην αύξηση της περιουσίας του άλλου δικαιούται να απαιτήσει την
απόδοση του μέρους της αυξήσεως που
προέρχεται από τη δική του συμβολή.
Η αξίωση αυτή είναι ενοχικής φύσεως και προσωποπαγής, γεννιέται δε
από τη στιγμή που θα λυθεί ή ακυρωθεί
αμετάκλητα ο γάμος ή που θα συμπληρωθεί τριετία στη διάσταση των συζύγων.

Πριν από την επέλευση των χρονικών αυτών σημείων ο σύζυγος έχει απλώς δικαίωμα προσδοκίας, το οποίο δεν εξομοιώνεται προς το υπό αίρεση δικαίωμα και γι’
αυτό δεν είναι δυνατόν να εγερθεί προκαταβολικά από το μέλλοντα δικαιούχο η
σχετική αγωγή για την επιδίκαση της εν
λόγω απαιτήσεώς του ή και την κατ’ άρθρο 70 ΚΠολΔ αναγνώριση αυτής.
Συνακόλουθα, εφόσον κάθε σύζυγος δεν είναι ούτε υπό προθεσμία
ούτε υπό αίρεση δικαιούχος, αλλ’ έχει
απλή προσδοκία κτήσεως μελλοντικού
δικαιώματος, στην περίπτωση της τριετούς διάστασης, η σχετική για τα αποκτήματα αγωγή δεν ασκείται νομίμως πριν
από τη συμπλήρωση της τριετίας καθόσον δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 69 ΚΠολΔ ενόψει του ότι δεν είναι
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γεννημένο το δικαίωμα όπως απαιτείται
κατά το νόμο (ΑΠ 1590/2005 ΕλλΔνη
49.999, ΑΠ 87/1990 ΕλλΔνη 39.1281,
Εφ ΑΘ 7136/2002 ΕλλΔνη 44.814, Εφ
ΑΘ 9274/1996 ΕλλΔνη 39.816).
Στην προκείμενη υπόθεση, η ενάγουσα-εφεσίβλητη με την από 26.7.2001
αγωγή της ισχυρίζεται ότι από την τέλεση του γάμου της με τον εναγόμενο - εκκαλούντα στις 6.6.1964 μέχρι και την
31.10.2000, οπότε και διακόπηκε η έγγαμη συμβίωσή τους, η περιουσία του
τελευταίου αυξήθηκε κατά το ποσό των
761.720,62 ευρώ που συνίσταται στα
αναφερόμενα στην αγωγή ακίνητα και
χρηματικά ποσά και ότι στην αύξηση
αυτή της περιουσίας του συνέβαλε και
η ίδια ως σύζυγός του με την εργασία
της, τις προσωπικές της υπηρεσίες και
την παροχή χρηματικών ποσών, όπως
αναφέρει ειδικότερα στην αγωγή, κατά
ποσοστό 50%, ήτοι κατά το ποσό των
417.734,85 ευρώ. Ζητεί δε, προς απόδοση της πραγματικής συμβολής της στην
αύξηση της περιουσίας του εναγόμενου
συζύγου της και, επικουρικά, με βάση τις
περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, μετά τον περιορισμό του αιτήματος,
να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των 293.470,29 ευρώ.
Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα η αγωγή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη, είναι μη νόμιμη και απορριπτέα, αφού κατά το χρόνο
ασκήσεως αυτής (1.8.2001) δεν είχε συμπληρωθεί τριετία από τη διάσταση των
διαδίκων συζύγων (31.10.2000).

Συνεπώς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε την αγωγή ως αόριστη, ενώ αυτή κατά τα προεκτιθέμενα
ήταν απορριπτέα ως μη νόμιμη, έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή
του νόμου. Μετά από αυτά και αφού α)
λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως (άρθρο 522 ΚΠολΔ) το
εφετείο μπορεί εν πάσει περιπτώσει να
εξετάσει αυτεπαγγέλτως το νόμω βάσιμο, το ορισμένο ή το παραδεκτό της αγωγής, β) η απόρριψη ως νόμω αβάσιμης
αγωγής που είχε απορριφθεί ως αόριστη
είναι επωφελέστερη για τον εκκαλούντα
— εναγόμενο και είναι κατά νόμον επιτρεπτή (άρθρο 536 παρ. 1 ΚΠολΔ) και γ)
απλή αντικατάσταση της απορριπτικής
αιτιολογίας (άρθρο 534 ΚΠολΔ) δεν αρκεί, διότι η απόρριψη της αγωγής για τυπικό λόγο άγει σε διαφορετικό κατ’ αποτέλεσμα διατακτικό (Σαμουήλ, Η Έφεση,
2003, παρ. 851, 853, 1132).
Πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση, με
την οποία ο εναγόμενος ζητεί την απόρριψη της αγωγής κατ’ ουσίαν, να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση και αφού
κρατηθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο τούτο και δικασθεί αυτή κατ’ ουσίαν (άρθρο
535 παρ. 1 ΚΠολΔ) να απορριφθεί ως
μη νόμιμη η αγωγή και να συμψηφιστούν
στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα των
διαδίκων και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, για το λόγο ότι πρόκειται για
διαφορά ανάμεσα σε συζύγους (άρθρα
179 και 183 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα
στο διατακτικό.

640/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρήστος Αντωνόπουλος, Παύλος Χρονόπουλος).
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αποκτήματα. Προϋποθέσεις προς άσκηση της σχετικής αγωγής. Έννοια του τεκμηρίου
ποσοστού (1/3) και δικαιώματα κάθε συζύγου. Περιστατικά.

Από το άρθρο 1400 ΑΚ (όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του
ν.1329/1983), προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις της αξίωσης του συζύγου προς
συμμετοχή στα αποκτήματα του άλλου
είναι: α) η λύση ή ακύρωση του γάμου ή,
κατ’ ανάλογη εφαρμογή, η συμπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων, β)
η αύξηση της περιουσίας του υποχρέου
αφότου τελέστηκε ο γάμος, και γ) η συμβολή με οποιονδήποτε τρόπο του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του υποχρέου.
Για την τελευταία είναι αναγκαίο
να προσδιορίζεται τόσο στην αγωγή,
όσο και στην απόφαση το είδος της συμβολής, η αξία της και ο αιτιώδης σύνδεσμος αυτής με την αύξηση της περιουσίας του υποχρέου. Η συμβολή μπορεί
να συνίσταται όχι μόνο στην παροχή κεφαλαίου με οποιαδήποτε μορφή, αλλά
και στην παροχή υπηρεσιών, αποτιμωμένων σε χρήμα, ακόμη και υπηρεσιών,
οι οποίες παρέχονται στο συζυγικό οίκο
και για την επιμέλεια και ανατροφή των
τέκνων, όταν και κατά το μέτρο που αυτές επιβάλλονται από την, κατά τα άρθρα 1389 και 1390 ΑΚ, υποχρέωση συνεισφοράς στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών, κατά το οποίο έμεινε απερίσπαστος από την εκπλήρωση
της αντίστοιχης υποχρέωσης του σε συνεισφορά στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών ο υπόχρεος σύζυγος και έτσι εξοικονόμησε δαπάνες και
δυνάμεις που συνέβαλαν στην επαύξηση της περιουσίας του. Για να ληφθούν
υπόψη και να υπολογισθούν αυτού του
είδους οι υπηρεσίες ως συμβολή στην
επαύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου, απαιτείται να γίνεται η κατά

το μέρος που υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από την υποχρέωση της συνεισφοράς στην αντιμετώπιση των οικογενειακών μέτρο, χρηματική αποτίμηση τους,
ή η αποτίμηση των δυνάμεων που εξοικονόμησε από την παροχή τους ο υπόχρεος σύζυγος, εάν προβάλλεται ότι η
εξοικονόμηση αυτή συνέβαλε κατά διαφορετικό από την αποτίμηση των υπηρεσιών ποσό στην αύξηση της περιουσίας
του υποχρέου, που διαφορετικά δεν θα
επιτυγχανόταν χωρίς αυτήν. Η χρηματική αποτίμηση των υπηρεσιών αυτών του
δικαιούχου συζύγου, μπορεί να προκύπτει και από τη χρηματική αξία ενός υποθετικού εισοδήματος, που ο δικαιούχος
θα αποκόμιζε αν, αντί για τις υπηρεσίες
αυτές, ασκούσε ορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα, στην οποία θα μπορούσε να επιδοθεί και την οποία θυσίασε για χάρη της οικογένειας.
Περαιτέρω, το καθιερούμενο από
τη διάταξη του άρθρου 1400 εδ. β΄ ΑΚ
μαχητό τεκμήριο ότι η συμβολή του δικαιούχου συζύγου ανέρχεται στο 1/3 της
αύξησης (της περιουσίας του δικαιούχου), εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή
μικρότερη ή καμμία συμβολή, λειτουργεί
αμφιμερώς και υπέρ των δύο διαδίκων,
με την έννοια ότι αν ο ενάγων ζητήσει με
την αγωγή του ποσοστό της αύξησης που
αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη του 1/3 συμβολή, αυτός υποχρεούται να αποδείξει το
μεγαλύτερο του τεκμαρτού ποσοστό της
συμβολής του, ενώ ο εναγόμενος μπορεί,
κατ’ ένσταση, να προβάλλει και να αποδείξει ότι ο ενάγων είχε μικρότερη της τεκμαιρόμενης ή καμία συμβολή.
Με τη διάταξη αυτή δεν καθιερώνεται ιδιαίτερος τρόπος υπολογισμού της
αξίωσης σε σχέση με το ποσοστό του τεκ-
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μηρίου, αλλά απλώς γίνεται κατανομή του
βάρους της απόδειξης με βάση μαχητό
τεκμήριο, ενώ η αξίωση συμμετοχής στην
επαύξηση της περιουσίας του υπόχρεου
συζύγου είναι μία και ενιαία, οποιοδήποτε ποσοστό (μεγαλύτερο ή μικρότερο του
τεκμαιρομένου) συμμετοχής και αν ζητεί
ο ενάγων δικαιούχος σύζυγος.
Συνεπώς, αν ο ενάγων ζητήσει
με την αγωγή του μεγαλύτερο του τεκμαιρόμενου ποσοστό και καμμία πραγματική συμβολή του, με τους τρόπους
και κατά την αξία που εκθέτει στην αγωγή δεν μπόρεσε να αποδείξει, η αγωγή
δεν απορρίπτεται εξ’ ολοκλήρου, αλλά
μόνο κατά το επιπλέον του 1/3 ποσοστό
της αύξησης της περιουσίας του εναγομένου, ενώ κατά το αντίστοιχο με το 1/3
ποσό, που καλύπτεται από το τεκμήριο,
γίνεται δεκτή, εφόσον ο εναγόμενος δεν
επικαλέσθηκε ή εάν επικαλέσθηκε δεν
απέδειξε ότι το ποσοστό συμβολής του
ενάγοντος στην αύξηση ήταν μικρότερο ή δεν υπήρξε καμμία συμβολή του
ενάγοντος στην αύξηση της περιουσίας αυτού (εναγομένου) (ΑΠ 460/2009,
ΑΠ 1799/2008, ΑΠ 1678/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 477/2005 ΕλλΔνη 2005. 1414).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 12-21994 στην Καλλιθέα Αιγίου, από τον οποίο
απέκτησαν ένα τέκνο, την Χαρίκλεια, που
γεννήθηκε στις 5-1-1996. Η έγγαμη συμβίωση τους διασπάσθηκε στις 31-3-1999
και έκτοτε και μέχρι την άσκηση της ένδικης αγωγής τελούσαν σε διάσταση.
Ήδη ο γάμος τους λύθηκε με την
76/2004 αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου. Η τριετής διάσταση των διαδίκων συμπληρώθηκε στις 31-3-2002. Κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου τους, η ενάγουσα ήταν
κυρία κατά ποσοστό 1/2 εξ ΄ αδιαιρέτου
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ενός αγρού με 22 ελαιόδενδρα εκτάσεως 4.000 τ.μ., κείμενου στη θέση «ΡΟΡΡΟΥΣ» Αγίου Νικολάου Καλλιθέας Δωρίδας, ενώ ο εναγόμενος ήταν κύριος
κατά ποσοστό 28/32 εξ αδιαιρέτου των
υπό στοιχεία ΙΣ-7, ΙΣ-8 και ΙΣ-9 οριζόντιων ιδιοκτησιών, (γραφείων), εμβαδού
34, 33 και 22 τ.μ., αντίστοιχα, του ισόγειου ορόφου πολυώροφης οικοδομής, που
βρίσκεται επί της οδού Μεσσηνέζη αρ. 5
της πόλεως του Αιγίου, οι οποίες περιήλθαν σ’αυτόν, κατά το προαναφερόμενο
εξ’ αδιαιρέτου ποσοστό, με το 8280/1986
συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αιγίου
Μ.Π, που μεταγράφηκε νόμιμα αποκλειστικός κύριος των υπό στοιχεία ΙΣ-13 και
ΙΣ- 14 καταστημάτων, εμβαδού 49 και
58 τ.μ., αντίστοιχα, του ισόγειου ορόφου
της ίδιας ως άνω πολυώροφης οικοδομής, τα οποία περιήλθαν σ’αυτόν με το
9706/1990 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω
συμβολαιογράφου, που μεταγράφτηκε
νόμιμα, και ψιλός κύριος ενός δενδροπερίβολου, επιφανείας 3.269, 75 τ.μ. που
βρίσκεται στη θέση επιφανείας 3.269,
75 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ή ΧΟΝΔΡΟΧΩΡΑΦΟ» της περιφέρειας του Δήμου Αιγίου, το οποίο περιήλθε σ’αυτόν, λόγω γονικής παροχής, από
τη μητέρα του Χ.Π-Μ, με το 10622/1992
συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφτηκε νόμιμα.
Επί του τελευταίου αυτού ακινήτου, ο εναγόμενος, με βάση την 83/2-31993 άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου
Αιγίου και την από 22-2-1994 αναθεώρηση αυτής, ανήγειρε διώροφη οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, εμβαδού 109, 92 τ.μ. ισόγειο όροφο, εμβαδού
108,81 τ.μ., πρώτο πάνω από το ισόγειο
όροφο, εμβαδού 84,33 τ.μ., και ημιυπαίθριο χώρο ισογείου, εμβαδού 58, 25 τ.μ.
Οι οικοδομικές εργασίες ανέγερσης της παραπάνω οικοδομής άρχισαν
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πριν από τη τέλεση του γάμου των διαδίκων και είχαν φθάσει, μέχρι την τέλεση του γάμου αυτών, στο στάδιο ολοκλήρωσης του κτίσματος, ενώ οι λοιπές εργασίες που αφορούσαν κυρίως σε επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμούς, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση κουφωμάτων και
τοποθέτηση επίπλων κουζίνας ολοκληρώθηκαν μετά την τέλεση του γάμου των
διαδίκων και συγκεκριμένα περί τα μέσα
του έτους 1995, οπότε οι διάδικοι εγκαταστάθηκαν σ’αυτήν, την οποία έκτοτε χρησιμοποιούσαν ως οικογενειακή στέγη.
Η αξία του παραπάνω κτίσματος,
κατά το χρόνο συμπληρώσεως της τριετούς διαστάσεως των διαδίκων ήτοι το
μήνα Μάρτιο του έτους 2002 και κατά το
χρόνο ασκήσεως της αγωγής ανερχόταν
σε 200.000 ΕΥΡΩ, το κόστος δε κατασκευής του κτίσματος ανήλθε συνολικά
στο ποσό των 150.000 ΕΥΡΩ. Ο εναγόμενος, πριν από το γάμο του με την ενάγουσα, αλλά και καθόλη τη διάρκεια της
έγγαμης συμβίωσης τους και, συνεπώς,
και κατά τη διάρκεια ανέγερσης της παραπάνω οικοδομής, ασκούσε το επάγγελμα του καθηγητή εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας και διατηρούσε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ένα στην πόλη
του Αιγίου και επί της οδού Μεσσηνέζη
αρ.5, το οποίο λειτουργούσε ο ίδιος ατομικά, και άλλα τέσσερα, από τα οποία
τρία στην πόλη του Αιγίου και επί των
οδών Πλάτωνος αρ.13, Νικ. Πλαστήρα
αρ.126 και Ομαγειρίου Διός αρ. 42, αντίστοιχα, και το τέταρτο στην Άβυθο Συμπολιτείας και επί της οδού 25ης Μαρτίου, τα οποία λειτουργούσε από κοινού με
την αδελφή του, με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Φ.Μ και
Σία ΟΕ», με συμμετοχή στις κερδοζημίες κατά ποσοστό 50%. Τα καθαρά εισοδήματα του από την άσκηση της ως άνω
επαγγελματικής δραστηριότητας, κατά
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τον κρίσιμο χρόνο ανέγερσης της άνω
οικοδομής, ανέρχονταν στο ποσό των
500.000 δραχμών μηνιαίως. Τα έσοδα
από την εργασία του αυτή διέθεσε αφενός για τη διατροφή και συντήρηση του
ίδιου και της οικογένειας του και αφετέρου για την κάλυψη των δαπανών ανέγερσης της επίδικης οικοδομής.
Αντίθετα η ενάγουσα δεν είχε εισοδήματα από εργασία κατά τη διάρκεια
της έγγαμης συμβίωσης τους για να διατεθούν στην ανέγερση της παραπάνω
οικοδομής και συγκεκριμένα δεν αποδείχθηκε ότι αυτή κατά τις ελεύθερες ώρες
της εργαζόταν ως καθηγήτρια της Αγγλικής γλώσσας στο φροντιστήριο του εναγομένου συζύγου της.
Επίσης δεν αποδείχθηκε ότι η μητέρα της ενάγουσας ενίσχυσε αυτήν με
το χρηματικό ποσό των 29.350 ΕΥΡΩ
(10.000.000 δραχμών), το οποίο η τελευταία διέθεσε για τον οικιακό εξοπλισμό της άνω οικοδομής και την πλακόστρωση της βεράντας αυτής, δεδομένου
ότι η ενάγουσα δεν προσκομίζει κάποιο
έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο, που να
βεβαιώνει ότι το παραπάνω χρηματικό
ποσό αποτελούσε περιουσιακό στοιχείο
της μητέρας της κατά τον κρίσιμο χρόνο που η τελευταία το έδωσε σ’ αυτήν.
Υπό τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά είναι προφανές ότι η ενάγουσα ουδόλως συνέβαλε οικονομικά στην
απόκτηση του παραπάνω περιουσιακού
στοιχείου από τον εναγόμενο κατά τη
διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης τους,
λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι η
προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών για την οικογένεια και την ανατροφή του τέκνου τους γενικά, δεν υπέρβαινε την επιβαλλόμενη κατά τα άρθρα
1389 και 1390 ΑΚ υποχρέωση συνεισφοράς της στις οικογενειακές ανάγκες.
Η επιμέλεια γενικά του οίκου (κα-
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θαριότητα, παρασκευή φαγητού κλπ) και
η ανατροφή ενός τέκνου, έναντι της παρεχόμενης από το σύζυγο εκ των εισοδημάτων του μεγάλης οικονομικής ανέσεως, όπως στην προκείμενη περίπτωση, όπου η ενάγουσα διαβιούσε με άνεση, δεν μπορεί να θεωρηθεί «αυξημένη»
συνεισφορά της συζύγου στις οικογενειακές ανάγκες.
Το Δικαστήριο οδηγείται στην άνω
κρίση του από την προσήκουσα αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και ειδικότερα από την κατάθεση του μάρτυρα Χ.Κ
που εξετάστηκε με επιμέλεια του εναγομένου στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου
Δικαστηρίου, αλλά και από την κατάθεση,
ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου, του μάρτυρα Δ.Ζ, που εξετάσθηκε με επιμέλεια
της ενάγουσας, η οποία, στο σύνολο της
εκτιμώμενη ενισχύει, παρά αποδυναμώνει, την κρίση του Δικαστηρίου ως προς
τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά.
Επομένως η αγωγή κατά την κύρια βάση της, που στηρίζεται στον πραγματικό υπολογισμό της συμβολής της
ενάγουσας πρέπει να απορριφθεί ως
αβάσιμη κατ’ουσίαν. Σχετικά με την επικουρική βάση της αγωγής, που στηρίζεται στον τεκμαρτό υπολογισμό, από

τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι οι δαπάνες για την ανέγερση της επίδικης οικοδομής καλύφθηκαν
αποκλειστικά από τον εναγόμενο από
τα εισοδήματα του και, κατά συνέπεια, η
ενάγουσα δεν συνέβαλε στην επαύξηση
της περιουσίας του εναγομένου.
Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή
ως και ουσιαστικά βάσιμη η ένσταση που
προέβαλε ο εναγόμενος ότι η αύξηση
της περιουσίας του οφείλεται αποκλειστικά στη δική του συμβολή, προς απόκρουση του 1/3 ποσοστού, κατά το οποίο
τεκμαίρεται ότι συνέβαλε και η ενάγουσα στην απόκτηση του παραπάνω περιουσιακού στοιχείου και να απορριφθεί η
ένδικη αγωγή κατά την επικουρική βάση
της ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που, με την εκκαλούμενη απόφαση του
δέχθηκε τα ίδια και απέρριψε την αγωγή και ως προς τις δύο βάσεις της (κύρια και επικουρική) ως αβάσιμη κατ’ουσίαν, ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε το αποδεικτικό υλικό που είχε τεθεί στη κρίση του. Επομένως, οι σχετικοί λόγοι της εφέσεως, με τους οποίους
υποστηρίζονται τα αντίθετα, πρέπει να
απορριφθούν ως αβάσιμοι κατ’ ουσίαν.

687/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Ιωάννης Αποστολόπουλος).
Αποκτήματα. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της τελικής περιουσίας θεωρείται
στην περίπτωση λύσης του γάμου με διαζύγιο ή ακύρωσής του, ο χρόνος του αμετακλήτου της σχετικής απόφασης και στη περίπτωση της τριετούς διάστασης ο χρόνος
συμπλήρωσης της τριετίας. Εξεύρεση της χρηματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της τελικής περιουσίας. Κρίσιμος είναι ο χρόνος της εγέρσεως της αγωγής και
της τυχόν μέχρι την πρώτη συζήτηση διαφοροποίησής της.

Για την ορθή αποτίμηση της τυχόν

αύξησης της περιουσίας του υποχρέου
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πρέπει να υπολογισθεί η πραγματική αύξηση της περιουσίας με την αφαίρεση της
αρχικής από την τελική και το υπόλοιπο
να αποτελέσει την αύξηση, σχετικά με την
οποία θα έχει δικαίωμα ο άλλος σύζυγος.
Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της τελικής περιουσίας θεωρείται
στην περίπτωση λύσης του γάμου με διαζύγιο ή ακύρωσης του, ο χρόνος του
αμετακλήτου της σχετικής απόφασης,
στη περίπτωση δε της τριετούς διάστασης ο χρόνος συμπλήρωσης της τριετίας.

Για την περαιτέρω αναγωγή σε
χρήμα δηλαδή για την εξεύρεση της χρηματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της τελικής περιουσίας, κρίσιμος
είναι ο χρόνος της παροχής της έννομης προστασίας, δηλαδή ο της εγέρσεως της αγωγής και της τυχόν μέχρι την
πρώτη συζήτηση αυτής διαφοροποίηση
της [ΑΠ 1749/1999 ΕλλΔνη 41, 980, ΑΠ
494/1997 ΕλλΔνη 39,91, ΑΠ 1223/2007
ΕλλΔνη 48(2007), 1030 ΕφΑθ 3992/2002
ΕλλΔνη 44 (2003), 808, ΕρμΑΚ Βασ.Βαθρακοκοίλη υπ’ άρθρο 1400 αρ.26].

748/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παντελής Βαμβακάς, Αριστείδης Φατούρος).
Αγωγή διατροφής τέκνου και συζύγου κατά του άλλου γονέα. Απαραίτητα στοιχεία της
αγωγής για να είναι πλήρες το δικόγραφο. Δικαιούχος διατροφής σύζυγος. Όταν συντρέχει υπαιτιότητα που θεμελιώνει βάσιμο λόγο διαζυγίου υπέρ του υποχρέου διατροφής εξαιτίας ισχυρού κλονισμού της έγγαμής συμβίωσης, τότε η οφειλομένη διατροφή είναι ελαττωμένη και περιλαμβάνει τα απολύτως αναγκαία για τη συντήρηση του(1485 και
1842)ΑΚ. Ο λόγος αυτός ισχύει και όταν ο δικαιούχος διατροφής υπέπεσε σε παράπτωμα
και μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης που αποτελεί βάσιμο υπαίτιο λόγο διαζυγίου.
Θεμελίωση της σχετικής ένστασης για ελαττωμένη διατροφή. Στοιχεία της. Περιστατικά.

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

βάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του και επί πλέον τα έξοδα για
την ανατροφή καθώς και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευση του.
Κατά συνέπεια για το, κατά το άρθρο 216ΚΠολΔ, 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
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όλες τις ανάγκες του, συνολικό ύψος της
δαπάνης που αποτελεί την κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις ανάλογη διατροφή του, χωρίς ν’ απαιτείται να προσδιορίζεται στο δικόγραφο της, μ’ ακρίβεια και το
απαραίτητο για την κάλυψη κάθε επί μέρους ανάγκης του, που προκύπτει από τις
συνθήκες ζωής του, χρηματικό ποσό (ΑΠ
823/2000 ΕλλΔνη 41(2000), 1597,1598,
ΑΠ 1324/1992 ΕλλΔνη 1994, 368, ΕφΠειρ.
388/1996 Αρχ.Ν 47, 463 Αγωγές οικογενειακού δικαίου Κων/νου Παπαδόπουλου
Τόμος Β΄ σελ.120).
Επειδή από το συνδυασμό των
διατάξεων των άρθρων 1389, 1390, και
1391 ΑΚ συνάγεται εκτός άλλων, ότι στοιχείο της αγωγής του συζύγου περί καταβολής σ’ αυτόν διατροφής σε χρήμα, μετά
τη διακοπή της έγγαμης συμβιώσεως
για εύλογη αιτία είναι και οι ανάγκες του
ενάγοντος συζύγου που προσδιορίζουν
το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης.
Οι ανάγκες του ενάγοντος αρκεί ν’
αποτιμώνται συνολικά στο ποσό που αξιώνεται με την αγωγή, χωρίς ν ‘απαιτείται
αναλυτική παράθεση τους, ούτε προσδιορισμός του ποσού που είναι αναγκαίο
για την κάλυψη κάθε μίας από τις ανάγκες (ΑΠ 235/1994 ΕΕΝ 1995, 2004, ΑΠ
1155/1987 ΝοΒ 36, 1607, ΕΑ 8012/1995
Δνη 37, 1096 ΕρμΝΟΜΑΚ Βασ.Βαθρακοκοίλη υπ’ άρθρο 1391 αρ.23 σελ. 258
Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου Κων/νου
Παπαδόπουλου τόμος Α§221 σελ.276).
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1392 εδ.β΄ ΑΚ, όπως ισχύει και τούτο μετά τον ν.1329/1983, όταν συντρέχει
υπαιτιότητα του δικαιούχου διατροφής
συζύγου που θεμελιώνει βάσιμο λόγο διαζυγίου υπέρ του υποχρέου διατροφής
εξαιτίας ισχυρού κλονισμού της έγγαμης
σχέσης, έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 1495 ΑΚ, κατά το οποίο, σε συνδυασμό με το άρθρο 1842 ΑΚ η οφειλόμε-
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νη στο δικαιούχο σύζυγο διατροφή είναι
ελαττωμένη και περιλαμβάνει τα απολύτως αναγκαία για τη συντήρηση του.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, εφόσον ο νόμος δεν κάνει καμία διάκριση,
και όταν ο δικαιούχος διατροφής σύζυγος υπέπεσε σε παράπτωμα που αποτελεί βάσιμο υπαίτιο λόγo διαζυγίου και
μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, έστω και αν η εύλογη αιτία που την
προκάλεσε οφείλεται σε συμπεριφορά
του υποχρέου που στοιχειοθετεί και αυτή
υπαίτιο λόγω διαζυγίου (Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου Κων/νου Παπαδόπουλου Τόμος Α΄αρ.9 σελ.302 με τις εκεί παραπομπές, Β.Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ
ΤΟΜΟΣ Ε υπ’άρθρο 1495 αρ.14, 18, 19
[ΑΠ 1589/2005 (προσκομιζόμενη) ΕφΑθ
1140/2002, ΕλλΔνη 43(2002), 1450,
ΕφΑθ 1458/2004 ΕλλΔνη 46(2005), 524,
ΕφΠειρ 951/2004 ΕλλΔνη 46 (2005), 199,
ΕφΘεσ, 3263/2004 (προσκομιζόμενη)].
Για τη θεμελίωση του σχετικού
ισχυρισμού(ελαττωμένη διατροφή), που
λειτουργεί ως ένσταση του υποχρέου
συζύγου απαιτείται :α)παράθεση του παραπτώματος του δικαιούχου συζύγου,
β)προσδιορισμός του ποσού, το οποίο
κατά την άποψη του εναγομένου πρέπει
ν’ αποτελέσει την ελαττωμένη διατροφή του ενάγοντος και γ)σχετικό αίτημα
(ΑΠ 132/2003 ΕλλΔνη 44 (2003), 1299
ΑΠ 351/1992 ΕλλΔνη 34(1993), 1466).
Για να κριθεί αν υπάρχει δικαίωμα στοιχειώδους διατροφής του ενάγοντος συζύγου, πρέπει πρώτα να ερευνηθεί αν υπήρχε δικαίωμα πλήρους διατροφής με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390 ΑΚ και, κατά συνέπεια,
να γίνει αποτίμηση των εισοδημάτων
και των δύο συζύγων (βλ.ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλο άρθρο 1495 αρ.16, ΕφΠατρών 889/1984 ΝοΒ 33, 304).
…Ο εξωσυζυγικός δεσμός που
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συνήψε η ενάγουσα με τρίτο πρόσωπο
τον Α.Σ τον Μάϊο του 2006 τον οποίο
δεν γνώριζε ο ενάγομενος δεν ήταν καθοριστικός για τον κλονισμό της έγγαμης
συμβίωσης διότι αυτός συνήφθη όταν
ήδη ήταν ταραγμένη η συζυγική σχέση
από την συμπεριφορά του εναγομένου

από την αρχή του γάμου τους. Επομένως ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι
η ενάγουσα διέκοψε την έγγαμη σχέση
χωρίς νόμιμη αιτία πρέπει ν’ απορριφθεί
ως ουσία αβάσιμος και ο πέμπτος λόγος
της έφεσης του με τον οποίο επαναφέρει το παραπάνω ισχυρισμό.

781/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Δημήτριος Γιαννακός).
Διαζύγιο λόγω τετραετούς διάστασης. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου
281 ΑΚ και στην περίπτωση αυτή της λύσεως του γάμου. Περιστατικά.

Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ,
η οποία απαγορεύει την καταχρηστική
άσκηση δικαιώματος, αποσκοπεί στην
καταπολέμηση της κακοπιστίας και ανηθικότητας κατά την ενάσκηση κάθε δικαιώματος, ώστε έχει εφαρμογή και επί ασκήσεως αγωγής διαζυγίου εκ του άρθρου
1439 εδ. γ΄ ΑΚ, λόγω τεκμαιρομένου κλονισμού της έγγαμης σχέσεως από την τετραετή διάσταση των συζύγων.
Η ένσταση αυτή, από το άρθρο
281 ΑΚ, μπορεί να στηριχθεί μόνο σε
μεταγενέστερα της διάσπασης περιστατικά, ήτοι στις συνέπειες του διαζυγίου.
Έτσι, για τη θεμελίωση της δεν αρκούν
οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις του
διαζυγίου σε βάρος του εναγομένου εκ
των συζύγων ή των τέκνων τους, αλλά
απαιτείται οι επιπτώσεις να εκφεύγουν
εκείνων που είναι συνήθεις και αυτονόητες και να οδηγούν, λόγω του εξαιρετικού
χαρακτήρα και της σοβαρότητας τους,
στη δημιουργία κατάστασης υπέρμετρα
σκληρής για τον εναγόμενο ή τα τέκνα,
ώστε εντεύθεν να επιβάλλεται η διατήρηση του γάμου για την αποτροπή αυτών των συνεπειών [ΑΠ 869/2008, ΑΠ

1096/2005, ΑΠ 760/2004 «ΝΟΜΟΣ»].
Πάντως, δεν αποτελούν ιδιαίτερα
σκληρές συνέπειες η ασθένεια σε συνδυασμό με την έλλειψη πόρων για ιατρική αντιμετώπιση της, ενόψει και του γεγονότος ότι οι δαπάνες αντιμετώπισης
των ασθενειών μπορούν ενδεχόμενα να
καλυφθούν από τη διατροφή την οποίαν θα δικαιούται ο εναγόμενος, από τον
επιτυχόντα το διαζύγιο ενάγοντα [ΕΘεσσαλ. 619/1995 «ΝΟΜΟΣ»].
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στο χωριό Στάνου Αιτωλοακαρνανίας, στις 19
Απριλίου 1971, από τον οποίον απέκτησαν δύο ήδη ενήλικα τέκνα, την Α.
και τον Ε. Η συμβίωση τους διήρκεσε
έως τις 20-1-2003, οπότε λόγω των συνεχών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν, ο εφεσίβλητος-ενάγων αποχώρησε οριστικά από τη συζυγική στέγη, χωρίς πρόθεση επανασυμβιώσεως, έκτοτε δε έως και τη συζήτηση της ένδικης
αγωγής ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου στις 5-6-2007, διαμένει σε χωριστή κατοικία στο Ρίο Πατρών.
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Από τη συνεχή υπερτετραετή ως
άνω διάσταση των διαδίκων τεκμαίρεται
ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης τους. Η εναγομένη και ήδη εκκαλούσα επαναφέρει με λόγο εφέσεως την
υποβληθείσα και πρωτοδίκως ένσταση
καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος λύσεως του γάμου τους εκ μέρους
του εφεσιβλήτου- ενάγοντος, επικαλούμενη τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα
επέλθουν στη ζωή της και ιδιαίτερα ισχυρίζεται, ότι λόγω της ηλικίας της [ήδη 57
ετών], την έλλειψη γραμματικών γνώσεων [απόφοιτος δημοτικού σχολείου] και
των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει
και από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα ιατρικά στοιχεία, πάσχει από
οσφυϊκή δισκοκήλη με επαναλαμβανόμενα επεισόδια οσφυοϊσχυαλγίας, είναι

αδύνατη η εξεύρεση κατάλληλης εργασίας για την συντήρηση της, ενώ παράλληλα επισημαίνει τις δυσάρεστες συνέπειες που θα προκληθούν σ’ αυτήν από
την ιδιότητα της ως διαζευγμένης.
Οι ανωτέρω επικαλούμενες από
την εκκαλούσα-εναγομένη συνέπειες
της λύσεως του γάμου της με τον εφεσίβλητο-ενάγοντα δεν αποτελούν ιδιαίτερα σκληρές συνέπειες, σύμφωνα και με
τα αναφερόμενα στη μείζονα πρόταση,
αλλά αποτελούν συνήθεις επιπτώσεις,
δυσάρεστες μεν, αλλά αναμενόμενες
να επέλθουν μετά τη λύση ενός γάμου.
Επομένως, δεν κρίνεται καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος του ενάγοντος και συνεπώς πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος ο μοναδικός λόγος εφέσεως της εναγομένης, όπως ορθά κρίθηκε και από το πρωτόδικο Δικαστήριο.

803/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Κωνσταντίνος Κωσταράς).
Γονική μέριμνα. Αφαίρεσή της ολικά από τον πατέρα και ανάθεσή της στον παππού
και γιαγιά του ανηλίκου. Περιστατικά.

…Ενόψει των προεκτεθέντων, ο
καθού δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην άσκηση της γονικής μέριμνας
του ανήλικου τέκνου του και ειδικότερα στην επιμέλεια του προσώπου του,
στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του και στην εκπροσώπηση του σε
κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που
αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του
και επομένως πρέπει να αφαιρεθεί ολι-

κά από αυτόν και η άσκηση της να ανατεθεί αποκλειστικά στους αιτούντες, οι
οποίοι κρίνονται κατάλληλοι προς τούτο.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το
οποίο διέταξε μόνο την αφαίρεση της
άσκησης της επιμέλειας του ανηλίκου από
τον καθού πατέρα του και την ανέθεσε οριστικά στους αιτούντες, έσφαλε και συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος
κατ’ ουσίαν ο μοναδικός λόγος εφέσεως.
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880/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτα Τζαμαλούκα, Μαριάνθη Νέγκα).
Διαζύγιο. Θάνατος συζύγου πριν λυθεί ο γάμος και έχει υποβληθεί αγωγή διαζυγίου
από τον άλλο σύζυγο (1822 ΑΚ). Λόγοι διαζυγίου οι προβλεπόμενοι από τα άρθρα
1439-1440 ΑΚ. Ο λόγος διαζυγίου δεν είναι απαραίτητο να οφείλεται σε υπαιτιότητα
του επιζώντος συζύγου. Την αγωγή εγείρουν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος αφού
η αγωγή διαζυγίου που είχε ασκήσει ο αποβιώσας δεν μεταβιβάζεται στους κληρονόμους και η σχετική εκκρεμής δίκη καταργείται. Συναινετικό διαζύγιο. Αν ο ένας σύζυγος αποβιώσει πριν τη δεύτερη συζήτηση, δεν αποστερεί από το σύζυγο που επιζεί
τα δικαιώματα του. Αν ο θάνατος μετά τη δεύτερη συζήτηση, ο σύζυγος στερείται από
τα δικαιώματα του. Πολιτικός γάμος. Προϋποθέσεις για να είναι έγκυρος. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1822
του ΑΚ: «Το κληρονομικό δικαίωμα, καθώς και το δικαίωμα στο εξαίρετο του συζύγου που επιζεί, αποκλείονται αν ο κληρονομούμενος, έχοντας βάσιμο λόγο διαζυγίου, είχε ασκήσει την αγωγή διαζυγίου κατά του συζύγου του¨.
Ως λόγος διαζυγίου στην ως άνω
διάταξη θεωρείται το προβλεπόμενο από
τα άρθρα 1439 και 1440ΑΚ, όπως ισχύουν μετά το ν.1329/1983, διαπλαστικό
δικαίωμα του ενός από τους συζύγους
κατά του άλλου να επιφέρει τη λύση του
γάμου τους με δικαστική απόφαση, μετά
από άσκηση αγωγής.
Ο λόγος του διαζυγίου δεν είναι
ήδη απαραίτητο να οφείλεται σε υπαιτιότητα του συζύγου που επιζεί, γιατί δεν
την απαιτεί η πιο πάνω διάταξη που είναι
εναρμονισμένη με την διάταξη του άρθρου 1439ΑΚ, η οποία αποσυνδέει την
υπαιτιότητα από το λόγο του διαζυγίου.
Εξάλλου επειδή με το θάνατο του
ενός από τους συζύγους η περί διαζυγίου εκκρεμής δίκη καταργείται (άρθρο
286ΚΠολΔ)και αφού η περί διαζυγίου
αγωγή δεν μεταβιβάζεται στους κληρονόμους, οι κληρονόμοι του συζύγου που

απεβίωσε, για να επιτύχουν τον αποκλεισμό από την κληρονομία του του συζύγου που επιζεί, πρέπει να εγείρουν την
αγωγή για το βάσιμο του λόγου διαζυγίου της αγωγής.
Μολονότι όμως η διάταξη του άρθρου 1822ΑΚ αναφέρεται σε μόνη την
άσκηση της αγωγής διαζυγίου ως προϋπόθεση της εφαρμογής της, ομόφωνα
γίνεται δεκτό ότι αυτή εφαρμόζεται κατ΄
αναλογία και όταν οι δύο σύζυγοι με κοινή τους συμφωνία ζητούν να λυθεί ο γάμος τους με συναινετικό διαζύγιο.
Προκειμένου λοιπόν ν’ αποκλειστεί ο σύζυγος που επιζεί από τα πιο
πάνω δικαιώματα του, πρέπει να έχουν
πληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις για την
απαγγελία διαζυγίου με αυτόν τον τρόπο.
Έτσι δεν αρκεί μόνο να έχει υποβληθεί
κοινή αίτηση από τους συζύγους, αλλά
να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις
που αναφέρει το άρθρο 1441 ΑΚ.
Ιδίως πρέπει να έχει δηλωθεί η
συναίνεση των συζύγων κατά τη δεύτερη συνεδρίαση του δικαστηρίου. Τυχόν
θάνατος ενός εκ των συζύγων πριν δηλωθεί και για δεύτερη φορά η συναίνεση
τους ενώπιον του δικαστηρίου, δεν απο-
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στερεί το σύζυγο που επιζεί από τα προαναφερόμενα δικαιώματα του.
Επομένως μόνο σε περίπτωση
θανάτου μετά το χρόνο κατά τον οποίο
δηλώθηκε τη δεύτερη φορά η συναίνεση
των συζύγων ενώπιον του δικαστηρίου
και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋοποθέσεις του άρθρου 1441 ΑΚ, μπορεί
να στερηθεί ο σύζυγος που επιζεί από
τα δικαιώματα του αυτά (ΑΠ 766/2004
ΕλΔ 46, 454, ΑΠ 432/94 ΕλΔ 36,173,
ΑΠ 1281/93 ΕλΔ 36, 124, ΕΑ 864/2002
ΕλΔ 43, 818 ΕΑ 1714/2000 ΕλΔ 42, 793,
Α.Γεωργιάδη Μ. Σταθόπουλου «Αστικός
Κώδιξ» άρθρο 1822, σ. 422 αρ.9, Κ.Παπαδόπουλου «Αγωγές Κληρονομικού δικαίου έκδ. 1994, τόμος Α΄, σ. 340 επ.).
Για την τέλεση του πολιτικού γάμου απαιτούνται :α)σύγχρονη δήλωση
των μελλονύμφων ότι συμφωνούν στην
τέλεση του, ως βασική και αναγκαία προϋπόθεση σύναψης του γάμου αυτού, β)
δημόσια και πανηγυρική διατύπωση της
προαναφερόμενης δήλωσης ενώπιον
του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας του τόπου της τέλεσης, ως οργάνου που ορίστηκε για τη διαπίστωση
τήρησης της άνω διατύπωσης με τη σύνταξη της σχετικής προς τούτο πράξης
και γ)παρουσία δύο μαρτύρων κατά τη
δήλωση αυτή των μελλονύμφων.
Για τις συνέπειες παραβάσεων ή
παραλείψεων που έγιναν κατά την τέλεση
του γάμου, αναφέρεται στην παραπάνω
διάταξη του άρθρου 1372ΑΚ, α) ότι άκυρος είναι ο γάμος «μόνο» αν λείπουν οι
ουσιαστικές προϋποθέσεις ή συντρέχουν
τα κωλύματα των διατάξεων που μνημονεύονται, β)ό,τι ειδικώτερα για τον πολιτικό γάμο, αρκεί για το έγκυρο αυτού η
δήλωση του άρθρου 1367 προς το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή
το νόμιμο αναπληρωτή τους, έστω και
αν έχουν παραλειφθεί οι άλλοι όροι της
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τέλεσής του και γ) ότι ανυπόστατος είναι
ο γάμος μόνο όταν δεν τηρήθηκε «καθόλου» ο ένας από τους τύπους που προβλέπονται στο άρθρο 1367, περίπτωση
που, κατά λογικό συμπέρασμα, συντρέχει π.χ. όταν ελλείπει η τελετή του γάμου, οπότε λείπει και η κατά την άνω διάταξη απαιτούμενη δήλωση της συναίνεσης των μελλονύμφων ή όταν διατυπώθηκε αυτή ενώπιον προσώπου διαφορετικού και άσχετου εκείνων που ορίζονται
στη διάταξη αυτή, ενώ αν έγινε η τελετή,
αλλά χωρίς π.χ. την απαιτούμενη δήλωση
της συναίνεσης των μελλονύμφων, λείπει η προϋπόθεση της συμφωνίας (άρθρο 1350 ΑΚ) και ο γάμος είναι άκυρος.
Ειδικότερα σχετικά με τη σύγχρονη δήλωση των μελλονύμφων ότι συμφωνούν στην τέλεση του πολιτικού γάμου, ως βασική και αναγκαία προϋπόθεση σύναψης του γάμου αυτού, από τις
άνω διατάξεις συνάγεται ότι πρόκειται για
μια δήλωση του άντρα και μια σύγχρονη δήλωση της γυναίκας που παντρεύονται. Η θέση σε ισχύ, η σύναψη του πολιτικού γάμου, βασίζεται τελικά στη σύμπτωση, δηλ. στη συμφωνία των δηλώσεων βούλησης των προσώπων που
παντρεύονται.
Στον πολιτικό γάμο η δήλωση
κατά την τελετή είναι ρητή, σύμφωνα και
με τη διαδικασία που ρυθμίζει λεπτομερειακά το π.δ. 391/1982 για τη γαμήλια
τελετή. Πάντως και αν δεν προβλέπεται
ρητή δήλωση, αυτή συνάγεται από μόνη
την παρουσία των μελλονύμφων στην
τελετή. Η παρουσία στη θρησκευτική τελετή εκφράζει έμμεσα αλλά πανηγυρικά,
καλλίτερα από οτιδήποτε άλλο τη θέληση
των μελλονύμφων να τελέσουν το γάμο.
Τούτο ισχύει και για τον πολιτικό γάμο.
Εξάλλου με βάση τις ρυθμίσεις
του νόμου είναι φανερό ότι δεν επηρεάζει το κύρος του γάμου η τυχόν έλλει-
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ψη δημοσιότητας και πανηγυρικότητας ή
τυχόν απουσία μαρτύρων, εφόσον αποδεικνύεται η δήλωση προς το δήμαρχο ή
τον πρόεδρο της κοινότητας. Μόνο στο
μέτρο που η έλλειψη πανηγυρικότητας
θα μπορούσε να δημιουργήσει αμφιβολίες για το αν οι μελλόνυμφοι ή ένας απ΄
αυτούς έκαναν τη σχετική δήλωση ή καταλάβαιναν το νόημα της γεννιέται θέμα
ακυρότητας του γάμου από έλλειψη της
συμφωνίας (ΑΠ 547/90 ΕΕΝ 1991,117,
Α. Γεωργιάδη - Μ. Σταθόπουλου ο.π.
άρθρο 1350 αρ. 11 επ.,γνωμοδότηση Γ.
Κουμάντου ΕλΔ 30, 1298).
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του
άρθρου 1 του π.δ. 391/1982 «Τρόπος τέλεσης πολιτικού γάμου - Άδειες γάμου» :
«1. Το καθένα από τα πρόσωπα που επιθυμούν να τελέσουν γάμο μεταξύ τους με
όποιον από τους τύπους που ορίζονται
από το άρθρο 1367 του Αστικού Κώδικα απευθύνει πριν από την τέλεση του
γάμου στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της
κοινότητας της κατοικίας του αίτηση, με
την οποία ζητεί να του χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 1368 του Αστικού Κώδικα άδεια 2. Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία,
που αναγράφονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1368 του Αστικού
Κώδικα, τόσο αυτού ή αυτής που την
υποβάλλει όσο και του άλλου προσώπου, με το οποίο πρόκειται να γίνει ο
γάμος, 3. Μαζί με την αίτηση των προηγουμένων παραγράφων υποβάλλονται
υποχρεωτικά : α)……. γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/1969 ότι δεν συντρέχει
στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο πρόσωπο του αιτούντος ή στις σχέσεις του
με το άλλο πρόσωπο με το οποίο αυτός
πρόκειται να τελέσει γάμο, κανένα από
τα κωλύματα των άρθρων 1354, 1356,
1357, 1359, 1360, 1362, και 1365 του
Αστικού Κώδικα, δ) για την περίπτωση
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που ο ένας των μελλονύμφων είναι αλλοδαπός αντί της υπεύθυνης δήλωσης του
Ν. 105/1969, βεβαίωση από την οικεία
Προξενική ή άλλα αρμόδια Αρχή περί του
ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει
γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός…».
Από την ένορκη κατάθεση της
μάρτυρα απόδειξης, που εξετάσθηκε
ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, η οποία (κατάθεση) περιέχεται στα
ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά και από όλα ανεξαιρέτως τα
έγγραφα, τα οποία επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, μεταξύ
των οποίων και οι προσκομιζόμενες και
επικαλούμενες από τους εκκαλούντες
υπ’ αριθμ. 5620/16-9-2003 και 6187/282-2005 ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων
ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πατρών Ι.Κ και υπ’ αριθμ. 18674/20-6-2003
ένορκη βεβαίωση μάρτυρα ενώπιον της
Συμβολαιογράφου Πατρών Ε.Ρ, που λήφθηκαν στα πλαίσια προηγηθεισών δικών μεταξύ των διαδίκων και λαμβάνονται υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών
τεκμηρίων (ΑΠ 55/95 ΕΕΝ 1996,101, ΑΠ
111/91 ΕλΔ 33, 816), αποδείχτηκαν τα
ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι
ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες είναι τέκνα και συγκληρονόμοι του Ι.Α, που απεβίωσε στις 7-11-2002 στο Ρίον Αχαΐας,
κατοίκου εν ζωή Αγίου Βασιλείου Ρίου,
από το νόμιμο γάμο του με τη Χ, το γένος Σ.Β, ο οποίος γάμος λύθηκε με διαζύγιο το έτος 1998. Η εναγόμενη και ήδη
εφεσίβλητη, η οποία είναι ρωσικής υπηκοότητας και κατοικούσε στην Αγία Πετρούπολη, γνωρίστηκε με τον Ι.Α στις αρχές του έτους 2001 μέσω του διαδικτύου,
έκτοτε δε διατηρούσαν συχνή επικοινωνία με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), που συντάσσονταν
στην αγγλική γλώσσα, την οποία κατείχαν και οι δύο, με αποτέλεσμα ν΄ ανα-
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πτυχθεί μεταξύ τους συναισθηματικός
δεσμός, που τους οδήγησε στην απόφαση να τελέσουν γάμο.
Προς τούτο η εναγόμενη ήλθε
στην Ελλάδα και στις 15-6-2001 υπέβαλαν αυτή και ο Ι.Α σχετικές αιτήσεις στο
Δήμο Ρίου, επισυνάπτοντας σ’ αυτές και
τα απαιτούμενα από το π.δ. 391/1982
δικαιολογητικά. Μεταξύ των δικαιολογητικών που υπέβαλαν αυτοί μαζί με τις
ανωτέρω αιτήσεις προκειμένου να τελεστεί ο γάμος τους, ήταν και δύο χωρίς
ημερομηνία υπεύθυνες δηλώσεις του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986, μία για τον
καθένα, στις οποίες δήλωσαν, μεταξύ
άλλων, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο
καθενός κανένα από τα κωλύματα των
άρθρων 1350, 1351, 1352, 1354, 1356,
1357 και 1360 ΑΚ.
Έτσι εκδόθηκαν από το Δήμαρχο Ρίου η υπ’ αριθμ. 10/23-6-2001 άδεια
γάμου επ’ ονόματι της εναγόμενης και η
υπ αριθμ. 11/23-6-2001 άδεια γάμου επ’
ονόματι του Ι.Α. Βάσει των αδειών αυτών
τελέστηκε στις 29-6-2001 ο πολιτικός γάμος του Ι.Α και της εναγόμενης, ενώπιον
του Αντιδημάρχου Ρίου Β.Π, με την παρουσία των μαρτύρων Ρ.Γ και Ι.Λ. Κατά
την τελετή του γάμου αυτού ο Ι.Α και η
εναγόμενη δήλωσαν πανηγυρικά, αυτοπρόσωπα, ρητά και ανεπιφύλακτα, χωρίς αίρεση ή προθεσμία, σύμφωνα με το
νόμο, ότι συμφωνούν να παντρευτούν.
Οι ενάγοντες ισχυρίστηκαν με
την αγωγή τους ότι κατά την ημερομηνία τέλεσης του ανωτέρω πολιτικού γάμου, ούτε η εναγόμενη γνώριζε την ελληνική γλώσσα, ούτε ο πατέρας τους και
ο άνω Αντιδήμαρχος γνώριζαν τη ρωσική γλώσσα και επομένως δεν υπήρχε η
απαιτούμενη από τη διάταξη του άρθρου
1367 ΑΚ πανηγυρική δήλωση του πατέρα τους και της εναγόμενης ότι συμφωνούν να παντρευτούν.
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Πλην όμως δεν αποδείχτηκε ότι
υπήρχε αδυναμία της εναγόμενης και
του Ι.Α να προβούν στις σχετικές δηλώσεις βούλησης για την τέλεση του γάμου
τους, αλλά και του Αντιδημάρχου που
συμμετείχε στη γαμήλια τελετή ν’ αντιληφθεί το νόημά τους, λόγω άγνοιας της
ελληνικής γλώσσας από την εναγόμενη
και της ρωσικής γλώσσας από τον Ι.Α
και τον Αντιδήμαρχο, αφού ούτε η μάρτυρας των εναγόντων κατέθεσε κάτι σχετικό, ούτε από κανένα άλλο αποδεικτικό
μέσο προκύπτει τούτο. Αντίθετα η εναγόμενη και ο Ι.Α συνεννοούνταν, όπως
προαναφέρθηκε, στην αγγλική γλώσσα,
την οποία κατείχαν και οι δύο και καθένας απ’ αυτούς είχε αντιληφθεί σωστά
τη δήλωση του άλλου, έστω και αν υποτεθεί, κάτι που δεν αποδείχτηκε, ότι ο
άνω Αντιδήμαρχος δεν ήταν σε θέση να
αντιληφθεί τη δήλωση της εναγόμενης.
Το γεγονός ότι οι ανωτέρω αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλαν η εναγόμενη και ο Ι.Α προς το
Δήμο Ρίου, δεν φέρουν ημερομηνία σύνταξης, ούτε αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε
να μην προκύπτει αν υποβλήθηκαν πριν
ή μετά την τέλεση του γάμου τους, όπως
ισχυρίζονται οι ενάγοντες, δεν επηρεάζει
το κύρος του τελεσθέντος γάμου, αφού
στις υπ’ αριθμ. 10/23-6-2001 και 11/236-2001 άδειες γάμου αναφέρεται ότι οι
αιτήσεις υποβλήθηκαν στις 15-6-2001,
ενώ από τις ίδιες τις αιτήσεις προκύπτει
ότι με αυτές υποβλήθηκαν από τους μελλόνυμφους συνημμένα και οι υπεύθυνες
δηλώσεις που απαιτεί το π.δ. 391/1982.
Εξάλλου δεν ήταν αναγκαία η
υποβολή εκ μέρους της εναγόμενης,
η οποία ήταν αλλοδαπή, της ανωτέρω
υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 391/1982,
που προαναφέρθηκε, οπότε είναι αδιάφορο πότε συμπληρώθηκε και αν συ-
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μπληρώθηκε από την ίδια ή όχι, όπως
ισχυρίζονται οι ενάγοντες.
Επομένως ο τελεσθείς μεταξύ του
Ι.Α και της εναγόμενης πολιτικός γάμος
δεν είναι ούτε ανυπόστατος, αφού έλαβε χώρα η τελετή του γάμου, ούτε άκυρος, αφού οι δηλώσεις τους περί τέλεσης αυτού έγιναν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1367 ΑΚ.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι η εναγόμενη είχε τελέσει προηγούμενο γάμο
στη Ρωσία με το Ρώσο υπήκοο Ί.Ν του
Β. Ο γάμος αυτός όμως είχε λυθεί στις
9-3-2000, σύμφωνα με την από 28-22000 απόφαση του Δικαστηρίου Οκτιάμπρσκι περιφέρειας Αντμιραλτέισκι της
Αγίας Πετρούπολης και η λύση του καταχωρήθηκε στις 15-3-2000 στα σχετικά ληξιαρχικά μητρώα λύσης γάμου με
αριθμό 317, όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθμ. 77866-2/2 ληξιαρχική πράξη
λύσης γάμου, που προσκομίζεται σε επίσημη μετάφραση και φέρει την επισημείωση (apostille) της Σύμβασης της Χάγης
της 5ης Οκτωβρίου 1961.
Προκειμένου η εναγόμενη να τελέσει γάμο με τον Ι.Α, υπέβαλε προς το
Δήμο Ρίου την ως άνω ληξιαρχική πράξη
λύσης γάμου και επίσης, όπως απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου Ι παρ. 3
του π.δ. 391/1982 και την από 25-6-2001
βεβαίωση της αρμόδιας Πρεσβείας της
Ρωσίας στην Ελλάδα, η οποία Πρεσβεία
βεβαίωσε ότι η εναγόμενη δεν είναι παντρεμένη και ότι σύμφωνα με το νόμο της
Ρωσίας δεν υπάρχει κανένα νομικό κώλυμα για το δεύτερο γάμο της.
Από τα ανωτέρω έγγραφα αποδεικνύεται ότι δεν υφίστατο ο προηγούμενος γάμος της εναγόμενης κατά τη σύναψη του πολιτικού γάμου της με τον Ι.Α
ο και επομένως δεν συνέτρεχε το εκ του
άρθρου 1354 ΑΚ κώλυμα και δεν είναι
άκυρος εξ αυτού του λόγου ο πολιτικός
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γάμος τους. Το γεγονός δε ότι η ανωτέρω βεβαίωση έχει ημερομηνία έκδοσης
μεταγενέστερη της υπ’ αριθμ. 10/2001
άδειας γάμου που εκδόθηκε επ’ ονόματι της εναγόμενης, δεν ασκεί έννομη
επιρροή, αφού κατά το χρόνο τέλεσης
του ανωτέρω πολιτικού γάμου είχε ήδη
προσαχθεί στο Δήμου Ρίου.
Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε στη
νομική σκέψη, για το έγκυρο του πολιτικού γάμου, αρκεί η δήλωση του άρθρου
1367 ΑΚ προς το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή το νόμιμο αναπληρωτή τους, έστω και αν έχουν παραλειφθεί
οι άλλοι όροι της τέλεσης του. Οι ενάγοντες ισχυρίστηκαν με την αγωγή τους ότι η
προαναφερόμενη βεβαίωση της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα δεν πιστοποιεί το αμετάκλητο της λύσης του προηγουμένου γάμου που είχε τελέσει η εναγόμενη στη Ρωσία, εφόσον δεν προσκομίστηκε
η δικαστική απόφαση που έλυσε το γάμο
αυτό, η οποία έπρεπε να είχε αποκτήσει
ισχύ δεδικασμένου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και επομένως δεν αποδεικνύεται ότι ο προηγούμενος γάμος της εναγόμενης λύθηκε αμετάκλητα και έτσι υπάρχει
το εκ του άρθρου 1354 ΑΚ κώλυμα, που
εμπόδιζε την τέλεση του πολιτικού γάμου
της με τον πατέρα τους.
Η προαναφερθείσα όμως διάταξη
του άρθρου 1 παρ. 3 του π.δ. 391/1982
απαιτεί στην περίπτωση του πολιτικού
γάμου, σε περίπτωση που ένας εκ των
μελλονύμφων είναι αλλοδαπός, μόνο την
προσκόμιση βεβαίωσης από την οικεία
Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή περί
του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός
και όχι την προσκόμιση της απόφασης
που λύει τυχόν προηγούμενο γάμο του
και μάλιστα, να έχει αποκτήσει αυτή την
ισχύ δεδικασμένου στην Ελλάδα.
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Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη απόφαση του δέχτηκε τα ίδια και απέρριψε
την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη κατά
την κυρία βάση της, ορθά ερμήνευσε και

εφάρμοσε το νόμο και ορθά εκτίμησε τις
αποδείξεις και όσα αντίθετα υποστηρίζουν οι εκκαλούντες με τους σχετικούς
λόγους της έφεσής τους είναι αβάσιμα
και απορριπτέα.

903/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευτυχία Αναστασιάδου, Παναγής Καππάτος).
Γάμος. Ισχυρός κλονισμός του γάμου. Τα γεγονότα που μπορούν να συνιστούν το κλονιστικό γεγονός του γάμου πρέπει να συνδέονται με το πρόσωπο του εναγομένου ή
και των δύο συζύγων. Αν αφορά μόνο το πρόσωπο του ενάγοντος δεν γεννιέται λόγος
διαζυγίου. Υπαίτια γεγονότα: μοιχεία, διγαμία, εγκατάλειψη, επιβουλή της ζωής.
Τέτοιες πράξεις αλλά μη καταλογιστές είναι η μέθη όπως και όλες οι πράξεις που δεν
συνδέονται καθόλου με υπαιτιότητα π.χ. ψυχικές παθήσεις, επικίνδυνες ή αποκρουστικές αρρώστιες, ανικανότητα στις γενετήσιες σχέσεις. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση ένστασης του άρθρου 281 ΑΚ. Ανικανότητα εγκυμοσύνης της συζύγου. Ο
γάμος λύεται λόγω ισχυρού κλονισμού αφού δεν εξετάζεται η υπαιτιότητα για το λόγο
αυτό. Κατάχρηση δικαιώματος που απορρίπτεται. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 1439 παρ.1 ΑΚ,
όπως ισχύει μετά τον Ν. 1329/1983, καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσον ισχυρά από
λόγο, που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε
βάσιμα εξακολούθηση της έγγαμης σχέσεως να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα.
Με την διάταξη αυτή καθιερώνεται
ως λόγος διαζυγίου ο αντικειμενικός κλονισμός της έγγαμης σχέσης και προσδιορίζονται γενικά όρια εντός των οποίων θα
κινηθεί ο δικαστής χωρίς να τίθεται η υπαιτιότητα ως βάση του ισχυρού κλονισμού.
Συνεπώς, τα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν ισχυρό κλονισμό,
μπορεί να είναι και ανυπαίτια ή ακόμη
και μη καταλογιστά, δεν έχει δε σημασία ποιος από τους συζύγους δημιούργησε, πρώτος, τον λόγο κλονισμού της

έγγαμης συμβίωσης. Το κλονιστικό γεγονός ή η κατάσταση, πρέπει να συνδέεται με το πρόσωπο του εναγομένου ή και
των δύο συζύγων και συνεπώς αν αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του ενάγοντος, δεν γεννάται λόγος διαζυγίου,
παρά το γεγονός ότι ο γάμος έχει απονεκρωθεί και δεν υπάρχει στην ουσία.
Η έννοια του κλονιστικού γεγονότος, δηλαδή του λόγου που αφορά «το
πρόσωπο του εναγομένου συζύγου ή
και των δύο συζύγων» είναι πολύ ευρύτερη από την έννοια της «υπαιτιότητας»
του προϊσχύσαντος δικαίου και περιλαμβάνει τόσον τα γνησίως υπαίτια γεγονότα όπως είναι π.χ η μοιχεία, η διγαμία, η
εγκατάλειψη, η επιβουλή της ζωής, η βάναυση συμπεριφορά κλπ. και τις υπαίτιες
‚ αλλά μη καταλογιστές πράξεις, όπως είναι η μέθη, όσον και τις καταστάσεις, που
δεν συνδέονται καθόλου με υπαιτιότητα,
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όπως είναι οι ψυχικές παθήσεις, οι επικίνδυνες ή αποκρουστικές αρρώστιες,
οι ανικανότητες στις γενετήσιες σχέσεις
κλπ. [ΑΠ 1301/2005 Ελ.Δνη 48.1038, ΑΠ
670/2001 ΕλλΔνη 42.1562].
Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ απαγορεύουσα την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, αποσκοπεί στην καταπολέμηση της κακοπιστίας και ανηθικότητας κατά την ενάσκηση
κάθε δικαιώματος, ώστε έχει εφαρμογή
και επί δικαιωμάτων, που στηρίζονται σε
διάταξη δημοσίας τάξεως.
Επομένως, έχει εφαρμογή και επί
ασκήσεως αγωγής διαζυγίου άρθρο 1439
εδαφ. α΄ ΑΚ, λόγω κλονισμού της έγγαμης
σχέσης από κλονιστικά περιστατικά αναγόμενα στο πρόσωπο του εναγομένου.
Για την θεμελίωση, όμως της ανωτέρω ενστάσεως κατά αγωγής διαζυγίου δεν αρκούν οι οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις του διαζυγίου εις βάρος των συζύγων
ή των τέκνων τους, που άλλωστε επέρχονται από την φύση του διαζυγίου αυτή καθ΄
εαυτή ‚ αλλά απαιτείται οι επιπτώσεις αυτές
να εκφεύγουν των συνήθων και αυτονόητων και να, οδηγούν, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα και της σοβαρότητάς τους,
στην δημιουργία καταστάσεως προφανώς
υπέρμετρα σκληρής για τον εναγόμενο
σύζυγο ή τα τέκνα των διαδίκων, ώστε να
επιβάλλεται για την αποτροπή τους ή διατήρηση του γάμου [ΑΠ 943/2003 ΕλλΔνη
45.1618, ΑΠ 1203/2005 ΕλλΔνη 46.1074].
Αποδείχθηκαν, πλήρως, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο,
κατά τους Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις 30/12/1989, στην
πόλη Ντάρμστατ της Γερμανίας. Ο γάμος
αυτός ήταν πρώτος για τον ενάγοντα και
δεύτερος για την εναγομένη, η οποία είχε
ήδη αποκτήσει ένα τέκνο. Από το γάμο
τους αυτό οι διάδικοι δεν απέκτησαν τέκνα.
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Ο ενάγων είχε εκδηλώσει πριν
από την τέλεση του γάμου τους την επιθυμία του να αποκτήσουν τέκνα γεγονός άλλωστε, που είχε γνωστοποιήσει
στην εναγομένη. Ήδη πριν από την τέλεση του γάμου των διαδίκων, η εναγομένη είχε καταστεί έγκυος πλην, όμως,
ευρισκομένη στον τρίτο μήνα κυήσεως,
απέβαλε ένα μήνα πριν από την τέλεση
του γάμου τους. Το ίδιο συνέβη και μετά
τον γάμο, όπου είχε καταστεί δύο φορές
έγκυος, πλην, όμως απέβαλε και πάλι.
Εξ αιτίας του γεγονότος αυτού η εναγομένη υπεβλήθη σε γυναικολογικές εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι έπασχε
από εξαρτηματίτιδα δευτερογενούς στείρωσης και απόφραση σαλπίγγων.
Για τον λόγο αυτόν υπεβλήθη σε εγχείρηση με λαπαροτομή, στις
27/11/1990, στην Γερμανία, όπως προκύπτει από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη σε επίσημη μετάφραση από
11.12.1991 ιατρική βεβαίωση, ενώ η μετεγχειρητική της πορεία εξελίχθηκε ομαλά και πήρε εξιτήριο στις 8.12.1990 .
Στην συνέχεια προέβη σε επανεξέταση ‚ όπου μετά την διενέργεια υσεροσαλπιγγογραφίας διαπιστώθηκε υποτροπιάζουσα υδροσαλπιγγίτιδα άμφω, η
οποία έχρηζε αντιμετώπισης με αντιφλεγμονώδη, αντιβιοτικά και με νέα λαπαροτομή. Πλην, όμως, η εναγομένη, ενώ ακολούθησε την φαρμακευτική αγωγή, που
της συνεστήθη, δεν υπεβλήθη σε νέα
λαπαροτομή, λόγω κινδύνων στην υγεία
της, εξ αιτίας προβλήματος που αντιμετώπισε κατά την πρώτη λαπαροτομή, από
την νάρκωση, και για την δεύτερη αυτή
λαπαροτομή, έπρεπε να συναινέσουν εγγράφως οι οικείοι της δηλαδή ο σύζυγός
της, πράγμα που δεν συνέβη.
Κατά τον μήνα Οκτώβριο έτους
1995 σι διάδικοι αναχώρησαν από την
Γερμανία και εγκατεστάθησαν στην Ελ-
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λάδα, στο Χωριό Τρωϊαννάτα Κεφαλληνίας .Οι προσπάθειες της εναγομένης
για την αντιμετώπιση του γυναικολογικού
της προβλήματος, προκειμένου να τεκνοποιήσει συνεχίστηκαν και στην Ελλάδα, με συνεχείς επισκέψεις σε γιατρούς
στην Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.
Τελικά, οι διάδικοι αποφάσισαν
να προσπαθήσουν να αποκτήσουν τέκνο με εξωσωματική γονιμοποίηση, που
τους συνέστησε ο Ιατρός – Γυναικολόγος
Χ. Υπεβλήθηκαν αρχικά και οι δύο τους
στις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, στην συνέχεια, όμως, δεν συνέχισαν την θεραπευτική αγωγή, που τους συνεστήθη ‚
χωρίς να προκύψει από την αποδεικτική
διαδικασία ο λόγος της διακοπής αυτής.
Το γεγονός της ανικανότητας της
εναγομένης προς απόκτηση τέκνων, παρά
την σφοδρή επιθυμία του ενάγοντος προκάλεσε φυσική και ψυχική απομάκρυνση
των διαδίκων και κλόνισε ισχυρά την έγγαμη σχέση αυτών‚ ήδη δε τουλάχιστον από
τον χρόνο άσκησης της αγωγής και μέχρι
την συζήτηση αυτής ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου διαμένουν χωριστά,
εντός της συζυγικής στέγης και ειδικότερα ο ενάγων στο ισόγειο αυτής και η εναγομένη στον πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο. Βάσιμα δε η εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης αποβαίνει αφόρητη για
τον ενάγοντα, από λόγο που αφορά στο
πρόσωπο της εναγομένης.
Ο ισχυρισμός της εναγομένης
ότι προέβη σε κάθε ιατρικώς επιβεβλημένη ενέργεια, προκειμένου να αποκτήσει τέκνα και ότι παρά τις προσπάθειές
της τούτο δεν κατέστη δυνατόν και συνεπώς δεν την βαρύνει υπαιτιότητα ουδεμία επιρροή ασκεί στην έκβαση της
προκειμένης δίκης, καθόσον σύμφωνα
με τα προεκτεθέντα στην μείζονα σκέψη
αυτής της απόφασης, για την λύση του
γάμου, είναι πλέον αδιάφορο αν ο κλο-
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νισμός οφείλεται σε υπαίτιο ή ανυπαίτιο κλονιστικό γεγονός, αναγόμενο στο
πρόσωπο του εναγομένου ή και αμφοτέρων των συζύγων, αρκεί ότι είναι αντικειμενικά πρόσφορο να επιφέρει κλονισμό στην σχέση του γάμου ‚τον οποίο
πράγματι επέφερε στην συγκεκριμένη
περίπτωση ώστε η εξακολούθηση της
έγγαμης συμβίωσης να αποβαίνει αφόρητη για τον ενάγοντα, στην προκειμένη
δε περίπτωση η ανικανότητα της εναγομένης προς τεκνοποΐα μη οφειλόμενη σε
υπαιτιότητά της, επέφερε πράγματι τον
κλονισμό την έγγαμη συμβίωση των διαδίκων συζύγων, ώστε η εξακολούθηση
αυτής να αποβαίνει αφόρητη για τον ενάγοντα, λαμβάνοντας υπόψη την σφοδρή
του επιθυμία να αποκτήσει τέκνα
Το πρωτοβάθμιο, επομένως, Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του δέχθηκε ως κατ’ ουσίαν βάσιμη την αγωγή και απήγγειλε την
λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου,
για ανυπαίτιο λόγο που αφορά το πρόσωπο της εναγομένης, δεν έσφαλε στην
εκτίμηση των αποδείξεων και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τον δεύτερο λόγο
εφέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Η εναγομένη και ήδη εκκαλούσα
προέβαλε παραδεκτώς πρωτοδίκως και
επαναφέρει με τον πρώτο λόγο της εφέσεως, την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος του ενάγοντος και
ήδη εφεσιβλήτου προς διάζευξη, ισχυριζόμενη ότι ο τελευταίος γνώριζε από το
έτος 1991 την ανικανότητά της να τεκνοποιήσει και μέχρι την άσκηση της αγωγής ‚ ήτοι για χρονικό διάστημα δέκα πέντε [15] ετών είχε αποδεχθεί την διαμορφωθείσα οικογενειακή κατάσταση και δεν
θεωρούσε, ως πρόβλημα, στις μεταξύ
τους σχέσεις, την ανυπαρξία απογόνου,
δεδομένου ότι αν το θεωρούσε ως πρόβλημα δεν θα ανεχόταν επί 15 περίπου
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έτη την εκ μέρους της προσβολή του ενάγοντος ότι δήθεν αυτός έχει πρόβλημα
στειρότητας, δεν θα ζητούσε και δεν θα
λάμβανε από την ενάγουσα τα χρήματα
που εισέπραξε αυτή από την εκποίηση
του μοναδικού της περιουσιακού στοιχείου στην Γερμανία, ενσωματώνοντας
αυτά στην δική του περιουσία, με αποτέλεσμα η ίδια να στερείται οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, να βρίσκεται
σε μεγάλη ηλικία, πάμπτωχη και άνεργη.
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Τα περιστατικά αυτά και αληθή
υποτιθέμενα δεν εμπίπτουν στην έννοια
των ιδιαίτερα δυσμενών και ακραίων συνεπειών της λύσεως του γάμου για την
εναγομένη, ώστε να επιβάλλεται η διατήρηση τούτου [γάμου], δεν συνιστούν ιδιαίτερη σκληρότητα, αλλά αναμενόμενες
συνέπειες ενός διαζυγίου, σύμφωνα με
προεκτεθέντα στην μείζονα σκέψη αυτής της απόφασης. Συνεπώς η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη.
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5. kληρονομικο δικαιο
10/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κομνηνός, Δημήτριος Τσαούσογλου).
Νόμιμη μοίρα. Δωρεά εν ζωή του κληρονομούμενου που υπολογίζεται στην κληρονομία.
Στην περίπτωση της γονικής παροχής, υπολογίζεται ως δωρεά μόνο ως προς το ποσό που
υπερβαίνει το μέτρο το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις. Όταν με αγωγή μέμψης προσβάλλεται γονική παροχή που έγινε προς μεριδούχο, τότε πρέπει για το ορισμένο της αγωγής,
να εκτίθεται ποια είναι τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η γονική παροχή είναι δωρεά στο σύνολο της ή μερικώς, δηλαδή υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις
που κρίνεται σε κάθε περίπτωση με ορισμένα κριτήρια (αριθμός τέκνων κλπ.). Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 1825 και 1831 έως 1834 ΑΚ
προκύπτει, ότι ο προσδιορισμός του ποσοστού της νόμιμης μοίρας επιτυγχάνεται
είτε με τη διαίρεση του ποσοστού της εξ
αδιαθέτου κληρονομικής μερίδας δια του
αριθμού 2, είτε με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1831 έως 1834 Α.Κ.
Εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 1835 παρ.1 του ίδιου Κώδικα 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
κληρονομουμένου δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα.
Τέλος, με τη διάταξη του άρθρου
1509 εδ. α΄ του ίδιου Κώδικα ορίζεται,
ότι η παροχή περιουσίας στο τέκνο από
οποιονδήποτε γονέα του, είτε για τη δημιουργία ή τη διατήρηση της οικονομικής
ή οικογενειακής αυτοτέλειας είτε για την
έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος, αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το
ποσό που υπερβαίνει το μέτρο, το οποίο
επιβάλλουν οι περιστάσεις.
Από το συνδυασμό των αμέσως

πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι σε
μέμψη υπόκεινται μόνο οι δωρεές, οι οποίες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
1831 παρ.2 ΑΚ, προστίθενται στην κληρονομία, όπως αυτό ορίζεται ειδικότερα στη
διάταξη του άρθρου 1835 του ίδιου Κώδικα. Το γεγονός ότι η παροχή του γονέα
προς το τέκνο, κατά τη ρητή διάταξη του
άρθρου 1509 εδ. α΄ ΑΚ, δεν αποτελεί δωρεά όταν είναι μέσα στα όρια που επιβάλλουν οι περιστάσεις, έχει ως συνέπεια, ότι
η τελευταία δεν προσβάλλεται ως άστοργη
έστω και αν θίγει την νόμιμη μοίρα, αφού,
κατά τη διάταξη του άρθρου 1835 Α.Κ, σε
μέμψη υπόκεινται μόνο οι δωρεές.
Με τα δεδομένα αυτά, όταν με
αγωγή μέμψης προσβάλλεται γονική παροχή που έγινε προς μεριδιούχο για τη
δημιουργία οικονομικής και οικογενειακής αυτοτέλειας του, κατά την έννοια του
άρθρου 1509ΑΚ, πρέπει, για να είναι ορισμένη η αγωγή αυτή, να εκτίθενται σαφώς
τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει, ότι
η γονική παροχή είναι δωρεά στο σύνολο της ή μερικώς, δηλαδή ότι υπερβαίνει
το μέτρο, το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις, το οποίο κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με βάση την περιου-
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σιακή κατάσταση των γονέων, τον αριθμό των τέκνων, τις ανάγκες του τέκνου,
την οικονομική κατάσταση των άλλων τέκνων κ.τ.λ (ΑΠ 518/2006 ΕλλΔνη 48.481,
ΕφΑθ 906/1993 ΕλλΔνη 37.1135, ΕφΑθ
1398/2002 ΕλλΔνη 46.256).
…..Όμως, με το προεκτεθέν περιεχόμενο η κρινόμενη αγωγή περί μέμψης
άστοργης δωρεάς είναι αόριστη και, συνεπώς, απορριπτέα, διότι δεν εκτίθενται
σ’ αυτήν τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι η επίμαχη γονική παροχή είναι
δωρεά στο σύνολο της ή μερικώς, δηλαδή
ότι υπερβαίνει το μέτρο, το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις στη συγκεκριμένη πε-

ρίπτωση, αφού, κατά το άρθρο 1835 ΑΚ,
σε μέμψη υπόκεινται μόνον οι δωρεές.
Έσφαλε, λοιπόν, η εκκαλούμενη
απόφαση που έκρινε την αγωγή αυτή
ορισμένη και νόμιμη και πρέπει να εξαφανισθεί κατά τη διάταξη της, με την
οποία έγινε δεκτή η σωρευόμενη επικουρικώς αγωγή περί μέμψης άστοργης
δωρεάς καθώς και κατά τη διάταξη της
περί δικαστικής δαπάνης, και στη συνέχεια να κρατηθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο τούτο και να απορριφθεί η αγωγή για τον άνω τυπικό λόγο, αν και χωρίς ειδικό παράπονο για την αοριστία της
αγωγής αυτής.

71/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Θεοδωράτος, Ιωάννα Μουντάκη, Νέλλη Κωνσταντάκη-Χιόνη).
Αγωγή διανομής ακινήτου. Κάθε διανομή εξώδικη ή δικαστική περιέχει διάθεση και μάλιστα απαλλοτρίωση με αντάλλαγμα και συνεπώς προϋποθέτει κυριότητα επί των διανεμητέων αντικειμένων. Κληρονομούμαινα αντικείμενα είναι και εκείνα στα οποία ο κληρονομούμενως όταν ζούσε είχαι δικαίωμα νομής ή κατοχήςΧωρίς έννομη σημασία για την αγωγή διανομής ακινήτου το αναφερόμενο στην αγωγή περί κλήρου (1872 ΑΚ) που θεωρείται
ως αντικειμενικός κληρονόμος και εκείνα τα αντικείμενα στα οποία ο κληρονομούμενος κατά
το χρόνο του θανάτου του είχε δικαίωμα νομής ή κατοχής ακόμα και αν κατά το χρόνο που
ζούσε ο κληρονομούμενος είχε αποβληθεί. Δηλαδή στην αγωγή περί κλήρου δεν εξετάζεται η κυριότητα του κληρονομουμένου ως προς τη διανομή του ακινήτου. Ιόνιος Πολιτικός
Κώδικας. Στοιχεία που απαιτούνται για θανάτους προ της ισχύος του ΑΚ για να γίνει κάποιος κληρονόμος. Τριαντακονταετής παραγραφή (προ του Α.Κ.). Απαιτείται για τη κτήση κυριότητας συνεχής και αδιάκοπη δηλαδή ήσυχη και απαλλαγμένη βίας, δημόσια, δηλαδή φανερή, ασκούμενη απέναντι εκείνων που είχαν συμφέρον να γνωρίζουν.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1884, 1888, 798 επ. ΑΚ
που εφαρμόζονται και σε κοινωνία κατά
ιδανικά μέρη, η οποία υπήρχε κατά την
εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα
με το άρθρο 43 του Εισαγωγικού Νόμου
του Κώδικα αυτού, κάθε διανομή εξώδικη

ή δικαστική περιέχει διάθεση και μάλιστα
απαλλοτρίωση με αντάλλαγμα και συνεπώς προϋποθέτει κυριότητα επί των διανεμητέων αντικειμένων.
Ούτε συνηγορεί υπέρ της αντίθετης εκδοχής το άρθρο 1872 αριθ.1 του
Αστικού Κώδικα, το οποίο ορίζει ότι ως
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αντικείμενα της κληρονομίας κατά το προηγούμενο άρθρο θεωρούνται επίσης και
1) εκείνα στα οποία ο κληρονομούμενος
κατά το χρόνο του θανάτου του είχε δικαίωμα νομής ή κατοχής ακόμη και αν
είχε αποβληθεί όσο ζούσε γιατί η διάταξη
αυτή αναφέρεται αποκλειστικά στην περί
κλήρου αγωγή με την οποία ο κληρονόμος επικαλούμενος απλώς το κληρονομικό του δικαίωμα και την αμφισβήτηση
του δικαιούται να επιδιώξει την αναγνώριση του δικαιώματος του και την απόδοση της κληρονομίας ή κάποιου αντικειμένου της από εκείνον που κατακρατεί ως
κληρονόμος αντικείμενα της κληρονομιάς, χωρίς να είναι αναγκαία σε τέτοια
αγωγή η έρευνα και της κυριότητας του
επί των διανεμητέων αυτών (βλ.Κ.Παπαδόπουλου Αγωγές Εμπρ.Δικ. 1989 παρ.
212 σελ. 464 ΑΠ 1148/1980 ΝοΒ 29.527).
Εξάλλου για να είναι πλήρη σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ.1 ΚΠολΔ τα
θεμελιωτικά της αγωγής διανομής ακινήτων στοιχεία, όταν πρόκειται για διανομή ακινήτων που περιήλθαν στους διαδίκους από κληρονομία πρέπει να γίνεται επίκληση ότι ο κληρονομούμενος
ήταν κύριος των ακινήτων αυτών και ότι
μεταγράφηκε η δήλωση αποδοχής της
κληρονομίας, εφόσον ο κληρονομούμενος πέθανε μετά την εισαγωγή του
Αστικού Κώδικα (άρθρ. 1846 σε συνδ.
με 1198 και 1193 ΑΚ), εφόσον όμως ο
θάνατος του κληρονομούμενου επήλθε πριν από την εισαγωγή του Α.Κ. τότε
σύμφωνα με το άρθρο 92 Εισ.Ν.ΑΚ θα
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του προϊσχύσαντος δικαίου και ειδικότερα για τα
Ιόνια νησιά του Ιονίου Πολιτικού Κώδικα
(άρθρ. 663, 667) κατά τις οποίες για να
είναι ορισμένη η αγωγή πρέπει να αναφέρει ότι ο ενάγων ότι υπεισήλθε στην
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κληρονομία αποδεχόμενος ρητά αυτή
είτε σιωπηρά με την ανάμειξη του στην
κληρονομία και την ενέργεια των πράξεων επί αυτών που υποδηλώνουν την
πρόθεση του να είναι κληρονόμος.
Μόνο δε αν ο εναγόμενος αμφισβητήσει με τις προτάσεις του της πρώτης συζητήσεως την κυριότητα όχι μόνο
του ενάγοντος αλλά και του κληρονομουμένου και των πριν από αυτόν φερομένων κυρίων του κοινού υποχρεούται ο ενάγων κατ’ επιτρεπτή συμπλήρωση της αγωγής του σύμφωνα με το
άρθρο 224 ΚΠολΔ να καθορίσει με τις
προτάσεις του της ίδιας συζητήσεως και
τον τρόπο κτήσεως κυριότητας επί των
επιδίκων των προσώπων αυτών, ωσότου φθάσει σε πρωτότυπο τρόπο κτήσεως κυριότητας ή στην συμπλήρωση του
χρόνου χρησικτησίας, γιατί διαφορετικά
η αγωγή του απορρίπτεται ως αόριστη
(ΑΠ 406/1991 Ελ.Δνη 33.124, Εφ.Θεσ.
2277/1991 Αρμ.1991.1098).
Εξάλλου κατά μεν τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 593, 2092 και
2093 του Ιονίου Αστικού Κώδικα για την
κτήση κυριότητας ακινήτου με τριαντακονταετή παραγραφή απαιτείται διακατοχή συνεχής και αδιάκοπη δηλαδή ήσυχη και απαλλαγμένη βίας δημόσια, δηλαδή φανερή, ασκούμενη απέναντι εκείνων που είχαν συμφέρον να γνωρίζουν
για να αντείπουν στην ενέργεια των πράξεων διακατοχής, αναμφίβολα δηλαδή
ασκούμενη όχι με πράξη, που επιδέχονται διττή ερμηνεία ως προς τον χαρακτήρα τους και για λόγο κυριότητας δηλαδή ασκούμενη με διάνοια κυρίου, κατά
δε τον Αστικό Κώδικα για την κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία απαιτείται κατ’ άρθρο 1045 αυτού νομή για μια
εικοσαετία στο ακίνητο.
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78/2009
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Κουτσαντώνης, Ανδριάνα Λαμπίρη, Παρασκευή Ρήγα).
Δωρεά εν ζωή και γονική παροχή. Πότε υπολογίζονται για την εξεύρεση της νόμιμης
μοίρας. Δωρεά εν ζωή. Ανατρέπεται εφόσον η κληρονομιά που υπάρχει κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα. Γονική παροχή. Είναι δωρεά ως προς το ποσό που υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν
οι περιστάσεις. Σε μέμψη υπόκεινται μόνο οι δωρεές που σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 1831.2 ΑΚ προστίθεται στην κληρονομιά όπως αυτό ορίζεται στη διάταξη του
άρθρου 1835 ΑΚ. Αν η γονική παροχή είναι μέσα στα όρια που επιβάλλουν οι περιστάσεις δεν προσβάλλεται ως άστοργη έστω και αν θίγει την νόμιμη μοίρα. Περιστατικά.

Με τη διάταξη μεν του άρθρου
1835§1 του Αστικού Κώδικα ορίζεται, ότι
κάθε δωρεά εν ζωή του κληρονομουμένου, 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.
Τέλος, με τη διάταξη του άρθρου
1509 εδάφ. α΄ του πιο πάνω Κώδικα ορίζεται ότι η παροχή περιουσίας στο τέκνο από οποιονδήποτε γονέα του, είτε
για τη δημιουργία ή τη διατήρηση οικονομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας,
είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση
επαγγέλματος, αποτελεί δωρεά μόνο ως
προς το ποσό που υπερβαίνει το μέτρο,
το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις και
κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με βάση την περιουσιακή κατάσταση
των γονέων, τον αριθμό των τέκνων, τις
ανάγκες των τέκνων, την οικονομική κατάσταση των άλλων τέκνων κλπ.
Από το συνδυασμό των αμέσως πιο
πάνω διατάξεων προκύπτει ότι, σε μέμψη
υπόκεινται μόνο οι δωρεές, οι οποίες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1831§2
ΑΚ, προστίθενται στην κληρονομία, όπως

αυτό ορίζεται ειδικότερα στη διάταξη του
άρθρου 1835 του ίδιου Κώδικα, η οποία
δεν τροποποιήθηκε με το ν. 1329/1983.
Το γεγονός ότι η παροχή του γονέα προς
το τέκνο, κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου
1509 εδ. α΄ ΑΚ δεν αποτελεί δωρεά όταν είσαι μέσα στα όρια που επιβάλλουν οι περιστάσεις, έχει ως συνέπεια, ότι η τελευταία
δεν προσβάλλεται ως άστοργη, έστω και αν
θίγει τη νόμιμη μοίρα, αφού κατά τη διάταξη του άρθρου 1835 ΑΚ, σε μέμψη υπόκεινται μόνο οι δωρεές (βλ.ΑΠ 518/2006, ΝοΒ
2006 σελ. 1492).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των
άρθρων 496 επ, 512, 1825, 1831, 1835
και 1836 Α.Κ, σε συνδυασμό προς το
άρθρο 88 του ν. 1329/1983, προκύπτει
ότι οι αναγκαίοι κληρονόμοι μπορούν να
προσβάλουν τη δωρεά που έκανε ο κληρονομούμενος τα τελευταία δέκα χρόνια
πριν από το θάνατο του, καθό μέρος η
κληρονομιά που υπάρχει κατά το χρόνο
του θανάτου του δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα τους.
Κατ’ εξαίρεση δεν προσβάλλονται οι δωρεές που έγιναν από ιδιαίτερο
ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρεπείας. Ως ιδιαίτερο ηθικό καθήκον νοείται
εκείνο το οποίο, κάτω από ειδικές συν-
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θήκες, αποδεικνύεται ως επιβεβλημένο
από τις επιταγές της ηθικής. Στα πλαίσια των εν λόγω συνθηκών λαμβάνεται
υπόψη η περιουσία του δωρητή, η κοινωνική του θέση, καθώς και οι προσωπικές σχέσεις αυτού έναντι του δωρεοδόχου (ΑΠ 1527/2000-ΝΟΜΟΣ).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 13-8-2004 πέθανε στη Ναύπακτο, η Φ.Χ, κάτοικος εν ζωή
Ναυπάκτου, μητέρα των διαδίκων, χωρίς
ν’ αφήσει διαθήκη. Κατά το χρόνο του θανάτου της, κατέλιπε πλησιέστερους εξ αδιαθέτου συγγενείς της το σύζυγο της Κ. και
τις τρεις θυγατέρες της, την ενάγουσα, την
εναγόμενη και την Π, η οποία δεν είναι διάδικος, κατά το ¼ αδιαιρέτως τον καθένα.
Η αποβιώσασα μητέρα, με το υπ’ αριθ.
808/29-7-1988 συμβόλαιο της συμ/φου
Αθηνών Θ.Κ, που μεταγράφηκε νόμιμα,
μεταβίβασε (χωρίς αντάλλαγμα) στην εναγομένη θυγατέρα της Β, με γονική παροχή,
την ψιλή κυριότητα ενός οικοπέδου επιφάνειας 156,30 τμ. που βρίσκεται στην οδό
Νότη Μπότσαρη αριθ. 24 στη Ναύπακτο.
Στο οικόπεδο αυτό υπήρχε κτίσμα
(οικία αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο) συνολικού όγκου
557 κ.μ. και η Φορολογική Αρχή προσδιόρισε την αξία του συνολικά σε 11.279.000
δραχμές. Συνεκτίμησε δε τόσο την αξία
των ακινήτων στην περιοχή αυτή, όσο και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
του μεταβιβασθέντος ακινήτου, όπως είναι το είδος, η έκταση, η επιφάνεια και η
παλαιότητα του κτίσματος.
Η εκτίμηση αυτή αποδίδει περίπου και την αγοραία αξία του, η οποία
τότε (29-7-1988) ανερχόταν συνολικά σε
12.000.000 δραχμές. Η αξία δε της ψιλής κυριότητας, μετά την αφαίρεση της
αξίας της επικαρπίας, η οποία υπολογίζεται στα 3/10 της αξίας της πλήρους
κυριότητας, δεδομένου ότι η κληρονο-
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μουμένη κατά το χρόνο της παροχής
ήταν 66 ετών, ανέρχεται στις 8.400.000
δραχμές (12.000.000 : 10=1.200.000 Χ 3
=3.600.000 δραχμές η αξία της επικαρπίας και 12.000.000-3.600.000=8.400.000
η αξία της ψιλής κυριότητας).
Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι η πιο
πάνω προς την εναγομένη γονική παροχή της ψιλής κυριότητας του προαναφερομένου ακινήτου έγινε με σκοπό δημιουργίας οικογενειακής και οικονομικής
της αυτοτέλειας, όπως προβλέπεται από
τη διάταξη του άρθρου 1509 ΑΚ, χωρίς να
υπερβαίνει το μέτρο που επέβαλαν οι περιστάσεις, αφού αυτή (εναγομένη) ήταν
χωρίς περιουσία, σε ώριμη ηλικία γάμου
και η μητέρα διέθετε και άλλη περιουσία.
Ειδικότερα, εκτός από το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας επί της οικίας αυτής, αξίας τότε 3.600.000 δραχμών, ήταν
κυρία η μητέρα δύο αγροτεμαχίων αξίας τότε 2.000.000 δραχμών το καθένα
και διέθετε περιουσία σε μετρητά ύψους
3.000.000 δρχ. περίπου, σε συνδυασμό
δε με τις ήδη γινόμενες έως τότε χρηματικές παροχές προς την ενάγουσα και την
υπολειπόμενη περιουσία της, η προς την
εναγομένη θυγατέρα της γονική παροχή
δεν υπερέβαινε το μέτρο, που επέβαλαν
οι περιστάσεις.
Ειδικότερα, είχε προηγηθεί η πληρωμή διδάκτρων, προκειμένου να φοιτήσει η ενάγουσα - εφεσίβλητη, επί πενταετία, στο ιδιωτικό τότε εξατάξιο Γυμνάσιο του Αρσακείου Πατρών, εν αντιθέσει προς την εναγομένη, που περάτωσε το Δημόσιο εξατάξιο-Γυμνάσιο
στη Ναύπακτο. Το έτος 1987, είχε προηγηθεί η δωρεάν παροχή από τη μητέρα τους στην ενάγουσα του τιμήματος
των 300.000 δραχμών από την πώληση αγροτεμαχίου. Το έτος 1988, σε συνεννόηση με τη μητέρα τους, η δωρεάν
παροχή από τον πατέρα τους προς την
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ενάγουσα του τιμήματος των 6.000.000
δραχμών από την πώληση διαμερίσματος στη Ν. Σμύρνη Αττικής.
Επίσης, είχε προηγηθεί η τμηματική καταβολή και άλλων σημαντικών για
την εποχή (πριν από το 1988) χρηματικών ποσών τόσο από τον πατέρα, όσο
και από τη μητέρα των διαδίκων προς
την ενάγουσα, ύψους μέχρι τότε (1988)
1.000.000 δρχ. περίπου (βλ. τα προσκομιζόμενα από την εναγομένη αντίγραφα
γραμματίων εισπράξεως Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος, Πίστεως και Ιονικής).
Μετά την πώληση του ακινήτου
στη Ν. Σμύρνη, που ανήκε στον πατέρα και το ποσό του τιμήματος δόθηκε
στην ενάγουσα, η εναγομένη μίσθωσε
διαμέρισμα επίσης στην Ν. Σμύρνη επί
της οδού Ζαρίφη αρ. 6, όπου διέμενε με
τους γονείς και το μίσθωμα, μετά των
κοινοχρήστων και της αξίας αναλώσεως των παγίων παροχών πλήρωνε εξ
ιδίων η εναγομένη. Η τελευταία παρείχε
μόνη τις υπηρεσίες καθαριότητας, παρασκευής φαγητού, επιβλέψεως, πληρωμής ιατρικών υπηρεσιών (μεταγενέστερα) στους γονείς, που είχαν την βεβαιότητα, από τότε, ότι λόγω της αποδεδειγμένης προς αυτούς αγάπης, θα συνέχιζε την παροχή των φροντίδων.
Ο πατέρας τους, πριν από τον θάνατό του (28-7-06), νοσηλεύονταν οίκοι με
τη διαρκή παρουσία της εναγομένης, επιτηρείτο από δύο οικιακές βοηθούς (πρωί
- απόγευμα) και παρακολουθείτο ανελλιπώς από ιατρούς διαβητολόγο, δερματολόγο και παθολόγο. Η προς την εναγομένη
γονική παροχή έγινε από τη μητέρα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του πατέρα, μετά
εκτίμηση του γεγονότος ότι ήταν ανύπανδρη, αλλά και προς εξισορρόπηση, κατά
το δυνατό, των παροχών που είχε ήδη λάβει η ενάγουσα απ’ αυτούς.
Αυτή ήταν η πραγματική βούληση
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της μητέρας, η οποία είχε λάβει υπόψη
της όλα τα παραπάνω, ότι δηλαδή το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο - κληρονομιαίο ακίνητο του συζύγου της και πατέρα
των διαδίκων αντιστοίχως, διατέθηκε για
λογαριασμό της ενάγουσας και ότι η εναγομένη δεν είχε λάβει τίποτε άλλο, παρά
το γεγονός ότι τους φρόντιζε και περιέθαλπε και προχώρησε στην ένδικη γονική παροχή προς την εναγομένη, μέσα στα πλαίσια του δικαίου, χωρίς να αδικεί την ενάγουσα, όπως άλλωστε συμβαίνει σε παρόμοια περίπτωση, καθόσον ο κάθε γονέας ενεργεί πάντοτε με αίσθημα δικαίου.
Επιπρόσθετα, η εν λόγω γονική
παροχή της ψιλής κυριότητας προς την
εναγομένη, τελούσε σε γνώση και των
δύο άλλων αδελφών της τελευταίας (ενάγουσας και τρίτης μη διαδίκου), οι οποίες
δεν είχαν εκφράσει καμία αντίρρηση, καθόσον είχαν πλήρως αποκατασταθεί και
ήσαν απολύτως σύμφωνες προς την παροχή αυτή, προς την εναγομένη. Η ενάγουσα, ήταν ήδη αποκατεστημένη, υπάλληλος της Ολυμπιακής, παντρεμένη με
σύζυγο εργαζόμενο στο Υπουργείο Οικονομικών και κυρία ακινήτου στην Αθήνα,
που αποκτήθηκε και με τη βοήθεια χρηματικών παροχών των γονέων τους και
έδειχνε με την όλη συμπεριφορά της, ότι
δεν την ενδιέφερε ως περιουσιακό στοιχείο το πιο πάνω ακίνητο. Το ενδιαφέρον
της προέκυψε, μετά το θάνατο των γονέων και την ανακαίνισή του από την εναγομένη, η οποία δεν είχε λάβει τίποτε άλλο,
αλλά απεναντίας πλήρωνε για τους γονείς
τους. Ρητή και κατηγορηματική στο σημείο αυτό είναι η ένορκη κατάθεση τόσο
του μάρτυρα ανταπόδειξης κ.λ.π.
Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω,
ο αυτοτελής ισχυρισμός (ένσταση), που
υπέβαλε πρωτοδίκως και επανέλαβε με
την έφεσή της η εναγομένη - εκκαλούσα, που βασίζεται στις διατάξεις των άρ-
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θρων 496 επ., 512, 1509, 1825, 1831,
1835 και 1836 ΑΚ πρέπει και να γίνει δεκτός ως βάσιμος και κατ’ ουσίαν και ν’
απορριφθεί η κρινόμενη αγωγή, καθόσον αποδείχτηκε ότι η ένδικη γονική παροχή της ψιλής κυριότητας του προαναφερόμενου ακινήτου προς την εναγομένη δεν ήταν δωρεά, ούτε εν όλω ούτε εν
μέρει, καθόσον βρίσκεται μέσα στα ποσοτικά όρια, που επιβάλλουν οι περιστάσεις και ως εκ τούτου δεν υπόκειται κατά
νόμο σε μέμψη, έστω και αν θίγει τη νόμι-

μη μοίρα της ενάγουσας (κάτι τέτοιο δεν
αποδείχτηκε άλλωστε), σύμφωνα και με
την προαναφερόμενη νομική σκέψη (βλ.
ΑΠ 518/2006, Γεωργιάδη - Σταθόπουλο
ανάλυση υπ’ άρθρο 1509 Α.Κ., ομοίως
Β. Βαθρακοκοίλη ανάλυση υπ’ άρθρο
1509 Α.Κ., Κ. Παπαδόπουλου «Αγωγές
Οικογενειακού Δικαίου» § 145 σελ. 234,
ΑΠ 1527/2000 δημοσιευμένη στη «ΝΟΜΟΣ», ΕΛ.8560/2002 Ελ.Δ/νη 45, 571,
ΕΑ. 906/1993 Ελ.Δ/νη 37, 1135).

80/2009
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ιωάννα Κλάπα, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, Χρήστος Αντωνόπουλος).
Νόμιμη Μοίρα. Νόμιμο ποσοστό αναγκαίων κληρονόμων. Αυτοδίκαιη σχετική ακυρότητα διατάξεων που προσβάλλουν τη νόμιμη μοίρα. Τρόπος υπολογισμού νόμιμης
μοίρας. Νόμιμη μοίρα. Προσβολή της με διαθήκη. Αυτοδίκαιη ακυρότητά της κατά το
ποσοστό που προσβάλλεται η νόμιμη μοίρα. Διαθήκη με ένα κληρονόμο μόνο και
αναγκαίο κληρονόμο. Ένσταση του εναγομένου ότι ο μεριδούχος είχε λάβει χρήματα
από το διαθέτη όσο ζούσε αυτός. Υπολογισμός της αξίας της νόμιμης μοίρας και των
χρημάτων που έλαβε ο ενάγων- μεριδιούχος. Αν είναι περισσότερα τα ληφθέντα από
την αξία της νόμιμης μοίρας, η αγωγή απορρίπτεται. Περιστατικά.

Τα τέκνα του κληρονομουμένου και
ο τυχόν συντρέχων με εκείνα επιζών αυτού σύζυγος έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία αυτού κατά ορισμένο ιδανικό ποσοστό, κατά το εν λόγω δε
ποσοστό καθένας μετέχει της κληρονομίας αυτού ως κληρονόμος. Το εν λόγω ποσοστό, που αποτελεί τη νόμιμη μοίρα καθενός τους, είναι το μισό της εξ αδιαθέτου
μερίδας, η οποία εξ αδιαθέτου μερίδα, σε
περίπτωση που τα τέκνα είναι τρία, ανέρχεται για μεν τον επιζώντα σύζυγο στο ¼,
για δε καθένα των τέκνων επίσης στο 1/4.
Οι παραπάνω, κατά το ποσοστό
αυτό, συντρέχουν ως αναγκαίοι κληρονόμοι, δηλ. αποκτούν αυτοδικαίως και αμέ-

σως (εμπραγμάτως) το ποσοστό της νόμιμης μοίρας των επί όλων των κληρονομιαίων στοιχείων που αποτελούν την
πραγματική ομάδα της κληρονομίας κατά
τον χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου.(ΑΠ 392/1980 ΝοΒ 29, 687).
Από τις διατάξεις της διαθήκης
του κληρονομουμένου, εκείνες που προσβάλλουν την νόμιμη μοίρα είναι αυτοδικαίως άκυρες. (ΑΠ 789/2006 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1604/1980 ΝοΒ 29, 900, ΑΠ
1392/1980 ΝοΒ 29, 687). Η ακυρότητα
αυτή είναι σχετική, δηλ. μπορεί να προταθεί μόνο από τους μεριδούχους (ΑΠ
Ολ 935/1975 ΝοΒ 23 σελ.1267).
Μολονότι όμως το δικαίωμα του
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κάθε νόμιμου μεριδιούχου ασκείται επί
των στοιχείων της κληρονομίας δηλ. της
πραγματικής κληρονομίας, για τον υπολογισμό αυτού (δικαιώματος νόμιμης
μοίρας) λαμβάνεται υπόψη, κατά το άρθρο 1831 ΑΚ, τόσο η αξία της πραγματικής ομάδας της κληρονομίας, όσον και η
–εκτός των άλλων – αξία, κατά τον χρόνο
της συστάσεως της, κάθε παροχής που
ο κληρονομούμενος παραχώρησε όσο
ζούσε, χωρίς αντάλλαγμα, σε μεριδούχο.
Αν η έτσι υπολογιζόμενη νόμιμη
μοίρα δεν καλύπτεται κατά την αξία της
από τα στοιχεία, που πράγματι βρέθηκαν στην κληρονομία, τότε η διαθήκη
ακυρώνεται κατά το μέρος που η υπάρχουσα κληρονομιά κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, δεν επαρκεί
να καλύψει την αξία της νόμιμης μοίρας
του ενάγοντος μεριδούχου.
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 5.8.1986 απεβίωσε στην Αθήνα, η Ι. ή Γ σύζυγος Α.Γ, το
γένος Κ.Κ, κάτοικος εν ζωή Αιγίου (βλ.
την υπ’αριθ. 116/1986 ληξιαρχική πράξη θανάτου που έχει συντάξει η Ληξίαρχος Αιγίου). Πλησιέστερους συγγενείς,
κατά το χρόνο του θανάτου της, άφησε
το σύζυγο της Α.Γ. (ο οποίος απεβίωσε
στις 13.11.1994) και τα τρία κοινά τέκνα
τους, δηλαδή τον ενάγοντα, την εναγομένη αδελφή του και τον μη συμμετέχοντα
στην παρούσα δίκη αδελφό τους Ι. (βλ.
το υπ’ αριθ. πρωτ. 7532/15.10.1993 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
του Δημάρχου Αιγίου). Η κληρονομούμενη δεν είχε άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από το ποσοστό συγκυριότητας 19/28 εξ αδιαιρέτου επί ενός οικοπέδου εμβαδού 1.798, 63 τ.μ., στη θέση
«Ξερολίθια», στην οδό Πυρρού αρ.33 του
Δήμου Αιγίου, με την εντός αυτού ισόγεια
οικία εμβαδού 147, 80 τ.μ. και χαμοκέλα
εμβαδού 53, 80 τ.μ. Το οικόπεδο αυτό συ-
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νορεύει κ.λ.π.
Το παραπάνω ποσοστό (19/28
αδιαιρέτως) συγκυριότητας επί του εν
λόγω μοναδικού κληρονομιαίου ακινήτου
της, με την από 16.7.1986 ιδιόγραφη διαθήκη της, που δημοσιεύθηκε με το υπ’
αριθ. 3634/9.12.1994 πρακτικό δημόσιας
συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κηρύχθηκε κυρία με την
υπ’ αριθ. 1107/9.12.1994 απόφαση του
ιδίου Δικαστηρίου, άφησε εξ ολοκλήρου
στην εκκαλούσα-εναγομένη κόρη της, η
οποία κατέχει από το χρόνο του θανάτου
της και το νέμεται ως κληρονόμος, δυνάμει της προαναφερόμενης διαθήκης της.
Ο ενάγων, οποίος καλείτο ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος της μητέρας του, μαζί με
τον επιζώντα σύζυγο και άλλα δύο τέκνα,
στο 1/4 εξ αδιαιρέτου της κληρονομίας,
είναι νόμιμος μεριδιούχος κατά το ήμισυ
της εξ αδιαθέτου μερίδας του, ήτοι κατά
το 1/8 εξ αδιαιρέτου επί της κληρονομίας.
Κατά το ποσοστό αυτό της νόμιμης μοίρας του, το οποίο δεν του κατελήφθη με την πιο πάνω διαθήκη, συντρέχει αυτοδικαίως ως συγκύριος στα 19/28
εξ αδιαιρέτου επί του παραπάνω ακινήτου, που αποτελεί το μοναδικό αντικείμενο της ένδικης κληρονομίας. Περαιτέρω,
αποδείχτηκε ότι η αξία του όλου κληρονομιαίου οικοπέδου ανέρχεται στο ποσό
των 53.688 €, ήτοι 18.294.186 δραχμών
(1789,63 τ.μ. Χ 30 € το τ.μ.), της δε εντός
αυτού οικίας στο ποσό των 22.170 € ήτοι
7.554.427.000 δραχμών (147,80 τ.μ. Χ
150€ το τ.μ.), τέλος δε της εντός αυτού χαμοκέλας στο ποσό των 538€ ήτοι 183.323
δραχμών (53,80 τ.μ. Χ 10 € το τ.μ.).
Η πραγματική δε αξία της κληρονομίας (του εξ αδιαιρέτως ποσοστού συγκυριότητας των 19/28 της
κληρονομούμενης μητέρας των διαδίκων) ανέρχεται στο ποσό των 51.840 €
(53.688+ 22.170+538=76.396 € προς
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19/28=51.840€) ή 17.664.000 δρχ. Η θανούσα όμως μητέρα των διαδίκων, κατά
τη χρονική περίοδο από το έτος 1976 έως
το 1986 είχε διαθέσει για τον ενάγονταεφεσίβλητο γιο της, τουλάχιστον το ποσό
των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων (4.830.000) δραχμών περίπου, που καταλογίζεται στην νόμιμη μοίρα του (άρθρο 1831 ΑΚ).
Συγκεκριμένα για αποζημίωση,
λόγω αυτοκινητικού ατυχήματος που προκάλεσε ο εφεσίβλητος και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ηλικιωμένης, των κληρονόμων της, κατόπιν συμβιβασμού 3.000.000
δρχ., για τα έξοδα του γάμου του εφεσιβλήτου 1.000.000 δρχ., 90.000 δρχ. για εξαγορά ποινής του και διάφορα άλλα χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής
θητείας του (διετούς) στην Κρήτη (470.000
δρχ. και 270.000 δρχ για αμοιβή δικηγόρου).
Ρητή και κατηγορηματική είναι η
ένορκη κατάθεση της μάρτυρα αδελφής
της θανούσας και θείας των διαδίκων Α.Λ,
στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία δεν αναιρείται από άλλο αποδεικτικό στοιχείο, αλλά απεναντίας ενισχύεται από διάταξη της ένδικης διαθήκης της
κληρονομούμενης μητέρας των διαδίκων,
η οποία αναφέρει ότι έχει καταληφθεί η νόμιμη μοίρα του εφεσιβλήτου με παροχές
εν ζωή και επί λέξει τα εξής: «Στα δύο μου

αγόρια Ι και Π αφήνω τα χρήματα, που
τους έδωσα για τις δουλειές τους, τα δικαστήρια τους και τα διάφορα προβλήματα τους που είναι υπέρ αρκετά και που
για να τους βοηθήσω δανείστηκα χρήματα εκτός από τη δουλειά μου και από τους
συγγενείς μου, το γαμπρό μου, την αδελφή μου και φίλους μας. Στην κόρη μου Μ
αφήνω το σπίτι, γιατί όταν την πάντρεψα,
την κράτησα κοντά μου για να με βοηθάει και δεν της έδωσα τίποτε πράγματα».
Έτσι, η πλασματική αξία της
κληρονομίας ανέρχεται στο ποσό των
22.494.000 (17.644.000+4.830.000)
δρχ. και η εξ αδιαθέτου μερίδα του εφεσιβλήτου (1/4) στο ποσό των 5.623.000
δρχ. Ακολούθως, για την εξεύρεση της
νόμιμης μοίρας του, θα πρέπει αφού
αφαιρεθεί το μισό της καταλογιστέας
πιο πάνω παροχής, το υπόλοιπο να διαιρεθεί για δύο, το δε πηλίκο αυτό υπολείπεται του ποσού των 4.830.000 δρχ.
(υπερκαλύπτει) που είχε λάβει από την
κληρονομούμενη μητέρα του.
Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω,
η κρινόμενη αγωγή πρέπει ν’ απορριφθεί
ως αβάσιμη και κατ’ουσίαν, κατά παραδοχή ως βάσιμης και ουσιαστικά της ένστασης της εναγομένης, περί υπερκαλύψεως της νόμιμης μοίρας του εφεσιβλήτου-ενάγοντος.

177/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Χαλιώτης, Ιωάννης Μπουρμπούλης).
Νόμιμη μοίρα. Εγκατάσταση κατιόντος επί δήλου πράγματος που όμως δεν καλύπτει
τη νόμιμη μοίρα του. Υπολογισμός της. Συνεισενεκτέες παροχές του κληρονομουμένου μεταξύ αυτών και η δαπάνη σπουδών στο εξωτερικό εφόσον όμως υπερβαίνουν
το μέτρο που ήταν ανάλογο προς την περιουσιακή κατάσταση του κληρονομουμένου.
Ποιες υπολογίζονται. Προσδιορισμός της αξίας τους. Περιστατικά.
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Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1825 ΑΚ « Οι κατιόντες και οι γονείς
του κληρονομούμενου, καθώς και ο σύζυγος που επιζεί, οι οποίοι θα είχαν κληθεί
ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία. Η
νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας. Ο μεριδούχος κατά το ποσοστό αυτό μετέχει ως κληρονόμος. Κατά δε
την διάταξη του άρθρου 1829 Α.Κ. «κάθε
περιορισμός του μεριδιούχου από τη διαθήκη, όσο βαρύνει τη νόμιμη μοίρα, θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί».
Από τον συνδυασμό των ως άνω
διατάξεων συνάγεται σαφώς ότι ο μεριδιούχος έχει άμεσο κληρονομικό δικαίωμα μέχρι το ποσοστό της νόμιμης μοίρας,
που υπάρχει και εναντίον της βουλήσεως του διαθέτη, αποκτώντας εμπράγματο δικαίωμα, όπως κάθε κληρονόμος, σε
κάθε ένα από τα κληρονομικά στοιχεία,
το οποίο ισχύει στην περίπτωση κατά την
οποία ο νόμιμος μεριδιούχος παραλείφθηκε και δεν εγκαταστάθηκε καθόλου στην
διαθήκη, ως κληρονόμος, ή καταλείφθηκε
σ’ αυτόν μέρος της νόμιμης μοίρας, οπότε
για το υπόλοιπο είναι κληρονόμος και συντρέχει με τους υπολοίπους, ως κληρονόμος, στην κληρονομική ομάδα, ενάγει δε
προς τούτο αυτούς, που, ως κληρονόμοι
κατακρατούν τα αντικείμενα της κληρονομίας είτε με την αγωγή, που προβλέπει
το άρθρο 1871 Α.Κ (περί κλήρου) είτε με
αγωγή που φέρει τον χαρακτήρα απλής
αναγνωριστικής κληρονομικού δικαιώματος (βλ.Γ.Μπαλή, Κληρονομικόν Δίκαιον
παρ.138 και 155, ΑΠ. 281/1976 ΝοΒ 24,
794, ΑΠ 902/1975 ΝοΒ 24.252).
Περαιτέρω το αποτέλεσμα του περιορισμού από την διαθήκη που βαρύνει
την νόμιμη μοίρα, επέρχεται αυτοδικαίως και άνευ προσφυγής κατά της πράξεως του κληρονομούμενου εκ μέρους του
κληρονόμου (βλ.Τούση, Κληρον.Δίκαιο
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παρ.153 σελ.376). Ο μεριδούχος όμως
δικαιούται και μετά την πάροδο της προθεσμίας προς αποποίηση να παραιτηθεί
από το δικαίωμα του να συμπληρώσει το
μέρος που λείπει (βλ.ΑΠ 1459/1984 ΝοΒ
33, 1006, ΑΠ 606/1984 ΝοΒ 33, 604). Η
διαθήκη που περιορίζει το δικαίωμα της
νόμιμης μοίρας του μεριδιούχου δεν είναι
άκυρη στο σύνολο της και ο μεριδούχος
κατά το ποσοστό του συντρέχει ως κληρονόμος μαζί με τους εκ διαθήκης κληρονόμους (βλ. ΑΠ 1361/1978 Νοβ 28,
768), χωρίς να έχει δικαίωμα να αξιώσει
την εξ αδιαθέτου μερίδα του (βλ. ΕφΠειρ.
332/1986 ΕλΔνη 27.868).
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1825, 1829, 1831,
1833, 1834 και 1895 Α.Κ., όπως τα τελευταία τέσσερα ίσχυαν πριν από την
αντικατάσταση τους με τα άρθρα 26 και
28 ν.1329/1983, τα οποία εφαρμόζονται
στην προκειμένη περίπτωση που οι παροχές έχουν δοθεί πριν από την ισχύ του
ως άνω νόμου, κατά το άρθρο 88 αυτού, σαφώς προκύπτει, ότι προς υπολογισμό της νόμιμης μοίρας κατιόντος
που εγκαταστάθηκε επί δήλου πράγματος, το οποίο δεν καλύπτει την νόμιμη μοίρα του, όταν συντρέχει με την σύζυγο και τους άλλους κατιόντες του διαθέτη, λαμβάνεται ως βάση η κατάσταση
και η αξία της κληρονομίας κατά τον χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου,
ήτοι όλα τα υπάρχοντα κατά τον ανωτέρω χρόνο στην κληρονομία περιουσιακά στοιχεία που είναι δεκτικά κληρονομικής διαδοχής (πραγματική κληρονομική
ομάδα), από την οποία αφαιρούνται τα
χρέη της κληρονομίας, οι δαπάνες κηδείας του κληρονομουμένου καθώς και οι
δαπάνες απογραφής της κληρονομίας,
προστίθενται δε ακολούθως σ’ αυτά και
θεωρούνται ως υπάρχουσες στην κληρονομία (πλασματική κληρονομική ομά-
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δα), κατά την αξία του χρόνου πραγματοποιήσεως τους, οι κατά τα άρθρα 1831§2
και 1833 ΑΚ, παροχές εν ζωή του κληρονομουμένου προς τους μεριδιούχους ή
και τρίτους (δωρεές εντός της τελευταίας δεκαετίας προ του θανάτου του και
οι προίκες), επί της προσδιοριζομένης
δε κατ’ αυτό τον τρόπο αυξημένης (πλασματικής) κληρονομικής ομάδας εξευρίσκεται η νόμιμη μοίρα του κληρονόμου.
Ειδικότερα προς υπολογισμό της
νομίμου μοίρας του μεριδιούχου α)εκτιμάται η αξία όλων των αντικειμένων της
κληρονομιαίας περιουσίας κατά τον χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου,
χωρίς να ασκεί επιρροή τυχόν ύπαρξη
υποσχετικής δικαιοπραξίας για την μεταβίβαση κάποιου από αυτά β)αφαιρείται από την ίδια ομάδα το ¼ της εξ αδιαθέτου μερίδας του συζύγου, γ)προστίθεται στα υπόλοιπα ¾ η κατά τον χρόνο
της παροχής, εφόσον συμπίπτει με εκείνη του χρόνου του θανάτου του κληρονομουμένου, αξία των συνεισενεκτέων υπό
των κατιόντων αντικειμένων (πλασματική
ομάδα) δ) εξευρίσκεται το μέρος της αξίας
της πλασματικής ομάδας, το οποίο αντιστοιχεί στο ½ της εξ αδιαθέτου μερίδας
εκείνου που αξιώνει την συμπλήρωση
της νόμιμης μοίρας του ε) αφαιρείται από
το τελευταίο αυτό ποσό η αξία του δήλου
επί του οποίου εγκαταστάθηκε ο κατιών,
στ)το υπόλοιπο που προκύπτει από την
αφαίρεση τίθεται ως αριθμητής κλάσματος με παρονομαστή την αξία ολόκληρης
της πραγματικής ομάδας (χωρίς δηλαδή
την μείωση κατά το ¼ του συζύγου), το
κλάσμα δε αυτό ή ο αντίστοιχος δεκαδικός, αποτελεί το ποσοστό το οποίο πρέπει να λάβει ο μεριδούχος (πέραν από το
δήλο πράγμα που έλαβε) αυτούσιο επί
ενός εκάστου από τα λοιπά αντικείμενα
της πραγματικής ομάδας προς συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας του. Δεν ασκεί
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επιρροή, προκειμένου να γίνει ο ακριβής
προσδιορισμός του ποσοστού τούτου, το
γεγονός ότι υφίσταται δικαίωμα επικαρπίας ενός κληρονόμου επί κληρονομιαίου ακινήτου του οποίου η ψιλή κυριότητα
ανήκει σε άλλο συγκληρονόμο.
Εξάλλου στην ανωτέρω περίπτωση που στον ενάγοντα αφέθηκε δήλο που
δεν συμπληρώνει την νόμιμη μοίρα του,
πρέπει η αξία του αφεθέντος σ’αυτόν δήλου να αφαιρεθεί και από τον παρονομαστή, διότι προς ανεύρεση του συμπληρώματος της νόμιμης μοίρας του έχει αφαιρεθεί η αξία του δήλου από την αξία ολόκληρης της νόμιμης μοίρας και αν το δήλο μετάσχει και στην συμπλήρωση αυτής κατά
το ποσοστό της συμπληρώσεως της, τότε
κατά το ποσοστό αυτό θα έχει στην νόμιμη μοίρα δύο φορές υπολογισθεί, αντί
να υπολογισθεί μία φορά η αξία του δήλου (βλ.ΑΠ 1475/1985 ΝοΒ 34, 1577, ΑΠ
511/1982 ΝοΒ 31, 354).
Εξάλλου εάν η συνεισενεκτέα παροχή είναι συγχρόνως και καταλογιστέα
στην νόμιμη μοίρα, τότε καταλογίζεται
σ’αυτήν κατά το μισό της (βλ. και Εφ.Αθην. 6915/1981 Ελ.Δ/νη 24, 976 με περαιτέρω παραπομπές στην νομολογία,
ΕφΠειρ. 332/1986 Ελ.Δνη 27, 870).
Κατά το άρθρο 1899§2 Α.Κ. για
τον προσδιορισμό της αξίας της συνεισενεκτέας παροχής λαμβάνεται υπόψη
ο χρόνος που έγινε η παροχή. Αν όμως
επέλθει-μετά την παροχή και μέχρι τον
χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου ο
οποίος χρόνος είναι και ο κρίσιμος, κατά
το άρθρο 1830 Α.Κ., για τον υπολογισμό
της αξίας της κληρονομίας-ουσιώδης
υποτίμηση της δραχμής, τότε πρέπει
σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστεως (άρθρο 288 ΑΚ), να αναχθεί η αξία
της παροχής, την οποία αυτή είχε κατά
τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε, στο
ισάξιο του ποσού αυτού σε δραχμές κατά
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τον χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, οπότε και αποτιμάται η κληρονομία με βάση την μεταξύ των δύο αυτών
χρονικών σημείων σχέση της αξίας της
δραχμής. Για τον σκοπό αυτό, η αξία
της παροχής σε δραχμές που κυκλοφορούσαν κατά τον χρόνο της συστάσεως της πρέπει να αναχθεί σε χρυσές
λίρες Αγγλίας με την τιμή τους στον ίδιο
χρόνο, έπειτα δε να καθορισθεί η σχέση
της αγοραστικής αξίας της χρυσής λίρας
του χρόνου αυτού προς την αγοραστική
αξία της χρυσής λίρας του θανάτου του
κληρονομουμένου και αφού βρεθεί έτσι
το αντίστοιχο ποσό των χρυσών λιρών
του τελευταίου αυτού χρόνου, να μετατραπεί αυτό σε δραχμές με την τιμή της
χρυσής λίρας κατά τον χρόνο επίσης του
θανάτου του κληρονομουμένου (βλ.ΑΠ
1013/1996 Ελ.Δνη39,844, ΑΠ 313/1994
ΝοΒ 43, 239, ΑΠ 1924/1988 ΝοΒ 37,
738, ΑΠ 712/1986 ΝοΒ 35, 732, ΕφΑθην. 3289/2001 Ελ.Δ.νη 43, 820).
Περαιτέρω στο άρθρο 1895 Α.Κ.,
όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του
με τον ν.1329/1983, και έχει εφαρμογή εν
προκειμένω, ως εκ του χρόνου που έγιναν
οι επικαλούμενες δαπάνες από τον κληρονομούμενο, καθορίζονταν περιπτωσιολογικά αλλά και περιοριστικά (βλ.Μιχ. Αυγουστιανάκη, Συνεισφορά κατιόντων στην εξ
αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή έκδοση
1998, σελ.94) οι συνεισενεκτέες παροχές,
οι οποίες ειδικότερα ήσαν:1)παροχές «εν
ζωή» με σύσταση προίκας ή άλλες αποκαταστατικές παροχές, 2) δυσανάλογες δαπάνες επαγγελματικής μορφώσεως υπερβαίνουσες δηλαδή το ανάλογο προς την
περιουσιακή κατάσταση του κληρονομουμένου μέτρο, εκτός αν αυτός κατά την παροχή όρισε αλλιώς, καθώς και 3) δωρεές,
εφόσον όμως ο κληρονομούμενος διέταξε την συνεισφορά της δωρεάς.
Τέλος, η επίδοση του κληρονομου-
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μένου προς κατιόντα μπορεί να έχει γίνει
από γονέα ή και απώτερο ανιόντα (παππού ή γιαγιά, προπάππο κ.λ.π) προς τέκνο ή απώτερο κατιόντα (εγγονό ή εγγονή, δισέγγονο κ.λπ), όπως προκύπτει
από την διάταξη του άρθρου 1895 ΑΚ,
όπως ισχύει σήμερα, η οποία δεν διακρίνει μεταξύ επιδόσεων προς τέκνα ή προς
απώτερους κατιόντες, αλλά και από την
Α.Κ. 1898, η οποία εφαρμόζεται και για
τις επιδόσεις προς απώτερο κατιόντα
πριν εκπέσει ο εγγύτερος κατιών που
τον αποκλείει (βλ.Μιχ. Αυγουστιανάκη
ό.π. σελ.101, Π.Φίλιο, Η συνεισφορά εν
τω κληρονομικώ δικαίω, μέρος Ι παράγρ.
23 Ι. παραπομπές 4.2 και 6.4). Η συνεισενεκτέα επίδοση πρέπει να έγινε «χωρίς
αντάλλαγμα» (1895 εδ.1), δηλαδή να είναι
χαριστική. Δεν συνεισφέρονται επιδόσεις
που γίνονται με αντάλλαγμα (κατά κανόνα
επαχθείς), όπως η επίδοση προς εκπλήρωση νομικής υποχρεώσεως (solvendi
causa, βλ.Γ.Μπαλής, Κληρονομικόν Δίκαιον παρ.236, Μιχ.Αυγουστιανάκης ό.π.
σελ. 102, Π.Φίλιος ό.π. παραγ.22 ΙΙΙ 2),
που τέτοια αποτελεί και η καταβολή διατροφής με δικαστική απόφαση υπέρ της
εγγονής και εις βάρος του παππού της,
λόγω αδυναμίας των γονέων της να την
διατρέφουν (άρθρο 1490§1ΑΚ).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Στις 19 Νοεμβρίου 2001 απεβίωσε στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας ο Γ.Ν.Σ, κάτοικος εν ζωή Αργοστολίου, ο οποίος κατέλειπε μόνους
πλησιέστερους συγγενείς του την αρχική πρώτη εναγομένη σύζυγο του (που
απεβίωσε στις 11.4.2004 δηλαδή πριν
την συζήτηση της υπό κρίση αγωγής
στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, κληρονομηθείσα εξ αδιαθέτου από τους λοιπούς διαδίκους τέκνα της), την ενάγουσα, θυγατέρα του και τον δεύτερο εναγόμενο γιό του. Ο αποβιώσας είχε συ-
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ντάξει την από 1.12.1996 ιδιόγραφη διαθήκη του που δημοσιεύθηκε με το υπ’
αριθμ. 6/12.2.2002 πρακτικό δημοσίας
συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και κηρύχθηκε κυρία με την 272/2002 απόφαση του ιδίου
Δικαστηρίου, με την οποία ρύθμισε την
τύχη της περιουσίας του μετά τον θάνατο του εγκαθιστώντας κληρονόμους του
την ανωτέρω σύζυγο και τα τέκνα του,
τα οποία, σύμφωνα με την ως άνω διαθήκη, περιόρισε στην νόμιμη μοίρα τους.
Κατά τον χρόνο του θανάτου του
η κληρονομιαία περιουσία του περιλάμβανε τα ακόλουθα ακίνητα (διαμερίσματα και καταστήματα): Α)Οικοδομή αποτελούμενη από καταστήματα και διαμερίσματα ανεγερθείσα κ.λ.π… Την οικοδομή αυτή που αποτελείται από ισόγειο,
πρώτο (Α), μελλοντικό δεύτερο υπέρ το
ισόγειον ορόφους καθώς και από ένα
κτίσμα (από ισόγειο και Α΄ όροφο) στον
ακάλυπτο του οικοπέδου, υπήγαγε με
το υπ’ αριθμ.1578/2.9.1996 συμβόλαιο
συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών της
συμ/φου Αργοστολίου Σ.Ε.Τ, που μετεγράφηκε νόμιμα, στις διατάξεις του νόμου 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας
κατ’ορόφους» και των άρθρων 1002 και
1117 του Αστικού Κώδικα.
Με την ως άνω διαθήκη του εγκατέστησε τους προαναφερόμενους ως
κληρονόμους του στα παρακάτω ακίνητα: Α) την σύζυγο του Α.: α)κατά πλήρη
κυριότητα:1) Στην υπό στοιχεία Α2 οριζόντια ιδιοκτησία….β)κατ’ ισόβια επικαρπία
στο παρακάτω ακίνητα:1) Στην υπό στοιχεία Α1 οριζόντια ιδιοκτησία εμβαδού 131,
01 τ.μέτρων, 2) Στο υπό στοιχεία Ι-1 κατάστημα του ισογείου εμβαδού 58,13τ.μ.,
3)Στο υπό στοιχεία Ι2 κατάστημα του ισογείου εμβαδού 54, 64 τ.μ.,4) Στο υπό στοιχεία Ι-3 κατάστημα του ισογείου εμβαδού
54,40 τ.μ. και 5)Στο υπό στοιχεία Γ1 δια-
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μέρισμα του τρίτου υπέρ το ισόγειον ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί
της οδού Γκύζη 42 των Αθηνών.
Επίσης εγκατέστησε την ανωτέρω σύζυγο του μοναδική κληρονόμο του
σε οποιονδήποτε άλλο κινητό ή ακίνητο
περιουσιακό του στοιχείο που δεν αναφέρεται στην επίδικη διαθήκη του. Β)Τον
εναγόμενο γιό του Ν.Σ περιόρισε, σύμφωνα με την διαθήκη, στην νόμιμη μοίρα, εγκαθιστώντας τον επί των παρακάτω
(δήλων) περιουσιακών στοιχείων ήτοι: 1)
Στην ψιλή κυριότητα του υπό στοιχεία Ι1
καταστήματος του ισόγειου εμβαδού 58,
13 τ.μέτρων, 2) Στην ψιλή κυριότητα του
υπό στοιχεία Ι2 καταστήματος του ισογείου εμβαδού 54,64 τ. μέτρων, 3)Στην ψιλή
κυριότητα του υπό στοιχεία Ι3 καταστήματος του ισογείου εμβαδού 54,40 τ.μ. και
4)Στην ψιλή κυριότητα του υπό στοιχεία
Γ1 διαμερίσματος του τρίτου υπέρ το ισόγειον ορόφου της ευρισκομένης επί της
οδού Γκύζη 42 των Αθηνών πολυκατοικίας και Γ)την ενάγουσα θυγατέρα του περιόρισε, κατά την διαθήκη, στην νόμιμη μοίρα εγκαθιστώντας την επί δήλου περιουσιακού στοιχείου και συγκεκριμένα στην
ψιλή κυριότητα της υπό στοιχεία Α1 οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) εμβαδού 131,01 τ.μ. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η αξία των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων του ανερχόταν, κατά τον
χρόνο του θανάτου του, στα παρακάτω
ποσά:α)κ.λ.π.
Η συνολική δηλαδή αξία της κληρονομιαίας περιουσίας κατά τον χρόνο
θανάτου του κληρονομουμένου ανερχόταν στο ποσόν των 808.459 ευρώ. Χρέη
της κληρονομίας και δαπάνες κηδείας
του κληρονομουμένου δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχαν. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο κληρονομούμενος είχε προβεί,
πριν από το θάνατο του στις ακόλουθες παροχές προς την εκκαλούσα θυ-
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γατέρα του, όπως και η ίδια εξάλλου εκθέτει στην αγωγή της και αποδεικνύεται
από το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Ειδικότερα με το υπ’ αριθμ.
5465/29.12.1978 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πειραιώς Γ.Δ προέβη σε δωρεά εν ζωή προς την ανωτέρω θυγατέρα
του δύο ακινήτων (διαμερισμάτων) ευρισκομένων στην Αθήνα και συγκεκριμένα
:α)…. Η δωρεά των ως άνω ακινήτων έγινε υπό τον όρο καταλογισμού στην νόμιμη μοίρα της δωρεοδόχου, όπως τούτο
ρητώς αναφέρεται στο δωρητήριο συμβόλαιο. Η πραγματική αξία των δωρηθέντων διαμερισμάτων ανερχόταν κατά τον
χρόνο της δωρεάς στο συνολικό ποσόν
των 3.000.000 δρχ. δηλαδή σε 2.000.000
δρχ. για το πρώτο και σε 1.000.000 δρχ.
για το δεύτερο, σύμφωνα με την εκτίμηση της Εφορίας (βλ. και κατάθεση συζύγου ενάγουσας), αν και στο δωρητήριο
συμβόλαιο αναγράφηκαν, προφανώς
για φορολογικούς λόγους, τα ποσά των
1.300.000 δρχ. για το πρώτο και 700.000
δραχμών για το δεύτερο.
Επίσης ο κληρονομούμενος κατά
τον Ιούνιο του 1972 προέβη σε δωρεά
ποσού 230.000 δραχμών προς την εκκαλούσα με το οποίο αυτή αγόρασε, με
το υπ’ αριθμ. 51.259/1972 συμβόλαιο της
συμ/φου Αθηνών Α.Κ.-Α, το υπό στοιχεία
Δ-2 διαμέρισμα του τετάρτου υπέρ το ισόγειον ορόφου της πολυκατοικίας της ευρισκομένης στην διασταύρωση των οδών
Αυλίδος 3 και Καισαρείας 14 των Αθηνών.
Η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η αγορά του
ως άνω διαμερίσματος έγινε με δικά της
χρήματα που είχε συγκεντρώσει είτε με
μισθούς της ως εργαζόμενη στη Λυρική
Σκηνή Αθηνών είτε από δωρεές συγγενών της προς αυτήν κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα και στα γενέθλια
της. Ο ισχυρισμός της όμως αυτός κρίνε-
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ται αβάσιμος κατ’ ουσίαν ενόψει του ότι
η ηλικίας μόλις 22 ετών, κατά τον χρόνο
αγοράς του διαμερίσματος, εκκαλούσα
δεν αποδείχθηκε ότι εργαζόταν και μάλιστα ότι αποκόμιζε μισθούς που θα της
επέτρεπαν την αγορά διαμερίσματος.
Αντιθέτως αποδείχθηκε ότι σπούδαζε μουσική και ότι τα σχετικά έξοδα της
τα κατέβαλε ο πατέρας της. Όμως δεν
αποδείχθηκε από οποιοδήποτε αξιόπιστο
αποδεικτικό στοιχείο ότι η δωρεά του ανωτέρω ποσού από τον πατέρα της προς αυτήν έγινε υπό τον όρο του καταλογισμού
στην νόμιμη μοίρα της, όπως αβασίμως
ισχυρίζεται ο εκκαλών. Η κατάθεση δε
της πρώην συζύγου του Μ.Μ, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, κρίνεται παντελώς αναξιόπιστη κατά το σημείο της τούτο, ενόψει
του ότι αφενός μεν αυτή δεν γνώριζε κατά
το έτος 1972 τον εκκαλούντα, τον οποίο,
όπως η ίδια καταθέτει, γνώρισε στην Ιταλία το έτος 1974, αφετέρου δε οι σχέσεις
της με τους γονείς του τελευταίου ήσαν τεταμένες, λόγω της αντιθέσεως τους προς
τον γάμο της με αυτόν και συνεπώς δεν
θα μπορούσε να έχει πληροφορηθεί από
αυτούς ότι η δωρεά έγινε υπό τον όρο καταλογισμού στην νόμιμη μοίρα της εκκαλούσας. Άλλωστε ενόψει της τυπικότητας
που διέκρινε τον κληρονομούμενο είναι
λογικό ότι αυτός, εάν ήθελε να καταλογισθεί η ανωτέρω δωρεά στην νόμιμη μοίρα της θυγατέρας του, θα την έκανε συμβολαιογραφικώς και θα περιλάμβανε τον
σχετικό όρο στο συμβόλαιο, όπως έκανε
με την προεκτεθείσα δωρεά των δύο διαμερισμάτων. Για τούτο ο συναφής δεύτερος λόγος της από 26.4.2006 εφέσεως
του εκκαλούντος, με τον οποίο παραπονείται αυτός γιατί η εκκαλουμένη απέρριψε
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη την ένσταση καταλογισμού της ανωτέρω δωρεάς στην νόμιμη μοίρα της εκκαλούσας κρίνεται αβά-
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σιμος, κατ’ ουσίαν.
Η εκκαλούσα ισχυρίσθηκε στην
αγωγή της ότι ο κληρονομούμενος δαπάνησε μεταξύ των ετών 1973-1983 το συνολικό ποσόν των 60.000.000 δραχμών,
δηλαδή ποσόν 6.000.000 δραχμών ετησίως, για σπουδές του εκκαλούντος στην
Ιταλία και συγκεκριμένα για την φοίτηση
του στην Φαρμακευτική Σχολή και ότι το
ποσό αυτό πρέπει να συνεισφερθεί για να
συνυπολογισθεί στην πλασματική περιουσία της κληρονομίας. Ο ισχυρισμός της
όμως αυτός κρίνεται προεχόντως απορριπτέος ως αόριστος, διότι, σύμφωνα με
τα προεκτεθέντα στην μείζονα σκέψη της
αποφάσεως, κατά το άρθρο 1895 Α.Κ.,
όπως ίσχυε κατά τον χρόνο που έγιναν οι
επικαλούμενες δαπάνες, «κάθε δαπάνη
που έγινε προς επαγγελματική μόρφωση του κατιόντος (συνεισφέρεται), εφόσον η δαπάνη αυτή υπερέβη το ανάλογο προς την περιουσιακή κατάσταση του
κληρονομουμένου μέτρο, εκτός αν αυτός
κατά την παροχή όρισε αλλιώς», στην
προκειμένη δε περίπτωση δεν εκτίθεται
από την εκκαλούσα-ενάγουσα ούτε ποια
ήταν η περιουσιακή κατάσταση του κληρονομουμένου (με την περιγραφή των
περιουσιακών του στοιχείων και της αξίας τους) κατά το επίδικο χρονικό διάστημα (1973-1983) που έγιναν οι ανωτέρω
δαπάνες, ούτε εάν αυτές υπερέβησαν και
κατά ποιο ποσό το μέτρο που ήταν ανάλογο προς την περιουσιακή του κατάσταση ούτως ώστε κατά το επιπλέον ποσόν
οι δαπάνες αυτές να θεωρηθούν ως συνεισενεκτέα παροχή και να υπολογισθούν
στην πλασματική κληρονομιαία περιουσία. Για τον λόγο αυτό ο συναφής δεύτερος λόγος της από 28.4.2006 εφέσεως της εκκαλούσας, με τον οποίο παραπονείται αυτή γιατί η εκκαλουμένη απέρριψε ως αόριστη την ένσταση συνεισφοράς της παροχής των 60.000.000 δρχ.
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για σπουδές του εκκαλούντος εναγομένου, κρίνεται αβάσιμος.
Η εκκαλούσα ισχυριζόμενη ότι ο
κληρονομούμενος κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 1987 έως
και το έτος 1996 κατέβαλε για διατροφή
της ανήλικης θυγατέρας του εκκαλούντος Τ. το συνολικό ποσόν των 70.432,
80 ευρώ δηλαδή το ποσό των 7.043, 28
ευρώ κατ’ έτος, ζήτησε να συνυπολογισθεί στην πλασματική κληρονομική ομάδα και το πιο πάνω ποσόν.
Από τα προαναφερόμενα όμως
αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι η καταβολή διατροφής από τον κληρονομούμενο στην ανήλικη εγγονή του δεν γινόταν
από ελευθεριότητα και χωρίς αντάλλαγμα,
αλλά δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και
σε εκπλήρωση νομικής υποχρεώσεως του
καταβάλλοντος αυτήν κληρονομουμένου
απορρέουσας από τις διατάξεις των άρθρων 1489 επ. Α.Κ., εφόσον οι γονείς της
δεν ήσαν σε θέση να της δώσουν διατροφή (βλ. και το σκεπτικό της προσκομιζόμενης μετ’ επικλήσεως 29/1983 αποφάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας) και συνεπώς η παροχή αυτή δεν συνυπολογίζεται στην πλασματική κληρονομιαία περιουσία, όπως ορθώς έκρινε και η
εκκαλουμένη και για τούτο ο συναφής τρίτος λόγος της από 28.4.2006 εφέσεως της
εκκαλούσας κρίνεται αβάσιμος.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι από
τότε που ο κληρονομούμενος μεταβίβασε, λόγω δωρεάς, προς την εκκαλούσα
θυγατέρα του τα παραπάνω δύο διαμερίσματα στην Αθήνα (Δεκέμβριος 1978) και
μέχρι τον θάνατο του (19.11.2001) το νόμισμα είχε υποστεί ουσιώδη υποτίμηση,
ώστε να επιβάλλεται από την αρχή της
καλής πίστεως (άρθρο 288 Α.Κ.), ο υπολογισμός της αξίας των παροχών αυτών,
τόσο για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας όσο και για την συνεισφορά, να γίνει
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σε δραχμές της ίδιας πραγματικής αξίας
με εκείνη που αυτές είχαν κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου.
Για τον υπολογισμό αυτό το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη, κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στη μείζονα σκέψη, την
τιμή της χρυσής λίρας Αγγλίας κατά τον
χρόνο που έγιναν οι ανωτέρω παροχές
κατά τον χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου (οι οποίες τιμές εξάλλου
αναγράφονται στις προτάσεις που κατέθεσε ο εναγόμενος στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και με τις οποίες προέβαλε τον
ισχυρισμό περί ουσιώδους υποτιμήσεως
του νομίσματος και ζήτησε την αναγωγή
της αξίας των παροχών αυτών στο ισάξιο της κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου) και τον μέσο ετήσιο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή (τιμάριθμο)
κατά τους αντίστοιχους χρόνους.
Ειδικότερα: α) Η τιμή της χρυσής
λίρας Αγγλίας ανερχόταν τον Δεκέμβριο
του 1978 που είναι ο χρόνος της παροχής προς την εκκαλούσα των δύο διαμερισμάτων συνολικής πραγματικής
αξίας 3.000.000 δραχμών σε 2.108,11
δραχμές (κατά τον μικρότερο υπολογισμό του εκκαλούντος) και τον Νοέμβριο
του 2001 που απεβίωσε ο κληρονομούμενος σε 24.270 δραχμές. Ο μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή με βάση
το έτος 1999=100, ήταν τον Δεκέμβριο
του έτους 1978 5,3 και τον Νοέμβριο του
έτους 2001 107, 70. Η αξία των παραπάνω παροχών κατά τον χρόνο της συστάσεως τους αντιστοιχεί σε 1.423,07 χρυσές λίρες Αγγλίας (3.000.000:2.108, 11).
Αφού ληφθεί υπόψη η διαφορά
του τιμαρίθμου μεταξύ του χρόνου που
έγιναν οι παραπάνω παροχές (Δεκέμβριος του 1978) και του χρόνου θανάτου του
κληρονομουμένου (Νοέμβριος του 2001)
και συνακολούθως η διαφορά της αγοραστικής δυνάμεως της χρυσής λίρας
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κατά τους χρόνους αυτούς, προκύπτει
ότι καθεμία χρυσή λίρα τον Δεκέμβριο
του 1978 που έγινε η δωρεά των δύο
διαμερισμάτων είχε αγοραστική δύναμη μεγαλύτερη και συγκεκριμένα ίση με
την αγοραστική δύναμη 1,765 λιρών του
χρόνου θανάτου του κληρονομουμένου
(τιμή χρυσής λίρας δια ύψος τιμαρίθμου
μηνός Νοεμβρίου 2001, ήτοι 24.270 δρχ.
δια 107,70 ίσον 225, 348 αφενός και τιμή
χρυσής λίρας δια ύψος τιμαρίθμου του
χρόνου που έγινε η πιο πάνω παροχή,
ήτοι 2.108, 11 δρχ. δια 5,3 ίσον 397, 756
δια 225, 348 ίσον 1, 765).
Βάσει της σχέσεως αυτής οι, κατά
τα προεκτεθέντα 1.423, 07 χρυσές λίρες
Αγγλίας του χρόνου που έγινε η δωρεά
των διαμερισμάτων που αντιστοιχούν
σε 2.511, 71 χρυσές λίρες Αγγλίας του
χρόνου θανάτου του κληρονομουμένου
(1.423,07 χ 1, 756=2.511,71). Αφού μετατραπεί και το ποσό αυτό των 2.511,71
χρυσών λιρών σε δραχμές βάσει της τιμής της χρυσής λίρας κατά τον Νοέμβριο του 2001, προκύπτει ποσό δραχμών 60.959.201, 7 (2.511,71 χ 24.270)
ή 178.897, 14 ευρώ. Όμως, σύμφωνα
με το σχετικό αίτημα του εκκαλούντοςεναγομένου, η αξία των πιο πάνω παροχών κατά το χρόνο του θανάτου του
κληρονομουμένου θα υπολογισθεί στο
μικρότερο ποσόν των 101.354 ευρώ.
Σημειωτέον ότι το ίδιο περίπου πιο
πάνω ποσόν των 178.897,14 ευρώ προκύπτει με την εφαρμογή της απλούστερης
μεθόδου που ορίζει το άρθρο 21 του ν.δ.
118/1973 «περί κώδικος φορολογίας κληρονομιών κ.λπ». Ήτοι αξία παροχής κατά
τον χρόνο της συστάσεως της πολλαπλασιαζόμενη επί τον λόγο του τιμαρίθμου
του χρόνου αποδόσεως προς τον τιμάριθμο του χρόνου που έγιναν οι παροχές
δηλαδή 3.000.000 χ 107, 70/5,3 =60.962,
264, 15 δρχ. ή 178.906, 13 ευρώ (οι μι-
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κρές διαφορές οφείλονται στους δεκαδικούς αριθμούς). Η εκκαλουμένη απέρριψε εσφαλμένως ως αόριστο τον ισχυρισμό του εκκαλούντος-εναγομένου περί
αναγωγής της αξίας της παροχής (διαμερισμάτων) στο ισάξιο κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου λόγω ουσιώδους υποτιμήσεως του νομίσματος, με
την αιτιολογία «ότι ο ως άνω ισχυρισμός
δεν συνδυάζεται ταυτόχρονα με επίκληση της σχέσης της τιμής της χρυσής λίρας Αγγλίας κατά τον χρόνο της παροχής
και κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου και τον μέσο ετήσιο δείκτη
τιμών καταναλωτή (τιμάριθμο) κατά τους
αντίστοιχους χρόνους».
Ο εν λόγω ισχυρισμός όμως του
εναγομένου είναι αρκούντως ορισμένος
καθόσον διαλαμβάνεται σ’αυτόν τόσο η
τιμή της χρυσής λίρας Αγγλίας κατά τον
χρόνο συστάσεως της άνω παροχής και
κατά τον χρόνο της αποδόσεως της όσο
και η αξία των διαμερισμάτων (έστω και
εσφαλμένη) σε χρυσές λίρες Αγγλίας
κατά τους ανωτέρω χρόνους και δεν ήταν
αναγκαία για την πληρότητα του ισχυρισμού αυτού η μνεία του τιμαρίθμου κατά
τους αντίστοιχους χρόνους.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα αποδείχθηκαν η κατά τον χρόνο του θανάτου του
κληρονομουμένου η αξία της κληρονομιαίας περιουσίας του Γ.Σ ανερχόταν στο
ποσόν των 808.459 ευρώ (275.482.404
δραχμών). Από την αξία αυτή της πραγματικής ομάδας της κληρονομίας θα αφαιρεθεί το ¼ το οποίο αποτελεί την εξ αδιαθέτου μερίδα του συζύγου του αποβιώσαντος, Α.χήρας Γ.Σ (αρχικής πρώτης
εναγομένης) ήτοι ποσόν που αντιστοιχεί σε 202.114, 75 ευρώ (808.459 χ ¼ )
και επί των υπολοίπων ¾, τα οποία περιέχονται στους δύο κατιόντες διαδίκους
(τέκνα) του αποβιώσαντος και αντιστοιχούν σε 606.344,25 ευρώ θα γίνει ο προ-
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αναφερθείς υπολογισμός για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας της εκκαλούσας.
Προστιθεμένου στο τελευταίο αυτό ποσό
του κατά τα ανωτέρω ποσού της συνεισεκτέας δωρεάς ευρώ 101.354 προκύπτει
άθροισμα 707.698, 25 ευρώ. Το ποσό
αυτό διαιρούμενο με τον αριθμό των τέκνων δίνει το ποσόν των 353.849, 125
ευρώ (707.698, 25 :2) το οποίο αποτελεί την κληρονομική μερίδα κάθε τέκνου.
Από την μερίδα της εκκαλούσας
αφαιρείται κατ’άρθρο 1899 Α.Κ. η αξία της
συνεισεκτέας παροχής της των 101.354
ευρώ και το προκύπτον υπόλοιπο των
252.495, 125 ευρώ αποτελεί την τελική
κληρονομική της μερίδα, επί της οποίας
θα υπολογισθεί η νόμιμη μοίρα της. Η νόμιμη μοίρα της ισουμένη προς το ήμισυ
½ του ποσού αυτού από ευρώ 126.247,
56 μετ’ αφαίρεση, κατ’άρθρο 1834§2 Α.Κ.
του ημίσεος της συνεισεχθείσης δωρεάς
από ευρώ 63.123, 78 (βλ.και Εφ.Αθην.
6915/1981 Ελ.Δνη 24, 979) ανέρχεται τελικά σε 63.123, 78 ευρώ.
Όπως προαναφέρθηκε η εκκαλούσα εγκαταστάθηκε επί της ψιλής κυριότητας δήλου πράγματος (του υπό
στοιχεία Α1 διαμερίσματος) του οποίου η αξία κατά τον χρόνο θανάτου του
κληρονομουμένου ανερχόταν σε 65.000
ευρώ. Η αξία δε της ψιλής κυριότητας
του ανωτέρω ακινήτου ανερχόταν στα
8/10 του ανωτέρω ποσού δηλαδή σε
52.000 ευρώ, εφόσον η αξία της ισόβιας επικαρπίας του που είχε εγκαταλειφθεί στην σύζυγο του κληρονομουμένου
που είχε υπερβεί κατά τον χρόνο θανάτου του το 70ο έτος της ηλικίας της ανερχόταν στα 2/10 της αξίας της πλήρους
κυριότητας του κατά το άρθρο 15§4 του
Ν.2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και
Κερδών από Λαχεία».
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Από το προεκτεθέν ποσόν των
63.123, 78 ευρώ που αποτελεί την νόμιμη
μοίρα της εκκαλούσας αφαιρείται η αξία
(της ψιλής κυριότητας) του δήλου πράγματος που έλαβε η εκκαλούσα, δηλαδή
το ποσόν των 52.000 ευρώ. Το υπόλοιπο
που τίθεται ως αριθμητής του κλάσματος
είναι 11.123,78 ευρώ (63.123,78-52.000).
Ως παρανομαστής τίθεται η αξία των στοιχείων της πραγματικής ομάδας της κληρονομίας, ήτοι το ποσόν των 808.459
ευρώ, μετά την αφαίρεση όμως της αξίας του δήλου που λαμβάνει η εκκαλούσα μεριδιούχος, της οποίας το μερίδιο
δεν υπερβαίνει την νόμιμη μοίρα. Δηλαδή αφαιρείται το ποσόν των 52.000 ευρώ
και τίθεται τελικά ως παρανομαστής τον
ποσόν των 756.459 ευρώ.
Έτσι, το ποσοστό της νόμιμης
μοίρας που λείπει από την εκκαλούσα
μεριδιούχο και για το οποίο συντρέχει
ως κληρονόμος στα παραπάνω κληρονομιαία πράγματα που κατείχαν και
νέμονταν οι εναγόμενοι και τα οποία ο
κληρονομούμενος άφησε με την διαθήκη του σ’ αυτούς (πλην του υπό στοιχεία Α1 διαμερίσματος στο οποίο εγκαταστάθηκε αρχικά ως ψιλή και μετά τον
θάνατο της επικαρπώτριας μητέρας της
κατά πλήρη κυριότητα η ίδια η εκκαλούσα) είναι το κλάσμα 11.123, 78/756.459
ή ο δεδαδικός αριθμός 0,01475066. Το
ποσοστό αυτό πρέπει να λάβει η εκκαλούσα ενάγουσα κατά πλήρη κυριότητα
από τα ανωτέρω κληρονομιαία αντικείμενα (πλην του υπό στοιχεία Α1 διαμερίσματος), κατά το οποίο συντρέχει ως
κληρονόμος σε κάθε κληρονομιαίο αντικείμενο και το οποίο ποσοστό πρέπει να
επιδικασθεί σ’ αυτήν η οποία και το ζητεί.
Ο εκκαλών εναγόμενος πρόβαλε με τις προτάσεις του στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο τον ισχυρισμό, τον οποίο
επαναφέρει και με τον τέταρτο λόγο της
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από 26.4.2006 εφέσεως του, ότι η ενάγουσα παραιτήθηκε του δικαιώματος να
επικαλεσθεί ακυρότητα της επίδικης διαθήκης ως προσβάλλουσας την νόμιμη μοίρα της, διότι από κοινού με τους λοιπούς
κληρονόμους συνέταξε και υπέβαλε εννέα
μήνες μετά την δημοσίευση της διαθήκης
την 347/2002 δήλωση φόρου κληρονομίας του πατέρα της, στην οποία δήλωσε
ότι είναι κληρονόμος η ίδια μόνον της υπό
στοιχεία Α1 οριζόντιας ιδιοκτησίας αποδεχόμενη συγχρόνως ότι οι λοιποί που μνημονεύονται στην διαθήκη κληρονομούν τα
υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Ο ισχυρισμός του όμως αυτός, όπως και ο συναφής λόγος εφέσεως, κρίνεται αβάσιμος
ενόψει του ότι η υποβολή της ως άνω δηλώσεως συνιστά νόμιμη υποχρέωση του
κληρονόμου (Ν.Δ. 118/1973) και αφορά
μόνον στα ακίνητα που κληρονόμησε κάποιος και όχι στα επίδικα, όπως αναφέρθηκε στην αρχή της αποφάσεως.
Ενόψει των προαναφερομένων η
εκκαλουμένη απόφαση, η οποία :α)απέρριψε ως αόριστο τον ισχυρισμό του εναγομένου για αναγωγή της αξίας της παροχής (δωρεάς διαμερισμάτων) προς την
ενάγουσα στο ισάξιο κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου λόγω ουσιώδους υποτιμήσεως του νομίσματος,
β)εκτίμησε την αξία της πλήρους κυριότητας του καταλειφθέντος δήλου προς
την ενάγουσα σε 91.700 ευρώ και την
αξία της ψιλής κυριότητας του σε 73.360
ευρώ, αντί να εκτιμήσει αυτήν σε 65.000
και 52.000 ευρώ, αντιστοίχως, γ) δέχθηκε ότι δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας 30.000
ευρώ στην κληρονομιαία περιουσία και
δ) δεν αφαίρεσε το ¼ της εξ αδιαθέτου
μερίδας της συζύγου του αποβιώσαντος
από την αξία της πραγματικής ομάδας
της κληρονομίας και υπολόγισε τελικά ότι
το ποσοστό που υπολείπεται για την συ-
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μπλήρωση της νόμιμης μοίρας της ενάγουσας ανέρχεται σε 12,89% εξ αδιαιρέτου επί όλων των κληρονομιαίων ακινήτων, αντί να δεχθεί ότι ανέρχεται σε ποσοστό 11.123,78/756.459 επί των λοιπών (πλην του υπό στοιχεία Α1 διαμερίσματος) κληρονομιαίων ακινήτων, εσφαλμένως ερμήνευσε τον νόμο και εκτίμησε
τις προσαχθείσες αποδείξεις και για τούτο πρέπει να γίνουν δεκτές ως κατ’ουσίαν βάσιμες οι συνεκδικαζόμενες δύο εφέσεις και αφού εξαφανισθεί η εκκαλούμενη
απόφαση και κρατηθεί από το Δικαστήριο τούτο και δικασθεί κατ’ουσίαν η υπό
κρίση αγωγή κατ’ άρθρο 535§1 ΚΠολΔ,
η οποία είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις που αναφέρθηκαν στην μείζονα
σκέψη, πλην του παρεπομένου αιτήματος της για απειλή χρηματικής ποινής εις
βάρος του εναγομένου που είναι απορ-

ριπτέο ως μη νόμιμο.
Στην συνέχεια πρέπει να γίνει εν
μέρει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη η ένδικη αγωγή και α)να αναγνωρισθεί ότι η ενάγουσα είναι κληρονόμος (ως νόμιμη μεριδιούχος) του πατέρα
της κατά ποσοστό 11.123, 78/756.459 εξ
αδιαιρέτου σε όλα τα προαναφερόμενα
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν την πραγματική ομάδα της κληρονομίας (πλην του υπό στοιχεία Α1 διαμερίσματος) και β)να υποχρεωθεί ο εναγόμενος αδελφός να της αποδώσει τα ακίνητα
αυτά κατά το προαναφερόμενο ποσοστό.
Τέλος ο εναγόμενος, ενόψει της
εκτάσεως της ήττας του πρέπει να καταδικασθεί σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας και των δύο βαθμών
δικαιοδοσίας (άρθρα 178, 183 και 191§2
ΚΠολΔ), όπως και στο διατακτικό.

184/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Τάκης Ανδρονόπουλος, Αλέκος Καρώκης, Κώστας Γαλάνης,
Δημήτριος Ρήγας, Αθάνασιος Σπηλιωτόπουλος).
Νόμιμη μοίρα. Η κατάλειψή της μπορεί να γίνει και με εγκατάσταση σε δήλο πράγμα όταν
προκύπτει ότι ο διαθέτης ήθελε εγκατάσταση του μεριδούχου ως κληρονόμου, με καταλογισμό των δήλων πραγμάτων στη μερίδα του. Αν δεν καλύπτεται το ποσοστό της νόμιμης
μοίρας, κατά το μέρος αυτό ο μεριδούχος είναι αυτοδικαίως συγκληρονόμος στα κληρονομιαία πράγματα αποκτώντας εμπράγματο δικαίωμα κατά το ανάλογο ποσοστό σε όλα
τα στοιχεία της κληρονομιάς που ασκεί με την περί κλήρου αγωγή. Πραγματική κληρονομική ομάδα. Έννοια. Αποτελείται από όλα τα δεκτικά κληρονομικής διαδοχής περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου από τα
οποία αφαιρούνται τα χρέη της κληρονομιάς. Αν προστεθούν, με την αξία που είχαν κατά
το χρόνο της παροχής, οτιδήποτε ο κληρονομούμενος παραχώρησε όσο ζούσε, χωρίς
αντάλλαγμα σε μεριδιούχο είτε με δωρεά που έκανε ο κληρονομούμενος έκανε στα τελευταία δέκα χρόνια πριν από το θάνατο του, εκτός αν την επέβαλαν λόγοι ευπρέπειας ή
ηθικό καθήκον, είτε με άλλο τρόπο δημιουργείται η πλασματική ομάδα κληρονομίας. Με
βάση την πλασματική ομάδα εξευρίσκεται η νόμιμη μοίρα του μεριδούχου. Τρόπος υπολογισμού. Αφού αφαιρείται από τη νόμιμη μοίρα η αξία του δηλού πράγματος στο οποίο
εγκαταστάθηκε ο μεριδούχος αφαιρείται συγχρόνως και από τον παρανομαστή του κλά-
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σματος που προκύπτει με αριθμητή την αξία του δηλού και παρανομαστή την αξία του
πράγματος της κληρονομικής ομάδας, από την οποία θα λάβει ο μεριδιούχος το ελλείπον
ποσοστό της νόμιμης μοίρας του. Αναπροσαρμογή της αξίας των παροχών που έκανε ο
αποβιώσας όσο ζούσε στους κληρονόμους του ή τρίτους. Τρόπος αναπροσαρμογής. Διαδοχικές δωρεές. Προσβάλλεται με τη σειρά από την τελευταία προς τις προηγούμενες
με τη χρονολογική σειρά τους. Αγωγή περί κλήρου και αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς.
Αν στρέφεται κατά του μεριδούχου μπορεί να ασκηθεί με το ίδιο δικόγραφο. Περιστατικά.

, , , , , , , , , , , , Κατά τις διατάξεις
των άρθρων 1710, 1873, 1820, 1825
και 1828 Α.Κ. δικαίωμα νόμιμης μοίρας
στην κληρονομία έχουν οι κατιόντες και
οι γονείς του κληρονομουμένου καθώς
και ο επιζών σύζυγος, οι οποίοι θα καλούνταν ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι,
κατά το ποσοστό δε της νόμιμης μοίρας ο μεριδιούχος συντρέχει ως κληρονόμος. Η κατάλειψη της νόμιμης μοίρας
μπορεί να γίνει και με εγκατάσταση σε
δήλο πράγμα, όταν προκύπτει ότι ο διαθέτης ήθελε εγκατάσταση του μεριδιούχου ως κληρονόμου, με καταλογισμό
των δήλων πραγμάτων στη μερίδα του.
Στην περίπτωση αυτή κατά το μέρος που η εγκατάσταση επί δήλου πράγματος ή ποσού δεν καλύπτει τη νόμιμη
μοίρα, κατά το μέρος αυτό ο μεριδιούχος
είναι αυτοδικαίως συγκληρονόμος στα
κληρονομιαία, αποκτώντας έτσι εμπράγματο δικαίωμα κατά το ανάλογο ποσοστό σε όλα τα στοιχεία της κληρονομιάς, το οποίο ασκεί με την περί κλήρου
αγωγή (ΑΠ 511/1982 ΝοΒ 31.354, ΑΠ
1558/1981, ΑΠ 902/1975, ΑΠ 644/1977,
Εφ.Αθ 2576/2988 ΕλλΔνη 40.413).
Εξάλλου, κατά 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 κληρονομίας κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου, δηλαδή όλα τα

δεκτικά κληρονομικής διαδοχής περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν κατά το χρόνο
αυτό στην κληρονομιά (πραγματική κληρονομική ομάδα), από την οποία αφαιρούνται τα χρέη της κληρονομίας (βλ.Κ.Παπαδόπουλου:Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου,
τ.Β έκδοση 1995, σελ. 49., Μιχ.Σταθόπουλου σε ΑΚ, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τόμος ΙΧ, υπό άρθρα 1831-1834 αριθ.26).
Ακολούθως δε προστίθενται σε
αυτά και θεωρούνται ότι υπάρχουν στην
κληρονομία (πλασματική κληρονομική
ομάδα), με την αξία που έχουν κατά το
χρόνο της παροχής, ο,τιδήποτε ο κληρονομούμενος παραχώρησε, όσο ζούσε, χωρίς αντάλλαγμα σε μεριδούχο, είτε με δωρεά που ο κληρονομούμενος έκανε στα τελευταία δέκα χρόνια πριν από το θάνατο
του, εκτός αν την επέβαλαν λόγοι ευπρέπειας ή ηθικό καθήκον (ΟλΑΠ 1404/1984,
ΑΠ 966/83, ΑΠ 1558/1981, ΑΠ 71/1998,
ΝοΒ 47, 405, ΕφΑθ 2576/1988, ό.π.).
Μετά τον καθορισμό της αυξημένης (πλασματικής) αυτής κληρονομικής
ομάδας θα εξευρεθεί με βάση αυτή, η νόμιμη μοίρα του μεριδούχου. Ειδικότερα
για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας
του μεριδούχου: α)εκτιμάται η αξία όλων
των αντικειμένων της κληρονομίας κατά
τον χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, β) αφαιρούνται από την αξία αυτής της πραγματικής ομάδας της κληρονομίας τα χρέη και οι δαπάνες της κηδείας του κληρονομούμενου και απογραφής
της κληρονομιάς, γ)στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω
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χρεών, προστίθενται με την αξία που είχαν κατά το χρόνο που πραγματοποιήθηκαν, οι πιο πάνω παροχές του κληρονομούμενου προς τους μεριδούχους ή
τρίτους, δ)με τη βάση αυτή την αυξημένη (πλασματική κληρονομική ομάδα που
προσδιορίσθηκε θα εξευρεθεί, η νόμιμη
μοίρα του μεριδούχου, ε)από το ποσό
αυτής (νόμιμης μοίρας) θα αφαιρεθεί η
αξία των πραγμάτων στα οποία τυχόν
έχει εγκατασταθεί ο μεριδούχος, καθώς
και η αξία της παροχής που τυχόν έχει
λάβει και υπόκειται σε συνεισφορά, στ)
αν προκύπτει ότι έχει καταληφθεί σε αυτόν λιγότερο από τη νόμιμη μοίρα του (ή
να δεν έχει καταλειφθεί τίποτα σε αυτόν)
θα σχηματισθεί ένα κλάσμα με αριθμητή
το υπόλοιπο από την παραπάνω αφαίρεση και παρανομαστή την αξία εκείνων
των στοιχείων της πραγματικής ομάδας,
από τα οποία (χωρίς αφαίρεση των παραπάνω χρεών και δαπανών) θα λάβει ο μεριδούχος το απαιτούμενο ποσοστό προς συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας του (αρ.1827ΑΚ, ΟλΑΠ 935/1975,
ΑΠ 810/81, ΑΠ 281/1976). Το κλάσμα
αυτό ή ο δεκαδικός αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμητή με
τον παρανομαστή, αποτελεί το ποσοστό
το οποίο πρέπει να λάβει ο μεριδούχος,
πέραν εκείνων που τυχόν είχαν καταλειφθεί σε αυτόν, αυτούσιο σε κάθε αντικείμενο της πραγματικής ομάδας της κληρονομίας για να συμπληρωθεί ή να ληφθεί
η νόμιμη μοίρα του (ΟλΑΠ 1404/1984
ΝοΒ 33.97, ΑΠ 71/1988, ΝοΒ 47.405, ΑΠ
1288/1989, ΕλΔνη 32.968, ΑΠ 236/1984
ΝοΒ 33.266, ΑΠ 511/1982, ΑΠ 810/1981,
ΕφΑθ 3289/2001 ΕλλΔνη 42.1392, ΕφΑθ
557/2003 ΕλλΔνη 45.1490).
Αν στον μεριδούχο έχει καταλειφθεί
συγκεκριμένο (δήλο) πράγμα, που δεν συμπληρώνει τη νόμιμη μοίρα του, πρέπει η
αξία του να αφαιρεθεί και από τον παρα-
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νομαστή του παραπάνω κλάσματος, διότι, για την ανεύρεση του συμπληρώματος
της νόμιμης μοίρας του έχει αφαιρεθεί η
αξία της νόμιμης μοίρας, διαφορετικά θα
υπολογιζόταν δύο φορές η αξία του (ΑΠ
1274/1987, ΑΠ 1475/1985, ΑΠ 511/1982,
ΕφΠειρ. 332/1986 ΕλλΔνη 27.868, ΕφΑθ
2576/1988, ό.π. ΕφΑθ 557/).
Σε περίπτωση όμως που μετά το
χρόνο της παροχής του άρθρου 1831 ΑΚ
όπως ισχύει σήμερα, η οποία συνυπολογίζεται για την εύρεση της κατά τα ανωτέρω (πλασματικής) ομάδας της κληρονομίας επέλθει ουσιώδης υποτίμηση της τρέχουσας αξίας της δραχμής ή μεταβολή του
νομίσματος, πρέπει κατ’ εφαρμογή και της
κατά το άρθρο 288 Α.Κ. αρχής της καλής
πίστης να αναχθεί, η κατά το χρόνο παροχής σε δραχμές αξία του δωρηθέντος
στο ισάξιο του ποσού κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου κατά τον οποίο
αποτιμάται και η κληρονομιά, με βάση τη
σχέση της αξίας της δραχμής μεταξύ των
δύο αυτών χρονικών σημείων που γίνεται
με αναγωγή σε χρυσές λίρες, σε σχέση με
τον τιμάριθμο (ΑΠ 313/1994 ΝοΒ 43.239).
Εάν η νόμιμη μοίρα που θα υπολογιστεί κατά τον τρόπο αυτό δεν καλύπτεται στην αξία της από τα στοιχεία της
κληρονομίας, τα οποία βρέθηκε να έχει
ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο του
θανάτου του, τότε κάθε δωρεά η οποία
συστάθηκε με τις ανωτέρω προϋποθέσεις εν ζωή του κληρονομουμένου, μπορεί κατά τα άρθρα 1835-1836 Α.Κ. με
αγωγή του μεριδιούχου κατά του δωρεοδόχου να ανατραπεί κατά το ποσοστό
της νόμιμης μοίρας που λείπει, δηλαδή
κατά το μέρος κατά το οποίο η κληρονομία που υπάρχει κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου δεν επαρκεί να καλύψει την αξία της. Αν έγιναν
διαδοχικές δωρεές η προηγούμενη είναι δυνατόν να, προσβληθεί εφόσον δεν
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επαρκεί η ανατροπή της προγενέστερης.
Σε ανατροπή υπόκειται και η δωρεά η οποία καλύπτεται κάτω από την εικονική πώληση, η οποία σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 138 παρ.2 ΑΚ είναι
έγκυρη αν τα μέρη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύσταση της (Εφ.Αθ. 3058/85 Δνη 26.729).
Αίτημα της σχετικής αγωγής είναι να ανατραπεί η δωρεά αυτή κατά το μέρος που
απαιτείται για να ικανοποιηθεί η νόμιμη
μοίρα του μεριδούχου και να υποχρεωθεί ο δωρεοδόχος να αποκαταστήσει, δηλαδή να μεταβιβάσει κατά κυριότητα και
νομή στο μεριδούχο τόσο μέρος από τα
στοιχεία που δωρήθηκαν όσο απαιτείται για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα (Εφ.
Αθ. 4897/1995 ΕλλΔνη 37.1416). Η αγωγή αυτή μέμψεως άστοργης δωρεάς (ΑΚ
1835 ΕΠ.) μπορεί να σωρευθεί στο ίδιο
δικόγραφο με την αγωγή περί κλήρου
για συμπλήρωση νόμιμης μοίρας (ΑΚ
1825§1 εδ.β΄ και 2, 1827, 1831, 1832,
1871 επ Α.Κ.) μόνο αν η αγωγή ασκείται
από το μεριδούχο κατά των συγκληρονόμων του και όχι κατά του τρίτου.
Επομένως ο εναγόμενος στην η
αγωγή περί κλήρου του νόμιμου μεριδούχου είναι ο συγκληρονόμος που κατέχει
τα κληρονομιαία κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής, αντιποιούμενος κληρονομικό δικαίωμα και έχει υποχρέωση να συμπληρώσει την νόμιμη μοίρα, ενώ αντίθετα δεν μπορεί να είναι εναγόμενος εκείνος
που δεν είναι συγκληρονόμος του ενάγοντος μεριδούχου, ούτε εκείνος που πήρε
εν ζωή δωρεά από το κληρονομούμενο,
διότι ο νόμιμος μεριδιούχος συντρέχει ως
κληρονόμος σε όλα τα κληρονομιαία στοιχεία, αλλά η εν ζωή δωρεά, εφόσον κατά
το άρθρο 1831 Α.Κ. υπολογίζεται στην
κληρονομιά δεν ακυρώνεται αυτοδικαίως,
αλλά υπόκειται σε ανατροπή μόνο κατά
τους ορισμούς του άρθρου 1835 Α.Κ. και
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εφόσον η πραγματική κληρονομία κατά
το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου δεν επαρκεί για την κάλυψη της αξίας της νόμιμης μοίρας.
Επομένως στην προκειμένη περίπτωση η υπό κρίση αγωγή κατά το
επικουρικό αίτημα αυτής, με το οποίο η
ενάγουσα προσδιορίσει το κληρονομικό
δικαίωμα νόμιμης μοίρας της σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου επί όλης της κληρονομιαίας περιουσίας που κατέλιπε κατά
τον θάνατο της η θετή μητέρα της καθώς και των υπολοίπων ως άνω ακινήτων που διέθεσε αυτή με δωρεές εν ζωή
στους εναγομένους μεριδούχους τρίτους
και ζήτησε να αναγνωρισθεί η ακυρότητα αυτών κατά το ως άνω ποσοστό που
προσβάλλουν τη νόμιμη μοίρα της και
στη συνέχεια ζήτησε να αναγνωρισθεί
το κληρονομιαίο δικαίωμα της, νόμιμης
μοίρας επί όλων των ανωτέρω κατά το
ίδιο ποσοστό (1/2) δεν ελέγχεται νόμιμη.
Ειδικότερα όπως προαναφέρθηκε
το δικαίωμα της νόμιμης, μοίρας ασκείται
επί της πραγματικής ομάδας κληρονομίας
που κατέλιπε ο κληρονομούμενος κατά το
χρόνο του θανάτου του και οι προς τρίτους δωρεές που πραγματοποίησε αυτός στη ζωή του υπό τις ως άνω προϋποθέσεις απλά συνυπολογίζονται, ώστε
με κατάλληλο αριθμητικό υπολογισμό να
εξευρεθεί σύμφωνα με την προηγούμενη
νομική σκέψη η αξία της νόμιμης μοίρας
που δικαιούται αυτός χωρίς να είναι αναγκαίο οι τρίτοι προς τους οποίους έγιναν
οι δωρεές να καταστούν διάδικοι.
Μόνο δε στην περίπτωση που η
αξία της κληρονομίας κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου δεν επαρκεί για την κάλυψη της νόμιμης μοίρας
που ο μεριδούχος έχει τη δυνατότητα
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1835
ΑΚ να στραφεί κατά των δωρεοδόχων
και να ζητήσει την ανατροπή των δωρε-
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ών αυτών όχι όλων όπως εμφανίζει με
την αγωγή της η ενάγουσα, αλλά διαδοχικά με τη σειρά που έγιναν, η προηγούμενη εφόσον δεν επαρκεί για την κάλυψη της νόμιμης μοίρας, η προγενέστερη.
Επίσης το σχετικό δικαίωμα του
μεριδούχου προς ανατροπή των δωρεών
αυτών μέχρι την κάλυψη της αξίας της νόμιμης μοίρας του είναι ενοχικό και του παρέχει το δικαίωμα να ζητήσει την ανατροπή τους και δεν είναι αυτοδικαίως άκυρες
κατά το μέρος που υπολείπεται για την κάλυψη της νόμιμης μοίρας, όπως υποστηρίζει η ενάγουσα, και επιδιώκει να αναγνωρισθεί η ακυρότητα τους με την αγωγή της.
Εξάλλου, δεδομένου ότι όπως
υποστηρίζει με την αγωγή της η ενάγουσα, η κληρονομούμενη εγκατέστησε
αυτή κληρονόμο της με τη διαθήκη της

σε ένα από τα δύο ακίνητα της κληρονομίας της, δικαιούται να ζητήσει με την
αγωγή της τη συμπλήρωση της νόμιμης
μοίρας της κατά το υπόλοιπο που μπορεί να υπολογίσει με κατάλληλο κατά τα
ανωτέρω μαθηματικό υπολογισμό και με
αναγωγή των αξιών στο χρόνο θανάτου
της κληρονομούμενης και όχι να προσδιορίζει αυθαιρέτως με την αγωγή της το
δικαίωμα νόμιμης μοίρας αυτής σε ποσοστό ½ επί όλων των ανωτέρω.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη
απόφαση του έκρινε την αγωγή νόμιμη,
εσφαλμένα εφάρμοσε τις προαναφερόμενες διατάξεις και έπρεπε να απορρίψει
την αγωγή ως μη νόμιμη κατά το ανωτέρω επικουρικό αίτημα της.

517/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Ιωάννης Κόττας).
Κληρονομητήριο. Αρκεί η απόφαση παροχής του να συμπεριλάβει κατ’ ανέλεγκτη ευχέρεια του δικαστηρίου είτε μόνο τις κληρονομικές μερίδες του καθενός είτε μόνο τα αντικείμενα τα οποία περιέρχονται στον καθένα είτε αμφότερα. Κληρονομούμενος με τέσσερες διαθήκες χωρίς όμως να εξαντλείται η περιουσία του με αυτές και να μένει αδιάθετο ένα ποσοστό της. Χορηγείται κληρονομητήριο ότι το ποσοστό της αδιάθετης με
τις διαθήκες ποσοστό της κληρονομιάς περιέρχεται στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους.

Με βάση τη ρύθμιση του άρθρου
820 (881)ΚΠολΔ κατά τη γραμματική αυτής ερμηνεία τουλάχιστον-προκύπτει, ότι
το δικαστήριο πρέπει να συμπεριλάβει
στην απόφαση (και στο αντίστοιχο κληρονομητήριο) «τις κληρονομικές μερίδες του
καθενός ή τα αντικείμενα, τα οποία περιέρχονται στον καθένα»,. αλλ’ αρκεί να συμπεριλάβει κατ’ ανέλεγκτη ευχέρεια του είτε
μόνο «τις κληρονομικές μερίδες του καθενός», είτε μόνο «τα αντικείμενα, τα οποία

περιέρχονται στον καθένα», (σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα μπορούσε να συναχθεί από την ως άνω διάταξη ότι απαγορεύεται απολύτως στο δικαστήριο να συμπεριλάβει κατ’ ευχέρεια του-στο κληρονομητήριο-τόσο «τις κληρονομικές μερίδες του καθενός» όσο και σωρευτικά- «τα αντικείμενα, τα οποία περιέρχονται στον καθένα»).
Εν προκειμένω δηλαδή, όπως δέχεται και σχετική πρόσφατη νομολογία,
«τροποποιήθηκαν σιωπηρώς οι διατάξεις
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των άρθρων 1956, 1960 και 1961 παρ.2
ΑΚ, κατά το μέρος που απαιτούσαν να
αναφέρονται στη σχετική αίτηση, καθώς
και στο κληρονομητήριο και οι ποσοστιαίες μερίδες των κληρονόμων» (Εφ.Θεσ.
2211.1996 Αρμ. 50, 999 στην ίδια κατεύθυνση και οι αποφάσεις : ΕφΑ 1863/1985
Ελλ.Δνη 26, 524, Εφ.Αθ. 6629/1990 ΕλλΔνη 32, 1046, Εφ.Αθ. 3356/1986 Ελλην.
Δνη 27,1185. Έτσι επισημαίνεται από τον
Φίλιο.-με αναφορά στη διάταξη του άρθρου 820 (881)ΚΠολΔ- ότι η «μνεία γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον του δικαιούχου και τη δυνατότητα προσδιορισμού από το δικαστήριο.
Συνεπώς ανάλογα με τις περιστάσεις μπορεί η απόφαση να αναφέρει μόνο τη μερίδα ή μόνο το αντικείμενο ή και τα δύο. Η αναφορά μόνο του
αντικειμένου δεν προϋποθέτει αδυναμία να προσδιοριστεί η κληρονομική
μερίδα- ο νόμος ακολουθεί διαζευκτική
ρύθμιση». (βλ.Κλαμαρή, σε ΓεωργιάδηΣταθόπουλο υπ’ άρθρο 1961 αριθ.46).
Επίσης ο Κλαμαρής, με βάση το δίκαιο που ισχύει αναφέρει ότι δεν μπορεί
βάσιμα, κατά την γνώμη του να αγνοηθεί
η απόλυτα σαφής διάταξη του άρθρου 820
(881) §1 εδ. γ ΚΠολΔ, η οποία προβλέπει
διαζευκτικά την αναγραφή της κληρονομικής μερίδας του κληρονόμου ή των αντικειμένων που περιέρχονται στον καθένα
απ’ αυτούς» (βλ. Κλαμαρή, σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλο υπ’ άρθρο 1961 αριθ. 48).
Από τα επικαλούμενα και νομίμως προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο κληρονομούμενος Δ..Ν.Μ,
κάτοικος εν ζωή Πατρών, αποβίωσε στις
21.9.2007, χωρίς να αποκτήσει τέκνα, με
πλησιέστερους συγγενείς κατά τον χρόνο του θανάτου του τους αιτούντες, ήτοι
την μητέρα του (α΄ αιτούσα), τις αδελφές
και αδελφούς του (β έως δε και ζ των αι-
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τούντων) και τις ανηψιές του ( ε και στ
των αιτούντων), καθώς επίσης-σύμφωνα
με το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως
πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών- τα
αδέλφια του Α.Μ, Β.Μ, Η.Μ και Μ.Μ.
Ο κληρονομούμενος Α) με την από
28.4.2007 ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε με το 608/2007 πρακτικό και
κηρύχθηκε κυρία με την 138/2008 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου όρισε τα ακόλουθα: «….γράφω ιδιοχείρως την Διαθήκη μου και αφήνω μοναδικούς κληρονόμους μου 1. τον αδελφό μου Α.Μ του Ν,
2.την αδελφή μου Μ συζ.Χ.Κ το γένος Ν.Μ
του Η, 4. τον ανηψιό μου Ι.Σ του Α, 5. τους
ανηψιούς μου Β.Κ του Χ και τον Ν.Κ του Χ
και 6. τον ανηψιό μου Π.Μ του Α. Εις τον
αδελφό μου Α.Μ του Ν. αφήνω κατά πλήρη κυριότητα ένα αγροτεμάχιο κείμενο στη
θέση Σαρδέλλα της περιφέρειας Κρήνης
Πατρών διαστάσεων 4 τεσσάρων στρεμμάτων συνορευόμενο …υπό τον όρο ότι
όσο ζει η μητέρα μου Ε αυτή θα εισπράττει
το μισό μηνιαίο ενοίκιο του, το άλλο μισό
ενοίκιο θα εισπράττει ο αδελφός μου Α., ο
οποίος θα το παίρνει όλο το μίσθωμα μετά
το θάνατο της μητέρας μου. Εις την αδελφή μου Μ συζ. Χ.Κ αφήνω κατά πλήρη κυριότητα όλο τον 3ο όροφο υπέρ το ισόγειο
μ.τ. 120 περίπου με το ¼ αδιαιρέτου του
όλου οικοπέδου μετά οικοδομής στην Πάτρα στην οδό Ακτή Δυμαίων 28 καθ’ οροφοκτησία υπό τον όρο να κατοικήσει για 4
τέσσερα χρόνια ο αδελφός μου Π. Τέλος
εις τα ανήψια μου Ν.Μ του Η, Ι.Σ του Α, Β.Κ
του Χ, Ν.Κ. του Χ. και Π.Μ του Α. αφήνω
την πλήρη κυριότητα και κατά ένα 1/5 αδιαιρέτως εις έκαστον στα κάτωθι 3 ακίνητα, ήτοι Α. κ.τ.λ. Β)με την 27.6.2007 ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε με
το 611/2007 πρακτικό και κηρύχθηκε κυρία με την 1314/2007 απόφαση αυτού του
Δικαστηρίου, όρισε τα ακόλουθα: «(εκτός
των άλλων αφήνω το μαγαζί…Ακτή Δυ-
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μαίων 28 που βρίσκεται στο ισόγειο με τα
δικαιώματα ως κύριος κάτοχος στον ανηψιό μου Κ.Ν του Χ και της Μ στον ανηψιό μου Κ.Ν του Χ και της Μ, αδελφό του
Β. Τα δύο συνεχόμενα οικόπεδα που βρίσκονται επί της οδού Δημ. Μαξίμου αρ.5
στα ανήψια μου Κ.Ν, Κ.Β, Κ.Α.Ν.,Κ.Ε εξ
αδιαιρέτου».Γ). Με την από 4.9.2007 ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε
με το 610/2007 πρακτικό και κηρύχθηκε
κυρία με την 1315/2007 απόφαση αυτού
του Δικαστηρίου, όρισε τα ακόλουθα: «…
και εγκαθιστώ κληρονόμο τον Ν. Μ του Η,
ανηψιό μου, κάτοικο Πατρών στον οποίο
αφήνω τον Α΄ όροφο 120 τ.μ. περίπου
μετά του ¼ αδιαιρέτως του όλου οικοπέδου
καθ’ οριζόντια ιδιοκτησία (ν.3741/1929)»,
Δ)Τέλος με την από 10.9.2007 ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε με
το 609/2007 πρακτικό και κηρύχθηκε κυρία με την 168/2008 απόφαση αυτού του
Δικαστηρίου, όρισε τα ακόλουθα: «…και
αφήνω στους κληρονόμους μου 1) πρώτον τον αδελφό μου Α.Ν.Μ, 2) την αδελφή μου Μ. σύζυγο του Χ.Κ το γένος Ν.Μ,
3) τον ανηψιό μού Ν.Μ του Η, 4) τον ανηψιό μου Ι.Σ του Α, 5) τους ανηψιούς μου
Β.Κ του Χ και τον ανηψιό μου Ν.Κ. του Χ
και 6) τον ανηψιό μου Π.Μ του Α. Εις τον
αδελφό μου Α.Μ του Ν αφήνω κατά πλήρη κυριότητα ένα αγροτεμάχιο κείμενο στη
θέση Σαρδέλα, περιφέρεια Κρήνης Πατρών εκτάσεως τεσσάρων στρεμμάτων
συνορευόμενο γύρω κ.λ.π….εις την αδελφή μου Μ σύζ.Χ.Κ αφήνω κατά πλήρη κυριότητα όλο τον τρίτο όροφο υπέρ το ισόγειο τμ. 120 περίπου με το ¼ αδιαιρέτως
του όλου οικοπέδου μίας οικοδομής στην
Πάτρα στον οδό Ακτή Δυμαίων αρ.28 καθ’
οροφοκτησία.
Τέλος εις τα ανήψια μου Ν.Μ του
Η, Ι.Σ του Α και Β.Κ του Χ, Ν.Κ του Χ και
του Π. του Α.Μ αφήνω κατά πλήρη κυριότητα και κατά ένα πέμπτο 1/5 αδιαιρέτως
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εις έκαστον τα κάτωθι 3 τρία ακίνητα, ήτοι
κ.λ.π…υπό τον όρο κάθε δίμηνο το ποσόν
της εισφοράς του ΤΕΒΕ να βγει η σύνταξη του 2)έναν αγρό δέκα πέντε στρέμματα περίπου στη θέση Κολοπάνα, κ.λ.π…
Με το μοναδικό λόγο της έφεσης
τους οι παριστάμενοι εκκαλούντες παραπονούνται ότι η εκκαλουμένη απόφαση εσφαλμένα απέρριψε την αίτηση
τους, ενώ ορθά ερμηνεύοντας την από
10-9-2007 διαθήκη του κληρονομουμένου Δ.Μ, η οποία αποτελούσε την τελευταία βούληση του, έναντι των προηγουμένων θα έπρεπε να δεχθεί την αίτηση
τους και να χορηγήσει κληρονομητήριο
στο οποίο αναφέρεται ότι έκαστος εξ αυτών (των εκκαλούντων) είναι εξ αδιαθέτου κληρονόμος σε ποσοστό 2/20, ως
αδελφοί του κληρονομουμένου στο εναπομείναν τμήμα κληρονομιάς. Ο λόγος
αυτός είναι ουσιαστικά βάσιμος, γι’ αυτό
θα πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη
ως προς τους εκκαλούντες, να γίνει δεκτή η έφεση τους και να χορηγηθεί κληρονομητήριο στο οποίο να βεβαιώνεται ότι έκαστος των εκκαλούντων είναι
εξ αδιαθέτου κληρονόμος σε ποσοστό
2/20, ως αδελφός του κληρονομουμένου
στο εναπομείναν τμήμα κληρονομιάς.
Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην υπό στοιχείο ΙΙ) μείζονα σκέψη της παρούσας ανάλογα με τις
περιστάσεις μπορεί η απόφαση να αναφέρει μόνο την μερίδα κατά την οποία
κληρονομεί κάποιος ή μόνο το αντικείμενο ή και τα δύο.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την προσβαλλόμενη
απόφαση του έκρινε αλλιώς και απέρριψε την ένδικη αίτηση ως προς τους
πιο πάνω αιτούντες, έσφαλε στην κρίση
του, όπως βάσιμα οι εκκαλούντες υποστηρίζουν με την κρινόμενη έφεση τους.
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696/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Ευτυχία Τσούντου,
Βασίλειος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Κουκούλης).
Κληρονομιά. Πλασματική αποδοχή της κληρονομιάς λόγω παρέλευσης της τετράμηνης προθεσμίας. Αγωγή ακύρωσης της αποδοχής. Πλάνη περί το δίκαιο. Περιπτώσεις.

Επειδή από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1847 παρ.1 εδ.α΄,
1850 εδ. β΄, 140 και 141 ΑΚ προκύπτει
ότι, αποδοχή της κληρονομιάς, που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς μπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόμο
λόγω πλάνης, όταν η αποδοχή που συνάγεται με τον τρόπο αυτό κατά πλάσμα
του νόμου, δεν συμφωνεί με τη βούληση του, όταν αυτή αναφέρεται σε σημείο
τόσο σπουδαίο για την αποδοχή της κληρονομιάς, ώστε αν ο κληρονόμος γνώριζε την αληθινή κατάσταση, ως προς το
σημείο αυτό, δεν θα άφηνε να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αποποίησης.
Η εσφαλμένη δε γνώση ή άγνοια
που δημιουργεί τη μεταξύ της βουλήσεως και δηλώσεως διάσταση, η οποία
όταν είναι ουσιώδης θεμελιώνει δικαίωμα προσβολής της δηλώσεως λόγω πλάνης, μπορεί να οφείλεται και σε άγνοια ή
εσφαλμένη γνώση των νομικών διατάξεων για την αποδοχή της κληρονομιάς.
Υπάρχει δε πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής της κληρονομιάς και όταν ο κληρονόμος τελεί σε άγνοια που ανάγεται α)στο
σύστημα της κτήσεως της κληρονομιάς
κατά τον ΑΚ που επέρχεται αμέσως μετά
το θάνατο του κληρονομουμένου, οπότε
η προθεσμία του άρθρου 1847 ΑΚ δεν
αρχίζει, γιατί η άγνοια αποκλείει τη γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και β)
σε άγνοια μόνο της υπάρξεως της προ-

θεσμίας του άρθρου 1847ΑΚ προς αποποίηση ή της κατά το άρθρο 1850ΑΚ νομικής σημασίας της παρόδου της προθεσμίας αυτής άπρακτης (Ολ.ΑΠ 3/1989,
ΑΠ 858/90). Έτσι ο κληρονόμος κατά την
άνω διάταξη 1847 παρ.1 εδ. α΄ ΑΚ μπορεί
να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε
προθεσμία τεσσάρων μηνών, που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και
τον λόγο της (ΑΠ 1211/2008 ΝΟΜΟΣ).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Στην Πάτρα, στις
20-12-2000, απεβίωσε χωρίς να αφήσει διαθήκη, ο αδελφός της εφεσίβλητης-ενάγουσας της πρώτης αγωγής και
θείος των εφεσιβλήτων-εναγόντων της
δεύτερης αγωγής, Χ.Β του Α. και της Ι,
καταλείποντος εγγύτερους κατά το χρόνο του θανάτου του συγγενείς, τη σύζυγο
του Μ.Β και τις κόρες του Ι.Β και Β.Β., από
τις οποίες κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου.
Στη συνέχεια, στις 22-12-2000, οι
πιο πάνω κληρονόμοι, αποποιήθηκαν
νόμιμα και εμπρόθεσμα την επαχθείσα σε αυτές κληρονομιά (βλ. τις υπ’αριθ. 253, 254, 255/22-12-2000 δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς προς τον
Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πατρών),
με αποτέλεσμα η κληρονομιά μετά τις ως
άνω αποποιήσεις να περιέλθει σε ποσοστό ½ αδιαίρετα στην εφεσίβλητη Α.
χήρα Α.Σ και σε ποσοστό ½ αδιαίρετα
στους εφεσίβλητους Α.Β και Π.Β, οι οποίοι κλήθηκαν στη δεύτερη τάξη. Η μεν Α.
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χήρα Α.Σ κλήθηκε ως αδελφή του κληρονομούμενου, οι δε Α.Β και Π.Β, κλήθηκαν
ως τέκνα του προαποβιώσαντος αδελφού του κληρονομούμενου Ι.Β (βλ. και
το υπ’αριθ.πρωτ. 964/5-1-2000 πιστοποιητικό του Δημάρχου Πατρέων), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1814,
1847 και 1856 ΑΚ. Οι εφεσίβλητοι κλήθηκαν ως κληρονόμοι κατά τα πιο πάνω
ποσοστά, λόγω παρέλευσης της τετράμηνης προθεσμίας περί αποποιήσεως,
που άρχισε να τρέχει από την ημέρα που
έλαβε χώρα ο λόγος της επαγωγής, δηλαδή από την ημέρα που έλαβαν χώρα
οι αποποιήσεις της συζύγου και των τέκνων του κληρονομουμένου (κληρονόμοι της πρώτης τάξης εξ αδιαθέτου διαδοχής) και παρήλθε ολόκληρο το τετράμηνο, χωρίς οι ανωτέρω κληρονόμοι της
δεύτερης τάξης να προβούν στην, εντός
αυτού, δήλωση αποποίησης.
Θεωρείται κατά πλάσμα δικαίου,
ότι οι εφεσίβλητοι αποδέχτηκαν σιωπηρά
την παραπάνω κληρονομιά, πλην όμως
αυτοί αν γνώριζαν την πραγματική κατάσταση, ότι δηλαδή η σύζυγος και οι κόρες
του κληρονομουμένου, λόγω των χρεών
της κληρονομιάς, είχαν προβεί στις προαναφερόμενες δηλώσεις αποποίησης, τότε
θα προέβαιναν άμεσα και οι ίδιοι στην
αποποίηση της κληρονομιάς.
Ωστόσο, τέτοια γνώση δεν θα μπορούσε να έχει η εφεσίβλητη, γιατί δεν είχε
σχέσεις με τον αδελφό της για πολλά χρόνια και κυρίως από τότε που αυτός παντρεύτηκε, ούτε με τη σύζυγο και τα τέκνα αυτού,
με αποτέλεσμα να μη λάβει γνώση των πιο
πάνω αποποιήσεων και να πιστεύει ότι κληρονόμοι του ήταν η σύζυγος και τα τέκνα του.
Επιπλέον, αυτή-εφεσίβλητη δεν
έχει καμία μόρφωση και κατά το χρόνο του
θανάτου του κληρονομούμενου αδελφού
της ήταν ηλικίας 70 ετών, αγνοούσε την
προβλεπόμενη από το νόμο τετράμηνη

257

προθεσμία και την πλασματική αποδοχή
κληρονομιάς, η οποία επήλθε με την παρέλευση της τετράμηνης προθεσμίας προς
αποποίηση και ότι κατέστη κατ’αυτό τον
τρόπο κληρονόμος αυτού (αδελφού της ).
Αν γνώριζε τα γεγονότα αυτά, δεν
θα άφηνε να παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αφού η κληρονομιά
μόνο χρέη είχε. Η άγνοια της αυτή συνεχίστηκε μέχρι την 25-11-2005, που η εφεσίβλητη ειδοποιήθηκε από τη Β΄ Δ.Ο.Υ.
Πατρών δια του αρμόδιου ελεγκτού, ότι
ο αποβιώσας αδελφός της Χ.Β κατά το
χρόνο του θανάτου είχε μεγάλο χρέος
προς την Εφορία, ότι η σύζυγος και τα
τέκνα του κληρονομούμενου είχαν αποποιηθεί, λόγω των χρεών, την κληρονομιά του και ότι η εφεσίβλητη ως κληρονόμος στη δεύτερη τάξη, σε ποσοστό ½, καλείτο να πληρώσει προς την Β΄ ΔΟΥ Πατρών, το συνολικό ποσό των 1.239.501,
48 €, όπως το ποσό αυτό αναφέρεται
αναλυτικά στις επιδοθείσες σ’ αυτή, την
29-12-2005 εκθέσεις ελέγχου-αποφάσεις
επιβολής προστίμων- πράξεις προσδιορισμού Φ.Π.Α.-φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος. Την ίδια ημέρα, στις 2511-2005, η εφεσίβλητη προέβη στην υπ’
αριθ. 479/25-11-2005 δήλωση αποποίησης της παραπάνω κληρονομιάς ενώπιον του Γραμματέα Πρωτοδικών Πατρών.
Αποδείχθηκε ότι η μη αποποίηση της κληρονομιάς εκ μέρους της εφεσίβλητης, μέσα στη νόμιμη προθεσμία,
οφείλονταν σε ουσιώδη πλάνη και της
και συγκεκριμένα, τόσο στην άγνοια των
πραγματικών περιστατικών του λόγου
της επαγωγής, δηλαδή σε άγνοια του γεγονότος ότι η σύζυγος και οι κόρες του
αποβιώσαντος αδελφού της είχαν αποποιηθεί την επαχθείσα σ’αυτές κληρονομιά, όσο και στην άγνοια των νομικών
διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί την
επαγωγή και κτήση της κληρονομιάς και
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των συνεπειών της παραμέλησης της
προθεσμίας αποποίησης (πλάνη περί
το δίκαιο της αποδοχής της κληρονομίας), εξαιτίας της έλλειψης σχέσεων με
την οικογένεια του αδελφού της και της
έλλειψης γραμματικών σχέσεων. Το ότι
η εφεσίβλητη πεπλανημένα πίστευε ότι
κληρονόμοι του αποβιώσαντος αδελφού
της ήταν η σύζυγος και οι κόρες του, ενισχύεται και από το γεγονός ότι δεν είχε
ποτέ αναμειχθεί στην κληρονομιά, ούτε
άλλωστε είχε συμφέρον.
Η άγνοια της αυτή εξομοιώνεται
προς τη μη γνώση της επαγωγής της
κληρονομιάς και αποκλείει την έναρξη
της προθεσμίας αποποίησης, η οποία
συνεχίστηκε μέχρι την 25-11-2005, ημερομηνία κατά την οποία έλαβε για πρώτη φορά γνώση του λόγου της επαγωγής, οπότε και αρχίζει να τρέχει η προθεσμία αυτή-αποποίησης.
Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι και οι
λοιποί εφεσίβλητοι, Α.Β, ο οποίος είναι
πατέρας δύο παιδιών, και Π.Β, ο οποίος
είναι παραπληγικός σε ποσοστό 100%,
δεν γνώριζαν ότι η σύζυγος και οι κόρες
του κληρονομούμενου θείου τους είχαν
αποποιηθεί, λόγω των χρεών της, την
επαχθείσα σε αυτές κληρονομιά, καθόσον αυτοί δεν είχαν σχέσεις με τον
αποβιώσαντα θείο τους, ούτε πολύ περισσότερο με τη σύζυγο και τις κόρες
του. Πληροφορήθηκαν (εφεσίβλητοι)
για πρώτη φορά το λόγο της επαγωγής
στις 24-11-2005, όταν τους κοινοποιήθηκε από τη Β΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών η με αριθ.
πρωτ. 25141/2005 πρόσκληση υποβολής φορολογικών στοιχείων, που αφορούσαν τον κληρονομούμενο.
Τότε επίσης πληροφορήθηκαν ότι
ο αποβιώσας Χ.Β, κατά το χρόνο του θανάτου, είχε μεγάλο χρέος προς την εφορία ότι η σύζυγος και τα τέκνα του είχαν
αποποιηθεί, λόγω του χρέους, την κλη-
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ρονομιά του και ότι αυτοί, ως κληρονόμοι του πλέον σε ποσοστό ½ ο καθένας
αδιαίρετα, καλούνταν να πληρώσουν
προς τη Β΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών, το συνολικό
ποσό των 619.750, 7 €, όπως το ποσό
αυτό αναφέρεται αναλυτικά στις εκθέσεις ελέγχου, στις συνταχθείσες το έτος
2005 αποφάσεις επιβολής προστίμων,
στις από 29-12-2005 πράξεις προσδιορισμού Φ.Π.Α. και στα με αριθ. 319, 321,
106, 68, 98, 83, 81, 93, 54, 27, 12/2005
φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος.
Την επόμενη μέρα, στις 25-11-2005, οι
εφεσίβλητοι προέβησαν στις υπ’αριθ. 481
και 482/25-11-2005 δηλώσεις αποποίησης της παραπάνω κληρονομιάς ενώπιον του Γραμματέα πρωτοδικών Πατρών.
Αποδείχθηκε, ότι η μη αποποίηση της κληρονομιάς εκ μέρους των εκκαλούντων μέσα στη νόμιμη προθεσμία,
οφείλονταν σε ουσιώδη πλάνη τους και
συγκεκριμένα τόσο στην άγνοια των
πραγματικών περιστατικών του λόγου
της επαγωγής, όσο και στην άγνοια των
νομικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα
περί την επαγωγή και κτήση της κληρονομιάς και των συνεπειών της παραμέλησης της προθεσμίας αποποίησης
(πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής της
κληρονομίας). Αγνοούσαν το γεγονός
ότι η σύζυγος και οι κόρες του αποβιώσαντος κληρονομούμενου θείου τους είχαν αποποιηθεί την επαχθείσα σ’αυτές
κληρονομιά, εξαιτίας της έλλειψης σχέσεων με την οικογένεια του θείου τους.
Άλλωστε, οι εφεσίβλητοι ουδέποτε αναμείχθηκαν στην πιο πάνω κληρονομιά ούτε και είχαν συμφέρον. Η άγνοια
τους αυτή εξομοιώνεται προς τη γνώση
της επαγωγής της κληρονομιάς και αποκλείει την έναρξη της προθεσμίας αποποίησης, η οποία συνεχίστηκε μέχρι την
24-11-2005, ημερομηνία κατά την οποία
έλαβαν για πρώτη φορά γνώση του λό-
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γου της επαγωγής, οπότε και αρχίζει να
τρέχει η προθεσμία αυτή-αποποίησης.
Περαιτέρω, όπως προκύπτει
από τις υπ’αριθ. 7980/24-5-2006 και
11801/24-5-2006 εκθέσεις επιδόσεως
της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Σ.Μ και του δικαστικού
επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών
Χ.Γ αντίστοιχα, οι εφεσίβλητοι επέδωσαν στο εκκαλούν επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής τους προς
ακύρωση, στις 24-5-2006, ήτοι εντός
της εξάμηνης προθεσμίας, η οποία σύμφωνα και με την προαναφερόμενη νομική σκέψη, αρχίζει από την ημέρα που οι
εφεσίβλητοι πληροφορήθηκαν την επαγωγή, ήτοι από 24-11-2005.
Τα ίδια ισχύουν και για την εφεσίβλητη, η οποία κοινοποίησε επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής
της στο εκκαλούν στις 2-3-2006 (βλ. τις
με αριθ. 3678Β/2-3-2006 και 7477/132-2006 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Α.Μ και του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών Ι.Φ. αντίστοιχα), ενώ η ημέρα που πληροφορήθηκε την επαγωγή ήταν η 25η -11-2005.
Συνεπώς, από την τελευταία αυτή
ημερομηνία μέχρι την άσκηση των ένδικων αγωγών δεν παρήλθε χρόνος μεγαλύτερος του εξαμήνου και ως εκ τούτου
η σχετική ένσταση του εκκαλούντος, που
επαναλαμβάνεται με λόγο εφέσεως πρέπει ν’απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος.
Επιπλέον, οι εφεσίβλητοι έχουν
προφανές έννομο συμφέρον να αναγνωριστεί η εγκυρότητα των δηλώσεων
αποποίησης της κληρονομιάς, στις οποίες προέβησαν στις 25-11-2005, αφού η
τετράμηνη προθεσμία αποποίησης άρχι-
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ζε γι’αυτούς από τις 25-11-2005 (για την
εφεσίβλητη) και από τις 24-11-2005 (για
τους εφεσίβλητους), λόγω του ότι τότε
πληροφορήθηκαν το λόγο της επαγωγής και έπρεπε εντός αυτής να προβούν
στις δηλώσεις αποποίησης, δεδομένου
ότι, χωρίς την αναγνώριση της εγκυρότητας των δηλώσεων αυτών, εξακολουθούν
να φέρονται ως κληρονόμοι του αποβιώσαντος Χ.Β και συνακόλουθα ως οφειλέτες των χρεών της κληρονομιάς του έναντι του εκκαλούντος Ελληνικού Δημοσίου.
Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω, οι κρινόμενες αγωγές πρέπει να γίνουν δεκτές ως βάσιμες και κατ’ουσίαν
και : α)Να ακυρωθούν, λόγω ουσιώδους
πλάνης, οι πλασματικές αποδοχές της
εν λόγω κληρονομιάς από τους εφεσίβλητους, που επήλθαν με την παρέλευση τετραμήνου, από της υποβολής στις
22-12-2000 των δηλώσεων αποποίησης της κληρονομιάς, στις οποίες προέβησαν η σύζυγος και οι κόρες του κληρονομούμενου Χ.Β (κληρονόμοι πρώτης
τάξης), β) Να αναγνωριστεί η εγκυρότητα των προαναφερόμενων δηλώσεων
αποποίησης της ένδικης κληρονομιάς,
εκ μέρους των εφεσίβλητων (κληρονόμων δεύτερης τάξης) προς τον αρμόδιο
Γραμματέα του Πρωτοδικείου Πατρών.
Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και έκανε δεκτές τις κρινόμενες
αγωγές ως βάσιμες και κατ’ουσίαν, δεν
έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και την εκτίμηση των
αποδείξεων και όσα αντίθετα υποστηρίζει το εκκαλούν με τους αντίστοιχους
λόγους της έφεσης του πρέπει ν’ απορριφθούν ως αβάσιμα, καθώς και η κρινόμενη έφεση στο σύνολο της.
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1000/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Φώτης Στρανομίτης, Χριστόφορος Παλιογιώργος,
Στέλιος Μπιτσιώρης).
Συγκληρονόμος. Δημιουργείται απλή ομοδικία. Το ίδιο ισχύει και στην αγωγή περί κλήρου. Άρα αν εκδοθεί οριστική απόφαση για ένα διάδικο, μπορεί να ασκήσει έφεση μόνο για
λογαριασμό του. Αξία κληρονομίας. Βρίσκεται με «εκτίμηση» και το αποτέλεσμα της συμπίπτει υπό ομαλές οικονομικές συνθήκες με την αγοραία αξία. Συνεισφορά. Η παροχή
που λαμβάνεται υπόψη όταν πρέπει να καταλογισθεί στη νόμιμη μοίρα (1833ΑΚ) υπολογίζεται σ΄ αυτήν με τη μισή μόνο. Συνεισφορά πριν την ισχύ του νόμου 1329/1983. Τι υπολογίζεται προς συνεισφορά. Αναγωγή της αξίας κάθε παροχής σε δραχμές, αξία χρόνου του
θανάτου αφού ληφθεί υπόψη η αγοραστική αξία της χρυσής λίρας Αγγλίας κατά το χρόνο
της παροχής και κατά το χρόνο του θανάτου, αφού ληφθεί υπόψη και η χωρήσασα στο μεταξύ μεταβολή (αύξηση) του τιμαρίθμου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαλαμβάνει αναλυτικώς στον ισχυρισμό του ο διάδικος που ζητεί την αναγωγή της αξίας της παροχής που έγινε στον κληρονομούμενο. Διαφορετικά η αγωγή περί κλήρου απορρίπτεται ως αόριστη. Θάνατος διαθέτη το 1991. Περιουσία θανόντος αξίας κατά το χρόνο του θανάτου 95.450.000
δρχ. Λαμβάνεται υπόψη και η εκτίμηση της Δ.Ο.Ε. για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιάς. Κληρονόμοι του διαθέτη 9 τέκνα και σύζυγος. Εξεύρεση του ποσού της νόμιμης μοίρας. Ένσταση των εναγομένων κληρονόμων στη πρώτη συζήτηση, να καταλογισθεί στη
νόμιμη μοίρα δυο εναγόντων παροχή γενομένη από τον κληρονομούμενο, όταν ζούσε, με
εναγωγή της αξίας της στο χρόνο του θανάτου του. Προσκόμιση βεβαίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος όπου αναφέρεται η μισή τιμή της χρυσής λίρας από το 1952 έως το χρόνο του θανάτου. Η ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη γιατί οι ενιστάμενοι δεν επικαλούνται
την τιμή της χρυσής λίρας κατά το χρόνο εκάστης παροχής και μετά το χρόνο θανάτου του
κληρονομούμενου με αναπροσαρμογή της αξίας τους κατά τον κρίσιμο ως άνω χρόνο καθώς και τις μεταβολές στον δείκτη των δύο αυτών χρονικού σημείου διάστημα. Η ένσταση
απορρίπτεται ως αόριστη και όχι ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Περιστατικά.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των 74 και 78 Κ.Πολ.Δ 785 επ. 1113,
1884 επ. ΑΚ συνάγεται ότι μεταξύ των
συγκληρονόμων ή συγκληροδόχων δεν
δημιουργείται σχέση αναγκαστικής ομοδικίας, αλλά απλής, ως προς την κληρονομική μερίδα, που ανήκει στον καθένα,
γιατί η αξίωση καθενός ως προς την μερίδα αυτή, είτε προσδιορίζεται κατ’ ιδανικό μέρος είτε αναφέρεται σε κληρονομιαίο πράγμα ‚ δεν αποτελεί αδιαίρετο
δίκαιο ‚ που να επιβάλει την συμμετοχή

στην δίκη όλων των συνδικαιούχων [Ολ.
ΑΠ 902/1982].
Συνεπώς, η δίκη που ανοίγεται με
την αγωγή περί κλήρου δεν ιδρύει σχέση αναγκαστικής ομοδικίας αλλά απλής
κατά τα άρθρα 74 και 75 παρ.1 και 2 του
Κ.Πολ.Δ, στην οποία ενώνονται σε κοινή διαδικασία πολλές έννομες σχέσεις
δίκης, που συνδέουν τους ομοδίκους,
χωρίς να καταργούν ή και να επηρεάζουν την ανεξάρτητη δικονομική θέση
του καθενός, απέναντι στους άλλους ‚
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και συνεπώς η οριστική απόφαση για
έναν από τους ομοδίκους, που περατώνει την δίκη γι’ αυτόν, στον πρώτο βαθμό
μπορεί να προσβληθεί με έφεση και πριν
εκδοθεί οριστική απόφαση και για τους
λοιπούς ομοδίκους [Ολ.ΑΠ 401/1981
Νο 29.1557, ΑΠ 744/1982 ΝοΒ 31.808].
Συνεπώς, στην απλή ομοδικία
ο αντίδικος των περισσοτέρων απλών
ομοδίκων, οι οποίοι δικαστικώς διατηρούν την αυτοτέλειά τους δεν είναι ανάγκη να ενεργεί έναντι όλων των ομοδίκων, τις αναγκαίες ομοίου περιεχομένου
διαδικαστικές πράξεις, ούτε είναι αναγκαίο να στρέφονται εναντίον όλων των
ομοδίκων οι πράξεις επίσπευσης της δίκης και οι διάφορες επιδόσεις, όπως τούτο είναι αναγκαίο στην περίπτωση της
αναγκαστικής ομοδικίας.
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1831 και 1833 του ΑΚ,
όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με το άρθρο 88 του Ν. 1329/1983
προκύπτει ότι 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 τον χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, δηλαδή όλα τα υπάρχοντα
κατά τον χρόνο αυτό, στην κληρονομιά
περιουσιακά στοιχεία δεκτικά κληρονομικής διαδοχής [πραγματική κληρονομική ομάδα], από την οποία αφαιρούνται
τα χρέη της κληρονομιάς ‚ οι δαπάνες κηδείας του κληρονομουμένου, καθώς και
οι δαπάνες απογραφής της κληρονομιάς.
Προστίθενται δε ακολούθως σ’
αυτά και θεωρούνται ως υπάρχοντα
στην κληρονομιά [πλασματική κληρονομική ομάδα] οι αναφερόμενες στο άρθρο
1831 παρ.2 του ΑΚ παροχές του κληρονομουμένου προς τους μεριδούχους ή
και τρίτους, οι οποίες αναφέρονται στο
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άρθρο 1833 του ίδιου κώδικα, κατά την
αξία του χρόνου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν. Δηλαδή, κάθε δωρεά του
κληρονομουμένου ‚που έγινε στην δεκαετία πριν από τον θάνατό του και δεν επιβαλλόταν από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή
από λόγους ευπρεπείας, καθώς και οτιδήποτε καταλογίζεται στην νόμιμη μοίρα
κάθε μεριδούχου κατά το άρθρο 1833 ‚
στο οποίο ορίζεται ότι στην νόμιμη μοίρα
καταλογίζεται οτιδήποτε παραχώρησε ο
κληρονομούμενος ενόσω ζούσε στον μεριδούχο με τον όρο να καταλογιστεί στην
νόμιμη μοίρα του.
Επί της προσδιοριζόμενης με τον
τρόπο αυτό αυξημένης [πλασματικής]
κληρονομικής ομάδας εξευρίσκεται η νόμιμη μοίρα του αναγκαίου κληρονόμου.
Από το ποσό αυτό εξαιρείται η αξία των
πραγμάτων εκείνων, στα οποία εγκαταστάθηκε ο μεριδούχος ‚ καθώς και η αξία
της συνεισενεκτέας παροχής ‚ που έχει
ληφθεί υπόψη.
Το εξαγόμενο υπόλοιπο από την
αφαίρεση αυτή τίθεται ως αριθμητής
κλάσματος, με παρονομαστή την αξία
εκείνων των στοιχείων της πραγματικής
ομάδας της κληρονομιάς ‚ από τα οποία
‚χωρίς την αφαίρεση των χρεών και των
δαπανών κηδείας και απογραφής της
κληρονομιάς θα λάβει ο μεριδούχος το
απαιτούμενο ποσοστό για την συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας του δηλαδή
μετά την αφαίρεση της αξίας των κληρονομιαίων εκείνων στοιχείων, τα οποία ο
ενάγων μεριδούχος και oι συγκληρονόμοι του λαμβάνουν κληρονομικό μερίδιο, που δεν υπερβαίνει την νόμιμη μοίρα τους. Το κλάσμα αυτό ή ο δεκαδικός
αριθμός, που προκύπτει από την διαίρεση του αριθμητή με τον παρονομαστή παριστάνει το ποσοστό, το οποίο
πρέπει να λάβει ο μεριδούχος, επί πλέον εκείνου, που κατελείφθη σ’ αυτόν ‚ αυ-
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τούσιο σε καθένα από τα λοιπά αντικείμενα της πραγματικής ομάδας της κληρονομιάς για την συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας του [Ολ.ΑΠ 769/1970 ΝοΒ
19.334, ΑΠ 511/1982 ΝοΒ 31,353, ΑΠ
236/1984 ΝοΒ 32.266, ΑΠ 1288/1989
ΕλλΔνη 32.938, ΑΠ 236/1984 ΝοΒ
33266, Ελ 5675/2002 ΕλλΔνη 44.844,
Ελ 6349/1999 ΕλλΔνη 41.1414].
Κατά δε το άρθρο 1832 παρ.1 ΑΚ
η αξία της κληρονομιάς ‚ εφόσον είναι
αναγκαίο, βρίσκεται «με εκτίμηση». Εξεύρεση δε της αξίας της κληρονομιάς «με
εκτίμηση» σημαίνει ότι για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας, ως αξία της κληρονομιάς δεν νοείται η αγοραία αξία, αλλά
η πραγματική αξία αυτής, η οποία εξευρίσκεται με εκτίμηση, η οποία υπό ομαλές
οικονομικές συνθήκες συμπίπτει κατά κανόνα με την αγοραία αξία [Βουζίκα: Κληρ.
Δίκ. Β΄ παρ. 145, Ελ 5675/2002 ΕλλΔνη
44.844, Ελ 6349/1999 ΕλλΔνη 41.1414].
Με το άρθρο 1834 ΑΚ ορίζεται ότι
αν εφόσον υπάρχουν περισσότεροι κατιόντες, συντρέχει στην εξ αδιαθέτου διαδοχή περίπτωση συνεισφοράς ‚η νόμιμη μοίρα για τον κάθε κατιόντα προσδιορίζεται με βάση την εξ αδιαθέτου μερίδα,
που θα περιερχόταν σ’ αυτόν με υπολογισμό και της συνεισφοράς. Ο διαθέτης
δεν μπορεί να αποκλείσει τον τρόπον αυτόν υπολογισμού, για οποιαδήποτε παροχή του άρθρου 1833 ώστε να ζημιωθεί ο μεριδούχος. Η παροχή ‚ που λαμβάνεται υπόψη κατά την προηγούμενη
παράγραφο όταν πρέπει να καταλογιστεί
στην νόμιμη μοίρα σύμφωνα με το άρθρο 1833 υπολογίζεται σ’ αυτήν για την
μισή της μόνο αξία.
Σε συνεισφορά υπόκειται κατά το
ως άνω άρθρο ‚όπως αυτό ίσχυε πριν
από την τροποποίησή του από το άρθρο
88 του Ν. 1329/1983, αφού λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος της συνεισενεκτέας πα-
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ροχής εκτός των άλλων και κάθε παροχή, που γίνεται προς τους κατιόντες από
τον κληρονομούμενο με πράξεις εν ζωή,
είτε για την σύσταση προίκας, είτε για την
αποκατάσταση δικού τους οίκου, είτε για
την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος ‚ εκτός αν ο κληρονομούμενος κατά
την παροχή όρισε άλλως, καθώς και κάθε
δωρεά προς αυτούς {κατιόντες], εφόσον ο
κληρονομούμενος διέταξε την συνεισφορά ή τον καταλογισμό αυτής στην κληρονομική τους μερίδα. Τις περιπτώσεις μάλιστα αυτές δεν μπορεί ο διαθέτης να αποκλείσει από τον υπολογισμό της νόμιμης
μοίρας άρθρο 1834 παρ.2 ΑΚ.
Αν κατά τον χρόνο της παροχής
μέχρι το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, ο οποίος χρόνος είναι
ο κρίσιμος, κατά το άρθρο 1831 ΑΚ για
τον υπολογισμό της αξίας της κληρονομιάς, μεσολάβησε νομισματική έκπτωση, υποτίμηση ή σοβαρή διακύμανση,
πρέπει, κατά την καθιερούμενη από το
άρθρο 288 ΑΚ αρχή της καλής πίστεως, η αξία αυτή του χρόνου της παροχής να υπολογιστεί σε δραχμές της αυτής πραγματικής αξίας, την οποία αυτές
είχαν κατά τον χρόνο του θανάτου του
κληρονομουμένου.
Η αξία, δηλαδή του χρόνου της
παροχής θα αναχθεί με βάση την ως
άνω αρχή του άρθρου 288 ΑΚ στο ισάξιό της κατά τον χρόνο του θανάτου του
κληρονομουμένου ‚ αφού ληφθεί υπόψη η αγοραστική αξία της χρυσής λίρας Αγγλίας κατά τον χρόνο τη παροχής και ακολούθως αυτόν του θανάτου του κληρονομουμένου και η μεταξύ τους σύγκριση αλλά και η χωρήσασα στο μεταξύ μεταβολή [αύξηση] του
τιμαρίθμου [ΑΠ 1047/1988 ΕλλΔνη
40.125, ΑΠ 1013/1996 ΕλλΔνη 39.843,
ΑΠ 1924/1988 ΝοΒ 37, ΑΠ 463/1985
ΝοΒ 34.193 ‚ ΕΑ 5675/2002 όπ.π, ΕΑ
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1305/2001 ΕλλΔνη 42.1390].
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαλαμβάνει αναλυτικώς στον ισχυρισμό
του ο διάδικος ‚ ο οποίος ζητεί την αναγωγή της αξίας της παροχής, που έγινε από τον κληρονομούμενο ‚ από αυτήν του χρόνου, που έγινε στην αξία του
χρόνου θανάτου του κληρονομουμένου
[ΕΑ 5675/ 2002 ,όπ .π] διαφορετικά ο εν
λόγω ισχυρισμός, ο οποίος συνιστά ένσταση καταλυτική της αγωγής περί κλήρου, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, λόγω αοριστίας.
Τέλος από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 270 παρ.2 εδ.β’ του
Κ.Πολ.Δ συνάγεται ότι στην τακτική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου ‚ εφόσον εκδίδεται
προδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την
διάταξη του άρθρου 341 του ίδιου κώδικα,
όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή της
με το άρθρο 14 παρ. του Ν. 2915/2001
‚ δεν είναι παραδεκτές ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου ως αποδεικτικά μέσα [Βαθρακοκοίλη: Κώδ. Πολ.Δικ. άρθρο 270 παρ.8
σελ. 238, ΑΠ 210/2006 Χρ.ΙΔ 2007.243,
‚Ελ 4833/2006 Χρ.ΙΔ 2007.330].
Αποδείχθηκαν, πλήρως, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις
8.6.1991 απεβίωσε στο Αγρίνιο, κάτοικος εν ζωή ομοίως, ο Γ.Κ του Χ. Με την
με αρ. 23841/26.5.1982 δημόσια διαθήκη του, η οποία συνετάγη ενώπιον του
Συμ/φου Αγρινίου Β.Μ, νομίμως δημοσιευθείσα με το υπ’ αριθ. 3/64/1.8.1991
πρακτικό δημόσιας συνεδρίασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου, ο
αποβιώσας εγκατέστησε κληρονόμους
του την σύζυγο του Ε. χα.Γ.Κ. [πρώτη εναγομένη ήδη αποβιώσασα το έτος
2000, ως προς την οποία η υπόθεση
δεν επανήλθε προς συζήτηση], τα τέκνα
του ήτοι Σ.Γ Κ., Λ.Γ.Κ, Α. Γ.Κ [τρεις πρώ-
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τους ενάγοντες ‚ ως προς τους οποίους
θεωρήθηκε ότι δεν ασκήθηκε η αγωγή,
λόγω δήλωσης του πληρεξουσίου τους
δικηγόρου ότι δεν εισάγεται η υπόθεση ως προς αυτούς], Ν. Γ.Κ,, Κ. Γ.Κ ‚ Ε.
συζ. Κ. Γ [μη διαδίκους] ‚ Χ. σύζυγο Ν.Μ
[τέταρτη ενάγουσα], Ε. συζ. Σ [πέμπτη]
ενάγουσα και τους εγγονούς του Χ. στο
Σ.Κ [τρίτο εναγόμενο ως προς τον οποίο
δεν επανήλθε προς περαιτέρω συζήτηση και έκδοση οριστικής απόφασης ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου η
υπόθεση] Γ.Λ.Κ [τέταρτο εναγόμενο] και
Χ.Α.Κ. [πέμπτο εναγόμενο τότε ανήλικο
και ήδη ενηλικιωθέντα].
Κατά τον χρόνο του θανάτου του
διαθέτη, η κληρονομιαία περιουσία αποτελείτο από τα παρακάτω αντικείμενα:
1] ένα οικόπεδο εμβαδού περίπου 120
τ.μ., κείμενο στο Αγρίνιο στην συμβολή
των οδών Ηλία Ηλιού αρ. 6 και 39ου Συντάγματος Ευζώνων, στο οποίο έχει ανεγερθεί από την δεκαετία του 1950, πολυώροφη οικοδομή [υπόγειο και τέσσεροι όροφοι], στην οποία λειτουργεί ξενοδοχείο με τον τίτλο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ»
και στο ισόγειο κατάστημα [εστιατόριο].
Συγκεκριμένα η ως άνω οικοδομή αποτελείται από :α] το υπόγειο εμβαδού 100,80 τ.μ. κλπ, αξίας 29.300.000
δραχ. καθώς και από την αίθουσα αναμονής του ξενοδοχείου, εμβαδού 42, 26
τ.μ., αξίας 10.500.000 δραχ, κατά τον
χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου
4.000.000 δραχ. γ] τους πρώτο και δεύτερο ορόφους, αποτελούμενους έκαστος από επτά [7] δωμάτια κ.λ.π. αξίας,
κατά τον ίδιο χρόνο [θανάτου του διαθέτη], 18.480.000 δραχ. έκαστος [μετά της
αναλογίας επί των κοινοχρήστων μερών
της οικοδομής], αξίας των κοινοχρήστων
μερών εκάστου ορόφου [εμβαδού 19,55
+6,65=25,60 τ.μ. έκαστος] 3.400.000
δραχ., δ]τον τρίτο υπέρ το ισόγειο όροφο
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αποτελούμενο κ.λ.π., αξίας 4.990.000
δραχ. [μετά της αναλογίας επί των κοινοχρήστων μερών του όλου ακινήτου], τα
με στοιχ. Γ.18 και Γ19 δωμάτια, εμβαδού
16, 10 τ.μ., αξίας 3.790.000 δραχ [μετά
της αναλογίας επί των κοινοχρήστων], τα
με στοιχ. Γ20 και Γ21 ‚ εμβαδού 18,30
τ.μ., αξίας 4.360.000 τ.μ. [μετά της αναλογίας επί των κοινοχρήστων μερών του
ακινήτου] και το με αρ. Γ22 δωμάτιο, εμβαδού 16,05 τ.μ. αξίας 3.790.000 δραχ.
[μετά της αναλογίας επί των κοινοχρήστων μερών] ‚ της αξίας των τελευταίων
[κοινοχρήστων μερών του ορόφου], εμβαδού [19,55 + 6,05=] 25,60 τ.μ., ανερχομένης, κατά τον χρόνο θανάτου του διαθέτη στα 3.400.000 δραχ. και ε] τον τέταρτο [4ο] υπέρ το ισόγειο όροφο αποτελούμενο από τα με στοιχ. Δ2 και Δ3
δωμάτια ύπνου εμβαδού 11,50 τ.μ. αξίας 2.700.000 δραχ. [μετά της αναλογίας
επί των κοινοχρήστων μερών της όλης
οικοδομής] και τα με στοιχ. Δ4 και Δ5, εμβαδού 14:30 τ.μ. αξίας 3.420.000 δραχμών [μετά της αναλογίας επί των κοινοχρήστων] της αξίας των κοινοχρήστων
μερων του εν λογω ορόφου [εμβαδού
25,36 + 2,28= 27,64 τ.μ], ανερχομένης
στα 3.700.000 δραχ.
Ήτοι η συνολική αξία του προδιαληφθέντος ως άνω κληρονομιαίου στοιχείου ,κατά τον χρόνο θανάτου του διαθέτη [8.6.1991], ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 89.200.000 δραχ. [βλ. και τον
επικαλούμενο και προσκομιζόμενο από
Δεκέμβριο 1990 πίνακα αξίας διανεμομένων ακινήτων του Πολιτικού μηχανικού Λ.Δ]. Ο ισχυρισμός των εκκαλούντων [ως εκ διαθήκης κληρονόμων του
δευτέρου εναγομένου και του δεύτερου
εκκαλούντος και ατομικά, δι’ εαυτόν, ως
πέμπτου εναγομένου] ότι η αξία του προδιαληφθέντος ξενοδοχείου δεν υπερβαίνει ,κατά τον κρίσιμο χρόνο, το ποσό των
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45.000.000 δραχ. είναι απορριπτέος ως
ουσιαστικά αβάσιμος.
Προς απόδειξη αυτού οι εκκαλούντες επικαλούνται και προσκομίζουν το
πρώτον στο Δικαστήριο αυτό, την από
11.9.2009 έκθεση ιδιωτικής πραγματογνωμοσύνης του πολιτικού μηχανικού
Γ.Τ, ο οποίος διορίστηκε με την με αρ.
1621/18.9.2009 πράξη του ΤΕΕ [Περιφερειακό Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας],
κατόπιν αιτήσεως του δευτέρου εκκαλούντος, ο οποίος εκτιμά την αντικειμενική
αξία του ως άνω ξενοδοχείου στο συνολικό ποσό των 14.147.900 δραχ. και
την αγοραία στο ποσό των 15.562.690
δραχ., κατά το κρίσιμο έτος 1991 ‚ πλην
όμως, όπως προκύπτει από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη σε απλό
φωτοαντίγραφο δήλωση φόρου κληρονομιάς, η οποία υποβλήθηκε προς την
Οικονομική Εφορία Αγρινίου, η αντικειμενική αξία, με βάση τους πίνακες τιμών
του Υπουργείου Οικονομικών του επίδικου έτους [1991] για ,μόνον, τους πρώτο, δεύτερο ορόφους και το ½ της ψιλής
κυριότητας του ισογείου καταστήματος
ανέρχεται στα 13.473.775 δραχ., ούτε
άλλωστε ο ως άνω πραγματογνώμονας
προσδιορίζει την πραγματική αξία του
άνω κληρονομιαίου ακινήτου, κατά τον
χρόνο θανάτου του διαθέτη, δεδομένου
ότι κατά τα κρατούντα στις συναλλαγές
η πραγματική αξία ενός ακινήτου είναι
κατά πολύ υπέρτερη της αντικειμενικής.
Επίσης, ο διαθέτης κατέλειπε: α]
ένα οικόπεδο εμβαδού 45 τ.μ. κείμενο στο
Αγρίνιο στην συμβολή των οδών Ηρώων
Πολυτεχνείου και Μπιζανίου συνορευόμενο γύρωθεν με τις εν λόγω δημοτικές
οδούς και με ιδιοκτησίες Α.Κ του Γ και Ε.
χας Γ.Κ [πρώτης και δεύτερου των εναγομένων], αξίας κατά τον κρίσμο χρόνο
[θανάτου του διαθέτη) 2.250.000 δραχ.,
και β] ένα οικόπεδο με την επ αυτού υφι-
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σταμένη ισόγεια οικία, εμβαδού 280 τ.μ.
κείμενο στους Μελισσουργούς Άρτας, αξίας ‚κατά τον ίδιο χρόνο, 3.500.000 δραχ.,
όπως δέχθηκε η εκκαλουμένη απόφαση,
η οποία δεν πλήττεται, κατά το κεφάλαιο
αυτό, με την υπό κρίση έφεση και 4] το
ποσό των 500.000 δραχ.
Ο ισχυρισμός των εκκαλούντων
ότι η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου
επί του οποίου έχει κτισθεί το προδιαληφθέν ξενοδοχείο, δεν είναι 120 τ.μ, αλλά
100,61 τ.μ.. επικαλούμενοι προς τούτο το
προσκομιζόμενο το πρώτο ενώπιον του
Δικαστηρίου αυτού από Σεπτέμβριο 2008
τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου
μηχανικού Χ. Χ, ουδεμία επιρροή ασκεί
στην προκειμένη δίκη ‚καθόσον η προαναφερόμενη συνολική αξία του ξενοδοχείου αφορά στην αξία των επί μέρους ορόφων, του ισογείου και του υπογείου τούτου, με βάση το εμβαδό αυτών, το οποίο
δεν αμφισβητήθηκε ειδικώς από τους εκκαλούντες ‚σε κάθε δε περίπτωση η δομημένη επιφάνεια του κάθε ορόφου συμπεριλαμβανομένου του υπογείου και του
ισογείου, δεν υπερβαίνει τα 105,25 τ.μ.
Το αίτημα, συνεπώς ‚ των εκκαλούντων να διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη, προς διαπίστωση της ακριβούς
επιφάνειας του κληρονομιαίου ως άνω
ακινήτου [ξενοδοχείου], είναι απορριπτέο ως κατ’ ουσίαν αβάσιμο, καθόσον
το Δικαστήριο επαρκώς σχημάτισε την
δικανική του πεποίθηση από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα. Η συνολική, επομένως, αξία της κληρονομιαίας περιουσίας, κατά τον χρόνο θανάτου του διαθέτη ‚ ανέρχεται στο ποσό των
95.450.000 [89.200.000 + 2.250.000 +
3.500.000 + 500.000] δραχ.
Σημειώνεται ότι οι διάδικοι δεν
επικαλούνται, ούτε αποδεικνύονται χρέη
της κληρονομιάς, έξοδα κηδείας του κληρονομουμένου και δαπάνες απογραφής.
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Τα αντίθετα ‚ επομένως, υποστηριζόμενα με τον πρώτο λόγο εφέσεως ως προς
την αξία και την έκταση του κληρονομιαίου ως άνω ξενοδοχείου, είναι απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν βάσιμα.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι με
την προαναφερόμενη δημόσια διαθήκη, ο κληρονομούμενος κατέλειπε στην
τέταρτη ενάγουσα την κυριότητα, κατά
ποσοστό 1/10 εξ αδιαιρέτου του προαναφερόμενου κληρονομιαίου ακινήτου
στους Μελισσουργούς Άρτας στην δε πέμπτη [ενάγουσα], ομοίως, την κυριότητα κατά ποσοστό 1/10 εξ αδιαιρέτου του
ίδιου ακινήτου καθώς και το χρηματικό
ποσό των 500.000 δραχ., με την καταβολή του οποίου βαρυνόταν [με την διαθήκη] η πρώτη εναγομένη σύζυγός του Ε.Κ.
Η εγκατάσταση των ανωτέρω εναγουσών σε ποσοστό επί του προδιαληφθέντος ακινήτου, έχει την έννοια της κληρονομικής εγκατάστασης, εφόσον από το
κείμενο της διαθήκης προκύπτει ότι ο διαθέτης ήθελε την εγκατάστασή τους ως
κληρονόμων το ως άνω χρηματικό ποσό
των 500.000 δραχ., το οποίο καταλείφθηκε στην 5η ενάγουσα έχει ήδη καταβληθεί σ’ αυτήν από την πρώτη εναγομένη
[βλ. την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από 6.9.2001 απόδειξη].
Περαιτέρω προέκυψε ότι στον
δεύτερο εναγόμενο [τέκνο του Α.Κ ήδη
αποβιώσαντα και κληρονομηθέντα από
τους εκκαλούντες], οι οποίοι συνεχίζουν
την δίκη, όπως προεκτέθηκε [άρθρα 286
και 290 του ΚΠολ.Δ], ο διαθέτης κατέλειπε την κυριότητα του δευτέρου υπέρ
το ισόγειο ορόφου του άνω ξενοδοχείου καθώς και το 1/10 εξ αδιαιρέτου του
κειμένου στους Μελισσουργούς Άριας
ακινήτου συνολικής αξίας 18.830.000
[18.480.000 +350.000] δραχ., στον τέταρτο των εναγομένων Γ .Λ.Κ [εγγονό
του] την ψιλή κυριότητα των α] ισογεί-
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ου καταστήματος [εστιατορίου] κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, β] του με στοιχ.
Γ22 δωματίου του τρίτου υπέρ το ισόγειο
ορόφου και γ] των με στοιχ. Δ4 και Δ5
δωματίων του τετάρτου υπέρ το ισόγειο
ορόφου του άνω ξενοδοχείου, συνολικής
αξίας της ψιλής κυριότητας [μετά αφαίρεση της αξίας της επικαρπίας, η οποία
αφέθηκε στην πρώτη εναγομένη σύζυγο του ήδη αποβιώσασα] 19.674..000
[3.411.000 + 3.078.000 + 13.185.000]
δραχ. και στον πέμπτο εναγόμενο [εγγονό του Χ.ΑΚ] το ½ εξ αδιαιρέτου κατά
ψιλή κυριότητα του ως άνω ισογείου καταστήματος [εστιατορίου] αξίας [μετά την
αφαίρεση της αξίας της επικαρπίας, η
οποία αφέθηκε στην πρώτη εναγομένη
σύζυγο του διαθέτη ήδη αποβιώσασα]
13.185.000 δραχ. Ο κληρονομούμενος
κατά τον χρόνο του θανάτου του, κατέλειπε μόνους πλησιέστερους συγγενείς
του την σύζυγό του και τα προαναφερόμενα εννέα [9] τέκνα του.
Συνεπώς, η εξ αδιαθέτου μερίδα εκάστου στην κληρονομιαία περιουσία ανέρχεται για την πρώτη εναγομένη
σύζυγό του στο 3/12 εξ αδιαιρέτου [1/4 ή
9/36] και για καθένα τέκνα του στο 1/12
[3/4:9 = 3/36] εξ αδιαιρέτου, η δε αξία της
κληρονομικής μερίδας εκάστου τέκνου
σε 7.954.167 [95.450.000 Χ 1/12] δραχ.
Συνεπώς, η νόμιμη μοίρα εκάστης των τετάρτης και πέμπτης των
εναγόντων ανέρχεται στο ήμισυ της εξ
αδιαθέτου κληρονομικής μερίδα ήτοι
στο ποσό των 3.977.083 [7.954.167
:2] δραχ. Από το ποσό αυτό αφαιρείται η αξία των αντικειμένων στα οποία
εγκαταστάθηκαν αυτές ως κληρονόμοι
και συνεπώς η νόμιμη μοίρα της τέταρτης ενάγουσας ανέρχεται στο ποσό των
3.627.083 [3.977.083 δραχ. - 350.000
δραχ. η αξία του 1/10 εξ αδιαιρέτου της
κειμένης στους Μελισσουργούς Άρ-
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τας οικίας μετά του οικοπέδου της] και
της πέμπτης ενάγουσας στο ποσό των
3.127.083 [3.977.083 δραχ. - 350.000
δραχ. η αξία του 1/10 εξ αδιαιρέτου της
ως άνω οικίας - 500.000 δραχ. το καταλειφθέν σ’ αυτήν χρηματικό ποσό] δραχ.
Έκαστο από τα ανωτέρω ποσά
θα τεθεί ως αριθμητής κλάσματος με
παρονομαστή την αξία της πραγματικής ομάδας της κληρονομιάς ‚ μειωμένης
,όμως, κατά την αξία των πραγμάτων ‚
στα οποία εγκατεστάθηκαν εκάστη των
τέταρτης και πέμπτης των εναγόντων,
η αξία των οποίων υπολείπεται της νόμιμης μοίρας τους, κατά τα ανωτέρω .
Έτσι το κλάσμα ‚που προκύπτει
από τις άνω διαιρέσεις του αριθμητή με
τον παρονομαστή παριστάνει το ποσοστό ‚ που πρέπει να λάβουν οι τέταρτη
και πέμπτη των εναγόντων ως νόμιμες
μεριδούχοι, επί πλέον αυτών, που κατελείφθησαν σ’ αυτές ‚ προς συμπλήρωση
της νόμιμης μοίρας τους αυτούσιο από
τα αντικείμενα της πραγματικής ομάδας
της κληρονομιάς ‚ που άφησε ο κληρονομούμενος με στάση της δίκης από το
δικαστήριο, που τις εξέδωσε εωσότου
εκδοθεί οριστική απόφαση.
Από την άνω διάταξη σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 513 και
553 Κ.Πολ.Δ, που ορίζουν ότι οριστικές
αποφάσεις είναι αυτές, που περατώνουν
την όλη ή μόνο την επί της αγωγής ή της
ανταγωγής δίκη, προκύπτει ότι οριστική είναι η απόφαση με την οποία απορρίπτεται κύριο παρεμπίπτον αίτημα της
αγωγής ή κάποια από τις βάσεις αυτής,
απεκδύουσα το δικαστήριο από κάθε περαιτέρω εξουσία αυτού ως προς το αίτημα ή τη βάση, που απέρριψε.
Πρέπει όμως, η απορριπτική
αυτή διάταξη της απόφασης να διατυπώνεται σαφώς, είτε στο διατακτικό ‚όπως
κατά κανόνα συμβαίνει είτε και στο αι-
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τιολογικό, εφόσον ‚ όμως, στην δεύτερη περίπτωση το δικαστήριο δεν περιορίζεται απλώς σε σκέψεις περί του βάσιμου ή μη του επιδίκου δικαιώματος,
αλλά εκφέρει σαφώς την περί της παραδοχής ή της απορρίψεως του ζητήματος
‚που αντιμετώπισε, τελειωτική του κρίση
{ΟλΑΠ 300/1981, ΑΠ 1099/1980, ΕΠειρ.
43/1988 ΕλλΔνη 30,178].
Στην προκειμένη περίπτωση οι
εκκαλούντες κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο παραδεκτώς προέβαλαν την
ένσταση να καταλογιστούν στην νόμιμη μοίρα των τετάρτης και πέμπτης των
εναγόντων παροχές γενόμενες από τον
κληρονομούμενο, όταν ζούσε, δι’ αναγωγής της αξίας τους στον χρόνο θανάτου
του την διαθήκη του στους δεύτερο [τέκνο του] ‚τέταρτο και πέμπτο [εγγονούς
του] ‚ εναγομένους και τα οποία αυτοί
κατακρατούν ως κληρονόμοι, ο δεύτερος εναγόμενος καθ’ υπέρβαση της νόμιμης μοίρας του και οι τέταρτος και πέμπτος εναγόμενοι μη νόμιμοι μεριδούχοι του διαθέτη], εφόσον ο γονέας [πατέρας] των τελευταίων [τετάρτου και πέμπτου], ο οποίος κλήθηκε στην κληρονομιά ήταν εν ζωή, κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου και συνεπώς απέκλειε αυτούς.
Το ως άνω ελλείπον ποσοστό
της νόμιμης μοίρας τους ανέρχεται στο
0,038 ή 3,8% [3.627.083 : 94.250.000]
3.627/95.100] για την τέταρτη ενάγουσα και στο 0033 ή 3,3% [3.127.083 :
94.250.000] για την πέμπτη ενάγουσα,
όπως ορθά δέχθηκε το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο και τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τον δεύτερο λόγο εφέσεως είναι απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμα.
Κατά την διάταξη του άρθρου 309
Κ.Πολ.Δ οι αποφάσεις, που αποφαίνονται οριστικά σε κύρια παρεμπίπτουσα

267

αίτηση δεν μπορούν μετά την δημοσίευσή τους να ανακαλούνται από το δικαστήριο που τις εξέδωσε.
Όσες δεν κρίνουν οριστικά μπορούν είτε αυτεπαγγέλτως, είτε με πρόταση κάποιου διαδίκου ‚ που υποβάλλεται
μόνον κατά την διάρκεια της συζήτησης
της υπόθεσης και όχι αυτοτελώς να ανακληθούν σε κάθε τελευταίου, με βάση την
αγοραστική αξία της χρυσής λίρας κατά
τα χρονικά σημεία της παροχής και του
θανάτου του διαθέτη και της μεταβολής
του τιμαρίθμου επικαλούμενοι και προσκομίζοντας την από 29.9.1993 βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος στην
οποία διαλαμβάνεται η μέση τιμή της
χρυσής λίρας από το έτος 1952 [όταν
άρχισε η πραγματοποίηση της πρώτης
καταλογιστέας παροχής από τον κληρονομούμενο] έως τον χρόνο θανάτου τούτου [1991] και οι οποίες παροχές, όπως
ισχυρίστηκαν κάλυπταν μαζί με τα κληρονομιαία στοιχεία ‚με τα οποία τιμήθηκαν με την διαθήκη από τον κληρονομούμενο ‚ την νόμιμη μοίρα τους.
Η ένσταση, όμως, αυτή είναι
απορριπτέα ως αόριστη και ανεπίδεκτη
δικαστικής εκτίμησης καθόσον οι ως άνω
εναγόμενοι και ήδη εκκαλούντες δεν επικαλούντο την τιμή της χρυσής λίρας Αγγλίας κατά τον χρόνο εκάστης παροχής
και κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου με αναπροσαρμογή της αξίας
αυτών κατά τον κρίσιμο ως άνω χρόνο
καθώς και τις μεταβολές στον δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το διαρρεύσαν μεταξύ των δύο αυτών χρονικών σημείων
διάστημα, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα
στην μείζονα σκέψη αυτής της απόφασης.
Το πρωτοβάθμιο, επομένως, δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του απέρριψε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη την εν λόγω ένσταση και με την υπ’
αρ. 222/1996 προδικαστική απόφασή του,
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η οποία θεωρείται συνεκκαλουμένη, έστω
και αν η κρινόμενη έφεση δεν στρέφεται
και κατ’ αυτής, καθόσον είναι μη οριστική
‚ μη περιέχουσα οριστικές διατάξεις ‚ κρίθηκε ως νόμιμη και διατάχθηκαν οι δέουσες εμμάρτυρες αποδείξεις ‚ έσφαλε στην
ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και πρέπει κατά παραδοχή του δευτέρου λόγου
εφέσεως, με τον οποίο παραπονούνται οι
εκκαλούντες για την κατ’ ουσίαν απόρριψη της ως άνω ενστάσεώς τους, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση καθώς
και η προδικαστική απόφαση κατά την ως
άνω μη οριστική της διάταξη ‚ όσον αφορά
τους εκκαλούντες. Αντικατάσταση της αιτιολογίας της εκκαλουμένης απόφασης δεν
αρκεί, καθόσον η απόρριψη της ενστάσεως ως μη νόμιμης είναι επωφελέστερη για
τους εκκαλούντες.
Στην συνέχεια, αφού κρατηθεί η
υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό [άρθρο
535 παρ.1 Κ.Πολ.Δ] και δικαστεί η από
27.1.1992 αγωγή, ως προς τις τέταρτη
και πέμπτη των εναγόντων και καθ’ ό μέρος στρέφεται κατά του δεύτερου [στην
θέση του οποίου μετά τον επελθόντα στις
11.7.2003 θάνατό του υπεισήλθαν οι εκ
διαθήκης κληρονόμοι του Φ.Χ Γ. Κ, Χ.Κ
και Ε.Κ οι οποίοι συνεχίζουν την δίκη] και
πέμπτου των εναγομένων Χ.Κ, πρέπει
να απορριφθεί η ένσταση περί καταλογισμού στην νόμιμη μοίρα των τετάρτης
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και πέμπτης των εναγόντων των γενομένων προς αυτές από τον διαθέτη παροχών, υπό τον όρο καταλογισμού τους
στην νόμιμη μοίρα τους ως απαράδεκτη,
λόγω αοριστίας και να γίνει δεκτή και ως
βάσιμη κατ’ ουσίαν η κρινομένη αγωγή και αναγνωριστεί ότι η νόμιμη μοίρα
εκάστης των τετάρτης και πέμπτης των
εναγόντων ανέρχεται στα 3/72 εξ αδιαιρέτου επί της κληρονομιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος στο Αγρίνιο Αιτ/
νίας στις 8.6.1991 πατέρα τους Γ.Κ του
Χ, ότι δικαιούνται προς συμπλήρωση της
νόμιμης μοίρας τους τα 0,035 και 0,032
εξ αδιαιρέτου ή 3,5% και 3,2% εξ αδιαιρέτου, αντίστοιχα, επί της κειμένης επί
της συμβολής των οδών Ηλία Ηλιού και
39ου Συντάγματος Ευζώνων της πόλεως
του Αγρινίου οικοδομής [ξενοδοχείου], τα
οποία κατέχουν ως κληρονόμοι οι δεύτερος εναγόμενος [στην θέση του οποίου υπεισήλθαν οι κληρονόμοι του Φ.Α.
Κ., Χ.Κ και Ε.Κ και πέμπτος εναγόμενος,
τα οποία ως άνω ποσοστά αιτούνται δια
της αγωγής και όχι προδιαληφθέντα μεγαλύτερα ως άνω ποσοστά [0,038 και
0,033 εξ αδιαιρέτου αντίστοιχα] ‚ καθόσον το Δικαστήριο δεν έχει εξουσία να
επιδικάσει πλέον των αιτηθέντων και να
υποχρεωθούν αυτοί σε απόδοσής τους
εναγόντων των γενομένων προς αυτές
από τον διαθέτη παροχών.
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6. πολιτικη δικονομια
27/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος Μπαλτάς, Δημήτριος Πάσσιος).
«Εργάσιμη ημέρα» και «ημέρα αργίας». Το Σάββατο δεν είναι εργάσιμη ημέρα ούτε αργία.
Άρα όταν ο νόμος τάσσει προθεσμία για την επιχείρηση ορισμένης διαδικαστικής πράξεως
που αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες, δεν πρέπει να προσμετράται το Σάββατο (όπως και
η Κυριακή), αφού κατά το Σάββατο δεν είναι δυνατή η επιχείρηση πράξεων για τις οποίες
τάσσεται προθεσμία. Πίνακας κατάταξης των απαιτήσεων σε πλειστηριασμό. Άσκηση ανακοπής (κατάθεση και επίδοση) κατά του πίνακα σε προθεσμία 12 ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα από τον συμβολαιογράφο. Στην προθεσμία των 12 ημερών δεν περιλαμβάνονται οι Κυριακές, τα Σάββατα και οι λοιπές αργίες. Περιστατικά. Ανακοπή κατά του
πίνακα κατάταξης. Αν ο λόγος ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης συνίσταται σε αμφισβήτηση και άρνηση του ανακόπτοντος της απαίτησης του καθού ενώ έχει καταταγεί, αρκεί μόνο η άρνηση αυτή για το ορισμένο του λόγου της ανακοπής ενώ ο καθού βαρύνεται
με την επίκληση και την ανάδειξη των παραγωγικών της απαίτησής του πραγματικών γεγονότων. Αν ο καθού δεν αποδείξει την απαίτησή του, η ανακοπή γίνεται δεκτή. Περιστατικά.

Το Σάββατο, χωρίς να είναι αργία
ή εξαιρετέα, δεν είναι εργάσιμη ημέρα, εις
τρόπον ώστε, όταν ο νόμος για την επιχείρηση ορισμένης διαδικαστικής πράξεως
τάσσει προθεσμία που αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες, δεν πρέπει στην προθεσμία αυτή να προσμετράται το Σάββατο,
όπως η Κυριακή, εφόσον κατά το Σάββατο δεν είναι δυνατή η επιχείρηση πράξεων
για τις οποίες τάσσεται η προθεσμία. Η σε
εργάσιμες ημέρες λοιπόν προσδιοριζόμενη προθεσμία δεν μπορεί να νοηθεί παρά
και σε σχέση με τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη δυνατότητα επιχειρήσεως διαδικαστικών πράξεων που απευθύνονται
στο δικαστήριο. Ο νομοθέτης έχει γνώση
των εννοιών και με σαφή διάκριση χρησιμοποιεί τους όρους «εργάσιμες ημέρες»
όπως στα άρθρα 237 παρ.3, 270 παρ.2,
632 παρ.1, 633 παρ.2, 926 παρ.1 και 979
παρ.2 ΚΠολΔ ή «ημέρες αργίας» ή «εξαι-

ρετέες» όπως στα άρθρα 125 παρ.1, 144
παρ.1 και 145 παρ.4 ίδιου Κώδικα. Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 979 παρ.2
εδ. α και β ΚΠολΔ ορίζονται τα ακόλουθα:
«Μέσα σε δώδεκα εργάσιμες ημέρες αφότου επιδοθεί η πρόσκληση της
παρ.1 οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ανακόψει τον πίνακα
της κατάταξης ‚ οπότε εφαρμόζονται τα
άρθρα 933 επ. αντίγραφο της ανακοπής
επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία και
στον υπάλληλο του πλειστηριασμού».
Επομένως στην ανωτέρω προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά του πίνακα
κατατάξεως δεν υπολογίζονται οι από την
επίδοση της κατ’ άρθρο 979 παρ.1 ΚΠολΔ
πρόσκλησης και μετά, Κυριακές και λοιπές αργίες και τα Σάββατα, αφού δεν είναι εργάσιμες ημέρες (βλ. ΑΠ 1760/2006
ΕλλΔνη 48.166, ΑΠ 1634/2002 ΕλλΔνη
44.742, ΕφΑθ 3233/2002 ΕλλΔνη 44.213).
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Στην προκείμενη υπόθεση, η πρόσκληση (προς την εφεσίβλητη και ανακόπτουσα) της επί του πλειστηριασμού (της
28.9.2005 επί ακινήτου του καθού η εκτέλεση οφειλέτη Κ.Κ) υπαλλήλου συμ/φου
Ναυπάκτου για να λάβει γνώση του προσβαλλόμενου πίνακα κατατάξεως που
είχε αυτή συντάξει, κοινοποιήθηκε στις
2.1.2006, ημέρα Δευτέρα, όπως τούτο
προκύπτει από τη σχετική επισημείωση
της αρμόδιας δικαστικής επιμελήτριας Ε.Β
πάνω στην πρόσκληση, ενώ η ανακοπή,
επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη,
κατατέθηκε και κοινοποιήθηκε, όπως τούτο συνομολογείται, αλλά και προαποδεικνύεται από τις 8235 και 8236/18.1.2006
εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου Κ.Κ
στις 18.1.2006, ημέρα Τετάρτη.
Άρα, η τασσόμενη από το άρθρο 972 παρ.2 του ΚΠολΔ προθεσμία
των δώδεκα εργάσιμων ημερών αρχίζει
από τις 3.1.2006 και συμπληρώνεται στις
18.1.2006, σύμφωνα με το ημερολόγιο,
αφού, κατά τα προεκτεθέντα στη μείζονα
σκέψη, δεν συνυπολογίζονται, εκτός από
την ημέρα των Αγίων Θεοφανίων (αργία)
της ό Ιανουαρίου 2006 και τις ημέρες των
Κυριακών (αργίες) της 8 και 15 Ιανουαρίου
2006 και οι ημέρες των Σαββάτων 7 και 14
Ιανουαρίου 2006, αφού και αυτές είναι μη
εργάσιμες ημέρες για τις Υπηρεσίες των
Δικαστηρίων. Συνεπώς, η κρινόμενη ανακοπή έχει ασκηθεί εμπροθέσμως και είναι,
για το λόγο αυτό, παραδεκτή.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 216 παρ.1, 585, 933
και 979 παρ.2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν
ο λόγος ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης συνίσταται σε αμφισβήτηση και άρνηση από τον ανακόπτοντα της απαίτησης του καθού που έχει καταταγεί, αρκεί μόνο η άρνηση αυτή για το ορισμένο του λόγου της ανακοπής, δεδομένου
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ότι ο καθού η ανακοπή βαρύνεται με την
επίκληση και την απόδειξη των παραγωγικών της απαιτήσεως του πραγματικών γεγονότων. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή ο καθού η ανακοπή οφείλει κατά
τη συζήτηση ενώπιον του πρωτοβαθμίου
δικαστηρίου να επικαλεσθεί κατά τρόπο
ορισμένο (και να αποδείξει) την ύπαρξη,
το περιεχόμενο και το μέγεθος της απαίτησής του, για την οποία έχει καταταγεί.
Αν επομένως, ο καθού η ανακοπή δανειστής δεν ανταποκριθεί στο
βάρος αυτό, η ανακοπή γίνεται δεκτή (ΑΠ 1843/2005 ΕλλΔνη 47.473,
ΑΠ 1297/2005 ΕλλΔνη 48.1062,
ΑΠ 1052/2005 ΕλλΔνη 46.1086,
ΑΠ 1340/2004 ΕλλΔνη 46.1433, ΑΠ
1519/1999 ΕΕΝ 68.279).
…Με επίσπευση της ανακόπτουσας εκπλειστηριάσθηκε στις 28.9.2005
ενώπιον της συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Ε.Ν ένα ακίνητο του καθού η εκτέλεση οφειλέτη Κ.Κ, όπως αυτό περιγράφεται στην 7310/2005 έκθεση πλειστηριασμού της ως άνω συμβολαιογράφου.
Στον πλειστηριασμό αυτόν αναγγέλθηκαν ως δανειστές του εν λόγω οφειλέτη
α) το Ελληνικό Δημόσιο για ποσό 285,47
ευρώ, β) ο πρώτος των καθών για ποσό
31.358,83 ευρώ, γ) η ανακόπτουσα για
ποσό 28.810 ευρώ και δ) ο δεύτερος
των καθών για ποσό 74.250 ευρώ. Λόγω
ανεπάρκειας του από 27.600 ευρώ πλειστηριάσματος για την ικανοποίηση των
αναγγελθέντων δανειστών η υπάλληλος του πλειστηριασμού συνέταξε τον
7505/19.12.2005 πίνακα κατατάξεως με
τον οποίο για το ποσό των 22.889,77
ευρώ που απέμεινε μετά την αφαίρεση
των εξόδων εκτελέσεως κατέταξε προνομιακά το Ελληνικό Δημόσιο για ποσό
285,47 ευρώ και σύμμετρα τους αναγγελθέντες δανειστές : α) την ανακόπτουσα για ποσό 5.273,40 ευρώ, β) τον πρώ-
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το των καθών για ποσό 4.844,78 ευρώ
και γ) τον δεύτερο των καθών για ποσό
12.486,12 ευρώ. Η ανακόπτουσα με την
ένδικη ανακοπή της αμφισβητεί ρητώς
την ύπαρξη οποιασδήποτε απαίτησης
των καθών η ανακοπή κατά του καθού η
εκτέλεση. Οι καθών η ανακοπή αποκρούοντας την ανακοπή εκθέτουν με τις προτάσεις τους ότι οι απαιτήσεις τους στηρίζονται, καθ’ όσον μεν αφορά τον πρώτο
εξ αυτών, στην 10/2005 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, καθ’ όσον δε αφορά
τον δεύτερο, στην 9/2005 διαταγή πληρωμής του ίδιου Δικαστή και ότι οι διαταγές
πληρωμής βασίσθηκαν σε συναλλαγματικές τις οποίες αποδέχθηκε ο οφειλέτης
για ποσά που τον δάνεισαν.
Τα ανωτέρω εκτιθέμενα από τους
καθών‚ τα οποία δεν μπορούν να συμπληρωθούν παραδεκτώς με παραπομπή σε άλλα έγγραφα, όπως οι επικαλούμενες διαταγές πληρωμής, δεν συνιστούν σαφή και ορισμένη επίκληση των
απαιτήσεων των καθών.
Ειδικότερα αυτοί δεν προσδιορίζουν στις προτάσεις τους ούτε τον αριθ-

μό και το ακριβές ποσό των συναλλαγματικών με βάση τις οποίες εκδόθηκαν οι διαταγές πληρωμής ούτε τα υπόλοιπα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξατομίκευση και τον καθορισμό των τίτλων όπως τον
εκδότη ή λήπτη των συναλλαγματικών, τον
τόπο και τη χρονολογία έκδοσής τους, τον
τόπο πληρωμής, καθώς και τον συγκεκριμένο χρόνο της λήξης τους.
Αόριστη επίσης είναι και η επίκληση των συμβάσεων δανείων, αφού
δεν προσδιορίζονται οι ουσιώδεις όροι
αυτών και ιδίως τα δανεισθέντα ποσά.
Με τα δεδομένα αυτά πρέπει να απορριφθούν ως αόριστοι οι ισχυρισμοί των
καθών η ανακοπή που προβάλλονται
προς αντίκρουση της ανακοπής.
Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή
η ανακοπή και μετά ταύτα να τροποποιηθεί ο προσβαλλόμενος πίνακας προκειμένου να καταταγεί η ανακόπτουσα
στα επιπλέον ποσά των 4.844,78 και
12.486,12 ευρώ, αποβαλλομένων αντίστοιχα και ισόποσα των καθών η ανακοπή, ώστε να καταταγεί αυτή στο πλειστηρίασμα για ποσό 22.604,30 (5.273,40 +
4.844,78 + 12.486,12).

37/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Παπαντωνόπουλος, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Κοινωνία. Χρησιμοποίηση του κοινού μόνο από ένα συγκύριο. Υποχρέωσή του να αποζημιώσει τους άλλους συγκύριους σύμφωνα με τη μισθωτική αξία του μεριδίου στο κοινό. Η αποζημίωση αυτή δεν είναι μίσθωμα αφού δεν υπάρχει μίσθωση. Διαχειριστής
του κοινού. Αν δεν καταβάλλεται αμοιβή η σχέση μεταξύ διαχειριστή και κοινωνών είναι
σχέση εντολής. Αποφάσεις της κοινωνίας. Απόφαση της πλειοψηφίας για την διοίκηση
και διαχείριση του κοινού. Αν με την απόφαση της πλειοψηφίας δεν καθορίζεται ο προσήκων τρόπος τακτικής διοίκησης και διαχείρισης, η απόφαση προσβάλλεται από τη
μειοψηφία, η οποία (μειοψηφία) δικαιούται να προσβάλει την ίδια απόφαση ως αντίθετη προς το άρθρο 281ΑΚ. Δαπάνες στο κοινό από συγκοινωνό. Προϋποθέσεις για την
αναζήτηση των όσων κατέβαλε πέρα από την μερίδα που τον επιβαρύνει. Περιστατικά.
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Κατά τη διάταξη του άρθρου 786
ΑΚ, κάθε κοινωνός έχει ανάλογη μερίδα
στους καρπούς του κοινού αντικειμένου.
Ως καρποί νοούνται τα ωφελήματα γενικώς,
από το πράγμα, δηλαδή όχι μόνο οι κυρίως καρποί είτε φυσικοί είτε πολιτικοί είναι
αυτοί, στους οποίους αναφέρεται το άρθρο
961ΑΚ, αλλά και κάθε όφελος που παρέχει η χρήση του πράγματος, όπως προκειμένου περί αστικού ακινήτου που από την
κατασκευή του είναι προορισμένο να χρησιμοποιείται για κατοικία ή γραφείο ή κατάστημα, η αποζημίωση την οποία δικαιούται
ο κοινωνός να απαιτήσει από τα μισθώματα
(ΑΠ 1456/2006 Α΄ Δημ. ΝΟΜΟΣ Εφ.Πειρ.
564/2006 Πειρ.Νομ. 2006.298, ΕφΠατρ.
517/2003 ΔΕΕ 2004.940).
Εξάλλου, από τις συνδυασμένες
διατάξεις των άρθρων 786, 787, 792
παρ.2 και 794 ΑΚ, οι οποίες εφαρμόζονται και επί συγκυριότητας σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 1113 ΑΚ, προκύπτει, εκτός άλλων και ότι σε περίπτωση
αποκλειστικής χρήσης του κοινού αντικειμένου από έναν από τους κοινωνούς,
δικαιούνται οι υπόλοιποι, και αν ακόμη
δεν πρόβαλαν αξίωση σύγχρησης, να
απαιτήσουν απ’ αυτόν που κάνει αποκλειστική χρήση ανάλογη μερίδα από
το όφελος που αυτός αποκόμισε και το
οποίο συνίσταται στην αξία της χρήσης
του κοινού, προκειμένου δε περί αστικού ακινήτου που προορίζεται από κατασκευής ως κατοικία, το όφελος αυτό
συνίσταται στην κατά το χρόνο της αποκλειστικής χρήσης μισθωτική αξία της μερίδας των εκτός χρήσεως κοινωνών, η
οποία δεν αποτελεί μίσθωμα, αφού δεν
υπάρχει μισθωτική σχέση, αλλά αποδοτέα κατά τις ανωτέρω διατάξεις ωφέλεια (ΑΠ 1465/2006 Α΄ Δημ.ΝΟΜΟΣ,
Εφ.Θεσ. 1563/2005 Α΄ Δημ.ΝΟΜΟΣ,
ΕφΘεσ. 1714/2003 Αρμ.2003.1425).
Περαιτέρω, από τη διάταξη του
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άρθρου 788 ΑΚ, προκύπτει ότι στα πλαίσια της εξουσίας των κοινωνών για τη διοίκηση του κοινού πράγματος είναι και ο
διορισμός διαχειριστή. Η σχέση που συνδέει το διαχειριστή με τους κοινωνούς, σε
περίπτωση που δεν καταβάλλεται αμοιβή, είναι σχέση εντολής. Σε περίπτωση δε
που το περιεχόμενο της εξουσίας του δεν
καθορίζεται από τη σύμβαση με την οποία
του ανατέθηκε η διαχείριση, θα πρέπει να
γίνει δεκτό ότι ο διαχειριστής έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ασκήσει τακτική
διοίκηση κατά την έννοια της Α.Κ. 789.
Στα πλαίσια της διοίκησης που
του ανατέθηκε ο διαχειριστής έχει εξουσία αντιπροσώπευσης και των λοιπών
κοινωνών, η οποία καλύπτει κάθε δικαστική και εξώδικη ενέργεια (σχετ. Ερμηνεία Αστικού Κώδικα Γεωργιάδη Σταθόπουλου, Ειδικό Ενοχικό άρθρο 788 παράγραφοι 19 έως 23).Σύμφωνα δε με τη
διάταξη του άρθρου 718 Α.Κ., ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες στον εντολέα σχετικά με την
υπόθεση που του ανατέθηκε.
Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 789 Α.Κ., με απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, που λαμβάνεται
κατά το μέγεθος των μερίδων τους, μπορεί να καθορισθεί ο προσήκων τρόπος
τακτικής διοίκησης και εκμετάλλευσης για
το κοινό αντικείμενο, ο οποίος πρέπει να
είναι σύμφωνος με τη φύση του κοινού
πράγματος και τους κανόνες της επιμελούς διαχείρισης και εκμετάλλευσης του.
Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και
όταν η απόφαση αντίκειται σε άλλους τιθέμενους από το νόμο περιορισμούς
(άρθρ. 792ΑΚ), οι εναντιωθέντες στην
απόφαση της πλειοψηφίας μειοψηφούντες συγκύριοι δικαιούνται να επιδιώξουν
την αναγνώριση της ακυρότητας της αποφάσεως κατά τα άρθρα 174 και 180 Α.Κ.
Ακόμη, η απόφαση αυτή μπορεί
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να προσβληθεί από τη μειοψηφία, κατ’
άρθρο 281 ΑΚ, αν υπερβαίνει προφανώς
τα όρια τα τιθέμενα από την καλή πίστη,
τα χρηστά ήθη και τον οικονομικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος. Στις πράξεις δε της τακτικής διαχείρισης και εκμεταλλεύσεως περιλαμβάνεται και η σύμβαση μισθώσεως του κοινού αντικειμένου (ΕφΑθ 6342/1985 ΕλλΔνη 26.1196,
ΠΠΘεσ.18381/1999 Αρμ. 1999.1699,
Β.Βαθρακοκοίλη ΕΡΝΟΜΑΚ τόμος Γ, ημίτομος Γ υπό άρθρο 789, σελ. 228 επ.).
Από τα άρθρα 1113, 788, 789,
790, 794, 730, 736, 737, 904 και 908 του
ΑΚ προκύπτει ότι ο συγκύριος που έκαμε δαπάνες στο κοινό πράγμα δικαιούται
να ζητήσει από τους λοιπούς συγκυρίους,
κατ’ αναλογία της μερίδας καθενός, όσες
από αυτές δεν αντιστοιχούν στη μερίδα
του, αν τις έκαμε με απόφαση της παμψηφίας ή των συγκυρίων ή έπειτα από δικαστική απόφαση ή λόγω επικείμενου κινδύνου για τη συντήρηση του κοινού είτε
προς το συμφέρον των συγκυριών και
σύμφωνα με την πραγματική ή εικαζόμενη θέληση τους είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό,
εφόσον βέβαια αυξήθηκε με αυτές η αξία
τούτου (πρβλ. ΑΠ 557/1965 ΝοΒ 14.506
και ΑΠ 117/1971 ΝοΒ 19.609, Εφ.Θεσσαλίας 564/1993, Αρμενόπουλος 725).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Ο ενάγων ήταν
συγκύριος, κατά ποσοστό 8.625/100 εξ
αδιαιρέτου και μετά το θάνατο του πατρός του Λ.Μ του Π. την 4.6.2005 και
την αποδοχή της επαχθείσας σε αυτόν
κληρονομίας του (ο οποίος ήταν συγκύριος του παρακάτων ακινήτου κατά ποσοστό 1, 875/100 εξ αδιαιρέτου και κληρονομήθηκε από τον ενάγοντα κατά το
ποσοστό των 1/5 εξ αδιαιρέτου), δυνάμει της υπ’ αριθ. 23.110/16.6.2006 συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κλη-
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ρονομιάς της συμβολαιογράφου Αθηνών
Σ.Κ.-Π, μεταγεγραμμένης σε τόμο 2346
και αριθμό 49 των βιβλίων μεταγραφών
του υποθηκοφυλακείου Πατρών, κατέστη συγκύριος κατά ποσοστό 9/100 ενός
οικοπέδου επιφανείας 391,77 τμ, με την
εντός αυτού διώροφη οικοδομή με ισόγειο, που βρίσκεται κ.λ.π…
Ο εναγόμενος και οι πιο πάνω αναφερόμενοι αδελφοί του Δ. και Α. καθώς και
ο πατέρας τους Π.Χ έχουν την πλειοψηφία των μερίδων του επίκοινου καθόσον
μετέχουν της κοινωνίας επί του ανωτέρω
κοινού ακινήτου κατά τα πιο πάνω αναφερόμενα ποσοστά εξ αδιαιρέτου ο καθένας
και συνολικά κατά ποσοστό 69, 998/100 εξ
αδιαιρέτου, οι οποίοι με απόφαση τους το
έτος 1994 όρισαν διαχειριστή του κοινού
ακινήτου τον εναγόμενο, ο οποίος έκτοτε
διαχειρίζεται το επίκοινο. Το γεγονός αυτό
είχε γνωστοποιηθεί στον εναγόμενο, δεδομένου ότι δεν υπήρξε απόφαση όλων
των κοινωνών για τη διοίκηση του κοινού.
Ο εναγόμενος, ως διαχειριστής του επίκοινου ακινήτου έχει προβεί στην εκμίσθωση
προς τρίτους των παραπάνω πέντε ισόγειων καταστημάτων, όπως ο ίδιος συνομολογεί και στις προτάσεις του.
….Αναφορικά με τον τρίτο λόγο
έφεσης θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής:
Των δύο ανωγείων ορόφων της επίκοινης οικοδομής συνολικής επιφάνειας 403,
65 τμ, κάνει αποκλειστική χρήση αυτής ο
πατέρας του εναγόμενου και συγκύριος
κατά το ως άνω αναφερόμενο ποσοστό
εξ αδιαιρέτου, δυνάμει σύμβασης μίσθωσης που έχει συναφθεί από 50ετίας και η
οποία συνεχίσθηκε στα πλαίσια της τακτικής διοίκησης και διαχείρισης του επίκοινου από τον εναγόμενο διαχειριστή αυτού, ο οποίος μάλιστα έχει καταρτίσει με
την ιδιότητα του αυτή και το από 1.5.2000
ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με αντισυμβαλλόμενο μισθωτή τον πατέρα του.
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Η μίσθωση αυτή που είχε γίνει με
απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, στην οποία συμμετείχαν και οι δικαιοπάροχοι του ενάγοντος, ισχύει και
έναντι του ενάγοντος σύμφωνα με το άρθρο 791ΑΚ. Ο εναγόμενος, ως διαχειριστής του κοινού ακινήτου, είχε καθορίσει το μηναίο μίσθωμα για τη χρήση των
δύο ανωγείων ορόφων σε 154.350 δρχ.
για το έτος 1999, σε 103.333 δρχ. για το
έτος 2000 και σε 110.000 δρχ. για το έτος
2001. Μετά όμως από την άσκηση από
τον ενάγοντα της από 4.9.2002 (αριθ. εκθ.
καταθ 3791/1475/2002) αγωγής του, ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία
ισχυριζόταν ότι η αυτή απόφαση του διαχειριστή για τη μίσθωση αυτή ήταν αντίθετη στους κανόνες της τακτικής διαχείρισης του κοινού και καταχρηστική και ως
εκ τούτου άκυρη και ζητούσε αποζημίωση
λόγω της αποκλειστικής χρήσης του κοινού από συγκύριο ανάλογη της πραγματικής μισθωτικής του αξίας για προγενέστερο χρονικό διάστημα, εκδόθηκε η με
αριθ. 712/2004 απόφαση του δικαστηρίου αυτού, το οποίο προσδιόρισε τη μισθωτική αξία της επίδικης ανώγειας οικίας σε ποσό 1.174 ευρώ μηνιαίως για
τα έτη 1999 και 2000 και σε ποσό 1.321
ευρώ για τα έτη 2001 και 2002. Ο εναγόμενος με την ιδιότητα του ως διαχειριστής,
για τα επίδικα χρονικά διαστήματα, είχε
ορίσει ως μίσθωμα για τη χρήση των ως
άνω ανωγείων ορόφων από το συγκύριο
πατέρα του το ποσό των 1321 ευρώ μηνιαίως, που είχε προσδιορίσει η πιο πάνω
απόφαση για το έτος 2002, όπως ο ίδιος
αναφέρει στις προτάσεις του, χωρίς όμως
να το αναπροσαρμόσει με βάση τις νέες
αυξανόμενες μισθωτικές αξίες.
Περαιτέρω αποδεικνύεται, ότι
η επίκοινη οικοδομή, η οποία εμφαίνεται στις προσκομιζόμενες από τον
ενάγοντα φωτογραφίες είναι παλαι-
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άς κατασκευής, αποτελεί όμως διατηρητέο μνημείο τέχνης και έχει χαρακτηρισθεί ως τέτοιο από το Υπουργείο
Πολιτισμού με την με αριθ. Υ.Α. ΔΑΛΑΠ/Γ/52457/3329/24.1.1989 απόφαση, η οποία έχει δημοσιευθεί στο
ΦΕΚ 99β/14.2.1989 (βλ. υπ’ αριθ.
23110/16.6.2006 συμβολαιογραφική
πράξη αποδοχής κληρονομιάς). Βρίσκεται δε σε κεντρικότατο σημείο της πόλης
των Πατρών και συγκεκριμένα επί της διασταυρώσεως των οδών Μαιζώνος και
πλατείας Γεωργίου Α΄, επίσης έχει πρόσωπο επί της οδού Βούρβαχη, είναι σε
πολύ καλή κατάσταση, διαθέτει μεγάλες
βεράντες προς την πλατεία Γεωργίου,
την οδό Μαιζώνος και στην οδό Βούρβαχη, έχει κεντρική θέρμανση, γύψινα
καλλιτεχνήματα στους τοίχους και στις
οροφές καθώς και μαρμάρινες σκάλες,.
Τα παραπάνω προκύπτουν από
την κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης
σε συνδυασμό με την πιο πάνω αναφερόμενη με αριθ. 712/2004 απόφαση του
Δικαστηρίου αυτού, η οποία εκτιμάται ως
δικαστικό τεκμήριο. Τα ακίνητα της περιοχής στην οποία βρίσκεται το επίδικο, η
οποία αποτελεί ένα από τα πλέον εμπορικά σημεία της πόλης των Πατρών αξιοποιούνται κυρίως για επαγγελματική χρήση. Όμως για το επίδικο θα υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον να μισθωθεί από τρίτους
ενδιαφερομένους ως κατοικία, ενόψει
της ιδιαίτερης κατασκευής και της μεγαλοπρέπειας της οικοδομής, αλλά και του
κύρους που προσδίδει στους μισθωτές
η χρήση τέτοιας κατοικίας. Με την εκκαλουμένη απόφαση ορθά η μισθωτική αξία
των ορόφων προσδιορίστηκε με βάση τη
χρήση τους ως κατοικίας και όχι ως επαγγελματική χρήση που ο ενάγων ζητούσε.
Επίσης, η εκκαλούμενη απόφαση
αξιολογώντας όλα τα αποδεικτικά μέσα,
ορθά έκρινε ότι ο καθορισμός του ανω-
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τέρω μισθώματος στο ποσό των 1.321
ευρώ για τα επίδικα χρονικά διαστήματα για τα έτη 2001, 2002, 2003 και 2004,
που είχε καθορίσει η πιο πάνω απόφαση
για προηγούμενα έτη 2001 και 2002, αντίκειται στους κανόνες της τακτικής διοίκησης και διαχείρισης του κοινού και στην
καλή πίστη και θίγει οπωσδήποτε τα συμφέροντα του ενάγοντος κοινωνού, διότι η
πραγματική μισθωτική αξία της εν λόγω
κατοικίας έχει προφανώς αυξηθεί έκτοτε.
Από την ένορκη κατάθεση της
μάρτυρα απόδειξης αποδεικνύεται ότι
σε γειτονικό μίσθιο που βρίσκεται απέναντι από το επίδικο και ανήκει σε πολυκατοικία 35 ετών, το οποίο μισθώνει η κ.
Β.Α, εμβαδού 114 τμ, εκμισθώνεται έναντι 950 ευρώ περίπου το μήνα. Ας σημειωθεί ότι η αντικειμενική αξία των δύο
ανωγείων ορόφων, ανέρχεται με βάση
τα φύλλα υπολογισμού σε 187.010,93
ευρώ [βλ. σχετικά την 712/2004 απόφαση του Μον.Πρωτ.Πατρών].
Ενόψει των ανωτέρω και κυρίως
τον πιο πάνω αναφερομένων ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της επίκοινης οικοδο-

μής και λαμβανομένης υπόψη της ανατίμησης των αγαθών και των υπηρεσιών
και γενικά του κόστους ζωής, ορθά έκρινε
η εκκαλούμενη απόφαση ότι η κατά τους
κανόνες της τακτικής διαχείρισης εκμίσθωση των δυο ανωγείων ορόφων της
κοινής οικοδομής, θα απέφερε μίσθωμα
για το έτος 2003 και 2004 το ποσό των
1.700 ευρώ και για τα έτη 2005 και 2006
το ποσό των 2000 ευρώ μηνιαίως….
Ενόψει των παραπάνω ορθά
έκρινε η εκκαλούμενη απόφαση ότι η
πρώτη συνεκδικαζόμενη αγωγή πρέπει
να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη
και η δεύτερη να γίνει εν μέρει δεκτή και
να υποχρεωθεί ο εναγόμενος με την ιδιότητα του ως διαχειριστής να καταβάλει
στον ενάγοντα το ποσό των 11.216,94
ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της δεύτερης αγωγής μέχρι την εξόφληση, να χορηγήσει αντίγραφα των μισθωτηρίων επί των μισθώσεων των πιο
πάνω πέντε καταστημάτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, απειλούμενης χρηματικής ποινής ύψους 150
ευρώ για κάθε άρνηση του εναγόμενου.

51/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Κουρής, Ανδρέας Οικονόμου).
Έφεση. Απαράδεκτη μετά την αποδοχή της πρωτόδικης απόφασης. Η αποδοχή μπορεί να γίνει και σιωπηρά. Περιστατικά.

Στην προκειμένη υπόθεση, με την
79/2007 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών και διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους, α) έγινε δεκτή η από
21.8.2006 αγωγή των εφεσιβλήτων κατά

του εκκαλούντος και υποχρεώθηκε ο τελευταίος να απομακρύνει το αυτοκίνητο
του από τον υπό στοιχεία Ρ6 χώρο στάθμευσης της πυλωτής της ένδικης πολυκατοικίας, ο οποίος (χώρος) ανήκει στην
αποκλειστική χρήση των εφεσιβλήτων και
είχε καταληφθεί από τον εκκαλούντα παράνομα και αυθαίρετα, β) έγινε εν μέρει
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δεκτή η συνεκδικασθείσα από 8.9.2006
αγωγή των εφεσιβλήτων και υποχρεώθηκε ο εκκαλών να καταβάλει συμμέτρως
στις εφεσίβλητες το συνολικό ποσό των
1.080 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, ως αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν
από την απώλεια του κέρδους, το οποίο
θα αποκόμιζαν από την εκμίσθωση του
επίδικου χώρου στάθμευσης σε μισθωτές των διαμερισμάτων τους, καθώς και
το συνολικό ποσό των 300 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη
που υπέστησαν από την πιο πάνω αδικοπρακτική συμπεριφορά του εκκαλούντος
και γ) καταδικάστηκε ο τελευταίος σε μέρος των δικαστικών εξόδων των εφεσιβλήτων εκ 400 ευρώ.
Την ως άνω εκκαλούμενη απόφαση (79/2007), η οποία δημοσιεύθηκε
στις 27 Ιουλίου 2007, ο εκκαλών –εναγόμενος την αποδέχθηκε σιωπηρά στις
14 Σεπτεμβρίου 2007, όπως τούτο προκύπτει από την προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως από τις εφεσίβλητες-ενάγουσες
έγγραφη εξοφλητική απόδειξη με ημερο-

μηνία 14 Σεπτεβρίου 2007, που φέρει τη
μη αμφισβητούμενη υπογραφή του εκκαλούντος- στην οποία ο τελευταίος καταβάλλει στον πληρεξούσιο δικηγόρο των
εφεσιβλήτων, Α.Ο, χωρίς επιφύλαξη, το
επιδικασθέν σε αυτές (εφεσίβλητες) χρηματικό ποσό, καθώς και την επιδικασθείσα σε αυτές δικαστική δαπάνη «σε εξόφληση της υπ’ αριθ. 79/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων…».
Επομένως η έφεση που άσκησε
κατά της ως άνω αποφάσεως ο εναγόμενος μετά την αποδοχή της είναι απαράδεκτη κατά τα άρθρα 532, 533 παρ.
1 ΚΠολΔ και πρέπει για το λόγο αυτό να
απορριφθεί κατά παραδοχή της σχετικής
ενστάσεως που πρότειναν με τις εγκαίρως κατατεθείσες προτάσεις τους οι εφεσίβλητες, αφού ο εν λόγω ισχυρισμός,
αν δεν προταθεί από τον εφεσίβλητο
νομίμως, δεν λαμβάνεται υπόψη από
το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως (σχετ. ΑΠ
1711/2002 ΕλλΔνη 44.1571, Εφ.Πατρ
125/2006 ΑχΝομ 2007 σελ. 271).

56/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασίλης Κρασακόπουλος, Σταυρούλα Λαβίδα).
Κοινοπραξία. Υποκείμενα της δίκης είναι και τα κατ’ ιδίαν μέλη των κοινοπραξιών και
όχι μόνο η κοινοπραξία. Άρα μπορούν να ενάγουν ή να ενάγονται (τα μέλη) είτε αυτοτελώς είτε μαζί με την κοινοπραξία. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Καταγγελία
για σπουδαίο λόγο πριν τη λήξη της. Αγωγή για καταβολή μισθών υπερημερίας. Στοιχεία απαραίτητα για να είναι ορισμένη. Εργασία αναγκαία για τον εργοδότη πέρα από
τη συμφωνημένη ή συνηθισμένη. Πρέπει να την παράσχει ο εργαζόμενος αν η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Βέβαια για την εργασία του αυτή ο εργαζόμενος δικαιούται συμπληρωματική αμοιβή ανάλογα με το συμφωνημένο μισθό και τις
ειδικές περιστάσεις. Άρθρο 659ΑΚ. Έννοια. Περιστατικά. Υπερωριακή απασχόληση και
ιδιόρρυθμη υπερωριακή εργασία. Έννοια. Άδεια. Υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες και όχι οι Κυριακές και οι αργίες και οι ημέρες ασθενείας που εμπίπτουν στο διά-
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στημα της άδειας. Στοιχεία για να είναι ορισμένη αγωγή για ικανοποίηση αξιώσεων από
υπερωριακή απασχόληση. Κατάτμηση της άδειας. Πότε επιτρέπεται και τί διατυπώσεις
απαιτούνται. Αγωγή για καταβολή αποδοχών αδείας. Στοιχεία για να είναι ορισμένη.

Οι εκκαλούσες προβάλλουν με τις
προτάσεις της κατ’ έφεση δίκης, ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης
τους, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και
στην κατ’ έφεση δίκη, ισχυριζόμενες ότι
για τη διεξαγωγή της δίκης νομιμοποιείται μόνο η πρώτη εναγομένη Κοινοπραξία στην οποία μετέχουν, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ε. Α. Μ. Α. Α.Ε» ως
προς την οποία η αγωγή απορρίφθηκε
από το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, για
έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης της.
Η ένσταση αυτή, η οποία παραδεκτά μεν φέρεται με τις προτάσεις των
εκκαλουσών (άρθρα 73, 269 παρ. 1 και
674 ΚΠολΔ) είναι απορριπτέα ως αβάσιμη, διότι και τα κατ’ ιδίαν μέλη των κοινοπραξιών, δηλαδή των ενώσεων προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα ‚ είναι
υποκείμενα της έννομης σχέσης της δίκης (βλ. ΟλΑΠ 22/1998 ΕλΔνη 39,532),
μαζί με την Κοινοπραξία στην οποία μετέχουν (βλ. ΟλΑΠ 14/2007 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, προσκομιζόμενη) και επομένως μπορούν να
ενάγουν και να ενάγονται είτε αυτοτελώς
είτε μαζί με την Κοινοπραξία.
Σύμφωνα με το άρθρο 669 παρ.1
Α.Κ., η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνομολογήθηκε, ενώ
κατά το άρθρο 672 του ίδιου Κώδικα, καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε
περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη
σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται κάθε περιστατικό που, κατά αντικειμενική κρίση, με βάση την καλή πίστη
και τα συναλλακτικά ήθη, συντελεί ώστε να
μην είναι πια ανεκτή η διατήρηση της σύμ-

βασης έως το χρόνο της λήξης της (ΟλΑΠ
10/1995, ΔΕΝ 51, σελ. 809).
Το δικαίωμα καταγγελίας αποτελεί άσκηση δικαιώματος και επομένως
υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 281 Α.Κ., δηλαδή δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλονται
από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή
από τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό
του δικαιώματος, οπότε ο εργοδότης αρνούμενος τις υπηρεσίες του εργαζομένου
καθίσταται υπερήμερος και υποχρεούται
στην καταβολή προς αυτόν του μισθού
του κατά τα άρθρα 349, 350 και 656 ΑΚ.
Για το ορισμένο δε της αγωγής
καταβολής μισθών υπερημερίας πρέπει να αναφέρονται η σύμβαση, ο συμβατικός ή νόμιμος μισθός και η άρνηση
του εργοδότη να αποδεχθεί τις προσφερόμενες με προσήκοντα τρόπο υπηρεσίες του μισθωτού (Α.Π. 216/2002, δημ.
σε Τραπ. Νομ. Πληρφ. «Νόμος», ΕφΑθ
6100/2001, ΔΕΕ 2001, σελ. 1278).
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 659 παρ. 1 Α.Κ., αν παρουσιαστεί
ανάγκη για εργασία πέρα από τη συμφωνημένη ή τη συνηθισμένη, ο εργαζόμενος
έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του
θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη, ενώ
κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, για την
εργασία του αυτή ο εργαζόμενος δικαιούται συμπληρωματική αμοιβή, ανάλογα με το συμφωνημένο μισθό και τις ειδικές περιστάσεις. Το άρθρο αυτό καλύπτει δύο περιπτώσεις πρόσθετης εργασίας, ήτοι την χρονικώς πρόσθετη εργασία και την πρόσθετη εργασία από την
άποψη του είδους της και εφαρμόζεται
μόνον όταν η πρόσθετη εργασία παρέ-
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χεται μέσα στα νόμιμα χρονικά όρια, γιατί διαφορετικά πρόκειται για υπερωριακή
εργασία και τότε εφαρμόζονται οι σχετικές με αυτή διατάξεις (Ι. Κουκιάδης «Εργατικό Δίκαιο», Γ’ εκδ. 2005, σελ. 617).
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο
4 του ν. 2874/2000 (ο οποίος εφαρμόζεται από 1-4-2001) ορίστηκε ότι «από
1-4-2001 σε επιχειρήσεις για τις οποίες
εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας
σαράντα ωρών την εβδομάδα καταργείται η, κατά την κρίση του εργοδότη, υποχρέωση του μισθωτού για υπερεργασιακή
απασχόληση πέντε ωρών την εβδομάδα.
Στις ως άνω επιχειρήσεις ο εργοδότης διατηρεί την ευχέρεια υπερωριακής
απασχόλησης του μισθωτού και ο μισθωτός αντίστοιχα υποχρεούται να παρέχει
την εργασία του για τρεις ώρες πέραν του
συμβατικού ωραρίου 41η, 42η και 43η
ώρα) την εβδομάδα (ιδιόρρυθμη υπερωριακή απασχόληση). Από 1-4-2001 η πέραν των σαράντα τριών ωρών την εβδομάδα επιπλέον απασχόληση του μισθωτού στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1
θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως
προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης.
Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα ιδιόρρυθμης υπερωριακής απασχόλησης και
νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως,
αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%. Για την
πέραν των 120 ωρών υπερωριακή απασχόληση εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 435/76… ». Ως βάση
του υπολογισμού της οφειλόμενης προσαύξησης για τις 120 πρώτες ώρες νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη πάντοτε το ημερολογιακό έτος και όχι το εξάμηνο (Κ. Λαναράς
«Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική»,
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έκδ. 2003, σελ. 413). Υπερωρία δε συνιστά η απασχόληση πέραν των 43 ωρών
την εβδομάδα, καθώς και η απασχόληση πέραν των 9 ωρών ημερησίως για
τους μισθωτούς με πενθήμερη εργασία.
Επιπλέον ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει προσαύξηση επί της ανωτέρω αμοιβής του (ωρομίσθιο) η οποία
ανέρχεται σε ποσοστό 150%. Για το ορισμένο της αγωγής με την οποία επιδιώκεται η ικανοποίηση αξιώσεων από υπερωριακή απασχόληση πρέπει να αναφέρονται σε αυτήν, μεταξύ άλλων, η διάρκεια της ημερήσιας απασχολήσεως
αν πρόκειται για υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου, άλλως κατά εβδομάδα,
από την οποία συνάγονται οι ώρες εργασίας και συνακόλουθα οι υπερωρίες
(Α.Π. 840/2003, ΕΕργΔ 2004, σελ. 347).
Περαιτέρω, ο εργαζόμενος μετά τη
συμπλήρωση των 10 μηνών εργασίας στον
ίδιο εργοδότη λαμβάνει την πρώτη άδεια
του, που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος
συμπληρώσεως του βασικού χρόνου και
όχι (απαραιτήτως) στο χρόνο προσλήψεως (πλέον μετά το Ν. 3144/2003 παρέχεται η δυνατότητα λήψεως τμηματικώς της
αδείας, κατ’ αναλογία του χρόνου υπηρεσίας στον εργοδότη και πριν από τη συμπλήρωση του βασικού χρόνου κατά τον πρώτο
χρόνο εργασίας του μισθωτού).
Στην άδεια υπολογίζονται: μόνον
οι εργάσιμες μέρες και όχι οι Κυριακές,
οι αργίες, καθώς και οι ημέρες ασθενείας που εμπίπτουν στο διάστημα της
άδειας. Η άδεια χορηγείται αυτούσια.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάτμηση
της άδειας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της από 26.1.77 ΕΓΣΣΕ, δηλαδή σε περιπτώσεις σοβαρές ή επείγουσας ανάγκης της επιχειρήσεως ή κατ’ αίτηση του μισθωτού λόγω δικαιολογημένης αιτίας και πάντοτε μετά από έγκριση της αρμόδιας περιφερειακής Υπηρε-
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σίας του Υπουργείου Εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της άδειας του ο
μισθωτός δικαιούται να λάβει τις συνήθεις
αποδοχές, εκείνες δηλαδή που θα ελάμβανε εάν απασχολείτο στην επιχείρηση
κατά τον αντίστοιχο χρόνο, ήτοι για τους
αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό τα 24/25
του μισθού για 10 μήνες υπηρεσίας και
1 μισθός για 22 ή περισσότερους μήνες
υπηρεσίας, ενώ το επίδομα αδείας δε
μπορεί να υπερβεί το μισό μηνιαίο μισθό.
Κατά το άρθ.4 του Α.Ν. 529/1945
οι εργοδότες πρέπει να τηρούν βιβλίο
αδειών κατά τις υποδείξεις του Υπουργού Εργασίας, στο οποίο να εγγράφεται
η ημερομηνία προσλήψεως, η χρονική διάρκεια της άδειας, η χρονολογία χορηγήσεως της και οι αποδοχές αδείας που καταβλήθηκαν σε κάθε μισθωτό, ενώ σε περίπτωση μη χορηγήσεως της άδειας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στο μισθωτό τις αποδοχές αδείας απλές, όταν
δεν υπάρχει πταίσμα αυτού και προσαυξημένες κατά ποσοστό 100% όταν υπάρχει πταίσμα του εργοδότη.
Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθ. 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ, 648 Α.Κ.
άρθ. 5 παρ.7 του Ν. 539/1945 ως συμπλ.
με το Ν. 1346/1983, συνάγεται ότι για να
είναι ορισμένη η αγωγή με την οποία ζητείται η καταβολή αποδοχών αδείας σε
περίπτωση άρνησης χορήγησης αυτής
από τον εργοδότη, πρέπει να αναφέρεται
ο συμφωνημένος ή νόμιμος μισθός και τα
επιδόματα, η υποβολή αιτήματος από το

μισθωτό για τη χορήγηση της άδειας αναψυχής και η μη χορήγηση της από υπαιτιότητα του εργοδότη (ΕφΘεσ. 339/2003,
ο.π. Α.Π. 965/1998, Αρμ. 2003, σελ. 524).
Σε περίπτωση δε, που η σχέση
εργασίας του μισθωτού λυθεί με οποιοδήποτε τρόπο αφού συμπληρώσει 10
μήνες στην εργασία του, αλλά προτού
λάβει την κανονική άδεια του ημερολογιακού έτους της λύσης της σχέσης εργασίας δικαιούται να λάβει τις αποδοχές αδείας, καθώς και το επίδομα αδείας που θα ελάμβανε αν κατά το χρονικό σημείο που λύεται η σχέση εργασίας
έπαιρνε την άδειά του.
Περαιτέρω, από το συνδυασμό των
άρθρων 1 του Β.Δ. 748/66 και 904 Α.Κ., συνάγεται ότι αν μισθωτός εργάστηκε παράνομα την Κυριακή ή άλλη ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης του, και δε λάβει άλλη
μέρα ανάπαυσης, δικαιούται να λάβει προσαύξηση 75% στο 1/25 του νομίμου μισθού
και αποζημίωση βάσει των διατάξεων περί
αδικαιολογήτου πλουτισμού, η οποία ισούται με το 1/25 επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού, (ή με ένα ημερομίσθιο για τους
αμειβόμενους με ημερομίσθιο).
Η ωφέλεια δε του εργοδότη εν
προκειμένω συνίσταται στις αποδοχές τις
οποίες ο εργοδότης θα κατέβαλε σε άλλο
μισθωτό που θα απασχολείτο με έγκυρη
σύμβαση εργασίας κατά τις άνω ημέρες
υπό τις ίδιες συνθήκες με τον ακύρως εργασθέντα μισθωτό (Α.Π.904/2004 δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ»).

59/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Γεώργιος Μπέσκος).
Διοικητικές διαφορές ουσίας. Ενέχουν άσκηση δημόσιας εξουσίας με προέχον στοιχείο την
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επιβολή της υπέρτερης μονομερούς βουλήσεως του δημοσίου, χωρίς να αποκλείονται και
εκείνες που προκύπτουν από υλικές ενέργειες των οργάνων, όταν αυτές απορρέουν από
την οργάνωση και λειτουργία του δημοσίου και δημοσίων υπηρεσιών και δεν αφορούν την
ιδιωτική διαχείριση του δημοσίου ούτε οφείλονται σε προσωπικό πταίσμα του οργάνου
που ενήργησε εκτός του κύκλου των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Περιστατικά.

Κατά μεν το άρθρο 94 παρ. 1 και
3 του Συντάγματος, η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα
υφιστάμενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται
όλες οι ιδιωτικές διαφορές, κατά δε το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του ν. 1406/1983, που
εκδόθηκε προς εφαρμογή της παραπάνω συνταγματικής διατάξεως, υπάγονται
στην δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας που δεν έχουν μέχρι σήμερα υπαχθεί σ’ αυτή. Στις διαφορές αυτές
περιλαμβάνονται ιδίως αυτές που αναφέρονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την ευθύνη του Δημοσίου,
των οργανισμών Τοπικής αυτοδιοικήσεως και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς αποζημίωση, σύμφωνα
με τα άρθρα 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ.
Κατά το άρθρο δε 105 του εν λόγω
εισαγωγικού νόμου, για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας
εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν
η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη
του γενικού συμφέροντος ενώ κατά το άρθρο 104 του ίδιου εισαγωγικού νόμου, για
πράξεις και παραλείψεις των οργάνων
του δημοσίου που ανάγονται στις έννομες σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου ή σχετικές με ιδιωτική του περιουσία, το δημόσιο
ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα για τα νομικά πρόσωπα.
Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται, ότι διοικη-

τικές διαφορές ουσίας, που η εκδίκασή
τους υπάγεται στην δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, είναι, κατά κύριο
λόγο, εκείνες που πηγάζουν από πράξεις των οργάνων του δημοσίου, οι οποίες ενέχουν άσκηση δημοσίας εξουσίας,
με προέχον, δηλαδή, στοιχείο την επιβολή της υπέρτερης μονομερούς βουλήσεως του Δημοσίου, χωρίς να αποκλείονται
και εκείνες που προκύπτουν από υλικές
ενέργειες των ίδιων οργάνων, όταν αυτές απορρέουν από την οργάνωση και
λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και
δεν αφορούν την ιδιωτική διαχείριση του
δημοσίου ούτε οφείλονται σε προσωπικό πταίσμα του οργάνου που ενήργησε
εκτός του κύκλου των υπηρεσιακών του
καθηκόντων (βλ. Α.Ε.Δ. 5/1995 Ελ.Δ/νη
36, 562, Α.Π. 429/2004 Ελ. Δ/νη 47, 96,
Α.Π. 542/1996 Ελ. Δ/νη 39, 340, Εφ.
Αθην. 9674/1998 Ελ. Δ/νη 41, 478).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών εκθέτει στην από 15 Ιουλίου 2002
αγωγή του, της οποίας το δικόγραφο εκτιμάται προσηκόντως από το Δικαστήριο, ότι
τον Δεκέμβριο του 2005 πρόσφερε προς
πώληση στον εφεσίβλητο Δήμο Αιγίου
ένα ελαιοστάσιο του, συνολικής εκτάσεως
8.510,06 τετρ. μέτρων, κείμενο στην θέση
«Μπούφου Λαγκάδα» περιοχής «Βουλωμένο» της Κτηματικής περιφέρειας της πόλεως του Αιγίου, προκειμένου να δημιουργήσει σ’ αυτό ο εφεσίβλητος ΟΤΑ προσωρινό σκουπιδότοπο ή να εναποθέσει προσωρινά σ’ αυτό μπάζα. Ότι η συσταθείσα
από τον Δήμο Τριμελής Επιτροπή αφού
εξέτασε το ανωτέρω ακίνητό του και το
βρήκε κατάλληλο για τον παραπάνω σκο-
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πό προσδιόρισε την αγοραία αξία του σε
4.100 δρχ. το τετρ. μέτρο, στο οποίο από
4.12.1995, που, έλαβε σχετική προσωρινή άδεια από την Νομαρχία Αχαΐας, ο
εφεσίβλητος άρχισε να εναποθέτει στερεά απόβλητα. Ότι εν συνεχεία με τις 52
και 114/1996 αποφάσεις του Δημοτικού
του Συμβουλίου αποφασίσθηκε η αγορά
του ακινήτου, πλην όμως λόγω χαρακτηρισμού τμήματός του εμβαδού 5.582,56
τετρ. μέτρων ως δασικής εκτάσεως από
το Δασαρχείο Αιγίου, αγόρασε μόνον την
υπόλοιπη έκταση των 2.925,50 τ.μ., ενώ
συμφωνήθηκε ότι θα προέβαινε στην αγορά της υπόλοιπης εκτάσεως μετά την ευδοκίμηση της προσφυγής του (εκκαλούντος) κατά της αποφάσεως χαρακτηρισμού της ως δασικής εκτάσεως.
Παρά δε το γεγονός ότι ζήτησε
επανειλημμένως ο ίδιος να του αποδώσει την νομή του ανωτέρω τμήματος του ακινήτου του που κατείχε παράνομα χωρίς την θέλησή του, εντούτοις ο εφεσίβλητος Δήμος μέχρι και
την 10η Αυγούστου 2001 που πώλησε
ο ίδιος (εκκαλών) αυτήν (μετά την ευδοκίμηση της ασκηθείσας προσφυγής
του και τον χαρακτηρισμό της εκτάσεως ως ελαιοστασίου) στον Γ.Π με το υπ’
αριθμ. 13742/10.8.2001 συμβόλαιο της
συμ/φου Αιγίου Μ.Π, κατείχε παράνομα
και χρησιμοποιούσε αυτό εναποθέτοντας σκουπίδια και μπάζα, με αποτέλεσμα από τις παραπάνω παράνομες και
υπαίτιες πράξεις των προστηθέντων οργάνων του να του προκαλέσει ζημίες και
συγκεκριμένα να καταστρέψει τα υπάρχοντα εντός αυτού 70 ελαιόδενδρα και
να υποβαθμίσει σημαντικά την αξία του.
Με βάση αυτό το ιστορικό ζήτησε, κατά παραδεκτό περιορισμό του αιτήματος της αγωγής του σε αναγνωριστικό, να αναγνωρισθεί ότι ο εφεσίβλητος Δήμος υποχρεούται να του καταβά-
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λει το συνολικό ποσόν των 795.867,05
ευρώ νομιμοτόκως από της επιδόσεως
της αγωγής για αποζημίωσή του (αξία
των καταστραφέντων ελαιοδένδρων,
απώλεια εισοδημάτων από μη παραχθέν ελαιόλαδο και μη ληφθείσα επιδότηση ελαιοδένδρων, μείωση του τιμήματος του πωληθέντος ακινήτου λόγω
της υποβαθμίσεώς του από την εναπόθεση σκουπιδιών και μπάζων και απώλεια εισοδημάτων από μη είσπραξη μισθωμάτων τα οποία θα αποκόμιζε από
την εκμίσθωσή του στον εφεσίβλητο για
την εναπόθεση μπάζων και σκουπιδιών
σ’ αυτό κατά την χρονική περίοδο από
1.1.1996 μέχρι και 10.8.2001 που πωλήθηκε σε τρίτον) και χρηματική του ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που
υπέστη από την παράνομη χρήση και
καταστροφή του ακινήτου του.
Με αυτό το ιστορικό και αιτήματα η αγωγή, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στην αρχή της παρούσας, υπάγεται στην δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία είναι αρμόδια στις περιπτώσεις ευθύνης του Δημοσίου αλλά και των Δήμων και Κοινοτήτων και των άλλων νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου όχι μόνο για αγωγές
αποζημιώσεως για παράνομες πράξεις
ή παραλείψεις ή από παραλείψεις τους
προς έκδοση τέτοιων πράξεων, αλλά
και από υλικές ενέργειες των οργάνων
τούτων, oι οποίες τελέσθηκαν σε συνάρτηση προς την λειτουργία των oργάνων
της δημόσιας υπηρεσίας ή εξ αιτίας τους,
όπως στην προκειμένη περίπτωση, που
ο δεύτερος εναγόμενος Δήμαρχος ενήργησε στα πλαίσια της αρμοδιότητας του
Δήμου για την καθαριότητα και διαχείριση των απορριμμάτων του, σύμφωνα με
την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 περ.
γ΄ του Π.Δ. 410/1995 περί Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα, αν και χωρίς την τή-
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ρηση της σχετικής νόμιμης διαδικασίας
και δεν συνδέονται με την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας του δήμου, ούτε
οφείλονται σε προσωπικό πταίσμα οργάνου που ενήργησε εκτός του κύκλου των
υπηρεσιακών του καθηκόντων (π.ρ.β.λ.
και Σ.Τ.Ε. 4913/1998 Ελ.Δ/νη 41,1185
σχετική με την δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων για αγωγή αποζημιώσεως ασκηθείσα από κυρία οικοπέδου, με
αντικείμενο την αποκατάσταση της προκληθείσης σε αυτήν ζημίας, λόγω μη αποδόσεως από τα όργανα του Δήμου της
νομής του ακινήτου της παρά την αυτο-

δίκαιη άρση της απαλλοτριώσεώς του).
Σε καμμία δε περίπτωση δεν συνδέεται η αιτούμενη αποζημίωση με ευθύνη των οργάνων του εναγόμενου Δήμου κατά το στάδιο διαπραγματεύσεων
(Α.Κ. 197, 198) για την σύναψη συμβάσεως πωλήσεως ακινήτου, αλλά ούτε
και με μη εκπλήρωση υποχρεώσεως του
προς αγορά του ακινήτου, ενόψει μάλιστα και της μη υπάρξεως έγκυρου (έγγραφου) προσυμφώνου πωλήσεως του
ακινήτου. Συνεπώς η αγωγή είναι απορριπτέα για έλλειψη δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων.

88/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Μαρία Αλεξοπούλου).
Αποδεικτικά μέσα. Έγγραφα. Μη νόμιμη η κατ’ έφεση επίκληση εγγράφου όταν στις
προτάσεις του Εφετείου περιέχεται γενική μόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα που είχε
επικαλεσθεί και προσκομίσει ο διάδικος δίχως παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των
πρωτόδικων προτάσεων, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου.
Μη νόμιμη η επίκληση αποδεικτικών μέσων, με ενσωμάτωση των προτάσεων της
πρωτόδικης δίκης στις προτάσεις της δευτεροβάθμιας. Περιστατικά.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 106, 237 παρ. 1β,
453, 524 παρ. 1 και 559 αριθμ. 11 περ.
γ΄ του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη του τα νομίμως προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα,
εφόσον γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση αυτών από τον διάδικο.
Σαφής και ορισμένη είναι η επίκληση εγγράφου, όταν είναι ειδική και
από αυτήν προκύπτει η ταυτότητα του. Η
επίκληση μπορεί να γίνει είτε με τις προτάσεις της συζητήσεως, μετά την οποία
εκδόθηκε η απόφαση, είτε και με αναφορά σε συγκεκριμένο μέρος των προσκομιζόμενων προτάσεων προηγούμενης

συζητήσεως, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 240 ΚΠολΔ.
Η διάταξη αυτή αναφέρεται στον
τρόπο επαναφοράς ισχυρισμών, έχει
όμως εφαρμογή και για την επίκληση
αποδεικτικών μέσων, λόγω της ταυτότητας του νομικού λόγου. Δεν είναι συνεπώς νόμιμη ή κατ’ έφεση επίκληση εγγράφου ,προς άμεση ή έμμεση απόδειξη, όταν στις ενώπιον του Εφετείου προτάσεις περιέχεται γενική μόνον αναφορά
σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος είχε
επικαλεσθεί και προσκομίσει πρωτοδίκως χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα
μέρη των επανυποβαλλόμενων πρωτό-
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δικων προτάσεων, όπου περιέχεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου (βλ. Ολ.Α.Π. 14/2005 και 9/2000).
Ειδικότερα η αναφορά στις προτάσεις της πρωτόδικης δίκης και η ενσωμάτωση αυτών στις προτάσεις της δευτεροβάθμιας δίκης δεν συνιστά νόμιμη
επίκληση αποδεικτικών μέσων (βλ.Α.Π.
405/2008, Α.Π. 10/2008).
Εν προκειμένω, οι εφεσίβλητοι,
προκειμένου να αποδείξουν την ιστορική βάση της αγωγής τους επικαλέσθηκαν
με τις προτάσεις τους της πρωτόδικης δίκης και προσκόμισαν στο πρωτοβάθμιο
δικαστήριο και τα ακόλουθα αποδεικτικά μέσα: α) το υπ’ αριθμ. 8065/7.10.2003
συμβόλαιο γονικής παροχής της συμ./
φου Πύργου Γ.Τ-Π, β)την υπ’ αριθμ.
20141/1967 δημόσια διαθήκη, γ) την υπ’αριθμ. 2817/88 πράξη αποδοχής κληρονομίας της συμ/φου Πύργου Ε.Α μαζί με το
τοπογραφικό που συνοδεύει το ως άνω
συμβόλαιο γονικής παροχής δ)…
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έλαβε υπόψη για τον σχηματισμό δικανικής
πεποιθήσεως τα ανωτέρω αποδεικτικά
μέσα που προσήγαγαν νομοτύπως μετ’
επικλήσεως οι εφεσίβλητοι όσο και εκείνα που προσήγαγε ο εκκαλών και επιπλέον τις ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις των εξετασθέντων ενώπιον του μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως.
Οι εφεσίβλητοι όμως με τις προτάσεις
τους ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου,
τις οποίες κατέθεσαν πριν την συζήτηση
της υπό κρίση εφέσεως δεν επικαλούνται
κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οποιο-

δήποτε από τα ανωτέρω αποδεικτικά
μέσα που προσήγαγαν στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο αλλά ούτε και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσον που προσήγαγαν για πρώτη φορά ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (πλην της μηνύσεως τους κατά του εκκαλούντος μετά την
έκδοση της εκκαλούμενης και κάποιων
φωτογραφιών που αποδεικνύουν τις σωματικές βλάβες εις βάρος του πρώτου
εξ αυτών, των οποίων γίνεται επίκληση
στην μετά την συζήτηση στο ακροατήριο προσθήκη-αντίκρουση των προτάσεων τους της δευτεροβάθμιας δίκης).
Βέβαια στις εν λόγω προτάσεις
που υπέβαλαν οι εφεσίβλητοι στο Δικαστήριο τούτο γίνεται απλή αντιγραφή των
προτάσεων της προηγούμενης συζητήσεως που έγινε στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο (Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηλείας),
στις οποίες πράγματι γίνεται επίκληση
των προαναφερόμενων αποδεικτικών μέσων, πλην όμως τούτο δεν αρκεί, για να
καταστήσει, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, νόμιμη (σαφή και ορισμένη) την επίκληση των ανωτέρω αποδεικτικών μέσων
και κατά την συζήτηση που έγινε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, αφού με τις ως
άνω προτάσεις των εφεσιβλήτων ενώπιον του δεν γίνεται ειδική αναφορά, έστω
και περιληπτικώς, στο συγκεκριμένο μέρος των πιο πάνω πρωτόδικων προτάσεων τους και μάλιστα με την έννοια της
επικλήσεως και κατά την δευτεροβάθμια
δίκη των εν λόγω αποδεικτικών μέσων,
τα οποία εξ αυτού του λόγου δεν λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο τούτο.

104/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Τζαμαλούκας, Κων/νος Καραγεώργος).
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Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων (άρθρα 152 μέχρι 158 ΚΠολΔ). Η αίτηση
εισάγεται στο δικαστήριο ενώπιον του δικαστηρίου που εκκρεμεί η κυρία υπόθεση
και η συζήτηση της γίνεται με τη συζήτηση της κύριας υποθέσεως εφόσον αυτή είναι
εκκρεμής. Η προθεσμία άσκησης είναι τριάντα ημέρες από την άρση του εμποδίου
που συνιστούσε την ανώτερη βία ή της γνώσης του δόλου. Δυνατή και η άσκηση της
αίτησης με ιδιαίτερο δικόγραφο που κοινοποιεί ο διάδικος στον αντίδικο του μέσα στη
προθεσμία των τριάντα ημερών. Περιστατικά. «Γραφείο» κατά την έννοια του άρθρου 124 παρ. 2 και 129 παρ.1 του ΚΠολΔ. Έννοια.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 152 μέχρι 158 του
ΚΠολΔ σαφώς προκύπτει, ότι η αίτηση
περί επαναφοράς των πραγμάτων στην
πρότερα κατάσταση, η οποία ασκείται
από τον διάδικο, ο οποίος είτε από δόλο,
είτε από ανώτερη βία είτε από δόλο του
αντιδίκου του, δεν μπόρεσε να τηρήσει
κάποια προθεσμία, εισάγεται ενώπιον
του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η κυρία δίκη, η δε συζήτηση επί της αιτήσεως αυτής γίνεται με την συζήτηση της κυρίας υποθέσεως, εφ’ όσον αυτή είναι εκκρεμής, δύναται όμως το Δικαστήριο να
διατάξει και την χωριστή εκδίκαση αυτής.
Η επαναφορά πρέπει να ζητηθεί μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών
από την ημέρα άρσης του εμποδίου που
συνιστούσε την ανώτερη βία ή της γνώσης του δόλου. Η αίτηση για επαναφορά μπορεί να ασκηθεί με χωριστό δικόγραφο που κοινοποιεί ο απωλέσας την
προθεσμία διάδικος στον αντίδικο του.
Στην περίπτωση αυτή το δικόγραφο κατατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις
για την άσκηση της αγωγής, δηλαδή με
κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και με επίδοση αντιγράφου στον αντίδικο (αρθ.
215§1 του Κ.Πολ.Δικ.).
Έτσι για την ολοκλήρωση της ασκήσεως με χωριστό δικόγραφο της αιτήσεως
επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, δεν αρκεί η εντός των
τριάντα ημερών, που αποτελούν την προ-

θεσμία ασκήσεως της αιτήσεως, κατάθεση του (χωριστού) δικογράφου στη γραμματεία, αλλά απαιτείται και η μέσα στην
ίδια προθεσμία επίδοση αυτού στον αντίδικο του αιτούντος. Αν δεν συμβεί αυτό, η
αίτηση επαναφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) και αυτεπαγγέλτως (βλ. ΑΠ. 205/2003 Ελ.Δνη 45.440, ΑΠ.
815/1998, Ελλ.Δνη 39.1572, ΑΠ. 739/2132
αδημ., Εφ. Πατρών 1132/2004, Αχ. Νομολογία σελ.362 επ.).
Στην υπό κρίση περίπτωση ο αιτών
εκθέτει στην αίτηση του, ότι την 12-5-2008
επιδόθηκε στην Ι.Μ κάτοικο Αθηνών η με
αριθ. 129/2008 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, κατά της
οποίας άσκησε ενώπιον του δικαστηρίου
τούτου την από 17-7-2008 έφεση του, την
οποία (έφεση) κατέθεσε στη γραμματεία
του παρόντος δικαστηρίου την 17-7-2008,
δηλαδή μετά την πάροδο της 30νθήμερης
προθεσμίας της εφέσεως.
Ότι η απώλεια της ανωτέρω
προθεσμίας οφείλεται σε ανώτερη βία
και πιο συγκεκριμένα αφενός σε πταίσμα του δικαστικού επιμελητή, ο οποίος προέβη στην προαναφερόμενη επίδοση και αφετέρου σε πταίσμα του προαναφερθέντος προσώπου που παρέλαβε το επίσημο αντίγραφο της εκκαλουμένης αποφάσεως. Ζητεί δε να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση του και να διαταχθεί η επαναφορά στην πρότερα δικονομική κατάσταση, ώστε να θεωρηθεί
ως εμπρόθεσμη η έφεση του κατά της
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με αριθ. 129/2008 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, την οποία άσκησε την 17-7-2008
(αριθ. καταθ. 392/17-7-2008).
Η ως άνω ασκηθείσα με χωριστό
δικόγραφο αίτηση επαναφοράς επιδόθηκε στον καθ’ ου η αίτηση μέσα στην προθεσμία των τριάντα ημερών από την ημέρα άρσης του εμποδίου που συνιστούσε
κατ’ αυτήν την ανώτερη βία, δηλαδή από
την 10-7-2008 που ο αιτών αναφέρει ότι
έλαβε γνώση της εκδόσεως της εκκαλουμένης αποφάσεως (βλ. την με αριθ. 7020/68-2008 έκθεση επιδόσεως του δικαστ. επιμελητή του Πρωτοδικείου Πατρών Σ.Μ).
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη, αφού
στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 152
επ. ΚΠολΔ, αρμόδια δε και παραδεκτά
φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την διαδικασία της κυρίας υποθέσεως, όπως αναφέρεται ανωτέρω (βλ.
και Στεφ. Δεληκωστόπουλο - Λ. Σινανιώτη Ερμ. Κ.Πολ.Δ. άρθρο 158, σελ. 16), γι’
αυτό και πρέπει να ερευνηθεί από απόψεως ουσιαστικής βασιμότητας της.
Από όλα τα έγγραφα, τα οποία νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι
διάδικοι, τις με αριθ. 16.778 και 16.779/511-2008 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της
συμβ/φου Θ.Δ - Π, των ενόρκως βεβαιούντων Α.Τ και Ι.Μ, τις οποίες προσκομίζει
και επικαλείται ο αιτών, δεν αποδείχθηκε
ότι υφίσταται πταίσμα του δικαστικού επιμελητή σχετικά με την κοινοποίηση της με
αριθμ. 129/2008 αποφάσεως του Μον.
Πρωτ. Πατρών στον αιτούντα - εκκαλούντα και μάλιστα λόγος ακυρότητας της εν
λόγω επιδόσεως, όπως διατείνεται ο τελευταίος, αφού αναζήτησε αυτόν στην διεύθυνση του που είχε δηλώσει με τις προτάσεις του στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
και στην ίδια διεύθυνση στην οποία του
είχε κοινοποιηθεί η αγωγή του ενάγοντος
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- εφεσιβλήτου - καθ’ ου η αίτηση επαναφοράς και μάλιστα παρελήφθη η δεύτερη
από 29-7-2005 (αγωγή) από τον ίδιο τον
ήδη αιτούντα (βλ. την με αριθμό 1401β/29-2005 έκθεση επιδόσεως του δικαστ. επιμελητή του Πρωτ. Αθηνών Γ.Φ), ο οποίος
δήλωσε ότι βρίσκεται στο γραφείο του, ενώ
η κ. Μ. που παρέλαβε την απόφαση στο
ίδιο γραφείο δήλωσε ότι είναι συνεργάτιδα του (βλ. την με αριθ. 9930β/12-5-2008
απόφαση του δικαστ. επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Α.Δ).
Η αναζήτηση του αιτούντος από
τους παραπάνω δικαστικούς επιμελητές
έγινε στο ισόγειο της πολυκατοικίας επί
της οδού Μ. αρ.32 στα Άνω Πατήσια Αττικής, όπου αυτός διατηρεί την επαγγελματική του εγκατάσταση και δη γραφεία της
εταιρείας με την επωνυμία «Όμιλος Οικοδομικών Επιχειρήσεων Α.Τ. – Π.Μ Ο.Ε.»
και υφίσταται σχετική πινακίδα με την εν
λόγω επωνυμία. Ας σημειωθεί ότι δεν γνώριζαν οι δικαστικοί επιμελητές ότι κατοικεί
στον 3° όροφο της εν λόγω πολυκατοικίας,
ώστε να τον αναζητήσουν και εκεί. Άλλωστε δεν ήταν απαραίτητο να τον αναζητήσουν στην διεύθυνση κατοικίας του, αφού
εμφανίστηκε η κ.Μ και δήλωσε συνεργάτης του και παρέλαβε τα σχετικά έγγραφα.
Ως γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 παρ. 2 και 129
παρ.1 ΚΠολΔ είναι ο χώρος που ασκεί το
επάγγελμα του εκείνος στον οποίο αφορά η επίδοση (Ολ. ΑΠ 3/2001 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ - ΑΠ 14/2008 α΄ δημοσίευση
ΝΟΜΟΣ ). Στην υπό κρίση περίπτωση
έγινε στον χώρο όπου ο αιτών την επαναφορά ασκούσε το επάγγελμα του ως
κατασκευαστής οικοδομών, συμμετέχοντας σε ομόρρυθμη εταιρεία, ήτοι έχοντας την εμπορική ιδιότητα και επομένως
δεν είναι απλός χρηματοδότης της εταιρείας, όπως αυτός ισχυρίζεται.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η
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έκθεση επιδόσεως ως δημόσιο έγγραφο,
έχει αποδεικτική δύναμη δημοσίου εγγράφου ως προς τα βεβαιούμενα σε αυτήν, ότι ο παραλήπτης είναι υπάλληλος
εκείνου προς τον οποίο γίνεται η επίδοση
(γεγονός που στην υπό κρίση περίπτωση δεν αμφισβητείται από τον αιτούντα).
Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο
129 παρ. 1 ΚΠολΔ νόμιμα παραδόθηκαν τα
έγγραφα στην κ.Μ που δήλωσε υπάλληλος
και συνεργάτης του αιτούντος και αρκούσε
η αναγραφή στις σχετικές εκθέσεις της ιδιότητας και του ονοματεπώνυμου της. (ΑΠ
1005/2005 Ελλ. Δ/νη 2006, 138).
Περαιτέρω δεν κρίνεται πειστική

και αποτελεί μεθόδευση του αντιδίκου η
προσπάθεια του να εμφανίσει την υπάλληλο του Ι.Μ ότι δήθεν δεν τον ενημέρωσε για την επίδοση της αποφάσεως
λόγω προηγούμενης διαταράξεως των
σχέσεων τους, αφού μάλιστα δεν ισχυρίζεται ότι την απέλυσε ενόψει ενός τόσο
σοβαρού παραπτώματος που διέπραξε
εις βάρος του. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω ο ισχυρισμός του αιτούντος, βάσει
των οποίων επιχειρεί να εμφανίσει ότι
αυτός δεν γνώριζε την επίδοση της αποφάσεως και ότι συνεπώς έγινε μη νόμιμη επίδοση σε αυτόν, είναι απορριπτέος ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμος.

106/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Τσαγγανός, Κων/ος Ασημακόπουλος).
Κατάσχεση. Εξάλειψη από τα βιβλία κατασχέσεων γίνεται είτε με ανακοπή του καθ’ ού η
εκτέλεση κατά το άρθρο 933 παρ.1 ΚΠολΔ λόγω δικονομικής ακυρότητας είτε με ανατροπή
της κατά το άρθρο 1019 παρ.1ΚΠολΔ εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα σε ένα
έτος αφότου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Αρμόδιο το Ειρηνοδικείο ή αρμόδιο το δικαστήριο του
άρθρου 931 παρ.1ΚΠολΔ με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Εξόφληση απαιτήσεων εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η κατάσχεση και των αναγγελθέντων δανειστών καθώς
και των εξόδων έχει ως συνέπεια της άρση της κατάσχεσης. Τότε η ματαίωση του πλειστηριασμού πρέπει να προκύπτει από έκθεση του υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού ώστε
να καθίσταται εφικτή η εξάλειψη της κατάσχεσης από το βιβλίο κατασχέσεων. Περιστατικά.

Εξάλειψη της κατάσχεσης από τα
βιβλία κατασχέσεων γίνεται είτε με ανακοπή του καθού η εκτέλεση κατ’ άρθρο
933 παρ.1 Κ.Πολ.Δ λόγω δικονομικής
ακυρότητας είτε με ανατροπή αυτής κατά
το άρθρο 1019 παρ. 1 Κ.ΠολΔ εφόσον
δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα
σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης διαπλαστικού χαρακτήρα από το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου επι-

βλήθηκε η κατάσχεση ή από το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 παρ. 1
Κ.Πολ.Δ, αντίστοιχα, με αίτηση όποιου
έχει έννομο συμφέρον (Ι. Μπρίνιας, Αναγκαστική Εκτέλεσις τόμος ε’ παρ. 660).
Τέλος, η ματαίωση του πλειστηριασμού κατ’ άρθρο 1002 παρ. 2 με την εξόφληση των απαιτήσεων εκείνου υπέρ του
οποίου γίνεται η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν καθώς και των
εξόδων έχει ως συνέπεια την άρση της
κατάσχεσης. Και στην περίπτωση όμως
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αυτή η ματαίωση του πλειστηριασμού
πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο και ειδικότερα από την έκθεση του
υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού ώστε
να καθίσταται εφικτή η εξάλειψη της κατάσχεσης από το βιβλίο κατασχέσεων (Ι.
Μπρίνιας όπ. αν. τόμος δ’ παρ. 566 ΙΙ).
Στην προκειμένη περίπτωση η εκκαλούσα με την από 30-7-2008 αίτησή
της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμαλιάδας ζήτησε να υποχρεωθεί
ο Υποθηκοφύλακας Αμαλιάδας, λόγω αρνήσεως του τελευταίου, να διαγράψει κατ’
άρθρο 791 Κ.Πολ.Δ από το βιβλίο κατασχέσεων την κατάσχεση που επιβλήθηκε σε βάρος του ακινήτου της δυνάμει

της 82/2006 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αμαλιάδας που κηρύχθηκε
προσωρινά εκτελεστή, για το λόγο ότι η
παραπάνω απόφαση εξαφανίστηκε με την
529/2008 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, χωρίς όμως να επικαλείται αλλά ούτε
και να προκύπτει ότι έχει εκδοθεί απόφαση που ανατρέπει ή ακυρώνει την κατάσχεση είτε ότι έλαβε χώρα εξόφληση, σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν. Τα ίδια, συνεπώς, αφού δέχθηκε και
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και απέρριψε
την αίτηση του εκκαλούντος ορθά το νόμο
εφάρμοσε, ό,τι δε αντίθετο υποστηρίζεται
με τους σχετικούς λόγους έφεσης πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμο.

114/2009
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Ελένη Διονυσοπούλου, Σπυριδούλα Γεωργάκη-Εισηγήτρια,
Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευτυχία Αναστασιάδου, Παναγής Καππάτος).
Υπάλληλος. Νόμιμα εξετάζεται ως μάρτυρας του εργοδότη γιατί δεν είναι εξαιρετέος
(400 παρ. 3 ΚΠολΔ).

….Αποδείχθηκε από τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και αναφέρονται παρακάτω ότι ο μάρτυρας αυτός δεν υπήρξε ποτέ μέτοχος ή διευθύνων σύμβουλος της ενάγουσας εταιρείας αλλά είναι
υπάλληλος της (ενάγουσας), και δη διευθυντής πωλήσεων αυτής όπως και ο
ίδιος ισχυρίσθηκε εξεταζόμενος και μάρτυρας, τούτο άλλωστε (ότι είναι διευθυντής πωλήσεων της εναγούσης) συνομολογούν και οι εναγόμενοι με την έφε-

ση τους, ως υπάλληλος δε δεν είναι εξαιρετέος μάρτυρας κατ’ άρθρ. 400§3 του
ΚΠολΔ, καθόσον δεν συμβαίνει στην περίπτωση του ως υπαλλήλου το δεδικασμένο, η εκτελεστότητα ή οι ανακλαστικές συνέπειες της αποφάσεως που θα
εκδοθεί να επεκτείνονται και σ’αυτόν και
συνεπώς να προσδοκά έννομο συμφέρον από τη συγκεκριμένη δίκη (βλ.σχετικά Κεραμέα – Κονδύλη- Νίκα Ερμ.
ΚΠολΔ άρθρ. 400 αριθ. 9 και 10 σελ.
757, 758, όπου και σχετική Νομολογία).
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116/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός-Εισηγητής, Στεφανία Καρατζά, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Σορβατζιώτης, Αθηνά Τάσσου-Τζουμερκιώτη).
Μάρτυρας. Είναι εξαιρετέος δικηγόρος που εξετάζεται ως μάρτυρας του εντολέως
του που είχε την ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα για την επιμέλεια και διαχείριση των υποθέσεων του έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής κ.α. Περιστατικά.

Από την ένορκη κατάθεση του
μάρτυρα του ενάγοντος που εξετάστηκε νόμιμα στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και η οποία περιέρχεται στα προσκομιζόμενα πρακτικά
της πρωτόδικης δίκης, εκτός από την
ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της εναγομένης Κ.Ζ-Π, δικηγόρου Μεσολογγίου, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη, καθόσον αυτή έχει έννομο συμφέρον από
την έκβαση της παρούσας δίκης, δεδομένου ότι με το υπ’ αριθμ. 42/22.1.2001
πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου

Ναυπάκτου Μ.Α αυτή διορίστηκε γενική
αλλά και ειδική πληρεξούσια του ενάγοντος, έχοντας την επιμέλεια και διαχείριση των υποθέσεων του έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής, τράπεζας και οργανισμού και στην προκειμένη περίπτωση
έναντι της εναγομένης υπέρ της οποίας κατέθεσε ενόρκως ως μάρτυρας στο
παρόν Δικαστήριο και ως εκ τούτου γίνεται δεκτή η ένσταση εξαιρέσεως της ως
μάρτυρος στην παρούσα δίκη (ΕφΠειρ
766/2005 ΕλλΔνη 47, 919).

120/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Άγγελος Αγγελόπουλος).
Ανακοπή άρθρου 933 παρ.2 ΚΠολΔ. Εκτέλεση για ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης. Πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης για την κατάσχεση. Η δεκαπενθήμερη προθεσμία προς άσκηση ανακοπής αρχίζει όχι από
την κατάσχεση αλλά από την επίδοση στον καθού η εκτέλεση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης. Εκτελεστός τίτλος. Αφορά το έγκυρο που αναφέρεται είτε σε
τυπικούς λόγους είτε ουσιαστικούς που βάλλουν κατά των πράξεων της εκτελεστικής
διαδικασίας όπως πχ. οτι το συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι άκυρο. Προθεσμία για
την ανακοπή. Μέσα σ’ αυτή πρέπει να κατατεθεί και να κοινοποιηθεί στον καθ’ ού.
Περιστατικά. Κατά της εκτέλεσης χωρεί η ένσταση της καταχρηστικής άσκησης του
δικαιώματος (281 ΑΚ). Άρθρο 933 παρ. 4 ΚΠολΔ. Περιλαμβάνει οποιοδήποτε λόγο
απόσβεσης της απαίτησης έστω και αν κατά το ουσιαστικό δίκαιο η σχετική ένσταση
υπάγεται στις παρακωλυτικές της ασκήσεως του ουσιαστικού δικαιώματος ενστάσεις.
Επομένως η παραχρήμα απόδειξη περιλαμβάνει τους ισχυρισμούς περί εξοφλήσεως, ανανεώσεως, παραγραφής, καταχρήσεως της ασκήσεως δικαιώματος κ.λ.π. Δη-
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μόσια έγγραφα (άρθρο 441 ΚΠολΔ). Ως προς το κύριο περιεχόμενο των δικαιοπρακτικών δηλώσεων (π.χ. μεταβίβαση ακινήτων) αποτελούν πλήρη απόδειξη. Όμως χωρεί ανταπόδειξη χωρίς την ανάγκη προσβολής του εγγράφου ως πλαστού. -αλλά όχι
με μάρτυρες (393 παρ. 2 ΚΠολΔ). Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 του ΚΠολΔ, με την
οποία έχει εισαχθεί το σύστημα της
κατά στάδια προσβολής των πράξεων
της 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)...., γ) ...
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. Η ως άνω
προθεσμία των δεκαπέντε ημερών αρχίζει όχι από την κατάσχεση, αλλά από
τη επίδοση στον καθ’ ου η εκτέλεση της
περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης
(άρθρο 955 παρ. 1 ΚΠολΔ -ΑΠ 212/2000
ΕλλΔνη 41. 712, Εφ Πειρ. 109/2005 ΕλλΔνη 47. 910, Μπρίνιας, Αναγκ. εκτέλ.,
τόμ. Α’, έκδ. Β’, παρ. 168 σελ. 465).
Εξάλλου, λόγοι αφορώντες το
έγκυρον του εκτελεστού τίτλου είτε τυπικοί είτε ουσιαστικοί, είναι οι βάλλοντες
κατά των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, όπως π.χ. ότι το συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι άκυρο (Γέσιου — Φαλτσή, Αναγκ. εκτέλ., παρ. 381 σελ. 192). Περαιτέρω, η κατάταξη των προθεσμιών του
άρθρου 934 ΚΠολΔ στην κατηγορία των
προθεσμιών ενεργείας, επιβάλλουν την
άσκηση της ανακοπής μέσα στην προθεσμία αυτή και αφού η ανακοπή ασκείται με
την κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία του Δικαστηρίου ενώπιον του οποί-

ου απευθύνεται και την κοινοποίηση αυτής στους αντιδίκους του ανακόπτοντος και
τα δύο αυτά γεγονότα πρέπει να λάβουν
χώρα μέσα στην προθεσμία του άρθρου
934, η ανακοπή δε που ασκείται μετά την
πάροδο της προθεσμίας αυτής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, το οποίο απαράδεκτο λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως
(Μπρίνιας, ό.π., παρ. 165, σελ. 460-461,
Εφ. Θεσ. 2692/1992 Αρμ 46. 749).
Στην προκείμενη υπόθεση, με
τους πρώτο και δεύτερο λόγους της ανακοπής η εκκαλούσα ισχυρίσθηκε ότι ο
εκτελεστός τίτλος και συγκεκριμένα το
1070/1990 ενυπόθηκο δανειστικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς
Δ.Χ. με βάση τον οποίο επισπεύδεται σε
βάρος ακινήτου της αναγκαστική εκτέλεση, είναι άκυρος. Όπως αποδεικνύεται
από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, η κατάσχεση του ακινήτου της εκκαλούσας, για την οποία συντάχθηκε η 770/2004 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού
επιμελητή στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου
Γ.Χ, έλαβε χώρα στις 25-10-2004 και στις
2-11-2004 κοινοποιήθηκε στην εκκαλούσα περίληψη της, όπως προκύπτει από
την 13592/2-11-2004 έκθεση επιδόσεως του ίδιου δικαστικού επιμελητή. Για
να είναι παραδεκτοί οι λόγοι της ανακοπής που βάλλουν κατά της εγκυρότητας
του εκτελεστού τίτλου θα έπρεπε αυτή να
έχει ασκηθεί μέχρι στις 18-11-2004, δηλαδή εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 934 παρ. 1α ,σύμφωνα και με τις προαναφερόμενες σκέψεις.
Όμως από το αντίγραφο της υπό κρίση
ανακοπής αποδεικνύεται ότι αυτή κατα-
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τέθηκε στη γραμματεία του Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου στις 13-12-2004 και επιδόθηκε στον καθ’ ου η ανακοπή στις 14-122004 (βλ. την 11436 Β’/14-12-2004 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Αθηνών Π.Κ).
Κατά συνέπεια, η ανακοπή ως
προς τους πρώτο και δεύτερο λόγους
αυτής που αφορούν την ακυρότητα του
εκτελεστού τίτλου, είναι απαράδεκτη,
λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως της και
ως εκ τούτου απορριπτέα. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, επομένως, που δέχτηκε τα ίδια ως προς τους προαναφερόμενους λόγους ανακοπής, ορθά έκρινε
και συνεπώς οι σχετικοί λόγοι της κρινόμενης έφεσης με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι ουσιαστικά αβάσιμοι και απορριπτέοι. Με τον τρίτο λόγο
της ανακοπής η εκκαλούσα ισχυρίστηκε
ότι οποιαδήποτε απαίτηση του εφεσιβλήτου έχει αποσβεσθεί με τη ρητή δήλωση
του στις 10-5-1995 στο ακροατήριο του
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς
ότι δεν διεκδικεί τίποτε. Ο ισχυρισμός αυτός θεωρούμενος ότι αφορά τον εκτελεστό τίτλο για το λόγο ότι το αποσβεστικό γεγονός (η δήλωση της 10-5-1995)
επήλθε προ της ενάρξεως της εκτελεστικής διαδικασίας (επίδοση της από
26-7-2004 επιταγής), είναι απαράδεκτος
ως εκπρόθεσμος, σύμφωνα με όσα αναλυτικά εκτίθενται ανωτέρω ως προς τον
πρώτο και δεύτερο λόγο της ανακοπής.
Αλλά και στην περίπτωση που θεωρηθεί
ότι αφορά την απαίτηση, δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις του άρθρου 933 παρ.
4 του ΚΠολΔ, αλλά ούτε και αυτές του
άρθρου 454 του ΑΚ, αφού αποσπάται
μια φράση από την απολογία του κατηγορουμένου — ήδη καθ’ ου η ανακοπή
ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιώς και όχι όλο το περιεχόμενο αυτής,
από την οποία δεν προκύπτει πρόθεση
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του σαφής και αναμφίβολη (βλ. Βαθρακοκοίλη Ερμ. Νομ. Ανάλυση ΑΚ άρθρο
454 σελ. 622, ΕφΑθ 10456/1998 ΕλλΔνη
41.203, Εφ Θεσ 363/1994 Αρμ 48. 1022)
για άφεση του χρέους της εκκαλούσας.
Επομένως ο λόγος αυτός της ανακοπής είναι απορριπτέος. Εφόσον και το
πρωτόδικο Δικαστήριο τον απέρριψε δεν
έσφαλε, όσα δε αντίθετα υποστηρίζονται
στο σχετικό λόγο εφέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Η αξίωση προς αναγκαστική εκτέλεση, η οποία αποτελεί συνταγματικά καλυπτόμενη έκφανση της
αξίωσης προς παροχή έννομης προστασίας (20 παρ. 1 Συντ.) υπόκειται, όπως
προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 25 Συντάγματος, 116
ΚΠολΔ και 281 ΑΚ, στην καθιερούμενη
από το άρθρο 281 ΑΚ απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης αυτής. Η καταχρηστική συμπεριφορά του φορέα του δικαιώματος εμφανίζεται υπό διάφορες μορφές,
όπως με την άσκηση δικονομικού δικαιώματος κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή την καλή πίστη, δηλαδή όταν η
συμπεριφορά του φορέα του δικαιώματος
ωθείται από κακοβουλία με αποκλειστικό
σκοπό τη βλάβη του άλλου (Βαθρακοκοίλης, ό.π., άρθρο 933 σελ. 387 αρ. 47).
Εξάλλου, η παράγραφος 4 του
άρθρου 933 ΚΠολΔ αναφέρεται στο απαράδεκτο των μη παραχρήμα αποδεικνυόμενων πραγματικών ισχυρισμών και
εφαρμόζεται επί της εκτελέσεως που επισπεύδεται με οιονδήποτε εκτελεστό τίτλο. Η διάταξη δεν αναφέρεται μόνο στους
κατά τα άρθρα 416 επ. ΑΚ αποσβεστικούς λόγους των ενοχών, αλλά περιλαμβάνει και οποιαδήποτε απόσβεση της
απαιτήσεως, έστω και αν κατά το ουσιαστικό δίκαιο η σχετική ένσταση υπάγεται στις παρακωλυτικές της ασκήσεως
του ουσιαστικού δικαιώματος ενστάσεις.
Επομένως η παραχρήμα απόδει-
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ξη περιλαμβάνει τους ισχυρισμούς περί
εξοφλήσεως, ανανεώσεως, αφέσεως
χρέους, παραγραφής, καταχρήσεως της
ασκήσεως δικαιώματος κ.λ.π. (βλ. σχετ.
Ολομ ΑΠ 49/2005 ΕλλΔνη 47. 80, Μπρίνια, ό. π., παρ. 161 σελ.439-440).
Εν προκειμένω, με το δεύτερο
λόγο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων, ο οποίος συνδέεται με τον ανωτέρω
τρίτο λόγο της ανακοπής, αφού στηρίζεται
στα ίδια πραγματικά περιστατικά, η εκκαλούσα ισχυρίζεται ότι η επιδίωξη του αντιδίκου εισπράξεως, με τις προσβαλλόμενες πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως,
της απαιτήσεως του, από την οποία όμως
παραιτήθηκε, προσκρούει στην καλή πίστη, αντίκειται στα χρηστά ήθη και τον
κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος και γίνεται κατά κατάχρηση δικαιώματος. Ο λόγος αυτός της ανακοπής
είναι νόμιμος σύμφωνα με τις διατάξεις
που προαναφέρθηκαν. Όμως, εν όψει
του ότι δεν αποδείχθηκε κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω ότι ο καθ’ ου παραιτήθηκε νομότυπα από την ένδικη απαίτησή του, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος. Το πρωτοβάθμιο, επομένως Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση απέρριψε το λόγο αυτόν
της ανακοπής δεν έσφαλε, όσα δε αντίθετα υποστηρίζονται με το σχετικό λόγο
εφέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της πρώτης παραγράφου του άρθρου
441 ΚΠολΔ, τα δημόσια έγγραφα ως
προς το κύριο περιεχόμενό τους και συγκεκριμένα ως προς το περιεχόμενο των
δικαιοπρακτικών δηλώσεων των μερών,
εφόσον πρόκειται για έγγραφα που συντάσσονται για τη σύσταση ή βεβαίωση
δικαιοπραξίας, αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι όλων, όπως π.χ. για συμφωνία
των μερών προς μεταβίβαση της κυριότητας πράγματος. Όμως κατά την ίδια
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διάταξη επιτρέπεται ανταπόδειξη χωρίς
την ανάγκη προσβολής του εγγράφου ως
πλαστού, με κάθε αποδεικτικό μέσο, αλλά
όχι με μάρτυρες λόγω εφαρμογής στην
προκείμενη περίπτωση της απαγορεύσεως του άρθρου 393 παρ. 2 ΚΠολΔ, γιατί
ως περιεχόμενο του εγγράφου νοούνται
κατ’ αυτήν οι δικαιοπρακτικές δηλώσεις
των μερών (Βαθρακοκοίλη, Ερμην.—Νομολ. Ανάλυση ΚΠολΔ, άρθρο 441 αρ. 1,
2). Με τον πρώτο λόγο των πρόσθετων
λόγων, ο οποίος θεωρείται αυτοτελής και
όχι συμπλήρωμα του πρώτου λόγου της
ανακοπής, αφού βάλλει κατά της απαιτήσεως και όχι κατά του τίτλου στον οποίο
αναφέρεται ο πρώτος λόγος της ανακοπής, η ανακόπτουσα — εκκαλούσα ισχυρίσθηκε ότι η απαίτηση του εφεσιβλήτου,
για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική
εκτέλεση με τις προσβαλλόμενες πράξεις
και με εκτελεστό τίτλο το 1070/1990 ενυπόθηκο δανειστικό συμβόλαιο της συμβ/
φου Πειραιώς Δ.Χ., ουδέποτε γεννήθηκε,
αφού ουδέποτε καταβλήθηκε στην ίδια το
ποσό των χρημάτων που αναφέρεται στο
εν λόγω συμβόλαιο. Προς απόδειξη του
ισχυρισμού της περί μη γεννήσεως της
απαιτήσεως η εκκαλούσα εξήτασε μάρτυρα στο ακροατήριο του πρωτόδικου Δικαστηρίου, ενώ προσκομίζει και μαρτυρικές καταθέσεις στα πλαίσια άλλων πολιτικών ή ποινικών δικών μεταξύ της ίδιας
και του εφεσιβλήτου.
Όμως, ενόψει των ανωτέρω διαλαμβανομένων και του γεγονότος ότι η απαίτηση προέρχεται από το παραπάνω δανειστικό συμβόλαιο — δημόσιο έγγραφο,
κύριο αντικείμενο του οποίου ήταν η μεταβίβαση κατά κυριότητα της αναφερόμενης
ποσότητας χρημάτων, δεν αποδεικνύεται
η ουσιαστική βασιμότητα του ισχυρισμού
αυτού, αφού δεν προσκομίζονται έγγραφα
από τα οποία να προκύπτουν περιστατικά
ικανά να ανατρέψουν το ουσιαστικό περι-
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εχόμενο του δημοσίου αυτού εγγράφου.
Επομένως, πρέπει, για το λόγο
αυτό να απορριφθεί ως αβάσιμος. Το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο έκρι-

νε ομοίως, ορθώς εφάρμοσε το νόμο και
εκτίμησε τις αποδείξεις και συνακόλουθα οι περί του αντιθέτου σχετικοί λόγοι
εφέσεως είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι.

136/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Γεώργιος Γρίνος).
Έφεση. Προθεσμία. Η έφεση κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ, και αφορούν αποζημιώσεις περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης που προκλήθηκαν δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ασκείται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την επίδοση της απόφασης, αν ο
εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα.

Κατά τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 681Δ ΚΠολΔ, οι οριστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ.1, 667, 671
παρ. 1-3, υπόκεινται σε έφεση, η οποία
ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών από την επόμενη ημέρα
που θα γίνει η επίδοση της απόφασης,

αν ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα.
Κατά δε το άρθρο 532 ίδιου κώδικα, αν λείπει κάποια από τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της έφεσης, ιδίως
αν η έφεση δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα
και κατά τις νόμιμες διατυπώσεις, το δικαστήριο την απορρίπτει ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως.

141/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός-Εισηγητής, Στεφανία Καρατζά, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Τσαούσογλου, Άγγελος Πίγκας).
Έφεση. Προθεσμία. Άσκηση έφεσης μετά την πάροδο της προθεσμίας 3 ετών από
την δημοσίευση της απόφασης. Αίτηση της εκκαλούσας για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση σύμφωνα με τα άρθρα 152 έως 158 του ΚΠολΔ με
τον ισχυρισμό ότι απώλεσε την προθεσμία άσκησης της έφεσης από δόλο του αντιδίκου. Επίκληση προφορικής συμφωνίας για παραίτηση εκατέρωθεν από το δικαίωμα για άσκηση έφεσης. Απορρίπτει την ως άνω αίτηση διότι δεν αποδείχθηκε δόλια
συμπεριφορά του αντιδίκου.

….Η παραπάνω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών δημοσιεύτηκε στις 29-7-2004, αλλά δεν επιδόθηκε στην εναγομένη-αιτούσα. Η τελευταία

άσκησε την από 4-12-2007 έφεση της στις
5-12-2007 (βλ. την υπ’ αριθμ. 663/5-12-2007
έκθεση καταθέσεως δικογράφου ένδικου μέσου), δηλαδή μετά την πάροδο της προθε-
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σμίας των τριών ετών που άρχισε από τη
δημοσίευση της παραπάνω αποφάσεως,
καθόσον δεν επιδόθηκε η απόφαση αυτή.
Η εναγομένη-αιτούσα με την υπό
κρίση αίτηση της για επαναφορά των
πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση ισχυρίζεται ότι απώλεσε την προθεσμία
ασκήσεως εφέσεως κατά της παραπάνω
αποφάσεως από δόλο του αντιδίκου της.
Ειδικότερα, αυτή επικαλείται ότι
υπήρξε μεταξύ τους προφορική συμφωνία
για παραίτηση εκατέρωθεν του δικαιώματος για άσκηση εφέσεως κατά της πρωτόδικης αποφάσεως και για να λάβει ο ενάγων-καθού η αίτηση το προσωρινά εκτελεστό πόσο των 2.000 ευρώ που του επιδικάστηκε με την παραπάνω απόφαση.
Επίσης, αυτή επικαλείται ότι συμφωνήθηκε μεταξύ τους ότι με την καταβολή
του παραπάνω ποσού των 2.000 ευρώ ο
ενάγων-καθού η αίτηση θεωρούσε ότι είχε
πλήρως εξοφληθεί για τις αξιώσεις του.
Περαιτέρω, αυτή ισχυρίζεται ότι ο
ενάγων-καθού η αίτηση στις 3-12-2007 της
ζήτησε να του καταβάλει το υπόλοιπο ποσό
των 1.567,52 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων κατά παράβαση των όσων αυτοί συμφώνησαν, αρνούμενος ότι υπήρξε μεταξύ
τους συμφωνία για τη μη άσκηση εφέσεως.
Τα παραπάνω ιστορούμενα από

την αιτούσα - εναγομένη δεν επιβεβαιώνονται πλήρως από το μάρτυρα της Κ.Ρ
ενώπιον της συμβολαιογράφου Πατρών
Σ.Π, ο οποίος κατέθεσε, μεταξύ άλλων,
ότι η εξόφληση του ποσού των 2.000
που αφορούσε το προσωρινά εκτελεστό ποσό έγινε μπροστά του.
Επίσης, αυτός κατέθεσε ότι η συζήτηση για τη συμφωνία των δικηγόρων
των διαδίκων ότι δεν θα ασκηθεί έφεση
εκατέρωθεν ήταν πολύ σαφής και κατέληξε ότι το πνεύμα που επικράτησε κατά
τη συζήτηση των δύο δικηγόρων ήταν ότι
δεν θα ασκηθεί έφεση εκατέρωθεν, χωρίς να αναφέρει στην κατάθεση του ότι
αυτά έγιναν μπροστά του.
Ενόψει αυτών δεν αποδείχθηκε
ότι υπήρξε δόλια συμπεριφορά από μέρους του πληρεξούσιου δικηγόρου του
ενάγοντος-καθού η αίτηση, ώστε να δημιουργηθεί στην εναγομένη-αιτούσα η
πεποίθηση ότι έληξε η μεταξύ τους υπόθεση και να μην ασκήσει έφεση κατά της
πρωτόδικης αποφάσεως, παρά μόνο
μετά την παρέλευση τριών ετών από
τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής.
Επομένως, πρέπει να απορριφθεί ως
κατ’ ουσίαν αβάσιμη η υπό κρίση αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην
προηγούμενη κατάσταση.

150/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Παπαντωνόπουλος, Τάκης Ανδρονόπουλος).
Έφεση. Ερήμην πρωτόδικη απόφαση. Εξαφανίζεται η απόφαση μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους εφόσον αυτή (η έφεση) είναι παραδεκτή και εμπρόθεσμη. Έφεση κατά απόφασης που εκδόθηκε κατ’ αντιμωλία. Εξαφανίζεται αν υπάρχει κάποιος λόγος βάσιμης κατ’ ουσίαν. Χρηστά ήθη. Πράξεις του διαχειριστή κοινής οικοδομής αντίθετες προς αυτά. Προϋποθέσεις και συνέπειες. Περιστατικά.
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To άρθρο 522 θεσπίζει το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης, 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
των 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 διατύπωσή του παρέμεινε
χωρίς καμία ως προς αυτό μεταβολή, υποδεικνύοντας ότι η έφεση, όταν λειτουργεί
ως αναιτιολόγητη ανακοπή, δεν συνεπάγεται την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης στο σύνολό της, αλλά στην έκταση
που προσδιορίζουν τα όρια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος. 2) Το άρθρο 528
ορίζει ότι «αν ασκηθεί έφεση από διάδικο
που δικάστηκε σαν να ήταν παρών, η εκκαλούμενη απόφαση εξαφανίζεται μέσο
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, ορίζοντας σχετικώς ότι
«ον ο λόγος της έφεσης κριθεί βάσιμος, η
απόφαση που προσβάλλεται εξαφανίζεται και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κρατεί την υπόθεση και τη δικάζει κατ’ ουσίαν.
Η διαφορά στη φραστική διατύπωση των δύο αυτών ομόλογων άρθρων καταδεικνύει ότι την μεν εξαφάνιση της ερήμην απόφασης, μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, επιφέρει η εμπρόθεσμη
και παραδεκτή άσκηση έφεσης, ενώ την
εξαφάνιση της απόφασης που εκδόθηκε
κατ’ αντιμωλία επιφέρει η παραδοχή κάποιου λόγου της ως βάσιμου κατ’ ουσίαν.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αν ο νομοθέτης ήθελε πράγματι να
ρυθμίσει κατά τρόπο ενιαίο την τύχη του
ενδίκου αυτού μέσου, είτε στρέφεται κατ’
ερήμην είτε κατ’ αντιμωλία απόφασης, αν
δηλαδή ήθελε η εξαφάνιση της εκκαλουμένης να επέρχεται μόνο μετά την κατ’ ουσίαν παραδοχή κάποιου λόγου της έφεσης,
αρκούσε γι’ αυτό η διάταξη του άρθρου
535, ενώ το άρθρο 528 θα ήταν περιττό.
Την ύπαρξή του δε δεν θα δικαιολογούσε
ούτε η δυνατότητα που το δεύτερο εδάφιο
του παρέχει στον εκκαλούντα για την κατ’
εξαίρεση προβολή νέων ισχυρισμών, καθόσον το εδάφιο αυτό ανήκει νομοτεχνικά
στο αντικείμενο του άρθρου 527, όπου και
όφειλε να ενταχθεί ως τέταρτη εξαίρεση.
Η σκόπιμη συνεπώς διατήρηση
του άρθρου 528 με δομή ίδια ουσιαστικά με εκείνη που του είχε προσδώσει ο
ν.2207/1994, υποδηλώνει σαφώς ότι για
την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης, εφόσον αυτή εκδόθηκε σαν να ήταν
παρών ο διάδικος, δεν απαιτείται να ευδοκιμήσει προηγουμένως κάποιος λόγος
έφεσης, αλλ’ αρκεί η τυπική παραδοχή
της, καθόσον αυτή έχει τα αποτελέσματα
της καταργηθείσης αναιτιολόγητης ανακοπής (ΑΠ 1015/2005, α’ δήμ. Νόμος,
ΕφΠατρ 920/2006 ΤΝΠ ΔΣΑ).
Η υπό κρίση έφεση κατά της
25/2007 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την
οποία έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή του
ήδη εφεσιβλήτου κατά των ήδη εκκαλούντων, που δικάσθηκε κατά την τακτική διαδικασία, ερήμην των τελευταίων κατά
την πρώτη συζήτηση ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, για το λόγο ότι
δεν κατέθεσαν προτάσεις, κατά το άρθρο 270 § 1 εδ. 5 ΚΠολΔ όπως ισχύει,
ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, είναι τυπικά δεκτή (άρθρα 495, 511, 513
εδ ιβ, 516, 517 εδ α, 518§1 ΚΠολΔ) και
αρμοδίως φέρεται ενώπιον του Δικαστη-
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ρίου τούτου (άρθρ. 19 ΚΠολΔ).
Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή,
να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση και να χωρήσει νέα έρευνα της υποθέσεως κατά το νομικό και πραγματικό
μέρος της, μέσα στα όρια που καθορίζονται από αυτήν, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν στη μείζονα νομική σκέψη.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, όποιος με πρόθεση ζημίωσε
άλλον, κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Από τη διάταξη αυτή, που είναι ειδική και συμπληρώνει εκείνη του άρθρου
914 ΑΚ, εφόσον επεκτείνει την αδικοπρακτική ευθύνη και στις περιπτώσεις, όπου
ευθέως δεν προσεβλήθη ορισμένο δικαίωμα ή προστατευόμενο συμφέρον, με σαφήνεια προκύπτει ότι προϋποθέσεις εφαρμογής της είναι: α) η συμπεριφορά του
δράστη (πράξη ή παράλειψη αναγόμενη
είτε σε άσκηση δικαιώματος είτε όχι), που
αντίκειται στα χρηστά ήθη, β) η συμπεριφορά αυτή να συνοδεύεται από πρόθεση
επαγωγής ζημίας, έστω και με τη μορφή
του ενδεχόμενου δόλου, γ) να προκλήθηκε πράγματι ζημία σε άλλο πρόσωπο και
δ) να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και
της ζημίας (ΑΠ 901/2008 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ
831/2005 ΕΔνη 47.95, ΑΠ 75/2005 ΕΔνη
46.734, Ελ 44/2007 ΝοΒ (2008) 56.609,
Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1999, σελ. 618).
Εξάλλου, από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι δεν απαιτείται να
προέβη ο δράστης στη ζημιογόνο πράξη ή παράλειψη με μόνο σκοπό τη ζημία του άλλου, αλλά αρκεί η γνώση του
ότι με τη συμπεριφορά του αυτή ήταν
δυνατή η επέλευση ζημίας στον άλλον
και παρά ταύτα αυτός δεν θέλησε να
αποστεί από αυτήν (ΑΠ 299/2007 ΝοΒ
2007.1641 & 2008.869, ΑΠ 672/1993
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ΕλλΔνη 35.1271) ενώ, παράλληλα, ο δόλος (πρόθεση), στο πλαίσια της εν λόγω
διάταξης, αναφέρεται μόνο στην επαγωγή της ζημίας και όχι στο ανήθικο ή παράνομο χαρακτήρα της πράξης (Γεωργιάδης, ό.π., σ. 619), κρίνεται δε αντικειμενικά, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης
είχε συνείδηση ή γνώση της ανηθικότητας (ΑΠ 299/2007 και ΑΠ 672/1993 ό.π.).
Αποδείχθηκε ότι ο πρώτος εναγόμενος, υπό την ιδιότητα του διαχειριστή
της ανωτέρω οικοδομής, προέβη σε εκμίσθωση των καταστημάτων που ευρίσκονται σε αυτή, εισπράττοντας μηνιαίο
μίσθωμα, για το χρονικό διάστημα από
1ης-1-2005 μέχρι 30ής-4-2006, για το υπ’
αριθ. ‘1’ κατάστημα ποσό 293,47 ευρώ
από, το μισθωτή Σ- Γ, για το υπ’ αριθ. ‘2’
κατάστημα ποσό 366,83 ευρώ από το μισθωτή Α.Χ, για το υπ’ αριθ. ‘3’ κατάστημα ποσό 129,12 ευρώ από τη μισθώτρια
Ι. Μ, για το υπ’ αριθ. ‘4’ κατάστημα ποσό
146,73 ευρώ από το μισθωτή Β.Β για
το υπ’ αριθ. ‘5’ κατάστημα ποσό 205,42
ευρώ από το μισθωτή Ν.Κ, για το υπ’
αριθ. ‘6’ κατάστημα ποσό 246,51 ευρώ
από το μισθωτή Γ.Κ, για το υπ’ αριθ. ‘7’
κατάστημα ποσό 245,05 ευρώ από τη μισθώτρια εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ
Τ. Ο.Ε.» και για το υπ’ αριθ. ‘8’ κατάστημα
ποσό 586,94 ευρώ από το μισθωτή Χ.Χ,
ήτοι εισέπραξε συνολικά για το ανωτέρω
χρονικό διάστημα ποσό 35.521,12 ευρώ.
Εκ του ανωτέρω ποσού, ο πρώτος εναγόμενος δεν κατέβαλε στον ενάγοντα την αναλογία του επί των εισπραχθέντων μισθωμάτων, ήτοι 1.831,56
ΕΥΡΩ, για το χρονικό διάστημα από
1-1-2005 μέχρι 31-5-2005, 2.641,88
ευρώ γιο το χρονικό διάστημα από 1-62005 μέχρι 31-12-2005 (κατόπιν αυξήσεως του εξ αδιαιρέτου ποσοστού συγκυριότητας του ενάγοντος στο ακίνητο από
16,5% σε 17%) και 1.509,65 ευρώ για το
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χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι
30-4-2006, οφειλομένου συνεπώς του
συνολικού ποσού των 5.071,16 ευρώ,
το οποίο προκύπτει κατόπιν αφαιρέσεως ποσού 911,93 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αναλογία του ενάγοντος για
δαπάνες στο κοινό ακίνητο.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο
πρώτος εναγόμενος εκμίσθωσε, την
1η-8-1997 το υπ’ αριθ. «8» κατάστημα
στην εταιρία «Θ.Μ Ο.Ε.», αντί μηνιαίου μισθώματος 586,94 ΕΥΡΩ (200.000
δρχ.), πλέον χαρτοσήμου ύψους 21,13
ΕΥΡΩ (7.200 δρχ.), Προκειμένου η τελευταία να λειτουργήσει το κατάστημα
ως «σνακ-μπαρ» και «Fast food».
Το ανωτέρω συμφωνηθέν μίσθωμα υπολειπόταν της πραγματικής μισθωτικής αξίας του ανωτέρω ακινήτου, ενόψει της γενικής ανακαίνισης την οποία
θα πραγματοποιούσε η μισθώτρια εταιρία στο μίσθιο και του εξοπλισμού που
αυτή θα εγκαθιστούσε εντός αυτού, ο
οποίος (εξοπλισμός) συμφωνήθηκε να
παραμείνει προς όφελος των εκμισθωτών μετά τη λύση της μίσθωσης και του
οποίου η αξία ανερχόταν σε 15.000.000
δρχ. (44.020,54 ΕΥΡΩ).
Συνεπώς, επήλθε συμψηφισμός
του υπολοίπου οφειλομένου μηνιαίου μισθώματος για το υπ’ αριθ. ‘8’ κατάστημα,
με την αξία του εξοπλισμού που τοποθετήθηκε σε αυτό. Δεδομένου δηλαδή ότι η
μίσθωση συμφωνήθηκε εξαετής, η αναλογία του συγκεκριμένου οφέλους ανερχόταν σε 208.333 δραχμές ανά μήνα
(15.000.000 δρχ.: 72 μήνες), αναβιβάζοντας τη μισθωτική αξία του στις 408.333
δραχμές μηνιαίως. Περαιτέρω, η μισθώτρια εταιρία πραγματοποίησε τις προαναφερθείσες εργασίες εντός του καταστήματος, αλλά την 1η-3-1998 έπαυσε
να λειτουργεί το κατάστημα, χωρίς όμως
να αποχωρήσει από αυτό αλλά και χω-
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ρίς να καταβάλλει έκτοτε μίσθωμα, αναζητώντας παράλληλα υποψήφιο αγοραστή για την αγορά της επιχείρησης που
διατηρούσε εντός του καταστήματος.
Πάρα δε το γεγονός ότι είχε βρεθεί νέος μισθωτής από την ως άνω ομόρρυθμη εταιρία, ο οποίος ανέλαβε το μίσθιο από τον Δεκέμβριο του 1998, όπως
ο ίδιος ο πρώτος εναγόμενος ισχυρίζεται,
στην από 23-12-1998 επιστολή του προς
τους λοιπούς κοινωνούς του ακινήτου,
εντούτοις ο Ε.Α, ο οποίος ενδιαφερόταν
για την εκμετάλλευση του καταστήματος,
εξόφλησε την οφειλή της εταιρίας «Θ.Μ
Ο.Ε.», προς τον Ι.Κ, έμπορο ηλεκτρικών συσκευών, ο οποίος είχε πωλήσει
και εγκαταστήσει τον εξοπλισμό στο υπ’
αριθ. ‘8’ κατάστημα, καθώς επίσης κατέβαλε στον πρώτο εναγόμενο τα οφειλόμενα από την εταιρία «Θ.Μ Ο.Ε.» μισθώματα, για το χρονικό διάστημα από 1-3-1998
μέχρι 30-11-1998, ύψους 5.282,47 ευρώ
(586,94 ευρώ Χ 9 μήνες).
Ακολούθως, το υπ’ αριθ. ‘8’ κατάστημα εκμισθώθηκε, αφού λύθηκε η μίσθωση με την εταιρία «Θ.Μ Ο.Ε.», από
το Δεκέμβριο του 1998, στον δεύτερο
των εναγομένων και υιό του πρώτου εξ
αυτών, αντί μηνιαίου μισθώματος 586,94
ευρώ (200.000 δρχ. - βλ. την από 22-11999 κατάσταση μισθωμάτων για το έτος
1998, που συνέταξε ο πρώτος εναγόμενος και απέστειλε στους λοιπούς κοινωνούς), με δικαίωμα υπομισθώσεως σε
τρίτο. Ο δεύτερος εναγόμενος, αμέσως
μετά τη μίσθωση του καταστήματος, το
υπεκμίσθωσε στον προαναφερθέντα ενδιαφερόμενο Ε.Α, αντί μηνιαίου μισθώματος ποσού 1.173,88 ευρώ (400.000
δρχ.), προκειμένου να λειτουργήσει το
ανωτέρω κατάστημα ως «Fast food».
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι
η συναφθείσα μεταξύ των εναγομένων
σύμβαση μισθώσεως αποσκοπούσε
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αποκλειστικά στην αποφυγή καταβολής
της αναλογίας του ενάγοντος επί του μηνιαίου μισθώματος των 1.173,88 ευρώ,
το οποίο αποτελεί την πραγματική μισθωτική αξία του ακινήτου, σύμφωνα με
την προεκτεθείσα προηγούμενη μίσθωσή του, την κατάστασή του κατά το χρόνο
της μίσθωσης, την ποιότητα κατασκευής
αυτού και κυρίως την περίοπτη και προνομιακή θέση του (γωνιακό κατάστημα)
στο εμπορικό Κέντρο των Πατρών.
Ειδικότερα, αμφότεροι οι εναγόμενοι, ενεργώντας αντίθετο με τα χρηστά
ήθη, για το δικό τους περιουσιακό όφελος
και προς βλάβη του ενάγοντος, εμφάνισαν το υπ’ αριθ. ‘8’ κατάστημα ως μισθωμένο στον δεύτερο εξ αυτών, προκειμένου να καρπωθούν τη διαφορά μισθώματος (586,94 ευρώ) που κατέβαλε ο υπομισθωτής Ε.Α στον υπεκμισθωτή δεύτερο εναγόμενο. Η κρίση του Δικαστηρίου
για την ανωτέρω ζημιογόνο συμπεριφορά
των εναγομένων, ενισχύεται από το γεγονός ότι ο δεύτερος των εναγομένων, ο
οποίος σημειωτέον εργάζεται ως διευθύνων σύμβουλος σε ανώνυμη εταιρία, ουδέποτε ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριότητα στο ανωτέρω κατάστημα, αλλά το
υπεκμίσθωσε άμεσα στον Ε.Α.
Εξάλλου, ενδεικτικό στοιχείο της
ανωτέρω μεθόδευσης αποτελεί και το
γεγονός ότι αν και η εταιρία «Θ.Μ ΟΕ»
έπαυσε να καταβάλει μισθώματα από
την 1η-3-1998, ο δεύτερος των εναγομένων, ο οποίος σύμφωνα με τους ισχυρισμούς αυτών ήταν μισθωτής του καταστήματος ήδη από το 1997 και είχε υπεκμισθώσει το κατάστημα στην ανωτέρω
εταιρία, ουδέποτε προέβη σε δικαστικές
ενέργειες για την είσπραξη των οφειλομένων μισθωμάτων για το ανωτέρω διάστημα (αφ’ ης στιγμής κατεβλήθησαν τα
οφειλόμενα μισθώματα από τον Ι.Κ στον
πρώτο εναγόμενο), αλλά προέβη απλώς
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σε νέα υπομίσθωση προς τον Ε.Α.
Από την ανωτέρω συμπεριφορά των εναγομένων, ο ενάγων υπέστη
ζημία η οποία συνίσταται στην απώλεια
της αναλογίας του επί της διαφοράς των
586,94 ευρώ, που θα εισέπραττε περαιτέρω η κοινωνία των συγκυρίων, ως μίσθωμα, από τον Ε.Α.
Ειδικότερα, για το χρονικό διάστημα από 1ης-1-2005 έως 30ής-4-2006,
ο ενάγων ζημιώθηκε κατά το ποσό των
1.581,79 ευρώ [(586,94 ευρώ χ 5 μήνες χ 16,5 %) + (586, 94 ευρώ 11 μήνες χ 17%)].
Οι εναγόμενοι, με την έφεσή τους,
αναφέρονται σε διάκριση εισπρακτέων
μισθωμάτων, που όμως δεν εισπράχθηκαν στο σύνολό τους από τους μισθωτές και όντως εισπραχθέντων μισθωμάτων, παραπονούμενοι ότι η εκκαλουμένη αποφάνθηκε με βάση τα εισπρακτέα.
Πλην όμως τόσο η αγωγή όσο και η εκκαλουμένη, στηρίχθηκαν στα μισθώματα που βεβαιώθηκαν από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. ως εισπραχθέντα με βάση τις δηλώσεις (καταστάσεις μισθωμάτων Ε2)
αυτού τούτου του εναγομένου - διαχειριστή, ο οποίος εξάλλου ουδεμία νομική
ενέργεια (εξώδικη διαμαρτυρία ή αγωγή) αποδείχθηκε ότι ενήργησε, όπως θα
όφειλε, προκειμένου να εισπράξει τα μη
καταβληθέντα, κατά τον ισχυρισμό του,
μισθώματα, ισχυριζόμενος μάλιστα προς
τους συγκοινωνούς ότι «δεν συμφέρει».
Τέλος, στα πλαίσια της προπεριγραφείσας αδικοπρακτικής, συμπεριφοράς των εναγόμενων, ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη για την ικανοποίηση της
οποίας δικαιούται το ποσό των 100 ευρώ,
το οποίο εν όψει του είδους της προσβολής, των συνθηκών που έλαβε χώρα
αυτή, του βαθμού του πταίσματος των
εναγόμενων και των συνεπειών που προκάλεσε η συμπεριφορά τους στον ενάγο-
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ντα, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μερών, κρίνεται ως εύλογο και δίκαιο (άρθρο 932 ΑΚ).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και
σύμφωνα με όσα κρίθηκαν στην πρώτη
μείζονα νομική σκέψη, μετά την τυπική
και ουσιαστική παραδοχή της έφεσης και
την εξαφάνιση της εκκαλουμένης αποφάσεως, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της
και: α) να υποχρεωθεί ο πρώτος εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα το
ποσό των 5.071,16 ευρώ, β) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν

στον ενάγοντα, εις ολόκληρον έκαστος,
το ποσό των 1681,79 ευρώ (1581,79
ευρώ + 100 ευρώ), αμφότερα τα ανωτέρω ποσά με το νόμιμο τόκο από την
επομένη της επιδόσεως της κρινόμενης
αγωγής και μέχρι την εξόφληση.
Πρέπει δε, απορριπτομένης της
κρινομένης εφέσεως, ως ουσιαστικώς
αβάσιμης, να επιβληθεί στους εκκαλούντες, λόγω της ήττας τους, η δικαστική
δαπάνη του εφεσιβλήτου αμφοτέρων
των βαθμών δικαιοδοσίας (άρθρα 178 §
1, 183 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα
στο διατακτικό της παρούσας.

156/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γιάννης Κρηνίδης, Άγγελος Αγγελόπουλος).
Απορριπτέος ως αόριστος και ανεπίδεκτος δικαστικής εκτίμησης ο ισχυρισμός περί
ύπαρξης ουσιαστικού δεδικασμένου αν δεν αναφέρεται ο αριθμός της απόφασης και
το δικαστήριο που την εξέδωσε. Ομοίως απορριπτέοι τυγχάνουν οι ακατάληπτοι ισχυρισμοί των διαδίκων.

Αποδείχτηκαν τα εξής: Σε εκτέλεση
της σχετικής δανειακής συμβάσεως που
καταρτίστηκε προφορικά μεταξύ των
διαδίκων τον Ιανουάριο του 2000 η
ενάγουσα δάνεισε στην εναγομένη το
συνολικό ποσό των 22.300 δολαρίων ΗΠΑ
με τμηματική μεταφορά των χρημάτων
αυτών από λογαριασμούς που διατηρούσε
η πρώτη στην αμερικάνικη Τράπεζα
Sanwe στον υπ’ αριθμ. 22888271099
λογαριασμό που διατηρούσε η εναγομένη
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και
δη στο υποκατάστημα της στην Πάτρα,
πλέον του συνολικού ποσού των 105
δολαρίων ΗΠΑ που αντιστοιχεί στα έξοδα
των σχετικών τραπεζικών συναλλαγών
το οποίο κατέβαλε η ενάγουσα για
λογαριασμό της εναγομένης.

Ειδικότερα στις 18/2/2000,
15/3/2000 και 15/6/2000 μεταφέρθηκαν
στον ως άνω λογαριασμό της εναγομένης
τα ποσά των 12.400, 7.000 και 2.900
δολαρίων αντιστοίχως, ενώ κατεβλήθη
από την ενάγουσα ως αμοιβή της
Τράπεζας SANWA για κάθε μία από
τις συναλλαγές αυτές το ποσό των 35
δολαρίων. Η εναγομένη ανέλαβε την
υποχρέωση να αποδώσει άτοκα το
συνολικό ως άνω ποσό των 22.405
δολαρίων την 31/12/2000, ωστόσο η
εναγομένη παρά τις επανειλημμένες
οχλήσεις της ενάγουσας αρνείται να
καταβάλει το ληξιπρόθεσμο και απαιτητό
ποσό του δανείου το οποίο και οφείλει.
Ο ισχυρισμός της εναγομένης
ότι παρατύπως απέκρυψε την ύπαρξη
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ουσιαστικού δικασμένου ότι για το ίδιο
ποσό πέτυχε την έκδοση τελεσιδίκου
αποφάσεως κατά του υιού Μ.Γ, είναι
αόριστος και ανεπίδεκτος δικαστικής
εκτίμησης αφού δεν αναφέρεται αριθμός
αποφάσεως δικαστήριο που την εξέδωσε
και κυρίως αναφέρεται ως διάδικος ο
γυιός της και όχι αυτή η ίδια.

Αλλά και ο ισχυρισμός της περί
«αποδόσεως του γυιού της προς αυτή
(ενάγουσα) ποσού υπερβαίνοντας τα 6.000
ευρώ τα οποία συμπλήρωσαν την οφειλή
του και η οφειλή προερχόταν από σύμβαση
πώλησης μεταξύ τους…» είναι ομοίως
απορριπτέος ως ακατάληπτος αφού δεν έχει
συνάφεια με την ένδικη σύμβαση δανείου.

160/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Φώτης Λεπίδας, Άγγελος Αγγελόπουλος, Ευάγγελος Ματσούκης).
Αναγκαστική εκτέλεση με βάση προσωρινά εκτελεστή απόφαση που στη συνέχεια εξαφανίστηκε (940.1 ΚΠολΔ). Ευθύνη προς αποζημίωση του επισπεύδοντος την εκτέλεση. Για την θεμελίωση της αξίωσης προς αποζημίωση απαιτείται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ πράξεως της εκτέλεσης και της ζημίας που επήλθε και υπαιτιότητα του
επισπεύδοντος που περιορίζεται στη γνώση ή από βαρεία αμέλεια άγνοια του για την
ύπαρξη του δικαιώματος υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και όχι μόνο για την ορθότητα της αποφάσεως που εκτελέστηκε. Εκτέλεση της αποφάσεως. Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ εκουσίας και αναγκαστικής εκτέλεσης ως προς την παράβαση του άρθρου
940.1 ΚΠολΔ αν η εκούσια συμμόρφωση του οφειλέτη έγινε υπό την απειλή αναγκαστικής εκτέλεσης. Περιστατικά.

Το άρθρο 940 παρ.1 ΚΠολΔ ορίζει ότι αν εξαφανιστεί ή μεταρρυθμιστεί
απόφαση που έχει κηρυχθεί προσωρινά
εκτελεστή και εκτελέστηκε, εκείνος κατά
του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση έχει
δικαίωμα, εκτός από την επαναφορά των
πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 914, να ζητήσει
από εκείνον που επέσπευσε την εκτέλεση
αποζημίωση για τις ζημίες που προξενήθηκαν από την εκτέλεση μόνον αν αυτός
ήξερε ή αγνοούσε από βαριά αμέλεια, ότι
το δικαίωμα δεν υπήρχε.
Κατά την έννοια της πιο πάνω διατάξεως, η οποία περιέχει κανόνα ουσιαστικού δικαίου, για τη θεμελίωση της
αξιώσεως προς αποζημίωση απαιτείται
η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ

πράξεως εκτελέσεως και της επελθούσας
ζημίας που κρίνεται κατά τις διατάξεις των
άρθρων 297 και 298 Α.Κ. και η συνδρομή υπαιτιότητας του επισπεύσαντος την
εκτέλεση κατά το χρόνο αυτής, η οποία
περιορίζεται στη γνώση ή από βαριά αμέλεια άγνοια του για την ύπαρξη δικαιώματος υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση
και όχι μόνο για την ορθότητα της αποφάσεως (ΑΠ 456/2002 Ελλ.Δνη 44.444).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του
από 10.4.2000 ιδιωτικού συμφωνητικού ο πατέρας του εναγομένου, Ν.Κ εκμίσθωσε στην ενάγουσα ένα ισόγειο κατάστημα επί της πλατείας Υψηλών Αλωνίων αριθ. 6 στην Πάτρα, προκειμένου
να χρησιμοποιηθεί ως καφενείο -ουζε-
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ρί καφετέρια. Η διάρκεια της μίσθωσης
συμφωνήθηκε εξαετής, το δε μίσθωμα
με το συμφωνητικό ορίσθηκε σε 150.000
δραχμές μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενο κατά ποσοστό 7% ετησίως. Το μίσθιο,
εμβαδού περίπου 70 τ.μ. ευρίσκεται σε
παλαιά οικοδομή που έχει αναγερθεί
περί το έτος 1930 και πάνω από αυτό
υπάρχουν δύο ακόμη όροφοι που αποτελούσαν την κατοικία του εκμισθωτή και
πλέον κατοικεί ο εναγόμενος γιός του.
Μεταξύ των όρων του συμφωνητικού υπήρξε και ο όρος ότι η μισθώτρια υποχρεούται κατά το διάστημα της
μισθώσεως να έχει ασφαλισμένο το μίσθιο και την άνωθεν αυτού κατοικία για
κίνδυνο πυρκαγιάς με όλες τις οικιακές
συσκευές έπιπλα κ.λπ στο όνομα του εκμισθωτή Ν.Κ, στον οποίο θα παρέδιδε
το ασφαλιστήριο και ότι η μη ασφάλιση
λύει αυτομάτως τη σύμβαση μισθώσεως.
Επίσης συμφωνήθηκε ότι κάθε
κατασκευή (εγκατάσταση) ή μετατροπή στο μίσθιο από τη μισθώτρια θα γινόταν κατόπιν προηγούμενης έγγραφης
συναίνεσης του εκμισθωτή. Ο ως άνω
εκμισθωτής άσκησε κατά της ήδη ενάγουσας μισθώτριας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών την από
19.2.2001 αγωγή του με την οποία ζήτησε την απόδοση της χρήσεως του μισθίου καταστήματος, αφενός μεν διότι η
μισθώτρια δεν είχε ασφαλίσει το μίσθιο
και τους υπέρ αυτού δύο ορόφους της οικοδομής παρά τη ρητή υποχρέωση που
είχε αναλάβει με τη σύμβαση μισθώσεως, δηλαδή για αντισυμβατική συμπεριφορά που συνιστά παράβαση όρου της
συμβάσεως και συνεπάγεται τη λύση αυτής αφετέρου λόγω λήξης της μισθώσεως ύστερα από καταγγελία αυτής από
τον ίδιο με το αγωγικό δικόγραφο για
κακή χρήση του μισθίου και παρενόχληση των λοιπών ενοίκων της οικοδομής‚
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γιατί παρά τις διαμαρτυρίες του δεν τοποθέτησε κατάλληλο απορροφητήρα και
καπνοδόχο για τους καπνούς και αναθυμιάσεις που προκαλούνται από την παρασκευή διαφόρων εδεσμάτων για την
πελατεία του καταστήματος, ενώ τοποθέτησε στον ακάλυπτο χώρο μηχάνημα
κλιματισμού με αποτέλεσμα να δημιουργήσει επιβλαβείς καταστάσεις και θέματα
ασφαλείας για τον ίδιο και τους γείτονες.
Η συζήτηση της αγωγής αυτής
προσδιορίσθηκε για 27.3.2001 και ύστερα από αναβολή και. ματαίωση της υπόθεσης και αφού στο μεταξύ απεβίωσε ο
αρχικός εκμισθωτής και ενάγων, Ν.Κ και
στη θέση αυτού στη μισθωτική σχέση
υπεισήλθε ο ως άνω γιος του Γ.Κ, ήδη
εναγόμενος στην παρούσα υπόθεση που
συνέχισε τη μισθωτική δίκη στη θέση του
αρχικού ενάγοντος πατέρα του, η αγωγή
επανήλθε και τελικά συζητήθηκε στη δικάσιμο της 28 Μαΐου 2002 και εκδόθηκε
επ’ αυτής η αριθμ. 1033/2002 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
Με την απόφαση έγινε δεκτό ότι η
εναγόμενη μισθώτρια ασφάλισε έστω και
καθυστερημένα μετά την άσκηση της αγωγής το μίσθιο και ότι αυτό αποτελεί συμμόρφωσή της με τη συναφή ως άνω υποχρέωσή της που απορρέει από το συμβόλαιο, ανεξαρτήτως του αν το ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο υπολείπετο κατά πολύ της πραγματικής αξίας του ακινήτου. Έτσι απέρριψε
κατά το σκέλος αυτό την αγωγή.
Στη συνέχεια όμως έκρινε ότι η
εναγόμενη μισθώτρια κατά παράβαση των συμφωνηθέντων και χωρίς την
έγκριση του ενάγοντος εκμισθωτή τοποθέτησε στον ακάλυπτο χώρο του μισθίου απορροφητήρα, χωρίς στην έξοδο αυτού να τοποθετήσει κατάλληλη καπνοδόχο για την απαγωγή των οσμών
και καπνών με αποτέλεσμα oι αναθυμιάσεις και η τσίκνα από την παρασκευή
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διαφόρων εδεσμάτων να εισέρχονται
στους πάνω από το μίσθιο ορόφους και
να δημιουργούν έντονη ενόχληση στους
ενοίκους της οικοδομής.
Επίσης η εναγόμενη τοποθέτησε
στον ίδιο χώρο κλιματιστικό μηχάνημα
το οποίο με το θόρυβο που δημιουργεί
κατά τη λειτουργία του ενοχλεί τους ενοίκους. Παρά δε τις διαμαρτυρίες του ενάγοντος εκμισθωτή η εναγομένη αρνήθηκε να συμμορφωθεί και να τοποθετήσει
κατάλληλη καπνοδόχο που να φθάνει
πάνω από την ταράτσα της οικοδομής και
να αφαιρέσει το κλιματιστικό μηχάνημα.
Περαιτέρω η ίδια απόφαση απέρριψε τον ισχυρισμό της εναγομένης περί
καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος με
τον οποίο υποστήριξε ότι ο ενάγων είναι
αυτός που δεν συναινεί και δεν υποδεικνύει το σημείο τοποθέτησης της καπνοδόχου
και του κλιματιστικού, αφού έκρινε ότι ο ενάγων απευθύνθηκε στον αναφερόμενο ειδικό τεχνίτη για την τοποθέτηση της καμινάδας ‚ στην οποία δεν συναίνεσε η εναγόμενη, γιατί θεώρησε την αμοιβή του τεχνίτη υπερβολική και δήλωσε ότι θα ανεύρει
η ίδια τεχνίτη, χωρίς ποτέ να πράξει αυτό.
Έτσι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
έκρινε βάσιμο το λόγο καταγγελίας της μίσθωσης και ότι επέφερε τη λύση της μισθώσεως, γι’ αυτό διέταξε την απόδοση
του μισθίου με την 1033/2002 προσωρινά
εκτελεστή απόφασή του. Κατά της τελευταίας αποφάσεως η ως άνω εναγόμενη
σε αυτή και ήδη ενάγουσα στην υπό κρίση διαφορά, άσκησε την από 10.2.2003
αριθμ. καταθ. 78/11.2.2003 έφεσή της, επί
της οποίας εκδόθηκε η αριθμ. 643/2004
απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου.
Με την απόφασή του αυτή το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι η ασφάλιση του κτιρίου όπου το μίσθιο δεν ήταν
σύμφωνη με τον όρο του ως άνω συμφωνητικού μισθώσεως, αφού το μεν δεν πε-
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ριέλαβε κατά τον δεύτερο όροφο της οικοδομής, το δε η ασφάλιση του μισθίου
δεν έγινε επ’ ονόματι του ενάγοντος εκμισθωτή και τούτο ανεξαρτήτως του ότι το
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του ακινήτου,
απέφυγε όμως και δεν ερεύνησε περισσότερο το λόγο αυτό απόδοσης του μισθίου, γιατί όπως διέλαβε στην απόφασή
του κατά το σκέλος αυτό η απόφαση του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου δεν πλήττεται με αντίθετη έφεση ή αντέφεση.
Περαιτέρω ερευνώντας το δεύτερο λόγο αποδόσεως του μισθίου από το
άρθρο 594 ΑΚ που έγινε δεκτός από το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ως προς το
σημείο αυτό επλήττετο η απόφαση αυτού από την έφεση της εναγόμενης μισθώτριας, έκρινε ότι. ο ενάγων εκμισθωτής αντέδρασε και ζήτησε την μετατόπιση του κλιματιστικού μηχανήματος και
του απορροφητήρα που τοποθέτησε η
εναγόμενη μισθώτρια στο μίσθιο κατάστημα από τα οποία προκαλούνταν ενοχλήσεις στους λοιπούς ενοίκους της οικοδομής, χωρίς όμως να συμφωνήσει ή
έστω να υποδείξει άλλη κατάλληλη για
τη χρήση τους θέση καίτοι κλήθηκε δύο
φορές προς τούτο από την εναγομένη
μισθώτρια με εξώδικες δηλώσεις της.
Έτσι κατέληξε στην κρίση ότι δεν
υπήρχε εμμονή της εναγομένης μισθώτριας παρά τις διαμαρτυρίες του ενάγοντος εκμισθωτή στην ως άνω συμπεριφορά και κακή χρήση και δεν είναι βάσιμος ο ισχυρισμός του τελευταίου ότι η
εναγόμενη - μισθώτρια απέφευγε να τοποθετήσει καπνοδόχο για να μην επιβαρυνθεί οικονομικά. Με βάση τις σκέψεις
αυτές το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατέληξε ότι δεν υφίστατο το παρεχόμενο για
την αιτία αυτή δικαίωμα καταγγελίας της
συμβάσεως μισθώσεως και αφού εξαφάνισε την εκκαλουμένη απόφαση απέρρι-
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ψε την αγωγή, μη έχοντας δυνατότητα να
ερευνήσει τον ως άνω πρώτο λόγο απόδοσης του μισθίου, όπως προαναφέρθηκε αφού δεν υπήρχε αντίθετη έφεση.
Στο μεταξύ όμως πριν την άσκηση της ως άνω εφέσεως (11.2.2003) ο
ως άνω μισθωτής και εναγόμενος στην
παρούσα δίκη μετά την έκδοση στις
16.12.2002 της εκκαλουμένης προσωρινά εκτελεστής αποφάσεως που διέτασσε την απόδοση σε αυτόν του μισθίου
καταστήματος στις 4.2.2003 επέσπευσε
αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης αυτής (1033/2002) με την επίδοση του από
3.2.2003 αντιγράφου εξ απογράφου με
επιταγή προς εκτέλεση. Η ενάγουσα συμμορφούμενη εκουσίως στην επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση με την από
7.2.2003 εξώδικη δήλωση της που κοινοποίησε αυθημερόν ειδοποίησε τον εναγόμενο μισθωτή ότι ήδη έχει αδειάσει το
μίσθιο κατάστημα και είναι στη διάθεσή
του να παραλάβει τα κλειδιά ‚ όπως και
πράγματι έγινε στις 10.2.2003.
Οπότε, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός
του εναγομένου μισθωτή που προβάλλει
και με την έφεση του ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί
η διάταξη του άρθρου 940 ΚΠολΔ και να
επιδιωχθεί η καταβολή αποζημιώσεως,
αφού η απόδοση δεν υπήρξε αυθόρμητη όπως υποστηρίζει αλλά έγινε υπό την
απειλή αρξάμενης αναγκαστικής εκτελέσεως, ενώ η ως άνω διάταξη δεν διακρίνει
μεταξύ εκουσίας και αναγκαστικής εκτελέσεως (ΑΠ 1678/1984 ΝοΒ 33.1018).
Συνεπώς ο σχετικός λόγος εφέσεως του εναγόμενου που υποστηρίζει
τα αντίθετα κρίνεται αβάσιμος και πρέπει
να απορριφθεί. Κατόπιν αυτού ερευνητέον καθίσταται κατά πόσον υπήρξε δόλος
ή βαριά αμέλεια του επισπεύδοντος εναγομένου ως προς την ως άνω αξίωση η
οποία ήταν το αντικείμενο της εκτέλεσης.

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Υποστηρίζει η ενάγουσα με την αγωγή
της προς θεμελίωση του δόλου του εναγομένου ότι η ως άνω αγωγή προς απόδοση του μισθίου καταστήματος ήταν
ψευδής και προσχηματική, πράγμα που
γνώριζε ο δικαιοπάροχος πατέρας του
εναγομένου και αρχικός ενάγων, όπως
και ο εναγόμενος και ο πραγματικός λόγος που υποκρυπτόταν ήταν η έξωση της
ενάγουσας από το μίσθιο επειδή αρνείτο να ενδώσει στην παράνομη απαίτησή
του για είσπραξη μισθώματος μεγαλύτερου του συμφωνηθέντος.
Αντίθετα οι αναφερόμενοι στην
αγωγή λόγοι αποδόσεως του μισθίου
δεν ήταν αληθείς πράγμα που εγνώριζε
και ο αρχικός ενάγων καθώς και ο εναγόμενος στην παρούσα δίκη γιός του
που μετά το θάνατό του συνέχισε τη
δίκη. Ειδικότερα γνώριζαν πολύ καλά
για την ύπαρξη ασφαλίσεως του μισθίου αφού τους είχε ενημερώσει για το υπ’
αριθμ. 20013863/20007941 ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην «ΑLLIΑΝΖ ΑΕΓΑ»,
ενώ η τοποθέτηση του απορροφητήρα
καθώς και του κινητήρα του κλιματιστικού έγινε καθ’ υπόδειξη του εκμισθωτή.
Τα υποστηριζόμενα αυτά δεν ελέγχονται
βάσιμα. Κατ’ αρχήν πριν την άσκηση της
αγωγής δεν υπήρξε ασφαλιστική κάλυψη
του μισθίου και του κτιρίου που στεγάζει αυτό, αφού το ασφαλιστήριο ως άνω
συμβόλαιο καταρτίσθηκε με ημερομηνία
6.3.2001, δηλαδή μετά την άσκηση της
αγωγής, με χρόνο ενάρξεως ασφαλίσεως την ημερομηνία συντάξεως της αγωγής (19.2.2001).
Εξεταζόμενη στο ακροατήριο η
μάρτυρας αδελφή του ενάγοντος Μ.Κ
βεβαιώνει ότι ο πατέρας της συνεχώς
διαμαρτυρόταν στην ενάγουσα και το
σύζυγό της Γ.Δ που ήταν και ο ουσιαστικός εκμεταλλευτής του μισθίου, για
τη μη ασφάλιση αυτού σύμφωνα με τον
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ως άνω όρο του μισθωτηρίου συμφωνητικού, μέχρι που τους είπε ότι θα κινηθεί δικαστικά εναντίον τους και έλαβε
την απάντηση «ας κάνει ότι θέλει», αλλά
μετά την άσκηση της αγωγής αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο έσπευσαν να ασφαλίσουν το μίσθιο ώστε να καλύπτεται ο
χρόνος μετά την άσκηση της αγωγής.
Ασφαλώς βέβαια, εάν ο ενάγων
ασκούσε αντίθετη έφεση ή αντέφεση το
δευτεροβάθμιο Δικαστήριο θα ερευνούσε και το δεύτερο αυτό λόγο αποδόσεως
του μισθίου και το πιθανότερο σύμφωνα με την ως άνω σκέψη που διέλαβε θα
έκανε δεκτόν αυτόν, οπότε σε κάθε περίπτωση δεν θα είχε έρεισμα η παρούσα αγωγή, αφού δεν θα υπήρχε η προϋπόθεση της μεταγενέστερης εξαφάνισης
της προσωρινά εκτελεστής απόφασης.
Περαιτέρω το παρόν δευτεροβάθμιο Δικαστήριο με την ως άνω 643/2004
απόφαση του, η οποία παράγει δεδικασμένο μόνο ως προς την ανυπαρξία δικαιώματος του εναγομένου προς καταγγελία της
μίσθωσης, στις αιτιολογίες αυτής δεν αναφέρει ότι η τοποθέτηση του απορροφητήρα και του κινητήρα του κλιματιστικού έγινε καθ’ υπόδειξη του πατέρα του εναγομένου και αρχικού εκμισθωτή.
Αντίθετα αναφέρει ότι ο ως άνω
εκμισθωτής αντέδρασε στην τοποθέτηση των μηχανημάτων και ζήτησε τη μετατόπισή τους, χωρίς όμως να υποδείξει
το κατάλληλο κατ’ αυτόν σημείο για την
τοποθέτηση αυτών. Η ως άνω μάρτυρας, αδελφή του εναγομένου στην κατάθεσή της αναφέρει ότι, μετά την τοποθέτηση των ως άνω μηχανημάτων, υπήρξε διαμάχη μεταξύ εκμισθωτή και μισθώτριας που τοποθέτησε αυτόβουλα αυτά,
ενώ ο προηγούμενος μισθωτής για παρόμοια χρήση του μισθίου δεν είχε τοποθετήσει τέτοια μηχανήματα. Δεν κατέστη
δε δυνατή η ανεύρεση λύσης ούτε μετά
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από εξάμηνο από την έναρξη της μισθώσεως, όταν το Σεπτέμβριο 2000 ο εναγόμενος αδελφός της πήγε στο μίσθιο με τεχνίτη, ο οποίος υπέδειξε τρόπο τοποθετήσεως της καμινάδας ώστε να μην ενοχλεί. Αυτός δε ήταν και ο λόγος που από
την πλευρά του εκμισθωτή δεν δόθηκε
απάντηση στις έγγραφες προσκλήσεις
της ενάγουσας μισθώτριας μετά την έγερση της αγωγής, αφού μέχρι τότε δεν είχαν
καταλήξει σε συμφωνία για την τοποθέτηση καμινάδας απαγωγής των αναθυμιάσεων που να ανέρχεται στο ύψος της ταράτσας της οικοδομής, ώστε να μην ενοχλεί. Όταν δε ‚προ της εμμονής που αντιμετώπιζε, ο εκμισθωτής πατέρας της είπε
στον εκπρόσωπο σύζυγο της ενάγουσας
μισθώτριας ότι θα κινηθεί δικαστικά εναντίον τους η απάντηση που έλαβε ήταν
«εγώ δεν κάνω τίποτα γιατί έβαλα λεφτά
και δεν έχω βγάλει τίποτα».
Επίσης στην ύπαρξη διαρκούς
προβλήματος και διαμάχης μεταξύ των
διαδίκων αναφορικά με την τοποθέτηση
των ως άνω μηχανημάτων αναφέρεται
και ο μάρτυρας Ε.Α. Από τα ως άνω συνάγεται ότι η διαμάχη και η αντιδικία των
διαδίκων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα
ήταν πραγματική και αφού δεν ανευρέθηκε εξώδικη λύση, οδηγήθηκε προς δικαστική κρίση με την έγερση της ως άνω
αγωγής από την πλευρά του εκμισθωτή.
Συνεπώς η αξίωση από την πλευρά των εκμισθωτών (αρχικού και επιγενέστερου) προς απόδοση του μισθίου
ύστερα από καταγγελία της μισθώσεως
από το άρθρο 594 ΑΚ ήταν υπαρκτή και
όχι προσχηματική. Ούτε βέβαια από την
ίδια ως άνω 643/2004 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου, που απέρριψε την
αγωγή του εναγομένου επί της ως άνω
καταγγελίας της μίσθωσης, προκύπτει
ότι στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε
προβλήθηκε ισχυρισμός εκ μέρους της
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εναγομένης σε αυτή μισθώτριας ότι η
καταγγελία της μισθώσεως λόγω κακής
χρήσεως του μισθίου ήταν προσχηματική και ο πραγματικός λόγος που υποκρυπτόταν ήταν η έξωση της μισθώτριας
επειδή αρνείτο να ενδώσει στην καταβολή μισθώματος μεγαλύτερου του συμφωνηθέντος. Ούτε στην από 7.3.2001 εξώδικη δήλωση της που κοινοποίησε η ενάγουσα μισθώτρια στον εναγόμενο εκμισθωτή σε απάντηση της ως άνω εξωστικής αγωγής που ο τελευταίος άσκησε εναντίον της γίνεται τέτοια αναφορά
για προσχηματική άσκηση της αγωγής.
Απλά η επιχειρηματολογία της
ενάγουσας περιορίζεται στην αντίκρουση των λόγων καταγγελίας λέγοντας ότι
κακώς παραπονείται ο εκμισθωτής για
τη μη ασφάλιση του μισθίου, όπως είχε
συμφωνηθεί με το μισθωτήριο, αφού το
μίσθιο έχει ήδη ασφαλισθεί και η οποία
καθυστέρηση υπήρξε ήταν δικαιολογημένη, αφού σε αυτήν ήταν σύμφωνος ο
εκμισθωτής πράγμα που δεν ευσταθεί.
Επίσης αναφορικά με την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων της καπνοδόχου και του απορροφητήρα υποστήριζε ότι δεν υπήρχε υπαιτιότητα εκ μέρους
της για την τοποθέτηση, γιατί ο εκμισθωτής είναι αυτός που απαγορεύει την τοποθέτηση τους σε οποιοδήποτε σημείο
της οικοδομής και δεν υποδεικνύει ποιο
μέρος είναι κατάλληλο για την εγκατάστασή τους. Επίσης στην ίδια εξώδικη δήλωση της η ενάγουσα αναφέρεται και στην
αντιδικία της με τον μισθωτή αναφορικά
με το ύψος του οφειλομένου μισθώματος,
η οποία αναφέρεται ως διαφορετική από
την ένδικη, αφού ουδόλως συσχετίζονται.
Έτσι στη δήλωσή της αυτή αναφέρει ότι αρνείται όσα ο εκμισθωτής υποστηρίζει αναφορικά με το ύψος του οφειλόμενου μισθώματος, γιατί αποσιωπεί σημαντικά στοιχεία της οικονομικής τους συμ-
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φωνίας και επειδή ο εκμισθωτής αρνείται
να παραλάβει το μίσθωμα στο εξής από
το μήνα Μάρτιο 2001 θα το καταθέτει στο
Τ.Π. και Δ. στο όνομά του. Γεγονός είναι
ότι το μίσθωμα των 150.000 δραχμών που
ανέγραψαν στο μισθωτήριο συμφωνητικό
σι διάδικοι (10.4.2000) και προσκόμισαν
και κατέθεσαν στη Γ’ Δ.Ο.Υ. - Πατρών είναι εξωπραγματικά μικρό για το συγκεκριμένο κατάστημα που βρίσκεται στην ιστορική κεντρική πλατεία «Υψηλών Αλωνίων»
της Πάτρας, όπως αυτό βεβαιώνει ο ως
άνω μάρτυρας Ε.Α, μεσίτης αστικών συμβάσεων στην υπ’ αριθμ. 1358/2002 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμ/φου Δ.Γ
.Επί αυτού από τους διαδίκους υποστηρίζονται διαφορετικές εκδοχές, αφού κατ’
αρχήν συμφωνούν ότι η αρχική συμφωνία μεταξύ τους για την οποία συντάχθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό αφορούσε μηνιαίο μίσθωμα 285.000 δραχμών.
Έτσι κατά την εκδοχή του εναγόμενου μισθωτή συμφώνησαν για φορολογικούς λόγους να εμφανίσουν στο μισθωτήριο που θα προσκόμιζαν στην Εφορία
ως οφειλόμενο μίσθωμα 150.000 δραχμές μηνιαίως, ενώ το πραγματικά οφειλόμενο μίσθωμα που είχαν συμφωνήσει και
θα κατέβαλε η ενάγουσα θα ήταν 285.000
δραχμές μηνιαίως — αναπροσαρμοζόμενο ως ανωτέρω. Η εκδοχή αυτή όμως δεν
δικαιολογεί τη σύνταξη δύο μισθωτηρίων
συμφωνητικών.
Κατά την αντίθετη εκδοχή, της ενάγουσας μισθώτριας υπήρξε νεότερη συμφωνία μεταξύ τους κατά την οποία αυτή
ενέδωσε σε απαίτηση του εκμισθωτή και
κατέβαλε προς αυτόν ποσό 5.000.000
δραχμές εφ’ άπαξ ως «αέρα» προκειμένου το οφειλόμενο ως άνω μίσθωμα να
περιορισθεί σε 150.000 δραχμές μηνιαίως. Άσχετα ποια εκδοχή κρίνεται επικρατέστερη δεν προκύπτει η καταβολή ενός
τέτοιου μεγάλου ποσού 5.000.000 δραχ-
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μών εφ’ άπαξ. Ο μάρτυρας Ε.Α στην ως
άνω ένορκη βεβαίωση του ενώπιον συμ/
φου, που προηγήθηκε χρονικά της κατάθεσης του στο ακροατήριο, καταθέτει ότι,
ενώ το ζητούμενο μίσθωμα ήταν πραγματικά πολύ χαμηλό εκ των υστέρων πληροφορήθηκε ότι η μισθώτρια δέχεται πιέσεις
να καταβάλει 5.000.000 δραχμές αέρα για
να συναινέσει ο εκμισθωτής στο ως άνω
χαμηλό μίσθωμα, χωρίς να προσδιορίζει
πότε καταβλήθηκε και με ποιον τρόπο καταβλήθηκε ένα τόσο μεγάλο ποσό. Εξεταζόμενος ο ίδιος στο ακροατήριο το πρώτον
καταθέτει ότι το ποσόν αυτό καταβλήθηκε
σε μετρητά, χωρίς όμως να προσκομίζεται κάποια έγγραφη απόδειξη για το από
που αναλήφθηκε ένα τέτοιο μεγάλο ποσό.
Έτσι κατά την άποψη που θεωρεί
επικρατέστερη το Δικαστήριο αυτό, το όλο
θέμα παρέμεινε σε εκκρεμότητα. Συντάχθηκε βέβαια το επίμαχο από 10.4.2000
ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο επισήμως αναγράφηκε ως οφειλόμενο μίσθωμα 150.000 δραχμές, αφού ήδη η επιχείρηση της εναγούσης στο μίσθιο είχε αρχίσει να λειτουργεί και ήταν αναγκαία η
προσκόμιση μισθωτηρίου συμφωνητικού στην Εφορία για τη δήλωση έναρξης
επαγγέλματος. Στη συνέχεια όμως η συμφωνία των διαδίκων δεν ολοκληρώθηκε
είτε με τη μία είτε με την άλλη εκδοχή και
πιθανότερα με τη δεύτερη που υποστηρίζει η πλευρά της ενάγουσας.
Υπέρ της άποψης ότι το θέμα παρέμεινε σε εκκρεμότητα συνηγορεί και το
γεγονός ότι παρέμειναν στα χέρια του αρχικού εκμισθωτή και τα δυο μισθωτήρια
συμφωνητικά και το πρώτο με το υψηλότερο μίσθωμα των 285.000 δραχμών
που δεν ίσχυσε ποτέ και το δεύτερο που
κατ’ ανάγκη συνετάγη προκειμένου να
λειτουργήσει η επιχείρηση στο μίσθιο, με
μηνιαίο μίσθωμα 150.000 δραχμές. Προφανώς ο αρχικός εκμισθωτής που εμπι-
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στεύθηκε την ενάγουσα μισθώτρια δεν
μπόρεσε να λύσει το θέμα, αφού σε σύντομο χρόνο ασθένησε από μορφή καρκίνου, από την οποία και απεβίωσε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί
αντιδικία μεταξύ του εναγόμενου γιου του
που υπεισήλθε στη θέση του στη μίσθωση και της ενάγουσας μισθώτριας, αφού
δεν ήταν στις προθέσεις των εκμισθωτών
να συναινέσουν σε ένα τόσο χαμηλό μίσθωμα, εάν δεν εισέπρατταν και κάποιο
επιπλέον ποσό, όπως συνηθίζεται στην
πρακτική να αναφέρεται ως «αέρας».
Συνεπώς η μεταξύ των διαδίκων
αντιδικία, αναφορικά με το μίσθωμα,
ήταν υπαρκτή διαφορετική από την ένδικη η οποία και αυτή οδηγήθηκε σε δικαστική κρίση με την από 12.6.2001 αγωγή του εναγομένου μισθωτή ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, χωρίς να προκύπτει η έκδοση αποφάσεως
επί αυτής, αφού προηγήθηκε η έκδοση
αποφάσεως που διέταξε την απόδοση
του μισθίου κατά τα ανωτέρω ύστερα
από καταγγελία της μίσθωσης.
Περαιτέρω η ενάγουσα ισχυρίζεται με την αγωγή της ότι μετά την έκδοση
της 1033/2002 προσωρινά εκτελεστής
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (από την εκτέλεση της οποίας ανέκυψε η ένδικη διαφορά) ο εναγόμενος επισείοντας τον κίνδυνο αναγκαστικής εκτελέσεως, δήλωσε προς αυτήν
ότι εάν επιθυμεί να παραμείνει στο μίσθιο
πρέπει να αποδεχθεί εγγράφως ότι το μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 305.000
δραχμών και να «συζητήσουν για καταβολή κάποιου ποσού εφ’ άπαξ», υπονοώντας προφανώς ότι έπρεπε να του καταβάλει επιπρόσθετο «αέρα».
Τα υποστηριζόμενα αυτά από την
ενάγουσα δεν ελέγχονται βάσιμα. Η αντιδικία μεταξύ των διαδίκων αναφορικά με
το μίσθωμα εξ αρχής αφορούσε ή την
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καταβολή μηνιαίου μισθώματος 285.000
δραχμών ή την καταβολή εφ’ άπαξ ποσού 5.000.000 δραχμών, οπότε το μηνιαίο μίσθωμα περιοριζόταν σε 150.000
δραχμές. Αυτό ομολογεί και η ενάγουσα
σε πολλά σημεία με τις έγγραφες προτάσεις της και στους δυο βαθμούς δικαιοδοσίας και συνάγεται και από τις αποδείξεις.
Είναι δε κατηγορηματική η ενάγουσα ότι παρά το γεγονός ότι κατέβαλε το ως άνω ποσό του 5.000.000
δραχμών ο εναγόμενος επέμενε στην
καταβολή του υψηλότερου μισθώματος
των 285.000 δραχμών που με την ετήσια αύξηση των 7% ανερχόταν στο ως
άνω ποσό των 305.000 δραχμών. Μάλιστα μετά την άσκηση της από 12.6.2001
αγωγής του εναγομένου εκμισθωτή, με
την οποία ζητούσε την απόδοση του μισθίου ύστερα από καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη καταβολής του μισθώματος, αφού μετά το θάνατο του πατέρα του
αρνείτο να παραλάβει το μίσθωμα των
165.000 που η ενάγουσα κατέθετε στο
Τ.Π. και Δ., η ενάγουσα συμμορφούμενη
πλέον άρχισε να καταβάλει το αυξημένο
μίσθωμα των 305.000 δραχμών και μάλιστα κατέβαλε και τη διαφορά των προηγούμενων μηνών από Μάρτιο 2001 που
μετά το θάνατο του πατέρα του ο εναγόμενος υπεισήλθε στην ένδικη μίσθωση
ως εκμισθωτής και δημιουργήθηκε η μεταξύ των διαδίκων αντιδικία.
Έτσι μετά την καταβολή του απαιτουμένου από τον εναγόμενο μισθώματος
των 305.000 δραχμών μηνιαίως η από
το άρθρο 597 Α.Κ καταγγελία του της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος, κατέστη ανενεργής (Ιούνιος 2001)
και όταν πάλι αργότερα στις 16 Δεκεμβρίου 2002 εκδόθηκε η 1033/2002 προσωρινά εκτελεστή απόφαση που διέτασσε την
απόδοση του μισθίου λόγω κακής χρήσεως, η μεταξύ των διαδίκων αντιδικία ουσι-
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αστικά εξαντλείτο στο λόγο αυτό.
Εξάλλου μετά την ημερομηνία
αυτή (16.12.2002) από κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ακόμη και μάρτυρα βεβαιώθηκε ότι ο εναγόμενος απαίτησε έγγραφη
αναγνώριση ως οφειλομένου μισθώματος
305.000 δραχμών μηνιαίως και καταβολή
επιπρόσθετου εφάπαξ ποσού. Αντίθετα η
μεταξύ των διαδίκων αντιδικία που ήταν
σφοδρή περιοριζόταν στην απόδοση του
μισθίου λόγω κακής χρήσεως.
Πλέον οι διάδικοι δεν είχαν επαφές και συνεννοήσεις μεταξύ τους, που
επικοινωνούσαν μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και οπωσδήποτε από
την πλευρά του εναγομένου δεν υπήρχε
επιθυμία συνεχίσεως της μισθώσεως,
αφού θεωρούσε ότι υπήρχε κακή χρήση
του μισθίου και ανάρμοστη συμπεριφορά της ενάγουσας μισθώτριας προς αυτόν ως ένοικο του ιδίου κτιρίου όπου το
μίσθιο (594 ΑΚ), από τον οποίο λόγο επέμενε στην απόδοση του μισθίου.
Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και
στην από 7.2.2003 εξώδικη δήλωση —
πρόσκληση της που η ενάγουσα μισθώτρια κοινοποίησε αυθημερόν στον εναγόμενο μισθωτή μετά την κοινοποίηση
προς αυτήν της ως άνω 1033/2002 προσωρινά εκτελεστής απόφασης με επιταγή προς εκτέλεση με την οποία τον καλούσε να παραλάβει το μίσθιο που παρέδιδε, συμμορφούμενη οικιοθελώς, για να
αποφύγει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της, επιφυλασσόμενη των δικαιωμάτων της να προσβάλει την ως άνω απόφαση που θεωρούσε εσφαλμένη καθώς
και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε
θετικής και αποθετικής ζημίας της από
την έξωσή της από το μίσθιο.
Ασφαλώς εάν στο συγκεκριμένο
χρονικό σημείο (7.2.2003) η ενάγουσα
θεωρούσε την επισπευδόμενη εναντίον
της αναγκαστική εκτέλεση ως προσχη-
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ματική και ότι γινόταν ως απειλή για να
υποχρεωθεί σε καταβολή υψηλότερου μισθώματος και επιπρόσθετου εφάπαξ ποσού, θα ανέφερε αυτό ρητά στην εξώδικη
πρόσκλησή της ότι δεν προτίθεται να ενδώσει στο εκβιαστικό δίλημμα που της τίθεται για να παραμείνει στο μίσθιο και να
συνεχισθεί η μίσθωση και συγκεκριμένα
σε καταβολή υψηλοτέρου μισθώματος και
επιπροσθέτου εφάπαξ ποσού.
Έτσι και πάλι δεν αποδεικνύεται
γνώση του ενάγοντος ή από βαριά αμέλεια άγνοια για τη μη ύπαρξη της αξιώσεως του προς απόδοση του μισθίου
που αποτέλεσε αντικείμενο της εκτέλεσης. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι παρά
τη μεταξύ των διαδίκων σφοδρή αντιδικία, η ενάγουσα από τις 16.12.2002 που
εκδόθηκε η ένδικη προσωρινά εκτελεστή
απόφαση που την υποχρέωνε σε απόδοση του μισθίου και μέχρι τις 4.2.2003
που επισπεύθηκε εναντίον της αναγκαστική εκτέλεση της ίδιας απόφασης με
την επίδοση αντιγράφου απογράφου με
επιταγή προς εκτέλεση, σε ουδεμία ενέργεια προέβη, όπως σε άσκηση εφέσεως
και παράλληλα αίτηση αναστολής εκτελέσεως της προσωρινά εκτελεστής απόφασης αυτής κατ’ άρθρο 912 ΚΠολΔ.
Αντίθετα μετά την επίδοση προς αυτήν της επιταγής προς εκτέλεση, συμμορφούμενη οικειοθελώς στις τρεις μέρες προθεσμία που της ετάχθη απέδωσε ελεύθερο
το μίσθιο κατά τα ανωτέρω, μετά το οποίο
γεγονός άσκησε την αριθμ. 78/11.2.2003
έφεση της κατά της απόφασης που διέτασσε την απόδοση του μισθίου.
Έτσι στο συγκεκριμένο χρόνο
εκτελέσεως της 1033/2002 προσωρινά
εκτελεστής απόφασης (7.2.2003) τα πάντα συνηγορούσαν υπέρ της ύπαρξης
δικαιώματος του εναγομένου να αναλάβει το μίσθιο λόγω λήξης της μισθώσεως ύστερα από καταγγελία της κατ’
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άρθρ.594 ΑΚ. Σε διαφορετική κρίση δεν
μπορεί να οδηγήσει το γεγονός ότι στην
τριήμερη προθεσμία που της τάχθηκε με
την επιταγή σε οικειοθελή συμμόρφωση
προς την επισπευδόμενη αναγκαστική
εκτέλεση, η ενάγουσα κατέφυγε ενώπιον του αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών
με αίτησή της αναστολής εκτέλεσης και
ζήτησε με προσωρινή διαταγή (σημείωμα) την απαγόρευση εκτέλεσης μέχρι τη
συζήτηση της αίτησης αναστολής, αφού
τέτοιο σημείωμα δεν της δόθηκε που να
απαγορεύει την εκτέλεση.
Έτσι και πάλι κρίθηκε υπαρκτό το
δικαίωμα του εναγόμενου να επιδιώξει
την απόδοση του μισθίου, βάσει της συγκεκριμένης προσωρινά εκτελεστής απόφασης. Κατόπιν των ανωτέρω που αποδείχθηκαν δεν προκύπτει το στοιχείο της
γνώσης ή της από βαριά αμέλεια άγνοιας
του εναγομένου του ως άνω δικαιώματός
του να επιδιώξει την απόδοση του μισθίου
καταστήματος βάσει της 1033/2002 προσωρινά εκτελεστής απόφασης και κατά το
χρόνο εκτελέσεως αυτής, η οποία απόφαση εξαφανίσθηκε με την 643/2004 απόφαση του Εφετείου Πατρών.
Σημειωτέον, μετά την εξαφάνιση της προσωρινά εκτελεστής απόφασης με την 643/16.6.2004 απόφασης
του Εφετείου Πατρών, η ενάγουσα δεν
επιδίωξε την επανεγκατάσταση της στο
μίσθιο (άρθρ. 940 παρ.1 ‚914 ΚΠολΔ),
ούτε επανήλθε σε αυτό καίτοι προσφέρθηκε προς τούτο ο εναγόμενος εκμισθωτής που προσέφερε το μίσθιο κατάστημα, το οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια της
μεταξύ των διαδίκων αντιδικίας και μετά
την αποχώρηση της ενάγουσας παρέμενε κενό με αντίστοιχη ζημία του εναγομένου ιδιοκτήτη του εκμισθωτή‚ σε αντίθεση με την ενάγουσα που είχε εγκατασταθεί σε άλλο κατάστημα.
Κατόπιν των ανωτέρω αφού δεν
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αποδεικνύεται η ύπαρξη της από το άρθρο 940 παρ.1 ΚΠολΔ. προϋπόθεσης,
δηλαδή γνώση ή από βαριά αμέλεια
άγνοια του επισπεύσαντος την εκτέλεση της ως άνω προσωρινά εκτελεστής
αποφάσεως εναγομένου, για το ότι δεν
υφίστατο το δικαίωμα του κατά το χρόνο
της εκτέλεσης ο εναγόμενος αυτός δεν
υποχρεούται σε αποζημίωση της καθής
η εκτέλεση ενάγουσας για τη ζημία που
υπέστη αυτή από την εκτέλεση της προσωρινά εκτελεστής απόφασης που στη
συνέχεια εξαφανίσθηκε κατόπιν άσκησης έφεσης κατ’ αυτής.
Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση έκρινε ότι ο εναγόμενος γνώριζε ότι
δεν είχε δικαίωμα να αξιώσει την απόδοση της χρήσης του μισθίου για το λόγο
που εκδόθηκε η προσωρινά εκτελεστή
ως άνω απόφαση, με μόνη δικαιολογία
ότι στις διαμαρτυρίες του εναγόμενου
εκμισθωτή για τη γενόμενη χρήση του
μίσθιου, η ενάγουσα μισθώτρια ζήτησε
επανειλημμένα από αυτόν να της υποδείξει το σημείο τοποθέτησης του απορροφητήρα και των κλιματιστικών, χωρίς
αυτός να συμπράξει σε κάτι τέτοιο και
κατόπιν αυτού επιδίκασε τα αναφερόμενα κονδύλια για θετική και αποθετική ζημία ως αποζημίωση από το άρθρο 940
παρ.1 ΚΠολΔ και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, λόγω παράλληλης αδικοπρακτικής ευθύνης, εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις που προσκομίσθηκαν και έλαβε υπόψη κατά παραδοχή του βάσιμου σχετικού λόγου έφεσης του εναγομένου εκμισθωτή.
Επίσης ούτε κατά τις διατάξεις του
αδικαιολογήτου πλουτισμού υφίσταται ευθύνη του επισπεύσαντος την εκτέλεση
εναγομένου, αφού κανένας πλουτισμός
περιήλθε σε αυτόν, γιατί το κατάστημα του
αποδόθηκε κενό και η ενάγουσα αφαίρε-
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σε όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό της,
ούτε κατά το ποσό των 11.000.000 δραχμών ή 32.282 ευρώ που η ενάγουσα υποστηρίζει ότι κατέβαλε ως άϋλη εμπορική αξία του μισθίου, αφού, όπως εκθέτει
στην αγωγή της το ποσό αυτό κατέβαλε
όχι στον εναγόμενο εκμισθωτή, αλλά στον
προηγούμενο μισθωτή του μισθίου καταστήματος (Θ.Τ) σύμφωνα με μεταξύ τους
συμφωνία, στην οποία δεν συμμετείχε ο
εναγόμενος, για τη μεταβίβαση της επιχειρήσεώς του (καφενείου).
Περαιτέρω αναφορικά με το τελευταίο κονδύλιο της αγωγής το οποίο
ζητεί η ενάγουσα μισθώτρια ως καταβληθέν από το Μάρτιο 2001 και μέχρι
την απόδοση του μισθίου ως επιπλέον
του συμφωνηθέντος μισθώματος πρέπει να λεχθούν τα εξής:
Το συμφωνηθέν μίσθωμα στο
οποίο κατέληξαν οι συμβαλλόμενοι στη
μίσθωση διάδικοι ανήλθε στο ποσό των
150.000 δραχμών, το οποίο ανέγραψαν στο νεότερο από 10.4.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέγραψαν μεταξύ τους με την ειδικότερη συμφωνία για
7% ετήσια αναπροσαρμογή. Το ιδιωτικό
αυτό μισθωτήριο συμφωνητικό κατέθεσε στις 15.2.2001 στη Γ’ Δ.Ο.Υ. Πατρών
ο αρχικός εκμισθωτής, δικαιοπάροχος
πατέρας του εναγομένου, Ν.Κ.
Το γεγονός ότι μεταξύ των διαδίκων είχε συμφωνηθεί η καταβολή οποιουδήποτε επιπρόσθετου ποσού εκτός του
μισθώματος και συγκεκριμένα η καταβολή
του ως άνω ποσού των 5.000.000 δραχμών και η τυχόν μη καταβολή του ποσού
αυτού, δεν παρέχει στον εναγόμενο το δικαίωμα να επανέλθει και να αξιώσει το αρχικά συμφωνηθέν μίσθωμα των 285.000
δραχμών, αφού η αρχική συμφωνία των
διαδίκων τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω και το μίσθωμα καθορίσθηκε στο
ποσό των 150.000 δραχμών.
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Επομένως από το Μάρτιο 2001
η ενάγουσα κατέβαλε και ο εναγόμενος
εισέπραξε ποσό, όπως δεν αμφισβητείται ο υπολογισμός του 10.118,09 ευρώ,
επιπλέον του συμφωνηθέντος ως άνω
και έτσι ο δεύτερος έγινες αδικαιολόγητα
πλουσιότερος σε βάρος της περιουσίας
της πρώτης αφού καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Ο ισχυρισμός του εναγομένου
ότι αποκλείεται η εκ μέρους της ενάγουσας απαίτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος αυτού ποσού, αφού η ενάγουσα κατέβαλε αυτό καίτοι γνώριζε ότι
δεν υπήρχε. αντίστοιχο χρέος της δεν ευσταθεί στην παρούσα περίπτωση (905
παρ. 1 Α.Κ) ‚αφού δεν υπήρχε θέληση
της εναγομένης να καταβάλει το ποσό
αυτό εν γνώσει του ότι δεν το όφειλε
«animus donandi», αλλά υποχρεώθηκε
προς τούτο ύστερα από αγωγή εξώσεως που άσκησε ο εναγόμενος εναντίον
της, με την οποία κατήγγειλε τη μίσθωση λόγω μη καταβολής του μισθώματος.
Έτσι υφίσταται αξίωση της ενάγουσας προς απόδοση του ως άνω ποσού που κατέβαλε αχρεωστήτως κατά
τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού και όχι κατά τις διατάξεις των αδικοπραξιών, αφού δεν αποδείχθηκε παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εναγομένου και ειδικότερα αυτός με σκοπό
να προσπορίσει στον εαυτό του παράνομο περιουσιακό όφελος να απέσπασε
εκβιαστικά το ως άνω χρηματικό ποσό.
Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο
με το να επιδικάσει με την εκκαλουμένη απόφασή του το ως άνω ποσό των
10.118,09 ευρώ ως αποζημίωση από
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αδικοπραξία έσφαλε κατά παραδοχή
του σχετικού βασίμου λόγου έφεσης του
εναγομένου.
Περαιτέρω όμως λόγω του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της έφεσης
(άρθρ. 522, 535 παρ.1 ΚΠολΔ),το ίδιο
αίτημα της αγωγής ερευνώμενο κατά
την επικουρική βάση του αδικαιολογήτου πλουτισμού που προβάλλεται με την
αγωγή, πρέπει να γίνει δεκτό και ως ουσιαστικά βάσιμο και να αναγνωρισθεί η
υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει στην ενάγουσα το ως άνω ποσό των
10.118,09 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από
την επίδοση της αγωγής.
Πρέπει επομένως να απορριφθεί
η έφεση της ενάγουσας ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμη, να γίνει δεκτή η έφεση του εναγομένου ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, να
εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση,
να κρατηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο
αυτό και να δικαστεί κατ’ ουσίαν η αγωγή (άρθρ. 535 παρ. 1 ΚΠολΔ).
Στη συνέχεια, ενόψει των όσων
κατά τα προεκτεθέντα αποδείχθηκαν
και έγιναν δεκτά, να γίνει δεκτή εν μέρει
η ένδικη αγωγή και να αναγνωρισθεί η
υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει στην ενάγουσα το ως άνω ποσό των
10.118,09 ευρώ με το νόμιμο τόκο από
την επίδοση της αγωγής.
Τέλος πρέπει να καταδικαστεί ο
εναγόμενος στην αναφερόμενη στο διατακτικό ανάλογη δικαστική δαπάνη της
ενάγουσας και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας ‚κατά το νόμιμο αίτημα της τελευταίας (άρθρ. 176, 178 παρ.1 183 και 191
παρ.2 ΚΠολΔ).
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178/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας,Μερόπη Πουλάκη Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι:Σπυριδούλα Δημητροπούλου, Παναγής Γεράκης).
Έφεση. Θάνατος του νικήσαντα διαδίκου. Η έφεση εναντίον ποιών απευθύνεται.
Προϋποθέσεις. Πρόσθετοι λόγοι. Κοινοποίηση του δικογράφου τους στον εφεσίβλητο
30 μέρες πριν από την ημέρα συζήτησης της έφεσης. Ποιά είναι η ΄΄ημέρα συζήτησης΄΄
της έφεσης. Καθ’ύλην αρμοδιότητα σε δίκη διανομής. Εγγραφή αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων. Όχι νέα εγγραφή μετά τη ματαίωση συζήτησης της αγωγής. Έκτακτη χρησικτησία. Ο κοινωνός, συγκύριος εξ αδιαιρέτου και συννομέας, δεν μπορεί να αντιτάξει
κατά των λοιπών συγκοινωνών αποσβεστική ή κτητική παραγραφή προτού καταστήσει
γνωστό στους λοιπούς συγκοινωνούς ότι νέμεται το κοινό πράγμα ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από την μερίδα του αποκλειστικά στο όνομα του ως κύριος και περάσει από τη γνωστοποίηση αυτή, η προθεσμία της αποσβεστικής ή κτητικής παραγραφής.

Από τις διατάξεις των άρθρων 62,
313 παρ.1 περ.δ΄, 517 του ΚΠολΔ, σε
συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 286
επ. του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι, σε
περίπτωση θανάτου του νικήσαντος διαδίκου, μετά τη συζήτηση της υποθέσεως
ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου
ή μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης
απόφασης, η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά των καθολικών διαδόχων του.
Αν απευθυνθεί κατά του αποβιώσαντος είναι άκυρη, υπό την προϋπόθεση
όμως ότι ο εκκαλών, πριν από την άσκηση της εφέσεως του, είχε λάβει γνώση με
οποιοδήποτε τρόπο του θανάτου του αντιδίκου του. Η κατά του αποβιώσαντος όμως
απευθυνόμενη έφεση, χωρίς ο εκκαλών να
γνωρίζει τον θάνατο του αντιδίκου του, δεν
είναι άκυρη και νόμιμα χωρεί η συζήτηση
αυτής με τους κληρονόμους του αποβιώσαντος, οι οποίοι καλούνται προς τούτο
ή εμφανίζονται κατά τη συζήτηση με την
ιδιότητα αυτή στη θέση του εφεσίβλητου
και προβάλλουν υπεράσπιση επί της ουσία της διαφοράς (βλ.ΟλΑΠ 27/1987, ΑΠ
570/2008 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΕφΠατρ 910/2006 ΑχαΝομολ 20070-388,

Σ.Σαμουήλ Η Έφεση, έκδ. 2003, παρ.48).
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 520 παρ.2 ΚΠολΔ οι πρόσθετοι λόγοι
εφέσεως ως προς τα κεφάλαια της αποφάσεως που έχουν προσβληθεί με την έφεση και εκείνα τα οποία αναγκαστικά συνέχονται με τα κεφάλαια αυτά, ασκούνται
μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου και αφού συνταχθεί έκθεση κάτω από το δικόγραφο αυτό, κοινοποιείται στον εφεσίβλητο τριάντα ημέρες πριν από τη συζήτηση της εφέσεως.
Για την άσκηση των πρόσθετων
λόγων της εφέσεως απαιτείται να συντελεσθούν και οι δύο ως άνω, συμπλεκτικώς οριζόμενες, διαδικαστικές πράξεις,
της καταθέσεως δηλαδή του περιέχοντος τους λόγους δικογράφου και της
κοινοποιήσεως αυτού στον εφεσίβλητο, οι οποίες αποτελούν την προδικασία
της ασκήσεως, κατά την έννοια του άρθρου 111ΚΠολΔ. Πρέπει δε αμφότερες
να λάβουν χώρα πριν από την τιθέμενη
προθεσμία των τριάντα ημερών από την
ημερομηνία συζητήσεως της εφέσεως.
Από την ίδια ως άνω διάταξη του
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άρθρου 520 παρ.2, σε συνδυασμό προς
εκείνες των άρθρων 242 παρ.1 και 281
του ίδιου Κώδικα, προκύπτει περαιτέρω
ότι ως ημέρα συζητήσεως της υποθέσεως, για τον υπολογισμό της προθεσμίας
καταθέσεως και κοινοποιήσεως του δικογράφου των πρόσθετων λόγων εφέσεως,
νοείται εκείνη κατά την οποία εκφωνήθηκε
η υπόθεση και άρχισε η εκδίκαση αυτής,
ανεξάρτητα αν αυτή είναι η κατά τα άρθρα
226 παρ.1 και 498 παρ.1 του αυτού Κώδικα από το γραμματέα του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου αρχικώς ορισθείσα προς
συζήτηση ή μεταγενέστερη που προσδιορίσθηκε μετά από αναβολή ή ματαίωση
(βλ.ολΑΠ 27/2007 ΝοΒ 2007-1830, ΑΠ
1879/2006 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ»).
Στην προκείμενη περίπτωση η κρινόμενη από 22-5-2007 έφεση κατά της οριστικής υπ’αριθμ. 578/2007 αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας
που εκδόθηκε, κατ’ αντιμωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, δεδομένου
ότι κανένας από τους διαδίκους δεν επικαλείται, ούτε προκύπτει από τη δικογραφία επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης
πριν την άσκηση της εφέσεως, δεν είχε δε
μέχρι την κατάθεση της παρέλθει τριετία
(άρθ. 511, 513, 516, 517, 518 παρ.2, 520
παρ.1 και 18 παρ.2 του ΚΠολΔ.). Και μπορεί μεν η εκ των εφεσιβλήτων Α.Ν να αποβίωσε, κατά ως άνω, στις 26-11-2006, ήτοι
μετά τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον
του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και πριν τη
έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης,
πλην όμως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, ο εκκαλών δεν γνώριζε το θάνατο της αντιδίκου του.
Συνεπώς, κατά αναφερόμενα στη
νομική σκέψη δεν είναι άκυρη η έφεση, δεδομένου μάλιστα ότι, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα πιο πάνω, εμφανίστηκαν κατά τη
συζήτηση οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της
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αποβιώσασας διαδίκου, οι οποίοι και δήλωσαν ότι συνεχίζουν εκουσίως τη δίκη.
Περαιτέρω, αντίθετα με τους ισχυρισμούς των εφεσιβλήτων, ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα και οι πρόσθετοι λόγοι έφεσης, δεδομένου ότι το σχετικό δικόγραφο κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 19-5-2008 και αφού συντάχθηκε έκθεση, κοινοποιήθηκε στους εφεσίβλητους στις 20-5-2008 (βλ.σχετική επισημείωση του δικαστικού επιμελητή Γ.Τ σε
προσκομιζόμενο αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων), τριάντα και
πλέον ημέρες πριν από τη συζήτηση της
εφέσεως που έλαβε χώρα στις 13-11-2008.
Κατά τα αναφερόμενα και πιο
πάνω στη νομική σκέψη, δεν ασκεί έννομη επιρροή ότι η δικάσιμος της 13ης
-11-2008 δεν ήταν η αρχική, αλλά η μετά
από αναβολή. Επομένως πρέπει η έφεση και οι πρόσθετοι λόγοι να γίνουν τυπικά δεκτοί και ερευνηθούν περαιτέρω,
κατά την ίδια τακτική διαδικασία (άρθρο
533 παρ.1 ΚΠοΛΔ), ως προς το παραδεκτό και βάσιμο αυτών.
Από τις διατάξεις των άρθρων 7,
8, 9,10,11,14 και 18 του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου για εκδίκαση ορισμένης υπόθεσης καθορίζεται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς κατά το χρόνο της
ασκήσεως της αγωγής. Ο καθορισμός γίνεται από το Δικαστήριο με ελεύθερη κρίση για τη διαμόρφωση της οποίας λαμβάνεται υπόψη το αίτημα της αγωγής.
Ειδικότερα, στη περίπτωση του
άρθρου 11 περ.5 (δίκη για τη διανομή),
κρίσιμη είναι πάντοτε η συνολική αξία
των διανεμητέων πραγμάτων και όχι
μόνο η μερίδα του ενάγοντος ή του εναγομένου. Και τούτο διότι στη διανομή
αντικείμενο της δίκης είναι η κοινωνία,
της οποίας ζητείται η λύση και όχι το διαιρετό δικαίωμα της κυριότητας (βλ.και
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ΕφΛαρ 92/2006 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2006-304,
Κ.Παπαδόπουλου: Αγωγές εμπραγμάτου δικαίου, 1989, σελ. 451, Νίκα σε Ερμηνεία ΚΠολΔ Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα
2000 άρθρ.11 αριθμ. 5 σελ.44).
Περαιτέρω, με την ΥΑ (Δικ).
6914/1997, που ισχύει για τις δίκες, τα
εισαγωγικά δικόγραφα των οποίων κατατέθηκαν από την 1.1.1998 και εφεξής
(μέχρι Νοέμβριο του έτους 2000), ορίστηκε ότι στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα
του Μονομελούς Πρωτοδικείου υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να
αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία
του αντικειμένου τους είναι πάνω από
1.000.000 δρχ, δεν υπερβαίνει όμως
το ποσό των 8.000.000 δρχ, ενώ η καθ’
ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου καταλαμβάνει πλέον τις διαφορές από 8.000.000 δρχ και πέρα.
Επίσης, με βάση τη γενική αρχή
που θεσπίζουν η διάταξη του άρθρου
221 παρ.1 εδ.β του ΚΠολΔ και η διαχρονικού δικαίου διάταξη του άρθρ. 5 παρ.2
εδ.α του ΕισΝΚΠολΔ, σύμφωνα με την
οποία την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου
ορίζει ο νόμος που ισχύει το χρόνο που
εισάγεται η υπόθεση ενώπιον αυτού, για
την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΠολΔ
που καθορίζουν την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που ασκήθηκε η αγωγή
και συγκεκριμένα ο της κατάθεσης της
στη Γραμματεία του Δικαστηρίου (βλ.και
ΕφΛαρ 92/2006 οπ., αν., Β.Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ, τόμ.Α, εκδ. 1994 κάτω από
το άρθρο 14 αριθ. 5, σελ. 153).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών με το δεύτερο λόγο έφεσης εκθέτει ότι η συνολική αξία των προς διανομή κοινών ακινήτων ανέρχεται στο ποσό
12.559.070 δρχ. και ότι συνεπώς η υπό
κρίση αγωγή υπάγεται στην καθ’ ύλην
αρμοδιότητα του Πολυμελούς και όχι του
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Μονομελούς Πρωτοδικείου, στο οποίο εισήχθη προς εκδίκαση. Προς απόδειξη δε
του ισχυρισμού του αυτού προσκομίζει
το από 20-5-2005 έγγραφο του μεσιτικού γραφείου». «ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ MORAITIS REAL
ESTATE DEVELOPMENT.
Ο ως άνω λόγος έφεσης κρίνεται
απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος,
καθόσον στις 19-10-1999 που κατατέθηκε στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου η κρινόμενη αγωγή, η συνολική αξία των επίδικων ακινήτων ήταν και
κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου,
κατώτερη από το ποσό των 8.000.000
δρχ. Με το δεύτερο πρόσθετο λόγο (έφεσης) ο εκκαλών εκθέτει ότι η υπό κρίση
αγωγή έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθόσον, με τη ματαίωση της
συζητήσεως κατά τη δικάσιμο της 20ης
-2-2001, η υπόθεση επανήλθε προς συζήτηση με την από 22-2-2001 κλήση, χωρίς να εγγραφεί η αγωγή εκ νέου στα βιβλία διεκδικήσεων του οικείου Υποθηκοφυλακείου, κατ’ άρθρο 220 του ΚΠολΔ. Ο
λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον δεν στηρίζεται στο νόμο. Η
ως άνω διάταξη απαιτεί την εγγραφή της
αγωγής στα ως άνω βιβλία άπαξ και δη
εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κατάθεση της (προϋπόθεση που τηρήθηκε,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση) και όχι κάθε φορά
που επαναφέρεται η αγωγή με κλήση.
Από τις διατάξεις του προϊσχύσαντος του Αστικού Κώδικα αστικού δικαίου
αλλά και από τις διατάξεις των άρθρων
980, 981, 982, 984 επ., 994, 1113 και
1884 του ΑΚ, οι οποίες, κατά τα άρθρα 50
και 43 αντίστοιχα του ΕισΝΑΚ, εφαρμόζονται και στην κοινωνία μεταξύ συγκυρίων ή συγκληρονόμων επί του ίδιου πράγματος, η οποία δημιουργήθηκε πριν από
την εισαγωγή του ΑΚ (23-2-1946) και συ-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

νεχίζεται και μετά από αυτήν, συνάγεται
ότι ο κοινωνός (εξ αδιαιρέτου συγκύριος
και συννομέας), αν κατέχει ολόκληρο το
κοινό πράγμα, θεωρείται ότι κατέχει αυτό
και στο όνομα των λοιπών κοινωνών και
δεν μπορεί να αντιτάξει κατ’αυτών αποσβεστική ή κτητική παραγραφή (έκτακτη
χρησικτησία), προτού καταστήσει γνωστό
στους άλλους κοινωνούς ότι αποφάσισε
να νέμεται το κοινό πράγμα ολόκληρο ή
κατά ποσοστό μεγαλύτερο από τη μερίδα του αποκλειστικά στον όνομα του ως
κύριος και περάσει από τη γνωστοποίηση αυτή η προθεσμία της εν λόγω (αποσβεστικής ή κτητικής) παραγραφής (βλ.
και ΑΠ 117/2000 ΕλλΔνη 2000-1040,
ΑΠ 32/2000 ΕλλΔνη 2000-744, ΕφΛαρ
369/2002 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2002-454).
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο
802 του ΑΚ, κατά τη δικαστική διανομή
κάθε κοινωνός δικαιούται να απαιτήσει
να του πληρωθούν οι αξιώσεις που έχει
από την κοινωνία κατά των άλλων κοινωνών από το μέρος που περιέχεται 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, σε συνδυασμό με εκείνην του άρθρου 479 του
ΚΠολΔ, που ορίζει ότι στη δίκη διανομής, το δικαστήριο προσδιορίζει μεταξύ
των άλλων και τις απαιτήσεις κάθε κοινωνού από την κοινωνία, αλλά και με
τις διατάξεις των άρθρων 788-790 και
794 του ΑΚ, που εφαρμόζονται (όπως
και το άρθρ. 802) και στην συγκυριότητα (άρθρ. 1113 του ΑΚ), προκύπτει ότι
στη δίκη διανομής κοινού ακινήτου ο συγκύριος που έχει ενεργήσει δαπάνες σ’
αυτό δικαιούται να ζητήσει την πληρωμή τους από τους υπόλοιπους συγκυρίους, κατά την αναλογία της μερίδας του
καθενός, ή ακόμα και να ασκήσει και το
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δικαίωμα επίσχεσης, εφόσον οι δαπάνες έγιναν υπό τις προϋποθέσεις των ως
άνω άρθρων, μετά δηλαδή από απόφαση όλων ή της πλειοψηφίας των κοινωνών (συγκυρίων) ή από δικαστική απόφαση ή και χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές, εάν οι δαπάνες έγιναν για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου και για τη
συντήρηση του πράγματος, κατ’ άρθρο
788 παρ.2 του ΑΚ (βλ. και ΑΠ 280/1995
ΕλλΔνη 1997-1117, ΕφΠατρ 758/2004
ΑΧΑΝΟΜ 2005-94, ΕφΠειρ 942/2000
ΠΕΙΡΝΟΜΟΛ 2000-437, Κ.Παπαδόπουλου, Αγωγές εμπραγμάτου δικαίου,
1989 σελ. 444).
Γίνεται επίσης δεκτό ότι ο συγκύριος μπορεί να ζητήσει τις ανωτέρω δαπάνες στη δίκη διανομής, ακόμα και όταν
αυτές έγιναν χωρίς τις προαναφερθείσες
προϋποθέσεις, με τη συνδρομή όμως
των προϋποθέσεων της διοικήσεως αλλοτρίων (άρθρ. 730 επ. του ΑΚ) ή του
αδικαιολόγητου πλουτισμού, κατ’ άρθρο
904 επ. του ίδιου κώδικα (βλ.και ΕφΘεσσαλ 2583/2006, ΑΡΜ 2007-1150, Κ.Παπαδοπούλου, οπ.αν. σελ. 417).
Είναι όμως προφανές ότι ο σχετικός ισχυρισμός, που, σημειωτέον, μπορεί να προταθεί με ανταγωγή, παρεμπίπτουσα αγωγή ή ακόμα και με ένσταση
(βλ.Κ.Παπαδόπουλου, οπ.αν.σελ.444),
για να είναι ορισμένος και να μπορεί να
εξετασθεί από το Δικαστήριο πρέπει να
αναφέρει ότι συντρέχουν οι τελευταίες αυτές προϋποθέσεις, δηλαδή της διοικήσεως
αλλοτρίων ή του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, μη αναφοράς δηλ. των στοιχείων αυτών, ο εν λόγω
ισχυρισμός είναι απορριπτέος ως αόριστος (βλ. και ΕφΠειρ 942/2000 οπ.αν.).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
εναγόμενος και ήδη εκκαλών προέβαλε
νομότυπα κατά της αγωγής τις πιο κάνω
ενστάσεις: α) Ένσταση καταχρήσεως δι-
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καιώματος. Με την εν λόγω ένσταση ο
εναγόμενος επικαλέστηκε τα εξής: Ότι
ενώ ο ίδιος επιθυμούσε την εκούσια διανομή των κοινών ακινήτων, οι αντίδικοι
του αδιαφορούσαν γι’ αυτήν, επί πολλά
χρόνια, β)Ένσταση ιδίας κυριότητας επί
τιμήματος ενός από τα επίδικα ακίνητα
και δη επί εδαφικού τμήματος εμβαδού
250 τ.μ. που αποτελεί μέρος του υπό
στοιχ. 1α ακινήτου της αγωγής.
Προς θεμελίωση της εν λόγω ενστάσεως του επικαλέστηκε τα πιο κάτω
περιστατικά: Ότι το ως άνω εδαφικό τμήμα νέμεται αποκλειστικά αυτός πάνω
από 30 χρόνια φυτεύοντας οπωροφόρα δέντρα και περιποιούμενος αυτά, εν
γνώσει των αντιδίκων του και χωρίς εναντίωση τους και γ)Ένσταση επισχέσεως,
λόγω των δαπανών που πραγματοποίησε για τα κοινά ακίνητα.
Ειδικότερα με την ένσταση αυτή
επικαλέστηκε ότι το έτος 1980 κατασκεύασε με δικά του έξοδα στο ίδιο πιο πάνω
εδαφικό τμήμα που νεμόταν για λογαριασμό του, αποθήκη εμβαδού 17,85 τ.μ., για
την οποία δαπάνησε το συνολικό ποσό
των 2.000.000 δρχ. (αναγόμενο σε αξία
κατά το χρόνο προβολής της ενστάσεως).Ότι, επίσης, κατέβαλε το ποσό των
236.000 δρχ. για την αμοιβή του πολιτικού μηχανικού που κατάρτισε το σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα. Ζητούσε δε να
υποχρεωθούν οι αντίδικοι του, ταυτόχρονα με τη διανομή των κοινών ακινήτων,
να του καταβάλουν, ο καθένας το μερίδιο του, επί του ως άνω ποσού, άλλως
σε περίπτωση που διαταχθεί η πώληση
των ακινήτων με πλειστηριασμό να του
καταβληθεί το σχετικό ποσό από το εκπλειστηρίασμα, άλλως να προσδιοριστεί
απλώς το ποσό που δικαιούται να λάβει
για τις ως άνω δαπάνες.
Με την προσβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκαν η μεν πρώτη και τρί-
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τη ένσταση ως μη νόμιμες, ενώ η δεύτερη (ένσταση) ως αόριστη. Με τον τρίτο λόγο έφεσης ο εκκαλών παραπονείται για την απόρριψη ως μη νόμιμης της
ενστάσεως περί καταχρήσεως δικαιώματος. Ο λόγος αυτός κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον πράγματι τα
ως άνω περιστατικά που επικαλείται ο
εκκαλών, ακόμα και αν είναι αληθή, δεν
είναι ικανά να δικαιολογήσουν την εύλογη πεποίθηση ότι δεν επρόκειτο οι αντίδικοι του να ασκήσουν την αξίωση τους
και δεν καθιστά την άσκηση της αξίωσης αυτής προφανώς αντίθετη προς τα
ακραία αξιολογικά όρια του άρθρου 281
ΑΚ. Συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση που έκρινε τα ίδια δεν έσφαλε. Με
τον τέταρτο λόγο έφεσης ο εκκαλών βάλλει κατά του μέρους της προσβαλλόμενης απόφασης, με το οποίο απορρίφθηκε ως αόριστη η ένσταση ίδιας κυριότητας που προέβαλε.
Επί του λόγου αυτού λεκτέα τα πιο
κάτω: Σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην
αγωγή, αλλά και στις προτάσεις του εναγομένου-εκκαλούντος, αυτός, μετά το θάνατο του κοινού δικαιοπάροχου πατέρα
τους, κατέστη συννομέας των επίδικων
ακινήτων. Κατά τα αναφερόμενα δε και
πιο πάνω στη νομική σκέψη, η νομή που
ασκούσε επί των ακινήτων αυτών τεκμαιρόταν ότι ασκείτο και στο όνομα των λοιπών κοινωνών. Ο χρόνος της χρησικτησίας δεν μπορούσε να αρχίσει γι’ αυτόν,
προτού καταστήσει γνωστό στους άλλους
κοινωνούς ότι αποφάσισε να νέμεται το
κοινό πράγμα αποκλειστικά στο όνομα
του ως μοναδικός κύριος. Στο κείμενο των
προτάσεων του εναγομένου-εκκαλούντος
αναφέρεται, κατά τα άνω, προς θεμελίωση της ενστάσεως του, ότι το ως άνω,
αναφερόμενο εδαφικό τμήμα νέμεται αυτός πάνω από 30 χρόνια, εν γνώσει των
αντιδίκων του και χωρίς εναντίωση τους.
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Το περιστατικό όμως αυτό δεν αρκεί για να θεμελιώσει δική του αποκλειστική κυριότητα επί του κοινού ακινήτου, καθόσον μπορεί μεν οι αντίδικοι του να γνώριζαν ότι νέμεται το επίδικο ακίνητο, αλλά να
μην γνώριζαν ότι το νέμεται αποκλειστικά
για τον εαυτό του ως μοναδικός κύριος αντιποιούμενος και τη δική τους νομή επ’ αυτού. Έπρεπε λοιπόν να εκτίθεται στις προτάσεις του ενισταμένου ότι γνωστοποίησε

στους αντιδίκους του το γεγονός αυτό (της
αντιποίησης της νομής τους), καθώς και
το χρόνο που το έπραξε, ώστε να μπορεί
να αρχίσει γι’αυτόν η κτητική παραγραφή.
Συνεπώς το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε τα ίδια και απέρριψε
την ένσταση ως αόριστη, ορθά εφάρμοσε το νόμο. Μετά τα παραπάνω πρέπει να απορριφθεί και ο τέταρτος λόγος έφεσης.

188/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Στάθης Τζεφριός, Φοίβος Ράγκος).
Δίκη διανομής. Διπλός χαρακτήρας της. Αναγκαστική ομοδικία στη δίκη διανομής και
έφεση. Η έφεση απευθύνεται όχι μόνο κατά των αναγκαίων ομοδίκων-αντιδίκων του εκκαλούντος αλλά, με ποινή απαραδέκτου, κατά του αναγκαίου ομοδίκου-συνεναγομένου
στην πρωτόδικη δίκη. Όχι δεύτερη έφεση από τον ίδιο διάδικο κατά της ίδιας απόφασης ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο, εκτός αν η πρώτη απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. Αγωγή διανομής. Άσκηση πρώτης έφεσης κατά των αντιδίκων του εκκαλούντος
μόνο. Δεύτερη έφεση μόνο κατά του ομοδίκου. Απορρίπτονται αμφότερες. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 798,
799 ΑΚ και 480§3, 481 αριθ. 2, 482§1, 483
και 489 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η δίκη διανομής έχει διπλό χαρακτήρα, με την έννοια
ότι ο ενάγων είναι συγχρόνως και εναγόμενος, όπως επίσης κάθε εναγόμενος είναι
αντίδικος του συνεναγόμενου του, αφού
οποιοσδήποτε από τους εναγομένους
μπορεί μ’ αίτηση του, που δεν έχει χαρακτήρα ανταγωγής να ζητήσει τη διάπλαση της έννομης σχέσεως κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνον που επιδιώκεται με
την αγωγή και, σε περίπτωση παραδοχής
της, να αποβεί η δίκη σε βάρος του ενάγοντος ή και των λοιπών συνεναγομένων.
Στην αναγκαστική ομοδικία η
οποία προκύπτει στη δίκη για τη διαμονή, κατ’ απόκλιση από τα ισχύοντα για
την απεύθυνση της έφεσης στην αναγκα-

στική ομοδικία μόνο κατά των αναγκαίων ομοδίκων-αντιδίκων του εκκαλούντος, ενόψει του ότι αναγκαία καθίσταται η εναγωγή όλων των κοινωνών κατ’
άρθρο 478ΚΠολΔ, η έφεση που ασκείται από τον εναγόμενο πρέπει ν’ απευθύνεται, με ποινή απαραδέκτου, και κατά
συνεναγομένου και αναγκαίου ομοδίκου στη πρωτόδικη δίκη (517 εδ.β΄) (βλ.
Ολ.ΑΠ 321/1983 ΝοΒ 31, 1575, ΟλΑΠ
63/1981 ΝοΒ 29, 1257, ΑΠ 300/2004 ΕλλΔνη 46(2005), 1062, ΕρμΚΠολΔ Βασ.
Βαθρακοκοίλη υπ’ άρθρο 517 αρ.16).
Περαιτέρω, ναι μεν κατά το άρθρο
514 του ΚΠολΔ δευτέρα έφεση από τον
ίδιο διάδικο κατά της ίδιας αποφάσεως
ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται, πλην η απαγόρευση αυτή δεν
ισχύει, όταν η πρώτη έφεση απορρίφθη-
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κε ως απαράδεκτη, κατά τη διάταξη του
άρθρου 517 παρ.2 του ΚΠολΔ οπότε στη
περίπτωση αυτή, που η πρώτη έφεση δεν
έχει απευθυνθεί κατά όλων των αναγκαίων ομοδίκων, υπάρχει δικονομικό εμπόδιο
στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να εξετάσει
την δικονομική και ουσιαστική βασιμότητα
της εφέσεως .Επομένως η δεύτερη έφεση, που απευθύνεται κατά όλων των ομοδίκων, είναι παραδεκτή (βλ.ΑΠ 579/1996
ΕλλΔνη 39 (1998), 573 Η έφεση Σαμουήλ Σαμουήλ έκδοση 2003§165 σελ.62).
Στη προκειμένη περίπτωση εισάγεται για συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο α) η από 30.10.2005 και αριθμό κατάθεσης 148/2007 έφεση του Α.Π και Ε.Θ
κατά της Α.Ζ και της υπ’αριθ. 503/2004
οριστικής απόφασης του Μον.Πρωτοδικείου Λευκάδος η οποία δέχθηκε την από
8.7.2001 αγωγή διανομής της ως άνω
ενάγουσας και ήδη εφεσίβλητης κατά
των εναγομένων Α.Π, Ε.Θ και ήδη εκκαλούντων και κατά της Ε.Μ και απέρριψε
ως ουσία αβάσιμη την από 1.11.2001
ασκηθείσα ανταγωγή των εναγομένων
και ήδη εκκαλούντων κατά της ενάγουσας-αντεναγομένης και ήδη εφεσίβλητης και της αντεναγομένης Ε.Μ η οποία
δεν είναι διάδικος στο δικόγραφο αυτό.
Η έφεση αυτή κατατέθηκε στις 8.6.2006
στο εκδόν την απόφαση Δικαστήριο και
προσδιορίσθηκε με επιμέλεια της εφεσίβλητης για τη δικάσιμο της 1ης Νοεμβρίου 2007 όπως προκύπτει από την υπ’
αριθ. 148/2007 πράξης προσδιορισμού.
Β)Εισάγεται επίσης για συζήτηση
και η από 9.6.2006 έφεση των ιδίων ως
άνω εκκαλούντων κατά της ιδίας ως άνω
αποφάσεως και κατά της ετέρας εναγομένης στη πιο πάνω αγωγή και ομοδίκου
τους Ε.Μ, δευτέρας αντεναγομένης και
ήδη εφεσίβλητης την οποία δεν είχαν περιλάβει στο πρωτοδικόγραφο. Η έφεση
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αυτή προσδιορίσθηκε μ’ επιμέλεια τους
για συζήτηση για τη δικάσιμο την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας για
την οποία αναβλήθηκε η πρώτη έφεση
των εκκαλούντων κατά της ενάγουσας
αντιδίκου τους Α.Ζ και οι οποίες συνεκφωνήθηκαν στην παραπάνω δικάσιμο.
Σύμφωνα με τις σκέψεις που προηγήθηκαν μεταξύ των διαδίκων αυτών
στη δίκη διανομής υπάρχει αναγκαστική
ομοδικία και η έφεση πρέπει ν’ απευθύνεται εναντίον όλων των ομοδίκων της
πρωτοδίκου δίκης και όχι μόνον εναντίον του αντιδίκου του εκκαλούντος όπως
έγινε με το δικόγραφο της πρώτης έφεσης των εκκαλούντων το οποίο απευθύνετο μόνο κατά της αντιδίκου του ενάγουσας στο πρώτο βαθμό Α.Ζ.
Επομένως, η πρώτη έφεση των
εναγομένων-αντεναγομένων και ήδη εκκαλούντων Α.Π και Ε.Θ στρεφομένη μόνον
κατά της αντιδίκου τους Α.Ζ είναι απαράδεκτη. Η μεταγενέστερη άσκηση της δευτέρας εφέσεως και κατά της ομοδίκου τους
ΕΜ με ξεχωριστό δικόγραφο και για τα ίδια
κεφάλαια της εκκαλουμένης δεν θεραπεύει
το απαράδεκτο της πρώτης έφεσης ούτως
ώστε να δικαιολογήσει την εκ μέρους τους
άσκηση της δευτέρας έφεσης.
Και τούτο διότι, έπρεπε τη δευτέρα έφεση να την απεύθυναν και κατά της
αντιδίκου τους Α.Ζ για να είναι παραδεκτή και για να ερευνηθεί για τη νομική και
ουσιαστική βασιμότητα της, σύμφωνα με
όσα αναπτύχθηκαν στη μείζονα έφεση
(στρεφόμενη κατά της Ε.Μ) δεν έχει κοινοποιηθεί στην εφεσίβλητη της πρώτης
έφεσης, Α.Ζ για να λάβει γνώση. Μετά
απ’αυτά, οι υπό κρίση εφέσεις πρέπει ν’
απορριφθούν ως απαράδεκτες και κατά
τις βάσιμες αιτιάσεις της παρισταμένης
διαδίκου, εφεσιβλήτου στη πρώτη έφεση
Α.Ζ με τον πρώτο λόγο της εφέσεως της.
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251/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χαραλάμπους Παναγ.Παπούλιας, Γεώργιος Ηλιόκαυτος,
Γιάννης Κρηνίδης).
Αν το δικόγραφο είναι ελλειπές ως προς τα στοιχεία της ενεργητικής ή παθητικής νομιμοποίησης, η αγωγή είναι αόριστη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ζήτημα αν,
και με ποιόν αντίδικο και για ποιό θέμα θα γίνει δίκη, δεν επιτρέπεται να εξαρτηθεί από
οποιαδήποτε αίρεση. Η άσκηση της αγωγής είναι συνεπώς ανεπίδεκτη αιρέσεως (219
παρ.1 ΚΠολΔ). Απαγορεύεται η διαζευκτική ή επικουρική εναγωγή γιατί το πρόσωπο του
δικαιούχου εναγωγής και το πρόσωπο του υπόχρεου εναγομένου πρέπει να είναι ορισμένο και θετικό και να συνάπτεται με τα πραγματικά περιστατικά που δικαιολογούν την
ιδιότητα αυτού ως ενάγοντος ή εναγομένου. Διαζευκτική εναγωγή. Έννοια. Περιστατικά.

Αν το δικόγραφο της αγωγής είναι
ελλειπές ως προς τα στοιχεία της ενεργητικής ή παθητικής νομιμοποιήσεως,
η αγωγή είναι αόριστη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εξάλλου κάθε δίκη
έχει ανάγκη ενός επαρκώς ασφαλούς θεμελίου. Από τον αντίδικο και το δικαστήριο δεν μπορεί να αξιωθεί να αποδοθούν
σε ένα δικαστικό αγώνα, το αντικείμενο
και οι διάδικοι του οποίου δεν είναι κατά
τρόπο θετικό εκ των προτέρων προσδιορισμένα. Το ζήτημα αν, με ποιον αντίδικο και για ποιο θέμα θα γίνει δίκη, δεν
επιτρέπεται να εξαρτηθεί από οποιαδήποτε αίρεση. Η τελευταία ανατρέπει την
απαιτούμενη ασφάλεια και βεβαιότητα της διαδικασίας. Η άσκηση της αγωγής είναι συνεπώς ανεπίδεκτη αιρέσεως. Η ανεπίτρεπτη προσθήκη αιρέσεως σε επιτευκτική διαδικαστική πράξη,
όπως είναι η αγωγή, καθιστά την τελευταία αόριστη και εντεύθεν απαράδεκτη.
Το ανεπίτρεπτο προσθήκης αιρέσεως
στην αγωγή εκφράζεται και στον κανόνα που διατυπώνει η διάταξη του άρθρου
219 §1 του ΚΠολΔ (ΕφΑθ 7138/2003
ΕλλΔνη 45.819, ΕφΑθ 11546/1995 ΕλλΔνη 41.162).

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 68, 74, 75, 79, 118,
216§1. 218 και 219 ΚΠολΔ συνάγεται ότι
δεν επιτρέπεται η διαζευκτική ή επικουρική εναγωγή, γιατί το πρόσωπο του δικαιούχου ενάγοντος και του υπόχρεου
εναγόμενου πρέπει να είναι ορισμένο και
θετικό και να συνάπτεται με τα πραγματικά περιστατικά που δικαιολογούν την
ιδιότητα αυτού ως ενάγοντος ή εναγομένου. Διαζευκτική εναγωγή υπάρχει όταν
ενάγουν ή ενάγονται περισσότερα πρόσωπα χωρίς να προσδίδεται σ’ ένα από
αυτά, κατά τρόπο οριστικό ή θετικό, η ιδιότητα του ενάγοντος ως δικαιούχου από
την έννομη σχέση της δίκης, επικουρική δε εναγωγή υπάρχει όταν ο δεύτερος και οι επόμενοι ενάγοντες ασκούν
την αγωγή σε περίπτωση απόρριψης
αυτής ως προς τον πρώτο εξ αυτών.
Και στις δύο περιπτώσεις δεν πρόκειται
περί ενεργητικής ομοδικίας των άρθρων
74 επ.ΚΠολΔ, καθόσον οι ενάγοντες αυτοί δεν έχουν κοινό δικαίωμα, ούτε φέρονται ως αυτοτελώς δικαιούχοι έναντι
των εναγομένων, αλλά υπάρχει αμφιβολία ως προς αυτούς.
Επομένως, επί διαζευκτικής ή επι-
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κουρικής εναγωγής, περισσοτέρων προσώπων, ως εναγομένων, η αγωγή είναι
απαράδεκτη λόγω ακυρότητας του δικογράφου της που δημιουργείται επί της διαζευκτικής μεν εναγωγής, από την πλήρη αοριστία της αγωγής, ως προς το πρόσωπο του διαδίκου, επί δε της επικουρικής εναγωγής, διότι πρόκειται περί ασκήσεως αγωγής υπό την αίρεση της απορρίψεως αυτής ως προς τον κυρίως ενάγοντα, η οποία δεν επιτρέπεται (βλ.σχετ.
ΑΠ 1208/2008 ΤΝΠ-ΔΣΑ, ΑΠ 1607/2000
ΕλλΔνη 42.669, ΑΠ 1371/1990 ΕλλΔνη
33.806, ΑΠ 1438/1979 ΝοΒ 28.1041, ΕφΑθ
5424/2006 ΤΝΠ-ΔΣΑ, ΕφΔωδ 208/2004
αδημ., ΕφΑθ 1833/2000 ΕλλΔνη 42.1355).
Στην προκειμένη περίπτωση
οι ενάγοντες ισχυρίζονται με την από
18.3.2005 αγωγή τους, κατ’ εκτίμηση του
δικογράφου της από το Δικαστήριο, ότι ο
πρώτος εξ αυτών είναι κύριος του οικοπέδου συνολικής έκτασης τουλάχιστον
4.000 τ.μ., κειμένου στη θέση «Ρικάκη»
της περιοχής «Καλαμογδαρτέϊκα» Βραχνεϊκων Πατρών, το οποίο έχει αποκτήσει με πρωτότυπο τρόπο, δυνάμει έκτακτης χρησικτησίας, νεμόμενος αυτό συνεχώς και αδιαλείπτως πλέον των 40
ετών, άλλως ότι όλοι οι ενάγοντες έχουν
καταστεί συγκύριοι αυτού λόγω κληρονομικής διαδοχής. Ότι ακολούθως τμήματα του ως άνω ακινήτου, πλέον των
100 τ.μ. και 70 τ.μ., καταλήφθηκαν από
τους τέσσερις πρώτους εναγομένους, εκ
των οποίων ο πρώτος και δεύτερος φέρεται να έχουν αγοράσει από τον με στοιχείο Α3 εναγόμενο Γ.Π., δυνάμει του υπ’
αριθ. 2974/1985 πωλητηρίου συμβολαίου, ακίνητο εκτάσεως 320 τ.μ., στο οποίο
και ανήγειραν μία διώροφη οικοδομή, με
αποτέλεσμα ο ενάγων, άλλως όλοι οι ενάγοντες να υποστούν ζημία λόγω της ανωτέρω κατάληψης, ποσού 88.041 ευρώ,
ζημία λόγω μείωσης της αξίας του ακινή-
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του ενός ποσού 880.411 ευρώ, καθώς και
ηθική βλάβη, η αποκατάσταση της οποίας ανέρχεται σε 6.000 ευρώ. Ότι οι λοιποί εναγόμενοι ανήγειραν παράνομα οικοδομή σε έτερο τμήμα του ως άνω ακινήτου, εκτάσεως 70 τ.μ., με συνέπεια να
αποκλείσουν την είσοδο των εναγόντων
στο ακίνητο τους και να τους προξενήσουν ζημία ύψους 88.041 ευρώ, καθώς
και ζημία, λόγω μείωσης της αξίας του
ακινήτου τους, ποσού 880.411 ευρώ, ότι
οι εναγόμενοι διέρχονται μέσω του ανωτέρω ακινήτου του και προσβάλλουν την
επ’ αυτού κυριότητα του.
Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητούν
να αναγνωρισθεί ο πρώτος των εναγόντων κύριος του περιγραφομένου ως
άνω ακινήτου, μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, άλλως και επικουρικά, να αναγνωρισθούν όλοι οι ενάγοντες συγκύριοι αυτού, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να
αποδώσουν τα αναφερόμενα στο ιστορικό της αγωγής καταληφθέντα τμήματα
του ως άνω ακινήτου στον πρώτο ενάγοντα, άλλως σε όλους τους ενάγοντες,
κατά το κληρονομικό μερίδιο και ποσοστό
συγκυριότητας εκάστου και να παύσουν
κάθε προσβολή της κυριότητας και της
νομής τους επί του επιδίκου στο μέλλον.
Επίσης ζητούν να υποχρεωθούν
οι εναγόμενοι, εις ολόκληρον έκαστος, να
καταβάλουν στους ενάγοντες, ως αποζημίωση, το συνολικό ποσό των 1.936.904
ευρώ και το ποσό των 6.000 ευρώ στον
πρώτο ενάγοντα, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, να αναγνωρισθεί
η ακυρότητα του αναφερομένου στην αγωγή πωλητηρίου συμβολαίου, να διαταχθεί
η επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση τους, να αναγνωρισθεί ότι
θανόντος του πρώτου ενάγοντος η αγωγή
(και τα αιτήματα της) κληρονομείται από
τους δικαιοδόχους του ή τους κληρονόμους του και να καταδικαστούν οι αντίδι-
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κοι στη δικαστική τους δαπάνη.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αγωγή, εφόσον με αυτή
ζητείται να αναγνωρισθεί ο πρώτος των
εναγόντων αποκλειστικός κύριος, άλλως
και επικουρικά όλοι οι ενάγοντες συγκύριοι του επιδίκου ακινήτου και να διαταχθεί
η απόδοση αυτού στον πρώτο ενάγοντα,
άλλως σε όλους τους ενάγοντες, είναι προ-

έχοντως αόριστη στο σύνολο της, διότι περιέχει επικουρική εναγωγή, η οποία στην
πραγματικότητα αποτελεί εναγωγή υπό
αίρεση, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με όσα
αναφέρθηκαν στην μείζονα νομική σκέψη,
να τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη,
τούτο δε ανεξαρτήτως του μη ορισμένου
επίσης τόσο του περιεχομένου όσο κα των
επιμέρους αιτημάτων της.

256/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Κότσιφας, Γεώργιος Βλαχαντώνης).
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή. Απορρίπτεται η αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Ο ερημοδικασθείς μπορεί να ασκήσει έφεση, να καταβάλει το δικαστικό ένσημο και τότε εξαφανίζεται η απόφαση που τον δίκασε ερήμην. Τιμή και υπόληψη του ατόμου. Προσβολή της. Δικαιώματα του προσβληθέντος και σχετική αγωγή του. Αν η προσβολή είναι και
υπαίτια, τότε επιδικάζεται και αποζημίωση για ηθική βλάβη. Ο άδικος χαρακτήρας όμως
για την προσβολή ή εξύβριση αίρεται όταν ο προσβολέας προβαίνει σε δυσφημιστικές
ή υβριστικές εκδηλώσεις από δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Τέτοιο ενδιαφέρον απορρέει
και από την ελευθερία του τύπου που προστατεύεται και από το Σύνταγμα. Ιδίως αυτό είναι επιτρεπτό για πρόσωπα που κατέχουν δημόσια αξιώματα. Ευθύνη εκδότη ή διευθυντή της σύνταξης. Πότε υπάρχει. Ο εναγόμενος μπορεί να προτείνει τις ενστάσεις ότι το
δημοσίευμα είναι αληθινό και η δημοσίευση του έγινε με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του κοινού καθώς και της καταχρηστικότητας του δικαιώματος. Περιστατικά.

Σε περίπτωση που ο ενάγων δεν
προκαταβάλλει το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου η αγωγή του απορρίπτεται ως ουσιαστικά αβάσιμη. Ο ενάγων που παρέλειψε πρωτοδίκως την καταβολή του δικαστικού ένσημου μπορεί
ν’ ασκήσει έφεση κατά της ερήμην αυτού εκδοθείσας απορριπτικής της αγωγής του αποφάσεως, από την δημοσίευση αυτής, σύμφωνα με τη διάταξη της
§1 εδ.β του άρθρου 513ΚΠολΔ, όπως
αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση της
με το άρθρο3§18 του Ν.2207/1994, ο
οποίος προς αποτροπή πολλαπλών ερμηνευτικών προσεγγίσεων στο επίπε-

δο των ειδικών διαδικασιών, ιδίως μετά
το ν.2145/1993 σε σχέση με τις ερήμην
αποφάσεις, κατήργησε τις διακρίσεις μεταξύ εκείνων που εκδόθηκαν στη πρώτη
και σε μεταγενέστερη συζήτηση και όρισε πλέον γενικώς, χωρίς διακρίσεις ότι
κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ερήμην, έφεση επιτρέπεται από την
δημοσίευση τους και προ της παρόδου
την προθεσμία ασκήσεως της ανακοπής ερημοδικίας (ΕφΑθ 1589/2005 ΕλλΔνη 2006, 241, ΕφΑθ 1601/2001, 915
ΕφΑθ 5906/99 ΕλλΔνη 2001, 783, ΕφΑθ
4687/2000 ΕλλΔνη 41 (2000), 1682).
Η νομότυπη και εμπρόθεσμη
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άσκηση εφέσεως όταν συνοδεύεται από
την καταβολή του δικαστικού ενσήμου,
συνεπάγεται την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης και νέα συζήτηση της
υποθέσεως ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, καθόσον το ένδικο μέσο
της εφέσεως ασκείται και προς διόρθωση των σφαλμάτων των διαδίκων, όπως
επί μη καταβολής από τον ενάγοντα του
νόμιμου δικαστικού ενσήμου.
Κατά την νέα αυτή συζήτηση ο
ενάγων δικαιούται να προτείνει όλους
τους πραγματικούς ισχυρισμούς, τους
οποίους και πρωτοδίκως μπορούσε
να προτείνει, χωρίς να δεσμεύεται από
τους περιορισμούς του άρθρου 527 αρ.3
ΚΠολΔ (Σαμουήλ Η έφεση 2003, §236,
112, ΟλΑΠ 624/72 ΝΟΒ 21, 21 ΕφΘεσ
3294/88 Αρμ 43, 559, ΕφΑθ 5906/99
ΕλλΔνη 2001, 783, ΕφΑθ 5983 2004,
535 Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας,
Χαρούλα Απαλαγάκη τόμος 2Α έκδοση
2008 σελ.448 αρ. 49, 50, 51).
Από τα άρθρα 57 εδ. α΄, 59 εδ α΄
και 932 ΑΚ σε συνδυασμό και προς τα
άρθρα 361, 362, 363, και 367 ΠΚ, συνάγονται τα εξής: όποιος παράνομα προσβάλλεται στην προσωπικότητα του, νοούμενη ως το προστατευόμενο από το
Σύνταγμα (άρθρο 2§1) πλέγμα των αξιών που απαρτίζουν την ηθική υπόσταση του ανθρώπου, και ειδικότερα προσβάλλεται, στην προστατευόμενη από
το Σύνταγμα (άρθρο 5 §2 και 9 §1), από
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ, Ν.Δ.53/197
αριθ.8) και από Διεθνές Σύμφωνο για
τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
(ΔΣΑΠΔ ν.2462/1997, αρθρ.17 και 22),
η τιμή του ή την υπόληψη του και μάλιστα εκείνη που σχετίζεται με την ιδιωτική ή την οικογενειακή ζωή του, με συκοφαντία ή δυσφήμηση ή εξύβριση, έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβο-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

λή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
Σε περίπτωση που η προαναφερόμενη προσβολή υπήρξε και υπαίτια,
το δικαστήριο μπορεί επί πλέον, αφού
λάβει υπόψη το είδος της προσβολής
να καταδικάσει τον προσβολέα να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που
έχει προσβληθεί. Ο άδικος όμως χαρακτήρας της προσβολής με δυσφήμηση
ή εξύβριση αίρεται σε περίπτωση που ο
προσβολέας προβαίνει σε δυσφημιστικές ή υβριστικές εκδηλώσεις από δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Τέτοιο ενδιαφέρον απορρέει και από την προστατευμένη από το Σύνταγμα (αρθ.14), από την
ΕΣΔΑ (άρθρο 10) και από το ΔΣΑΠΔ
(άρθρο 19), ελευθερία του τύπου, όσον
αφορά τη δημοσίευση ειδήσεων και γεγονότων σχετικά με τη συμπεριφορά φυσικών προσώπων, ιδίως δε αυτών που
ασκούν δημόσιο λειτούργημα, και κατέχουν αξιώματα, διότι ευλόγως ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο.
Παρέπεται, ότι μέσα στα πλαίσια
αυτά επιτρέπεται η δια του τύπου δημοσίευση προς πληροφόρηση, ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού, δυσμενών κρίσεων ή μειωτικών αξιολογήσεων, ακόμη και οξεία κριτική, των προσβεβλημένων ως άνω προσώπων που
ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή κατέχουν
δημόσιο αξίωμα.
Επίσης τα ως ανωτέρω συνδεόμενα με τον τύπο πρόσωπα μπορούν να
προβαίνουν σε αντίστοιχη δημοσίευση
για πληροφόρηση, ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού ακόμη και οξεία κριτική ή δυσμενείς χαρακτηρισμούς σε βάρος των ως άνω προσώπων ή ομάδων.
Ωστόσο η προαναφερόμενη άρση
του άδικου χαρακτήρα της προσβολής με
δυσφήμηση ή εξύβριση ανατρέπεται, αν
από τον τρόπο που έλαβαν χώρα οι δυσφημιστικές ή υβριστικές εκδηλώσεις προκύ-
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πτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή σκοπός
εκφράσεως καταφρονήσεως από τον προσβολέα προς εκείνον που προσβάλλεται.
Εξάλλου από τις διατάξεις του
άρθρου μόνου παρ.1 και 3 εδαφ.στ΄
ν.1178/1981, που προβλέπουν περιπτώσεις αστικής αντικειμενικής ευθύνης, συνάγονται τα εξής Ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου έχει υποχρέωση σε χρηματική ικανοποίηση για την βλάβη που υπαιτίως προξενήθηκε με καταχωρισμένο στο ως άνω
έντυπο κάποιο προσβλητικό της τιμής ή
της υπολήψεως κάθε ατόμου δημοσίευμα, έστω και αν η κατά τα άρθρα 914 και
932 ΑΚ υπαιτιότητα συντρέχει στο συντάκτη, εφόσον αυτός είναι γνωστός, ή αν ο
συντάκτης είναι άγνωστος, στον εκδότη
ή τον διευθυντή συντάξεως του έντυπου.
Υπό ανάλογες δε προϋποθέσεις όμοια ευθύνη φέρει ο εκδότης ή ο διευθυντής συντάξεως του εντύπου, μόνον όμως εφόσον
ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος. Τόσο δε από
το γράμμα, όσο και από το πνεύμα και το
σκοπό αυτών των διατάξεων συνάγεται
περαιτέρω ότι η προαναφερόμενη αστική
αντικειμενική ευθύνη των προμνημονευομένων προσώπων δεν αποκλείει την κατά
τις γενικές διατάξεις αστική υποκειμενική
ευθύνη των ίδιων προσώπων (ΑΠ 389/04
ΕλλΔνη 46, 1715 ΑΠ 346/04 ΕλλΔνη 46,
1486, ΑΠ 825/03 ΕλλΔνη 2003 987, ΑΠ
854/02 ΕλλΔνη 44, 1368, ΑΠ 1267/2003
ΕλλΔνη 46(2005), 488, ΑΠ 167/2000 ΕλλΔνη 41(2000), 775, ΕφΑθ 6277/99 ΕλλΔνη 41 (2000), 1431, ΕφΑθ 2768/03 ΕλλΔνη 46, 244.
Περαιτέρω δεν στοιχειοθετείται
τέτοιο δικαιολογημένο ενδιαφέρον μ’
αποτέλεσμα να μην αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της εξυβριστικής ή δυσφημιστικής πράξης του δημοσιογράφου όταν
το συγκεκριμένο δημοσίευμα του υπερβαίνει το αντικειμενικά αναγκαίο μέτρο
για την ικανοποίηση του δικαιολογημέ-
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νου ενδιαφέροντος προς ενημέρωση του
κοινού με βάση αληθινά και όχι ψευδή ή
παραπλανητικά γεγονότα.
Τούτο συμβαίνει ιδίως όταν ο δημοσιογράφος δεν φρόντισε προηγουμένως να εξακριβώσει την αλήθεια των δυσφημιστικών γεγονότων, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιβεβλημένο μέσο
ασκήσεως του έργου του το δημοσίευμα με το οποίο παραδίδεται σε δημόσια
ανυποληψία το πρόσωπο που συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα.
Στην περίπτωση αυτή υπάρχει,
προφανής δυσαναλογία μεταξύ της κοινωνικής αποστολής του τύπου για τη σωστή
ενημέρωση της κοινής γνώμης με βάση
πραγματικά γεγονότα και της βλάβης η
οποία προκαλείται στη τιμή και την υπόληψη του θιγομένου (ΑΠ 1724/99 ΠχρΝ
795, ΑΠ 1147/98 ΠοινΧρ ΜΘ665, ΕφΑθ
6234/2002 ΕλλΔνη 44 (2003), 564).
Η εναγόμενη με τις προτάσεις της
αρνείται την υπαιτιότητα της ισχυριζόμενη α) ότι το δημοσίευμα είναι αληθές για
τον ενάγοντα και έγινε με αποκλειστικό
σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση
του αναγνωστικού κοινού και για τη διαφύλαξη και προστασία νομίμου δικαιώματος και έγινε από το δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Ο ισχυρισμός αυτός συνιστά νόμιμη ένσταση στηριζόμενη στις
διατάξεις του άρθρου 367 ΠΚ και πρέπει
να ερευνηθεί κατ’ουσίαν β) ότι η αξίωση
του ενάγοντος να του επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση γι’αποκατάσταση της
ηθικής βλάβης που υπέστη από το επίδικο δημοσίευμα είναι καταχρηστική ως
υπερβαίνουσα τα διαγραφόμενα από το
άρθρο 281 ΑΚ όρια γιατί το δημοσίευμα
είναι αληθές για το πρόσωπο του και ο
τίτλος της δημοσιευθείσας είδησης είχε
σκοπό την διαφύλαξη και προστασία νόμιμου δικαιώματος και έγινε από δικαιολογημένο ενδιαφέρον που πηγάζει από
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την προστατευόμενη από το σύνταγμα
και τους νόμους ελευθερία και κοινωνική
αποστολή του τύπου. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος στηριζόμενος στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ και πρέπει να
ερευνηθεί κατ’ ουσίαν.
Από τις ένορκες καταθέσεις των
μαρτύρων που εξετάσθηκαν ενώπιον του
Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέχονται στα προσκομιζόμενα πρακτικά, απ’όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδεικνύονται κατά
τη κρίση του Δικαστηρίου, τ’ ακόλουθα: Στις
7.11.02 η εναγόμενη ως ιδιοκτήτρια της καθημερινής εφημερίδας του Ν. Ηλείας με την
επωνυμία «ΠΡΩΤΗ» της οποίας τυγχάνει
και εκδότρια δημοσίευσε στη πρώτη(1η)
σελίδα και σε ολόκληρη την 13 σελίδα της
το εξής κείμενο, (σελ.1η ): ΄΄ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 35 ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΓΙΑ ΜΑΣΤΡΩΠΕΙΑ΄΄.
Στο ακροατήριο του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών θα
εισαχθεί προς εκδίκαση ύστερα από παραπεμπτικό βούλεμα που εξέδωσε σε
πρόσφατη συνεδρίαση του το Συμβούλιο
Πλημ/κων Αμαλιάδος μεγάλη υπόθεση
μαστρωπείας. Σ’αυτήν εμπλέκονται συνολικά 35 άτομα που θα καθίσουν στο
εδώλιο για ν’αντιμετωπίσουν ποικιλία κατηγοριών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση οι κατηγορούμενοι κατοικούν και έχουν αναπτύξει τις δραστηριότητες για τις οποίες
οδηγούνται στο δικαστήριο, σ’ ολόκληρη
την Ελληνική Επικράτεια. Στα Χανιά, τα
Φάρσαλα……την Αμαλιάδα». (σελ.13).
«ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ 35 ΑΤΟΜΑ
ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣΤΡΩΠΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΞΕΔΙΔΑΝ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.
Τον δρόμο για το ακροατήριο
παίρνει η υπόθεση μαστρωπείας που
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απασχολούσε τα τελευταία δύο χρόνια
τις Αστυνομικές και Δικαστικές αρχές τις
Αμαλιάδος…
Στην πρόσφατη συνεδρίαση το
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αμαλιάδας εξέδωσε βούλεμα με το οποίο παραπέμπονται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών
να δικασθούν 35 άτομα για πράξεις που
έλαβαν χώρα το χρονικό διάστημα των
ετών 1997-1998. Συγκεκριμένα παραπέπονται…ο Χ.ΓΔ (ενάγων) από την Αμαλιάδα γιατί απασχόλησε στο κατάστημα
του αλλοδαπές χωρίς άδεια εργασίας…
(ακολουθούν άλλα ονόματα με τις αποδιδόμενες σ’ αυτούς πράξεις).
Όπως προκύπτει από το δημοσίευμα που προσκομίζεται της εφημερίδας «ΠΡΩΤΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΛΕΙΑΣ» εκδότρια και ιδιοκτήτρια της
οποίας είναι η εναγόμενη μεταφέρεται
ως είδηση στο φύλλο που κυκλοφόρησε στις 7.11.2002 από άγνωστο συντάκτη για την υπόθεση μαστροπείας που
απασχόλησε τις Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές και στην οποία εμπλέκονται άτομα απ’ όλη την Ελλάδα, το αποτέλεσμα της δικαστικής έρευνας ήτοι το
βούλεμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αμαλιάδος με το οποίο παραπέμπονται για να δικαστούν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών 35 άτομα τα οποία αναφέρει ονομαστικά και την πράξη για την οποία κατηγορείται καθένας. Ειδικά για τον ενάγοντα αναφέρει: Ο Χ.Γ.Δ. από την Αμαλιάδα γιατί απασχόλησε στο κατάστημα
του αλλοδαπές χωρίς άδεια εργασίας».
Τ’ ανωτέρω γεγονότα είναι αληθινά και ουδέν ψευδές και συκοφαντικό ανεγράφη, αφού έγινε αναφορά του βουλεύματος και μόνο για την υπόθεση που απασχόλησε τις Δικαστικές Αρχές, προς πληροφόρηση του αναγνωστικού κοινού, ως
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είχε υποχρέωση η εναγομένη στα πλαίσια
της νόμιμης ειδησεογραφίας που υπηρετούσε και της ελευθεροτυπίας του τύπου
ως ιδιοκτήτριας και εκδότριας της ως άνω
εφημερίδας. Ο τίτλος που χρησιμοποίησε
΄΄΄παραπέμπονται με βούλεμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αμαλιάδος 35
στο εδώλιο για μαστρωπεία΄΄ στη σελίδα
(1η )και «κατηγορούνται ότι εξέδιδαν αλλοδαπές γυναίκες» στη σελίδα (13η ) δεν
αναφερόταν στον ενάγοντα αφού ουδεμία
μνεία γίνεται σ’αυτόν ότι κατηγορείται για
μαστροπεία.
Αντίθετα, από την ανάγνωση του
δημοσιεύματος προκύπτει σαφώς ότι
σύμφωνα με το βούλεμα αυτός παραπέμπεται μόνο γι’απασχόληση στο κατάστημα του αλλοδαπών γυναικών χωρίς άδεια εργασίας, χωρίς περαιτέρω
κανένα υπαινιγμό ή άλλη αναφορά στο
όνομα του για εμπλοκή σε κύκλωμα μαστρωπείας. Επίσης δεν μεταφέρεται με
το δημοσίευμα αυτό στο αναγνωστικό
κοινό αναληθή είδηση για το πρόσωπο
του που είναι ικανή να βλάψει την υπόληψη του. Ακόμα δεν περιέχεται συκοφαντικός ισχυρισμός στο επίμαχο δημοσίευμα για τον ενάγοντα ούτε διαδίδεται δυσφημιστικό γεγονός για το πρόσωπο του. Επί πλέον δεν χρησιμοποιήθηκαν οξείς χαρακτηρισμοί ή δυσμενείς
κρίσεις ή μειωτικές αξιολογήσεις γι’αυτόν από τις οποίες να προκύπτει σκοπός εξύβρισης και εκ του λόγου τούτου
να είναι οι εκδηλώσεις αυτές παράνομες
ώστε να συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας του. Αλλά το επίμαχο δημοσίευμα αποσκοπούσε να ενημερωθεί
το αναγνωστικό κοινό για την υπόθεση
της διακίνησης αλλοδαπών γυναικών.
Εξ άλλου ο παραπάνω τίτλος που
χρησιμοποιήθηκε από τον άγνωστο συντάκτη του κειμένου για τη δημοσίευση
της είδησης ετέθη στις οικείες σελίδες της
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εφημερίδος της εναγόμενης, όπου εφιλοξένησε το επίμαχο δημοσίευμα, προκειμένου να πληροφορήσει και να ενημερώσει το κοινό για την εξέλιξη της υποθέσεως αυτής που απασχόλησε τη τοπική κοινωνία της Αμαλιάδος.
Συνεπώς, τ’ αναγραφέντα υπό
του προστηθέντος υπό της εναγομένης
αγνώστου συντάκτου έγιναν από δικαιολογημένο ενδιαφέρον και δεν αποσκοπούσαν στη προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος και ούτε περιέχονται
στοιχεία στο δημοσίευμα που αντικειμενικά εκτιμώμενα να περιέχουν στοιχεία
αδίκου πράξεως από την οποία προκύπτει προσβολή της τιμής και της υπόληψης του ενάγοντος, εκτός του ότι, όπως
αναφέρθηκε τ’ αναφερόμενα γι’αυτόν
ήσαν αληθή, δεκτής γενομένης ως ουσία
βασίμου της ενστάσεως εκ του άρθρου
367 ΠΚ που προέβαλε η εναγομένη.
Σημειώνεται δε ότι και ο μάρτυς
της εναγομένης με την κατάθεση του
ρητά και κατηγορηματικά αναφέρει ότι
δεν είχε πρόθεση η εναγομένη να θίξει τη
τιμή και την υπόληψη του ενάγοντος με
το δημοσίευμα αυτό και ότι η εναγομένη
μετέφερε στις επίμαχες σελίδες το παραπεμπτικό βούλευμα που αφορούσε μεταξύ άλλων και τον ενάγοντα για τη πράξη της απασχόλησης αλλοδαπών γυναικών χωρίς άδεια εργασίας και πουθενά
δεν αναφέρεται αυτός ως μαστρωπός.
Εξ άλλου και ο μάρτυς του ενάγοντος στην κατάθεση του παραδέχεται ότι «….δεν αναφέρεται στο όνομα
του γαμβρού μου στην πρώτη σελίδα.
Δεν υπάρχει επιλήψιμο για το γαμβρό
μου…». Επίσης δεν αποδείχθηκε ότι ο
χωρισμός του ενάγοντος με τη σύζυγο
του προήλθε εξαιτίας του ανωτέρου δημοσιεύματος διότι αφενός μεν επαναλαμβάνεται, ότι δεν αναφέρεται επιλήψιμο γεγονός για τον ίδιο πέραν του ανα-
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γραφομένου στο παραπεμπτικό βούλεμα αφετέρου δε η αίτηση για έκδοση συναινετικού διαζυγίου των συζύγων είχε
υποβληθεί προ της δημοσιεύσεως του
ανωτέρω δημοσιεύματος.
Επομένως το επίμαχο δημοσίευμα δεν προσέβαλε παράνομα την προσωπικότητα του ενάγοντος ,αποκλειομένης έτσι της αντικειμενικής και υπο-

κειμενικής ευθύνης της εναγόμενης ως
ιδιοκτήτριας και εκδότριας του παραπάνω εντύπου προς καταβολή αποζημιώσεως για χρηματική ικανοποίηση σ’αυτόν. Κατόπιν αυτών η αγωγική αξίωση
για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης πρέπει να απορριφθεί ως
ουσία αβάσιμη.

267/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Διονύσιος Αντζουλής, Νικόλαος Χηνόπουλος).
Δήμος. Άσκηση αγωγής ή εφέσεως από Δήμο. Απαραίτητη η προηγούμενη άδεια της
Δημαρχιακής Επιτροπής για την άσκησή της εκτός αν υπάρχει κίνδυνος. Η έλλειψη
της απόφασης αυτής αναφέρεται στη δημόσια τάξη και εξετάζεται σε κάθε στάση της
δίκης. Αν δεν υπάρχει η άδεια αναβάλλεται η πρόοδος της δίκης και τάσσεται προθεσμία για τη συμπλήρωση της έλλειψης.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 67
παρ.1 ΚΠολΔ αν υπάρχουν ελλείψεις
σχετικά με την ικανότητα των διαδίκων
για δικαστική παράσταση με το δικό της
όνομα, σχετικά με τη νόμιμη υπεράσπιση τους και την άδεια ή εξουσιοδότηση
που απαιτείται για την διεξαγωγή της
δίκης, εφόσον μπορούν να συμπληρωθούν, το δικαστήριο αναβάλλει την πρόοδο αυτής και ορίζει προθεσμία για τη
συμπλήρωση των ελλείψεων.
Εξάλλου κατά τη διάταξη της
παρ.2 εδ. στ΄ του άρθρου 103 του Νόμου
3463 της 4-6-2003 που κύρωσε τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων η Δημαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και
των ενδίκων μέσων.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 86
παρ.1 περ. β΄ και 2 του ιδίου ως άνω άρθρου ο δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις
του δημοτικού συμβουλίου και της δη-

μαρχιακής επιτροπής και κατ’ εξαίρεση
όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή
ο δήμαρχος μπορεί να λάβει μέτρα για
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα
της δημαρχιακής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλλει προς
έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά
την πρώτη συνεδρίαση της δημαρχιακής επιτροπής.
Από τον συνδυασμό των άνω διατάξεων συνάγεται ότι για να είναι κατά
τους τύπους παραδεκτή η άσκηση αγωγής ή εφέσεως από το Δήμο κατά αποφάσεως πολιτικού Δικαστηρίου, είναι
απαραίτητη η προηγούμενη άδεια της
Δημαρχιακής επιτροπής για την άσκηση αυτών υπό περιστάσεις κινδύνου
από την αναβολή, απαιτείται έγκριση της
άνω επιτροπής.
Η τήρηση των πιο πάνω διατά-
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ξεων, από τις οποίες συνάγεται ότι η
απόφαση της εν λόγω επιτροπής μπορεί να επακολουθήσει της εισαγωγικής
της δίκης διαδικαστικής πράξεως, ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο κατά πάσα στάση της δίκης (άρθρο
73ΚΠολΔ), αφού πρόκειται για θέμα αναγόμενο στη δημόσια τάξη, δοθέντος ότι
με αυτές σκοπείται να αποτραπεί διεξαγωγή ανωφελών δικών για το Δήμο (ΑΠ
90/1996 Δνη 37, 1957, ΑΠ 298/80 ΝΟΒ
28, 1723, ΑΠ 94/2002, ΕφΑθ 8175/2004
Δνη 2005,870, ΕφΑθ 2734/1998 Δνη 39,
893, Εφ.Αθ 10189/1978, Δνη 20, 455
Η έφεση Σαμουήλ Σαμουήλ παρ.305
σελ.132).
Ειδικότερα το αυτεπαγγέλτως
διαπιστούμενο ελάττωμα είναι δεκτικό θεραπείας και μάλιστα αναδρομικά
δια της εγκρίσεως της όλης διαδικασίας (Μπέης Πολ-Δικ. άρθρ. 73 αρ. 4 και
12 ΚΠολΔ Ερμ. ΚΠολΔ Βασ.Βαθρακο-

κοίλη υπ’άρθρο 67 αρ. 8, 19 βλ. επίσης
ΕφΑθ 9658/1982 Αρχ.Νομ. 1983 σελ.
175 που αφορά αγωγή και έφεση ΕφΑθ
9465/2005 Ελλ.Δνη 47 (2006), 1468).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
εκκαλών ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει άδεια ή έγκριση της Δημαρχιακής επιτροπής για την
άσκηση της από 11-12-07 υπό κρίση
εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 386/2007
οριστικής απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ηλείας, που εκδόθηκε
κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών και με την οποία έγινε δεκτή η
από 22-7-07 αγωγή του ενάγοντος και
ήδη εφεσιβλήτου.
Επομένως, σύμφωνα με τις παραπάνω σκέψεις, πρέπει ν’ αναβληθεί
η πρόοδος της δίκης και να ταχθεί προθεσμία για τη συμπλήρωση των ως άνω
ελλείψεων όπως ειδικότερα ορίζεται στο
Διατακτικό.

281/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άγγελος Πίγκας, Ιωάννης Κωνσταντόπουλος).
Διακοπή της δίκης. Από τις διατάξεις 286 περ.α, 287 και 290 ΚΠολΔ που εφαρμόζονται, κατά το άρθρο 524 παρ.1 του ίδιου Κώδικα και στην κατ’ έφεση δίκη, συνάγεται ότι το αποτέλεσμα της διακοπής της δίκης επέρχεται εφόσον η γνωστοποίηση του
θανάτου έγινε από το νόμιμο κληρονόμο του αποβιώσαντος διαδίκου ή τον μέχρι της
στιγμής της επελεύσεως του θανάτου πληρεξούσιο του αποβιώσαντος, αλλιώς δεν
υπάρχει στάδιο διακοπής της δίκης. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
286 περ. α΄, 287 και 290 ΚΠολΔ, που
εφαρμόζονται, κατά το άρθρο 524 παρ.1
του ίδιου Κώδικα και στη διαδικασία της
δίκης για την έφεση συνάγεται ότι το αποτέλεσμα της διακοπής της δίκης επέρχεται εφόσον η γνωστοποίηση του θανάτου έγινε από το νόμιμο κληρονόμο του

αποβιώσαντος διαδίκου ή τον μέχρι της
στιγμής της επελεύσεως του θανάτου,
πληρεξούσιο του αποβιώσαντος, άλλως
δεν υπάρχει στάδιο διακοπής της δίκης
και η απόφαση εκδίδεται εγκύρως στο
όνομα των αρχικών διαδίκων, το αποτέλεσμα δε της επανάληψης της δίκης
επέρχεται με δήλωση του νομίμου κλη-
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ρονόμου του αποβιώσαντος διαδίκου
[ΑΠ 533/2006, ΑΠ 1234/2006 και ΑΠ
1633/2006 «ΝΟΜΟΣ»].
Στην προκειμένη περίπτωση όπως
προκύπτει από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες: α] την υπ’αριθμ. 135/12-12006 ληξιαρχική πράξη θανάτου του ληξιάρχου Αθηνών, την 11-1-2006 απεβίωσε
η δεύτερη εφεσίβλητη-ενάγουσα Μ. συζ.
Ι.Κ-Π το γένος Π. και Κ.Κ, η οποία κατά το
χρόνο του θανάτου της κατέλειπε ως μόνους πλησιέστερους συγγενείς τον σύζυγο της Ι.Κ-Π και τα παιδιά της Μ-Α.Κ-Π και
Ν.Κ-Π, οι οποίοι απεδέχθησαν την εξ αδιαθέτου επαχθείσα σ’αυτούς κληρονομία
της, με την υπ’αριθμ. 24370/11-2-2008
δήλωση αποδοχής της συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αττικής Μ.Ψ, η οποία έχει
μεταγραφεί νόμιμα και β] την υπ’αριθμ.
34/5-3-2007 ληξιαρχική πράξη θανάτου
του ληξιάρχου Αθηνών, την 3-3-2007 απεβίωσε και η πρώτη εφεσίβλητη-ενάγουσα
Βχ Δ.Γ, το γένος Π. και Κ.Κ, η οποία κατέλειπε ως μόνους πλησιέστερους συγγενείς την θυγατέρα της Ε. συζ.Παναγ. Κ,
η οποία κατέλειπε ως μόνους πλησιέστε-

ρους συγγενείς την θυγατέρα της Ε. συζ.
Παναγ. Κ, το γένος Δ.Γ.
Η τελευταία αποδείχθηκε την εκ διαθήκης επαχθείσα σ’ αυτήν κληρονομιά της
μητέρας της, με την υπ’αριθμ. 24502/276-2008 δήλωση αποδοχής της συμβολαιογράφου Καλλιθέας Μ.Ψ, η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα. Κατά την εκφώνηση της
υπόθεσης στο ακροατήριο οι κληρονόμοι
των ανωτέρω [άρθρα 1710, 1813, 1820
ΑΚ] με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους γνωστοποίησαν τη βίαιη διακοπή
της δίκης που επήλθε με τους θανάτους αυτούς και την εκούσια στο όνομα τους επανάληψη της, ως μόνων κληρονόμων τους,
ιδιότητα η οποία δεν αμφισβητήθηκε από
τον εκκαλούντα-εναγόμενο.
Επομένως, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην αρχή της παρούσας διατάξεις ,νομίμως χωρεί η συζήτηση και
περαιτέρω έρευνα της υποθέσεως μεταξύ του εκκαλούντος-εναγομένου και
των προαναφερθέντων κληρονόμων
των εφεσιβλήτων-εναγουσών, οι οποίες απεβίωσαν μετά την άσκηση της υπό
κρίση εφέσεως.

360/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Παναγιώτης Μεταξάς).
Διαφορές που αφορούν στην άσκηση γονικής μέριμνας κατ’ άρθρο 681 Β΄ παρ.1. Στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας, η παράλειψη του οποίου τάσσεται με ποινή απαραδέκτου και λαμβάνεται υπ’όψη αυτεπαγγέλτως. Περιλαμβάνει την έρευνα από τα όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και
την υποβολή στο Δικαστήριο σχετικής αναλυτικής έκθεσης, καθώς και την προσπάθεια του Δικαστηρίου για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Η απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς γίνεται ‘‘πριν από κάθε συζήτηση,’’ άρα και στο Εφετείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 681 Β΄
παρ.1 ΚΠολΔ «Με την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ.1-667, 670,

671 παρ.1 έως και 3 και 672 έως 676 δικάζονται οι διαφορές που αφορούν την
άσκηση της γονικής μέριμνας αναφορι-
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κά με το τέκνο κατά τη διάρκεια του γάμου και σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή όταν πρόκειται για
τέκνο χωρίς γάμο των γονέων κατά την
κοινή άσκηση από αυτούς της γονικής
τους μέριμνας, καθώς και την επικοινωνία των γονέων και των υπολοίπων ανιόντων με το τέκνο».
Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο
681 Γ ΚΠολΔ (όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 38 Ν. 2447/1996, αντικαταστάθηκαν στη συνέχεια οι παρ.2-4 αυτού με το άρθρο 19 παρ.3 Ν.2521/1997,
όπως και αυτές ισχύουν σήμερα μετά τη
τροποποίηση με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.
2915/2001), «1. Στις διαφορές της παρ.
Β΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου
681 Β΄ εφαρμόζονται και τα άρθρα 598,
600, 601, 605, 606, 744 και 759 παρ.3.
Αν οι διαφορές αυτές ενωθούν με οποιαδήποτε από τις διαφορές των άρθρων
592 παρ.1 και 614 παρ.1, εφαρμόζονται
τα άρθρα 744 και 759 παρ.3».
Στις ίδιες διαφορές καθιερώνεται
στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας που
περιλαμβάνει την έρευνα από όργανα της
αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και την
υποβολή στο Δικαστήριο, έως την ημέρα
της συζήτησης σχετικής αναλυτικής έκθεσης η οποία, στις περιπτώσεις όπου φέρεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ο ένας
από τους γονείς ή το ανήλικο τέκνο παρουσιάζει ψυχικά προβλήματα θα πρέπει να
συνοδεύεται και από ψυχιατρική έκθεση.
Το μονομελές ή το πολυμελές δικαστήριο είναι εξάλλου υποχρεωμένο,
κατά την συζήτηση στο ακροατήριο της
αγωγής και πριν από αυτή (συζήτηση),
να προσπαθήσει με ποινή απαραδέκτου, να επιλύσει συμβιβαστικά τη διαφορά ύστερα από ακρόαση των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους. Ο συμβιβασμός πρέπει να αποβλέπει στο συμ-

327

φέρον του τέκνου, αλλιώς δεν δεσμεύει
το Δικαστήριο.
Το Δικαστήριο, πριν από την έκδοση
της απόφασης του, ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου, λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του. Μπορεί, αν αποφασίσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης να ορίζει ελεύθερα το χρόνο διεξαγωγής της, χωρίς να
δεσμεύεται από χρονικούς περιορισμούς».
Με τις τροποποιήσεις, που έγιναν
καθιερώνεται για τις διαφορές, που υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη δηλ. γι’ αυτές που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας και την επικοινωνία των γονέων και ανιόντων με το ανήλικο τέκνο,
στάδιο προδικασίας, η ευχέρεια του Δικαστηρίου να αποφασίζει τη διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης και η υποχρέωση
του Δικαστηρίου να επικοινωνεί με το τέκνο και να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του
τόσο κατά την απόπειρα συμβιβασμού
όσο και κατά το στάδιο της κύριας διαδικασίας. Το στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας, η παράλειψη του οποίου τάσσεται κατά το εδ. β΄ της παρ.2 με την ποινή του απαραδέκτου το οποίο λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως περιλαμβάνει: α) την έρευνα από όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας (συσταθείσας ήδη με το ΠΔ 290/1999) των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και την
υποβολή στο Δικαστήριο έως την ημέρα
της συζήτησης σχετικής αναλυτικής έκθεσης, β)την προσπάθεια του μονομελούς πρωτοδικείου ή του πολυμελούς
Δικαστηρίου, αναφέρεται προφανώς και
στο Εφετείο, ενόψει και της ρητής διατύπωσης ότι η απόπειρα συμβιβασμού γίνεται «και πριν από κάθε συζήτηση», για
συμβιβαστική λύση της διαφοράς, παρότι δεν πρόκειται για ιδιωτική διαφορά
δεκτική διάθεσης, που αποσκοπεί στην
παροχή ευχέρειας στους διαδίκους, ενόψει της φύσης της υπόθεσης και των επι-
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πτώσεων στο τέκνο να αποτρέψουν τη
συζήτηση στο ακροατήριο. Για την απόπειρα αυτή απαιτείται ακρόαση των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους και
κατά την παρ.3 εδ.α΄, η λήψη υπόψη της
γνώμης του τέκνου πριν από την έκδοση της απόφασης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το τέκνο έχει την ωριμότητα να αντιληφθεί τη σημασία της διαφοράς και το συμφέρον του.
Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε,
κατά τη διάταξη του εδ. β΄ της παρ.2 του
άρθρου 681Γ΄, η προϋπόθεση της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς συνιστά όρο του παραδεκτού της
αγωγής, πλην όμως λόγοι σκοπιμότητας
και οικονομίας της δίκης επιβάλλουν να
γίνει δεκτό ότι συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησης
της (βλ.ΕφΔωδ. 198/2004 Δημοσίευση
ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 4242/2001 ΕλλΔνη 43,
178, ΕφΑθ 2105/2000 ΕλλΔνη 42, 455,
ΕφΑθ 9215/1999 ΕλλΔνη 1999, 1110, Β,
Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ Συμπληρωματικός
Τόμος 2001 υπ’ άρθρο 681 Γ΄ σελ.673.
Στη προκειμένη περίπτωση υπόκειται προς κρίση διαφορά που αφορά μεταξύ άλλων την ανάθεση της επιμέλειας
του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των
διαδίκων. Σύμφωνα με τα εκτεθέντα πιο
πάνω είναι υποχρεωτική :1) η συνεκτίμηση από το Δικαστήριο της εκθέσεως της
έρευνας της αρμόδιας, κοινωνικής υπηρεσίας για τις συνθήκες διαβίωσης του ανηλίκου 2) η απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Οι προϋποθέσεις
αυτές δεν τηρήθηκαν στη συγκεκριμένη
περίπτωση, αφού οι διάδικοι δεν επικαλούνται και δεν προσκομίζουν την προαναφερόμενη έκθεση κοινωνικής έρευνας, ούτε πραγματοποιήθηκε η επιβαλλόμενη απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς πριν τη συζήτηση των
ενδίκων εφέσεων ενώπιον του παρόντος
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Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Δεν ήταν δε δυνατόν να τηρηθεί
η πιο πάνω προϋπόθεση αμέσως πριν
από τη συζήτηση των εφέσεων, δοθέντος ότι, όπως προκύπτει από τη σημείωση στο φάκελλο από την Γραμματέα της έδρας, η μεν εκκαλούσα εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ.2
ΚΠολΔ ο δε εκκαλών παραστάθηκε μετά
του πληρεξουσίου δικηγόρου του.
Σημειώνεται ότι ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου η προϋπόθεση
της υποχρεωτικής απόπειρας συμβιβασμού των διαδίκων τηρήθηκε πριν από τη
πρώτη συζήτηση των αγωγών και απέτυχε, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά και αναφέρεται στην εκκαλουμένη.
Κατ’ ακολουθίαν, προς συμπλήρωση του εντεύθεν εμφανιζομένου κενού πρέπει να διαταχθεί η επανάληψη
της συζήτησης των υπό κρίση εφέσεων
στο ακροατήριο κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ
που εφαρμόζεται και στο δεύτερο βαθμό
δικαιοδοσίας (άρθρο 524 παρ.1ΚΠολΔ
βλ.ΑΠ 82/1987 ΕλΔνη 29, 288) προκειμένου να εμφανιστούν σ’ αυτό αυτοπροσώπως οι διάδικοι γονείς του ανηλίκου
ώστε μετά την ακρόαση αυτών και των
πληρεξουσίων δικηγόρων τους να γίνει
απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της
διαφοράς όσον αφορά την επιμέλεια.
Εξάλλου ενόψει του ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων ηλικίας σήμερα 16 ετών το Δικαστήριο κρίνει ότι έχει
την ωριμότητα να αντιληφθεί σαφώς το
συμφέρον του και τη σημασία της διαφοράς των γονέων τους και συνεπώς κρίνεται αναγκαία η εμφάνιση του στο Δικαστήριο για να ζητηθεί η γνώμη του πρέπει δε να παρουσιάσει το ανήλικο η εκκαλούσα με την οποία διαμένει.
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361/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελευθερία Μπαστάνη-Γκούμα, Δικαστικός Αντιπρόσωπος
του ΝΣΚ Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος).
Διαφορές από τη Βεβαίωση με πρωτόκολλο της αποζημίωσης που οφείλει στο Δημόσιο
όποιος καρπώνεται ή κάνει αυθαίρετα χρήση δημόσιου κτήματος. Αρμόδιο καθ’ύλην Δικαστήριο το Μονομελές Πρωτοδικείο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει η απαγόρευση άσκησης ενδίκων μέσων από
το άρθρο 699 ΚΠολΔ αλλά οι σχετικές αποφάσεις υπόκεινται στα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης. Τα πρωτόκολλα καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημόσιου κτήματος δεν είναι ατομικές διοικητικές πράξεις αλλά πράξεις διαχείρισης,
δηλ. μονομερείς πράξεις σχετικές με τη διαχείριση της περιουσίας του Δημοσίου ή των
ν.π.δ.δ. κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου αφού δεν επιδιώκουν την ικανοποίηση δημόσιου σκοπού ή τη θεραπεία δημόσιου συμφέροντος αλλά στηρίζονται σε διαχειριστικά κριτήρια. Όχι αναγκαία η ύπαρξη αιτιολογίας. Πως καθορίζεται η αποζημίωση.

Κατά το άρθρο 699 Κ.Πολ.Δ.,
αποφάσεις που δέχονται ή απορρίπτουν
αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήσεις για ανάκληση ή για μεταρρύθμιση
των μέτρων αυτών, δεν προσβάλλονται
με κανένα ένδικο μέσο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά .
Από την ως άνω διάταξη σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1
εδ.ε΄ και στ΄ και 4 του Εισ.Ν Κ.Πολ.Δ.,
κατά τις οποίες καταργούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν θέματα που ρυθμίζει ο Κ.ΠολΔ., εφόσον δεν συμβιβάζονται με τις διατάξεις αυτού ή καθιερώνουν ειδικές διαδικασίες ή ειδικούς κανόνες για ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων προκύπτει, ότι από την εισαγωγή
του Κ.Πολ.Δ. αρμόδιο καθ’ύλην δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών από
τη βεβαίωση με πρωτόκολλο της αποζημίωσης που οφείλει στο Δημόσιο εκείνος, ο οποίος καρπώνεται ή κάνει χρήση αυθαίρετα δημόσιου κτήματος, είναι
το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών

μέτρων. Η προβλεπόμενη δε από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου
115 του από 11/12-11-1929 δ/τος «περί
διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» απαγόρευση άσκησης ένδικων μέσων κατά
της αντίστοιχης απόφασης του Ειρηνοδίκη ή του Προέδρου Πρωτοδικών καταργήθηκε κατά το μέρος αυτό, αφού έτσι
καθιερωνόταν ειδικός κανόνας για την
ορισμένη αυτή υπόθεση, η οποία υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια, και ρυθμιζόταν θέμα, το οποίο δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ.
Περαιτέρω οι ως άνω διαφορές
δεν αποτελούν ασφαλιστικά μέτρα με
την έννοια του άρθρου 682 Κ.Πολ.Δ.,
όπως είναι τα προβλεπόμενα από τα
άρθρα 704-738, ούτε ρυθμιστικά κατάστασης, εξομοιούμενα με αυτά, 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 Κ.Πολ.Δ.
Απλώς στις διαφορές αυτές το
μονομελές πρωτοδικείο για την ταχύτε-
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ρη εκδίκαση τους δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και ,χωρίς να διατάσσει με την απόφαση του τέτοια μέτρα, τέμνει οριστικώς τις διαφορές αυτές, αφού με την οριστική του κρίση επί της σχετικής ανακοπής καθορίζει
οριστικά την υποχρέωση ή μη προς αποζημίωση, καθώς και το ποσό αυτής από
εκείνον που καρπώθηκε ή έκανε χρήση
αυθαίρετα δημόσιου 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 αποκλειστικώς στα ως
άνω ασφαλιστικά μέτρα, όπως είναι η διάταξη του άρθρου 699 Κ.Πολ.Δ., η οποία
δεν αφορά τη διαδικασία, ήτοι την πορεία
της δίκης μέχρι την έκδοση της απόφασης, αλλά τα κατά της τελευταίας ένδικα
μέσα. Το μη επιτρεπτό των ένδικων μέσων που καθιερώνεται από την τελευταία
αυτή διάταξη καταλαμβάνει μόνο τις αποφάσεις που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις για ασφαλιστικά μέτρα ή αιτήσεις
για ανάκληση η μεταρρύθμιση αποφάσεως περί αυτών, δηλαδή στις περιπτώσεις
που η απόφαση έχει πράγματι χαρακτήρα προσωρινού, εξασφαλιστικού ή ρυθμιστικού μέτρου με προσωρινή ισχύ και
δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση (άρθρ.
695 Κ.Πολ.Δ.), οπότε μπορεί να ανακληθεί ή να μεταρρυθμιστεί κατά τα άρθρα
696 και 697 Κ.Πολ.Δ.
Δεν καταλαμβάνει όμως η απαγόρευση αυτή και τις αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται μεν κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων, χάριν του ανωτέρω σκοπού, πλην όμως με αυτές τέμνεται οριστικώς η διαφορά.
Ως εκ τούτου για τις αποφάσεις
που εκδίδονται επί ανακοπών κατά
πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης για κάρπωση ή χρήση δημόσιου
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κτήματος χωρίς συμβατική σχέση, δεν
ισχύει η απαγόρευση από το άρθρο 699
Κ.Πολ.Δ.της άσκησης ένδικων μέσων,
αλλ’ υπόκεινται αυτές στα προβλεπόμενα από τον Κ.Πολ.Δ. ένδικα μέσα της
έφεσης (άρθρ. 511) και αναίρεσης (άρθρ.
552) (Ολ. Α.Π. 38/2002 Ελλ.Δνη 44.116,
Ολ.Α.Π. 21/2002 Ελλ.Δνη 43.1016).
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η
κρινόμενη έφεση του πρωτοδίκως ηττηθέντος ανακόπτοντος και ήδη εκκαλούντος κατά της 260/2007 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αγρινίου που εκδόθηκε, αντιμωλία των
διαδίκων, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, επί της ανακοπής του
εκκαλούντος κατά του 54/2006 πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημόσιου κτήματος,
έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
495, 511 επ. και 518 παρ.2 Κ.ΠολΔ.
Πρέπει, συνεπώς, να γίνει τυπικά δεκτή
και να εξετασθεί περαιτέρω ως προς το
παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της
(άρθρ. 533 παρ.1 Κ.Πολ.Δ.).
Με την από 20-3-2006 ανακοπή
απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αγρινίου ο ανακόπτων και
ήδη εκκαλών ζήτησε την ακύρωση άλλως τη μεταρρύθμιση του 54/2006 πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημόσιου χρήματος του
Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο
καθορίστηκε στο ποσό των 32.723, 67
ΕΥΡΩ η αποζημίωση που έπρεπε να
καταβάλει για την αυθαίρετη αμμοχαλικοληψία 10.907, 89 m3 που διενήργησε από την κοίτη του χείμαρρου Ερμίτσα του Δ.Δ.Αιγίου Νικολάου του Δήμου
Αγρινίου και ειδικότερα από την έκταση
που περιγράφεται στο συνημμένο στο
πρωτόκολλο τοπογραφικό διάγραμμα.
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Επί της ανακοπής αυτής εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, με την οποία
απορρίφθηκε η ανακοπή ως αβάσιμη
κατ’ουσίαν. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται ο ανακόπτων με τους αναφερόμενους στην κρινόμενη έφεση λόγους,
που ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία
και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση
των αποδείξεων και ζητεί την εξαφάνιση της
προκειμένου να γίνει δεκτή η ανακοπή του.
Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν.26909/1999) προβλέπει στο άρθρο
17 παρ.1 ότι όλες οι (επωφελείς ή δυσμενείς) ατομικές διοικητικές πράξεις πρέπει
να έχουν αιτιολογία. Αν δε η αιτιολογία
επιβάλλεται από τις σχετικές με την έκδοση της πράξης ειδικές διατάξεις, πρέπει
να υπάρχει έστω και συνοπτικά στο έγγραφο, στο οποίο διατυπώνεται η πράξη.
Διαφορετικά μπορεί να προκύπτει από
τον φάκελλο. Η έλλειψη της αιτιολογίας
συνεπάγεται το ακυρώσιμο της πράξης
από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.
Ωστόσο δεν αποτελούν ατομικές
διοικητικές πράξεις οι νομικές πράξεις (ή
οι παραλείψεις διενέργειας νομικών πράξεων) των οργάνων του κράτους και των
λοιπών ν.π.δ.δ., οι οποίες εκδίδονται (ή
συντελούνται) στο πλαίσιο συμβατικών
ή άλλων σχέσεων που ρυθμίζονται από
το ιδιωτικό δίκαιο. Οι πράξεις αυτές δημιουργούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου που
υπάγονται στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων (για τα πρωτόκολλα
καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημόσιου κτήματος βλ.ΑΕΔ
10/1993 Ελλ.Δνη 35.300).
Σ’αυτές εντάσσονται και οι πράξεις διαχείρισης, οι μονομερείς δηλαδή
πράξεις που είναι σχετικές με τη διαχείριση της περιουσίας του Δημοσίου ή
των άλλων ν.π.δ.δ., κατά τους κανόνες
του ιδιωτικού δικαίου, δεδομένου ότι δεν
επιδιώκουν την ικανοποίηση δημόσιου
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σκοπού ή τη θεραπεία δημόσιου συμφέροντος, αλλά στηρίζονται σε διαχειριστικά κριτήρια. Τέτοια πράξη είναι και
το πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημόσιου κτήματος (Επ.Σπηλιωτόπουλου Εγχειρίδιο,
παρ. 485 σελ.503-505, βλ. και σημ.98,
όπου και παραπομπές στη νομολογία).
Συνεπώς, κατά την έκδοση ενός
τέτοιου πρωτοκόλλου δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη αιτιολογίας στην ίδια
την πράξη ή στο φάκελλο διότι το άρθρο 17 παρ.1 ΚΔΔ/σίας ισχύει μόνο για
τις ατομικές διοικητικές πράξεις, χαρακτήρα που, όπως προαναφέρθηκε, δεν
έχουν τα πρωτόκολλα αυτού του είδους
(Εφ.Λαρ. 963/2006 Ελλ.Δνη 48.1463).
Εν προκειμένω, ο ανακόπτων με
τον πρώτο λόγο της ανακοπής ισχυρίσθηκε ότι το ένδικο πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημόσιου κτήματος είναι άκυρο διότι εκδόθηκε χωρίς να περιέχει αιτιολογία για το χρόνο που διενεργήθηκε από
τον ίδιο ή αυθαίρετη αμμοχαλικοληψία
10.907, 89m3 από τη κοίτη του χείμαρρου Ερμίτσα καθώς και για τον τρόπο, με
τον οποίο διαπιστώθηκε η ως άνω παράνομη αμμοχαλικοληψία από την παραπάνω δημόσια έκταση.
Σύμφωνα όμως με τις προαναφερόμενες αιτιολογίες, ο ισχυρισμός του
αυτός δεν είναι νόμιμος διότι ένα τέτοιο
πρωτόκολλο δεν αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, αλλά πράξη διαχείρισης
του δημοσίου σχετική με την περιουσία
του κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και γιαυτό το άρθρο 17 παρ.1 ΚΔΔ/
σίας που προβλέπει για την αιτιολόγηση
των ατομικών διοικητικών πράξεων δεν
εφαρμόζεται εν προκειμένω.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που, με την εκκαλούμενη απόφαση του
έκρινε ότι το ένδικο πρωτόκολλο καθορι-
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σμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση
δημοσίου κτήματος συνιστά ατομική διοικητική πράξη και ότι για το κύρος του έχει
την απαιτούμενη αιτιολογία και απέρριψε
τον προαναφερόμενο λόγο της κρινόμενης ανακοπής ως αβάσιμο κατ’ουσίαν,
ορθά κατ’ αποτέλεσμα έκρινε, και ο αντίθετος σχετικός λόγος της έφεσης πρέπει
ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ουσίαν.
Κατά τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 115 από 11/12.11.1929 δ/
τος «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων», το οποίο εκδόθηκε κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του ν.2466/1929
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5
του ν.5895/1983, όπως περαιτέρω
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 20 α.ν.1540/1938, 19
α.ν.1919/1939, 2 α.ν.1925/1951 και 5
παρ.4 του α.ν.268/1968, σε βάρος εκεί-

νων που χωρίς συμβατική σχέση καρπώνονται ή κάνουν χρήση δημοσίων
κτημάτων, βεβαιώνεται αποζημίωση για
το χρονικό διάστημα που έκαναν χρήση.
Η αποζημίωση ορίζεται κατά την
κρίση του αγαθού ανδρός τηρουμένων
των αρχών του αδικαιολόγητου πλουτισμού, με πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται σε αυτόν που καρπώνεται ή χρησιμοποιεί το ακίνητο. Η ως άνω αποζημίωση, που καθορίζεται με το πρωτόκολλο, συνίσταται στην ωφέλεια που αδικαιολογήτως αποκόμισε αυτός από τη χρήση του δημόσιου κτήματος, ήτοι ό,τι θα
κατέβαλε οποιοδήποτε τρίτος στο Δημόσιο ως αντάλλαγμα αν με έγκυρη σύμβαση χρησιμοποιούσε το αυθαιρέτως
χρησιμοποιούμενο δημόσιο κτήμα (Α.Π.
2131/2007 ΕλλΔνη 49.419).

372/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευτυχία Ζήση, Σπυρίδων Τάμπας, Κωνσταντίνος
Πολυζωγόπουλος, Γεωργία Βούλγαρη, Ιωάννης Καρακώστας,
Δήμητρα Κουνινιώτη).
Ανακοπή τρίτου κατ’άρθρο 936 ΚΠολΔ. Απευθύνεται κατά του δανειστή και του οφειλέτη μεταξύ των οποίων ιδρύεται σχέση αναγκαστικής ομοδικίας. Έφεση. Πρέπει να
απευθύνεται κατά όλων των αναγκαίων ομοδίκων διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν όμως ασκείται από κάποιον από τους αναγκαίους ομοδίκους και δεν
απευθύνεται και κατά των λοιπών δεν είναι απαράδεκτη, πρέπει όμως να καλούνται
οι αναγκαίοι ομόδικοι του εκκαλούντος κατά τη συζήτηση της έφεσης με ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως αφού με την έφεση καθίστανται αυτοδικαίως διάδικοι της
έκκλητης δίκης και μπορούν να παρασταθούν στο ακροατήριο καταθέτοντας προτάσεις. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση. Δημιουργείται αναγκαστική ομοδικία μεταξύ
του παρεμβαίνοντος και του υπερ ού η παρέμβαση. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση
είναι και η κατ’άρθρο 126 α.ν.2039/1939 πρόσθετη παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών σε δίκες που αφορούν στην υπέρ κοινοφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία.

Από τη διάταξη του άρθρου 76§1

ΚΠολΔ, που ορίζει ότι όταν η διαφορά επι-
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δέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση ή η ισχύς της
αποφάσεως 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 υπάρχουν αντίθετες
αποφάσεις απέναντι στους ομοδίκους, οι
πράξεις του καθενός ωφελούν και βλάπτουν τους άλλους και οι ομόδικοι που
μετέχουν νόμιμα στην δίκη ή έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους
που παρίστανται, σε συνδυασμό με την
διάταξη του άρθρου 936§2 του ΚΠολΔ,
που ορίζει ότι η ανακοπή του τρίτου που
προβάλλει δικαιώματα επί του αντικειμένου της εκτελέσεως πρέπει να απευθύνεται κατά του δανειστή και του οφειλέτη, σαφώς συνάγεται ότι επί της ανακοπής του άρθρου 936 του ΚΠολΔ ιδρύεται σχέση αναγκαστικής ομοδικίας μεταξύ των καθών απευθύνεται η ανακοπή,
ήτοι μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη (βλ.ΑΠ 30/2009 αδημ., ΑΠ 1270/1979
ΝοΒ 28, σελ. 722, ΕφΑθην 3746/1993
ΕλΔνη 36, 1258, Ι.Μπρίνια, Αναγκαστική Εκτέλεσις §177).
Εξάλλου από την διάταξη του
άρθρου 517 εδαφ.β΄ ΚΠολΔ, κατά την
οποία αν υπάρχει αναγκαστική ομοδικία η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά
όλων των ομοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν ασκείται από
τον αντίδικο των αναγκαστικώς ομοδίκων και δεν απευθύνεται κατά πάντων
αυτών, αλλά ότι δεν είναι απαράδεκτη
όταν ασκείται από κάποιον από τους
αναγκαίους ομοδίκους και δεν απευθύνεται κατά των λοιπών, αφού στην τελευταία αυτή περίπτωση ο επιδιωκόμενος
σκοπός με τον δεσμό της αναγκαστικής
ομοδικίας, ήτοι η ομοιόμορφη για όλους
τους αναγκαίους ομοδίκους ρύθμιση της
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έννομης σχέσεως που τους συνδέει, επιτυγχάνεται με την διάταξη της §4 του άρθρου 76 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι η άσκηση των ενδίκων μέσων από κάποιον από
τους αναγκαίους ομοδίκους έχει αποτέλεσμα και για τους άλλους, τούτο δε υπό
την έννοια, ότι αν κάποιος αναγκαίος
ομόδικος ασκήσει ένδικο μέσο, θεωρούνται εκ του νόμου ότι ασκούν τούτο και οι
ομόδικοι του, παρ’ όλο ότι αδράνησαν.
Συνεπώς, αν το ένδικο μέσο της
εφέσεως έπρεπε να απευθύνεται και κατά
του αναγκαίου ομοδίκου του εκκαλέσαντος, τότε ο αναγκαίος ομόδικος του θα
εμφανιζόταν να έχει συγχρόνως την ιδιότητα του εφεσίβλητου και του εκκαλούντος, πράγμα που είναι λογικώς και νομικώς απαράδεκτο (βλ.ΑΠ Ολ.ΑΠ 63/1981
ΝοΒ 29, σελ. 1257). Πρέπει όμως οι αναγκαίοι ομόδικοι του εκκαλούντος να καλούνται, με την ποινή του απαραδέκτου
της συζητήσεως αυτεπαγγέλτως εξεταζομένου, κατά την συζήτηση της εφέσεως σύμφωνα με το άρθρο 110§2 ΚΠολΔ,
αφού με την έφεση καθίστανται αυτοδικαίως διάδικοι της έκκλητης δίκης και
μπορούν να παρασταθούν στο ακροατήριο καταθέτοντας προτάσεις (βλ.ΑΠ
1310/1985 Συμπλήρωμα Βασικής Νομολογίας Τόμος Α΄ σελ.210, ΑΠ 82/1981
ΝοΒ 29, 1262, ΕφΑθην. 3746.1993 ό.π.,
ΕφΠειρ. 493/1997 Ελ.Δνη 38, 1900).
Τέλος, επί αυτοτελούς πρόσθετης παρεμβάσεως θεωρείται και η κατά
το άρθρο 126 α.ν. 2039/1939 πρόσθετη παρέμβαση του Υπουργού των Οικονομικών σε δίκες, που ενδιαφέρουν την
υπέρ κοινοφελούς σκοπού δωρηθείσα
περιουσία, διότι ο Υπουργός των Οικονομικών ασκεί εποπτεία επί των κοινωφελών ιδρυμάτων, με πρώτιστο σκοπό
την προστασία δημοσίου συμφέροντος,
με την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου
επί των καταλειπομένων για κοινοφελείς
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σκοπούς περιουσιών και την αποτροπή
κινδύνων αλόγιστης διαθέσεως αυτών,
αλλά και αποφυγής συμπαικτικής διεξαγωγής της δίκης από τους κύριους διαδίκους (βλ.ΑΠ 1485/2006).
Από αυτά συνάγεται περαιτέρω,
ότι ο προσθέτως παρεμβάς, σε δίκη που
αφορά περιουσία που καταλείφθηκε υπέρ
κοινωφελούς σκοπού, όπως εν προκειμένω, ο Υπουργός Οικονομικών, αυτός καθίσταται αναγκαίος ομόδικος του υπέρ ου,
αν δε ο παρεμβάς Υπουργός των Οικονομικών ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, θεωρούνται ότι το ένδικο αυτό μέσο άσκησαν και οι αναγκαίοι ομόδικοι του, όπως
είναι σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην περίπτωση της διεκδικητικής ανακοπής τρίτου (άρθρο 936 ΚΠολΔ), τόσο ο επισπεύδων, όσο και ο καθού η αναγκαστική εκτέλεση (βλ.ΑΠ 30/2009).
Στην προκειμένη περίπτωση, επί
της από 31.12.1977 διεκδικητικής ανακοπής (ΚΠολΔ 936) του αρχικού ανακόπτοντος Σ.Β, η οποία απευθύνθηκε κατά του
«Σ.Π-Γ» και του Β.Γ ως επισπευδόντων
την εκτέλεση και των Κ.Μ, Π συζ Κ.Μ,
Σ.Μ, Δ.Μ, Γ.Β και Β.Β ως καθών η εκτέλεση εκδόθηκε η εκκαλούμενη 39/2004 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δέχθηκε εν μέρει την ανακοπή και ακύρωσε την έκθεση βιαίας αποβολής και εγκαταστάσεως,
αφού αναγνώρισε κύριο εκτάσεως 200
στρεμμάτων τον ανακόπτοντα και τους
υπεισελθόντες, λόγω θανάτου του, στην
δικονομική του θέση καθολικούς διαδόχους του Σ.χ.Σ.Β, Μ.Β και Δ.Β.
Κατά της αποφάσεως αυτής
άσκησε έφεση μόνον το προσθέτως παρεμβάν στην πρωτόδικη δίκη υπέρ του
πρώτου επισπεύδοντος την εκτέλεση και
πρώτου των καθών η ανακοπή «Σ.Π-Γ
Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσω-
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πούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών, σύμφωνα με το προδιαληφθέν άρθρο 126 α.ν. 2039/1939, ως
ασκούντα την εποπτεία επί του ως άνω
κοινωφελούς ιδρύματος, με την οποία
(έφεση) ζήτησε να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση και να απορριφθεί η
ανακοπή. Ένεκα του μεσολαβήσαντος
θανάτου του αρχικού ανακόπτοντος την
έφεση απηύθυνε κατά των ανωτέρω καθολικών διαδόχων του ήδη εφεσιβλήτων
και ορθώς δεν την απηύθυνε κατά των
κληρονόμων του δευτέρου επισπεύδοντος την εκτέλεση (δευτέρου των καθών
η ανακοπή) Β.Γ και των καθών η εκτέλεση (καθών η ανακοπή)Κ.Μ, Π.Μ κ.λπ.,
σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.
Λόγω όμως της αναγκαστικής ομοδικίας η έφεση θεωρείται ότι
ασκήθηκε και από τους αναγκαστικούς ομοδίκους του «Σ Πτωχοκομείου-Γηροκομείου», κληρονόμους του
Β.Γ και τους καθών η εκτέλεση (καθών
η ανακοπή) Κ.Μ κ.λ.π., οι οποίοι έγιναν
αυτοδικαίως διάδικοι της έκκλητης δίκης
και είχαν δικαίωμα να παρασταθούν στο
ακροατήριο καταθέτοντας προτάσεις και
έπρεπε προς τούτο να κληθούν κατ’άρθρο 110§2 ΚΠολΔ.
Η έφεση φέρεται προς συζήτηση
με επίσπευση του εκκαλούντος Δημοσίου, το οποίο όμως δεν κλήτευσε στην συζήτηση τους αναγκαίους ομοδίκους του
Σ.Πτωχοκομείου-Γηροκομείου» (καθών
η εκτέλεση), δηλαδή τους νομίμους κληρονόμους του αποβιώσαντος αρχικού διαδίκου Κ.Μ κ.λ.π., αφού ούτε επικαλείται ούτε προσκομίζει σχετικές εκθέσεις
επιδόσεως κλήσεως προς συζήτηση της
εφέσεως προς αυτούς.
Επομένως πρέπει να κηρυχθεί
απαράδεκτη η συζήτηση της υπό κρίση
εφέσεως και της από 6.10.2008 κυρίας παρεμβάσεως που συνεκδικάζεται με αυτήν.
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373/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Παυλόπουλος, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.
Διονύσιος Ζαχαρόπουλος).
Επίδοση στο δημόσιο. Γίνεται τόσο στο αρμόδιο όργανο όσο και στον Υπουργό Οικονομικών με ποινή απαραδέκτου στις δίκες του ΚΕΔΕ, ακυρότητας δε στις λοιπές δίκες, που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. Πίνακας κατάταξης των δανειστών για τη διανομή του εκπλειστηριάσματος. Αυτοτελής η ανακοπή κάθε δανειστή που στρέφεται εναντίον εκείνων μόνον από τους δανειστές κατά των οποίων επιδιώκει να εξέλθει νικητής και όχι εναντίον όλων των δανειστών, αφού μεταξύ των δανειστών που μετέχουν στη σχετική δίκη δεν υπάρχει αναγκαστική ομοδικία. Έτσι, εκπρόθεσμη άσκηση ανακοπής εναντίον κάποιου δανειστή δεν συνεπάγεται απαράδεκτο της ανακοπής και κατ’ άλλου δανειστή, εναντίον του οποίου αυτή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Πλειστηριασμός. Κατάταξη των απαιτήσεων από παροχή
εξαρτημένης εργασίας. Οι αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης κατατάσσονται στην τρίτη τάξη των προνομίων του άρθρου 975 ΚΠολΔ ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 126 παρ.1 εδ. ε΄
ΚΠολΔ, η επίδοση για το δημόσιο γίνεται
σε εκείνους που το εκπροσωπούν σύμφωνα με το νόμο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 85 παρ.1 του ΚΕΔΕ (ν.δ.356/1974),
επί δικών κατά του νομοθετήματος αυτού
το δημόσιο εκπροσωπεί ο διευθυντής
του δημοσίου ταμείου, κατά του οποίου
στρέφεται και κοινοποιείται κάθε δικόγραφο με ποινή απαραδέκτου.
Σε κάθε, όμως, περίπτωση, με την
ίδια ως άνω κύρωση, απαιτείται κοινοποίηση του δικογράφου και στον Υπουργό
των Οικονομικών. Περαιτέρω, κατά το
άρθρο 5 του «Κώδικα Νόμων περί δικών
του Δημοσίου (διάταγμα 26.6/10/7.1944)
«μόνον αι προς τον Υπουργόν των Οικονομικών κατά τις διατάξεις του από 24/28
Μαρτίου 1867 ν.ρλρ΄ οι γενόμεναι κοινοποιήσεις οποιουδήποτε δικογράφου επί
δικών του Δημοσίου παράγουσι εννόμους
συνεπείας. Η διάταξις εφαρμόζεται και
όταν το δημόσιο εκπροσωπείται δικαστι-

κώς εκ μέρους των διευθυντών ταμείων
ή οικονομικών εφόρων ή τελωνών ή ετέρου οιουδήποτε κρατικού οργάνου, της
προς τον Υπουργό Οικονομικών επιδόσεως απαιτουμένης και τότε ως προσθέτου
τοιαύτης, επί συνεπεία ακυρότητος αυτεπαγγέλτως εξεταζομένης».
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται
ότι, για να είναι έγκυρη η επίδοση προς το
δημόσιο του σχετικού δικογράφου, πρέπει να γίνει, με ποινή απαραδέκτου στις
δίκες του ΚΕΔΕ, ακυρότητας δε στις λοιπές, τόσο στον Υπουργό Οικονομικών,
όσο και στο αρμόδιο όργανο και τούτο
για μεγαλύτερη εξασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν δεν επιδοθεί το δικόγραφο και στον Υπουργό Οικονομικών,
η επίδοση δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν
παράγει έννομες συνέπειες, με αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως βλάβης του δημοσίου,
να επέρχεται απαράδεκτο ή ακυρότητα,
η οποία εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως
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από το Δικαστήριο (ΟλΑΠ 34/1988 ΝοΒ
377.1200, ΑΠ 439/2004 ΝοΒ 53.872, ΑΠ
690/2003 ΕλλΔνη 45.132, ΑΠ 1636/2002
ΕλλΔνη 44.745).
Στην κρινόμενη υπόθεση, η ανακοπή επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση δεν επιδόθηκε στον
Υπουργό των Οικονομικών, σύμφωνα
με τις παραπάνω διατάξεις. Επομένως,
είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη ως
προς το πρώτο των καθ’ων η ανακοπήπρώτο των εφεσιβλήτων Ελληνικό Δημόσιο. Το πρωτόδικο Δικαστήριο, συνεπώς, που δέχθηκε τα ανωτέρω, ορθά το
νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος εφέσεως, με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα.
Όπως προκύπτει από τη διάταξη
του άρθρου 979 παρ.2 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό προς τα άρθρα 974 έως 980 του
ίδιου Κώδικα, όταν το εκπλειστηρίασμα
δεν αρκεί για να ικανοποιηθούν ο υπέρ
ου η εκτέλεση και όλοι οι δανειστές που
αναγγέλθηκαν, η κατάταξη των δανειστών
για τη διανομή του γίνεται μεν με ενιαία
πράξη ως προς όλους, πλην όμως η διαδικασία της κατάταξης δεν είναι αδιαίρετη. Γι’ αυτό κάθε δανειστής ασκεί δική του
αυτοτελή ανακοπή και τη στρέφει εναντίον
εκείνων μόνον από τους δανειστές κατά
των οποίων επιδιώκει να εξέλθει νικητής και όχι εναντίον όλων των δανειστών
που αναγγέλθηκαν. Έτσι μεταξύ των δανειστών που μετέχουν στη σχετική δίκη
δεν υφίσταται αναγκαστική ομοδικία κατά
την έννοια του άρθρου 76 ΚΠολΔ και δεν
ωφελείται ο ένας δανειστής από την ανακοπή που άσκησε άλλος δανειστής, ούτε
βλάπτεται από την ανακοπή που απευθύνθηκε κατά του άλλου δανειστή.
Συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο η
ανακοπή να στρέφεται εναντίον όλων
των δανειστών και ούτε η εκπρόθε-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

σμη άσκηση ανακοπής εναντίον κάποιου δανειστή συνεπάγεται απαράδεκτο της ανακοπής και κατά άλλου δανειστή κατά του οποίου αυτή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (ΑΠ 1510/2005
ΕλλΔνη 47.133, ΑΠ 190/1998 ΕλλΔνη
39.830, Μπρίνιας, Αναγκ.Εκτ.Β΄ εκδ.,
άρθρο 979 παρ. 432 β). Στην παρούσα υπόθεση, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, λόγω της μη νομότυπης κλήτευσης
του εφεσιβλήτου Ελληνικού Δημοσίου,
απέρριψε την ανακοπή ως απαράδεκτη
και ως προς τους λοιπούς των εφεσιβλήτων. Έτσι, όμως, έσφαλε, κατά παραδοχή του σχετικού λόγου της εφέσεως ως
κατ’ουσίαν βασίμου.
Κατά το άρθρο 975 ΚΠολΔ η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα γίνεται
με την εξής σειρά 1)….2)…3)…..οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας…εφόσον προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την ημέρα
του πλειστηριασμού. Με το άρθρο 31 του
ν.1545/1985 ορίστηκαν τα εξής: «Στην τρίτη τάξη των προνομίων του άρθρου 975
του ΚΠολΔ κατατάσσονται οι απαιτήσεις
που έχουν σαν βάση τους την παροχή
εξαρτημένης εργασίας…εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από
την ημερομηνία του πρώτου πλειστηριασμού ή της κήρυξης της πτώχευσης.
Αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας κατατάσσονται, ανεξάρτητα από το χρόνο που
προέκυψαν, στην τάξη αυτή. Η διαίρεση του εκπλειστηριάσματος σε ποσοστά, κατά το άρθρο 977 ΚΠολΔ, γίνεται
μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων
της τάξης αυτής». Κατά την έννοια του
άρθρου 31 του ν.1545/1985 και το σκοπό του νομοθέτη στο προνόμιο της διατάξεως αυτής υπήχθησαν οι απαιτήσεις για αποζημίωση λόγω καταγγελίας
της συμβάσεως εργασίας, ανεξάρτητα
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από το χρόνο που προέκυψαν, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των
ν.2112/1920, 3198/1955 και του ΒΔ της
16/18.7.1920, ως μέτρο πρόνοιας υπέρ
των εργαζομένων για την αντιμετώπιση
των αναγκαίων μέσων συντήρησης τους
μέχρι την ανεύρεση νέας εργασίας (βλ.
σχ. ΑΠ 1444/2000 ΔΕΝ 57.1030, ΕφΠατρ 451/2004 ΑχΝομ 21.268).
Στην προκειμένη περίπτωση, από
τον προσβαλλόμενο πίνακα και το δικόγραφο της αναγγελίας των εφεσιβλήτων
(πλην του Ελληνικού Δημόσιου), αποδεικνύεται ότι οι τελευταίοι ανήγγειλαν
στην υπάλληλο του πλειστηριασμού τις
απαιτήσεις τους από την παροχή εξαρτημένης εργασίας στην καθ’ής εκτέλεση οφειλέτρια ανώνυμη εταιρία, για μισθούς, επιδόματα εορτών, αποδοχές
και επιδόματα αδείας και μισθούς υπερημερίας λόγω άκυρης απόλυσης τους.
Με τον τρίτο λόγο της ανακοπής
η εκκαλούσα Ε.Τράπεζα ισχυρίζεται ότι,
σύμφωνα με τις αναγγελίες των εφεσιβλήτων (εργαζομένων), οι απαιτήσεις των
τελευταίων προέκυψαν πριν την τελευταία διετία από την ημέρα του πλειστηριασμού (23.4.2003), ήτοι πριν τον Μάϊο
του έτους 2001 και ως εκ τούτου κακώς
η υπάλληλος του πλειστηριασμού προέβη στην κατάταξη των εν λόγω εφεσιβλή-

των υπό αίρεση για το συνολικό ποσό των
56.349, 63 ευρώ. Ο λόγος αυτός της ανακοπής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, αφού, όπως προαναφέρθηκε, οι επίδικες εργασιακές απαιτήσεις προέρχονται
από αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας των
συμβάσεων εργασίας και συνεπώς δεν
υπόκεινται σε κανένα χρονικό περιορισμό και κατατάσσονται στην τρίτη τάξη
των προνομίων του άρθρου 975 ΚΠολΔ.
Κατ’ ακολουθίαν των όσων εκτέθηκαν, πρέπει, αφού απορριφθεί ως κατ’
ουσίαν η ίδια έφεση ως προς τους δεύτερο (Ν.Δ) τρίτο (Δ.Κ.), πέμπτο (Κ.Κ), έκτο
(Θ.Κ) και έβδομο (Β.Α) των εφεσιβλήτων,
να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση
ως προς τους τελευταίους και αφού κρατηθεί και εκδικαστεί η προκείμενη υπόθεση από το Δικαστήριο τούτο (άρθρο 535
παρ.1 ΚΠολΔ), να απορριφθεί η υπό κρίση ανακοπή της Ε.Τράπεζας ως αβάσιμη
κατ’ ουσίαν ως προς τους δεύτερο, τρίτο,
πέμπτο, έκτο και έβδομο των καθ’ ων η
ανακοπή και να καταδικαστεί η εκκαλούσα, λόγω της ήττας της, στα δικαστικά
έξοδα του εφεσιβλήτου Ελληνικού Δημοσίου του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας,
μειωμένα όμως κατά το ήμισυ, κατά το άρθρο 22 παρ.2 εδ.β΄ ν.3693/1957, εφαρμοζόμενο και υπέρ του ηττημένου αντιδίκου του Δημοσίου.

376/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπύρος Παναγούλιας, Γιάννης Βασιλείου).
Γαμικές διαφορές. Παράσταση δικηγόρων χωρίς πληρεξουσιότητα. Θεωρούνται ως
μη παριστάμενοι και η συζήτηση ματαιώνεται.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει και τα εξής: α) στο άρθρο 260

παρ.1, το οποίο εφαρμόζεται και στη
δίκη για την έφεση, σύμφωνα με το άρ-
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θρο 524 παρ.1 ιδίου κώδικα, ότι αν κατά
την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή εμφανίζονται,
αλλά μετέχουν κανονικά στη συζήτηση,
η συζήτηση ματαιώνεται, στο άρθρο 94
παρ.1, ότι στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται
με πληρεξούσιο δικηγόρο, γ) στο άρθρο
96 παρ.1, ότι η πληρεξουσιότητα δίνεται
είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με
προφορική δήλωση που καταχωρίζεται
στα πρακτικά, δ) στο άρθρο 98 περ.α΄,
ότι η πληρεξουσιότητα που δίνεται κατά
το άρθρο 96, δεν περιλαμβάνει, εκτός
αν το αναφέρει ειδικά και το δικαίωμα να
διεξαχθεί δίκη που αφορά γαμικές διαφορές, ε)στο άρθρο 104, ότι για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή
πληρεξουσιότητα και αν αυτή δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις,
ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως, το δε δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης
την έλλειψη πληρεξουσιότητας.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει
ότι στην περίπτωση που κατά τη συζήτηση της υπόθεσης όλοι οι διάδικοι εκπροσωπούνται από πληρεξουσίους δικηγόρους, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν οι δικηγόροι των εκπροσωπουμένων διαδίκων έχουν ορισθεί
νομίμως πληρεξούσιοι. Αν δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ρητής, κατά το νόμο,
πληρεξουσιότητας οι διάδικοι θεωρούνται ως μη παριστάμενοι, διότι δεν λαμβάνουν μέρος στη δίκη με τον τρόπο που
ορίζει ο νόμος και επομένως η συζήτηση
της υπόθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 260 παρ.1 ΚΠολΔ (βλ.σχετ.ΑΠ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

48/2007 ΕλλΔνη 48.498, ΕφΑθ 925/1982
ΕλλΔνη 23.227, ΕφΑθ 9760/1978 ΝοΒ
27.813, ΕφΠατρ 47/2008 αδήμ., ΕφΠατρ.
893/1988 ΑχΝομ 1989 αρ.603).
Στην προκειμένη υπόθεση, κατά
την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο του Δικαστηρίου τούτου (9-4-2009) συζητήθηκε με εκφώνηση
της από τη σειρά της στο πινάκιο και η
κρινομένη από 6-6-2008 έφεση κατά της
58/2008 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας που δίκασε κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών και έκανε δεκτή ως βάσιμη και κατ’ουσίαν την από 24-9-2007
αγωγή του εφεσιβλήτου, ο οποίος ζητούσε να λυθεί ο γάμος του με την εκκαλούσα λόγω τετραετούς διάστασης.
Κατά την εκφώνηση για συζήτηση της υπόθεσης αυτής οι διάδικοι, όπως
τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά
του Δικαστηρίου τούτου προκύπτει, εκπροσωπήθηκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους Σ.Π (η εκκαλούσα) και
Ι.Β (ο εφεσίβλητος), οι οποίοι δεν επικαλούνται ούτε προσκομίζουν συμβολαιογραφική πράξη περί κατοχής πληρεξουσιότητας στον καθένα από αυτούς.
Κατ’ ακολουθίαν, αφού πρόκειται για δίκη διαζυγίου και οι παριστάμενοι ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου
κατά τη συζήτηση της υπό κρίση εφέσεως, ως εκπρόσωποι των διαδίκων δικηγόροι, δεν αποδεικνύουν ότι έχουν ειδική
πληρεξουσιότητα να εκπροσωπήσουν
τους εντολείς τους, οι τελευταίοι δεν παρίστανται νομίμως, θεωρούμενοι ως μη
παριστάμενοι και ως εκ τούτου πρέπει
να ματαιωθεί η συζήτηση της εφέσεως.
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396/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Χαλιώτης, Ανδρέας Νικολετάτος).
Έφεση από διάδικο που πρωτόδικα δικάστηκε ερήμην. Οι προτάσεις του πρέπει να
κατατεθούν στο εφετείο προ είκοσι ημερών, αλλιώς δικάζεται ερήμην και απορρίπτεται η έφεσή του. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 528 ΚΠολΔ «Αν ασκηθεί έφεση από
το διάδικο που δικάσθηκε ερήμην κατά την
πρώτη συζήτηση, η εκκαλουμένη απόφαση εξαφανίζεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους. Ο εκκαλών δικαιούται να
προβάλει όλους τους ισχυρισμούς που
μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως».
Κατά το άρθρο 524Κ.ΠολΔ στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227, 233
έως 269, 270 παρ.2, 4 και 6 και 271-312.
Ειδικώς στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 528, η
κατάθεση των προτάσεων γίνεται ως την
έναρξη της συζητήσεως και η κατάθεση
της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδεκάτη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά
τη συζήτηση (όπως το εδ.Β΄ προστέθηκε
με το άρθρο 8 παρ.3 του ν.3043/2002).
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 237 παρ.1 ιδίου Κώδικα, η οποία
εφαρμόζεται στην περίπτωση του άρθρου
528 ΚΠολΔ, ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου, οι διάδικοι πρέπει να καταθέσουν το αργότερο είκοσι ημέρες πριν
από τη δικάσιμο προτάσεις, επί των οποίων ο γραμματέας σημειώνει τη χρονολογία
κατάθεσης. Η μη υποβολή εμπρόθεσμων
προτάσεων έχει ως συνέπεια την ερημοδικία του εκκαλούντος και την απόρριψη της
έφεσης του (βλ.Σαμουήλ Η έφεση Ε΄ έκδο-

ση σελ. 383 αρ.1007 Α και 398-99 αρ.1050,
ΑΠ 293/2005, Εφ.Δωδ. 168/2006, ΕφΑθ
5950/2004 προσκομιζόμενες).
Στην προκειμένη περίπτωση, ο
ερημοδικασθείς πρωτοδίκως εναγόμενος (βλ.σχετική επισημείωση της Γραμματέως επί των προτάσεων του), άσκησε την από 22.12.2005 έφεση, κατ’ άρθρο 528 ΚΠολΔ, κατά της προαναφερθείσας οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, πλην όμως κατέθεσε
προτάσεις λίγη ώρα πριν τη δικάσιμο της
12.2.2009, κατά την οποία συζητήθηκε η
έφεση του (βλ. σχετική επισημείωση της
Γραμματέως επί των προτάσεων του),
ενώ έπρεπε να τις καταθέσει τις είκοσι
τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο.
Επομένως, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες νομικές σκέψεις, ο παραπάνω εκκαλών πρέπει να δικασθεί ερήμην,
να απορριφθεί η έφεση του και να καταδικασθεί στη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρ. 176, 183 ΚΠολΔ). Πρέπει δε να ορισθεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας
(άρθρα 501 παρ.2, 502 παρ.1 και 505
ΚΠολΔ). Η από 21.12.2005 έφεση ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα
495, 499, 513, 516, 518, 522 ΚΠολΔικ).
Πρέπει επομένως να γίνει τυπικά δεκτή
και να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.
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399/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιάκωβος Μπαλτάς, Θεόδωρος Καλδίρης, Δικαστικός
αντιπρόσωπος του ΝΣΚ Ευτυχία Ζήση, Γεωργία Βούλγαρη, Ιωάννης
Καρακώστας, Βασιλική Οικονομοπούλου, Δήμητρα Κουνινιώτη,
Σπυρίδων Τάμπας, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος).
Πραγματογνωμοσύνη. Η διάταξη πραγματογνωμοσύνης, η διάταξη νέας ή
επαναλήψεως ή συμπληρώσεως της αρχικής πραγματογνωμοσύνης με τους ίδιους ή
άλλους πραγματογνώμονες εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου της
ουσίας. Πότε διατάσσεται επανάληψη, νέα ή συμπλήρωση της πραγματογνωμοσύνης
είτε με αίτηση των διαδίκων είτε αυτεπαγγέλτως.

Από τις διατάξεις των άρθρων
368, 387 και 388 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι
η διάταξη πραγματογνωμοσύνης επί συγκεκριμένου ζητήματος ή η διάταξη νέας
ή επαναλήψεως ή συμπληρώσεως της
αρχικής από τους ίδιους ή άλλους πραγματογνώμονες εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου της ουσίας
(βλ.ΑΠ 667/1988 ΕλΔνη 31, 327).
Η επανάληψη διατάσσεται όταν η
αρχική πραγματογνωμοσύνη έχει ατέλειες ή ασάφειες που δεν μπορούν να θεραπευθούν με την παροχή διευκρινήσεων
κατά το άρθρο 384 ΚΠολΔ. Η νέα πραγματογνωμοσύνη διατάσσεται ως προς τα
ίδια θέματα για τα οποία έχει διαταχθεί
η αρχική, όταν το δικαστήριο δεν έχει
τις αναγκαίες επιστημονικές ή τεχνικές
γνώσεις για να ελέγχει το περιεχόμενο
της αρχικής γνωμοδοτήσεως η ορθότητα της οποίας αμφισβητείται κατά τρόπο

που κλονίζει το δικαστήριο (βλ.Εφ.Αθην.
363/1992 Αρχ.Νομ. 43, 756).
Τέλος, συμπλήρωση της πραγματογνωμοσύνης διατάσσεται όταν,
μετά την αποδεικτική διαδικασία, προκύπτει η ανάγκη της επεκτάσεως αυτής και σε άλλα συναφή θέματα στην εν
λόγω δε περίπτωση μπορεί να διεξαχθεί
αυτή (συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη) είτε από τους αρχικούς πραγματογνώμονες, είτε από καινούργιους
(βλ.Κ.Μπέη Πολ.Δικ. υπ’άρθρο 388 σελ.
1688-1689, ΕφΠειρ. 1026/1986 Ελ.Δνη
29, 710, Εφ.Θεσ. 621/1995 Αρμ. 1996,
74). Το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση διατάζει την διεξαγωγή νέας, συμπληρωματικής ή την επανάληψη της
πραγματογνωμοσύνης, είτε με αίτηση
των διαδίκων ή και αυτεπαγγέλτως (βλ.
Εφ.Θεσ. 621/1995 ό.π.).

401/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παναγιώτου, Άγγελος Πίγκας, Χάρης Μαραγκός).
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Πρόσθετη παρέμβαση. Κατά του προσθέτως παρεμβαίνοντος δεν στρέφεται η έφεση,
πρέπει όμως να καλείται στη συζήτηση της έφεσης για να ενημερώνεται για την εξέλιξη της δίκης και να ασκεί τα δικαιώματα που αναγνωρίζει σ’ αυτόν ο νόμος. Αλλιώς
κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για όλους τους διαδίκους. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 82
ΚΠολΔ : «Όποιος προσθέτως παρεμβαίνει έχει δικαίωμα να ενεργήσει όλες
τις διαδικαστικές πράξεις που επιτρέπονται στη δίκη προς το συμφέρον εκείνου
για την υποστήριξη του οποίου ασκήθηκε η παρέμβαση και έχει την υποχρέωση να δεχτεί τη δίκη στη θέση που βρίσκεται κατά το χρόνο της παρέμβασης
του…Αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται στους κυρίους διαδίκους πρέπει
να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση».
Εξάλλου κατά μεν τη διάταξη του
άρθρου 110 παρ.2 ΚΠολΔ οι διάδικοι
έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε όλες τις
συζητήσεις της υπόθεσης, ακόμη και όταν
γίνονται κεκλεισμένων των θυρών και πρέπει για το σκοπό αυτό να καλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, κατά δε
τη διάταξη του άρθρου 81 παρ.3ΚΠολΔ ο
παρεμβαίνων καλείται στις επόμενες διαδικαστικές πράξεις από το διάδικο που επισπεύδει τη δίκη, σε περίπτωση δε πρόσθετης παρέμβασης έχει δικαίωμα να
προτείνει την έλλειψη της κλήτευσης και
ο διάδικος για την υποστήριξη του οποίου ασκήθηκε η παρέμβαση.
Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 20 παρ.1
του Συντάγματος, που ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και
μπορεί να αναπτύξει σ’αυτά τις απόψεις
του για τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά
του και εκείνη του άρθρου 517 ΚΠολΔ,
σαφώς προκύπτει ότι κατά του προσθέτως παρεμβαίνοντος στη δίκη κατά την
οποία εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφα-

ση, δεν απευθύνεται κατ’ αρχήν η έφεση, γιατί αυτός δεν είναι κύριος διάδικος, ο προσθέτως παρεμβάς όμως, πρέπει να καλείται στη συζήτηση της έφεσης για να ενημερώνεται για την εξέλιξη της δίκης και να ασκεί τα δικαιώματα που αναγνωρίζει σ’ αυτόν ο νόμος,
χωρίς δε την κλήτευση αυτού παραβιάζεται η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης και έτσι αν δε αυτός δεν εμφανιστεί
κατά την εκφώνηση της υπόθεσης και
δεν έχει κληθεί, η συζήτηση κηρύσσεται
απαράδεκτη για όλους τους διαδίκους,
το οποίο απαράδεκτο, ως αναφερόμενο
στη προδικασία, λαμβάνεται υπόψη και
αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (ΑΠ
18/2008 δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 424/2007
δημοσ. ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 133/2007 δημοσ.
ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 1595/2007 ΑρχΝ 2007,
294, ΕΑ 3308/2006 ΕλΔ 2007, 1496).
Στην προκειμένη περίπτωση φέρεται προς συζήτηση η από 22-7-2007
έφεση είκοσι ενός εκ των είκοσι έξι εναγόντων κατά της υπ’ αριθμ. 141/2008 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η οποία εκδόθηκε με
την ειδική διαδικασία των άρθρων 663 επ.
ΚΠολΔ επί της από 19-1-2006 αγωγής
τους. Κατά τη συζήτηση της αγωγής στο
ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας», με δήλωση που
καταχωρήθηκε στα πρακτικά, παρενέβη
προσθέτως υπέρ των εναγόντων. Όμως
οι επισπεύδοντες τη δίκη εκκαλούντες δεν
επικαλούνται ούτε αποδεικνύουν επίδοση
του δικογράφου της έφεσης προς το αναφερόμενο επαγγελματικό σωματείο, που
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άσκησε πρόσθετη παρέμβαση.
Πρέπει, επομένως, σύμφωνα με
τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, εξαιτίας της έλλειψης αυτής, η οποία λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως, να
κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της

υπό κρίση έφεσης, αφού δεν παραστάθηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης
το πιο πάνω παρεμβάν υπέρ των εναγόντων στην πρωτοβάθμια δίκη επαγγελματικό σωματείο.

403/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου -Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αντώνιος Μπούλης, Δημήτριος Σωτηρόπουλος,
Γεώργιος Παναγιώτου).
Διαδικασία των άρθρων 664-676 ΚΠολΔ.(εργατικών διαφορών). Η μνηστή προσφέρει
υπηρεσίες στο κατάστημα του υποψηφίου συζύγου χωρίς αμοιβή. Διάλυση της μνηστείας. Αγωγή της μνηστής για εργατικούς μισθούς. Η αγωγή δεν έχει βάση τη σύμβαση εργασίας γιαυτό εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία εκτός αν από πριν από τη
μνηστεία υπήρχε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Αγωγή από την αδικοπραξία. Και
αυτή η αγωγή εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία αν η μνηστή δεν επικαλείται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Μνηστεία. Συνάπτεται άτυπα και σιωπηρά. Η συμβίωση
με ολοκληρωμένη ερωτική σχέση είναι μνηστεία. Η αυθαίρετη διάλυσή της δεν αποτελεί από μόνη της αδίκημα και επομένως δεν γεννά αναγκαίως αδικοπρακτική ευθύνη
εκτός αν τελέσθηκε αυτοτελές αδίκημα όπως η παράβαση του άρθρου 919 ΑΚ. Η διάλυση της μνηστείας κατά τρόπο προσβλητικό για το άλλο μέρος μπορεί να προκαλέσει
ηθική βλάβη στον εγκαταλειφθέντα και δικαιούται να λάβει αποζημίωση. Περιστατικά.

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 16
παρ.2 ΚΠολΔ, στην αρμοδιότητα των
Μονομελών Πρωτοδικείων υπάγονται,
και η αξία του αντικειμένου της διαφοράς
υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, οι διαφορές
από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή από
οποιαδήποτε άλλη αιτία, με αφορμή την
εργασία αυτή, ανάμεσα στους εργαζόμενους ή τους διαδόχους τους ή εκείνους
στους οποίους ο νόμος δίνει δικαιώματα
από την παροχή της εργασίας των πρώτων και στους εργοδότες ή τους διαδόχους τους, κατά δε το άρθρο 663 παρ.1
του ιδίου κώδικα, οι ανωτέρω διαφορές
δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των
άρθρων 664 έως 676 του ΚπολΔ.
Από το συνδυασμό των διατάξε-

ων αυτών συνάγεται ότι στην ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, υπάγεται, εκτός των άλλων και κάθε διαφορά μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων,
η οποία προκύπτει από οποιαδήποτε
άλλη αιτία, η οποία όμως έχει ως αφορμή
την παροχή εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή και εκείνες οι οποίες, ανεξαρτήτως
νομικής θεμελίωσης, τελούν σε συνάρτηση με τη σύμβαση εργασίας, όπως οι
απαιτήσεις από αδικοπραξία, ανεξαρτήτως της εγκυρότητας ή μη της συμβάσεως (ΟλΑΠ 433/68ΝοΒ 16.1058, ΕΘεσσαλ. 75/1992 «Νόμος»).
Στην ειδική όμως αυτή διαδικασία
των εργατικών διαφορών δεν υπάγεται
και η αγωγή από αδικοπραξία, η οποία
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στρέφεται κατά του υποκειμενικά ευθυνόμενου τρίτου, ο οποίος δεν είναι εργοδότης ή δεν ταυτίζεται με αυτόν. Η αγωγή αυτή υπάγεται στην τακτική διαδικασία (ΕΘεσσαλ. 75/1992 ο.π.).
Έτσι, η σύμβαση μνηστείας δεν
παράγει από μόνη της σχέση εξαρτημένης συμβάσεως εργασίας για τις παρεχόμενες από τη μνηστή στο μνηστό υπηρεσίες κατά την άσκηση του επαγγέλματος του ή στην οικία του (καθαριότητας,
παρασκευής φαγητού κλπ) εκτός αν η
σχέση εξαρτημένης εργασίας προϋπήρχε της συνάψεως της μνηστείας, οπότε
δεν επηρεάζεται από τη σύναψη αυτή
(ΕΑ 6968/85 ΔΕΝ 42.349).
Στην πρώτη περίπτωση η αγωγή
αποζημιώσεως από αδικοπραξία, επειδή
τελεί σε συνάρτηση με την μνηστεία, δεν
υπάγεται στην εργατική διαδικασία, έστω
και αν η ζημία προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών προς τον μνηστό, κατά
την άσκηση του επαγγέλματος του, αλλά
στην τακτική διαδικασία, αφού η αδικοπραξία δεν έλαβε χώρα εξ αφορμής της
εξαρτημένης εργασίας, αλλά στα πλαίσια συμβάσεως μνηστείας (ΑΠ 266/65
ΝοΒ 14.17, ΕΘεσσαλ. ο.π.).
Επομένως, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο στην προκειμένη υπόθεση, δίκασε την αγωγή κατά την τακτική διαδικασία, ορθά το νόμο εφάρμοσε,
αφού η ενάγουσα δεν επικαλείται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ώστε να έχει
εφαρμογή η διαδικασία των άρθρων 663
επ.ΚΠοΛΔ και συνεπώς πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν ο πρώτος λόγος της εφέσεως του εναγομένου.
Περαιτέρω, η κατά το άρθρο 1346
ΑΚ σύμβαση μνηστείας συνίσταται στην
αμοιβαία μεταξύ άνδρα και γυναίκας
υπόσχεση μελλοντικού γάμου και δεν
υπόκειται σε τύπο (άτυπη), μπορεί δε να
γίνει και σιωπηρά. Περιπτώσεις μνηστεί-
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ας συνιστούν η συμβίωση με ολοκληρωμένες ερωτικές σχέσεις που συνοδεύονται από την κοινού οικονομική και κοινωνική οργάνωση της ζωής των συμβιούντων και η από αυτή με οποιονδήποτε
τρόπο εκδήλωση της αποδοχή της (ΑΠ
330/1981 ΝοΒ 29.1525, ΑΠ 1733/1981
ΝοΒ 29.1383, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου
ΑΚ, Οικογενειακό Δ. έκδ. 1991).
Εξάλλου, η αυθαίρετη διάλυση
της μνηστείας δεν αποτελεί μόνη της αδίκημα και επομένως δε γεννά αναγκαίως αδικοπρακτική ευθύνη. Ωστόσο, μια
τέτοια ευθύνη μπορεί να γεννηθεί από
αυτοτελές αδίκημα, το οποίο τελέσθηκε
είτε κατά τη διάρκεια της μνηστείας, είτε
κατά τη διάλυση της. Η θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης κατά του υπαίτιου
για τη λύση της μνηστείας μνηστού έχει
για δύο κυρίως λόγους πρακτική σημασία. Πρώτον, το περιεχόμενο της αδικοπρακτικής αξίωσης δεν υπόκειται στους
περιορισμούς του άρθρου 1347 ΑΚ και
δεύτερο, για τις αδικοπρακτικές αξιώσεις
ισχύει η μακρύτερη παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ και όχι η κατ’ άρθρο 1347
ΑΚ σύντομη παραγραφή των αξιώσεων
από τη σύμβαση της μνηστείας.
Αντίθετα, η διάλυση αυτή θα πρέπει να έγινε κατά τρόπο που να συνιστά
παράνομη και βαριά προσβολή για τον
άλλο μνηστό. Επομένως, η αδικοπρακτική αξίωση αποζημιώσεως θα είναι
ουσιαστικά δικαιολογημένη, μόνον αν
η λύση της μνηστείας γίνεται κατά τρόπο που στοιχειοθετεί το κατ’ άρθρο 919
ΑΚ αδίκημα ή προσβάλλει την τιμή και
γενικά την προσωπικότητα του άλλου
μέρους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αξίωση αποζημιώσεως καλύπτει,
πέρα από την αποκατάσταση της υλικής ζημίας και τη χρηματική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης (ΕΑ 6665/96 ΕλλΔ
38.925, ΕΑ 831/81 Αρμ. 35.761, Γεωργι-
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άδη-Σταθόπουλου ΑΚ ο.π. παρ. 31, 32).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα,
υπήκοος Αλβανίας, διέμενε μόνιμα στο
Αίγιο, μαζί με τους γονείς και τ’ αδέλφια
της, από το Μάρτιο δε του 1997 εργαζόταν ως σερβιτόρα-λαντζέρα στο καφενείο
Ρένα στην περιοχή Δεξαμενής του Αιγίου.
Στο χώρο της εργασίας της γνωρίσθηκε
με τον εναγόμενο το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, σχεδόν αμέσως δε η γνωριμία
τους εξελίχθηκε σε ερωτικό δεσμό, εξαιτίας του οποίου από τις 5-10-1997, μετά
από πρόταση του εναγομένου και παρά
τις αντιρρήσεις της οικογένειας της, η ενάγουσα εγκαταστάθηκε στην οικία του στο
δ.δ. Νέου Ερινέου Αχαΐας, όπου έκτοτε συμβίωναν ως ζευγάρι, με προοπτική το γάμο, όπως της υποσχέθηκε αυτός και συμφώνησε η ίδια, γεγονός άλλωστε που ομολογείται και από τον τελευταίο στην προσθήκη των πρωτοδίκως
υποβληθεισών προτάσεων του, αλλά και
από το μάρτυρα αδελφό του, ενώπιον του
Πρωτόδικου Δικαστηρίου.
Έτσι, στα πλαίσια της άτυπης μνηστείας που είχε συναφθεί μεταξύ τους, η
ενάγουσα πρόσφερε όλες τις απαιτούμενες για τη λειτουργία της οικίας τους εργασίες, ενώ ο εναγόμενος παρείχε σ’ αυτήν
στέγη, τροφή, ένδυση και κάλυψη όλων
των λοιπών αναγκών της, αφού πλέον
αυτή δεν είχε κανέναν εισόδημα.
Παράλληλα όμως η ενάγουσα με
τις ανωτέρω οικιακές εργασίες της στην
κοινή τους οικία, παρείχε στον εναγόμενο, ο οποίος ήταν γεωργοκτηνοτρόφος
και περαιτέρω υπηρεσίες, σχετικές με τις
απασχολήσεις του αυτές. Ειδικότερα, αυτός διατηρούσε, όπως δεν αμφισβητήθηκε
ειδικά από αυτόν (άρθρο 361 ΚπολΔ):1)
σταφιδάμπελο 46 στρεμμάτων και αμπέλι 1 στρέμματος στην περιοχή Μυρόβρυσης, καθώς και σταφιδάμπελο 4 στρεμμά-
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των και αμπέλι 1 στρέμματος στην περιοχή Γκρέκα του Δήμου Συμπολιτείας Αχαΐας, 2)ποίμνιο αποτελούμενο από 120 περίπου πρόβατα, ιδιοκτησίας του πατέρα της ενάγουσας, τα οποία δήλωνε στο
όνομα του ο εναγόμενος να εισπράττει τις
σχετικές επιδοτήσεις), το οποίο διατηρούσε κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο δ.δ.
Νέου Ερινεού, όπου διέμενε και κατά τη θερινή περίοδο στην περιοχή δ.δ., Μυρόβρυσης Αχαΐας και 3) σε μισθωμένα κατά τα
έτη 1998-1999 με ιδιότυπη αγρομίσθωση
ελαιοστάσια: α) τρία (3 στο δ.δ. Ν.Ερινέου,
ιδιοκτησίας Σ.Τ, αποτελούμενα από τριακόσια (300) ελαιόδενδρα, από τα οποία
αυτός λάμβανε το 70% της παραγόμενης
ποσότητας ελαιολάδου και το υπόλοιπο το
απέδιδε στη ιδιοκτήτρια και β)ένα (1) στο
δ.δ.Σαλμενίκου, συνιδιοκτησίας αδελφών
Ε. και Ζ.Μ, αποτελούμενο από εκατό (100)
ελαιόδενδρα, από τα οποία αυτός λάμβανε το 50% της παραγόμενης ποσότητας
ελαιολάδου και τα υπόλοιπα τα απέδιδε
στις συνιδιοκτήτριες.
Ειδικότερα, βοηθούσε κάθε χρόνο στον τρύγο των αμπελιών, στη συγκομιδή της σταφίδας, στη συλλογή του
ελαιοκάρπου, οπότε χρειάζονταν περισσότεροι εργάτες, για το σκοπό δε αυτό
ο εναγόμενος προσλάμβανε επιπλέον
προσωπικό, ενώ πρόσφεραν τη βοήθεια τους και οι γονείς της, με την ιδιότητα των μελλοντικών πεθερικών του. Η
ανωτέρω προσφορά των υπηρεσιών της
εκτιμάται ότι διαρκούσε ετησίως επί ένα
μήνα, ήτοι 10 ημέρες για τον τρύγο και
15 ημέρες για τη συλλογή του ελαιοκάρπου. Ενώ δεν αποδείχθηκε ότι αυτή παρείχε άλλες υπηρεσίες στις σταφιδαμπέλους και τα ελαιοστάσια του εναγομένου,
όπως αβάσιμα υποστηρίζει στην αγωγή
της, αφού οι εργασίες λίπανσης και ραντίσματος, απαιτούν σχετική εμπειρία και
γνώση γι’αυτό, τις οποίες δεν αποδείχθη-
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κε ότι διέθετε αυτή. Οι ως άνω εργασίες εκτελούνταν από τον εναγόμενο, με
τη βοήθεια του αδελφού του, ενώ τέλος
ορισμένες από τις φερόμενες ως παρασχεθείσες από την ενάγουσα εργασίες,
όπως το χαράκωμα, η συλλογή των κληματόβεργων, το κορφολόγημα, το σάκιασμα της σταφίδας, δεν συνηθίζονται πλέον στις σταφιδαμπέλους και δεν τις έκανε
ο εναγόμενος, όπως διαβεβαίωσε μετά
λόγου γνώσεως ο αδελφός του ενώπιον
του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου.
Εκτός της προαναφερόμενης
εργασίας της στις σταφιδαμπέλους και
ελαιοστάσια του εναγομένου, η ενάγουσα βοηθούσε στη βοσκή του ποιμνίου
του, στην κουρά και το άρμεγμα, τόσο
το χειμώνα όταν αυτά βρίσκονταν στο
δ.δ. Νέου Ερινεού, όπου διέμεναν οι διάδικοι, όσο και το καλοκαίρι στο δ.δ. Μυρόβρυσης (Αγ.Παρασκευή), όπου διέμεναν οι γονείς του εναγομένου ομοίως γεωργοκτηνοτρόφοι, οι οποίοι βοηθούσαν
και αυτοί στις εν λόγω εργασίες. Όταν
η ενάγουσα ήταν απασχολημένη με τις
προαναφερόμενες γεωργικές εργασίες,
ο εναγόμενος προσλάμβανε έναντι αμοιβής άλλο βοσκό, την εργασία του οποίου
όμως έλεγχε κάθε βράδυ η ίδια.
Περαιτέρω, κατά τα χρονικά διαστήματα πρόσληψης εκ μέρους του εναγομένου επιπλέον εργατών για την απασχόληση τους με τις προαναφερόμενες εργασίες, η ενάγουσα κατά τις νυκτερινές ώρες
ήταν επιφορτισμένη με την παρασκευή
του φαγητού τους για την επόμενη ημέρα.
Έτσι, αυτή παρείχε τις ως άνω
υπηρεσίες της επί 100 ημέρες ετησίως,
χωρίς να λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή. Παρείχε δε αυτές όχι, συνεπεία συνάψεως μεταξύ τους συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών, όπως αβάσιμα
αυτή ισχυρίζεται, αφού η προσφορά της
αυτή έγινε αμέσως μετά τη δημιουργία
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της ερωτικής τους σχέσης και της άτυπης
μεταξύ τους μνηστείας και εξαιτίας αυτής.
Εάν είχε συναφθεί μεταξύ τους σύμβαση παροχής υπηρεσιών, υπό οποιαδήποτε μορφή, αυτή ασφαλώς θα αξίωνε τη
συμφωνηθείσα αμοιβή. Αντίθετα η προσφορά της αυτή γινόταν με την προοπτική του γάμού τους και ενόψει της δημιουργίας του κοινού τους οίκου.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος, παρά το γεγονός ότι συμβιούσε κανονικά με την ενάγουσα και ίσχυε η
μνηστεία τους, αφού συνεχώς της καλλιεργούσε με τις διαβεβαιώσεις του την πεποίθηση ότι επρόκειτο σύντομα να παντρευτούν, ενώ παρουσιάζονταν στους
συγγενείς και φίλους τους ως ζευγάρι, το
έτος 2000 δημιούργησε ερωτική σχέση
με άλλη γυναίκα, την οποίαν διατήρησε
κρυφή για κάποιο χρονικό διάστημα, τόσο
από την ενάγουσα, όσο και από την οικογένεια της, με σκοπό να μη στερηθεί τις
προαναφερόμενες υπηρεσίες της. Μάλιστα, προκειμένου να κατασιγάσει τις φυσιολογικές ανησυχίες της, από κάποιες
πληροφορίες που είχε αυτή, σχετικά με το
ανωτέρω γεγονός, την καθησύχαζε υποκριτικά, χωρίς να έχει την ευθύτητα να της
δηλώσει την πραγματική του πρόθεση,
ότι δεν σκόπευε να τελέσει γάμο μαζί της,
γιατί έτσι αυτή θα έπαυε να του προσφέρει τις ανωτέρω υπηρεσίες του.
Όταν δε τελικά, η ως άνω μυστική σχέση του εναγόμενου έγινε γνωστή
στην ενάγουσα, ο τελευταίος στο τέλος
Απριλίου 2001, εγκατέστησε την γυναίκα αυτή, την οποίαν τελικά προόριζε για
σύζυγο του, στην προαναφερόμενη οικία
του, εξαναγκάζοντας με τον τρόπο αυτό
την ενάγουσα να αποχωρήσει ταπεινωμένη και εξουθενωμένη. Η λύση της μνηστείας των διαδίκων κατά τον προαναφερόμενο βάναυσο και ανέντιμο εκ μέρους του εναγομένου τρόπο, πλήρως
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αντίθετο με τις περί ηθικής, κατ’άρθρο
919 ΑΚ, αντιλήψεις του μέσου χρηστού
ανθρώπου, προκάλεσε στην ενάγουσα
προσβολή της τιμής και της υπόληψης
της, ταπείνωση, θλίψη, καθώς και σοβαρό ψυχικό κλονισμό, αφού λίγες μέρες
μετά την ανωτέρω εκδίωξη της από την
κοινή τους οικία, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας (βλ.3025/4-4-2006 πιστ/τό Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου και κατάθεση
μάρτυρας αποδείξεως).
Δεν αποδείχθηκε όμως ότι ο εναγόμενος από την αρχή της σύναψης της
μνηστείας τους, είχε ως σκοπό να την
εγκαταλείψει και ότι εν γνώσει του τη διαβεβαίωνε ψευδώς ότι πρόκειται να παντρευτούν, με απώτερο σκοπό την απόλαυση των ανωτέρω υπηρεσιών που
αυτή και οι γονείς της του παρείχαν. Η
ως άνω κρίση του Δικαστηρίου ενισχύεται και από το γεγονός ότι αυτός βάπτισε
και τη μικρή της αδελφή (μάρτυρα αποδείξεως), ενέργεια την οποίαν θα απέφευγε, έτσι ώστε να μην ισχυροποιηθούν οι δεσμοί του με την οικογένεια της.
Ωστόσο, εξαιτίας του προαναφερθέντος τρόπου διάλυσης της μνηστείας,
η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη, για την
οποία δικαιούται ανάλογη χρηματική ικανοποίηση, η οποία λαμβανομένου υπόψη του βαθμού πταίσματος του εναγομένου, του είδους και της έκτασης της
προκληθείσας σ’αυτήν προσβολής, των
συνθηκών υπό τις οποίες αυτή συντελέσθηκε, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων μερών, πρέπει να
καθορισθεί στο ποσό των οκτώ χιλιάδων
(8.000) ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το
οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση
του, επιδίκασε για την αιτία αυτή, ποσό
4.000 ευρώ, έσφαλε και συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτός εν μέρει, ως βάσιμος
κατ’ουσίαν ο σχετικός λόγος της εφέσε-
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ως της ενάγουσας, ν’απορριφθεί δε ως
αβάσιμος κατ’ουσίαν ο αντίθετος λόγος
της εφέσεως του εναγομένου.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι κατά
τη διάρκεια της μνηστείας τους η ενάγουσα κατέβαλε από τις προσωπικές
οικονομίες της, υπό τη μορφή δανείου
στον εναγόμενο το ποσό του 1.000.000
δρχ., ήδη 2.935 ευρώ, προκειμένου να
εξοφλήσει οφειλόμενη διατροφή στην
πρώην σύζυγο του, χωρίς όμως να έχει
συμφωνηθεί μεταξύ τους ακριβής χρόνος απόδοσης του, λόγω της συμβίωσης
τους, παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από αυτήν. Από τη στιγμή όμως της
λύσης της μνηστείας τους, όφειλε ο εναγόμενος να αποδώσει το ως άνω ποσό
στην ενάγουσα, η οποία προέβη στην
αναζήτηση του(τέλος Απριλίου 2001).
Συνεπώς, πρέπει να υποχρεωθεί
αυτός να της καταβάλει το ποσό αυτό
νομιμότοκα από 1-5-2001, ήτοι από την
επομένη διάλυσης του αρραβώνα τους,
οπότε αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και
απαιτητό. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που με την εκκαλουμένη απόφαση του
έκρινε ως ανωτέρω, ορθά τις αποδείξεις
εκτίμησε και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ουσίαν ο σχετικός λόγος της εφέσεως του εναγομένου.
Τέλος, για τις προαναφερθείσες εργασίες που πρόσφερε η ενάγουσα στον εναγόμενο, κατά τη διάρκεια
της μνηστείας τους, τις οποίες παρείχε
καθ’υπέρβαση της υποχρέωσης της που
πήγαζε από την κοινή τους συμβίωση για
τη συμβολή στις ανάγκες του οίκου τους,
υπηρεσίες που δεν αντισταθμίζονταν
από τις δαπάνες συντήρησης της που
κατέβαλλε ο εναγόμενος, αφού και αυτή
πρόσφερε τις προσωπικές της φροντίδες σ’αυτόν, δικαιούται ανάλογη αμοιβή,
σύμφωνα με την επικουρική βάση της
αγωγή της, περί αδικαιολογήτου πλου-
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τισμού, η οποία κρίνεται ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα κατά το νόμο απαιτούμενα στοιχεία, απορριπτόμενου του
σχετικού λόγου της εφέσεως του εναγομένου, ως αβάσιμου κατ’ουσίαν .
Ειδικότερα, η ενάγουσα παρείχε
τις εργασίες αυτές, ενόψει του γάμου της
με τον εναγόμενο και για τη βελτίωση της
κοινής τους ζωής, προοπτική όμως που
ματαιώθηκε από την ανωτέρω υπαίτια
συμπεριφορά του τελευταίου, ο οποίος
όμως αποδεχόμενος τις υπηρεσίες αυτές, κατέστη πλουσιότερος, αφού εξοικονόμησε την αμοιβή που θα κατέβαλλε για
την εκτέλεση τους σε τρίτο πρόσωπο, ο
πλουτισμός του δε αυτός σωζόταν κατά
το χρόνο επίδοσης της αγωγής.
Αντίθετα, η ενάγουσα υπέστη αντίστοιχη ζημία, ενόψει του ότι η τελευταία,
κατά προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα, θα παρείχε έναντι αμοιβής την εργασία της. Ειδικότερα, η ενάγουσα για τις
ανωτέρω υπηρεσίες που παρείχε στον
εναγόμενο κατά τα έτη 1998, 1999 και
2000 θα έπρεπε να λαμβάνει ως αμοιβή:α)για τις κτηνοτροφικές εργασίες, τουλάχιστον 20 ευρώ ημερησίως και συγκεκριμένα (100 ημέρες ετησίως Χ 3 έτη Χ 20
ευρώ=)6000 ευρώ, όπως ορθά έκρινε και
το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση του και συνεπώς πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ουσίαν ο σχετικός λόγος της εφέσεως της
ενάγουσας και γ)για την απασχόληση της

κατά τα έτη 1998 και 1999 στα ελαιοστάσια του εναγομένου δικαιούται 25 ευρώ
ημερησίως και συγκεκριμένα (15 ημέρες
Χ 2 έτη Χ 25=) 750 ευρώ.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
επιδίκασε στην ενάγουσα ποσό 500 ευρώ
για την αιτία αυτή, έσφαλε και συνεπώς
πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός λόγος
της εφέσεως της ενάγουσας και ν’ απορριφθεί ο αντίθετος λόγος της εφέσεως του
εναγομένου. Επομένως, πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, κατ’ άρθρο 535 παρ.1 ΚπολΔ, ως προς όλες της
τις διατάξεις για το ενιαίο της εκτέλεσης.
Ακολούθως, αφού κρατηθεί και δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό η υπόθεση, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να
καταβάλει στην ενάγουσα, 18,435 ευρώ
(8.000+2.935+6.000+750+750), νομιμότοκα από 1.5.2001 το ποσό των 2.935
ευρώ και από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής το υπόλοιπο ποσό των
15.500. Τέλος, πρέπει να καταδικασθεί ο
εκκαλών, του οποίου απορρίφθηκε η έφεση στη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας
(άρθρο 176, 183 ΚΠολΔ), καθώς επίσης
να καταδικασθεί ο εναγόμενος, σε μέρος
της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας
και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, λόγω
της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων
(άρθρ.178, 183 ΚπολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

441/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Φαίδωνας Κουλούρης, Ελισάβετ Κανελλοπούλου-Σπανού).
Δήλωση ότι δεν θα παραστούν οι πληρεξούσιοι κατά τη συζήτηση της έφεσης (242
παρ.2 ΚΠολΔ). Πρωτόδικη συζήτηση ερήμην ενός διαδίκου. Άσκηση έφεσης με κοινή δήλωση των πληρεξουσίων ότι δεν θα παραστούν επικαλούμενοι διάταξη του άρ-
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θρου 242 παρ.2ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι επιτρεπτή η με κοινή δήλωση συζήτηση της υποθέσεως. Η απαγόρευση της παράστασης με δήλωση ισχύει όχι
μόνο για το διάδικο που δικάστηκε στον πρώτο βαθμό σαν να ήταν παρών αλλά και
για τον αντίδικό του που κανονικά είχε παραστεί στον πρώτο βαθμό.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 270, 524 παρ. 1 και 2 και
528 ΚΠολΔ, όπως αυτά ισχύουν μετά την
αντικατάσταση τους με τα άρθρα, αντιστοίχως, 12, 16 παρ. 3 και 16 παρ.4 του
ν.2915/2001, προκύπτει ότι είναι υποχρεωτική η προφορική συζήτηση ενώπιον όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, ενώ ενώπιον των δευτεροβάθμιων
δικαστηρίων η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση
κατά την οποία η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε από το διάδικο που δικάστηκε στον πρώτο βαθμό
σαν να ήταν παρών, οπότε, με την τυπική παραδοχή της έφεσης, η οποία λειτουργεί ως υποκατάσταση της καταργηθείσας αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας, εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση, μέσα στα όρια που καθορίζονται
από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, χωρίς να απαιτείται να ευδοκιμήσει
προηγουμένως κάποιος λόγος έφεσης

(ΑΠ 1015/2005) και αναδικάζεται η υπόθεση από το εφετείο, η συζήτηση ενώπιον του οποίου γίνεται πλέον προφορικά.
Κατά συνέπεια, στην περίπτωση
αυτή, που είναι υποχρεωτική η προφορική συζήτηση ενώπιον του Εφετείου, δεν
έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 242
παρ.2 ΚΠολΔ, και έτσι δεν είναι επιτρεπτή η με κοινή δήλωση των διαδίκων,
που υπογράφεται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, ότι δεν θα παραστούν κατά την εκφώνηση, ή με δήλωση
του ενός ή ορισμένων μόνο πληρεξουσίων, συζήτηση της υπόθεσης .
Η απαγόρευση της παράστασης
με δήλωση πληρεξούσιου δικηγόρου την
περίπτωση του άρθρου 528ΚΠολΔ ισχύει όχι μόνο για το διάδικο, ο οποίος δικάστηκε στον πρώτο βαθμό σαν να ήταν
παρών, αλλά και για τον αντίδικο του,
ο οποίος κανονικά είχε παραστεί στον
πρώτο βαθμό (Α.Π. 866/2008 ΝΟΜΟΣ,
Εφ.Αθ. 2219/2007Δ/νη 2008, 872).

450/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαδημητρίου, Ιωάννης Σχίζας).
Αντέφεση. Αν ασκηθεί μέσα στην προθεσμία της έφεσης, αποτελεί αυτοτελή έφεση οπότε ο αντεκκαλών μπορεί να προσβάλλει και άλλα κεφάλαια της αποφάσεως μη περιεχόμενα στην έφεση. Αναγκαίως συνεχόμενα κεφάλαια προς τα εκκληθέντα. Έννοια.
Αξίωση προς αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Είναι ανεξάρτητο κεφάλαιο η αξίωση
για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Άρα δεν χωρεί αντέφεση αν η έφεση αναφέρεται
μόνο στην αποζημίωση και όχι στο κεφάλαιο της αποζημίωσης για ηθική βλάβη, όπως
δεν χωρεί αντέφεση για το κεφάλαιο της προσωπικής κράτησης γιατί είναι ανεξάρτητο.
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Από την παράγραφο 3 του προεκτεθέντος άρθρου 523 ΚΠολΔ συνάγεται σαφώς ότι αν η αντέφεση ασκήθηκε
με αυτοτελές δικόγραφο διαρκούσης της
για τον αντεκκαλούντα προθεσμίας της
εφέσεως, ισχύει ως αυτοτελής έφεση.
Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει
για την ασκηθείσα με αυτόν τον τρόπο
αντέφεση η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου, κατά την οποία η αντέφεση αναφέρεται στα εκκληθέντα και τα αναγκαίως
με αυτά συνεχόμενα κεφάλαια της προσβαλλομένης αποφάσεως, αλλά μπορεί
ο αντεκκαλών να προσβάλλει και άλλα
κεφάλαια της αποφάσεως, μη περιεχόμενα στην έφεση (βλ.Σ.Σαμουήλ, Η έφεση έκδοση 2009, αριθμ. 614, Εφ.Αθην.
6821/1987 Ελ.Δνη 30, 588).
Ως αναγκαίως συνεχόμενα προς
τα εκκληθέντα κεφάλαια, πρέπει να θεωρηθούν οι διατάξεις της εκκληθείσας
αποφάσεως, οι οποίες έχουν τέτοια συνάφεια με τις εκκληθείσες, είτε γιατί αποτελούν προκριματικό για την παραδοχή
τους ζήτημα, είτε γιατί πηγάζουν από την
αυτή ιστορική αιτία και διαμορφώνουν ή
προσδιορίζουν το περιεχόμενο εκείνων,
έτσι ώστε τυχόν διατροφή επί των «συνεχομένων» αυτών κεφαλαίων κρίση του
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου από εκείνη
της πρωτόδικης αποφάσεως να επηρεάζει και την κρίση επί των εκκληθέντων
με την έφεση των κεφαλαίων (βλ.ΑΠ
238/2001, ΑΠ 1346/1985). Η αξίωση για
αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, αποτελεί αυτοτελές κεφάλαιο και ανεξάρτητο
της αξιώσεως για χρηματική ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.
Επομένως εάν εκκαλείται μόνο το
κεφάλαιο της αποζημιώσεως μόνον αυτό
μεταβιβάζεται στο Εφετείο και δεν είναι
παραδεκτή η άσκηση αντεφέσεως για το
κεφάλαιο της χρηματικής ικανοποιήσεως
λόγω ηθικής βλάβης, το οποίο δεν συνέ-
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χεται αναγκαστικά με το προηγούμενο
(βλ.Εφ.Αθην. 1398/1987 Ελ.Δνη 29, 529,
π.ρ.β.λ και ΑΠ 55/2005 ΕλΔνη 46, 1447).
Εξάλλου το αίτημα προσωπικής
κρατήσεως δεν είναι παρεπόμενο των
κυρίων αιτημάτων της αγωγής καθόσον με τη διάταξη του άρθρου 1047§1
ΚΠολΔ, με το οποίο θεσπίζεται η προσωπική κράτηση του οφειλέτη ως μέσον
αναγκαστικής εκτελέσεως, καθιερώνεται
μεταξύ άλλων νομοθετικώς και η αυτοτέλεια της περί προσωπικής κρατήσεως δίκης, εν σχέσει προς την κύρια δίκη περί
της κυρίας απαιτήσεως η οποία ερείδεται επί των διατάξεων του ουσιαστικού
δικαίου, ενώ το μέσον της εκτελέσεως
ανάγεται στο δικονομικό δίκαιο.
Απλώς δε αυτό, ενώ είναι ανεξάρτητο των αιτημάτων της κυρίας απαιτήσεως της αγωγής σωρεύεται μαζί με τα
υπόλοιπα στο ίδιο δικόγραφο προς οικονομία χρόνου και δαπάνης χωρίς να
θεωρείται ότι παρακολουθεί σιωπηρώς
την κύρια απαίτηση. Συνεπώς εάν με την
έφεση προσβάλλεται μόνον το κεφάλαιο
της κυρίας απαιτήσεως μόνον αυτό μεταβιβάζεται στο Εφετείο και δεν είναι παραδεκτή η άσκηση αντεφέσεως για το κεφάλαιο της προσωπικής κρατήσεως, το
οποίο δεν συνέχεται αναγκαστικά με το
προηγούμενο (βλ.Εφ.Αθην. 201/2004
Ελ.Δνη 45, 864, ΕφΑθ 7318/1989 Αρχ.
Νομ. 42, 54, Εφ.Αθην. 7462/1982 ΕλΔνη
24, 241, Εφ.Αθην. 9439/1980 ΕλΔνη 22,
31, Εφ.Θεσ. 188/1984 Αρμ.1984, 647,
Αγησ. Μπακόπουλος, Ελ.Δνη 30, 269).
Στην προκειμένη περίπτωση, με
την εκκαλούμενη απόφαση, κατά παραδοχή του αιτήματος της αγωγής για επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα
κατάσταση και για αποζημίωση (ΚΠολΔ
914, 940§1), επιδικάσθηκε στην εφεσίβλητη το συνολικό ποσόν των 232.971
ευρώ, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα για
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καταβολή ποσού 30.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
και απαγγελίας προσωπικής κρατήσεως
εις βάρος του εκκαλούντος-εναγομένου
ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως της
αποφάσεως. Ο εναγόμενος με την υπό
κρίση έφεση του προσέβαλε το κεφάλαιο
της εκκαλουμένης περί καταβολής του
ανωτέρω ποσού και ζήτησε την απόρριψη της αγωγής ως προς αυτό.
Σημειωτέον ότι η προσβαλλόμενη απόφαση επιδόθηκε στον εναγόμενο
στις 19.2.2008. Κατά της ιδίας αποφάσεως
άσκησε στις 14.5.2008, μετά την πάροδο
της προθεσμίας της εφέσεως, αντέφεση με
ιδιαίτερο δικόγραφο η ενάγουσα πλήξασα

τα κεφάλαια της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης και της προσωπικής κρατήσεως. Η αντέφεση όμως αυτή,
που δεν ασκήθηκε εντός της προθεσμίας
της εφέσεως για να ισχύσει ως αυτοτελής
έφεση, είναι, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι το προσβληθέν με την έφεση κεφάλαιο
της επαναφοράς των πραγμάτων και της
αποζημιώσεως, δεν ταυτίζεται ούτε συνέχεται αναγκαίως με τα πληττόμενα με την
αντέφεση κεφάλαια της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης και της
απαγγελίας της προσωπικής κρατήσεως
ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως της
αποφάσεως.

454/2010
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημοσθένης Σπαθής, Τρύφων Παναγόπουλος).
Λόγοι ανακοπής που αποβλέπουν όλοι στο ίδιο αποτέλεσμα δηλαδή στην ακύρωση πράξης εκτέλεσης. Αν γίνει δεκτός ένας, το δικαστήριο δεν μπορεί να προχωρήσει στην έρευνα των λοιπών λόγων, οι οποίοι ήδη μετά την ακύρωση της πράξης είναι χωρίς αντικείμενο. Ο ενάγων δύναται να καθορίσει δεσμευτικώς τη σειρά εξέτασης της συρρέουσας αξίωσης της αγωγής. Αν ο ενάγων δεν καθορίσει σειρά επικουρικότητας το δικαστήριο μπορεί ν’ αρχίσει την έρευνα από οποιαδήποτε βάση θέλει.
Περιστατικά. Δεδικασμένο. Αποτελούν οι τελεσίδικες αποφάσεις για το ουσιαστικό ζήτημα που κρίθηκε και δεν περιλαμβάνει και τις αιτιολογίες της απόφασης ούτε αφορά
δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που δεν αποτέλεσαν αναγκαία προϋπόθεση του δικαιώματος που κρίθηκε αλλά προβλήθηκαν στο δικαστήριο και εξετάσθηκαν από αυτό
ως χρήσιμα για την κατανόηση της κρίσης του για το ένδικο δικαίωμα. Περιστατικά.
Συμψηφισμός δικαστικής δαπάνης από το πρωτόδικο δικαστήριο ως λόγος εφέσεως.
Περιστατικά καταχρηστικής αναγκαστικής εκτελέσεως.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 68, 216, 583, 585 και 933
ΚΠολΔ σαφώς συνάγεται ότι, όταν υπάρχουν περισσότεροι λόγοι, νομικοί ή πραγματικοί, που όλοι μαζί, ή καθένας χωριστά, αποβλέπουν στο ίδιο αποτέλεσμα,
δηλ. στην ακύρωση πράξης εκτέλεσης,

τότε, αν το δικαστήριο κάνει δεκτό ένα
λόγο και ικανοποιώντας το αίτημα της
ανακοπής ακυρώσει την πράξη δεν μπορεί να προχωρήσει στην έρευνα των λοιπών λόγων, οι οποίοι ήδη μετά την ακύρωση της πράξης είναι χωρίς αντικείμενο(ΑΠ 288/1986 ΕλΔνη 27,1468, ΕφΑθη-
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νών 260/2001 ΕλλΔνη 42 (2001), 1373).
Εξάλλου τη σειρά κατά την οποία
το Δικαστήριο θα ερευνήσει τις συρρέουσες αξιώσεις δηλ. τις διάφορες βάσεις της
αγωγής δύναται να καθορίσει δεσμευτικώς
ο ενάγων, δυνάμει του αξιώματος της διαθέσεως άρθρ.106 ΚΠολΔ). Αν ο ενάγων
δεν καθορίσει σειρά επικουρικότητας το δικαστήριο μπορεί ν’ αρχίσει την έρευνα από
οποιαδήποτε βάση θέλει (βλ. Δεδικασμένο Κονδύλη § 21 Α1 σελ. 255 πρβλ. ΕφΑθ
1113/1986 ΕλλΔνη 29 (1988), 685.686).
Στη προκειμένη περίπτωση ο πρώτος λόγος της υπό κρίση εφέσεως με τον
οποίο παραπονείται ο ανακόπτων και ήδη
εκκαλών ότι κακώς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν ερεύνησε κατά σειρά το πρώτο λόγο της ανακοπής του περί ολοσχερούς εξοφλήσεως του οφειλόμενου τιμήματος της αγοραπωλησίας προς την καθής η ανακοπή και ήδη εφεσίβλητο αλλά
ερεύνησε τον τρίτο λόγο της ανακοπής του
και ακύρωσε την επισπευδομένη σε βάρος του αναγκαστική εκτέλεση πρέπει ν’απορριφθεί ως νόμω και ουσία αβάσιμος.
Και τούτο διότι, όπως αναπτύχθηκε στην υπό στοιχεία (Ι) νομική σκέψη της παρούσας από το δικόγραφο της
υπό κρίση ανακοπής και όπως παραθέτει τους λόγους ανακοπής με τους οποίους ζητεί την ακύρωση της αναγκαστικής εκτελέσεως ο ανακόπτων δεν καθορίζει σειρά επικουρικότητος ως προς
τον τρίτο λόγο της ανακοπής του ώστε
να δεσμεύσει το Δικαστήριο να ερευνήσει υποχρεωτικά τον πρώτο λόγο της
ανακοπής του και όχι τον τρίτο κατά σειρά λόγο. Δεχόμενο δε το πρωτοβάθμιο
έναν από τους τρείς λόγους της ανακοπής (και μάλιστα τον τρίτο), που κατέτειναν όλοι στην ακύρωση της αναγκαστικής εκτέλεσης, ικανοποίησε το αίτημα της κρινόμενης ανακοπής και οι λοιποί λόγοι κατέστησαν άνευ αντικειμένου.
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Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την προσβαλλόμενη απόφαση του ερεύνησε τον τρίτο λόγο της
ανακοπής περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος της καθής για ικανοποίηση της αξιώσεως της μ’ αναγκαστική εκτέλεση, δέχθηκε αυτόν ως βάσιμο
ακυρώνοντας την αναγκαστική εκτέλεση
και αναφέροντας ότι παρέλκει η έρευνα
των λοιπών λόγων, δεν έσφαλε και ορθά
εφήρμοσε τον νόμο.
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 321, 322, 324 και 331 ΚΠολΔ
συνάγεται ότι, οι τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο για
το ουσιαστικό ζήτημα που κρίθηκε, εφόσον πρόκειται για το αυτό αντικείμενο
και την αυτή ιστορική και νομική αιτία,
και δεν περιλαμβάνει τούτο και τις αιτιολογίες της απόφασης, ούτε αφορά δικαιώματα ή έννομες σχέσεις, οι οποίες
δεν αποτέλεσαν αναγκαία προϋπόθεση του δικαιώματος που κρίθηκε, αλλά
προβλήθηκαν στο δικαστήριο που εξετάσθηκαν από το δικαστήριο ως χρήσιμα για την υποβοήθηση της κρίσης του
για το ένδικο δικαίωμα (βλ.ΑΠ 284/1992
Νοβ 41 (1993), 708 Δεδικασμένο Κονδύλη(1983)19 αρ.4 σελ.235, 236).
Στη προκειμένη περίπτωση ο
δεύτερος λόγος της υπό κρίση εφέσεως με τον οποίο παραπονείται ο ανακόπτων και ήδη εκκαλών ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεχόμενη ως ουσιαστικά βάσιμο τον τρίτο λόγο της ανακοπής
του περιέλαβε στο σκεπτικό της κρίσεις
δυσμενείς ήτοι περί οφειλής του για το
υπόλοιπο εκ του πιστωθέντος τιμήματος της αναφερομένης αγοραπωλησίας
και ως εκ τούτου πρέπει ν’ απαλειφθούν
από την απόφαση, πρέπει ν’ απορριφθεί
ως απαράδεκτος. Και τούτο διότι όπως
αναφέρθηκε στην υπό στοιχείο (ΙΙ) νομική σκέψη η αναφορά που γίνεται στο
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σκεπτικό της εκκαλουμένης περί οφειλής του υπολοίπου πιστωθέντος τιμήματος από τον ανακόπτοντα και ήδη εκκαλούντα δεν απολήγει σε βλάβη του διότι
δεν στηρίζει το διατακτικό της εκκαλουμένης, το οποίο θεμελιώνεται στην παραδοχή του τρίτου λόγου της ανακοπής
του δηλ. περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος της καθής η ανακοπή και ήδη εφεσιβλήτου γι’ αναγκαστική
εκτέλεση σε βάρος του ανακόπτοντος.
Ούτε εξάλλου δημιουργείται δεδικασμένο απ’ αυτές οι οποίες (κρίσεις περί
οφειλής του υπολοίπου τιμήματος) χρησιμοποιήθηκαν από την εκκαλουμένη μόνο
για την υποβοήθηση της κρίσης για το ένδικο δικαίωμα που κρίθηκε δηλ. της καταχρηστικότητος της αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους της καθής και της εντεύθεν ακυρότητος της αναγκαστικής εκτέλεσης που επέσπευσε η τελευταία εναντίον
του και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται έννομο συμφέρον για την αποτροπή αυτού
με την άσκηση της υπό κρίση εφέσεως.
Επομένως ο σχετικός λόγος αυτό
απορριπτέος κρίνεται ως απαράδεκτος.
Απορριπτέος κρίνεται και ο τρίτος λόγος
της υπό κρίση εφέσεως με τον οποίο παραπονείται για το συμψηφισμό της δικαστικής δαπάνης από το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο διότι τούτο δεν έσφαλε συμψηφίζοντας τη δικαστική δαπάνη μεταξύ
των διαδίκων αν και δέχθηκε την κρινόμενη ανακοπή καθόσον σύμφωνα με το
άρθρο 179 ΚΠολΔ ηδύνατο να συμψηφίσει τη δικαστική δαπάνη λόγω της ιδιαίτερης δυσχέρειας στην ερμηνεία των
κανόνων δικαίου που εφήρμοσε. Μετά
απ’ όλα αυτά πρέπει ν’ απορριφθεί η κρινομένη από 16.5.07 και αριθ. κατ. Δικογράφου 288/2007 έφεση στο σύνολο της.
Αποδεικνύονται κατά την κρίση
του Δικαστηρίου τα ακόλουθα: Η καθής
και ήδη εκκαλούσα ομόρρυθμη εταιρεία
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με την επωνυμία «Σταύρος και Μελέτης
Λουκάς και Σία ΟΕ» είχε ληξιπρόθεσμη
απαίτηση εναντίον του ανακόπτοντος
από οφειλόμενες δόσεις πιστωθέντος τιμήματος από την πώληση κατά το έτος
2001 στον ανακόπτοντα ενός μεταχειρισμένου λεωφορείου εργοστασίου κατασκευής Mercedes τύπου 0404 μ’αριθμό
πλαισίου WDB35646513071638 και κινητήρα 402970.10.702535. Για τη πώληση αυτή καταρτίσθηκε το από 29.12.2000
ιδιωτικό συμφωνητικό και στη συνέχεια
το υπ’αριθ. 43822/19.1.2001 συμβόλαιο
πωλήσεως του συμβ/φου Σικυώνος Ν.Ο.
Με βάση τη παραπάνω συμφωνία το τίμημα της πώλησης πιστώθηκε
και μέρος αυτού 30.000.000 δραχμών
συμφωνήθηκε να καταβληθεί σε εξήντα ισόποσες δόσεις των 500.000 δραχμών ή 1.467, 35 ευρώ κάθε μία. Το Σεπτέμβριο του 2005 η καθής η ανακοπή
εξέδωσε το υπ’ αριθ. 1/6.9.2005 πρώτο
απόγραφο εκτελεστό από το υπ’αριθ.
43822/19-1-2001 πωλητήριο συμβόλαιο
του συμβ/φου Σικυώνος Ν.Ο.
Αντίγραφο από το παραπάνω
απόγραφο με την κάτωθι αυτού επιταγή
προς εκτέλεση επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 18.10.2005 με την οποία αυτός επετάσσετο να παραδώσει στην καθής το παραπάνω όχημα για το λόγο ότι
δεν είχαν πληρωθεί οι 25 από τις 47 ληξιπρόθεσμες δόσεις που αναφέροντο στο
εκτελεστήριο συμβόλαιο και συγκεκριμένα όλες οι μηνιαίες δόσεις λήξεως από
20.9.2003 έως και 20.9.2005 διαφορετικά του καθιστούσε σαφές ότι θα προέβαινε μ’αναγκαστική εκτέλεση στην αφαίρεση του από την κατοχή του ή από τη κατοχή οιουδήποτε τρίτου είχε περιέλθει το
αυτοκίνητο (βλ. αντίγραφο του επιδοθέντος αντιγράφου με την κάτωθι αυτού επιταγή με την επ’ αυτού πράξη επιδόσεως
του δικ. επιμελητού Πατρών Γ.Χ). Μετά
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τη κοινοποίηση του ανωτέρω αντιγράφου
από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο οι διάδικοι ήλθαν σε συμφωνία μεταξύ τους με
την οποία ρύθμισαν οι διάδικοι ήλθαν σε
συμφωνία μεταξύ τους συναλλαγή.
Συγκεκριμένα στις 9.11.2005 συμφώνησαν να καταβάλλει ο ανακόπτων
άμεσα ένα μέρος του οφειλομένου υπολοίπου τιμήματος ενώ το υπόλοιπο συμφώνησαν να καταβληθεί έως και το τέλος Μαϊου
2006. Με βάση αυτή τη συμφωνία ανέλαβε ο ανακόπτων να καταβάλει την ίδια μέρα
το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000)
ευρώ έναντι οφειλής του και η καθής δια
του νομίμου εκπροσώπου της συμφώνησε να μη προβεί σ’ αναγκαστική εκτέλεση
του υπ’αριθ.1/6.9.2005 πρώτου απογράφου εκτελεστού από το παραπάνω συμβόλαιο και παραιτήθηκε ρητά από την κάτωθι του αντιγράφου αυτού με ημερομηνία
10.10.05 επιταγή, που είχε επιδοθεί σ’αυτόν στις 18.10.2005, έως και την 31.5.06.
Με την ίδια συμφωνία οι διάδικοι
συμφώνησαν και η καθής δήλωνε προς
τον ανακόπτοντα ότι μετά τη λήξη της
παραπάνω προθεσμίας και εφόσον αυτός εξακολούθησε να μην έχει εξοφλήσει ολόκληρο το χρέος του τότε θα επέσπευδε εκ νέου αναγκαστική εκτέλεση
σε βάρος του βάσει του ιδίου ως άνω
απογράφου μετά την προηγούμενη κοινοποίηση νέας επιταγής προς πληρωμή. Το περιεχόμενο της ως αν συμφωνίας προκύπτει σαφέστατα από το προσκομιζόμενο έγγραφο της συμφωνίας. Ο
ισχυρισμός της καθής ότι συμφωνήθηκε τρίμηνη μόνο προθεσμία για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
με τη πληρωμή της τελευταίας συν/κής η
οποία έληγε τον Φεβρουάριο του 2006
δεν αποδείχθηκε από κανένα στοιχείο.
Αντίθετα και η μάρτυς ανταποδείξεως καταθέτει ότι είχε χορηγηθεί
στον ανακόπτοντα προθεσμία έως την
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31.5.2006 να καταβάλει το οφειλόμενο
υπόλοιπο, γεγονός άλλωστε που προκύπτει από το περιεχόμενο της συμφωνίας που προσκομίζεται από την οποία
(προσκομιζόμενη συμφωνία) δεν μπορεί
να συναχθεί το αντιθέτως υποστηριζόμενο από την καθής η ανακοπή.
Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι
ο ανακόπτων κατέθεσε αυθημερόν το
χρηματικό ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000)ευρώ στη τράπεζα Apha
Bank στο όνομα της καθής η ανακοπή.
Στις 26.5.2006 όμως, προ της εκπνοής
της παραπάνω προθεσμίας εξοφλήσεως ήτοι προ της 31.5.2006, ο δικαστικός επιμελητής Πάτρας Δ.Α κατ’ εντολή
της καθής η εκτέλεση και ήδη εκκαλούσας προέβη σ’ αναγκαστική αφαίρεση
του λεωφορείου από τα χέρια του ανακόπτοντος και συντάχθηκε απ’αυτόν η
με αριθμό 1391/26.5.2006 έκθεση βίαιης αφαίρεσης κινητού πράγματος.
Η συμπεριφορά αυτή της καθής
η ανακοπή και ήδη εκκαλούσας να προβεί στην αναγκαστική εκτέλεση με την
αφαίρεση του λεωφορείου από τον ανακόπτοντα και ήδη εφεσίβλητο κατά παράβαση της μεταξύ τους συμφωνίας και
πριν από την πάροδο της χορηγηθείσας
στον ανακόπτοντα προθεσμία προς εξόφληση και χωρίς την προηγούμενη επίδοση νέας επιταγής προς πληρωμή παρίσταται κατά τη κρίση του Δικαστηρίου
καταχρηστική ως υπερβαίνουσα τα όρια
που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά
συναλλακτικά ήθη και ο κοινωνικός και
οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
κατέληξε στην ίδια κρίση δεχόμενο ως ουσία βάσιμο τον τρίτο λόγο της ανακοπής
περί καταχρηστικότητος της αναγκαστικής
εκτέλεσης και ακυρώνοντας στη συνέχεια
την διενεργηθείσα αναγκαστική εκτέλεση
εναντίον του ανακόπτοντος δεν έσφαλε.
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461/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αγγελική Βουτσινά, Άγγελος Πίγκας).
Έφεση από το διάδικο που νικήθηκε πρωτόδικα. Αν είχε ασκηθεί πρόσθετη παρέμβαση πρωτόδικα υπέρ του νικήσαντος διαδίκου δεν απαιτείται και η έφεση να στρέφεται
και κατά του παρεμβάντος πρωτοδίκως. Όμως η έφεση που ασκείται και κατ΄αυτού
θα θεωρηθεί ως κλήση προς συζήτηση αφού με ποινή του απαραδέκτου πρέπει να
καλείται ο παρεμβάς πρωτόδικα στην κατ’ έφεση δίκη(82 εδ.β ΚΠολΔ). ΚΤΕΛ. Προβλήματα πρόσληψης προσωπικού και εφαρμογής π.δ. 229/94 ¨Γενικού Κανονισμού
Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων¨.

Κατά το μέρος που η υπό κρίση
έφεση απευθύνεται κατά των υπολοίπων εφεσίβλητων, δηλαδή της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με
την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων
Μεταφορών Ελλάδος», της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την
επωνυμία «Σύλλογος Προσωπικού Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας» και της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την
επωνυμία «Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Πάτρας», πρωτοδίκως απλώς προσθέτως παρεμβάντων υπέρ των εναγόντων
και ήδη δύο πρώτων εφεσίβλητων, πρέπει, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν,
ν΄ απορριφθεί ως απαράδεκτη, η δε κατ’
αυτών απεύθυνση της έφεσης να θεωρηθεί ως κλήση τους προς συζήτησή της,
αναγκαία κατά το άρθρο 82 εδ. β’ ΚΠολΔ
και μάλιστα με ποινή απαραδέκτου της
συζήτησης της, αυτεπαγγέλτως λαμβανομένου υπόψη (ΑΠ 18/2008 ο.π., ΑΠ
227/2000 ΕλΔ 41, 972, ΑΠ 1347/98 ΕλΔ
40, 140), η οποία (κλήση) και έχει λάβει
χώρα με την επίδοση του δικογράφου
της έφεσης σ΄ αυτές, όπως προκύπτει
από τις υπ΄ αριθμ. 9564Β, 9566Β/256-2007 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αιγίου Ε.Κ και υπ’ αριθμ. 78331/26-6-2007

έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δ.Α.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 3
παρ. 1 περ. δ’ του π.δ. 229/1994 “Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων
(ΚΤΕΛ)”, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 21 παρ. 2 και 29 του
ν.δ. 102/1973 και ισχύει από 20-8-1994
(πριν από την κατάργησή του με το π.δ.
229/2006 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 1 του ν.
2963/2001): “Κανείς δεν μπορεί να προσληφθεί ως τακτικός ή έκτακτος υπάλληλος του ΚΤΕΛ, εφόσον δεν έχει τα παρακάτω, γενικά και ειδικά, ανάλογα με
την περίπτωση, προσόντα... .1ΓΕΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ.. .α).. .δ) Ειδικά για τους
οδηγούς, αλλά και όλο το προσωπικό κινήσεως, πρέπει να είναι κατάλληλοι από
άποψη υγείας για την εργασία που προορίζονται να εκτελέσουν. Η σχετική καταλληλότητα, καθ όλη τη διάρκεια που υφίσταται η σύμβαση εργασίας, πιστοποιείται από ιατρούς που έχουν συμβληθεί, με
υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών ή από ιατρούς του ΙΚΑ,
σύμφωνα με τα ισχύοντα, κατά περίπτωση. Τα πιστοποιητικά ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από της εκδόσεως των”.
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Από την παραπάνω διάταξη, η
οποία έχει εφαρμογή και μετά τη μετατροπή των ΚΤΕΛ σε ανώνυμη εταιρία, η οποία υποκαθιστά αυτοδίκαια
και χωρίς άλλη διατύπωση τα ΚΤΕΛ σε
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους (άρθρα 1, 2, 3 παρ. 1, 6, 10 του ν.
2963/2001), προκύπτει ότι για την πρόσληψη του οδηγού λεωφορείου των
ΚΤΕΛ απαιτείται, εκτός των άλλων, αυτός να είναι κατάλληλος από άποψη υγείας για την εργασία του.
Η καταλληλότητα του πιστοποιείται αρμοδίως από ιατρούς υπηρεσιών
που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο
Μεταφορών ή από ιατρούς του ΙΚΑ. Τα
πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για ορισμένο χρόνο και δη για 12 μήνες από
την έκδοση τους. Έτσι αν δεν εκδοθεί
και δεν προσκομιστεί τέτοιο πιστοποιητικό κατά την πρόσληψη του υπαλλήλου
(οδηγού) του ΚΤΕΛ, η σύμβαση εργασίας, ως αντικείμενη στην πιο πάνω δημόσιας τάξης διάταξη, είναι άκυρη και θεωρείται σαν να μη έγινε (άρθρα 174, 180
ΑΚ, ΑΠ 51/2005 ΕΕργΔ 2005- 644, ΑΠ
1129/98 ΕΕργΔ 1999-409, ΑΠ 1435/91).
Αλλά και εάν κατά τη διάρκεια
της σύμβασης ο οδηγός δεν υποβάλλεται ανά δωδεκάμηνο στις ιατρικές (κατά
τα παραπάνω) εξετάσεις και έχει λήξει η
δωδεκάμηνη ισχύς του ιατρικού πιστοποιητικού και πάλι η σύμβαση εργασίας καθίσταται άκυρη και παύει να ισχύει
(ΑΠ 51/2005, ΑΠ 1129/98 ο.π).
Περαιτέρω η κατ’ άρθρο 174 ΑΚ
άκυρη σύμβαση θεωρείται, σύμφωνα με
το άρθρο 180 ΑΚ, σαν να μην έγινε και
επομένως ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τον μισθωτό στην εργασία του ή να αποδέχεται τις υπηρεσίες του (ΑΠ 419/95 ΕλΔ 37,1573), επί καταγγελίας δε της εργασιακής σχέσης ο εργοδότης δεν καθίσταται υπερήμερος και
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δεν οφείλει στο μισθωτό μισθούς υπερημερίας, έστω και αν δεν του έχει καταβάλει την αποζημίωση απόλυσης, η οποία
οφείλεται και σ1 αυτή την περίπτωση (βλ.
Ι. Κουκιάδη Εργ. Δίκαιο, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, 2η εκδ. 1995, σ. 715,716).
Εξάλλου η ακυρότητα της καταγγελίας, που θεσπίζει το άρθρο 5 παρ. 3 του
ν. 3198/1955, αφορά την έγκυρη σύμβαση εργασίας. Στην άκυρη σύμβαση η παράλειψη τήρησης έγγραφου τύπου ή καταβολής της αποζημίωσης ή ασφαλιστικής κάλυψης του εργαζόμενου στο ΙΚΑ
δεν συνεπάγονται ακυρότητα της καταγγελίας, αλλά ο εργαζόμενος που απολύθηκε χωρίς αποζημίωση έχει απλώς αξίωση προς λήψη της αποζημίωσης.
Αντιθέτως τυχόν εφαρμογή του
ανωτέρω όρθρου 5 παρ. 3 του ν.
3198/1955 και στην άκυρη σύμβαση εργασίας θα είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται έγκυρη η σύμβαση αυτή, γεγονός
που θα επέφερε ριζική ανατροπή βασικών κανόνων και γενικών αρχών του ΑΚ
(βλ. Ζερδελή Το Δίκαιο της καταγγελίας
της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας, 2η
εκδ. 2002, σ. 271 π. 454).
Τέλος κατά τη διάταξη του άρθρου
183 παρ. 1 ΑΚ η επικύρωση άκυρης δικαιοπραξίας ισχύει σαν νέα κατάρτιση
της, δηλαδή αποτελεί νέα δικαιοπραξία, για την οποία απαιτείται η συνδρομή όλων των όρων των εξ υπαρχής κατάρτισης της, ενώ κατά τον ερμηνευτικό κανόνα της παρ. 2 του ίδιου άρθρου
αν οι συμβαλλόμενοι επικύρωσαν άκυρη σύμβαση, σε περίπτωση αμφιβολίας δημιουργείται αμοιβαία μεταξύ τους
υποχρέωση για κάθε παροχή που θα
όφειλαν αν η σύμβαση ήταν έγκυρη από
την αρχή, δηλαδή η επικύρωση άκυρης
ενοχικής σύμβασης έχει σε περίπτωση
αμφιβολίας αναδρομικά αποτελέσματα.
Κατά τις διατάξεις αυτές απαιτεί-
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ται συνεπώς για την επικύρωση άκυρης
σύμβασης, νέα σύμπτωση των δηλώσεων βούλησης των μερών, τα οποία,
όπως είναι αυτονόητο από την αρχή
της ελευθερίας των συμβάσεων, είναι
ελεύθερα να στέρξουν στην επικύρωση
ή να την αποκρούσουν. Εξάλλου η για
την επικύρωση δήλωση βούλησης των
μερών μπορεί να είναι είτε ρητή είτε σιωπηρή, στηριζόμενη σε συγκεκριμένα
πραγματικά γεγονότα που εμφαίνουν
αντίστοιχη βούληση.
Τέτοια σιωπηρή επικύρωση της
άκυρης, λόγω έλλειψης αρχικά του ως άνω
πιστοποιητικού υγείας, σύμβασης εργασίας των άνω μισθωτών, εμφαίνει η συνέχιση της αποδοχής, όπως και προηγουμένως, των υπηρεσιών αυτών από τον εργοδότη, τελούντα εν γνώσει της απόκτησης μεταγενεστέρως του πιστοποιητικού.
Αν όμως εκδηλωθεί βούληση
του εργοδότη - και τούτο είναι πραγματικό ζήτημα, επικείμενο στην κυριαρχική
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας - περί
απόκρουσης της επικύρωσης παρά τη
γνωστοποιηθείσα στον εργοδότη επίκληση του ως άνω πιστοποιητικού, τότε
αποκλείεται η επικύρωση με αναδρομική ισχύ, κατά το άρθρο 183 παρ. 2 ΑΚ.
Μπορεί μόνο η συνέχιση της αποδοχής των υπηρεσιών του μισθωτού από
τον εργοδότη να εμφαίνει βούληση του
τελευταίου περί επικύρωσης της σύμβασης για το μέλλον, αλλά βεβαίως μόνο
υπό το περιεχόμενο υπό το οποίο αποδέχεται ήδη ο εργοδότης την υπηρεσία
του μισθωτού και όχι εκείνο υπό το οποίο
είχε λειτουργήσει («εν τοις πράγμασι»)
κατά το παρελθόν η εργασιακή σχέση
(ΑΠ 1606/2001 ΕλΔ 43, 405).
Εξάλλου δεν είναι καταχρηστική η
επίκληση της ακυρότητας της σύμβασης
οδηγού των ΚΤΕΛ εξαιτίας ανυπαρξίας
πιστοποιητικού υγείας, επειδή γίνεται
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από τον εργοδότη μετά πάροδο μακρού
χρόνου λειτουργίας της σύμβασης, έστω
και χωρίς εναντίωσή του, διότι μόνα τα
γεγονότα αυτά δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουν στο μέσης ηθικής συναλλασσόμενο, ο οποίος παρά τη νομοθετική επιταγή παρέλειψε να προσκομίσει
τέτοιο πιστοποιητικό, την πεποίθηση ότι
δεν ήταν αναγκαίο για το κύρος της σύμβασης (ΑΠ 1435/91 ΕΕργΔ 52, 513, ΕφΠατρ 420/2000 αδημοσ).
Από τις ένορκες καταθέσεις των
μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης
που εξετάστηκαν ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη
απόφαση πρακτικά, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα οποία επικαλούνται
και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι και
την προσκομιζόμενη από τους εκκαλούντες υπ’ αριθμ. 7070/5-12-2006 ένορκη
βεβαίωση μάρτυρα ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πατρών Ι.Κ, η οποία ένορκη βεβαίωση έχει ληφθεί μετά νόμιμη,
κατ΄ άρθρο 671 παρ. 1 εδ. τελ. ΚΠολΔ,
κλήτευση των εναγόντων (βλ. τις υπ’
αριθμ. 8442Β και 8443Β/1-12-2006 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αιγίου Ε.Κ), χωρίς να ληφθούν υπόψη τα επικαλούμενα
από τους εκκαλούντες εκκαθαριστικά της
εταιρείας και από τους εφεσίβλητους υπ’
αριθμ. 5298/2005 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, υπ’ αριθμ. 4324/6-12-2006
ένορκη βεβαίωση μάρτυρα και αποδείξεις εξόφλησης μισθοδοσίας, που δεν
προσκομίζονται, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η πρώτη εναγομένη και ήδη πρώτη των εκκαλούντων λειτουργεί σε εφαρμογή των
οριζόμενων στα άρθρα 1, 2, 3 και 22 του
ν. 2963/2001. Αυτή για τις ανάγκες της
εκτέλεσης του έργου της απασχολεί τακτικό και έκτακτο προσωπικό.
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Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι
προσλήφθηκαν από την πρώτη εναγομένη με προφορικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που
καταρτίστηκαν στην Πάτρα, ο πρώτος
από αυτούς την 1η -9-1998 και ο δεύτερος την 7η -6-2000 για να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους ως εφεδρικοί οδηγοί
των εντεταγμένων στο ΚΤΕΛ Αστικής περιοχής Πατρών λεωφορείων της.
Μεταξύ μάλιστα του πρώτου
ενάγοντος και της πρώτης εναγομένης
καταρτίστηκε μεταγενέστερα, στις 26-51999, έγγραφη σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας μερικής απασχόλησης, δυνάμει της οποίας προσλήφθηκε αυτός ως
εφεδρικός οδηγός (έκτακτο προσωπικό),
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του π.δ.
229/1994, όπως αναφέρεται σ’ αυτήν.
Μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών οι ενάγοντες συνέχισαν να απασχολούνται στην πρώτη εναγομένη με διαδοχικά ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου
χρόνου, απασχολούμενοι ανάλογα με τις
παρουσιαζόμενες ανάγκες της πρώτης
εναγομένης, τόσο σε διάφορα λεωφορεία αυτής, όσο και σε λεωφορεία συνιδιοκτησίας διαφορετικών αυτοκινητιστών,
μέχρι τον Ιούνιο του έτους 2005, οπότε η
πρώτη εναγομένη με την από 23-6-2005
«εξώδικη δήλωση και καταγγελία εργασιακής σχέσεως» που κοινοποίησε σε κάθε
ενάγοντα στις 24-6-2005, κατήγγειλε τις
συμβάσεις εργασίας τους από 30-6-2005,
επικαλούμενη ότι δεν προσκόμισαν το
απαιτούμενο από το π.δ. 229/1994 πιστοποιητικό υγείας και ως εκ τούτου οι
συμβάσεις ήταν άκυρες.
Αποδείχτηκε ότι οι ενάγοντες, αν
και ήταν υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους να είναι εφοδιασμένοι
με πιστοποιητικά ότι είναι κατάλληλοι από
άποψη υγείας για την εργασία που προορίζονται να εκτελέσουν, τόσο κατά την
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αρχική πρόσληψη τους όσο και κατά τη
διάρκεια εν γένει της εργασίας τους, δεν
ήταν εφοδιασμένοι με τέτοια πιστοποιητικά υγείας, όπως η πιο πάνω δημόσιας
τάξης διάταξη του π.δ. 229/1994, που
ίσχυε κατά την ένδικη περίοδο, ορίζει,
αφού δεν επικαλούνται την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών. Το έτος 2005 επιμελήθηκαν για πρώτη φορά της έκδοσης
πιστοποιητικών υγείας και εκδόθηκαν τα
από 31-3-2005 για τον πρώτο ενάγοντα
και από 31-5-2005 για το δεύτερο ενάγοντα πιστοποιητικά από τον ιατρό Β.Τ.
Τα πιστοποιητικά αυτά δεν προκύπτει εγγράφως ότι κατατέθηκαν στην
πρώτη εναγομένη. Πλην όμως οπωσδήποτε θα κατατέθηκαν, αλλιώς δεν θα είχαν
λόγο οι ενάγοντες να επιμεληθούν της έκδοση τους, χωρίς στη συνέχεια να τα προσκομίσουν στην πρώτη εναγομένη. Ο μάρτυρας μάλιστα των εναγόντων εξεταζόμενος στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, καταθέτει ότι τα πιστοποιητικά
υγείας των εναγόντων πράγματι προσκομίστηκαν στην πρώτη εναγομένη και ότι
αυτή δεν τους χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου για την κατάθεση των πιστοποιητικών.
Όμως η πρώτη εναγόμενη με τις
προαναφερόμενες καταγγελίες θεώρησε
άκυρες τις συμβάσεις εργασίας των εναγόντων, λόγω μη προσκόμισης πιστοποιητικών υγείας. Την άρνησή της δε για επικύρωση των συμβάσεων εργασίας των εναγόντων επανέλαβε με την από 14-7-2005
«εξώδικη απάντηση - διαμαρτυρία και δήλωση», που επιδόθηκε στο πληρεξούσιο
δικηγόρο των εναγόντων στις 15-7-2005
και την από 26-1-2006 «εξώδικη απάντηση - διαμαρτυρία και δήλωση αρνήσεως
επικυρώσεως», που επιδόθηκε στον ίδιο
πληρεξούσιο δικηγόρο στις 30-1-2006.
Έτσι, κατά τα αναφερόμενα στη
μείζονα σκέψη, εφόσον οι ενάγοντες δεν
προσκόμισαν από την αρχή ή και στη
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συνέχεια τέτοια πιστοποιητικά, οι ένδικες συμβάσεις (αρχική και ανανεούμενες) ήταν από την αρχή άκυρες και θεωρούνται σαν να μη έγιναν, δεν έγιναν δε
έγκυρες, έστω και αν η πρώτη εναγομένη προσέλαβε τους ενάγοντες και τους
απασχολούσε επί μακρόν χωρίς εναντίωσή της στην άνω παράλειψη τους να
προσκομίσουν πιστοποιητικά υγείας (ΑΠ
569/1992 ΕΕργΔ 1993-713) και για πρώτη φορά πρότεινε την ακυρότητα των
συμβάσεων με τις καταγγελίες της (ΑΠ
349/2004 ΕΕργΔ 2004-1216 επί ακυρότητας σύμβασης εργασίας εργαζομένου
σε κατάστημα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών γιατί δεν ήταν εφοδιασμένος
με άδεια εργασίας, ΑΠ 1068/2002 ΑρχΝ
2004, 70, ΑΠ 1239/77 ΝοΒ 26, 1032).
Ακόμη δε η από μόνη αποδοχή
της εργασίας των εναγόντων από την
πρώτη εναγομένη μετά την κατάθεση
των πιστοποιητικών υγείας, δεν αρκεί να
επικυρώσει, σιωπηρά έστω, την ακυρότητα των συμβάσεων, εφόσον η πρώτη εναγομένη αρνήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, την επικύρωση αυτή (ΑΠ
1606/2001 ΕλΔ 43, 404), απορριπτόμενων έτσι ως αβάσιμων των ισχυρισμών
των εναγόντων περί αναδρομικής επικύρωσης των ακύρων συμβάσεων τους
και περί καταχρηστικής επίκλησης της
ακυρότητας εκ μέρους της πρώτης εναγομένης. Έτσι οι ενάγοντες συνδέονταν
με την πρώτη εναγομένη με απλή σχέση εργασίας, την οποία μπορούσε αυτή

να λύσει οποτεδήποτε. Όπως δε προαναφέρθηκε σε μια τέτοια σχέση εργασίας
δεν νοείται ακυρότητα της καταγγελίας.
Κατόπιν των ανωτέρω πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του έκρινε ότι με την
προσκόμιση των άνω πιστοποιητικών
επήλθε σιωπηρή επικύρωση των άκυρων συμβάσεων εργασίας των εναγόντων, απορρίπτοντας την ένσταση ακυρότητας τους και στη συνέχεια έκανε εν
μέρει δεκτή την αγωγή και αναγνώρισε
ότι η καταγγελία των συμβάσεων αυτών
είναι άκυρη, εσφαλμένα εφάρμοσε το
νόμο και πλημμελώς εκτίμησε τις αποδείξεις. Γι’ αυτό και οι σχετικοί λόγοι της
έφεσης της πρώτης εναγομένης πρέπει
να γίνουν δεκτοί ως ουσιαστικά βάσιμοι.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση ως ουσιαστικό βάσιμη και να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, κατά τις πιο πάνω διατάξεις της. Ακολούθως αφού κρατηθεί η
υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό (άρθρο 535 παρ. Ι ΚΠολΔ) και δικαστεί η
αγωγή, πρέπει αυτή να απορριφθεί ως
ουσιαστικά αβάσιμη και κατά την παραπάνω αξίωση των εναγόντων.
Τέλος τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων και των δυο βαθμών δικαιοδοσίας πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολο τους, γιατί η ερμηνεία των ως άνω
κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν
ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρα 179,
183 ΚΠολΔ).

463/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου
-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Ανδρέας Γεωργίου).
Αδυναμία έκδοσης απόφασης μετά τη συζήτηση. Ορίζεται νέα διαδικασία μετά την κλή-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

359

τευση είτε από διάδικο είτε από τη γραμματεία του δικαστηρίου (307ΚΠολΔ). Η επαναλαμβανόμενη συζήτηση δεν είναι νέα αλλά συνέχεια της προηγούμενης. Άρα δεν
απαιτείται κατάθεση νέων προτάσεων, η παράσταση του διάδικου δεν είναι απαραίτητη και δικάζεται αντιμολία. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 307 του ΚΠολΔ « Αν για οποιοδήποτε λόγο που παρουσιάστηκε μετά το
τέλος της συζήτησης 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 διάδικου,
είτε της γραμματείας του δικαστηρίου...».
Κατά την ορθότερη γνώμη η ως
άνω επαναλαμβανόμενη συζήτηση αποτελεί, όπως και αυτή του άρθρ. 254 ΚΠολΔ,
συνέχεια της προηγούμενης και όχι νέα
συζήτηση. Και ναι μεν στο άρθρ. 307 δεν
μνημονεύεται ρητώς, όπως στο άρθρο 254
ΚΠολΔ, ότι η επαναλαμβανόμενη συζήτηση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης,
όμως δεν συντρέχει κανένας δικαιολογητικός λόγος να αντιμετωπιστούν κατά διαφορετικό τρόπο οι δύο περιπτώσεις.
Και τούτο γιατί οι δύο περί επαναλήψεως διατάξεις διαφέρουν μόνο ως
προς το λόγο της επαναλήψεως, ο οποίος μάλιστα στην περίπτωση του άρθρου
307 δεν οφείλεται σε καμιά περίπτωση σε
υπαιτιότητα διαδίκου. ΄Ετσι δεν υφίσταται
στην τελευταία περίπτωση δικαιολογητικός
λόγος να έχει, αν δεν εμφανιστεί κάποιος
διάδικος ή δεν εμφανιστεί προσηκόντως ή
δεν καταθέσει εκ νέου προτάσεις, δυσμενέστερη μεταχείριση δικαζόμενος ερήμην.
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται

στη νέα συζήτηση η εκ νέου κατάθεση προτάσεων, ενώ ο διάδικος ο οποίος δεν παρίσταται στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση, είχε όμως παραστεί
στην αρχική, δικάζεται αντιμολία (βλ.
και ΕφΑθ 7196/2007Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΕφΛαρ 519/2007 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
2008-151, ΕφΑθ 1849/2001 ΕλλΔνη
2003-208, ΕφΑθ 3365/1995 ΕλλΔνη 371161, Μακρίδου στην Κεραμέως –Κονδύλη-Νίκα Ερμ.ΚΠολΔ, άρθ. 307, αλλιώς ΕφΑθ 927/2003 ΕλλΔνη 2004-258).
Στην προκειμένη περίπτωση νόμιμα φέρεται η κρινόμενη υπόθεση προς νέα
συζήτηση αυτής, κατ’ άρθ. 307 του ΚΠολΔ,
αφού υπήρξε αδυναμία έκδοσης απόφασης, με την υπ’ αριθ. 494/2007 πράξη του
Προέδρου Εφετών Πατρών, αντίγραφο
της οποία με πράξη ορισμού δικασίμου
και κλήση για νέα συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 20ης -3-2008, από την οποία
αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην πληρεξούσια δικηγόρο του απόντος εφεσιβλήτου, κατ’ άρθρ. 143ΚΠολΔ (βλ.το από
21-1-2008 αποδεικτικό επίδοσης του Κ.Θ,
επιμελητή Δικαστηρίων).
Συνεπώς, κατά τα αναφερόμενα
παραπάνω στη νομική σκέψη, ο εφεσίβλητος πρέπει να δικαστεί αντιμολία, γιατί είχε παραστεί νομότυπα κατά την προηγούμενη συζήτηση της 20ης -3-2008
και είχε καταθέσει προτάσεις.
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475/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Σταύρος Μαρινόπουλος).
Μάρτυρας που εξετάσθηκε χωρίς προηγούμενη όρκισή του. Είναι άκυρη η κατάθεση,
λαμβάνεται όμως υπόψη σε δίκες της διαδικασίας των άρθρων 670-676 ΚΠολΔικ.
Αποκλειστική νοσοκόμος. Η αμοιβή της δεν καθορίζεται από συλλογική σύμβαση. Οι
υπηρεσίες του τρίτου προσώπου που συνίσταται στην υποβοήθηση του παθόντος δεν
είναι ιατρικού χαρακτήρα με ειδικές ιατρικές γνώσεις. Η αμοιβή δεν υπολογίζεται με βάση
τα ελάχιστα όρια αποδοχών νοσοκόμων νοσηλευτικών ιδρυμάτων ώστε να χρειάζεται
επίκληση συλλογικής σύμβασης που μάλιστα πρέπει τάχα να αναγράφεται στην αγωγή.
Η αμοιβή καθορίζεται με βάση τις ειθισμένες τιμές που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με
τις κρατούσες οικονομικές και νομισματικές συνθήκες στο χρόνο παροχής τους.

Από την ένορκη κατάθεση του
μάρτυρα που εξετάσθηκε με επιμέλεια
του ενάγοντος και την χωρίς όρκο εξέταση του μη διαδίκου οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου που εξετάσθηκαν στο
ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και περιέρχονται στα ταυτάριθμα με
την εκκαλουμένη πρακτικά συνεδριάσεως του από τις οποίες η δεύτερη ως κατάθεση μάρτυρα που έγινε χωρίς όρκο
κατά το άρθρ.408 παρ.1 ΚΠολΔ είναι μεν
άκυρη, γιατί δεν πληροί τον όρο της προηγούμενης αυτής όρκισης, για τη λήψη
αυτής υπόψη ως αποδεικτικού μέσου
κατά το άρθρο 339 ΚΠολΔ, πλην όμως
κατά το άρθρο 671 παρ.1 εδ. α΄ ΚΠολΔ
που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 Α του ιδίου Κώδικα και στην ειδική διαδικασία των άρθρ.
670 έως 676 αυτού κατά την οποία εκδικάσθηκε η ένδικη διαφορά και εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, λαμβάνεται και αυτή υπόψη, αφού το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και αποδεικτικά
μέσα που δεν πληρούν τους όρους του
νόμου (ΑΠ 586/1999 ΕλλΔνη 40.1079).
Περαιτέρω με την εκκαλουμένη
απόφαση έγινε δεκτό ότι ο ενάγων λόγω

του σοβαρού τραυματισμού του κατά το
ατύχημα και της αδυναμίας του να κινηθεί στη συνέχεια χωρίς τη χρήση βακτηρίων είχε ανάγκη αποκλειστικής νοσοκόμου για να τον περιποιείται το ως άνω διάστημα νοσηλείας του στο νοσοκομείο και
στο σπίτι του στη συνέχεια επί τετράμηνο
συνολικά από 12.4.2005 έως 25.4.2005,
τις οποίες υπηρεσίες αναπλήρωσε η μητέρα του και αποτίμησε αυτές σε 750 ευρώ
μηνιαίως και συνολικά 3.000 ευρώ, ποσό
που επιδίκασε μειωμένο κατά το ως άνω
ποσοστό συνυπαιτιότητας του ενάγοντος
που δέχθηκε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο.
Με την αντέφεση της η εναγομένη, χωρίς να αμφισβητεί την ανάγκη και το
ύψος της δαπάνης αυτής, προβάλλει αοριστία του σχετικού κονδυλίου, γιατί όπως
υποστηρίζει ο ενάγων δεν αναγράφει στην
αγωγή του καμία συλλογική σύμβαση εργασίας που να προβλέπει τέτοια αμοιβή.
Ο λόγος αυτός εφέσεως κατ’ αρχήν ελέγχεται ως αόριστος. Είναι δε αβάσιμος, γιατί σύμφωνα με την κανονιστική έννοια της
ζημίας, η αξίωση προς αποζημίωση γεννάται απλά και μόνο με τη δημιουργία της
ανάγκης να υποβληθεί ο παθών σε κάποια
δαπάνη συναπτόμενη με το ζημιογόνο γε-
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γονός και ανεξαρτήτως του εάν πράγματι υποβλήθηκε στη δαπάνη αυτή δικαιούται να λάβει ό,τι αυτός θα κατέβαλε σε τρίτο πρόσωπο κατά το ως άνω χρονικό διάστημα για να τον περιποιείται.
Επίσης οι υπηρεσίες που θα παρείχε το τρίτο πρόσωπο στον παθόντα δεν είναι ιατρικού χαρακτήρα, ώστε να καθίσταται απολύτως αναγκαία η πρόσληψη προσώπου με ειδικές ιατρικές ή νοσηλευτικές
γνώσεις. ΄Ετσι οι υπηρεσίες του τρίτου προσώπου, συνιστάμενες απλά στην υποβοήθηση του παθόντος στις διάφορες σωματικές του ανάγκες, δεν προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις, ώστε η πιο πάνω καταβλητέα
αμοιβή να υπολογίζεται με βάση τα ελάχιστα όρια αποδοχών νοσοκόμων νοσηλευτών ή άλλη συλλογική σύμβαση εργασίας

που πρέπει να αναγράφεται στην αγωγή.
Αντίθετα η αμοιβή αυτή καθορίζεται με βάση τις εθισμένες τιμές που έχουν
διαμορφωθεί σύμφωνα και με τις κρατούσες οικονομικές και νομισματικές συνθήκες στο χρόνο παροχής τους. Επομένως
ο υπό κρίση αυτός λόγος εφέσεως ελέγχεται αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί
και το ως άνω ποσό των 3.000 ευρώ που
αφορά την αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου που χρειάσθηκε ο ενάγων για να τον
εξυπηρετεί επί τετράμηνο μετά τον τραυματισμό του θα του επιδικασθεί και πάλι
μειωμένο όμως κατά το προαναφερόμενο μικρότερο ποσοστό συνυπαιτιότητας
του στο σύστημα, ήτοι θα του επιδικαστεί
ποσό (3.000 χ 80%=) 2.400 ευρώ.

476/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Σμέρος, Θεόδωρος Χρονόπουλος,
Διονύσιος Κότσιφας).
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή σε δίκες για ζημίες από αυτοκίνητο. Απορρίπτεται η
αγωγή και ο ενάγων δικάζεται ερήμην. Αυτό δεν είναι ασυμβίβαστο με τη διάταξη του
άρθρου 672 ΚΠολΔ που εφαρμόζεται και στις αγωγές για αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα, οπότε αν κάποιος διάδικος δεν εμφανισθεί πρωτόδικα η διαδικασία προχωρά σαν να ήταν παρόντες όλοι (πραγματική ερημοδικία). Ο μη καταβαλών
δικ. ένσημο πρωτοδίκως δικάζεται ερήμην και μπορεί να ασκήσει αιτιολογημένη ανακοπή ή έφεση κατά της ερήμην αποφάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν
ΓΠΟΗ/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 τέλους
δικαστικού ενσήμου, δικάζεται ερήμην
και η αγωγή του απορρίπτεται.
Η λύση αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την διάταξη του άρθρου 672

ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και στις
διατάξεις περί αποζημιώσεως από τροχαία ατυχήματα (άρθρο 681 Α΄ ΚΠολΔ),
κατά τις οποίες, αν κατά τη συζήτηση
δεν εμφανισθεί και δεν λάβει νόμιμα μέρος κάποιος από τους διάδικους, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, καθόσον αυτή αφορά στην ερημοδικία που επέρχεται όχι
λόγω μη προκαταβολής εξόδων και τε-
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λών της δίκης-δικαστικού ενσήμου (πλασματική ερημοδικία), αλλά λόγω μη εμφανίσεως ή μη προσήκουσας εμφανίσεως κάποιου διαδίκου (Σαμουήλ, Η έφεση, έκδοση 2009 σελ.108, Εφ.Αθην.
9720/1997, ΕλΔ/νη 39, 1364).
Ο ενάγων που παρέλειψε πρωτοδίκως την καταβολή του δικαστικού
ενσήμου μπορεί, εκτός από αιτιολογημένη ανακοπή ερημοδικίας (Στ.Ματθίας
Ελ.Δ/νη 36,11), να ασκήσει έφεση κατά
της ερήμην του εκδοθείσας απορριπτικής αποφάσεως, από της δημοσιεύσεως αυτής (άρθρο 513§1 εδ.β΄ ΚΠολΔ).

Η νομότυπη και εμπρόθεσμη
άσκηση εφέσεως, όταν αποδεικνύεται με
την καταβολή 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 (βλ.Εφ.Αθην. 1589/2005 Ελ.Δ/
νη 47, 241, Εφ.Αθην. 9720/1997 ό.π.).

479/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Κωνσταντίνος Χαλιώτης).
Διόρθωση αποφάσεως, σε περίπτωση αναγνώρισης ποσοστού νόμιμης μοίρας.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αίτηση. ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ την 177/2009 απόφαση
του Δικαστηρίου τούτου ως ακολούθως:
α) τον 6ο στίχο από την αρχή της 28ης
σελίδας ώστε να τεθεί αντί του εσφαλμένου αριθμού 63.123,78 ο ορθός αριθμός
75.570,56, β) τον 5ο στίχο από το τέλος
της 28ης σελίδας ώστε να τεθεί αντί του
εσφαλμένου αριθμού 63.123,78 ο ορθός
αριθμός 75.570,56, γ) τον πρώτο στίχο
από την αρχή της 29ης σελίδας ώστε να
τεθούν αντί των εσφαλμένων αριθμών
11.123,78 (63.123,78- 52.000) οι ορθοί
αριθμοί 23.570,56 (75.570,56 -52.000),
δ) τον έννατο στίχο από το τέλος της 29ης
σελίδας ώστε να τεθεί αντί του εσφαλμένου κλάσματος 11.123,78/756.459
το ορθό κλάσμα 23.570,56/756.459, ε)
τον όγδοο στίχο από το τέλος της 29ης
σελίδας ώστε να τεθεί αντί του εσφαλμένου αριθμού 0,014705066 ο ορθός

αριθμός 0,031159, στ) τον 12ο στίχο
από την αρχή της 31ης σελίδας ώστε
να τεθεί αντί του εσφαλμένου κλάσματος 11.123,78/756.459 το ορθό κλάσμα
23.570,56/756.459, ζ) τους 3ο και 4ο
στίχους από την αρχή της 32ης σελίδας
ώστε να τεθεί αντί του εσφαλμένου κλάσματος 11.123,78/ 756.459 το ορθό κλάσμα 23.570,56/756.459 και η) τον τρίτο
στίχο από την αρχή της 33ης σελίδας (διατακτικό) ώστε να τεθεί αντί του εσφαλμένου κλάσματος 11.123,78/756.459 το
ορθό κλάσμα 23.570,56/756.459 και να
διαμορφωθούν οι τέσσερις πρώτοι στίχοι
από την αρχή της 33ης σελίδας του διατακτικού της αποφάσεως ως εξής: «Αναγνωρίζει ότι η ενάγουσα είναι κληρονόμος
του αποβιώσαντος πατέρα της Γ.Σ κατά
ποσοστό 23.570, 56/756.459 εξ αδιαιρέτου επί των παρακάτω κληρονομιαίων
ακινήτων…».
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480/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου-Τσιμπούκη, Χρυσηΐδα Στεργιοπούλου).
Γαμικές διαφορές μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δίκη διαζυγίου. Με προσαγωγή εγγράφου ειδικής πληρεξουσιότητας Δίδεται προθεσμία στο διάδικο προς προσκόμιση σχετικής ειδικής πληρεξουσιότητας. Περιστατικά.

Στην προκειμένη περίπτωση
υπόκειται προς εκδίκαση η υπ’αριθμ.
18/12.3/2007 έφεση της εκκαλούσας Κ.Κ, κατοίκου Αγρινίου, κατά της
129/2006 οριστικής αποφάσεως του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, με την οποία έγινε δεκτή η από
23.9.2005 αγωγή διαζυγίου, λόγω ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσεως,
του εφεσιβλήτου συζύγου της Γ.Κ.
Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από την σειρά του πινακίου, την
εκκαλούσα εκπροσώπησε ως δικαστική πληρεξουσία της η δικηγόρος Αγρινίου Ε.Μ-Τ, η οποία δεν υπογράφει το δικόγραφο της εφέσεως. Όμως η ανωτέρω δικηγόρος δεν αποδεικνύει την παροχή σ’ αυτήν ειδικής πληρεξουσιότητας
(εφόσον πρόκειται για γαμική διαφορά
κατ’ άρθρο 98 περ.α΄ ΚΠολ.Δ.) δοθείσα
με τον τύπο που ορίζεται στο άρθρο 96
Κ.Πολ.Δ., για την συζήτηση του υπό κρί-

ση ένδικου μέσου, ούτε επικαλείται σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, σε αντίθεση προς την πληρεξούσια δικηγόρο του
εφεσιβλήτου Χ.Σ, η οποία προσκομίζει
το υπ’ αριθμ. 27.018/18.5.2009 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Αθηνών
Μ-Ε.Μ με το οποίο της χορηγήθηκε ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους του εφεσιβλήτου για να τον εκπροσωπήσει κατά
την ανωτέρω δικάσιμο κατά την οποία
συζητήθηκε η ένδικη έφεση.
Ενόψει των ανωτέρω το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις κρίνει, ότι
συντρέχει νόμιμη η περίπτωση να επιτραπεί στην παραστάσα δικηγόρο της εκκαλούσας η προσωρινή συμμετοχή στην
δίκη και να ταχθεί προθεσμία προς συμπλήρωση της ελλείψεως αυτής ως προς
την ύπαρξη ειδικής πληρεξουσιότητας της
δικηγόρου της εκκαλούσας (βλ. και Εφ.Αθην. 1148/1986 Ελ.Δ/νη 27, 524, Εφ.Αθην. 5.109/1977 Αρμ. 1978, 488).

496/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Σταυροπούλου-Μιχαήλ, Λάμπρος Θεοτοκάτος).
Πλειστηριασμός. Υποχρέωση του εργοδότη να καταθέσει σε μετρητά ή εγγυητική επιστολή
ή τραπεζική επιταγή το 1/3 της τιμής της πρώτης προσφοράς. Υποχρέωση του συμ/φου σε
περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής. Αν δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα στις επόμενες
πέντε ημέρες, ανατρέπεται η κατακύρωση και καλούνται οι επόμενοι πλειοδότες. Περιστατικά.
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Σύμφωνα με το άρθρο 965 παρ.1
εδ. δ, 5 εδ. α΄, β΄ και ε΄ και 6 εδ. β΄ και τελευταίο ΚΠολ.Δ το οποίο όπως αντικαταστάθηκε έχει εφαρμογή και στον πλειστηριασμό ακινήτων κατ’ άρθρο 1003 παρ.1
και 4 ΚΠολΔ. «Κάθε πλειοδότης οφείλει
να καταθέσει σε μετρητά ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας ή με επιταγή που
έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα με εγγυοδοσία ίση προς το
1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς…Αν ο
υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπροθέσμως το πλειστηρίασμα, ο υπάλληλος του
πλειστηριασμού οφείλει μέσα στις επόμενες δύο (2) εργάσιμες μέρες να τον οχλήσει με εξώδικη πρόσκληση που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή.
Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα μέσα στις επόμενες
από την όχληση πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, η κατακύρωση σ’ αυτόν ανατρέπεται, η εγγυοδοσία που έχει καταθέσει καταπίπτει, καλούνται δε οι επόμενοι πλειοδότες, η προσφορά των οποίων, αθροιζόμενη με το ποσό της εγγυοδοσίας που
κατέπεσε, είναι ίση με το πλειστηρίασμα,
να καταβάλουν σε τακτή ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση, το ποσό που είχαν προσφέρει…Το πλειστηρίασμα συνίσταται στο άθροισμα του ποσού που καταβλήθηκε και της εγγυοδοσίας του αρχικού υπερθεματιστή που κατέπεσε.. Η εγγυοδοσία που είχε καταθέσει, με τους τυχόν τόκους της, καταλογίζεται στη διαφορά για την οποία ευθύνεται…Ο υπερθεματιστής που δεν κατέβαλε δεν δικαιούται, αν κατά τον αναπλειστηριασμό επιτεύχθηκε μεγαλύτερο πλειστηρίασμα, να
απαιτήσει το επιπλέον…».
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει
ότι μετά την πάροδο της προθεσμίας των
πέντε εργάσιμων ημερών από την όχληση του υπερθεματιστή σε πλειστηριασμό
ακινήτου την οποία θα κάνει υπάλληλος
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του πλειστηριασμού προς αυτόν για την
καταβολή του μη καταβληθέντος πλειστηριάσματος, επέρχονται δύο έννομες συνέπειες και συγκεκριμένα η ανατροπή της
κατακύρωσης και η κατάπτωση της εγγυοδοσίας που έχει ήδη καταθέσει ο υπερθεματιστής. Η κατάπτωση αυτή είναι οριστική, δηλαδή δεν επιστρέφεται το ποσό
της, ούτε εν μέρει, σε καμία περίπτωση,
ακόμη κι αν το άθροισμα της με το ποσό
της προσφοράς προηγούμενου πλειοδότη στον οποίο τελικά κατακυρώθηκε
το πράγμα, υπερβαίνει το αρχικό πλειστηρίασμα, ή αν κατά τον αναπλειστηριασμό που τυχόν επακολούθησε επιτεύχθηκε μεγαλύτερο πλειστηρίασμα.
Συνεπώς, η κατάπτωση της εγγυοδοσίας έχει διπλό χαρακτήρα, δηλαδή
μέχρι του ποσού του καλύπτει την τυχόν
διαφορά έχει χαρακτήρα αποζημιωτικό
και όσον αφορά το τυχόν πλεόνασμα,
πέραν από το αρχικό πλειστηρίασμα,
έχει χαρακτήρα ιδιωτικής ποινής από το
νόμο (βλ.Στ.Ματθία ΕλΔνη 36.1460, Βαθρακοκοίλης ΚΠολΔ Τόμος Ε΄ σελ.811).
Πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση της αιτούσας και προς ικανοποίηση
χρηματικής απαίτησης της σε βάρος της
Γ.συζ. Χ.Λ διενεργήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας στις 25/7/2001 αναγκαστικός
πλειστηριασμός ενός ακινήτου της τελευταίας που είχε κατασχεθεί αναγκαστικά
με την 30/2000 έκθεση αναγκαστικής
κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας Α.Β
ενώπιον της καθ’ ής η αίτηση που είχε
οριστεί υπάλληλος του πλειστηριασμού.
Κατά τη διενέργεια του πλειστηριασμού πλειοδότησε η αιτούσα, η οποία
κατέθεσε αμέσως εγγυοδοσία ίση με το
1/3 της τιμής της πρώτης προσφοράς
και συγκεκριμένα το ποσό των 15.651,75
ευρώ, με αποτέλεσμα να κατοχυρωθεί
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το ακίνητο του πλειστηριασμού σ’ αυτήν
(βλ. την 424/25.7.2001 έκθεση πλειστηριασμού ακινήτου της καθ’ής η αίτηση).
Η αιτούσα όμως δεν κατέβαλε αμέσως το πλειστηρίασμα των 46.958, 18
ευρώ με συνέπεια η καθ’ ής η αίτηση να
οχλήσει αυτήν με την με αριθ. 41/10.9.2001
εξώδικη πρόσκληση που επιδόθηκε σ’ αυτήν (βλ. τη με αριθ. 13696Β /17.9.2001 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή
στο Πρωτοδικείο Αθήνας Γ.Μ).
Πλην όμως η αιτούσα δε κατέβαλε το πλειστηρίασμα μέσα στις επόμενες
πέντε εργάσιμες ημέρες από την όχληση,
ούτε αργότερα με αποτέλεσμα να ανατραπεί η κατακύρωση σ’αυτήν και να καταπέσει η πιο πάνω εγγυοδοσία που είχε
κατατεθεί. Στη συνέχεια η καθ’ ής διενήργησε τον αναπλειστηριασμό που είχε ορισθεί για τις 14/11/01 ο οποίος όμως απέβη άκαρπος διότι δεν εμφανίσθηκε κανείς πλειοδότης συντάχθηκε δε σχετικά η 503/14.11.2001 πράξη της καθ’ ής.

Με βάση τα ανωτέρω δεν μπορεί να έχει εφαρμογή εν προκειμένω το
άρθρο 168 ΚΠολ.Δ με την έννοια της
διαπίστωσης ότι έπαψε η αιτία για την
οποία δόθηκε η εγγύηση με την αιτιολογία ότι η αιτούσα εξοφλήθηκε πλήρως
στις 11/10/04 για την απαίτηση της σε
βάρος της οφειλέτριας της ενόψει του ότι
η αναγκαστική εκτέλεση είναι εκκρεμής
αφού κάθε δανειστής μπορεί να συνεχίσει τον πλειστηριασμό με τις διατυπώσεις του άρθρου 973§2 ΚΠολΔικ.
Συνεπώς δεν εξέλιπε η αιτία για
την οποία κατέπεσε ως ποινή η εγγύηση.
Η αιτούσα θα μπορούσε να ζητήσει την
επιστροφή της εγγύησης εφόσον μπορεί να ανατραπεί η κατάσχεση κατά το
άρθρο 1019 ΚΠολ.Δικ. και συνεπώς δε
θα υπήρχε εκκρεμής εκτελεστική διαδικασία. Συνεπώς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε την αίτηση ορθά
τις προπαρατεθείσες διατάξεις ερμήνευσε και εφάρμοσε.

502/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Παυλόπουλος, Κωνσταντίνος Γιαννάτος).
Δικόγραφο αγωγής. Ο ενάγων επιτρεπτά μπορεί να διευκρινίσει, συμπληρώσει και διορθώσει με τις προτάσεις του κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο πρωτόδικο δικαστήριο (224 ΚΠολΔ). Στη δευτεροβάθμια δίκη όμως δεν εφαρμόζεται το άρθρο
224 ΚΠολΔ και οι λόγοι της έφεσης δεν μπορούν συμπληρωθούν με τις προτάσεις.

Το άρθρο 224 εδ. β΄ του ΚΠολ.Δικ.
δεν εφαρμόζεται στη δευτεροβάθμια δίκη
κατ’ άρθρο 524 παρ.1 του ίδιου ως άνω
Κώδικα. Εξάλλου η αοριστία των λόγων
της έφεσης δεν μπορεί να συμπληρωθεί
με τις προτάσεις, ούτε να αναπληρωθεί
με παραπομπή σε άλλα δικόγραφα της

δίκης (ΑΠ 305/2001 Ελλ.Δνη 42, 1318),
ο δε ενάγων ως εκκαλών, δεν μπορεί να
μεταβάλει τη βάση της αγωγής, ούτε να
συμπληρώσει, να διευκρινήσει ή να διορθώσει τους ισχυρισμούς που περιέχονται
σ’αυτή (ΚΠολΔ 526, Σαμουήλ Η Έφεση
εκδ.2003 αρ.704 σελ. 286).
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509/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρήστος Σιαμαντάς, Λεωνίδας Βλάχος).
Έφεση. Ο εφεσίβλητος μπορεί να προτείνει ισχυρισμούς που δεν είχε προτείνει πρωτόδικα εφόσον αυτοί συντελούν σε υπεράσπιση κατά της έφεσης. Όμως ισχυρισμοί που
αναφέρονται σε κεφάλαια, τα οποία δεν προσβάλλονται με την έφεση, είναι απαράδεκτοι γιατί είναι άσχετοι προς το αντικείμενο της δευτεροβάθμιας δίκης. Περιστατικά.

Στη διάταξη του άρθρου 527 παρ.1
ΚΠολΔ ορίζεται ότι ο εφεσίβλητος μπορεί
να προτείνει ισχυρισμούς, τους οποίους
δεν είχε προτείνει πρωτοδίκως, εφόσον
αυτοί συντελούν σε υπεράσπιση κατά της
εφέσεως. Κατά την αληθή έννοια της εν
λόγω διατάξεως, τέτοιοι ισχυρισμοί είναι
εκείνοι που αναφέρονται στο αντικείμενο
της δευτεροβάθμιας δίκης, όπως αυτό οριοθετείται από το κατ’ άρθρο 522 ΚΠολΔ μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως και
αποσκοπούν στη διαφύλαξη του διατακτικού της εκκληθείσας αποφάσεως.
Επομένως, ισχυρισμοί, οι οποίοι
αναφέρονται σε κεφάλαια, τα οποία δεν
προσβάλλονται με την έφεση, είναι απαράδεκτοι, όχι για επιδιώκουν την ανατροπή της εκκαλουμένης, αφού τέτοιο αποτέλεσμα δεν μπορεί να επέλθει χωρίς την
άσκηση ιδίας εφέσεως ή αντεφέσεως
εκ μέρους του εφεσίβλητου (άρθρ. 536
παρ.1 ΚΠολΔ), αλλά γιατί είναι άσχετοι
προς το αντικείμενο της δευτεροβάθμιας
δίκης (ΑΠ 1303/2001 ΕλλΔνη 44.470).
Στην προκείμενη περίπτωση, ο
εναγόμενος με τις έγγραφες προτάσεις
του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου
προβάλλει για πρώτη φορά τον ισχυρισμό ότι η συμφωνία για ποινική ρήτρα,
ως παρεπόμενη σύμβαση, είναι άκυρη,
λόγω ακυρότητας της κύριας εργολαβικής συμβάσεως για παράβαση του άρθρου 7 του ΓΟΚ (Ν.1577/1985), καθό-

σον στην επίμαχη πολυώροφη οικοδομή
δομήθηκαν 91,79 τ.μ. περισσότερα από
όσα έπρεπε, με την εν γνώσει των εναγόντων και του ιδίου εμφάνιση στα σχετικά διαγράμματα που συνέταξε ο αρχιτέκτονας-μηχανικός Π.Σ, βάσει των οποίων
εκδόθηκε η 403/2002 οικοδομική άδεια,
του ισογείου της υφιστάμενης στην κάθετη ιδιοκτησία των οικοπεδούχων παλαιάς
οικίας ως υπογείου εμβαδού 91, 79 τ.μ.
Ο άνω ισχυρισμός, ο οποίος δεν
προβλήθηκε ως λόγος εφέσεως με το
εφετήριο, ως πρόσθετος λόγος εφέσεως απαραδέκτως ασκείται με τις έγγραφες προτάσεις, αφού δεν υπόκειται περίπτωση κάποιας ειδικής διαδικασίας,
στα πλαίσια της οποίας είναι δικονομικώς επιτρεπτή η άσκηση πρόσθετων
λόγων εφέσεως και με τις προτάσεις,
ασκουμένων, κατά την τακτική διαδικασία, μόνο με αυτοτελές δικόγραφο, που
κατατίθεται στη γραμματεία του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου και κοινοποιείται προς τον εφεσίβλητο τριάντα ημέρες πριν από τη συζήτηση της εφέσεως
(άρθρ. 520 παρ.2 ΚΠολΔ).
Ως υπεράσπιση κατά της εφέσεως των εναγόντων δεν μπορεί εν προκειμένω να λειτουργήσει καθόσον αφορά σε
κεφάλαιο διαφορετικό από το εκκληθέν,
ενώ, εξάλλου, κανένας λόγος της εφέσεως των εναγόντων δεν έγινε δεκτός, που
σημαίνει ότι το παρόν Δικαστήριο δεν
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δέχθηκε την ουσιαστική υπόσταση των
απαιτήσεων τους και πέραν των πρωτοδίκως επιδικασθέντων ποσών.
Εκτός όμως των ανωτέρω, ο
ισχυρισμός αυτός προτείνεται χωρίς να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 527 αρ.2 και 269 ΚΠολΔ, αφού

δεν αποδεικνύεται εγγράφως, ούτε με
δικαστική ομολογία, ούτε είναι οψιγενής,
ούτε η εκπρόθεσμη υποβολή του υπαγορεύθηκε από κάποια δικαιολογημένη αιτία, της οποίας δεν γίνεται και επίκληση.
Επομένως, ο παραπάνω ισχυρισμός είναι απαράδεκτος και απορριπτέος.

529/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Αποστολόπουλος, Φαίδωνας Κουλούρης).
Αναγκαστική εκτέλεση με βάση συμβολαιογραφικό έγγραφο. Γενικά στις δίκες της
εκτέλεσης δεν επιτρέπεται η εξέταση μαρτύρων. Η αδυναμία «της παραχρήμα» απόδειξης με έγγραφα ή ομολογία δεν άγει σε ουσιαστική απόρριψη των αποσβεστικών
ισχυρισμών, αλλά σε απόρριψη ως απαραδέκτων. Περιστατικά. Αντίθεση αναγκαστικής εκτέλεσης στο άρθρο 281 ΑΚ. Είναι ουσιαστικό ελάττωμα του τίτλου που μπορεί
να προταθεί με ανακοπή. Αναγκαστική εκτέλεση ύστερα από 13 έτη από την καθυστέρηση της εξόφλησης του τιμήματος. Συνδυαζόμενη η καθυστέρηση και με άλλα γεγονότα καθιστά την εκτέλεση καταχρηστική και άκυρη. Περιστατικά.

Κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 933 ΚΠoλΔ προκύπτει ότι επί.
ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν εφαρμόζονται για τους αποσβεστικούς της απαιτήσεως ισχυρισμούς
οι διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου
270 Κ.Πολ.Δ. γιατί δεν συμβιβάζονται με
την επιβαλλόμενη από την ανωτέρω διάταξη (933 παρ. 4 ΚΠολΔ) άμεση απόδειξη των ισχυρισμών αυτών, που κατά
την τελολογική της ερμηνεία περιορίζει
τα επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσο μόνο
στα έγγραφα και στην ομολογία.
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, όπως από το περιεχόμενο και το σκοπό της προκύπτει αλλά και από το γεγονός ότι αφορά δίκες περί την εκτέλεση,
όπου οι απαιτήσεις είναι εξοπλισμένες με
εκτελεστό τίτλο, άμεση απόδειξη δεν σημαίνει απλά προαπόδειξη, με την οποία,
αν και την προϋποθέτει, δεν ταυτίζεται εν-

νοιολογικά, αλλά απόδειξη των αποσβεστικών της εκτελούμενης απαίτησης ισχυρισμών, κατά την υποβολή τους, μόνο με
έγγραφα ή δικαστική ομολογία, διότι αλλιώς κινδυνεύει να φαλκιδευθεί και το δικαίωμα του αντιδίκου για ανταπόδειξη.
Συνεπώς εξέταση μαρτύρων
προς απόδειξη ισχυρισμού αποσβεστικού της εκτελούμενης απαιτήσεως
δεν επιτρέπεται (Ολ. Α.Π. 10/1993 Δίκη
25.652, Α.Π. 583/1993 ΕλΔνη 1994.
392). Η δε αδυναμία αμέσως «παραχρήμα» απόδειξης με έγγραφα ή ομολογία, δεν άγει σε ουσιαστική απόρριψη
των αποσβεστικών ισχυρισμών, αλλά σε
απόρριψη ως απαραδέκτων (βλ. Σ Ματθία Ελ Δνη 34.975).
Στην προκειμένη περίπτωση από
όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα με επίκληση έγγραφα και τους ισχυρισμούς των
διαδίκων που περιέχονται στις έγγραφες
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προτάσεις και τα δικόγραφα που κατέθεσαν αποδεικνύονται τα εξής: Δυνάμει του
υπ’ αριθμ. 12.688/24-12-1991 συμβολαίου της συμ/φου Πατρών Α.Σ που μεταγράφηκε νόμιμα οι ανακόπτοντες αγόρασαν από τον καθου η ανακοπή Κ.Δ και κατεστησαν συγκύριοι κατά το ½ εξ αδιαιρέτου ο καθένας ένα διαμέρισμα του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου με στοιχεία Β1 επί της οδού Μητροδώρου αριθ.
29 στην Πάτρα. Το τίμημα αγοράς του εν
λόγω ακινήτου ορίστηκε σε 4.429.662
δραχμές, δηλαδή 12.999,74 ευρώ που
αναγράφηκε στο συμβόλαιο και ως τρόπος καταβολής του αναγράφηκε στο ίδιο
συμβόλαιο ότι ποσό 929.662 δραχμών,
δηλαδή 2.728,28 ευρώ καταβλήθηκε από
τους ανακόπτοντες αγοραστές σε μετρητά, ποσό 1.000.000 δραχμές, δηλαδή
2.934,70 ευρώ κατέβαλαν οι ίδιοι αγοραστές με την παράδοση στον καθού πωλητή ενός εντόκου γραμματίου του Ελληνικού Δημοσίου, λήξεως την 31-12-2001.
Το δε υπόλοιπο του τιμήματος συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και αναγράφηκε
στο συμβόλαιο να καταβληθεί σε 24 μηνιαίες δόσεις από 25 Ιανουαρίου 1992
και στο εξής, ποσού 100.000 δραχμών,
δηλαδή 293,47 ευρώ οι πρώτες 22 και
150.000 δραχμών, δηλαδή 440,20 ευρώ
κάθε μία η 23η και 24η.
Επίσης ορίσθηκε ότι η εν λόγω
πώληση θα τελούσε υπό τη διαλυτική
αίρεση της μη εμπρόθεσμης καταβολής
ολόκληρου του τιμήματος, όπως ως άνω
πιστώθηκε. Όταν δε οι ανακόπτοντες
αγοραστές εξοφλούσαν το τίμημα που
πιστώθηκε, ο καθού πωλητής είχε υποχρέωση να υπογράψει συμβολαιογραφική πράξη εξοφλήσεως και κατάργησης
της διαλυτικής αίρεσης την οποία πράξη είχαν δυνατότητα να υπογράψουν και
μόνον οι ανακόπτοντες αγοραστές με δικαίωμα αυτοσύμβασης που τους παρα-
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χώρησε ο καθού πωλητής, προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή στον αρμόδιο συμ/φο που θα απευθύνονταν τα έγγραφα που θα αποδείκνυαν την εξόφληση των δόσεων του τιμήματος.
Ειδικότερα κατά ρητό όρο του ιδίου συμβολαίου συμφωνήθηκε ότι η εξόφληση των πιο πάνω δόσεων του τιμήματος που πιστώθηκε θα αποδεικνυόταν αποκλειστικά με ιδιωτικές έγγραφες
αποδείξεις του πωλητή υπογεγραμμένες από αυτόν ή γραμμάτια συστάσεως
παρακαταθήκης. Υποστηρίζει ο καθού η
ανακοπή, ο οποίος και επέσπευσε την
ένδικη αναγκαστική εκτέλεση ότι οι ανακόπτοντες εξόφλησαν προς αυτόν μόνον
τις επτά πρώτες δόσεις του πιστωθέντος
τιμήματος, δηλαδή μέχρι και. την 25 Ιουλίου 1992, για τις οποίες αυτός υπέγραψε και τους παρέδωσε επτά εξοφλητικές αποδείξεις για τα αντίστοιχα ως άνω
ποσά των μηνιαίων δόσεων που έλαβε,
ενώ για τις υπόλοιπες 17 δόσεις του πιστωθέντος τιμήματος κανένα ποσό κατέβαλαν προς αυτόν.
Κατόπιν αυτού έλαβε απόγραφο
του ως άνω συμβολαίου ως εκτελεστού
τίτλου και συνέταξε και επέδωσε στους
ανακόπτοντες οφειλέτες την ένδικη από
22-6-2007 επιταγή προς πληρωμή, με
την οποία επιτάσσονταν αυτοί να του καταβάλουν το υπόλοιπο του πιστωθέντος
τιμήματος, από 17 συνολικά δόσεις, νομιμοτόκως το ποσό κάθε επί μέρους δόσης από την 25η ημέρα του αντίστοιχου
μήνα που έπρεπε να καταβληθεί.
Οι ανακόπτοντες με τον πρώτο
λόγο ανακοπής τους αντιτείνουν ότι για
την καταβολή του πιστωθέντος ως άνω
μέρους του τιμήματος ο πρώτος αυτών
αποδέχθηκε 24 συναλλαγματικές σε διαταγή του καθού πωλητή για χρηματικά
ποσά αντίστοιχα των ως άνω συμφωνημένων δόσεων και λήξεως τις αντίστοι-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

χες ημερομηνίες των ίδιων δόσεων. Τις
συναλλαγματικές αυτές που βρίσκονταν
στην κατοχή του καθού οι ανακόπτοντες
εξόφλησαν σταδιακά μια κάθε μήνα από
25-1-1992, αναλαμβάνοντας με την εξόφληση και τα σώματα αυτών.
Πλην όμως, επειδή στο μεταξύ
από την 22-6-1992 ο καθού είχε συναινέσει στην άρση της διαλυτικής αίρεσης
που υπήρχε στο παραπάνω πωλητήριο
συμβόλαιο και συντάχθηκε προς τούτο
η προσαγόμενη υπ’ αριθμ. 13.529/22-61992 πράξη κατάργησης διαλυτικής αίρεσης της συμ/φου Πατρών Α.Σ που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών
στον τόμο 2104 με αριθμό 485 με την
οποία πράξη του ο καθού πωλητής τους
αναγνώρισε αποκλειστικούς και χωρίς
αίρεση κυρίους του πωληθέντος προς
αυτούς διαμερίσματος.
Έτσι οι ανακόπτοντες αυτοί καλόπιστα επίστεψαν ότι δεν απαιτείται άλλη
απόδειξη περί του ότι είχαν εξοφλήσει το
τίμημα της αγοραπωλησίας, αφού πλέον ήσαν κύριοι του αγορασθέντος διαμερίσματος, χωρίς η κυριότητά τους να
εξαρτάται από διαλυτική αίρεση.
Παράλληλα ο καθού πωλητής με
τη συμπεριφορά του προκάλεσε προς
αυτούς δικαιολογημένα την εμπιστοσύνη ότι δεν χρειαζόταν περαιτέρω απόδειξη με τη σύνταξη εξοφλητικής απόδειξης κατά την αποπληρωμή τιμήματος,
καθόσον επί δεκαέξι έτη στη συνέχεια,
από την υπογραφή της ως άνω πράξης
άρσης της διαλυτικής αίρεσης ουδέποτε τους ενόχλησε για την ύπαρξη υπολοίπου της οφειλής τους.
Αποτέλεσμα ήταν λόγω της παρέλευσης τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος να είναι πλέον αδύνατη σε αυτούς
η ανεύρεση των σωμάτων των συναλλαγματικών που προφανώς δεν διατήρη-

369

σαν. Ο ως άνω προβαλλόμενος ισχυρισμός ως ένσταση εξόφλησης (416, 421
Α.Κ.) κρίνεται απαράδεκτος σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην προηγούμενη νομική σκέψη, δεδομένου ότι από κανένα
από τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύεται, ούτε βέβαια συνομολογείται
από τον καθού ότι η εξόφληση του υπολοίπου ως άνω πιστωθέντος τιμήματος
έγινε με την ανάληψη από τους ανακόπτοντες υποχρεώσεων από συναλλαγματικές, αντίστοιχων με τα ποσά και τις
ημερομηνίες καταβολής των 24 ως άνω
δόσεων, οι οποίες και εξοφλήθηκαν.
Ασφαλώς, εάν μεταξύ των συμβαλλομένων στη δικαιοπραξία πωλήσεως του διαμερίσματος και ήδη διαδίκου, επιλέγετο ο συγκεκριμένος τρόπος
αποπληρωμής του υπολοίπου πιστωθέντος τιμήματος, με την αποδοχή από
τον πρώτο ανακόπτοντα αγοραστή συναλλαγματικών αντιστοίχων με τις συμφωνημένες 24 δόσεις, αυτό θα αναγραφόταν και στο ως άνω συμβόλαιο πωλήσεως που συνέταξαν.
Παράλληλα στο ίδιο συμβόλαιο
θα αναγραφόταν ότι οι ανακόπτοντες
κατά την πληρωμή κάθε συναλλαγματική θα αναλάμβαναν το σώμα αυτής προς
απόδειξη της πληρωμής κάθε δόσης και
δεν θα αναφερόταν ρητά ότι η καταβολή κάθε δόσης τη συμφωνημένη με το
συμβόλαιο ημερομηνία, θα αποδεικνύει μόνο ιδιωτική έγγραφη απόδειξη που
θα χορηγεί ο καθού πωλητής, υπογραμμένη από τον ίδιο ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης υπέρ αυτού ενώ
αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης,
ακόμη και ο όρκος.
Περαιτέρω στην ως άνω συμβολαιογραφική πράξη άρσης της διαλυτικής αίρεσης δεν γίνεται αναφορά ότι αυτή
συνετάγη, αφού οι ανακόπτοντες αγοραστές εξόφλησαν το υπόλοιπο πιστωθέν
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τίμημα. Άλλωστε η υπογραφή της συγκεκριμένης συμ/κής πράξης έγινε στις
22-6-1992, πολύ δηλαδή πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία αποπληρωμής
του τιμήματος που η τελευταία μηνιαία
δόση του θα καταβαλλόταν στις 25-121993, ούτε βέβαιο οι ανακόπτοντες επικαλούνται προεξόφληση εκ μέρους τους
του υπόλοιπου πιστωθέντος τιμήματος.
Συνεπώς η σύνταξη της συγκεκριμένης συμ/κής πράξης άρσης της διαλυτικής αίρεσης δεν εξαρτήθηκε από την
αποπληρωμή του υπολοίπου πιστωθέντος τιμήματος, όπως οι συμβαλλόμενοι
στη δικαιοπραξία πωλήσεως όρισαν με
το ως άνω συμβόλαιο. Κατόπιν αυτών ο
συγκεκριμένος λόγος ανακοπής περί εξόφλησης της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επιδιώκεται αναγκαστική εκτέλεση (άρθρ. 933 παρ. 4 ΚΠολΔ),
αφού δεν αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενα με επίκληση έγγραφα ούτε από
δικαστική ομολογία του αντίδικου (καθού
η ανακοπή), σύμφωνα και με την προηγούμενη νόμιμη σκέψη ελέγχεται απαράδεκτος και πρέπει από το λόγο αυτό
να απορριφθεί όπως ορθά έκρινε και το
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και ο σχετικός
αντίθετος λόγος έφεσης κρίνεται αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.
Επειδή η αντίθεση της επισπευδομένης αναγκαστικής εκτελέσεως στις
καθιερούμενες από το άρθρο 281 Α.Κ.
αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών αποτελεί ουσιαστικό ελάττωμα του εκτελεστού τίτλου δυνάμενο
να προβληθεί και με ανακοπή του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ., αφού η προβαλλόμενη καταχρηστική συμπεριφορά συνίσταται σε καταχρηστική άσκηση ουσιαστικής αξίωσης (Α.Π. ολ. 448/1984 ΝοΒ
33.61, Α.Π. 1314/1982 Ελ. Δνη 24.413
Εφ.Αθ. 6250/1987 Αρχ. Ν. 38.783).
Τέτοια αντίθεση, αντικείμενη δη-
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λαδή στα από το άρθρο 281 Α.Κ. διαγραφόμενα αντικειμενικά όρια συνιστά
η προτέρα συμπεριφορά του επισπεύδοντος την εκτέλεση τίτλου, η οποία εδημιούργησε στον οφειλέτη την εύλογη
πεποίθηση περί μη εκτελέσεως σε βάρος του, του εν λόγω τίτλου, γιατί μόνη
η αδράνεια του δικαιούχου προς άσκηση οιουδήποτε δικαιώματός του επί μακρό χρόνο, δεν αρκεί για να καταστήσει
καταχρηστική την άσκηση αυτού, αλλά
πρέπει να συντρέχουν προσθέτως και
άλλα περιστατικά που ανάγονται στον
ίδιο χρόνο και στην όλη συμπεριφορά
τόσο του δικαιούχου, όσο και του υποχρέου που αποκρούει το δικαίωμα και
από τις περιστάσεις αυτές να δημιουργείται στον τελευταίο η εύλογη πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να ασκηθεί κατ’
αυτού, έτσι ώστε η με τη μεταγενέστερη
άσκησή του επιδίωξη ανατροπής της καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί και διατηρηθεί επί μακρό χρόνο να συνεπάγεται επαχθείς για τον υπόχρεο συνέπειες
(Α.Π. 156/1997 Ελ. Δνη 38.1547).
Στην προκειμένη περίπτωση με
επόμενο λόγο ανακοπής τον οποίο οι
ανακόπτοντες προέβαλαν με το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων, επικουρικά ισχυρίσθηκαν ακυρότητα της ένδικης
από 22-6-2007 επιταγής προς εκτέλεση και της βάσει αυτής επισπευδόμενης
αναγκαστικής εκτέλεσης από το λόγο ότι
το δικαίωμα του καθού, την πραγμάτωση του οποίου επιδιώκει αυτός ασκείται
κατά τρόπο που περιάγει αυτό σε προφανή αντίθεση προς τους ορισμούς του
άρθρου 281 γιατί από 25-12-1993, όταν
κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και
η τελευταία δόση του υπολοίπου ως άνω
τιμήματος αγοράς του διαμερίσματος και
ήταν δυνατή η επιδίωξη της απαιτήσεώς του με αναγκαστική εκτέλεση και το
ως άνω αγοραπωλητήριο συμβόλαιο ως
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εκτελεστό τίτλο) ο καθού αδράνησε παντελώς και ουδέποτε άσκησε το δικαίωμά του αυτό μέχρι την επίδοση προς
αυτούς στις 26-6-2007 της ένδικης από.
22-6-2007 επιταγής προς εκτέλεση, δηλαδή επί διάστημα 14 ετών.
Παράλληλα το μεγάλο ως άνω
διάστημα των 14 ετών που μεσολάβησε χωρίς ο καθού να επιδιώξει με αναγκαστική εκτέλεση την ικανοποίηση της
απαιτήσεώς του, ο ίδιος ουδέποτε όχλησε αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο, δικαστικά ή εξώδικα και αξίωσε την καταβολή οποιουδήποτε ποσού ως οφειλόμενου υπολοίπου του τιμήματος πωλήσεως του ως άνω διαμερίσματος έτσι εν
γνώσει του ότι υπήρχαν οι απαιτήσεις
του αυτές ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για
την είσπραξή τους.
Αντίθετα μάλιστα με την ως άνω
συμ/κή πράξη συναίνεσε στην ανάκληση και κατάργηση της διαλυτικής αίρεσης
για την περίπτωση της μη αποπληρωμής
του τιμήματος υπό την οποία τελούσε η
πώληση του διαμερίσματος. Έτσι από τη
συμπεριφορά αυτή του δικαιούχου του δικαιώματος καθού ευλόγως να. δημιουργηθεί στους ανακόπτοντες η πεποίθηση
ότι δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμά
του, άλλως ότι έχει παραιτηθεί από αυτό,
ώστε με τη μετεγενέστερη άσκησή του με
την ένδικη αναγκαστική εκτέλεση να επιδιώκεται η ανατροπή καταστάσεως που
έχει δημιουργηθεί και διατηρηθεί επί μακρό χρόνο που συνεπάγεται επαχθείς γιο
αυτούς συνέπειες.
Ο λόγος αυτός ανακοπής ως ένσταση καταχρηστικής άσκησης της ουσιαστικής αξίωσης που επιδιώκεται με
αναγκαστική εκτέλεση ελέγχεται πλήρως
ορισμένος και νόμιμος με βάση το άρθρο 281 Α.Κ, αφού εκτός από την αδράνεια του καθού δικαιούχου προς άσκηση του ένδικου δικαιώματός του περι-
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λαμβάνει και το δεύτερο αναφερόμενο
στην προηγούμενη νομική σκέψη στοιχείο δηλαδή συμπεριφορά τέτοια του καθού δικαιούχου από την οποία δημιουργήθηκε και μάλιστα ευλόγως στους ανακόπτοντες - υποχρέους η πεποίθηση ότι
δεν θέλει ασκηθεί το ένδικο δικαίωμα του
πρώτου, κατά τρόπο ώστε η παρά ταύτα άσκησή του να τείνει σε ανατροπή κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τις
ως άνω περιστάσεις και διατηρηθεί επί
μακρόν χρόνο και συνεπάγεται επαχθείς
συνέπειες για τους ίδιους υποχρέους, με
συνέπεια να αντιβαίνει προφανώς στους
ορισμούς του άρθρου 281 Α.Κ.
Επομένως το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφασή του απέρριψε τον ως άνω λόγο ανακοπής ως μη νόμιμο εσφαλμένα έκρινε
και πρέπει κατά παραδοχή του σχετικού
λόγου και της υπό κρίση έφεσης ως βασίμων να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη και
διακρατηθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο
αυτό προς κατ’ ουσία έρευνα και εξέταση του ως άνω λόγου ανακοπής (άρθρ.
535 παρ. 1 ΚΠολΔ).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Το
πιστωθέν ως άνω υπόλοιπο του τιμήματος αγοράς του διαμερίσματος είχε
συμφωνηθεί με το σχετικό ως άνω συμβόλαιο να καταβληθεί από τους ανακόπτοντες αγοραστές στον καθ’ ου πωλητή σε 24 μηνιαίες δόσεις, η τελευταία των
οποίων ήταν καταβλητέα τις 25-12-1993.
Από 26-12-1993 όμως, όταν πλέον είχε καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και η τελευταία ως άνω δόση του πιστωθέντος τιμήματος και ήταν δυνατή η
επιδίωξη της απαίτησης του καθού πωλητή για τις 17 τελευταίες ανεξόφλητες
δόσεις με αναγκαστική εκτέλεση και το
ως άνω αγοραπωλητήριο συμβόλαιο ως
εκτελεστό τίτλο, ο τελευταίος αδράνησε
παντελώς και ουδέποτε άσκησε το δικαί-
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ωμά τού αυτό προς επιδίωξη της απαιτήσεώς του με αναγκαστική εκτέλεση μέχρι
τις 26-6-2007 που επέδωσε στους ανακόπτοντες την ένδικη από 22-6-2007 επιταγή του προς εκτέλεση, δηλαδή αδράνησε
για διάστημα πλέον των 13 ετών.
Παράλληλα το μεγάλο ως άνω
διάστημα που μεσολάβησε χωρίς ο καθού να επιδιώξει με αναγκαστική εκτέλεση την ικανοποίηση της απαιτήσεώς
του, ο ίδιος ουδέποτε όχλησε τους ανακόπτοντες αγοραστές κατά οποιονδήποτε τρόπο, δικαστικά ή εξώδικα και αξίωσε
την καταβολή οποιουδήποτε ποσού ως
οφειλομένου υπολοίπου του τιμήματος
πωλήσεως του ως άνω διαμερίσματος.
Έτσι εν γνώσει του ότι υπήρχε η
απαίτησή του αυτή ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για την είσπραξή της. Αντίθετα μάλιστα
με την υπ’ αριθμ. 13.529/22-6-1992 πράξη της συμ/φου Πατρών Α.Σ που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Πατρών στον τόμο
2104 με αριθμό 485 ο καθού συναίνεσε
στην ανάκληση και κατάργηση της διαλυτικής αίρεσης που είχε συμφωνηθεί με το
προαναφερόμενο συμβόλαιο αγοραπωλησίας για την περίπτωση της μη αποπληρωμής του τιμήματος πώλησης του διαμερίσματος, αναγνωρίζοντας τους ανακόπτοντες αποκλειστικούς κυρίους του
πωληθέντος διαμερίσματος χωρίς αίρεση.
Παράλληλα το ίδιο μεγάλο χρονικό διάστημα οι ανακόπτοντες συμβίωναν αρμονικά με τον καθού πωλητή που
ζούσαν στην ίδια οικοδομή, οι ίδιοι σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που είχαν αγοράσει και ο καθού στο ισόγειο της
οικοδομής. Είχαν άριστες σχέσεις και οι
ανακόπτοντες βοηθούσαν και παρείχαν
εξυπηρετήσεις στον ανακόπτοντα και τη
σύζυγό του που ήσαν άτομα ηλικιωμένα
με προβλήματα υγείας ενώ παρόμοιες
εξυπηρετήσεις στην οικογένεια του κα-
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θού παρείχε και η μητέρα της ήδη εφεσίβλητης Μ.Τ, την οποία εφεσίβλητη με
την 12877/11-7-2007 δημόσια διαθήκη
του συμ/φου Ν. Σ ο καθού εγκατέστησε
ως κληρονόμο του. Για το λόγο αυτό μετά
το θάνατο της συζύγου του το Νοέμβριο
2006 ο καθού πωλητής αποφάσισε να
γράψει το σπίτι του, ως άνω διαμέρισμα,
από μισό στον πρώτο ανακόπτοντα Γ.Β
και τη μητέρα της εφεσίβλητης Μ.Τ, προκειμένου αυτοί να τον φροντίζουν.
Μόλις όμως η ως άνω. μητέρα της
εφεσίβλητης πληροφορήθηκε την απόφαση αυτή του καθού, αντέδρασε έντονα και μάλιστα εκδίωξε από το σπίτι τη
συμ/φο που είχε καλέσει ο κοθού για την
ως άνω μεταβίβαση, αξιώνοντας το σπίτι
να παραχωρηθεί αποκλειστικά στην ίδια
(βλ. κατάθεση Β.Σ, οικιακής βοηθού στην
οικία του καθού στην ως άνω 4.182/2007
ένορκη βεβαίωση).
Οι πιέσεις εκ μέρους της Μ.Τ
υπήρξαν συνεχείς και είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στάσεως του καθού
προς τους ανακόπτοντες και την οικογένειά τους. Άρχιζε να εξυβρίζει τον πρώτο ανακόπτοντα (βλ. την από 23-4-2007
έκθεση προφορικής μηνύσεως του ανακόπτοντος κατά του καθού), ενώ με την
από 1-3-2007 εξώδικη πρόσκλησή του,
που ο καθού κοινοποίησε στους ανακόπτοντες στις 19-3-2007 αξίωσε από αυτούς την απόδοση μικρού κτίσματος 19
τ.μ. στο δώμα της ως άνω οικοδομής
που είχε παραχωρήσει στους ανακόπτοντες χωρίς αντάλλαγμα για την επέκταση σε αυτό της οικίας τους.
Αποτέλεσμα ήταν οι μεταξύ των
διαδίκων σχέσεις να διαταραχθούν σοβαρά με τελική κατάληξη στις 26-6-2007
ο καθού πωλητής να επιδώσει προς τους
ανακόπτοντες την ένδικη από 22-6-2007
επιταγή του προς εκτέλεση. Η ενέργεια
αυτή του καθού η ανακοπή να επιδιώ-
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ξει με αναγκαστική εκτέλεση την ικανοποίηση της απαιτήσεως για το υπόλοιπο του τιμήματος αγοράς του διαμερίσματός τους δεν ήταν αναμενομένη εκ
μέρους των ανακοπτόντων.
Ειδικότερα το μακρό ως άνω χρονικό διάστημα των 13 και πλέον ετών
από όταν κατέστη ληξιπρόθεσμη και
απαιτητή και η τελευταία δόση του υπολοίπου τιμήματος αγοράς του διαμερίσματος και ήταν δυνατή η επιδίωξη της
απαιτήσεως του καθού με αναγκαστική
εκτέλεση και το ως άνω αγοραπωλητήριο συμβόλαιο ως εκτελεστό τίτλο, που
ο καθού αδράνησε και ουδέποτε άσκησε το δικαίωμά του αυτό μέχρι τις 26-62007, σε συνδυασμό με την όλη συμπεριφορά του δικαιούχου αυτού που το ίδιο
διάστημα ουδέποτε όχλησε τους ανακόπτοντες υποχρέους κατά οποιοδήποτε
τρόπο, έστω και προφορικά να του καταβάλουν το υπόλοιπο ως άνω οφειλόμενο τίμημα, αδιαφορώντας έτσι εν γνώσει του για την είσπραξη της απαιτήσεώς του αυτής, ενώ παράλληλα παραιτήθηκε από το δικαίωμα διαλυτικής αίρεσης που είχε συνομολογηθεί με το πωλητήριο συμβόλαιο προς διασφάλιση
της ίδιας απαιτήσεώς του προς καταβολή του υπολοίπου τιμήματος και υπό τις
ως άνω περιστάσεις και σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ των διαδίκων,
ευλόγως δημιουργήθηκε στους ανακόπτοντες η δικαιολογημένη κατά τις αρχές της καλής πίστεως πεποίθηση ότι ο
καθού δεν πρόκειται να ασκήσει την ήδη
επιδιωκόμενη με αναγκαστική εκτέλεση
ουσιαστική αξίωση του, άλλως σε κάθε
περίπτωση ότι έχει παραιτηθεί από αυτή.
Σε διαφορετική προς τα ανωτέρω
κρίση δεν οδηγεί η κατάθεση του μάρτυρα Ε.Κ, που εξετάσθηκε με επιμέλεια
του καθού στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, αφού και ο μάρ-
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τυρας αυτός δεν αναφέρεται σε προηγούμενη όχληση, αλλά ότι κατά το Τελευταίο διάστημα 2006-2007 ο καθού
δικαιούχος αναζητούσε από τους ανακόπτοντες υποχρέους τα χρήματά του
δηλαδή και ο μάρτυρας αυτός προφανώς αναφέρεται στο διάστημα από Νοέμβριο 2006, όταν οι μεταξύ των διαδίκων σχέσεις είχαν διαταραχθεί σοβαρά
από τον ως άνω άσχετο προς την ένδικη διαφορά λόγο.
Υπό τις περιστάσεις αυτές η μεταγενέστερη άσκηση του δικαιώματος του
καθού να επιδιώξει με την ένδικη αναγκαστική εκτέλεση την ικανοποίηση της απαιτήσεως του τείνει σε ανατροπή της καταστάσεως που δημιουργήθηκε και διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο (μη επιδίωξη) ώστε
να συνεπάγεται επαχθείς για τους ανακόπτοντες υποχρέους συνέπειες κατ’ αντίθεση της διέπουσας τις συναλλαγές καλής πίστης και συναλλακτικής ευθύτητας.
Δηλαδή η συμπεριφορά του καθού
δικαιούχου πριν από την άσκηση του δικαιώματός του και η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το διάστημα
που μεσολάβησε δεν δικαιολογούν τη μεταγενέστερη άσκησή του πεποίθηση που
ευλόγως είχε δημιουργηθεί στους ανακόπτοντες υποχρέους, ώστε η παρά ταύτα
άσκησή του και επιδίωξη με αναγκαστική
εκτέλεση της ένδικης αξιώσεως του καθού
να αντίκειται προφανώς στην καλή πίστη,
τα χρηστά ήθη, τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος και θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά. κατά την
έννοια του άρθρου 281 Α.Κ.
Συνακόλουθα ο λόγος αυτός ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτός όπως και
η ανακοπή ως ουσιαστικά βάσιμη και
να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη ως άνω
από 22-6-2007 επιταγή προς εκτέλεση
και η επισπευδόμενη βάση αυτής αναγκαστική εκτέλεση.
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539/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Λάμπρος Θεοτοκάτος).
Εκούσια δικαιοδοσία. Έφεση. Δεν επιτρέπεται η συζήτησή της με παράσταση δικηγόρου
με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 ΚΠολΔ. Αν όμως απουσιάζει και ο αντίδικος του
εκκαλούντος, τότε ματαιώνεται η συζήτηση και δεν απορρίπτεται η έφεση. Περιστατικά.

Στην προκειμένη περίπτωση εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η από 20.8.2008 έφεση κατά της 905/2008 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας που εκδόθηκε κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας επί
της από 9.4.2008 αιτήσεως των εκκαλουσών για διόρθωση στοιχείων πρώτης κτηματολογικής εγγραφής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 8
Κωδ. Ν. 2664/1998 την οποία (αίτηση)
και απέρριψε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.
Με την ανωτέρω έφεση τους οι
εκκαλούσες παραπονούνται κατά της
εκκαλουμένης για τους διαλαμβανόμενους λόγους και ζητούν την εξαφάνιση
της και την αποδοχή της αιτήσεως τους.
Κατά την εκφώνηση της εφέσεως από

την σειρά του πινακίου ο πληρεξούσιος
δικηγόρος των εκκαλουσών δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, αλλά προκατέθεσε ο ίδιος προτάσεις στις 20.5.2009
καθώς και την από 18.5.2009 δήλωση
συζητήσεως κατ’ άρθρο 242§2 ΚΠολΔ.
Σύμφωνα όμως με όσα αναπτύχθηκαν στην μείζονα σκέψη της παρούσας δεν επιτρέπεται η παράσταση του
με δήλωση του άρθρου 242§2ΚΠολΔ,
καθόσον πρόκειται για υπόθεση της
εκουσίας δικαιοδοσίας. Πρέπει, λοιπόν,
αφού δεν εμφανίσθηκαν προσηκόντως
οι εκκαλούσες-αιτούσες, μοναδικές διάδικοι, και αφού η εκδίκαση της συγκεκριμένης υποθέσεως γίνεται χωρίς αντιδικία, να κηρυχθεί ματαιωμένη η συζήτηση της εφέσεως, κατ’ άρθρο 764§2 εδ.α΄
ΚΠολΔ, όπως προαναφέρθηκε.

542/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Κορφιάτης, Αριστέα Χειμαργιώτη).
Αναγγελία δανειστών. Ο οφειλέτης μπορεί να την προσβάλει και να αμφισβητήσει
την απαίτηση των δανειστών (ανακοπή άρθρου 971 ΚΠολΔ) τόσο για τα ελαττώματα
που αναφέρονται στη διαδικασία (άρθρο 972.1 ΚΠολΔ) όσο και για λόγους που αφορούν την απαίτηση που αναγγέλλεται. Λόγοι ανακοπής κατά την αναγκαστική εκτέλεση. Οι λόγοι πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα ή ομολογία αλλιώς απορρίπτονται
ως απαράδεκτοι, είτε ο επικαλούμενος αποσβεστικός λόγος ανάγεται σε χρόνο πριν
την έκδοση της εκτελούμενης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης είτε μεταγενέστερα.
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Η ανακοπή του άρθρου 971
παρ.2 ΚΠολΔ συνιστά ειδική μορφή ανακοπής κατά της εκτέλεσης που δίνει επιπλέον το δικαίωμα στον οφειλέτη να αμφισβητήσει την απαίτηση των δανειστών
που αναγγέλθηκαν .Το άρθρο 971 παρ.1
ΚΠολΔ δεν ορίζει τους λόγους ανακοπής
που μπορεί να προβάλει κατά της αναγγελίας ο καθού η εκτέλεση.
Από τη γενική διατύπωση του νόμου που αρκείται στην παραπομπή στα
άρθρα 933 επ.ΚΠολΔ, αλλά και από το
σκοπό του, προκύπτει ότι ο καθού μπορεί να προσβάλει την αναγγελία τόσο για
ελαττώματα που αναφέρονται στη διαδικασία (άρθρο 972 παρ.1ΚΠολΔ), όσο
και για τους λόγους που αφορούν την
απαίτηση που αναγγέλλεται (βλ.Μπρίνια, Αναγκ.Εκτέλ., Τόμ.2, άρθρο 971
αρ.375 σελ. 958, Βαθρακοκοίλη, Ερμ.
ΚΠολΔ, Τόμ. 8 συμπληρ., άρθρο 971
αρ.5 σελ. 1012, Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο
Αναγκ. Εκτέλ., Ειδικό Μέρος, παρ. 63
σελ. 570). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη
του άρθρου 933 παρ.4 ΚΠολΔ οι ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της

απαίτησης, πρέπει να αποδεικνύονται
αμέσως, αλλιώς απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι.
Από τη διάταξη αυτή που αποσκοπεί, με το απαράδεκτο το οποίο προβλέπει, στην αποφυγή παρέλκυσης της
διαδικασίας της εκτελέσεως, στον περιορισμό των περί την εκτέλεση δικών, ώστε
να μην αποδυναμώνονται οι εκτελεστοί
τίτλοι με την καθυστέρηση της εκτελέσεως τους και στη μη παρεμπόδιση του δικαιώματος αυταποδείξεως του καθ’ ου η
ανακοπή, προκύπτει ότι η άμεση απόδειξη δεν σημαίνει απλώς προαπόδειξη, αλλά απόδειξη των αποσβεστικών
της επικαλούμενης απαιτήσεως ισχυρισμών μόνο με έγγραφα ή δικαστική ομολογία, σε κάθε περίπτωση, είτε δηλαδή
ο επικαλούμενος αποσβεστικός λόγος
ανάγεται σε χρόνο πριν από την έκδοση
της εκτελούμενης τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης, είτε μεταγενέστερα (ΟλΑΠ
10/1993 ΝοΒ 42.378, ΑΠ 1856/2005
ΕλλΔνη 47.472, ΑΠ 44/2004 Δ 35.995,
ΑΠ 115/2001 ΕλλΔνη ΕΕΝ 2002, 378).

550/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Αποστολόπουλος, Παναγιώτης Θεοφανόπουλος).
Πραγματογνωμοσύνη. Κατά την ορκοδοσία των πραγματογνωμόνων δεν απαιτείται κλήτευση των διαδίκων ή των τεχνικών συμβούλων. Επίσης κατά τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης δεν είναι απαραίτητο να κλητευθούν οι διάδικοι. Η παράλειψη κοινοποίησης
της αποφάσεως που διορίζει ή αντικαθιστά πραγματογνώμονα δεν έχει ορισθεί με ποινή
ακυρότητας εκτός αν επήλθε βλάβη (159.3 ΚΠολΔ). Αντίκλητος. Η ιδιότητα αυτή αποκτάται εφόσον πρόκειται περί δικηγόρου είτε με το διορισμό του ως πληρεξουσίου με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά είτε
με αυτοτελή δήλωση στην γραμματεία του Πρωτοδικείου της κατοικίας του δηλούντος ή
της πρωτεύουσας του Κράτους προκειμένου περί κατοίκου εξωτερικού. Ο δικηγόρος του
διαδίκου που παραστάθηκε στην πρώτη συζήτηση δεν είναι για το λόγο αυτό αντίκλητος
για να παραλάβει νόμιμα κλήση για την μετ’ απόδειξη συζήτηση της αγωγής. Περιστατικά.
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Από τις διατάξεις των άρθρων
110§1, 343, 375, 383 και 385 ΚΠολΔ,
προκύπτουν, εκτός άλλων, ότι: α)κατά
την ορκοδοσία των πραγματογνωμόνων δεν απαιτείται κλήτευση των διαδίκων (ή των τεχνικών του συμβούλων).
Συνεπώς η παράλειψη τέτοιας κλητεύσεως δεν προκαλείται ακυρότητα της πραγματογνωμοσύνης που διεξήχθη (βλ.ΑΠ
770/1987 σε Δίκη 19,880, ΑΠ 1690/1985
σε Δίκη 17, 986 και 988).
Κατά τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης δεν είναι επίσης απαραίτητο να κληθούν οι διάδικοι και, συνακόλουθα, η παράλειψη τέτοιας κλητεύσεως δεν
προκαλεί ακυρότητα της πραγματογνωμοσύνης (βλ.ΑΠ 741/1974 Αρχ.Νομ. 26,159,
ΕφΑθην. 6913/1998 ΕλλΔνη 39, 1680), γ)
η παράλειψη κοινοποιήσεως της αποφάσεως, που διορίζει ή αντικαθιστά πραγματογνώμονα, δεν έχει ορισθεί με ποινή
ακυρότητας της πραγματογνωμοσύνης.
Η ακυρότητα αυτή επέρχεται μόνον
με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης
κατά το άρθρο 159§3 ΚΠολΔ δηλαδή εάν
το δικαστήριο κρίνει ότι η παραβίαση της
ως άνω διατάξεως του άρθρου 375 προκάλεσε στον διάδικο, που την προτείνει,
βλάβη η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί άλλως παρά μόνον με την κήρυξη της
ακυρότητας (βλ.ΑΠ 231/1996 Ελ.Δ/νη 37,
1604, Εφ.Αθην. 6913/1998 ό.π., Εφ.Πειρ.
600/1994 Ελ.Δ/νη 36, 706).

Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1, 142§1
και 143§§1 και 2 του ΚΠολΔ, η ιδιότητα
του αντικλήτου, προς τον οποίο μπορούν
να γίνονται οι επιδόσεις, αποκτάται εφόσον πρόκειται περί δικηγόρου, είτε με
τον διορισμό του ως πληρεξουσίου με
συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα
πρακτικά, είτε με αυτοτελή δήλωση στην
γραμματεία του Πρωτοδικείου της κατοικίας του δηλούντος ή της πρωτεύουσας
του Κράτους προκειμένου περί κατοίκου εξωτερικού, στην δήλωση δε αυτή
αναφέρεται με ακρίβεια η διεύθυνση της
κατοικίας ή του γραφείου του αντικλήτου (βλ.ΑΠ 1077/1983 Ε.Ε.Ν., 51, 460).
Εξάλλου ο δικηγόρος του διαδίκου (ενάγοντος ή εναγομένου) που παραστάθηκε στην πρώτη συζήτηση της
αγωγής, δεν είναι, για τον λόγο αυτό
αντίκλητος, ώστε να παραλάβει νόμιμα
την κλήση για την μετ’ απόδειξη συζήτηση της αγωγής. Η μνεία δε στα πρακτικά
της πρώτης συζητήσεως ότι ο ενάγων ή
ο εναγόμενος παραστάθηκε δια του δικηγόρου του, έχει απλώς την έννοια, ότι εκπροσωπήθηκε από αυτόν στη δίκη, όχι
όμως αναγκαία ότι δόθηκε σ’αυτόν πληρεξουσιότητα με κάποιον νόμιμο τρόπο
(βλ.ΑΠ 1241/1990 Ελ.Δνη 32, 797, ΑΠ
1100/1979 ΝοΒ 28, 508).

620/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-ΚυριακίδουΕισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μιχαήλ Μοσχονάς, Ιωάννης Λυκούδης).
Εφετείο. Νέα αποδεικτικά μέσα. Κατά κανόνα είναι παραδεκτά στην κατ’ έφεση δίκη νέα
αποδεικτικά μέσα. Αν δεν τα απορρίψει το Εφετείο για κάποιο νομικό λόγω (στρεψοδικία
ή αμέλεια κλπ, 529ΚΠολΔ) τότε δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία για την αποδοχή τους.
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Διαδικασία εργατικών διαφορών. Τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσαχθούν μέχρι
το τέλος της συζήτησης. Πότε είναι παραδεκτή η προσαγωγή τους. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 529 παρ. 1 εδάφιο α του ΚΠολΔ,
όπως αντικαταστάθηκε με εκείνη του άρθρου 16 παρ.5 του ν.2915/2001 και ήδη
ισχύει από την 1-1-2002 (άρθρο 15 του
ν.2943/2001), στην κατ’ έφεση δίκη, κατά
κανόνα, είναι παραδεκτή η προσκόμιση
νέων αποδεικτικών μέσων. Αν το Εφετείο
δεν τα αποκρούσει ως απαράδεκτα για
κάποιον από τους αναφερόμενους στο
εν λόγω άρθρο λόγους (πρόθεση στρεψοδικίας ή βαριά αμέλεια), δεν απαιτείται καν να διαλάβει στην απόφαση του
ειδική αιτιολογία για την αποδοχή τους
(βλ. και ΑΠ 12/2009 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 954/2008 ΔΙΚΗ 2008-1182).
Εξάλλου όπως προκύπτει από το
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων
115 παρ. 3, 666 και 670 ΚΠολΔ, οι διάδικοι στη διαδικασία των εργατικών διαφορών πρέπει να προσαγάγουν τα αποδεικτικά τους μέσα έως το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο. Τα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται και προσκομίζουν μετά τη συζήτηση στο ακροατήριο με την προσθήκη και αντίκρουση στις
προτάσεις είναι απαράδεκτα, εκτός εάν
με αυτά αποδεικνύεται ισχυρισμός τον
οποίον προέβαλε παραδεκτώς ο διάδικος με την προσθήκη των προτάσεων
στην περίπτωση που άγει σε αντίκρουση
ισχυρισμού που προτάθηκε (το πρώτο)
με τις προτάσεις του αντιδίκου του (βλ.
και ΑΠ 1272/2002 ΕλλΔνη 2004-405,
ΕφΠειρ 831/2005 ΠΕΙΡΝΟΜ 2006-334).
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών με το δεύτερο λόγο έφεσης εκθέτει τα
πιο κάτω: Ότι προς απόκρουση του ισχυρισμού του ότι η επίδικη σύμβαση εργασίας
που επικαλείται η ενάγουσα-εφεσίβλητη εί-

ναι άκυρη λόγω ελλείψεως βιβλιαρίου υγείας και άδειας παραμονής και εργασίας αλλοδαπού, η τελευταία προσκόμισε με την
προσθήκη των προτάσεων της στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο τα αναφερόμενα βιβλιάριο υγείας και αίτηση για ανανέωση
της άδειας παραμονής της. Ότι τα ως άνω
αποδεικτικά μέσα απαράδεκτα προσκομίστηκαν μετά τη συζήτηση στο ακροατήριο
και παρά το νόμο λήφθηκαν υπόψη από το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο.
Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος πρωτίστως ως αλυσιτελής. Και τούτο
γιατί και να ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι τα
εν λόγω αποδεικτικά μέσα δεν προσκομίστηκαν παραδεκτά στο πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, ήδη η ενάγουσα-εφεσίβλητη
επικαλείται με τις προτάσεις της και προσκομίζει νομότυπα ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, τα ως άνω αποδεικτικά
μέσα τα οποία σύμφωνα με τα αναφερόμενα και πιο πάνω στη νομική σκέψη, είναι παραδεκτά, αφού κρίνεται ότι δεν συντρέχει περίπτωση μη λήψεως τους υπόψη (ήτοι πρόθεση στρεψοδικίας ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της εφεσίβλητης).
Εξάλλου κρίνεται ότι και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο νομίμως έλαβε υπόψη
του τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα, αφού
προσκομίστηκαν προς αντίκρουση ισχυρισμού που προτάθηκε(το πρώτο) με τις
προτάσεις του εναγομένου και ήδη εκκαλούντος. Ως αλυσιτελής πρέπει να απορριφθεί και ο τρίτος λόγος έφεσης, καθόσον
η επικαλούμενη υπ’ αριθ. 1153/12-4-2007
ένορκη βεβαίωση που δεν λήφθηκε υπόψη στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ήδη
προσκομίζεται και πάλι νομότυπα και παραδεκτά και, κατά τα κατωτέρω, λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο τούτο.
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658/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Δημητρουλόπουλος, Νικολία Διαμαντοπούλου).
Κατάσχεση. Μετά ταύτη εγγραφή προσημείωσης στο κατασχεθέν. Δεν αντιτάσσεται
η προσημείωση κατά του κατασχόντος έστω και αν ο προσημειούχος δανειστής είναι
ο ίδιος ο επισπεύδων τον πλειστηριασμό. Περιστατικά.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : Με
επίσπευση της καθής η ανακοπή και
ήδη εκκαλούσας και σ’ εκτέλεση της υπ’
αριθμ. 11224/1999 διαταγής πληρωμής
του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατασχέθηκαν, δυνάμει της
υπ’ αριθμ. 1019/1999 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ηλείας
Μ.Δ, τρία ακίνητα της οφειλέτριας Γ.Π - Ρ.
Η κατάσχεση αυτή καταχωρήθηκε
στο βιβλίο κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Πύργου στις 20-7-1999, όπως
συνομολογείται από τους διαδίκους. Στις
5-10-1999 η καθής η ανακοπή ενέγραψε
στα βιβλία υποθηκών του ίδιου ως άνω
Υποθηκοφυλακείου, δυνάμει της ίδιας διαταγής πληρωμής, προσημείωση υποθήκης επί των άνω ακινήτων της οφειλέτριας, για ποσό 20.417.695 δρχ.
Τα ακίνητα αυτά, εκτέθηκαν σε
αναγκαστικό πλειστηριασμό στις 27-92000 ενώπιον της Συμβολαιογράφου
Πύργου Μ.Χ, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, δυνάμει της υπ’ αριθμ.
1627/27-9-2000 έκθεσης αναγκαστικού
πλειστηριασμού, πλειστηριάστηκαν τα
δύο απ’ αυτά και επιτεύχθηκε πλειστηρίασμα 7.000.000 δρχ.
Στον πλειστηριασμό αυτό αναγγέλθηκαν για απαιτήσεις τους κατά της
άνω οφειλέτιδας : 1) το ανακόπτον και
ήδη εφεσίβλητο, δια του διευθυντή του Α΄

Ταμείου Εσόδων Κορωπίου, με την από
5-10-2000 αναγγελία του για απαιτήσεις
ύψους 1.130.050 δρχ., 2) το ανακόπτον,
δια του διευθυντή του Β΄ Ταμείου Εσόδων
Αθηνών, με την από 4-10-2000 αναγγελία του για απαιτήσεις ύψους, 8.257.162
δρχ., 3) το Ελληνικό Δημόσιο, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με την από 29-9-2000 αναγγελία του για απαίτηση ύψους 952.141
δρχ., 4) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με την από 6-102000 αναγγελία της για απαίτηση ύψους
105.618.229 δρχ. και 5) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑLΡΗΑ
ΒΑΝΚ», με την από 29-9-2000 αναγγελία
της για απαίτηση ύψους 60.159.422 δρχ.
Μετά τούτο συντάχθηκε από την
προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο ο
υπ’ αριθμ. 2598/23-10-2001 πίνακας κατάταξης δανειστών. Με τον πίνακα αυτό
η ως άνω Συμβολαιογράφος, αφού αφαίρεσε από το συνολικώς επιτευχθέν πλειστηρίασμα των 7.000.000 δρχ., τα έξοδα
εκτέλεσης, στο εναπομείναν ποσό των
5.342.238 δρχ. και στο 1/3 αυτού, κατέταξε προνομιακά το Ελληνικό Δημόσιο
για το σύνολο της απαίτησής του και στο
υπόλοιπο ποσό των 4.390.097 δρχ. κατέταξε την καθής η ανακοπή, ως προσημειούχο δανείστρια, τυχαία, δηλαδή
υπό την αίρεση της τροπής της προαναφερόμενης προσημείωσης σε υποθήκη.
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Σύμφωνα όμως με όσα προαναφέρθηκαν η εγγραφή της άνω προσημείωσης εκ μέρους της καθής η ανακοπή, εφόσον έγινε στις 5-10-1999, δηλαδή
μετά την εγγραφή της κατάσχεσης στα οικεία βιβλία κατασχέσεων(20-7-1999), δεν
μπορεί ν’ αντιταχθεί κατά του ανακόπτοντος, έστω και αν η αναγγελία του έγινε
μέσα στην προθεσμία που ορίζει η διάταξη του άρθρου 972 παρ. 1 ΚΠολΔ, δηλαδή μετά την εγγραφή της προσημείωσης
εκ μέρους της καθής η ανακοπή, αφού
υπάγεται και αυτό (ανακόπτον) στην έννοια των αναγγελθέντων δανειστών της
διάταξης αυτής, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη νομική σκέψη της παρού-

σας απόφασης και έστω και αν η προσημειούχος δανείστρια είναι η ίδια η επισπεύδουσα τον πλειστηριασμό, αφού ο
νόμος δεν φαίνεται να εξαιρεί τον κατασχόντα έναντι των αναγγελθέντων δανειστών από την ανενέργεια της εγγραφής
προσημείωσης μετά την εγγραφή της κατάσχεσης στα βιβλία κατασχέσεων.
Κατά συνέπεια εσφαλμένα η άνω
Συμβολαιογράφος κατέταξε την καθής
η ανακοπή προνομιακά. πρέπει επομένως στη θέση της καθής η ανακοπή να
καταταγούν οι προνομιακές απαιτήσεις
του ανακόπτοντος, που προέκυψαν τα
τελευταία δύο χρόνια πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.

664/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπύρος Χαρώνης, Νίκος Κυπρούλης).
Αγωγή. Ο ενάγων ως εκκαλών μπορεί να προτείνει νέους ισχυρισμούς. Εξαιρέσεις.
(527 και 269 ΚΠολΔ). Αυτεπάγγελτα λήψη υπόψη από το δικαστήριο διακοπτικών γεγονότων της παραγραφής. Περιστατικά.

Ο ενάγων, ως εκκαλών, δεν μπορεί να μεταβάλει τη βάση της αγωγής,
ούτε να συμπληρώσει, να διευκρινίσει ή
να διορθώσει τους ισχυρισμούς που περιέχονται σ’ αυτή (526ΚΠολΔ).
Δεν μπορεί επίσης να προτείνει νέους ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν είχαν προβληθεί πρωτοδίκως (ΑΠ 265/1981 ΝοΒ
1982 σελ. 1489). Μπορεί όμως να προτείνει:
α) ισχυρισμούς καταλυτικούς των νέων ισχυρισμών, τους οποίους παραδεκτώς κατ’άρθρο 527 παρ. 1ΚΠολΔ προβάλλει το πρώτο κατ’έφεση ο εναγόμενος, ως εφεσίβλητος.
β)νέους ισχυρισμούς προς απόκρουση των

πρωτοδίκως προταθέντων ισχυρισμών του
εναγομένου, αλλά μόνο αν για τους ισχυρισμούς αυτούς συντρέχουν οι όροι του άρθρου 269 του ΚΠολΔικ, ήτοι αν δεν προβλήθηκαν εγκαίρως με τις προτάσεις στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο από δικαιολογημένη
αιτία, αν προέκυψαν για πρώτη φορά μεταγενέστερα, μετά την έκδοση της πρωτόδικης αποφάσεως, αν αποδεικνύεται εγγράφως και το Δικαστήριο κρίνει ότι ο διάδικος
δε γνώριζε, ούτε μπορούσε να είχε πληροφορηθεί εγκαίρως την ύπαρξη του εγγράφου. (βλ. και Σαμουήλ Η Έφεση Ε΄ έκδοση
2003 αρ. 704 σελ. 286-287).
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Εξάλλου, το Δικαστήριο δεν μπορεί να λάβει υπόψη του αυτεπαγγέλτως
τυχόν διακοπτικά της παραγραφής γεγονότα, όπως η έγερση της αγωγής, η αναβολή της συζητήσεως, η επίδοση κλήσεως, με την οποία επαναφέρεται να δικαστεί η αγωγή, καθό μέρος αυτό αποτελούν στοιχεία της ιστορικής βάσεως αντεστάσεως διακοπής της παραγραφής (ΑΠ
18/1998, ΝοΒ 47, 40, Εφ.Θεσ. 2853/2004
Αρμ.ΝΗ 1661, Εφ.Θεσ.1732/2003 Αρμ.
4061/1994 ΝοΒ 43.720).
Στην προκείμενη υπόθεση, από
τα στοιχεία της δικογραφίας αποδεικνύεται ότι στην πρωτόδικη δίκη, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, οι
εναγόμενοι με τις προτάσεις τους πρόβαλαν τις ενστάσεις της διετούς και πενταετούς παραγραφής για τον υπαίτιο οδηγό
και τον ιδιοκτήτη του ζημιογόνου αυτοκινήτου Α.Π και Η.Π αντίστοιχα, η δε ενάγουσα δεν πρόβαλε, ως όφειλε, την αντέσταση της επιμήκυνσης της παραγραφής των
αξιώσεων της σε εικοσαετή, κατ’ άρθρο
268 ΑΚ, με τις προτάσεις της, αλλά ούτε
και με την προσθήκη-αντίκρουση της επί
των προτάσεων των εναγομένων. Παρότι δε ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της κλήθηκε να προσκομίσει, εντός της ταχθείσας
σ’ αυτόν προθεσμίας, την εν λόγω προσθήκη-αντίκρουση της ενάγουσας, δεν
την προσκόμισε (βλ. σχετικά επισημείωση της Γραμματέως του Δικαστηρίου τούτου στο φάκελλο της δικογραφίας).
Επομένως, σύμφωνα και με τις
νομικές σκέψεις που προεκτέθηκαν,
απαράδεκτα το πρώτο προβάλλει η ενάγουσα ως λόγο εφέσεως στο παρόν Δι-

καστήριο την αντέσταση της επιμήκυνσης της παραγραφής των αξιώσεων
της σε εικοσαετία, λόγω της εκδόσεως
της υπ’ αρ. 7450/1983 τελεσίδικης αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, με την οποία κρίθηκε ότι αποκλειστικά υπαίτιος του ένδικου ατυχήματος ήταν ο αρχικά πρώτος εναγόμενος
και οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου
Α.Π και με την οποία αναγνωρίστηκε η
ανικανότητα της για εργασία.
Εξάλλου, η εν λόγω αντέσταση
δεν μπορεί αν θεωρηθεί οψιγενής ισχυρισμός, κατ’ άρθρο 269 ΚΠολΔ, αφού η εικοσαετής παραγραφή συμπληρώθηκε εν
επιδικία την 1/7/2004 (η επίδοση της ως
άνω τελεσίδικης αποφάσεως στους αρχικούς εναγομένους έγινε την 1/6/1984,
δεν ασκήθηκε έφεση κατ’ αυτής και έτσι
κατέστη τελεσίδικη την 1/7/1984). Επομένως, κατά τη συζήτηση της ένδικης
αγωγής στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, κατά τη δικάσιμο της 8/2/2007, επί
της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη
απόφαση, είχε συμπληρωθεί η εικοσαετής παραγραφή και μπορούσε να προταθεί από την ενάγουσα, προς αντίκρουση
των ενστάσεων των εναγομένων.
Περαιτέρω, δε συντρέχει κάποια
από τις άλλες προϋποθέσεις του άρθρου 269 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμη η έφεση της
ενάγουσας-εκκαλούσας και να καταδικασθεί αυτή στη δικαστική δαπάνη των
εφεσιβλήτων, λόγω της ήττας της, του
παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα
176, 183 ΚΠολΔ), όπως στο διατακτικό.

684/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χάρης Βελαώρας, Μαρίνος Σκανδάμης, Χρυσάνθη Ζαχαράκη).
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Άσκηση αγωγής ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου. Εφόσον η αγωγή αυτή είναι εκκρεμής γιατί δεν περατώθηκε με νόμιμο τρόπο και ασκηθεί άλλη αγωγή όμοια κατά περιεχόμενο μεταξύ των ίδιων διαδίκων, αναστέλλεται η δίκη της δεύτερης αγωγής έστω
και αν διεξάγεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, έως ότου περατωθεί η πρώτη δίκη.
Δεν απαγορεύεται η άσκηση νέας αγωγής σε δικαστήριο άλλης δικαιοδοσίας (π.χ. διοικητικό). Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Τα δικαστήρια (πολιτικά και διοικητικά) όταν
δικάζουν αγωγές που στρέφονται κατά Ν.Π.Δ.Δ και έχουν αξιώσεις που συνδέονται
με δαπάνες του που υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
πρέπει να προσκομίζουν ορισμένες βεβαιώσεις που το περιεχόμενο τους εξαρτάται
από το αν έχει αποφανθεί η όχι το Ε.Σ.(άρθρο 17 ν. 2145/1993). Αλλιώς διατάσσεται
η αποστολή τους. Εξαιρέσεις.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 221 παρ.1α ,222 και 293
έως 299 ΚΠολΔ, προκύπτει, ότι αν κατατεθεί μία αγωγή και δεν περατωθεί η εκκρεμής για αυτήν δίκη, είτε με έναν από τους
νόμιμους τρόπους καταργήσεως της, είτε
με την έκδοση οριστικής αποφάσεως στη
συνέχεια δε, ασκηθεί άλλη αγωγή, όμοια
κατά περιεχόμενο, μεταξύ των ίδιων διαδίκων, τότε αναστέλλεται αυτεπαγγέλτως
η δίκη για τη δεύτερη αγωγή, έστω και αν
διεξάγεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο,
εωσότου περατωθεί η πρώτη δίκη.
Η άσκηση όμως αγωγής σε δικαστήριο άλλης δικαιοδοσίας (π.χ. διοικητικά) δεν εμποδίζει λόγω εκκρεμοδικίας την μεταγενέστερη υποβολή της
ίδιας διαφοράς στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια και αντιστρόφως (βλ. Δεληκωστόπουλο-Σινανιώτη 170, Κιτσικόπουλο
4937, αρ. 91-94, Διοικ.Εφετείο Αθηνών
987/1989 ΕλλΔνη 31.676).
Στην προκείμενη περίπτωση το
εκκαλούν-εναγόμενο ισχυρίσθηκε πρωτοδίκως, διατείνεται δε και πάλι με τον πρώτο λόγω της εφέσεως του, ότι η εφεσίβλητη-ενάγουσα, έχει ασκήσει προηγούμενη,
με ημερομηνία 14-12-2005 και αριθμό καταθέσεως 8/13-2-2006 προσφυγή-αγωγή
εναντίον του, όμοια κατά περιεχόμενο, η
οποία είναι ακόμη εκκρεμής ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Πατρών, και, συνε-

πώς, έπρεπε η εκκαλούμενη απόφαση
να αναστείλει τη συζήτηση της κρινόμενης νέας αγωγής. Ο ισχυρισμός όμως αυτός του εκκαλούντος περί εκκρεμοδικίας
είναι μη νόμιμος και ως εκ τούτου απορριπτέος, διότι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη νομική σκέψη, η
πιο πάνω, προγενέστερη της κρινόμενης
αγωγής, προσφυγή-αγωγή έχει ασκηθεί
σε δικαστήριο άλλης δικαιοδοσίας σε σχέση με το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο.
Με το άρθρο 17 του Ν.2145/1993
ορίζεται, ότι τα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, όταν δικάζουν αγωγές, που στρέφονται κατά Ν.Π.Δ.Δ. και έχουν από οποιονδήποτε γενεσιουργό λόγο, αξιώσεις, που συνδέονται με δαπάνες τους, οι οποίες υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρ. 19 επ. του π.δ/
τος 774/1980), δεν εκδίδουν οριστική απόφαση, αν δεν προσάγεται, για μεν την περίπτωση που έχει αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, η οικεία πράξη του αρμοδίου
τμήματος του, για δε την περίπτωση που
δεν έχει υποβληθεί ή εκκρεμεί τέτοια υπόθεση, σχετική βεβαίωση του γραμματέα
αυτού, διατάσσουν δε αυτεπαγγέλτως την
προσαγωγή από το παριστάμενο Ν.Π.Δ.Δ.
ή τον ενδιαφερόμενο ή εφόσον απολείπονται, την αποστολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο της πράξεως του τμήματος ή βεβαιώσεως του γραμματέα του.
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Στην προκενη περίπτωση, το εκκαλούν –εναγόμενο με το δεύτερο λόγο της
εφέσεως διατείνεται ότι το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή της
ανωτέρω διατάξεως δεν ανέστειλε την έκδοση της οριστικής αποφάσεως του προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη από
το άρθρο 17 του Ν.2145/1993 διαδικασία
και συγκεκριμένα να προσκομιστεί από το
εκκαλούν-εναγόμενο πριν από την έκδοση
της πρωτόδικης αποφάσεως είτε η οικεία
πράξη του αρμόδιου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αν αυτό έχει αποφανθεί για την προαναφερόμενη δαπάνη που
συνδέεται με την επίδικη αξίωση της εφεσίβλητης-ενάγουσας), είτε σχετική βεβαίω-

ση του γραμματέα αυτού (αν δεν έχει υποβληθεί ή εκκρεμεί σ’ αυτό τέτοια υπόθεση).
Όμως η ένδικη αξίωση της εφεσίβλητης-ενάγουσας δεν συνδέεται με
δαπάνες του εκκαλούντος-εναγομένου
Ν.Π.Δ.Δ., που υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
19 επ. του π.δ./τος 774/1980, στις οποίες και μόνο αναφέρεται η διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 2145/1993 και ,συνεπώς,
δεν απαιτείτο να τηρηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 17 του Ν. 2145/1993
ανωτέρω διαδικασία, γι’αυτό και ο αντίθετος σχετικός δεύτερος λόγος της εφέσεως είναι αβάσιμος και απορριπτέος.

698/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ντάνα Αντωνοπούλου, Βασίλειος Ασπρούλιας, Δημήτριος
Ευαγγελοδήμος).
Αγωγή για μισθούς. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Μεταβίβαση επιχειρήσεως.
Έννοια και συνέπειες για τον εργαζόμενο. Ευθύνη παλαιού και νέου εργοδότη. Διακρίσεις. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ.2, 216 παρ.1, 117 και 118
παρ. 4 ΚΠολΔ, το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός των άλλων στοιχείων και σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν κατά το νόμο,
την αγωγή, και δικαιολογούν την άσκηση της, από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου.
Έτσι, καθιερώνεται ως ουσιώδες και απαραίτητο στοιχείο της αγωγής η ευκρινής, πλήρης και χωρίς αντιφάσεις έκθεση όλων των πραγματικών
περιστατικών, που είναι αναγκαία, κατά
το νόμο για τη συγκρότηση του με την

αγωγή αξιωμένου δικαιώματος. Τέτοια
στοιχεία της αγωγής για δεδουλευμένους
μισθούς ή άλλες παροχές που οφείλονται από έγκυρη εργασιακή σύμβαση,
αποτελούν ο χρόνος της κατάρτισης της
σύμβασης ο συμφωνηθείς ή νόμιμος μισθός, το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, οι όροι παροχής και ο χρόνος για
τον οποίον οφείλονται [ΕΑ 8042/1992
Ελλ.Δνη 45.543].
Κατά τη διάταξη του άρθρου 6
παρ.1 το ν.2112/1920 «η μεταβολή του
προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχόμενη, ουδαμώς επηρεάζει την
εφαρμογήν των υπέρ του υπαλλήλου δι-
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ατάξεων του παρόντος νόμου». Ο ίδιος
κανόνας περιέρχεται στο άρθρο 9 παρ.1
του β.δ. 16/18-7-1920 και στο άρθρο 3
παρ.2 του π.δ.572/1988, προκύπτει δε
και από το άρθρο 8 του ν.3514/1928.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η
μεταβολή του προσώπου του εργοδότη,
εφόσον διατηρείται η ταυτότητα της επιχείρησης και η οικονομική της δραστηριότητα, συνεπάγεται, ανεξάρτητα από τη
νομική αιτία και τη μορφή της μεταβίβασης, αυτοδίκαιη υποκατάσταση του νέου
εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές
σχέσεις και απαλλαγή του προηγούμενου εργοδότη από τις έναντι τρίτων υποχρεώσεις που γεννώνται από της μεταβιβάσεως και εντεύθεν. Το αποτέλεσμα
δε αυτό επέρχεται χωρίς να ενδιαφέρει η
βούληση του μεταβιβάζοντος και του διαδόχου αυτού και η συναίνεση ή γνώση
των εργαζομένων [ΑΠ 1002/2004 ΕλλΔ
46.445, ΕΑ 7159/2000 ΕλλΔ 45.548].
Όμοιο κανόνα περιέχει το προαναφερθέν άρθρο 3 παρ.2 του π.δ.
572/1988, με το οποίο η Ελληνική νομοθεσία εναρμονίσθηκε προς την Οδηγία
του συμβουλίου της ΕΟΚ 77/187/14-21977 και σύμφωνα με το οποίο θεωρείται ως μεταβίβαση υπό την έννοια αυτή
η κάθε είδους ανάληψη και συνέχιση της
επιχειρησιακής δραστηριότητας από τρίτο, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ταυτότητα της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως και κατά τρόπον ώστε τα επί μέρους
μεταβιβαζόμενα στοιχεία διατηρούν την
οργανική τους ενότητα και υπό τον νέο
εργοδότη και είναι ικανά να πραγματοποιήσουν τον εργασιακό τεχνικό σκοπό
της εκμεταλλεύσεως, χωρίς να ενδιαφέρει ο τρόπος της μεταβιβάσεως, εάν είναι συμβατική ή εκ του νόμου, και αρκεί
το πραγματικό γεγονός ότι ο παλαιός ερ-
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γοδότης χάνει την ιδιότητα του φορέα της
εκμεταλλεύσεως και ο διάδοχος του αποκτά την ιδιότητα αυτή, έστω και προσωρινά [Ολ ΑΠ 988/1996 ΔΕΝ 1997.1121,
ΟλΑΠ 5/1994 ΔΕΝ 1994, ΑΠ 318/1998
ΕΕργΔ 1999.355, βλ. Λεβέντη Μεταβίβαση επιχειρήσεως και συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις ΔΕΝ 1989 σελ. 1169].
Περαιτέρω, στο άρθρο 3 παρ.1
του π.δ. 572/1988 που εφαρμόζεται σε
κάθε συμβατική ή εκ του νόμου μεταβίβαση επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως
σε άλλον επιχειρηματία ορίζεται ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχει ο
μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας, η οποία υφίσταται κατά την ημερομηνία της για οποιοδήποτε λόγω μεταβιβάσεως, βαρύνουν εξαιτίας της μεταβιβάσεως αυτής το διάδοχο και ότι ο
μεταβιβάζων, παράλληλα προς το διάδοχο παραμένει και μετά τη μεταβίβαση υπεύθυνος σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει διάδοχος.
Επομένως, υπό την ισχύ του π.δ.
572/1988 ο παλαιός εργοδότης συνεχίζει να ευθύνεται και μετά τη μεταβίβαση,
ενώ ο νέος εργοδότης ευθύνεται αποκλειστικά μεν αυτός για τις υποχρεώσεις
που γεννήθηκαν μετά τη μεταβίβαση, παράλληλα δε μαζί με τον παλαιό εργοδότη, χωρίς περιορισμό από το άρθρο 479
ΑΚ και για τις αξιώσεις των εργαζομένων
κατά του τελευταίου που είχαν γεννηθεί
πριν από τη μεταβίβαση [ΕΑ 7881/2003,
ΕΑ 7159/2000 ο.π., Ζερδελή, Μεταβίβαση επιχειρήσεως και συνέπειες στις εργασιακές σχέσεις, Δίκαιο επιχειρήσεων
και εταιρειών, 1996.238 επ., ιδίως 254,
Αλ.Καρακατσάνη-Στ.Γαρδίκα, Ατομικό
Εργατικό Δίκαιο, 1995, σελ.180].
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710/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Διονύσιος Ζαχαρόπουλος,
Διονύσιος Καραμέρος).
Αναγκαστική εκτέλεση. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Πότε και σε ποιούς κοινοποιείται με ποινή ακυρότητας σε περίπτωση μη κοινοποίησης και χωρίς βλάβη. Η ανακοπή μπορεί να προβληθεί μέσα σε 90 ημέρες από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής
έκθεσης (934 παρ.1 περ.γ ΚΠολΔ) από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Οι προθεσμίες των άρθρων 934 και 972 ΚΠολΔ έχει δικονομικές συνέπειες και συνεπώς υπάγονται και στη ρύθμιση της επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση
(152ΚΠολΔ). Ανώνυμες εταιρίες. Αποτελέσματα συγχώνευσης ή απορρόφησης μεταξύ τους. Δεν επέρχεται διακοπή της δίκης ούτε απαιτείται κάποια ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση ή δήλωση επαναλήψεως. Περιστατικά.

Από τη συνδυασμένη ερμηνεία
και εφαρμογή των διάταξη των άρθρων
999§§1, 3 εδ. α΄, §4 του ΚΠολΔ και 41
του ΕισΝΚΠολΔ, συνάγεται ότι το πρόγραμμα του πλειστηριασμού ακινήτου
πρέπει να επιδίδεται στον οφειλέτη, στον
τρίτο κύριο ή νομέα, αλλά και στους πριν
την εγγραφή της κατασχέσεως στο οικείο
βιβλίο, ενυπόθηκους και προσημειούχους δανειστές, εντός προθεσμίας είκοσι (20)ημερών από την ημέρα της κατασχέσεως ή από την κατάθεση της εντολής για συνέχιση της αναγκαστικής εκτελέσεως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, όταν πρόκειται για επαναληπτικό πρόγραμμα πλειστηριασμού κατά
τα άρθρα 973§1και 999 §5 του ΚΠολΔ.
Η παράλειψη δε της διατυπώσεως αυτής επιφέρει ακυρότητα του πλειστηριασμού και χωρίς το στοιχείο της βλάβης, κατά τα άρθρα 999§4 και 159 αριθ.
1 του ΚΠολΔ, δυνάμενη να προβληθεί,
εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής εκθέσεως, κατ’άρθρο 934§1 περ.
γ΄ του ΚΠολΔ, με ανακοπή του άρθρου
933 του ίδιου Κώδικα, από οποιονδήπο-

τε έχει έννομο συμφέρον, όπως ο πριν
από την κατάσχεση προσημειούχος δανειστής του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη, ακίνητο του οποίου εκπλειστηριάσθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως που επέσπευσε επισπεύδων δανειστής προς ικανοποίηση
χρηματικής του απαίτησης εναντίον του
καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη.
Ο σκοπός της επιδόσεως του
κατ’ αρθρ. 999§1ΚΠολΔ, προγράμματος πλειστηριασμού δανειστές είναι για
να λάβουν τα μέτρα τους και να αναγγελθούν στον πλειστηριασμό, ενόψει και
του ότι με την καταβολή πλειστηριάσματος επέρχεται απόσβεση των επί του εκπλειστηριάσματος ακινήτου υποθηκών ή
προσημειώσεων, οι οποίες βέβαια, αυτοδικαίως αναβιώνουν σε περίπτωση
που ακυρωθεί δικαστικά ο πλειστηριασμός (άρθρ. 1005 §3 ΚΠολΔ). Είναι δε
αδιάφορο, αν ο ενυπόθηκος η προσημειούχος δανειστής έλαβε γνώση του επισπευδομένου πλειστηριασμού με άλλο
τρόπο (ΟλΑΠ 6 και 7/1998 Δνη 39.70,
ΑΠ 260/1996 Δνη 37.1568).
Εξάλλου οι προθεσμίες των άρ-
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θρων 934 και 972 του ΚΠολΔ χαρακτηρίζονται ως δικονομικές και συνεπώς διέπονται
καταρχήν από τα άρθρα 1 44 επ. του ιδίου Κώδικα. Υπάγονται επίσης στη ρύθμιση
επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, κατ’ άρθρ. 152 ΚΠολΔ,
οπότε η τελευταία πρέπει να ασκηθεί εντός
της προθεσμίας του άρθρου 153ΚΠολΔ,
είτε αυτοτελώς είτε και αντικειμενικά σωρευόμενη στο δικόγραφο της προαναφερόμενης ανακοπής του άρθρου 933 του
ΚΠολΔ, κατά του κύρους του πλειστηριασμού (Π.Γ.Φαλτσή, Γεν. Μέρος, έκδ. Ι 998,
σελ. 599, παρ.40, αριθ. 5 και Ειδ. Μέρος,
σελ.366, παρ.57, αριθ.12).
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από
τις διατάξεις των άρθρων 68 έως 79 του
Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», σε περίπτωση συγχωνεύσεως
ανωνύμων εταιρειών, είτε με σύσταση
νέας Α.Ε. που καταλαμβάνει τη θέση
των εταιριών που συγχωνεύονται, είτε με
απορρόφηση από τη μία εταιρεία (που
εξακολουθεί να υπάρχει) της άλλης ή των
άλλων, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων
των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιριών, της σχετικής σύμβασης των εκπροσώπων των εταιριών
και της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εμπορίου (ήδη Υπουργού Ανάπτυξης) επέρχονται τα εξής αποτελέσματα:α) Η εταιρία που απορροφά υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις της ή των απορροφουμένων εταιριών-η νομική προσωπικότητα των οποίων παύει πλέον να
υπάρχει πλέον να υπάρχει και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, β)η απορροφουμένη ή οι απορροφούμενες εταιρίες παύουν να υπάρχουν και γ)οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα
εταιρία ή κατ’αυτής, χωρίς να επέρχεται
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βίαιη διακοπή της δίκης, λόγω της συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται καμία
ειδικότερη διατύπωση από μέρους της
για τη συνέχιση ή δήλωση της επαναλήψεως τους. Έτσι χρόνος επέλευσης των
αποτελεσμάτων της συγχώνευσης θεωρείται η ημερομηνία καταχώρισης της
εγκριτικής απόφασης στο Μητρώο Α.Ε.
Από τη συντέλεση των παραπάνω
διατυπώσεων, η νομική προσωπικότητα
της εταιρίας που απορροφήθηκε καταλύεται και συνεπώς εξαφανίζεται ως φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ενώνεται δε αυτή με τη νομική προσωπικότητα της απορροφούσας εταιρίας, η οποία
εξακολουθεί μεν να διατηρείται, εμφανίζεται όμως από τότε, λόγω της μεταβίβασης
που εξομοιούται – από το νόμο- με καθολική διαδοχή, ως φορέας όλων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της απορροφημένης. Τα αποτελέσματα της συγχώνεσης επέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς να
απαιτείται καμία διατύπωση, και ταυτόχρονα, τόσο για τις συμμετέχουσες εταιρίες όσο και έναντι τρίτων. Η πρώτη νομική συνέπεια της συγχώνευσης συνίσταται στην υποκατάσταση της απορροφούσας εταιρίας στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της απορροφημένης. Η διαδοχή
που επέρχεται από το νόμο είναι της οιονεί καθολικής τοιαύτης (βλ. ΟλΑΠ 12/1999,
ΑΠ 1Ι 30/2006, ΑΠ 433/29-005, ΤΝΠ ΔΣΑ)
και η μεταβίβαση της περιουσίας (ενεργητικού και παθητικού) της απορροφουμένης εταιρίας πραγματοποιείται στην κατάσταση που βρίσκεται τη στιγμή της συγχωνεύσεως, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις συγχονευόμενες εταιρίες
όσο και έναντι τρίτων (βλ.ΑΠ 1 130/2006
ό.α., ΑΠ 1353/1990, ΕΔνη 33.142, Σ.Μούζουλα, ¨Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας¨,
τόμ. ιβ, σελ. 722, παρ. 2, 3, 4 και 6, Μιλτ.
Λεοντάρη, ‘Μετατροπή, Συγχώνευση, Διάσπαση Εταιριών’, σελ. 21 Ι επ.).
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Με την κρινόμενη ανακοπή της η
ανακόπτουσα εκθέτει ότι ο Προϊστάμενος
της Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών επέσπευσε διοικητική εκτέλεση κατά της δεύτερης των καθ’
ων στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκε
αναγκαστικά, κατόπιν παραγγελίας του
και δυνάμει της υπ’αριθ. 362/24-10-2000
εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως
του δικαστικού επιμελητή Πατρών Ι.Μ, το
περιγραφόμενο στην ανακοπή της ακίνητο, επί του οποίου η συγχωνευθείσα
με την ανακόπτουσα, δι’απορροφήσεως,
εταιρία ¨ΤΕΞΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ¨ που μετονομάσθηκε αργότερα σε ¨ΆΣΤΡΟΝ ΟΙΛ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ¨, είχε εγγράψει, υπέρ αυτής,
δύο προσημειώσεις υποθήκης, πρώτης
και δεύτερης τάξης αντίστοιχα, μέχρι του
ποσού των 9.000.000 δραχμών εκάστη,
όπως τα απορρέοντα από τις προσημειώσεις δικαιώματα της απορροφημένης
εταιρίας περιήλθαν στην ανακόπτουσα-απορροφούσα λόγω της συγχωνεύσεως. Ότι το ανωτέρω ακίνητο εκτέθηκε σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, για τον οποίο εκδόθηκε σχετικά το
υπ’αριθ. πρωτ. 27008/23-9-2003 ¨πρόγραμμα πλειστηριασμού, δυνάμει του
οποίου ημέρα πλειστηριασμού ορίσθηκε
η 12η Νοεμβρίου 2003, κατά την οποία
και διενεργήθηκε ο εν λόγω πλειστηριασμός, το δε ακίνητο κατακυρώθηκε
στον υπερθεματιστή τρίτο των καθ’ ων.
Ότι το ανωτέρω πρόγραμμα πλειστηριασμού δεν επιδόθηκε στην ανακόπτουσα προσημειούχο δανείστρια νομότυπα
και εμπρόθεσμα. Ότι, λόγω της άκυρης
ως άνω επίδοσης, εξαιτίας της οποίας
η ίδια έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω
μόλις την 19η Απριλίου 2004, απώλεσε
την προβλεπομένη, κατ’άρθρο 934§1
του ΚΠολΔ, προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά της ανωτέρω έκθεσης πλειστη-
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ριασμού. Προς τούτο ζητά την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση προκειμένου να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η συνασκούμενη με την παρούσα
ανακοπή, με την οποία αιτείται την ακύρωση της υπ’αριθ. 35460/12-11-2003
έκθεσης δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου και κατακυρώσεως της Συμβολαιογράφου Πατρών Α.Σ,
καθώς και του σχετικού διενεργηθέντος
δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού, ώστε να συμπεριληφθεί και η ανακόπτουσα στον πίνακα κατάταξης προκειμένου να ικανοποιηθεί πλήρως από
το εκπληστηρίασμα.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε ως βάσιμη την ανακοπή και την
μετ’αυτής αίτηση επαναφοράς στην πρότερα κατάσταση και ακύρωσε την έκθεση
του πλειστηριασμού και τον διενεργηθέντα δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό.
……Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, δεκτή τυγχάνει η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση και δη στην προ της παρελεύσεως
της 90 ήμερης προθεσμίας του άρθρου
934 παρ.1 του ΚΠολΔ, ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η συνασκούμενη ανακοπή. Για τον ίδιο δε ως άνω περιγραφόμενο λόγο, δεκτός, τυγχάνει επίσης
ο πρώτος λόγος της ένδικης ανακοπής,
ως κατ’ουσίαν βάσιμος, αφού η επίδοση του προγράμματος πλειστηριασμού
στην απορροφημένη ως άνω εταιρεία,
αντί της απορροφούσας-ανακόπτουσας,
τυγχάνει απολύτως άκυρη, δεδομένου
ότι έγινε σε ανύπαρκτο κατά το χρόνο
της επιδόσεως νομικό πρόσωπο, κατά
τα αναλυτικώς ανωτέρω αναφερόμενα. Σε κάθε δε περίπτωση δεν τηρήθηκε, για την ως άνω επίδοση, η προβλεπόμενη κατ’ άρθρο 1 παρ.6 του ν.δτ/τος
356/1974 περί ΚΕΔΡΕ, προθεσμία των
είκοσι (20) ημερών, μέσα στην οποία
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πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να επιδίδεται το πρόγραμμα πλειστηριασμού
ακινήτου στους ενυπόθηκους και προσημειούχους δανειστές, προκειμένου οι
ίδιοι να αναγγελθούν στον πλειστηριασμό, ενόψει του ότι με την καταβολή του
πλειστηριάσματος επέρχεται απόσβεση
των επί του εκπλειστηριασθέντος ακινήτου υποθηκών ή προσημειώσεων, με
αποτέλεσμα να τυγχάνει έτσι δεκτός και
ο δεύτερος λόγος της ανακοπής.
Στην ανακοπή με πληρότητα επίσης αναφέρονται τα προεκτεθέντα περιστατικά της ανωτέρας βίας, με τα οποία
τελεί σε άμεση συνάφεια η αιτούμενη
επαναφορά, ενώ ο ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι η ακυρότητα αφορά προγενέστερο στάδιο της εκτελεστικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να έχει παρέλθει η προθεσμία προσβολής είναι αβάσιμος, καθόσον, σύμφωνα με όσα αναλυτικώς αναφέρθηκαν, η μη νόμιμη επίδοση στην ανακόπτουσα του προγράμματος, επέφερε την πλήρη αδυναμία της να

παρέμβει, προς όφελος της, σε οποιαδήποτε εν συνεχεία πράξη της συγκεκριμένης διαδικασίας μέχρι την τυπική ολοκλήρωση του πλειστηριασμού.
Ενόψει των ανωτέρω το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε τα ίδια
ως κατ’ ουσία βάσιμη, ακυρώνοντας την
υπ’αριθ. 35460/12-11-2003 έκθεση δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού
ακινήτου και κατακυρώσεως της Συμβολαιογράφου Πατρών Α.Σ, καθώς και τον
σχετικό διενεργηθέντα δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό κατά της δευτέρας
των καθ’ ών, κατά τον οποίο εκπλειστηριάσθηκε το προπεριγραφόμενο ακίνητο
της, που κατακυρώθηκε στον τρίτο των
καθ’ων, ώστε να συμπεριληφθεί στον
πίνακα κατάταξης η ανακόπτουσα προκειμένου να ικανοποιηθεί από το πλειστηρίασμα, ορθώς το νόμο ερμήνευσε
και εφάρμοσε και θα πρέπει, ως εκ τούτου να απορριφθεί η κρινομένη έφεση,
με τους λόγους της οποίας υποστηρίζονται τα ενάντια, ως ουσιαστικά αβάσιμη.

742/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Γαλανόπουλος, Θεόδωρος Αντωνόπουλος).
Κλήτευση των διαδίκων (288 ΚΠολΔ) για κατοίκους εξωτερικού (90 ημέρες). Αν ο εναγόμενος προσέλθει κατά την ορισθείσα δικάσιμο χωρίς νόμιμη κλήτευση, θα πρέπει
να αποδείξει ότι από την παράλειψη της τήρησης των διατάξεων περί επιδόσεων υπέστη δικονομική βλάβη που δεν μπορεί να επανορθωθεί παρά μόνο με την κήρυξη της
ακυρότητας της επίδοσης. Δικονομική βλάβη. Έννοια. Περιστατικά. Διαζύγιο λόγω τετραετούς διάστασης. Στοιχεία της αγωγής. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 228 ΚΠολΔ
η προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων
όταν αυτοί είναι κάτοικοι εξωτερικού είναι
90 ημέρες πριν από τη συζήτηση. Από
τον συνδυασμό δε των διατάξεων των άρ-

θρων 271 παρ. 1, 159 στοιχ. 3 προκύπτει
ότι, σε περίπτωση εμφάνισης και κανονικής συμμετοχής του εναγομένου στη συζήτηση της υπόθεσης χωρίς να έχει προηγηθεί νομότυπη κλήτευσή του, θα πρέ-
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πει αυτός να επικαλεστεί και ν’ αποδείξει
ότι από την παράλειψη της τήρησης των
διατάξεων περί επιδόσεων υπέστη δικονομική βλάβη η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί άλλως παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητος της επίδοσης.
Δικονομική βλάβη συνιστούν η
απώλεια ορισμένης προθεσμίας για την
άσκηση διαδικαστικής πράξης ή δικαιώματος, η έλλειψη επαρκούς χρόνου που
εμπόδισε τον διάδικο που την επικαλείται να προετοιμάσει δεόντως την υπεράσπιση της υπόθεσής του. Αν ο τελευταίος παρίσταται κανονικά και προβάλλει πλήρη υπεράσπιση της υπόθεσής
του με κατάθεση προτάσεων εμπροθέσμως, δεν προκύπτει δικονομική βλάβη
από μόνο το γεγονός ότι παραβιάσθηκε
ορισμένη από τις διατάξεις περί επιδόσεων (βλ. Ερμηνεία ΚΠολΔ Κεραμεύς Κονδύλης Νίκας υπ’ άρθρο 221 αρ. 3, 228
αρ. 2 Ερμηνεία ΚΠολΔ Βασ Βαθρακοκοίλη υπ’ άρθρο 228 αρ. 8).
Τέλος σε περίπτωση ακυρότητος
της επίδοσης της αγωγής οι συνέπειές
της εξακολουθούν να ισχύουν έως την κήρυξή της από το Δικαστήριο (άρθρο 159
αρ. 3 ΚΠολΔ) οπότε και αίρονται αναδρομικά από τον χρόνο κατάθεσης κατά τον
οποίο είχαν αρχίσει να ισχύουν. Αν όμως
δεν κηρυχθεί η εν λόγω ακυρότητα είτε
λόγω μη συνδρομής των απαραίτητων
προϋποθέσεων όπως η δικονομική βλάβη του προτείνοντος αυτή είτε λόγω μη
επίκλησής της από τον θιγόμενο διάδικο
η αγωγή θεωρείται νομοτύπως ασκηθείσα και η δίκη συνεχίζεται κανονικά.
Στη προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών με τον πρώτο λόγο της έφεσής του
ισχυρίζεται ότι υπέστη δικονομική βλάβη από την μη τήρηση των διατάξεων
περί επιδόσεως της κρινόμενης αγωγής
σε πρόσωπα διαμένοντα στο εξωτερικό
αφού η από 11.1.2006 αγωγή της ενάγου-
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σας δεν του κοινοποιήθηκε όπως απαιτούν οι διατάξεις της από 15 Νοεμβρίου
1965 διεθνούς συμβάσεως της Χάγης η
οποία κυρώθηκε με το Ν. 1334/1983 και
έτσι λόγω της μη έγκαιρης ειδοποίησής
του για να παραστεί στην αρχική δικάσιμο της 7.11.07 δεν μπόρεσε να συλλέξει
το αποδεικτικό υλικό και να υπερασπισθεί μ’ αποτέλεσμα να υποστεί δικονομική βλάβη η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί ει μη μόνο με την κήρυξη της
ακυρότητος της επίδοσης αυτής.
‘Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα η κρινόμενη αγωγή,
επιδόθηκε για τον εναγόμενο, κάτοικο του
Καναδά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Ηλείας (βλ. την υπ’ αριθ. 3597/28-8-2007
έκθεση επιδόσεως του δικ. επιμελητή του
Πρωτοδικείου Ηλείας Θ. Ν) για την αρχική
δκάσιμο 7.11.07 κατά την οποία η υπόθεση αναβλήθηκε για τη δικάσιμο 5.12.07
οπότε και συνεζητήθη η αγωγή πλην
όμως η εν λόγω αγωγή ουδέποτε επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης της 15.11.1965,όπως
θα έπρεπε και συνεπώς η επίδοσή της
δεν συντελέσθηκε νομοτύπως.
Παρά ταύτα ο εναγόμενος κατά
την εκφώνηση της υποθέσεως κατά την
αρχική δικάσιμο 7.11.07 παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων
του και ζήτησε αναβολή για τη δικάσιμο
5.12.07 οπότε συζητήθηκε η κρινόμενη
υπόθεση στην οποία επίσης παραστάθηκε κατέθεσε προτάσεις και προέβαλε
ισχυρισμούς.
Επί πλέον δε, προσεκόμισε πλήθος εγγράφων (επιστολές, ευχετήριες
κάρτες κλπ.) προέβη στην εξέταση μάρτυρας και στο διάστημα που μεσολάβησε από την αρχική δικάσιμο 7.11.07
έως 5.12.07 που συνεζητήθη η υπόθεση, είχε επαρκή χρόνο να προσκομίσει
και τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα που
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ισχυρίζεται ότι αυτός διέθετε.
Επομένως ο εναγόμενος δεν στερήθηκε του δικαιώματός του να προετοιμάσει μ’ επάρκεια την υπεράσπιση του
στην υπόθεση και έτσι δεν υπέστη δικονομική βλάβη και η συζήτηση της αγωγής μετά ταύτα είναι παραδεκτή. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε την
προβληθείσα ένσταση περί δικονομικής
βλάβης από την μη επίδοση της απόφασης ορθά εφήρμοσε τον νόμο, απορριπτομένου ως ουσία αβασίμου του σχετικού λόγου εφέσεως με τον οποίο υποστηρίζει τ’ αντίθετα ο εκκαλών.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1438, 1439 §3 ΑΚ και
216 ΚΠολΔ προκύπτει ότι για την πληρότητα της αγωγής διαζυγίου λόγω τετραετούς διάστασης απαιτούνται τ’ ακόλουθα απαραίτητα στοιχεία τα οποία δεν
είναι αναγκαίο να εκφράζονται κατά τρόπο πανηγυρικό:α) η διάσταση των συζύγων, β) η διάρκεια της διάστασης να
συνεχίστηκε επί συναπτή τετραετία που
υπολογίζεται αναδρομικά από την πρώτη στο ακροατήριο συζήτηση της αγωγής και γ)πρόθεση διακοπής της έγγα-

μής σχέσης. Κατά δε το άρθρο 1439 §
3 Α.Κ. εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε
διάσταση συνεχώς από τέσσερα χρόνια τουλάχιστον, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να
ζητηθεί έστω και αν ο λόγος του διαζυγίου αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος.
Κατά την έννοια της διατάξεως
αυτής, ως διάσταση, η οποία παρέχει
μετά τη συμπλήρωση της τετραετίας δικαίωμα προς διάζευξη, νοείται η φυσική
και ψυχική απομάκρυνση του ενός των
συζύγων από τον άλλο με την θέληση να
μην υπάρχει πλέον μεταξύ τους κοινωνία βίου, η ανάλογη δε πρόθεση του άλλου συζύγου δεν είναι αναγκαία για την
ευδοκίμηση της σχετικής από το άρθρο
1439 παρ.3 αγωγής διαζυγίου.
Για τη νομική δε θεμελίωση της
«διαστάσεως» αρκεί να εκτίθενται στη
σχετική αγωγή περιστατικά που από τη
φύση τους είναι δηλωτικά προθέσεως
διακοπής της έγγαμης συμβιώσεως (ΑΠ
667/1995 ΕΕΝ 1996, 574, ΑΠ 323/1999
ΕλλΔνη 40(1999), 1316, ΑΠ 850/99 ΕλλΔνη 41 (2000), 988, ΑΠ 146 8/2005 ΕλλΔνη 47(2006), 90).

750/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας -Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Διονύσιος Ζαχαρόπολος,
Γεώργιος Καραμέρος).
Αναγκαστική εκτέλεση. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Πότε και σε ποιούς κοινοποιείται. Με ποινή ακυρότητας σε περίπτωση μη κοινοποίησης και χωρίς βλάβη. Η παράλειψη μπορεί να προβληθεί μέσα σε 90 ημέρες από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης (934 παρ.1περ.γΚΠολΔ) από όποιον έχει έννομο συμφέρον με ανακοπή. Οι προθεσμίες των άρθρων 943 και 972 ΚΠολΔ είναι δικονομικές και συνεπώς
υπάγονται και σε ρύθμιση της επαναφοράς των πραγμάτων την πρότερη κατάσταση
(152ΚΠολΔ). Ανώνυμες εταιρίες. Αποτελέσματα συγχώνευσης ή απορρόφησης μεταξύ τους. Δεν επέρχεται διακοπή της δίκης ούτε απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διατύπωση για τη συνέχιση δήλωση επαναλήψεως. Περιστατικά.
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Aπό τη συνδυασμένη ερμηνεία
και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 999§§ 1,3 εδ. α §, 4 του ΚΠολΔ
και 41 του ΕισΝΚΠολΔ, συνάγεται ότι το
πρόγραμμα του πλειστηριασμού ακινήτου πρέπει να επιδίδεται στον οφειλέτη,
στον τρίτο κύριο ή νομέα, αλλά και στους
πριν την εγγραφή της κατασχέσεως στο
οικείο βιβλίο, ενυπόθηκους και προσημειούχους δανειστές, εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα της
κατασχέσεως ή από την κατάθεση της
εντολής για συνέχιση της αναγκαστικής
εκτελέσεως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, όταν πρόκειται για επαναληπτικό πρόγραμμα πλειστηριασμού, κατά τα
άρθρα 973 § 1 και 999 §5 του ΚΠολΔ.
Η παράλειψη δε της διατυπώσεως αυτής επιφέρει ακυρότητα του πλειστηριασμού και χωρίς το στοιχείο της
βλάβης, κατά τα άρθρα 999§ 4 και 159
αριθ. 1 του ΚΠολΔ, δυνάμενη να προβληθεί, εντός προθεσμίας ενενήντα (90)
ημερών από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής εκθέσεως, κατ’ άρθρο 934§ 1
περ. γ’ του ΚΠολΔ, με ανακοπή του άρθρου 933 του ίδιου Κώδικα, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, όπως ο
πριν από την κατάσχεση προσημειούχος
δανειστής του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη, ακίνητο του οποίου εκπλειστηριάσθηκε στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως που επέσπευσε επισπεύδων δανειστής προς ικανοποίηση
χρηματικής του απαίτησης εναντίον του
καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη.
Ο σκοπός της επιδόσεως του κατ’
αρθρ. 999§1 ΚΠολΔ, προγράμματος
πλειστηριασμού ακινήτου στους ενυπόθηκους και προσημειούχους δανειστές
είναι για να λάβουν τα μέτρα τους και να
αναγγελθούν στον πλειστηριασμό, ενόψει και του ότι με την καταβολή πλειστηριάσματος επέρχεται απόσβεση των επί
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του εκπλειστηριασθέντος ακινήτου υποθηκών ή προσημειώσεων, οι οποίες βέβαια, αυτοδικαίως αναβιώνουν σε περίπτωση που ακυρωθεί δικαστικά ο πλειστηριασμός (άρθρ. 1005 §3 ΚΠολΔ).
Είναι δε αδιάφορο, αν ο ενυπόθηκος ή
προσημειούχος δανειστής έλαβε γνώση
του επισπευδομένου πλειστηριασμού
με άλλο τρόπο (ΟλΑΠ ό και 7/1998 Δνη
39.70, ΑΠ 260/1996 Δνη 37.1568). Εξάλλου οι προθεσμίες των άρθρων 934 και
972 του ΚΠολΔ χαρακτηρίζονται ως δικονομικές και συνεπώς διέπονται καταρχήν
από τα άρθρα 1 44 επ. του ιδίου Κώδικα.
Υπάγονται επίσης στη ρύθμιση της
επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση, κατ’ άρθρ. 152 ΚΠολΔ,
οπότε η τελευταία πρέπει να ασκηθεί εντός
της προθεσμίας του άρθρου 153 ΚΠολΔ,
είτε αυτοτελώς είτε και αντικειμενικά σωρευόμενη στο δικόγραφο της προαναφερόμενης ανακοπής του άρθρου 933 του
ΚΠολΔ, κατά του κύρους του πλειστηριασμού (Π. Γ. Φάλτση, Γεν. Μέρος, έκδ.
1998, σελ. 599, παρ. 40, αριθ. 5 και Ειδ.
Μέρος, σελ. 366, παρ. 57, αριθ. 12).
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από
τις διατάξεις των άρθρων 68 έως 79 του
Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», σε περίπτωση συγχωνεύσεως
ανωνύμων εταιρειών, είτε με σύσταση
νέας Α.Ε. που καταλαμβάνει τη θέση
των εταιριών που συγχωνεύονται, είτε
με απορρόφηση από τη μία εταιρία (που
εξακολουθεί να υπάρχει) της άλλης ή των
άλλων, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων
των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιριών, της σχετικής σύμβασης των εκπροσώπων των εταιριών
και της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εμπορίου (ήδη Υπουργού Ανάπτυξης) επέρχονται τα εξής αποτελέσματα:
α) Η εταιρία που απορροφά υποκαθίστα-
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ται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της ή των απορροφουμένων εταιριών - η νομική προσωπικότητα
των οποίων παύει πλέον να υπάρχει και
η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, β) η απορροφουμένη ή
οι απορροφούμενες εταιρίες παύουν να
υπάρχουν και γ) οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα εταιρία ή κατ’ αυτής, χωρίς να
επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης, λόγω
της συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται
καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους
της για τη συνέχιση ή δήλωση επαναλήψεως τους. Έτσι χρόνος επέλευσης των
αποτελεσμάτων της συγχώνευσης θεωρείται η ημερομηνία καταχώρισης της
εγκριτικής απόφασης στο Μητρώο Α.Ε..
Από τη συντέλεση των παραπάνω διατυπώσεων, η νομική προσωπικότητα της εταιρίας που απορροφήθηκε
καταλύεται και συνεπώς εξαφανίζεται ως
φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
ενώνεται δε αυτή με τη νομική προσωπικότητα της απορροφούσας εταιρίας,
η οποία εξακολουθεί μεν να διατηρείται,
εμφανίζεται όμως από τότε, λόγω της
μεταβίβασης που εξομοιούται - από το
νόμο- με καθολική διαδοχή, ως φορέας
όλων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της απορροφημένης.
Τα αποτελέσματα της συγχώνευσης επέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς να απαιτείται καμιά διατύπωση, και ταυτόχρονα,
τόσο για τις συμμετέχουσες εταιρίες όσο
και έναντι τρίτων. Η πρώτη νομική συνέπεια της συγχώνευσης συνίσταται στην
υποκατάσταση της απορροφούσας εταιρίας στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της απορροφημένης. Η διαδοχή που
επέρχεται από το νόμο είναι της οιονεί καθολικής τοιαύτης (βλ. ΟλΑΠ 12/1999, ΑΠ
1130/2006, ΑΠ 433/2005, ΤΝΠ ΔΣΑ) και
η μεταβίβαση της περιουσίας (ενεργητι-
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κού και παθητικού) της απορροφουμένης
εταιρίας πραγματοποιείται στην κατάσταση που βρίσκεται τη στιγμή της συγχωνεύσεως, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο
για τις συγχωνευόμενες εταιρίες όσο και
έναντι τρίτων (βλ. ΑΠ 1130/2006 ό.α., ΑΠ
1353/1990, ΕΔνη 33.142, Σ. Μούζουλα,
“Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας”, τομ.
ιβ, σελ. 722, παρ, 2, 3, 4 και 6, Μιλτ. Λεοντάρη, “Μετατροπή, Συγχώνευση, Διάσπαση Εταιριών”, σελ. 21 Ι επ.).
Με την κρινόμενη ανακοπή της
η ανακόπτουσα εκθέτει ότι ο Προϊστάμενος της Γ’ Δ.Ο.Υ. Πατρών επέσπευσε διοικητική εκτέλεση κατά της δεύτερης των καθ’ ων στο πλαίσιο της οποίας
κατασχέθηκε αναγκαστικά, κατόπιν παραγγελίας του και δυνάμει της υπ’ αριθ.
362/24-10-2000 εκθέσεως αναγκαστικής
κατασχέσεως του δικαστικού επιμελητή Πατρών Ι.Μ το περιγραφόμενο στην
ανακοπή της ακίνητο, επί του οποίου η
συγχωνευθείσα με την ανακόπτουσα,
δι’ απορροφήσεως, εταιρία “ΤΕΞΑΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ”, που μετονομάσθηκε αργότερα σε ‘ΑΣΤΡΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ”, είχε
εγγράψει, υπέρ αυτής, δύο προσημειώσεις υποθήκης, πρώτης και δεύτερης
τάξης αντίστοιχα, μέχρι του ποσού των
9.000.000 δραχμών εκάστη, όπως τα
απορρέοντα από τις προσημειώσεις δικαιώματα της απορροφημένης εταιρίας
περιήλθαν στην ανακόπτουσα – απορροφούσα λόγω της συγχωνεύσεως.
Ότι το ανωτέρω ακίνητο εκτέθηκε
σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό,
για τον οποίο εκδόθηκε σχετικά το υπ’
αριθ. πρωτ. 27008/23-9-2003 “πρόγραμμα πλειστηριασμού, δυνάμει του οποίου
ημέρα πλειστηριασμού ορίσθηκε η 12η
Νοεμβρίου 2003, κατά την οποία και διενεργήθηκε ο εν λόγω πλειστηριασμός, το
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δε ακίνητο κατακυρώθηκε στον υπερθεματιστή τρίτο των καθ’ ων. Ότι το ανωτέρω πρόγραμμα πλειστηριασμού δεν επιδόθηκε στην ανακόπτουσα προσημειούχο δανείστρια νομότυπα και εμπρόθεσμα.
Ότι, λόγω της άκυρης ως άνω επίδοσης,
εξαιτίας της οποίας η ίδια έλαβε γνώση
όλων των ανωτέρω μόλις την 19η Απριλίου 2004, απώλεσε την προβλεπομένη,
κατ’ άρθρο 934§ 1 του ΚΠολΔ, προθεσμία άσκησης ανακοπής κατά της ανωτέρω έκθεσης πλειστηριασμού.
Προς τούτο ζητά την επαναφορά
των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση προκειμένου να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η συνασκουμένη με την παρούσα
ανακοπή, με την οποία αιτείται την ακύρωση της υπ’ αριθ. 35460/12-11-2003
έκθεσης δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου και κατακυρώσεως
της Συμβολαιογράφου Πατρών Α.Σ. καθώς και του σχετικού διενεργηθέντος δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού,
ώστε να συμπεριληφθεί και η ανακόπτουσα στον πίνακα κατάταξης προκειμένου να ικανοποιηθεί πλήρως από το
εκπλειστηρίασμα. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε ως βάσιμη την ανακοπή και την μετ’ αυτής αίτηση επαναφοράς στην πρότερα κατάσταση και ακύρωσε την έκθεση του πλειστηριασμού
και τον διενεργηθέντα δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό….
Επομένως, με βάση τα ανωτέρω,
δεκτή τυγχάνει η αίτηση επαναφοράς
των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση και δη στην προ της παρελεύσεως της
90ήμερης προθεσμίας του άρθρου 934
παρ. 1 του ΚΠολΔ, ώστε να θεωρηθεί
εμπρόθεσμη η συνασκούμενη ανακοπή.
Για τον ίδιο δε ως άνω περιγραφόμενο λόγο, δεκτός τυγχάνει επίσης ο
πρώτος λόγος της ένδικης ανακοπής, ως
κατ’ ουσίαν βάσιμος, αφού η επίδοση του
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προγράμματος πλειστηριασμού στην
απορροφημένη ως άνω εταιρία, αντί της
απορροφούσας - ανακόπτουσας, τυγχάνει απολύτως άκυρη, δεδομένου ότι έγινε
σε ανύπαρκτο κατά το χρόνο της επιδόσεως νομικό πρόσωπο, κατά τα αναλυτικώς ανωτέρω αναφερόμενα.
Σε κάθε δε περίπτωση δεν τηρήθηκε, για την ως άνω επίδοση, η προβλεπόμενη κατ’ άρθρο 41 παρ. ό του ν. δ/τος
356/1974 περί ΚΕΔΕ, προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, μέσα στην οποία πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να επιδίδεται
το πρόγραμμα πλειστηριασμού ακινήτου
στους ενυπόθηκους και προσημειούχους
δανειστές, προκειμένου οι ίδιοι να αναγγελθούν στον πλειστηριασμό, ενόψει του
ότι με την καταβολή του πλειστηριάσματος επέρχεται απόσβεση των επί του εκπλειστηριασθέντος ακινήτου υποθηκών
ή προσημειώσεων, με αποτέλεσμα να
τυγχάνει έτσι δεκτός και ο δεύτερος λόγος της ανακοπής.
Στην ανακοπή με πληρότητα επίσης αναφέρονται τα προεκτεθέντα περιστατικά της ανωτέρας βίας, με τα οποία
τελεί σε άμεση συνάφεια η αιτουμένη
επαναφορά, ενώ ο ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι η ακυρότητα αφορά προγενέστερο στάδιο της εκτελεστικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να έχει παρέλθει η προθεσμία προσβολής είναι αβάσιμος, καθόσον, σύμφωνα με όσα αναλυτικώς αναφέρθηκαν, η μη νόμιμη επίδοση στην ανακόπτουσα του προγράμματος, επέφερε την πλήρη αδυναμία της να
παρέμβει, προς όφελος της, σε οποιαδήποτε εν συνεχεία πράξη της συγκεκριμένης διαδικασίας μέχρι και την τυπική ολοκλήρωση του πλειστηριασμού.
Ενόψει των ανωτέρω το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε τα ίδια ως
άνω και ως αποτέλεσμα αυτών έκανε δεκτή την αίτηση επαναφοράς των πραγ-
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μάτων στην πρότερα κατάσταση, ώστε
να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η σωρευόμενη ανακοπή και περαιτέρω έκανε δεκτή
την υπό κρίση ανακοπή και ως κατ’ ουσία βάσιμη, ακυρώνοντας την υπ’ αριθ.
35460/12-11-2003 έκθεση δημοσίου
αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου
και κατακυρώσεως της Συμβολαιογράφου Πατρών Α.Σ, καθώς και τον σχετικό διενεργηθέντα δημόσιο αναγκαστικό
πλειστηριασμό, κατά της δευτέρας των

καθ’ ων, κατά τον οποίο εκπλειστηριάσθηκε το προπεριγραφόμενο ακίνητο
της, που κατακυρώθηκε στον τρίτο των
καθ’ ων, ώστε να συμπεριληφθεί στον
πίνακα κατάταξης η ανακόπτουσα προκειμένου να ικανοποιηθεί από το πλειστηρίασμα, ορθώς το νόμο ερμήνευσε
και εφάρμοσε και θα πρέπει, ως εκ τούτου να απορριφθεί η κρινομένη έφεση,
με τους λόγους της οποίας υποστηρίζονται τα ενάντια, ως ουσιαστικά αβάσιμη.

756/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μαρίνος Σκανδάμης, Νικόλαος Γραμμένος, Δημήτριος
Παπαδημητρίου).
Έφεση κατά αποφάσεως που είναι κατά ένα μέρος οριστική. Δεν επιτρέπεται άσκηση εφέσεως ούτε κατά των οριστικών διατάξεων πριν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη. Έννοια της οριστικής αποφάσεως. Σε αντικειμενική σώρευση αιτήσεων παροχής έννομης
προστασίας του ίδιου ενάγοντος κατά του ιδίου εναγομένου σε ένα δικόγραφο, η απόφαση που περατώνει τη δίκη ως προς μια αίτηση, χωρίς να αποφαίνεται οριστικώς ως προς
την άλλη, δεν υπόκειται σε προσβολή με έφεση ιδίως όταν οι υποβληθείσες αξιώσεις τελούν μεταξύ τους σε σχέση εξαρτήσεως, ήτοι η μία είναι παρεπόμενη της άλλης. Απόφαση που αναγνωρίζει το κληρονομικό δικαίωμα των εναγόντων αλλά διατάσσει πραγματογνωμοσύνη για το αίτημα της διανομής, δεν προσβάλλεται με έφεση. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 513
ΚΠολΔ έφεση επιτρέπεται 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
κατά ένα μέρος οριστική, δεν επιτρέπεται
έφεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεων
πριν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη.
Εξάλλου, αν λείπει κάποια από
τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της
έφεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται το
εκκλητό της εκκαλούμενης αποφάσεως,
τότε το δικαστήριο απορρίπτει την έφεση αυτή ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με το άρθρο 532 ΚΠολΔ

(ΑΠ 7/2003 ΕλλΔνη44.482). Σκοπός της
ως άνω απαγορεύσεως είναι η αποφυγή
κατατμήσεως της διαφοράς μεταξύ των
δικαστηρίων πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και η εξοικονόμηση δαπανών και χρόνου για τον τερματισμό της
δίκης (βλ. Σ. Σαμουήλ, η έφεση, έκδ. 5η
παρ. 223, ΑΠ 406/1980 ΝοΒ 28.1761).
Περαιτέρω, από το συνδυασμό
της άνω διατάξεως (513) προς τις διατάξεις των άρθρων 308, 309, 321, 539
ΚΠολΔ συνάγεται ότι οριστική απόφαση, είναι εκείνη που περατώνει τη δίκη,
με την παραδοχή ή την απόρριψη της
αγωγής, που απεκδύει το δικαστή της
περαιτέρω εξουσίας του σχετικά με το
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αγωγικό αίτημα. Αντίθετα μη οριστικές
αποφάσεις είναι εκείνες που παρασκευάζουν την υπόθεση, ώστε να καταστεί
ώριμη για έκδοση οριστικής αποφάσεως (ΑΠ 1821/2008 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ). Τέλος, από την ως άνω διάταξη του άρθρου
513 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με εκείνη του
άρθρου 218 παρ.1 του ίδιου Κώδικα συνάγεται, ότι σε περίπτωση αντικειμενικής
σωρεύσεως αιτήσεων παροχής έννομης
προστασίας του ίδιου ενάγοντος κατά
του ιδίου εναγομένου σε ένα δικόγραφο,
η απόφαση που περατώνει τη δίκη ως
προς μια αίτηση, χωρίς να αποφαίνεται
οριστικώς ως προς την άλλη, δεν υπόκειται σε προσβολή με το ως άνω ένδικο
μέσο ιδίως όταν οι υποβληθείσες αξιώσεις τελούν μεταξύ τους σε σχέση εξαρτήσεως, ήτοι η μία είναι παρεπόμενη της
άλλης και η επίλυση της διαφοράς εξαρτάται από την επίλυση της άλλης (βλ. Κ.
Μακρίδου, Η έφεση κατά οριστικών και
τελειωτικών αποφάσεων επί σωρεύσεως και συνεκδικάσεως αγωγών, ΕλλΔνη
47.979, ΑΠ 1060/2004 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ).
Στην προκείμενη περίπτωση, οι
εφεσίβλητοι άσκησαν κατά των εκκαλούντων την από 10.4.1997 αγωγή, στην
οποία σώρευσαν αντικειμενικώς ‚ α) την
αναγνωριστική του κληρονομικού δικαιώματος των εναγόντων, κατά τα αναφερόμενα ποσοστά εξ αδιαιρέτου, αγωγή
επί των περιγραφομένων σ’ αυτήν κληρονομιαίων ακινήτων, και β) την αγωγή

διανομής των κοινών κληρονομιαίων ακινήτων της πρώτης αγωγής.
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η
9/1998 μη οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, με την οποία διατάχθηκαν αποδείξεις για τις
καταλυτικές ενστάσεις του πρώτου των εκκαλούντων —πρώτου των
εναγομένων, και μετά τη διεξαγωγή τους
η εκκαλούμενη 25/2001 απόφαση, με
την οποία έγινε δεκτή ως βάσιμη και κατ’
ουσίαν η σωρευθείσα αγωγή περί αναγνωρίσεως του κληρονομικού δικαιώματος των εφεσιβλήτων επί των επίδικων
κληρονομιαίων ακινήτων, ενώ ως προς
τη σωρευθείσα. αγωγή διανομής διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης περί του εφικτού ή μη της αυτούσιας
διανομής, κατά τα ιστορούμενα στο δικόγραφο της εφέσεως, αναβάλλοντας την
έκδοση της οριστικής του αποφάσεως.
Επομένως, αφού το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έχει αποφανθεί οριστικά
μόνο για την κυρία αναγνωριστική του
κληρονομικού δικαιώματος αγωγή, ενώ
για την παρεπόμενη τοιαύτη διανομής
των κοινών κληρονομιαίων ακινήτων
εξέδωσε μη οριστική απόφαση περί διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, η προσβαλόμενη 25/2001 απόφαση ως εν μέρει μόνο οριστική δεν υπόκειται σε έφεση, ούτε κατά τις οριστικές διατάξεις της.
Επομένως, η κρινόμενη έφεση πρέπει να
απορριφθεί ως απαράδεκτη.

804/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπυρίδων Χουλιάρας, Βλάσης Σαφαρίκας,
Δημήτριος Παπαδημητρίου).
Έφεση. Μισθωτικές διαφορές. Η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως στις διαφορές
αυτές από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α(Δήμος) είναι 30 ημερών και αναστέλλεται κατά
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τις δικαστικές διακοπές(1 Ιουλίου-15 Σεπτεμβρίου). Μισθωτική διαφορά. Τέτοια είναι
και η αγωγή αποζημίωσης του μισθωτού σε περίπτωση μη παραχώρησης του μισθίου. Το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει. Ειδικές διαδικασίες. Οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επι πλέον οι ισχυρισμοί αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά με σαφή, έστω και συνοπτική έκθεση των γεγονότων, εκτός αν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προφορική πρόταση των ισχυρισμών που σημειώνεται στα πρακτικά. Μίσθωση. Ελάττωμα του πράγματος. Απαιτείται κατάσταση τέτοια που επηρεάζει την προσφορότητα για την λειτουργική χρήση του μισθίου. Τέτοιο ελάττωμα είναι
η έλλειψη της απαιτούμενης για το μίσθιο ακίνητο από το διοικητικό δίκαιο άδειας λειτουργίας του για τη συμφωνημένη χρήση. Τότε ο μισθωτής έχει δικαίωμα στη μη καταβολή ή μείωση του μισθώματος. Πραγματικά περιστατικά.

Κατά το άρθρο 652 παρ.1ΚΠολΔ,
η προθεσμία της έφεσης στις μισθωτικές διαφορές είναι δεκαπέντε ημέρες,
αν εκείνος που δικαιούται να ασκήσει το
ένδικο αυτό μέσο διαμένει στην Ελλάδα.
Όμως για το Ελληνικό Δημόσιο, η προθεσμία για την άσκηση 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 ημέρα που θα γίνει επίδοση της εκκαλούμενης 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, από το συνδυασμό των άρθρων 304 εδ. β΄ του Π.Δ.
410/1995 και 28 παρ.4 εδ. α΄ του
ν.2579/1998, που ορίζουν ότι οι Δήμοι
και οι Κοινότητες έχουν όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο δημόσιο (το πρώτο) και ότι οι
διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Δ/τος της

26.6/10.7.1944 έχουν εφαρμογή και σε
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (το
δεύτερο), προκύπτει, ότι η προθεσμία
άσκησης έφεσης κατά οριστικής απόφασης που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 ΚΠολΔ,
για τους Δήμους και τις Κοινότητες είναι τριάντα (30) ημέρες, καθώς και ότι η
προθεσμία αυτή αναστέλλεται καθόλη τη
διάρκεια των δικαστικών διακοπών (1.7
έως 15.9. κάθε δικαστικού έτους) [ΑΠ
328/2005 «ΝΟΜΟΣ»].
Ως διαφορά από τη μίσθωση νοείται κάθε διαφορά η οποία έχει ως αναγκαία ιστορική βάση τη σύμβαση μισθώσεως, άσχετα από την ομαλή ή ανώμαλη εξέλιξη της, συνεπώς και η από αυτήν
προκύπτουσα αξίωση αποζημίωσης του
μισθωτή σε περίπτωση μη παραχώρησης
της χρήσης του μισθίου. Η ίδια διαδικασία ισχύει και στις μισθώσεις από ή με το
Δημόσιο ή με ν.π.δ.δ., γιατί πρόκειται για
ιδιωτική διαφορά η οποία υπάγεται στη
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.
Η διαδικασία αυτή είναι αφενός
αποκλειστική και αφετέρου υποχρεωτική
και συνεπώς ο ενάγων δεν έχει δικαίωμα
να επιλέξει, αντ’ αυτής την τακτική διαδικασία ακόμη και αν συμφωνεί ο μισθωτής,
γιατί η ρύθμιση αυτή εξέρχεται από τα όρια
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της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης.
Την τήρηση της ερευνά αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο, ακόμη και όταν υφίσταται συμφωνία των διαδίκων για επιλογή της τακτικής ή άλλης ειδικής διαδικασίας. Αν η αγωγή εισαχθεί στην τακτική διαδικασία το δικαστήριο θα εφαρμόσει [591
παρ.2] την ειδική διαδικασία, εφόσον είναι
υλικά και τοπικά αρμόδιο [βλ.Β.Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ, τόμος Γ΄, έκδ. 1995, κάτωθι
άρθρου, με σχετική νομολογία].
Στην υπό κρίση υπόθεση, εφόσον η αγωγική αξίωση πηγάζει από
έγκυρη μισθωτική σύμβαση, ορθά δικάσθηκε από το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών και συνεπώς τα αντίθετα υποστηριζόμενα από τον εκκαλούντα-εναγόμενο με το πρώτο σκέλος του
δευτέρου λόγου της εφέσεως του πρέπει ν’ απορριφθούν ως αβάσιμα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 591 παρ.1 ΚΠολΔ «τα άρθρα 1 έως
590 εφαρμόζονται και στις ειδικές διαδικασίες εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών.
Αν στις τελευταίες δεν ορίζεται διαφορετικά ; α]οι προτάσεις κατατίθενται στο
ακροατήριο, β]όλοι οι αυτοτελείς ισχυρισμοί προτείνονται προφορικά και όσοι
δεν περιέχονται στις προτάσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά….
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών με εκείνες των άρθρων 649
και 650 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι στις υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική
διαδικασία των μισθωτικών διαφορών
όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων, οι διάδικοι οφείλουν να
προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον
οι ισχυρισμοί αυτοί καταχωρίζονται στα
πρακτικά με σαφή, έστω και συνοπτική
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έκθεση των γεγονότων, εκτός εάν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις τους.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται
προφορική πρόταση των ισχυρισμών,
που ως γενόμενο κατά τη συζήτηση, σημειώνεται στα πρακτικά, διαφορετικά είναι απαράδεκτοι [Ολ.ΑΠ 2/2005]. Είναι
όμως παραδεκτοί οι ισχυρισμοί οι οποίοι
περιέχονται στις προτάσεις που κατατίθενται στο ακροατήριο κατά την προφορική συζήτηση της υπόθεσης, με σαφή
έκθεση των γεγονότων που τους θεμελιώνουν και προτείνονται και προφορικά, έστω και με παραπομπή στις προτάσεις, διότι και στην περίπτωση αυτή είναι
δυνατή η εξέταση τους στο ακροατήριο
[ΑΠ 175/2009, ΑΠ 112/2003 «ΝΟΜΟΣ»].
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 575, 576, 577, 578 του
ΑΚ προκύπτει, ότι ο εκμισθωτής οφείλει
να παραδώσει στο μισθωτή το μίσθιο
κατάλληλο για τη συμφωνηθείσα χρήση, οφείλει επίσης να διατηρεί τούτο κατάλληλο καθ’όλη τη διάρκεια της μισθώσεως και εν τέλει οφείλει να προβαίνει
στην άρση κάθε πραγματικού ελαττώματος και της ελλείψεως κάθε ιδιότητας
που συμφωνήθηκε. Οι υποχρεώσεις αυτές του εκμισθωτή υπόκεινται στη γενική
ρύθμιση της διατάξεως του άρθρου 288
ΑΚ, σύμφωνα με την οποία κάθε παροχή εκπληρώνεται όπως απαιτεί η καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Ο μισθωτής εξάλλου, εάν κατά
τον χρόνο που παραδόθηκε σ’ αυτόν το
μίσθιο έχει ελάττωμα που παρακωλύει εν
μέρει η εντελώς τη συμφωνηθείσα χρήση, ή κατά το χρόνο αυτό ελλείπει η συμφωνηθείσα ιδιότητα ή διαρκούσης της μισθώσεως εξέλιπε τέτοια ιδιότητα, δικαιούται να ζητήσει είτε τη μείωση του μισθώματος (αναλόγως της προηγηθείσης
από το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδι-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ότητας χρησιμότητας του μισθίου) ή την
μη καταβολή του μισθώματος, αν συνεπεία των ανωτέρω αποκλείεται εντελώς
η συμφωνηθείσα χρήση του μισθίου.
Η άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία μπορεί να γίνει και με ένσταση, προβαλλόμενη κατά της αξιώσεως του εκμισθωτού για το μίσθωμα,
δεν προαπαιτεί υπαιτιότητα ή γνώση
του εκμισθωτού σχετικά με την ύπαρξη
του ελαττώματος ή την έλλειψη της συμφωνηθείσης ιδιότητας του μισθίου [ΕΑ
256/2005 «ΝΟΜΟΣ»].
Περαιτέρω, αν η συμφωνημένη χρήση του μισθίου αφορά άσκηση
σ’αυτό επαγγελματικής δραστηριότητας
από το μισθωτή, για την οποία απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής, τότε ο εκμισθωτής βαρύνεται με την υποχρέωση
να συμπράξει στις αναγκαίες εκ των περιστάσεων πράξεις με τις οποίες πρόκειται να εξασφαλισθεί στο μισθωτή η συμφωνημένη χρήση του μισθίου.
Η άρνηση ή αδράνεια του εκμισθωτή να συμπράξει προς την άνω κατεύθυνση αποτελεί λόγο που θεμελιώνει την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος του μισθίου με συνέπεια ο μισθωτής
να μπορεί να ασκήσει κατ’ αυτού τα παρεχόμενα σε τούτο δικαιώματα από τις
άνω διατάξεις των άρθρων 576 επ. ΑΚ,
δηλαδή μη καταβολή του μισθώματος
(ΑΠ 1078/2001 ΕλΔ 43.426).
Από τη διάταξη του άρθρου 576
ΑΚ προκύπτει επίσης, ότι για τη συγκρότηση της έννοιας του πραγματικού ελαττώματος του μισθίου δεν αρκεί οποιαδήποτε δυσμενής κατάσταση της υλικής υποστάσεως του μισθίου πράγματος. Απαιτείται κατάσταση τέτοια, που
επηρεάζει την προσφορότητα για τη λειτουργική χρήση του μισθίου πράγματος.
Συνεπώς αποτελεί πραγματικό
ελάττωμα του μισθίου, η έλλειψη της
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απαιτούμενης για το μίσθιο ακίνητο από
το διοικητικό δίκαιο άδειας λειτουργίας
του μισθίου για τη συμφωνημένη χρήση. Ενόψει τούτου ο μισθωτής έχει δικαίωμα στη μη καταβολή ή μείωση του
μισθώματος, εφόσον αδυνατεί να κάνει
τη συμφωνημένη χρήση του μισθίου, μη
αρκούσης μόνης της δυνατότητας του μισθωτή να χρησιμοποιεί υλικώς το μίσθιο.
(ΑΠ 1078/2001 ΕλΔ 43.426).
Εξάλλου, από τις διατάξεις των
άρθρων 574, 575, 576, 577 και 578 ΑΚ
συνάγεται ότι, αν κατά τη συνομολόγηση της μισθώσεως ο εκμισθωτής γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει το πραγματικό
ελάττωμα, που υπήρχε στο μίσθιο, ή αν
ο εκμισθωτής κατέστη υπερήμερος ως
προς την άρση των πραγματικών ελαττωμάτων, δικαιούται ο μισθωτής, αντί της
μειώσεως ή μη καταβολής του μισθώματος, να απαιτήσει αποζημίωση για την μη
εκτέλεση της συμβάσεως.
Από τις ίδιες ως άνω διατάξεις των
άρθρων 577 και 578 ΑΚ προκύπτει επίσης, ότι μόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 578 ΑΚ ανακύπτει ζήτημα βάρους
αποδείξεως πταίσματος του εκμισθωτή
από τον ενάγοντα μισθωτή που ζητεί την
καταδίκη του πρώτου σε αποζημίωση για
τη μη εκτέλεση της συμβάσεως, ενώ στις
περιπτώσεις του άρθρου 577 ΑΚ, μεταξύ
των οποίων και αυτή που ο εκμισθωτής
γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το πραγματικό ελάττωμα του μισθίου που υπήρχε κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, η ευθύνη του εκμισθωτή είναι αντικειμενική ανεξάρτητη δηλαδή της γνώσης του εκμισθωτή σχετικά με την ύπαρξη του ελαττώματος (ΑΠ 83/2002 ΕλΔ
43.1056, ΕΑ 256/05 «ΝΟΜΟΣ» ο.π., ΕφΠατρ 424/1987, ΕφΑθ 1049/1987 ο.π.).
Τέλος, η αποζημίωση στις περιπτώσεις των άρθρων 577-578 ΑΚ είναι
πλήρης και περιλαμβάνει κάθε ζημία που
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βρίσκεται σε πρόσφορο αιτιώδη σύνδεσμο με την ύπαρξη του ελαττώματος ή
την έλλειψη της συμφωνημένης ιδιότητας
του μισθίου, συνίσταται δε τόσον στη θετική ζημία όσο και στο διαφυγόν κέρδος,
καθώς και την περαιτέρω ζημία (άρθρα
297-298 ΑΚ, βλ. και ΑΠ 1591/2000 ΕλΔ
42.1326, ΕΑ 256/05 ο.π. Φίλιος, Μισθ.
Πραγμ.παρ.30, ΔΙΙΙ).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η εφεσίβλητη-ενάγουσα συμμετείχε στον πλειοδοτικό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί
από τον εκκαλούντα-εναγόμενο Δήμο
Ι.Π. Μεσολογγίου, με την 177/2004 διακήρυξη για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται μπροστά από τον Κήπο των Ηρώων και έχει
χαρακτηρισθεί ως ιστορικός τόπος, υπαγόμενος στις προστατευτικές διατάξεις
του ν.3028/2002 για την «Προστασία Αρχαιοτήτων-Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Το μίσθιο έχει επιφάνεια 262, 5
Μ2 και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης θα λειτουργούσε ως καφετέρεια-εστιατόριο [άρθρο 1]. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε το ποσό
των 352, 16 ευρώ και η χρονική διάρκεια της σε πέντε [5] χρόνια. Με το άρθρο 22 της προκήρυξης ορίσθηκε ότι ο
μισθωτής υποχρεούται να προσφέρει τα
φαγητά-εδέσματα και λοιπά παρασκευάσματα σε άριστη κατάσταση και σε τιμές προσιτές στο κοινό και πάντως όχι
ανώτερες αυτών της Β΄ κατηγορίας καταστημάτων, ενώ στο άρθρο 28 ορίσθηκε ότι ο μισθωτής υποχρεούται, καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης του αναψυκτηρίου-εστιατορίου να χρησιμοποιεί μηχανήματα για την παρασκευή φαγητών κλπ, τα οποία να μην εκπέμπουν
αναθυμιάσεις και καπνούς που να δημιουργούν κίνδυνο για τη μόλυνση και
ρύπανση του περιβάλλοντος, στην πε-
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ρίπτωση αυτή ο μισθωτής υποχρεούται να εγκαταστήσει ηλεκτρικές συσκευές [κουζίνα-φούρνο κλπ], ώστε να αποκλείεται τελείως η ύπαρξη καπνοδόχου.
Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να εγκαταστήσει λιποσυλλέκτη στο
δίκτυο αποχέτευσης. Η ενάγουσα αναδείχθηκε πλειοδότης, αφού προσέφερε
ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 2.500
ευρώ και έτσι εκμισθώθηκε σ’αυτήν το
μίσθιο, δυνάμει του από 1-11-2004 συμφωνητικού.
Με το εν λόγω μισθωτήριο ορίσθηκε η διάρκεια της μισθώσεως [5ετής]
ως ανωτέρω, η αναπροσαρμογή του μισθώματος [2.500 ευρώ] σε ποσοστό 7%
ετησίως, ενώ καταβλήθηκε εκ μέρους της
εφεσίβλητης-ενάγουσας εγγυητική επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας Μεσολογγίου, ύψους 30.000 ευρώ. Αμέσως
η ως άνω μισθώτρια άρχισε τις εργασίες επισκευής και βελτίωσης του μισθίου, χάριν της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης της επιχείρησης της, αγόρασε τα
απαιτούμενα για τον εξοπλισμό του αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιμελήθηκε για
την έκδοση της απαιτούμενης άδειας για
την ίδρυση και λειτουργία του μισθίου του
καταστήματος ως εστιατορίου.
Μετά την υποβολή της σχετικής
αιτήσεως της προς τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας,
διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατη η έκδοση
τέτοιας άδειας, δεδομένου ότι το μίσθιο
κατάστημα δεν διέθετε τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους [λάντζα, παρασκευαστήριο, χώρο πλύσεως σκευών κλπ]. Η ενάγουσα, προκειμένου να
καταστήσει τούτο κατάλληλο για τη χρήση που το προόριζε κατασκεύασε αποθήκη και βοηθητικούς χώρους στο ήδη
υπάρχον κτίριο, διαστάσεων 3,80 μ. Χ
1,90 μ., 13,00 μ. Χ 2,55 μ., και 3,80 μ.Χ
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13,00 μ., πλην όμως δεν ήταν δυνατή η
έκδοση οικοδομικής άδειας για τις ανωτέρω προσθήκες, λόγω: α]υπερβάσεως
της 18/1988 οικοδομικής άδειας 90 Μ2
και β] της άμεσης γειτνίασης του ακινήτου με τον προαναφερόμενο αρχαιολογικό χώρο [βλ. από 8-3-05 έκθεση αυτοψίας και από 16-3-05, 24-3-05 έγγραφα
της Δ/νσης Υγείας και Δ.Υγιεινής].
Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον δεν
μπορούσε να εκδοθεί άδεια ιδρύσεως
και λειτουργίας του ακινήτου αυτού για
τη χρήση για την οποίαν εκμισθώθηκε,
ήτοι ως καφετέρια-εστιατόριο, σύμφωνα
με όσα έχουν εκτεθεί στη μείζονα σκέψη,
η έλλειψη αυτή, αποτελεί πραγματικό
ελάττωμα του μισθίου, το οποίο υφίστατο
κατά το χρόνο κατάρτισης της μισθώσεως
και της παράδοσης αυτού στην ενάγουσα μισθώτρια και για το οποίο η ευθύνη
του εναγομένου εκμισθωτή είναι αντικειμενική, ανεξάρτητα δηλαδή από τη γνώση του τελευταίου, σχετικά με την ύπαρξη του ελαττώματος αυτού, μη απαιτουμένης της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης για τη διαπίστωση του, εφόσον το
Δικαστήριο πείσθηκε γι’αυτό από το σύνολο των αποδείξεων που προσκομίσθηκαν και από τους δύο διαδίκους.
Εν συνεχεία η ενάγουσα με την
από 29-3-2005 εξώδικη δήλωση της
προς τον εναγόμενο διαμαρτυρήθηκε
για την ύπαρξη του ως άνω πραγματικού ελαττώματος, κάλεσε αυτόν να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την
άρση του εντός προθεσμίας 10 ημερών,
σε περίπτωση δε αδιαφορίας του, δήλωνε προς αυτόν ότι καταγγέλλει τη μεταξύ τους συναφθείσα μισθωτική σύμβαση. Ο εναγόμενος με την 72/3-5-2005
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ενέκρινε τη λύση της μίσθωσης και απεφάσισε την κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής της ενάγουσας, για το ποσό
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των 10.000 ευρώ, προς εξόφληση των
μισθωμάτων των μηνών από 1-1-2005
έως 31-4-2005.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
έκρινε ως πραγματικό ελάττωμα την έλλειψη της απαιτούμενης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του μισθίου καταστήματος ως καφετέριας-εστιατορίου, ορθά
το νόμο εφάρμοσε και συνεπώς πρέπει
ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος ο τέταρτος
λόγος της εφέσεως με την οποίαν υποστηρίζονται τα αντίθετα.
Περαιτέρω, συνεπεία της μη εκτέλεσης της ένδικης σύμβασης, λόγω της
υπάρξεως του προαναφερθέντος πραγματικού ελαττώματος, το οποίο υπήρχε
κατά το χρόνο συνομολόγησης της σύμβασης, η ενάγουσα δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από τον εναγόμενο για
τις ζημίες που υπέστη.
Ειδικότερα, η ενάγουσα υπέστη
τις ακόλουθες θετικές ζημίες: α] Προκειμένου να λειτουργήσει το μίσθιο ως καφετέρια –εστιατόριο προέβη σε δαπάνες:
1] για την αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρικών ειδών, 2] για την κατασκευή γύψινων διακοσμήσεων, 3]τον ελαιοχρωματισμό του ακινήτου, 4]για υδραυλικές
και ξυλουργικές εργασίες, καθώς και για
την ανακαίνιση του δαπέδου, συνολικού
ύψους 30.552,25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με την ειδικότερη ανάλυση που γίνεται στην αγωγή και όπως αποδεικνύεται από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από αυτήν
τιμολόγια, τα οποία δεν αμφισβητούνται
από τον εναγόμενο και όπως ορθά κρίθηκε από το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο.
Τέλος, με τον πέμπτο λόγο της
εφέσεως ο εκκαλών-εναγόμενος παραπονείται επειδή με την εκκαλουμένη
απόφαση προσδιορίσθηκε η αποθετική
ζημία της εφεσίβλητης-ενάγουσας στο
ποσό των 174.000 ευρώ, ενώ η ενάγου-
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σα με το μοναδικό λόγω της αντεφέσεως
της ζητεί την επιδίκαση επί πλέον διαφυγόντων κερδών, λόγω μη λειτουργίας της
επιχείρησης της, ύψους 702.000 ευρώ.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η ενάγουσα ισχυρίζεται με
την αγωγή της ότι, εξαιτίας του ανωτέρω
πραγματικού ελαττώματος του μισθίου,
συνεπεία του οποίου τούτο δεν λειτούργησε ως καφετέρια -εστιατόριο απώλεσε μηνιαίως 27.000 ευρώ, καθαρό κέρδος [αφαιρουμένων των πάσης φύσεως εξόδων της] το οποίο θα αποκόμιζε μετά βεβαιότητος και κατά τη συνήθη
πορεία των πραγμάτων, κατά το χρονικό
διάστημα από 1-3-2005 έως και τη λήξη
της συμβάσεως την 1-11-2009, ήτοι συνολικά 1.485.000 ευρώ.
Ειδικότερα, κατά τον ισχυρισμό της,
ο αριθμός των επισκεπτών θα υπερέβαινε ημερησίως τους 300 οπότε θα αποκέρδαινε από τον καθένα ημερησίως 3 ευρώ,
ήτοι [3 ευρώ Χ 300 Χ30 ημέρες μηνιαίως=27.000 ευρώ Χ 55 μήνες=]1.485.000
ευρώ. Η αγωγή όμως προς το κεφάλαιο
αυτό είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως και συνεπώς πρέπει
ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από
το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 297, 298 ΑΚ και 216 παρ.1ΚΠολΔ,
τα περιστατικά που προσδιορίζουν την
προσδοκία ορισμένου κέρδους, με βάση
την κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων πιθανότητα, καθώς και οι ειδικές
περιπτώσεις και τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά μέτρα πρέπει, να εκτίθενται
στην αγωγή και δεν αρκεί η αφηρημένη
επανάληψη των εκφράσεων του άρθρου
298, ούτε του συνολικώς φερομένου ως
διαφυγόντος κέρδους, αλλά απαιτείται η
εξειδικευμένη και λεπτομερής κατά περί-
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πτωση μνεία των συγκεκριμένων περιστατικών, περιστάσεων και μέτρων που
καθιστούν πιθανόν το κέρδος [ΟλΑΠ
20/1992, ΑΠ 107/2003 ΕλλΔ 44.955, ΑΠ
83/2002 ΕλλΔ 43.1054].
Στην προκειμένη περίπτωση η
ενάγουσα αναφέρει στην αγωγή της το
κέρδος το οποίο θα αποκόμιζε με πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων από την εκμετάλλευση της
ανωτέρω επιχειρήσεως της, κατά πελάτη και μηνιαίως ,ενώ για να είναι ορισμένη η αγωγή της, έπρεπε να αναφέρεται ποια είναι μηνιαίως τα ακαθάριστα
έσοδα της και πως προκύπτουν αυτά,
ποιες είναι οι επιβαρύνσεις από προμήθειες υλικών, μισθώματα, ασφαλιστικές εισφορές, απασχόληση προσωπικού, λογαριασμούς οργανισμών κοινής
ωφελείας, δημοτικά τέλη, φόρο εισοδήματος κλπ ή τουλάχιστον να προσδιορίζει το ποσοστό του κέρδους της επί των
ακαθαρίστων εσόδων της, και σε τι συνίσταται το ποσοστό που δεν αποτελεί
κέρδη, ακολούθως δε μετά την αφαίρεση των άνω δαπανών και επιβαρύνσεων από τα ακαθάριστα έσοδα να προσδιορίζει το καθαρό κέρδος της.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το
οποίο έκανε εν μέρει δεκτό το σχετικό αίτημα της και αναγνώρισε την υποχρέωση
του εναγομένου να καταβάλει σ’αυτήν το
ποσό των 174.000 ευρώ, ως διαφυγόντα
κέρδη για το χρονικό διάστημα από 1-32005 έως την ημέρα συζητήσεως της αγωγής [10-5-2007], έσφαλε και συνεπώς πρέπει, αφού γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ’ ουσίαν ο πέμπτος λόγος της εφέσεως, απορριφθεί δε ο μοναδικός λόγος, της αντεφέσεως, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, ως προς όλες της τις διατάξεις για
το ενιαίο της εκτέλεσης.
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807/2009
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεράσιμος Τσούνης-Εισηγητής, Δημήτριος Νινιός, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Δικαστική Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Ευτυχία Τσούντου).
Προσημείωση. Η απαίτηση κατατάσσεται τυχαίως δηλαδή υπό την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης η οποία μπορεί να λήγει και μετά τον πλειστηριασμό. Ο συμ/φος πρέπει να προβλέψει με τον πίνακα κατάταξης πού θα περιέλθει το
μέρος του πλειστηριάσματος για το οποίο κατατάσσει τον προσημειούχο δανειστή σε
περίπτωση μη τελεσίδικης επιδίκασης (επικουρική κατάταξη).

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 41 του ΕισΝΚΠολΔικ, 1007
παρ.1 ΚΠολΔικ, 1257 επ., 1268, 1272,
1276, 1277 και 1279 του ΑΚ, προκύπτει,
ότι η προσημείωση παρέχει εξασφάλιση
ισοδύναμη προς την υποθήκη και οι απαιτήσεις που είναι εξασφαλισμένες με προσημείωση ακολουθούν την τάξη και τη σειρά της υποθήκης, όχι όμως και τον τρόπο κατάταξης της ενυπόθηκης απαίτησης.
Κατατάσσονται δηλαδή στη δεύτερη τάξη (ειδικά προνόμια) και ακολουθούν τη σειρά εγγραφής τους στα βιβλία
υποθηκών, πλην όχι οριστικά, όπως οι
υποθήκες, αλλά τυχαία, δηλαδή με την
αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης τους,
μαζί με τις απαιτήσεις που έχουν ειδικό προνόμιο και μάλιστα σύμφωνα με
τη σειρά της εγγραφής της προσημείωσης (ΑΠ 649/1994 Ελ.Δνη 36/625,
ΑΠ 855/1995 ΕλΔνη 37/49, ΕφΑθηνών
1720/1997 ΕλΔνη 39/625).
Όταν επιδικαστεί τελεσίδικα η

απαίτηση, η τροπή της προσημείωσης σε
υποθήκη, η οποία δεν εμποδίζεται μετά
τον πλειστηριασμό σύμφωνα με το άρθρο
1278 του ΑΚ, προσδίδει στην απαίτηση
το χαρακτήρα της ενυπόθηκης απαίτησης
από την ημέρα της εγγραφής της προσημείωσης (ΑΠ 988/1980 ΝοΒ 29/322).
Για την τροπή της προσημείωσης
σε υποθήκη απαιτείται κατά τα άρθρα
1277 και 1323ΑΚ τελεσίδικη απόφαση
που θα επιδικάζει την απαίτηση, οπότε
ο δικαιούχος θα μπορεί να εισπράξει το
μέρος του πλειστηριάσματος για το οποίο
κατατάχθηκε τυχαία. Αν όμως ματαιωθεί
η αίρεση ή ο όρος της κατάταξης τότε το
μέρος αυτό του πλειστηριάσματος θα διατεθεί κατά τον τρόπο που υποχρεούται να
προβλέψει στον πίνακα κατάταξης (επικουρική κατάταξη) ο υπάλληλος του πλειστηριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 978
παρ.2 του ΚΠολΔικ (ΑΠ 137/1977 ΝοΒ
25/1045 ΟλΑΠ 6/1996, ΑΠ 119/2003,
Εφ.Αθηνών 1720/1997 ό.π..).

812/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βάϊα Μανταλά, Ευστάθιος Σκλαβενίτης, Ξενοφών Γράψας).
Δήμοι και Κοινότητες. Ο δικηγόρος προσλαμβάνεται με απόφαση της δημαρχιακής
επιτροπής. Διορισμός δικηγόρου με δήλωση του δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 96
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παρ.1 και 2 ΚΠολΔ. δεν αρκεί. Αν δεν υπάρχει απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής,
λείπει η πληρεξουσιότητα και αναβάλλεται η πρόοδος της δίκης και τάσσεται προθεσμία προκειμένου να συμπληρωθεί η έλλειψη της πληρεξουσιότητας. Περιστατικά.

Με το νόμο 3463/8.6.2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» στο άρθρο 103 παρ.2 που ορίζει
τις αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής στην περίπτωση ι΄ προβλέπει
η δημαρχιακή επιτροπή αποφασίζει για
την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, σε όσους Δήμους είτε δεν
έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται
σε ανώτατα δικαστήρια.
Όπως προκύπτει από την τελευταία διάταξη, η με αυτήν προβλεπόμενη
απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής
αποτελεί προϋπόθεση της ολοκληρώσεως της παροχής της δικαστικής πληρεξουσιότητας, χωρίς έτσι να αρκεί ο διορισμός δικηγόρου ως δικαστικού πληρεξουσίου με δήλωση του δημάρχου
με έναν από τους τρόπους που ορίζεται στο άρθρο 96 παρ.1 και 2 ΚΠολΔ,
παρά το ότι σύμφωνα με το άρθρο 86
παρ.1 στοιχ. α΄ του ως άνω δημοτικού
και κοινοτικού κώδικα, ο δήμαρχος εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια (ΑΠ
1250/2006 ΕλλΔνη 48.457, ΑΠ 94/2002
ΕλλΔνη 43.1061, ΕφΘεσ 222/1994 Αρμ.
48.1071).
Στην προκειμένη περίπτωση φέρονται προς συζήτηση οι εφέσεις από
21.5.2008 (αριθ. καταθ. 11/4.6.2008
και από 15.1.2008 αριθμ. καταθ.
12/18.6.2008) κατά της 259/2007 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Με την εκκαλουμένη αυτή απόφαση συνεκδικάσθηκαν κατά την τακτική διαδικασία και απορρίφθηκαν αγω-

γές των εναγόντων σε αυτές και ήδη εκκαλούντων κατά του εναγομένου και ήδη
εφεσιβλήτου ΟΤΑ Δήμου Ελλομένου που
εδρεύει στο Νυδρί Λευκάδας. Οι αγωγές
αυτές αφορούσαν την αναγνώριση της
κυριότητας των εναγόντων επί των αναφερομένων ακινήτων και τη διόρθωση
των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Καρυάς Λευκάδας που εσφαλμένα τα
εν λόγω ακίνητα καταχωρήθηκαν με δικαιούχο τον εναγόμενο Δήμο.
Δεδομένου δε ότι τα διεκδικούμενα από τους ενάγοντες σε κάθε αγωγή ακίνητα συμπίπτουν εν μέρει μεταξύ
τους, οι δυο αγωγές συνεκδικάσθηκαν.
Κατά την εκφώνηση των υπό κρίση εφέσεων, κατά την αναφερόμενη στην αρχή
της παρούσας δικάσιμο, ο εφεσίβλητος
Δήμος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ε.Σ, ο οποίος δεν
εμφανίσθηκε, αφού με έγγραφη δήλωση του στο γραμματέα του Δικαστηρίου
αυτού δήλωσε κατ’ άρθρο 242 ΚΠολΔ
ότι δεν θα παραστεί κατά την εκφώνηση της υπόθεσης και να συζητηθεί χωρίς την παρουσία του. Όμως δεν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω δικηγόρος είχε
προσληφθεί κατόπιν απόφασης της δημαρχιακής επιτροπής που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί προϋπόθεση απαραίτητη για την παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας.
Ειδικότερα ο εφεσίβλητος Δήμος
δεν προσκομίζει ούτε επικαλείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής του με
την οποία να αποφασίζεται η πρόσληψη
του προαναφερομένου δικηγόρου, προκειμένου να τον εκπροσωπήσει κατά την
προκειμένη δίκη, ενώ δεν προκύπτει ότι
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αυτός είχε διοριστεί με πάγια αντιμισθία.
Κατόπιν αυτού δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη πληρεξουσιότητας στον ως
άνω δικηγόρο προς εκπροσώπηση του
εφεσιβλήτου Δήμου η έλλειψη της οποίας (πληρεξουσιότητας) εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο.
Κατ’ ακολουθία και σύμφωνα με
τη νομική σκέψη της αρχής της παρούσας, πρέπει να αναβληθεί η πρόοδος

της δίκης και έκδοση οριστικής απόφασης και να ταχθεί η προθεσμία που ορίζεται στο διατακτικό, προκειμένου να συμπληρωθεί η ως άνω έλλειψη πληρεξουσιότητας με την προσκόμιση απόφασης
της δημαρχιακής επιτροπής του εφεσιβλήτου Δήμου με την οποία να αποφασίσει την πρόσληψη του προαναφερομένου δικηγόρου για να τον εκπροσωπήσει κατά την προκειμένη δίκη.

816/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Στουραΐτης, Αλέξανδρος Μονοκρούσος,
Σταυρούλα Λαβίδα).
Προσεπίκληση υποχρέου προς αποζημίωση. Άσκηση εφέσεως από τον προσεπικαλούντα και μη απεύθυνση αυτής και κατά προσεκαλουμένου προς αποζημίωση υποχρέου. Η προσεπίκληση και η ενωμένη με αυτή αγωγή αποζημίωσης δεν μεταβιβάζεται στο Εφετείο και συνεπώς αν το Εφετείο δεχθεί την έφεση του ενάγοντος και αυξήσει το επιδιωκόμενο ποσό, η απόφαση αυτή δεν επεκτείνεται και σε βάρος του κατά
την πρωτόδικη δίκη προσεπικληθέντος εφόσον κατ’ αυτών δεν στρέφεται η έφεση.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 522 ΚΠολΔ με την άσκηση της εφέσεως η υπόθεση μεταβιβάζεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατά τα δια της
εφέσεως και των προσθέτων λόγων καθοριζόμενα όρια. Κατά δε τις διατάξεις
των άρθρων 80, 88 και 89 ΚΠολΔ οι διάδικοι δικαιούνται να προσεπικαλέσουν
στη δίκη εκείνους από τους οποίους σε
περίπτωση ήττας τους δικαιούνται να
απαιτήσουν αποζημίωση.
Κατ’ ακολουθίαν τούτων, εάν ο
εναγόμενος γι’ αποζημίωση προσεπικαλέσει εκείνον από τον οποίο έχει δικαίωμα αποζημίωσης για να παρέμβει στη
δίκη και σε περίπτωση ήττας του να υποχρεωθεί στη πληρωμή αποζημιώσεως
που αναφέρεται στην μετά της προσεπικλήσεως ενωμένη αγωγή και πράγμα-

τι ηττηθεί και κατά της αποφάσεως που
εκδόθηκε σε βάρος του ασκήσει έφεση,
αν δεν απευθύνει την έφεση και κατά του
προσεπικληθέντος δικονομικού εγγυητή
δεν μεταβιβάζεται στο Εφετείο η προσεπίκληση και η ενωμένη με αυτήν αγωγή
αποζημιώσεως.
Αποτέλεσμα τούτου είναι εάν στη
κατ’ έφεση δίκη κατά παραδοχή της εφέσεως του ενάγοντος, υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει επί πλέον των
όσων διέταξε η πρωτόδικη απόφαση,
δεν επεκτείνεται η απόφαση αυτή και σε
βάρος του κατά την πρωτόδικη δίκη προσεπικληθέντος εφόσον κατ’ αυτού δεν
στρέφεται η έφεση (Η Έφεση Σαμουήλ
Σαμουήλ αρ. 1021 (β) σελ.390, αρ.1030,
1031, ΑΠ 823/1985 ΝοΒ 1986, 679).
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825/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Αλεξόπουλος- Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Λεκέας, Γεράσιμος Παρασκευόπουλος).
Έφεση. Παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση. Μπορεί να γίνει και από το δικηγόρο
του παραιτούμενου διάδικο.

Από τις διατάξεις των άρθρων
295 παρ.1 και 297 του ΚΠολΔ που εφαρμόζεται και στα ένδικα μέσα κατά το άρθρο 299 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι
η παραίτηση από το δικόγραφο της έφεσης γίνεται με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που
επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου και έχει ως αποτέλεσμα ότι η έφεση θεωρείται πως δεν ασκήθηκε καταργούμενης αυτοδικαίως της σχετικής δίκης (Σαμουήλ, Η Έφεση, 2003 παρ. 985,
Κονδύλης, παρ. 10 ΙΙ 4 σελ.105, ΕφΑθ
2645/1986 ΕλλΔνη 27.859, ΕφΠατρ.
1005/2005 ΑχΝομ. 22432).
Εξάλλου, από τις διατάξεις των
άρθρων 97 και 98 ΚΠολΔ και κατ’ αντιδιαστολή από την τελευταία προκύπτει ότι
παραίτηση από το ένδικο μέσο της έφεσης μπορεί να γίνει και από το δικηγόρο
του παραιτούμενου διαδίκου που τον εκπροσωπεί κατά τη συζήτηση και έχει γενική μόνο πληρεξουσιότητα, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 98 εδ. β΄ ΚΠολΔ, ειδική πληρεξουσιότητα απαιτείται μόνο για
την παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως του ένδικου μέσου και όχι από το
ένδικο μέσο που έχει ασκηθεί (Σαμουήλ,
ό.π., ΕφΑθ 5567/1987 ΕλλΔνη 30.798,
ΕφΑθ 2645/1986 ΕλλΔνη 27.859).
Τέλος, από τις διατάξεις των άρθρων 188 παρ.1, 191 και 192 ΚΠολΔ,
προκύπτει ότι στην περίπτωση της παραίτησης από την έφεση που αποτελεί
διαδικαστική πράξη, επαγόμενη όπως

προαναφέρθηκε, την κατάργηση της
δίκης με έκδοση σχετικής απόφασης,
τα έξοδα επιβάλλονται, σε βάρος του
παραιτούμενου διαδίκου (βλ.σχετ. ΑΠ
369/2005 ΕΕΝ 2005.545, ΑΠ 857/2003
ΕλλΔνη 45.108).
Στην προκείμενη υπόθεση, κατά
την εκφώνηση της κρινόμενης έφεσης
κατά της 279/2006 οριστικής απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας ο
δεύτερος εκκαλών, Π.Θ. εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γ.Λ.
Πριν από την προφορική συζήτηση επί
της ουσίας της υποθέσεως ο παραπάνω δικηγόρος δήλωσε ότι ο δεύτερος εκκαλών παρατείται από το δικόγραφο της
έφεσης, σύμφωνα με την από 13.9.2009
εξουσιοδότηση-δήλωση παραίτησης που
υπογράφεται από τον τελευταίο, του οποίου το γνήσιο της υπογραφής έχει θεωρηθεί νομίμως και η δήλωση αυτή καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα
πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης.
Ύστερα από τη δήλωση αυτή που
έγινε νομότυπα κατά τον παραπάνω τρόπο, θεωρείται ως μη ασκηθείσα ως προς
τον δεύτερο ενάγοντα η έφεση και πρέπει να καταργηθεί μεταξύ των παραπάνω διαδίκων η δίκη και να καταδικαστεί
ο παραιτούμενος εκκαλών στα δικαστικά έξοδα για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας της εφεσίβλητης.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 18
παρ.1 ΚΠολΔ, στην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες οι
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διαφορές για τις οποίες δεν είναι αρμόδια
τα ειρηνοδικεία ή τα μονομελή πρωτοδικεία.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει
ότι στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου υπάγονται α)
όλες οι ιδιωτικές διαφορές που είναι δεκτικές χρηματικής αποτίμησης με αντικείμενο αξίας άνω των 80.000 ευρώ εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην εξαιρετική
αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου (άρθρο
15 ΚΠολΔ) ή του μονομελούς πρωτοδικείου (άρθρα 16, 17 αρ.2 ΚΠολΔ) και β)
όλες οι ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης ιδιωτικού δικαίου διαφορές που συγχρόνως δεν υπάγονται στην εξαιρετική
αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου (άρθρα 17 αρ.1 ΚΠολΔ).
Ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης διαφορές είναι εκείνες που έχουν
αντικείμενο το οποίο από τη φύση του
δεν έχει χρηματική αξία και αν ακόμη η
απόφαση μπορεί να έχει συνέπειες οικονομικής φύσης.
Στην προκειμένη υπόθεση, με την
υπό κρίση αγωγή η εφεσίβλητη-ενάγουσα
ζήτησε να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των
συμβάσεων πωλήσεως ακινήτων που καταρτίστηκαν με τα αναφερόμενα σε αυτή

συμβόλαια, λόγω πλάνης, άλλως να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των εν λόγω συμβάσεων ως εικονικές, κατά τα εκτιθέμενα
ειδικότερα στην αγωγή.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα
η αγωγή υπάγεται στην αρμοδιότητα του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου, αφού το αντικείμενο της δεν έχει περιουσιακό χαρακτήρα και δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα (βλ. Νίκα, Πολιτική Δικονομία, σελ. 153
αριθ. 55, πρβλ. ΑΠ 137/1971 ΝοΒ 22.926,
ΕφΑθ 9815/2002 ΕλλΔνη 45/203).
Επομένως το πρωτόδικο Δικαστήριο, ήτοι το Μονομελές Πρωτοδικείο
Ηλείας που παρέπεμψε την υπόθεση
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηλείας ως
καθ’ύλην αρμόδιο Δικαστήριο, δεν έσφαλε, γι’αυτό τα αντίθετα υποστηριζόμενα
με τον μοναδικό λόγω της εφέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Κατ’ακολουθίαν των όσων εκτέθηκαν, πρέπει η κρινόμενη έφεση να
απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσία και να
καταδικαστεί ό πρώτος εκκαλών, λόγω
της ήττας του, στα δικαστικά έξοδα της
εφεσίβλητης για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας (άρθρα 176 και 184 ΚΠολΔ),
κατά το διατακτικό.

827/2010
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Λεκέας, Γεράσιμος Παρασκευόπουλος).
Έφεση. Παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση. Μπορεί να γίνει και από δικηγόρο του
παραιτούμενου διάδικου που τον εκπροσωπεί κατά τη συζήτηση και έχει γενική μόνο
πληρεξουσιότητα αφού ειδική πληρεξουσιότητα απαιτείται μόνο για την παραίτηση
από το δικαίωμα άσκησης ειδικού μέσου και όχι από το ένδικο μέσο που έχει ασκηθεί (98 εδ.βΚΠολΔ). Η παραίτηση επιφέρει κατάργηση της δίκης με έκδοση σχετικής
απόφασης και τα έξοδα καταβάλλονται πάντοτε από τον παραιτηθέντα διάδικο. Περιστατικά. Αρμοδιότητες Πολ.Πρωτοδικείου. Αγωγή για ακύρωση σύμβασης πώλησης
ακινήτου λόγω πλάνης αλλιώς λόγω εικονικότητας, υπάγεται στο Πολ.Πρωτοδικείο
γιατί τέτοιες αγωγές είναι ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης.
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Από τις διατάξεις των άρθρων
295 παρ.1 και 297 του ΚΠολΔ, που
εφαρμόζεται και στα ένδικα μέσα κατά
το άρθρο 299 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι η παραίτηση από το δικόγραφο
της έφεσης γίνεται με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου και έχει ως αποτέλεσμα ότι
η έφεση θεωρείται πως δεν ασκήθηκε,
καταργούμενης αυτοδικαίως της σχετικής δίκης (Σαμουήλ, Η Έφεση, 2003
παρ.985, Κονδύλης, παρ. 10 ΙΙ 4 σελ.
105, ΕφΑθ 2645/1986 ΕλλΔνη 27.859,
ΕφΠατρ. 1005/2005 Αχ.Νομ. 22432).
Εξάλλου, από τις διατάξεις των
άρθρων 97 και 98 ΚΠολΔ και κατ’ αντιδιαστολή από την τελευταία προκύπτει ότι
παραίτηση από το ένδικο μέσο της έφεσης μπορεί να γίνει και από το δικηγόρο
του παραιτούμενου διάδικου που τον εκπροσωπεί κατά τη συζήτηση και έχει γενική μόνο πληρεξουσιότητα, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 98 εδ. β΄ ΚΠολΔ, ειδική πληρεξουσιότητα απαιτείται μόνο για
την παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως του ένδικου μέσου και όχι από το
ένδικο μέσο που έχει ασκηθεί (Σαμουήλ,
ό.π., ΕφΑθ 5567/1987 ΕλλΔνη 30.798,
ΕφΑθ 2645/1986 ΕλλΔνη 27.859).
Τέλος, από τις διατάξεις των άρθρων 188 παρ.1, 191 και 192 ΚΠολΔ,
προκύπτει ότι στην περίπτωση της παραίτησης από την έφεση που αποτελεί διαδικαστική πράξη, επαγόμενη όπως προαναφέρθηκε, την κατάργηση της δίκης με
έκδοση σχετικής απόφασης, τα έξοδα
επιβάλλονται, σε βάρος του παραιτούμενου διάδικου (βλ.σχετ.ΑΠ 369/2005 ΕΕΝ
2005.545, ΑΠ 857/2003 ΕλλΔνη 45.108).
Στην προκείμενη υπόθεση, κατά
την εκφώνηση της κρινόμενης έφεσης
κατά της 279/2006 οριστικής απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας ο
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δεύτερος εκκαλών, Π.Θ, εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γ.Λ.
Πριν από την προφορική συζήτηση επί
της ουσίας της υποθέσεως ο παραπάνω δικηγόρος δήλωσε ότι ο δεύτερος εκκαλών παραιτείται από το δικόγραφο της
έφεσης, σύμφωνα με την από 13.9.2009
εξουσιοδότηση-δήλωση παραίτησης που
υπογράφεται από τον τελευταίο, του οποίου το γνήσιο της υπογραφής έχει θεωρηθεί νομίμως και η δήλωση αυτή καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα
πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης.
Ύστερα από τη δήλωση αυτή που
έγινε νομότυπα κατά τον παραπάνω τρόπο ,θεωρείται ως μη ασκηθείσα ως προς
τον δεύτερο ενάγοντα η έφεση και πρέπει να καταργηθεί μεταξύ των παραπάνω διαδίκων η δίκη και να καταδικαστεί
ο παραιτούμενος εκκαλών στα δικαστικά έξοδα για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας της εφεσίβλητης.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 18
παρ.1 ΚΠολΔ, στην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων υπάγονται όλες
οι διαφορές για τις οποίες δεν είναι αρμόδια τα ειρηνοδικεία ή τα μονομελή πρωτοδικεία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι
στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου υπάγονται α) όλες οι ιδιωτικές διαφορές που είναι δεκτικές χρηματικής αποτίμησης με αντικείμενο αξίας άνω
των 80.000 ευρώ εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου (άρθρο 15ΚΠολΔ) ή του μονομελούς πρωτοδικείου (άρθρα 16, 17 αρ.2
ΚΠολΔ) και β)όλες οι ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης ιδιωτικού δικαίου διαφορές
που συγχρόνως δεν υπάγονται στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου (άρθρα 17 αρ.1 ΚΠολΔ).
Ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης διαφορές είναι εκείνες που έχουν αντικείμενο το οποίο από τη φύση του δεν έχει
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χρηματική αξία και αν ακόμη η απόφαση
μπορεί να έχει συνέπειες οικονομικής φύσης. Στην προκείμενη υπόθεση, με την
υπό κρίση αγωγή η εφεσίβλητη-ενάγουσα
ζήτησε να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των
συμβάσεων πωλήσεως ακινήτων που καταρτίστηκαν με τα αναφερόμενα σε αυτή
συμβόλαια, λόγω πλάνης, άλλως να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των εν λόγω συμβάσεων ως εικονικές, κατά τα εκτιθέμενα
ειδικότερα στην αγωγή.
Με αυτό τα περιεχόμενο και αίτημα
η αγωγή υπάγεται στην αρμοδιότητα του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου, αφού το αντικείμενο της δεν έχει περιουσιακό χαρακτήρα και δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα (βλ. Νίκα, Πολιτική Δικονομία, σελ.153

αριθ.55, πρβλ. ΑΠ 137/1971 ΝοΒ 22.926,
ΕφΑθ 9815/2002 ΕλλΔνη 45.203).
Επομένως το πρωτόδικο Δικαστήριο, ήτοι το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας που παρέπεμψε την υπόθεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηλείας ως καθ’ύλην
αρμόδιο Δικαστήριο, δεν έσφαλε γι’αυτό
τα αντίθετα υποστηριζόμενα με τον μοναδικό λόγο της εφέσεως είναι απορριπτέα
ως αβάσιμα. Κατ’ ακολουθίαν των όσων
εκτέθηκαν, πρέπει η κρινόμενη έφεση να
απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσία και να
καταδικαστεί ο πρώτος εκκαλών, λόγω
της ήττας του, στα δικαστικά έξοδα της
εφεσίβλητης για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας (άρθρα 176 και 183 ΚΠολΔ),
κατά το διατακτικό.

840/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Δελημήτσος, Χριστόφορος Παλιογιώργος).
Παραγραφή. Διακοπή με την έγερση της αγωγής. Απόρριψη της αγωγής για τυπικούς
λόγους. Επανέγερση της αγωγής μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την τελεσιδικία
της απορριπτικής απόφασης. Ο ενάγων προτείνει την αντένσταση της παραγραφής
(263ΑΚ). Για την πληρότητα της αντενστάσεως αυτής και το παραδεκτό της πρέπει
κατά την πρώτη συζήτηση στον πρώτο βαθμό να προταθούν από τον αντενιστάμενο
ενάγοντα τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν αληθινά, επιφέρουν τη διακοπή της παραγραφής και συγχρόνως να διατυπώνεται αίτημα περί απορρίψεως της
ενστάσεως περί παραγραφής. Περιστατικά.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 261 και 263 προκύπτει ότι
η παραγραφή διακόπτεται με την έγερση
της αγωγής και, εάν η αγωγή απορριφθεί
τελεσιδίκως για λόγους μη ουσιαστικούς
και ο δικαιούχος μέσα σε έξι (6) μήνες
από την τελεσιδικία της απόφασης εγείρει και πάλι αγωγή με την ίδια ιστορική
και νομική αιτία από τα ίδια αντικείμενο
και αίτημα, η παραγραφή θεωρείται ότι
έχει διακοπεί με την έγερση της πρώτης

αγωγής, που απορρίφθηκε ως αόριστη.
Ο ενάγων, δικαιούχος της απαίτησης, προς αντίκρουση της ενστάσεως του
εναγομένου περί παραγραφής της αξιώσεως του, δύναται να προτείνει τον ισχυρισμό (αντένσταση) περί διακοπής της
παραγραφής με την έγερση της αγωγής.
Για την πληρότητα της αντενστάσεως αυτής και το παραδεκτό της πρέπει
κατά την πρώτη σε πρώτο βαθμό συζήτηση της υποθέσεως να προταθούν από
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τον αντενιστάμενο ενάγοντα τα πραγματικά περιστατικά, που αν αποδειχθούν αληθινά, επιφέρουν τη διακοπή της παραγραφής, και συγχρόνως να διατυπώνεται αίτημα περί απορρίψεως της ενστάσεως
περί παραγραφής (άρθρα 262 §1, 269 §1
ΚΠολΔ-βλ. ΑΠ 624/2003 ΕλΔνη 44.1353).
Με την υπό κρίση (από 14-72004) αγωγή του ο ενάγων εκθέτει ότι,
στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας, επώλησε και παρέδωσε στον
πρώτο εναγόμενο που ασχολούνταν με
εμπόριο οικοδομικών υλικών και ελαστικών, διατηρώντας προς τούτο επιχείρηση στο Αγρίνιο, τις αναφερόμενες σ’αυτήν
ποσότητες ηλεκτροδίων αντί συνολικού
τιμήματος ,μαζί με το ΦΠΑ, 20.378.919
δρχ. και ήδη 59.800,20 ευρώ. Ότι προς
εξόφληση του τιμήματος ο πρώτος εναγόμενος εξέδωσε-σε διαταγή του- τις αναφερόμενες σ’ αυτήν τραπεζικές επιταγές, οι
οποίες όμως ήσαν ακάλυπτες, εν γνώσει
του ότι δεν υπήρχαν αντίστοιχα κεφάλαια
στην πληρώτρια Τράπεζα κατά το χρόνο της έκδοσης και της πληρωμής τους.
Ότι περαιτέρω ο πρώτος εναγόμενος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος
και ο τέταρτος εναγόμενος, με τον οποίο
συνεργάζονταν, παράνομο περιουσιακό
όφελος, σε συνεννόηση και συμπαιγνία
μαζί του, επώλησε στη δεύτερη εναγομένη ομόρρυθμη εταιρία (μέλος της οποίας είναι ο τέταρτος εναγόμενος), ένα
τμήμα, από 7.235 κιλά ηλεκτρόδια, των
αγορασθέντων ως άνω εμπορευμάτων,
σε τιμή κάτω του κόστους και στη συνέχεια πώλησε και τα υπόλοιπα αγορασθέντα εμπορεύματα στους λοιπούς εναγομένους, προκειμένου να αποτρέψει την
ικανοποίηση της ως άνω απαίτησης του
ενάγοντος, αφού η υπόλοιπη περιουσία
του πρώτου εναγομένου δεν επαρκεί για
την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής,
γεγονός που γνώριζαν τόσο ο τέταρτος,

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

όσο και η τρίτη των εναγομένων. Ότι μεταξύ των εναγομένων υπήρξε συνεννόηση και μεθοδευμένος προσχεδιασμός
που αποσκοπούσε στην εξαπάτησή του.
Με βάση δε τα ανωτέρω ζητεί να
υποχρεωθεί ο καθένας από τους εναγομένους, λόγω αδικοπραξίας, να του καταβάλουν, τα φυσικά μάλιστα πρόσωπα και με προσωπική κράτησή τους,
το ποσό των 59.800,20 ευρώ ως αποζημίωσή του, καθώς και το ποσό των
14.673,51 ευρώ ως χρηματική ικανοποίησή του λόγω ηθικής βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση προηγούμενης
(υπ’ αρ. 41318/1997) αγωγής του, άλλως από την επίδοση της ένδικης αγωγής μέχρις εξοφλήσεως.
Κατ’ αρχήν η αγωγή του εκκαλούντος παραπέμφθηκε με την υπ’ αρ.
101/2005 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αγρινίου για να εκδικασθεί
ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
ως καθύλη αρμόδιου. Το δε τελευταίο,
κατά παραδοχή της σχετικώς νομοτύπως
προβληθείσας ενστάσεως των ενώπιον
του παρόντων εναγομένων, έκρινε ότι η
αγωγική αξίωση έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 937 § Ι
σε συνδ. με 247 και 251 ΑΚ.
Και τούτο διότι ενώ η φερόμενη ως
αδικοπραξία, που αποτελεί και ποινικώς
κολάσιμη πράξη, η παραγραφή της οποίας δεν είναι μεγαλύτερη της πενταετίας
(άρθρ. 937 § 2 ίδιου κώδικα), φέρεται ότι
τελέσθηκε εντός του έτους 1996, η υπό
κρίση αγωγή ασκήθηκε στις 14-7-2004.
Στην ίδια δε παραγραφή υπάγεται
και η από το άρθρο 932 απαίτηση χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης
(ΑΠ 779/2002 ΕΔνη 43.1690, βλ. και Γεωργιάδη - Σταθόπουλο, Αστικός Κώδικας,
ερμηνεία κατ’ άρθρο σελ. 831). Αφετέρου,
κατά της ενστάσεως αυτής, ουδεμία αντένσταση (λ.χ. περί διακοπής της παραγρα-
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φής) προβλήθηκε, σύμφωνα με όσα στη
μείζονα σκέψη της παρούσας εκτέθηκαν.
Κατ’ ακολουθία ορθώς έγινε δεκτή
η συγκεκριμένη ένσταση από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και απορρίφθηκε η
αγωγή, πλην όμως μόνον όσον αφορά
τους παρόντες και κατά την ενώπιον του
δίκη, δεύτερη έως και τέταρτο των εναγομένων (ενισταμένων). Απορριπτέος κρίνεται δε εν προκειμένω ο περί διακοπής
της παραγραφής με έγερση προηγούμενης αγωγής, ισχυρισμός που προβάλλεται με την έφεση του ενάγοντος, καθόσον αυτός ουδόλως προέβαλε πρωτοδίκως τα απαιτούμενα προς θεμελίωση
της αντένστασης στοιχεία, που μνημονεύονται στην αρχή της παρούσας. Ούτε
με δήλωσή του στα πρακτικά, όπου αναφέρεται μόνον γενική άρνηση των ισχυρισμών - ενστάσεων των εναγομένων,
ούτε καν με τις προτάσεις του, προέβαλε αίτημα απόρριψης της ένστασης βά-

σει σχετικής αντενστάσεώς του περί διακοπής της παραγραφής.
Στη δε ένδικη αγωγή του μνημονεύει, και μόνον στο αιτητικό της καθώς
προεκτέθηκε, για το νομιμότοκο της καταβολής του αιτουμένου ποσού, τον
αριθμό/χρονολογία καταθέσεως προηγουμένης αγωγής του (1997), χωρίς
οποιοδήποτε στοιχείο για το περιεχόμενο ή την τύχη της.
Άλλωστε, ο ισχυρισμός ότι η παραγραφή των αξιώσεων διαδίκου (937
ΑΚ) είχε διακοπεί με προηγούμενη αγωγή του, είναι απαράδεκτος προβαλλόμενος από τον εκκαλούντα για πρώτη φορά
με την έφεσή του, βάσει του άρθρου 527
ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 1242/2008 ΤΝΠ ΔΣΑ).
Πρέπει επομένως να απορριφθεί
η κρινομένη έφεση, ως ουσιαστικά αβάσιμη, καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά των
δεύτερης, τρίτης και τετάρτου των εναγομένων.

863/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αθηνά Τάσσου-Τζουμερκιώτη, Αντώνιος Γρίβας).
Διόρθωση αποφάσεως (315 ΚΠολΔ). Απαράδεκτη σε μη κλήτευση των διαδίκων εκτός
αν η διόρθωση δεν έχει έννομη συνέπεια για τον κληθέντα ή μη κλητευθέντα διάδικο
και μη παρισταμένο. Η κλήση πρέπει να επιδίδεται στον ίδιο τον διάδικο και όχι στον
πληρεξούσιο δικηγόρο στον οποίο επιδίδεται μόνο η οριστική απόφαση. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 315 ΚΠολΔ, 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.
Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 318 του ίδιου κώδικα, η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται κατά τη διαδι-

κασία με την οποίαν εκδόθηκε η απόφαση που διορθώνεται ή ερμηνεύεται και
αφού κληθούν οκτώ τουλάχιστον ημέρες
πριν τη συζήτηση όλοι οι διάδικοι που
αναφέρονται στην απόφαση. Αν τη διόρθωση την προκαλεί το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, η κλήση των διαδίκων γίνεται με την επιμέλεια της γραμματείας του
δικαστηρίου [παρ.1]. Αν κατά τη συζήτηση της αίτησης δεν εμφανίζεται κάποιος
διάδικος που κλητεύθηκε νόμιμα, η δια-
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δικασία προχωρεί σαν να ήσαν παρόντες
όλοι οι διάδικοι και, αν δεν κλητεύθηκε νόμιμα, η συζήτηση αναβάλλεται και το δικαστήριο διατάζει να κλητευθεί [παρ.2].
Έτσι, για την έγκυρη συζήτηση της
αίτησης διόρθωσης οριστικής απόφασης,
σε περίπτωση που απουσιάζει κάποιος
από τους διάδικους ή και όλοι οι διάδικοι
είναι αναγκαίο να έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των διαδίκων που απουσιάζουν και δεν επιτρέπεται η αντ’ αυτών κλήτευση των πληρεξουσίων δικηγόρων που παραστάθηκαν
ως πληρεξούσιοι στη δίκη, στην οποίαν
εκδόθηκε η προς διόρθωση απόφαση,
γιατί η πληρεξουσιότητα αυτών έχει παύσει από την έκδοση της ως άνω απόφασης και την περάτωση με αυτήν της δίκης, καθώς και η εξουσία τους ως αντικλήτων, η οποία υφίσταται μόνον για την
επίδοση σ’ αυτούς και της οριστικής απόφασης, όχι όμως και της αίτησης προς διόρθωση της απόφασης, αφού η αίτηση
αυτή ανοίγει νέα αυτοτελή δίκη για την
οποίαν δεν υφίσταται πληρεξουσιότητα
ή εξουσία του αντικλήτου[ΑΠ 1665/2006
«ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 788/87 Δ. 19.870, ΕΕΝ
1988.318, ΕΑ 9489/91 ΝοΒ 40, 57].
Ενόψει όμως του σκοπού της
κλήτευσης των διαδίκων, η οποία αποτελεί ειδικότερη εφαρμογή της αρχής της
εκατέρωθεν ακροάσεως, που συνίσταται
στην παροχή ευχέρειας στους διαδίκους
να διατυπώσουν τις θέσεις τους, εφόσον η διόρθωση ή ερμηνεία θίγει έννομα συμφέροντα τους, μπορεί να χωρήσει συζήτηση και χωρίς την κλήτευση και
παρουσία διαδίκου, εφόσον ο διάδικος
που δεν κλητεύθηκε καθόλου ή νομίμως
και δεν παρέστη δεν έχει έννομο συμφέρον από την επιδιωκόμενη διόρθωση ή
ερμηνεία της απόφασης ή των πρακτικών, αν δεν επηρεάζεται με τη ζητούμενη διόρθωση η έκταση της δεσμευτικό-
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τητας της απόφασης και οι συνέπειες αυτής, όπως πχ αν πρόκειται για διόρθωση ονόματος δικαστή, του γραμματέως,
πληρεξούσιου δικηγόρου, χρονολογίας
συνεδρίασης κ.ά., χωρίς στην περίπτωση αυτήν να παραβιάζεται η αρχή της
εκατέρωθεν ακροάσεως, γιατί αυτή συναρτάται με την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, στη διασφάλιση του οποίου αποβλέπει η τήρηση τους [βλ.Β.Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ, ερμην. σχόλια άρθρου 318].
Στην προκειμένη περίπτωση,
μετά την έκδοση και δημοσίευση της
114/2006 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, διαπιστώθηκε ότι κατά την καθαρογραφή της,
από παραδρομή παρεισέφρησε το σκεπτικό και διατακτικό άλλης υποθέσεως,
άσχετης με το αντικείμενο της δίκης, που
ανοίχθηκε με την από 28-4-2005 αγωγή
[αρ. κατ. ΤΜ 64/2005], οπότε ορίσθηκε
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο δικάσιμος για τη διόρθωση αυτής, διατάχθηκε δε παράλληλα η κλήτευση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων προ
εικοσιτετραώρου από την ανωτέρω δικάσιμο, με επιμέλεια της γραμματείας.
Οι τελευταίοι πράγματι κλητεύθηκαν, όπως προκύπτει από τα σχετικά από
24-8-2007 αποδεικτικά επιδόσεως της αρμόδιας δικαστικής γραμματέως. Η υπόθεση, συζητήθηκε κατά τη μετ’ αναβολή δικάσιμο της 6-9-2007, χωρίς την παρουσία των προαναφερθέντων πληρεξουσίων δικηγόρων ή των διαδίκων και εκδόθηκε ερήμην των τελευταίων η 11/2008 απόφαση, με την οποίαν αντικαταστάθηκε το
σκεπτικό και διατακτικό της 114/2006 οριστικής αποφάσεως του ως άνω δικαστηρίου, σύμφωνα με το σχέδιο του Δικαστού.
Από τη μη κλήτευση στην προκειμένη υπόθεση των διαδίκων, αλλά των
πληρεξουσίων δικηγόρων τους [ των
οποίων η πληρεξουσιότητα είχε ήδη παύ-
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σει από την έκδοση της 114/2006 οριστικής αποφάσεως] και την εν συνεχεία εισαγωγή προς συζήτηση της πράξεως του
δικαστή για τη διόρθωση αυτής, ερήμην
των διαδίκων, δεν προκλήθηκε παραβίαση της αρχής της εκατέρωθεν ακροάσεως, αφού οι διάδικοί δεν είχαν έννομο
συμφέρον από τη διόρθωση της εκκαλουμένης αποφάσεως, της οποίας το περιεχόμενο καμία σχέση δεν είχε με την από

28-4-2005 αγωγή και το κρίσιμο γι’αυτούς
θέμα της κυριότητας του αναφερομένου
σ’αυτήν ακινήτου, ούτε επηρεάσθηκε με
αυτήν η έκταση της δεσμευτικότητας της
και οι συνέπειες της, αλλά ούτε υπέστησαν βλάβη από αυτήν. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ουσίαν ο σχετικός λόγος της εφέσεως, με
τον οποίον υποστηρίζονται τα αντίθετα.

877/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου -Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης, Γεώργιος Πολυχρονόπουλος).
Έφεση. Κατάθεσή της στη γραμματεία του Μον.Πρωτοδικείου ενώ έπρεπε να κατατεθεί
στη γραμματεία του Πολ.Πρωτοδικείου. Η έφεση είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται.

Όπως προκύπτει από τη πράξη κατάθεσης του δικογράφου της έφεσης, αυτή
κατατέθηκε στη Γραμματεία του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ηλείας στις 4.1.2006 όπως βεβαιώνει η Γραμματέας και όχι στη γραμματεία
του Δικαστηρίου που εξέδωσε την εκκαλουμένη απόφαση, ήτοι στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας.

Συνεπώς, αφού δεν τηρήθηκαν οι
νόμιμες διατυπώσεις καταθέσεως, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην αρχή
της παρούσας, η έφεση πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 532ΚΠολΔ) και κατά τη βάσιμη αιτίαση που προβάλλουν οι εφεσίβλητοι με τις προτάσεις τους.

907/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Διονύσιος Ζαχαρόπουλος).
Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης. Παράπονα ανακόπτοντα ότι εσφαλμένα προαφαιρέθηκαν από το εκπληστηρίασμα έξοδα από τον πίνακα εξόδων του δικ.επιμελητή που δεν είναι νόμιμα, υπαρκτά ή υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Σ΄ αυτή την περίπτωση η ανακοπή πρέπει να απευθύνεται κατά του δικαστικού
επιμελητή. Ενώ αν με την ανακοπή αμφισβητείται μόνο αν τα έξοδα του επιμελητή έγιναν
προς το συμφέρον όλων, τότε η ανακοπή απευθύνεται κατά του επισπεύδοντα δανειστή.

Ο ανακόπτων αναγγελθείς δανειστής μπορεί να προσβάλλει τον πίνακα

κατατάξεως και όταν ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος κατά την εκκαθάριση
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με τον πίνακα των εξόδων του δικαστικού
επιμελητή, εσφαλμένα αφαιρεί ορισμένο ποσό πλειστηριάσματος προς κάλυψη τούτων, εφόσον θίγονται με την κατ’
αυτόν τον τρόπο γενόμενη μείωση του
πλειστηριάσματος τα έννομα συμφέροντα του, με την κατάταξη άλλου δανειστή
ή τη μη προσήκουσα κατάταξη αυτού.
Στην περίπτωση κατά την οποία
ο ανακόπτων επικαλείται ότι εσφαλμένα
προαφαιρέθηκαν από το πλειστηρίασμα
έξοδα του καταταγέντος στον πίνακα γι’
αυτά δικαστικού επιμελητή, τα οποία δεν
είναι νόμιμα και υπαρκτά ή υπερβαίνουν
τα καθοριζόμενα από τις οικείες υπουρ-

γικές αποφάσεις ποσά αμοιβής των δικαστικών επιμελητών, η ανακοπή πρέπει να απευθύνεται κατά του δικαστικού
επιμελητή, ο οποίος και μόνον νομιμοποιείται παθητικά.
Ενώ, αν με την ανακοπή δεν αμφισβητείται η διενέργεια των πράξεων
εκτελέσεως που έκανε ο δικαστικός επιμελητής αλλά το αν έγιναν προς το συμφέρον όλων των δανειστών και είναι,
υπό την έννοια αυτή, έξοδα εκτελέσεως,
τότε νομιμοποιείται παθητικά ως καθού η
ανακοπή μόνο ο επισπεύδων δανειστής
(ΑΠ 1774/2007 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ, Εφ.Θεσ.
670/2009 ΕΦΑΔ 2009.837).

982/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Ανδρονόπουλος, Φοίβος Ράγκος).
Οριστική απόφαση. Αντικειμενική σώρευση αιτήσεων παροχής έννομης προστασίας στον ίδιο ενάγοντα κατά του ίδιου εναγομένου σε ένα δικόγραφο. Η απόφαση που
περατώνει τη δίκη ως προς μια αίτηση χωρίς να αποφαίνεται οριστικώς ως προς την
άλλη δεν υπόκειται σε προσβολή με τα ένδικα μέσα της έφεσης και αντέφεσης ιδίως
όταν οι υποβληθείσες αιτήσεις τελούν μεταξύ τους σε σχέση εξαρτήσεως. Έννοια της
οριστικής αποφάσεως. Αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο και με αυτή
απεκδύεται το δικαστήριο από κάθε εξουσία του ως προς το σχετικό κεφάλαιο της
αγωγής ή ανταγωγής. Εκείνη όμως που απορρίπτει κάποια ένσταση του εναγομένου
ή του ενάγοντος ή του αντεναγομένου και διατάσσει αποδείξεις για την αγωγή ή την
ανταγωγή, δεν είναι οριστική και μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο. Περιστατικά. Αίτηση αναβολής της συζητήσεως απορρίπτεται αν η αναίρεση είναι απαράδεκτη γιατί οι ενστάσεις του εναγομένου δεν είναι οριστικές και μπορεί να ανακληθούν.

Aπό τις ταυτόσημες διατάξεις των
άρθρων 513 §1 β και 553 § 1 β ΚΠολΔ
προκύπτει ότι τα ένδικα μέσα της εφέσεως και της αναιρέσεως συγχωρούνται μόνο κατά οριστικών αποφάσεων
που περατώνουν όλη τη δίκη ή μόνο την
δίκη για την αγωγή ή την ανταγωγή, αν
δε η απόφαση είναι κατά ένα μέρος οριστική δεν επιτρέπεται έφεση ή αναίρεση

ούτε κατά των οριστικών διατάξεων πριν
εκδοθεί οριστική απόφαση στην δίκη.
Από την διάταξη αυτή σε συνδυασμό και με εκείνη του άρθρου 218§1 του
ίδιου Κώδικα συνάγεται ότι σε περίπτωση αντικειμενικής σωρεύσεως αιτήσεων
παροχής έννομης προστασίας του ιδίου
ενάγοντος κατά του ιδίου εναγομένου σε
ένα δικόγραφο, η απόφαση που περα-
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τώνει την δίκη ως προς μια αίτηση, χωρίς να αποφαίνεται οριστικώς ως προς
την άλλη, δεν υπόκειται σε προσβολή
με τα ως άνω ένδικα μέσα ιδίως όταν οι
υποβληθείσες αξιώσεις τελούν μεταξύ
,τους σε σχέση εξαρτήσεως, ήτοι η μία
είναι παρεπομένη της άλλης και η επίλυση της διαφοράς εξαρτάται από την
επίλυση της άλλης (βλ. ΑΠ 1060/2004
Ελ.Δ/νη 48,122).
Εξάλλου από τις διατάξεις του άρθρου 309 εδαφ. α’ και του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι οριστική απόφαση, που δεν μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο που
την εξέδωσε ‚ είναι εκείνη με την οποία
γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται εν όλω ή εν
μέρει η αγωγή ή η ανταγωγή και γι’ αυτό
απεκδύεται το δικαστήριο αυτό από κάθε
εξουσία του ως προς το σχετικό κεφάλαιο
της αγωγής ή της ανταγωγής, όχι, όμως
και εκείνη, με την οποία απορρίπτεται κάποια ένσταση του εναγομένου ή του αντεναγομένου και τάσσονται αποδείξεις για
την αγωγή ή την ανταγωγή, γιατί με την
απόφαση αυτή, το δικαστήριο δεν απεκδύεται από την εξουσία του επί της υποθέσεως και γι’ αυτό μπορεί να την ανακαλέσει αυτεπαγγέλτως ή με πρόταση
κάποιου διαδίκου σε κάθε στάση της δίκης εωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αγωγής ή της ανταγωγής (βλ.
ΑΠ 1099/1980 ΝοΒ 29,501, ΕφΑθην.
2324/1986 Ελ.Δ/νη 27,1139).
Στην προκειμένη περίπτωση οι
εκκαλούντες-εναγόμενοι, με την από
24.10.2000 έφεσή τους που άσκησαν
κατά της 94/1998 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδος, που είχε εκδοθεί ερήμην του αρχικού εναγομένου δικαιοπαρόχου τους
Γ.Δ, προέβαλαν κυρίως τον ισχυρισμό
περί αποκλειστικής κυριότητας του ανωτέρω δικαιοπαρόχου τους επί των επιδίκων κληρονομιαίων ακινήτων και επι-
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κουρικώς την ένσταση περί καταχρηστικής ασκήσεως του αγωγικού δικαιώματος (ΑΚ 281). Επί της εφέσεως εκδόθηκε η 1067/2002 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου η οποία, αφού δέχθηκε τύποις
και ουσία κατ’ άρθρο 528 ΚΠολΔ την έφεση, εξαφάνισε την εκκαλουμένη και έταξε
αποδείξεις επί της ιστορικής βάσεως των
ανωτέρω ενστάσεων των εναγομένων.
Μετά την διεξαγωγή των αποδείξεων επαναφέρθηκε προς συζήτηση η αγωγή και εκδόθηκε η ανωτέρω
415/2006 απόφαση του Δικαστηρίου
τούτου, η οποία απέρριψε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμες, τις προεκτεθείσες ενστάσεις και διέταξε περαιτέρω την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για το εφικτό
ή μη της αυτούσιας διανομής με βάση
την αξία των διανεμητέων ακινήτων και
των μερίδων των κοινωνών.
Κα τά τ η ς α πο φ ά σ ε ω ς α υ τής άσκησαν οι εναγόμενοι την από
25.9.2006 αίτηση αναιρέσεώς τους για
τους διαλαμβανόμενους σ’ αυτήν λόγους. Ήδη δε με τις προτάσεις τους της
παρούσας συζητήσεως ζητούν : α) να
αναβληθεί κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ η συζήτηση της υποθέσεως μέχρις ότου περατωθεί η δίκη επί της προρρηθείσας αιτήσεως αναιρέσεως και β) να ανακληθεί
η πιο πάνω 415/2006 απόφαση ως προς
τις διατάξεις της που απέρριψαν τις προδιαληφθείσες ενστάσεις τους.
Το Δικαστήριο όμως κρίνει ότι δεν
συντρέχει λόγος αναβολής της συζητήσεως, καθόσον, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, οι διατάξεις της 415/2006 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου με τις
οποίες απορρίφθηκαν οι ενστάσεις των
εναγομένων δεν είναι οριστικές και μπορούν να ανακληθούν και αυτεπαγγέλτως
από το Δικαστήριο, η δε ασκηθείσα αναίρεση είναι, για τους προαναφερόμενους
λόγους, απαράδεκτη.
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985/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θάνος Αμπατζής, Αθανάσιος Μαυρόπουλος,
Γρηγόριος Αλεξόπουλος).
Ειρηνοδικείο. Υπάγονται οι διαφορές από τα άρθρα 1003, 1108 και 1113 ΑΚ στην καθ’
ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου. Αν η αγωγή ασκηθεί ενώπιον του Μον.Πρ. και
ασκηθεί έφεση, η αναρμοδιότητα αυτή δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Η αγωγή, η οποία στηρίζεται στις
διατάξεις των άρθρων 1003, 1008, 1113
ΑΚ υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα
του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας, καθόσον οι
διαφορές από την ΑΚ 1003 υπάγονται
αποκλειστικά στην εξαιρετική καθ’ ύλην
αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 15 αρ.
3ΚΠολΔ και σε αυτό υπάγεται η αρνητική αγωγή του άρθ. 1108 ΑΚ, (βλ.Κ.Παπαδόπουλου Αγωγές Εμπρ.Δικ. τόμος
Β εκδ. 1992 παρ.26 αρ.2 σελ. 72, ΕΑ
3552/1992 ΕλλΔνη 35.442).
Κατ’ εξαίρεση όμως του κανόνα
κατά τον οποίο το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως την καθ’
ύλην αρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η αναρμοδιότητα αυτή δεν
εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στις περιπτώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 47 ΚΠολΔ,

μεταξύ των οποίων ορίζεται ότι η απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου
δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσον για
το λόγο ότι η υπόθεση ανήκει στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, το
οποίο δεν αποκλείει μόνο την άσκηση
εφέσεως εκ μέρους των διαδίκων, αλλά
καθιστά απρόσβλητη την απόφαση του
πρωτοβαθμίου δικαστηρίου για το λόγο
ότι δίκασε αναρμοδίως.
Στις περιπτώσεις αυτές η εξαίρεση από τον άνω κανόνα δικαιολογείται
διότι εφόσον η διαφορά κρίθηκε από το
ανώτερο δικαστήριο που παρέχει περισσότερες εγγυήσεις ως προς την ορθότητα της αποφάνσεως θα ήταν άσκοπη η εξαφάνιση της απόφασης με σκοπό
την παραπομπή της υπόθεσης στο καθ’
ύλην κατώτερο δικαστήριο (βλ. Σ.Σαμουήλ η έφεση εκδ.Ε αρ.931 σελ.354).

996/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Μονοκρούσος, Ξανθίππη Παπανικολάου).
Ανακοπή ερημοδικίας. Ανώτερη βία που θεμελιώνει λόγο ανακοπής (551 ΚΠολΔ). Έννοια. Σιωπή του δικηγόρου κατά την εκφώνηση της έφεσης επειδή γνώριζε ότι η ανακοπή είναι αβάσιμη λόγω θανάτου προ της ασκήσεως της ανακοπής από τους αντίδικους του. Περιστατικά.
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Κατά τη διάταξη του άρθρου
501§1 ΚΠολΔ, ανακοπή κατά αποφάσεως που έχει εκδοθεί ερήμην επιτρέπεται να ασκήσει ο διάδικος που δικάσθηκε ερήμην, αν δεν είχε κλητευθεί ο διάδικος ή νομίμως ή εμπροθέσμως για να
παρασταθεί στη συζήτηση ή εάν η δικονομική απουσία του οφείλεται σε λόγο
ανώτερης βίας.
Εξάλλου, ως ανώτερη βία, η συνδρομή της οποίας θεμελιώνει λόγο ανακοπής ερημοδικίας, σύμφωνα με το άρθρο
501 του ΚΠολΔ, νοείται κάθε απρόβλεπτο
και εξαιρετικό γεγονός, είτε αντικειμενικό
είτε σχετικό με το πρόσωπο του διαδίκου,
που δικάστηκε ερήμην, ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου, το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορεί να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και συνέσεως, όπως η διαταγή της Αρχής, ο αποκλεισμός, η αιχμαλωσία, η παρακώλυση
συγκοινωνιών, η παράλειψη των υπαλλήλων της γραμματείας ή του δικαστικού επιμελητή, ο θάνατος ή η αιφνίδια ασθένεια
του πληρεξουσίου δικηγόρου του διαδίκου
και η εξ αυτής αδυναμία ειδοποιήσεως.
Ενώ, όμως, για το διάδικο είναι
εύλογο το να χρησιμοποιηθούν υποκειμενικά κριτήρια, δηλ. τα στοιχεία της
προσωπικότητας του, για το δικηγόρο
πρέπει να ληφθούν υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, αφού το λειτούργημα που
αυτός ασκεί, απαιτεί την προσήκουσα
εκπλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων ακόμη και από τον μέσο νομικό συμπαραστάτη (Γ. Διαμαντόπουλου
«Η ανώτερη βία ως λόγος ερημοδικίας»
(1997) αρ. 11 2 σελ. 38 επ., 62 επ. και
72 επ. όπου λοιπές παραπομπές, Βαθρακοκοίλη «ΕρμΚΠολΔ» άρθρο 501
αρ. 13, Ελ 4248/2006 ΕλΔ 2007.221, Ελ
2375/1995 ΕλΔ 37.1384).
…Στη συνέχεια, τόσο oι ενάγοντες
όσο και ο εναγόμενος (ανακόπτων), έγει-
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ραν εφέσεις κατ’ αυτής, οι οποίες, κατόπιν αναβολών αιτήσει του ανακόπτοντος,
ορίσθηκαν να εκδικασθούν κατά τη δικάσιμο της 11ης Οκτωβρίου 2007. Στη δικάσιμο όμως αυτή και κατά την εκφώνηση της εφέσεως του ανακόπτοντος στην
σειρά της (με αριθμό πινακίου ΄73΄), ο
πληρεξούσιος δικηγόρος του, αν και ήταν
παρών, έκρινε ότι δεν έπρεπε να δηλώσει παράσταση, οπότε η υπόθεση συζητήθηκε ερήμην του εκκαλούντος (ανακόπτοντος) και απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη με την υπ’ αρ. 186/2008 απόφαση
του παρόντος Δικαστηρίου.
Βεβαίως το γεγονός τούτο και η
συγκεκριμένη στάση του συνηγόρου,
δεν είναι άμοιρα του ότι η συγκεκριμένη έφεση ασκήθηκε απαραδέκτως κατά
της νεκρής Α.Τ - Α, η οποία, εν γνώσει
του εκκαλούντος - ανακόπτοντος, είχε
ήδη αποβιώσει μετά την έκδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως και από πενταμήνου πριν την κατάθεση της έφεσης, γεγονός που κρίθηκε τελεσιδίκως
με την υπ’ αρ 562/2008 απόφαση του
παρόντος Δικαστηρίου.
Με την τελευταία μάλιστα απορρίφθηκε, για το συγκεκριμένο λόγο, ήτοι
για παράβαση - εν συνδυασμώ - των άρθρων 35 ΑΚ, 313 § 1, 286 επ., 524, 517
και 159 ΚΠολΔ, ετέρα έφεσή του, κατά
της υπ’ αρ. 62/2005 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ζακύνθου, με
την οποία διατάχθηκε, με εν μέρει αποδοχή της από 1.12.2000 αγωγής διανομής, μεταξύ των ιδίων διαδίκων, η δια
πλειστηριασμού διανομή ορισμένων εκ
των ακινήτων που είχαν κριθεί ως αορίστως περιληφθέντα στην προηγουμένη
(ό.α. 53/2005) απόφασή του.
Σημειωτέον μάλιστα ότι ο ίδιος δικηγόρος του εκκαλούντος, κατά την ίδια
δικάσιμο (11.10.2007), παραστάθηκε και
εκπροσώπησε νομοτύπως τον ανακόπτο-
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ντα, ως εφεσίβλητο, στην αντίθετη έφεση
των Ν.Α και λοιπών εκκαλούντων, κατά της
ιδίας αποφάσεως (53/2005), επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αρ. 242/2008 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, που έκανε δεκτή την έφεση και διέταξε τη διανομή ορισμένων ακόμη εκ των επιδίκων ακινήτων.
Συνεπώς, δεν υφίστατο ανώτερη

βία για τον ανακόπτοντα κατά την συζήτηση της έφεσής του, στις 11 Οκτωβρίου
2007, ήτοι απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο
συμβάν συνεπαγόμενο αντικειμενικώς
την παρακώλυση της εκπροσωπήσεως
του κατά τη συζήτηση εκείνη, σύμφωνα
και με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη.

999/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Δαδακαρίδης, Ελένη Λαλιώτη).
Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Προσβάλλεται όχι η έως τον πλειστηριασμό διαδικασία της εκτέλεσης αλλά η ενώπιον του υπαλλήλου του πλειστηριασμού διαδικασία της κατάταξης η οποία αρχίζει από την αναγγελία συνεχίζεται με την κατάθεση
των εγγράφων και τις τυχόν παρατηρήσεις των δανειστών και λήγει με τη σύνταξη του
πίνακα. Άρα οι λόγοι της ανακοπής είναι δυνατό να στηρίζονται είτε στο ουσιαστικό
δίκαιο και να ανάγονται στη γένεση ή την ύπαρξη της απαίτησης του καθού η ανακοπή, η οποία έχει αναγγελθεί είτε στο δικονομικό δίκαιο και να αναφέρονται στον προνομιακό χαρακτήρα της απαίτησης και την τάξη της κατάταξης. Πωλητές αγροτικών
προϊόντων. Οι αγρότες- πιστωτές και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί κατατάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 974 παρ. 4 ΚΠολΔ. Ο περιορισμός του άρθρου 933 παρ.4 ΚΠολΔ
ως προς την απόδειξη των ισχυρισμών που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης,
που πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως - «παραχρήμα» και προβάλλονται μεταξύ δανειστών, ισχύει και στην ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 972 παρ.1 και 974 έως 979
ΚΠολΔ προκύπτει ότι με την ανακοπή
που ασκείται κατά του πίνακα κατάταξης
προσβάλλεται όχι η έως τον πλειστηριασμό διαδικασία της εκτέλεσης αλλά η
ενώπιον του υπαλλήλου του πλειστηριασμού διαδικασία της κατάταξης, η οποία
αρχίζει από την αναγγελία συνεχίζεται
με την κατάθεση των εγγράφων και τις
τυχόν παρατηρήσεις των δανειστών και
λήγει με τη σύνταξη του πίνακα.
Συνεπώς, οι λόγοι της ανακοπής,
δηλαδή τα παράπονα του ανακόπτοντος
για την ορθότητα του πίνακα κατάταξης,

είναι δυνατό να στηρίζονται είτε στο ουσιαστικό δίκαιο και να ανάγονται στη γένεση ή την ύπαρξη της απαίτησης του
καθού η ανακοπή, η οποία έχει αναγγελθεί, είτε στο δικονομικό δίκαιο και να
αναφέρονται στον προνομιακό χαρακτήρα της απαίτησης και την τάξη της κατάταξης (ΑΠ 1355/1998 ΕλλΔνη 40.287,
ΑΠ 489/1989 ΕλλΔνη 31.1438, ΕφΑθ
8234/2000 ΕλλΔνη 43.1466, ΕφΑθ
910/2004 ΕλλΔνη 46.531).
Αναφορικά με το βάρος της απόδειξης, αν ο λόγος της ανακοπής συνιστά ισχυρισμό θεμελιωτικό της απαίτησης του ανακόπτοντος ή του προνομίου
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της, ο ανακόπτων βαρύνεται με την απόδειξη των πραγματικών γεγονότων που
θεμελιώνουν την απαίτηση ή το προνόμιο‚ ενώ, αν συνιστά άρνηση της απαίτησης του καθού που έχει καταταγεί ή τον
χαρακτήρα της ως προνομιακής, ο καθού η ανακοπή έχει το βάρος να επικαλεσθεί με τις προτάσεις του και να αποδείξει τα πραγματικά της απαίτησής του
περιστατικά ή του προνομίου της.
Σε περίπτωση που οι ισχυρισμοί
του ανακόπτοντος συνιστούν καταλυτικές,
καταργητικές ή αποσβεστικές της απαίτησης του καθού η ανακοπή ενστάσεις, στον
ανακόπτοντα ανήκει το βάρος της επίκλησης και της απόδειξης των πραγματικών
που θεμελιώνουν τους αυτοτελείς (ΑΠ
404/2003 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1666/2003
ΧΡΙΔ 2004.346, ΕφΑθ 8234/2000 ό.π.,
ΕφΑθ 4919/2008 ΕλλΔνη 2009.562).
Εξάλλου, ενόψει της παραπομπής
από το άρθρο 979 παρ. 2 στο άρθρο 933
ΚΠολΔ, ισχύει και στη δίκη της ανακοπής
κατά του πίνακα κατάταξης ο από το άρθρο 933 παρ.4 του ίδιου Κώδικα περιορισμός ως προς την απόδειξη των ισχυ-

ρισμών που αφορούν την απόσβεση της
απαίτησης, οι οποίοι πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως «παραχρήμα», και αν
αυτοί προβάλλονται μεταξύ δανειστών,
αλλιώς απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι (ΑΠ 1924/2008 ΤΝΠ
ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 8234/2000 ό.π).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 975
αρ. 4 ΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με τη
διάταξη του άρθρου 4 παρ.17 του Ν.
2298/1995 και ισχύει από 4.4.1995,
στην τέταρτη σειρά, μετά την αφαίρεση
των εξόδων της εκτέλεσης, κατατάσσονται «οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων ‚ αν προέκυψαν κατά
τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης».
Ως ημέρα πλειστηριασμού, κατά
την αληθή έννοια της ανωτέρω διατάξεως, είναι εκείνη που ορίσθηκε το πρώτο
για τη διενέργειά του και όχι εκείνη, κατά
την οποία έγινε ο πλειστηριασμός (ΑΠ
1340/2004 ΕλλΔνη 2005.1433).

1011/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Διονύσιος Παλλαδινός-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρήστος Μούλιας, Γεώργιος Κουκούλης).
Εκούσια δικαιοδοσία. Ποιοί νομιμοποιούνται να ασκήσουν έφεση. Δεν απαιτείται ύπαρξη έννομου συμφέροντος για την άσκηση εφέσεως και είναι επιτρεπτή η άσκησή της
και στο διάδικο που νίκησε πρωτόδικα. Εκκαθάριση εταιρείας. Αντικατάσταση του εκκαθαριστή. Προτεινόμενοι λόγοι. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 761
ΚΠολΔ επί υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας έφεση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν και αν νίκησαν ο αιτών εκείνος κατά
του οποίου είχε στραφεί η αίτηση, εκείνοι
του άσκησαν κύρια και πρόσθετη παρέμ-

βαση, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί
τους καθώς και ο εισαγγελέας Πρωτοδικών. Η διάταξη αυτή δεν θέτει ως προϋπόθεση για την άσκηση έφεσης από το
διάδικο που νίκησε την ύπαρξη εννόμου
συμφέροντος αυτού.
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Επομένως ο διάδικος αυτός που
νίκησε μπορεί να ασκήσει έφεση και χωρίς να έχει έννομο συμφέρον. Αυτό αποτελεί εξαίρεση από το γενικό κανόνα κατά
τον οποίο κάθε διάδικος νομιμοποιείται
να ασκήσει. έφεση τότε μόνο όταν έχει
έννομο συμφέρον (βλ. Κ. Μπέη ΠολΔ
στο άρθρο 516 σελ. 1986).
Στην διαδικασία όμως της εκούσιας δικαιοδοσίας αφού υπάρχει ρητή διάταξη επιτρέπεται και στο διάδικο που νίκησε να ασκήσει έφεση. Η άποψη αυτή,
ενισχύεται και από τη διάταξη του άρθρου 516 παρ. 2 του ΚΠολΔ που επιτρέπει την άσκηση εφέσεως και στο διάδικο που νίκησε εφόσον όμως όπως ρητώς ορίζει έχει έννομο συμφέρον, πράγμα που αν ήθελε ο νομοθέτης θα όριζε
και στη διάταξη του άρθρου 761 (ΕφΑθ.
7430/1999, ΕλλΔνη 1991/175).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 777, 778 ΑΚ και 786
παρ. 3 ΚΠολΔ, συνάγεται α) ότι η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και μετά
τη λύση της, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες και ο σκοπός της εκκαθάρισης, δηλαδή η περαίωση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και ο προσδιορισμός
του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας, ώστε να προπαρασκευαστεί η διανομή μεταξύ των εταίρων, είτε εξωδίκως είτε δικαστικώς (ΑΠ 374/1997 ΕλλΔνη 38/1833), β) ότι το στάδιο της εκκαθάρισης ακολουθεί υποχρεωτικά και
αυτοδικαίως τη λύση της εταιρείας (ΑΠ
120/1998 ΕλλΔνη 39/570), γ) ότι η εκκαθάριση, αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο,
ενεργείται από όλους τους εταίρους μαζί
ή από εκκαθαριστή, που έχει διοριστεί
με ομόφωνη απόφαση όλων, δ) ότι, σε
περίπτωση διαφωνίας, ο εκκαθαριστής
διορίζεται ή αντικαθίσταται από το δικαστήριο με αίτηση του ενός από τους εταίρους και η αντικατάσταση γίνεται μόνο

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

για σπουδαίους λόγους και ε) ότι σπουδαίο λόγο για την αντικατάσταση του
εκκαθαριστή αποτελεί κάθε γεγονός το
οποίο καθιστά αδύνατη ή πολύ δυσχερή
την πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης ή από το οποίο προκύπτει ότι
η διατήρηση του εκκαθαριστή ή των εκκαθαριστών δεν εξασφαλίζει την ομαλή
και απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκκαθάρισης και δημιουργεί φόβους σοβαρών
ζημιών στα συμφέροντα της εταιρείας και
των εταίρων, ώστε η εξακολούθηση της
διαχειριστικής εξουσίας του εκκαθαριστή
να αποβαίνει μη ανεκτή κατά την καλή
συναλλακτική πίστη και τα χρηστά ήθη,
από την πλευρά των εταίρων.
Ειδικότερα, σπουδαίος λόγος
μπορεί να είναι η άσκηση των καθηκόντων του εκκαθαριστή από δόλο ή αμέλεια προς βλάβη των συμφερόντων της
εταιρείας, η πλημμελής ή άπιστη διαχείριση, η απαγόρευση σε κάποιον εταίρο ή τον πληρεξούσιό του να ελέγξει τις
εργασίες της εκκαθάρισης, η εχθρότητα
μεταξύ εκκαθαριστή και κάποιου εταίρου, η άρνηση του εκκαθαριστή να ενημερώσει τον αιτούντα εταίρο ως προς
την πορεία των εργασιών της εκκαθάρισης, ενέργειες από τις οποίες δημιουργήθηκε ένταση και εύλογη αμφιβολία για
την καλή διενέργεια της εκκαθάρισης, η
ύπαρξη διαφωνιών και διενέξεων μεταξύ των υπαρχόντων εκκαθαριστών ή μεταξύ αυτών και των εταίρων, εξαιτίας της
οποίας καθίσταται αδύνατη ή δυσχερής η
πραγματοποίηση του έργου της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας (Εφ.Λαρ.
167/2008, ΕπισκΕΔ 2008/584). Με την
αίτηση αντικατάστασης των εκκαθαριστών δεν είναι αναγκαίο να προτείνονται
συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά και αν
προταθούν δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο
(ΕφΘεσ 3135/1992, Αρμ. 1992/1021).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
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πραγματικά περιστατικά : Με το από
4-8-1976 εταιρικό, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πατρών με αύξοντα αριθμό 542
στις 4- 7-1976, συνεστήθη από τους Χ.Δ
του Α.Γ, Μ. του Δ. και Ν.Γ του Ο. η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Χ.Δ
και Σια ΟΕ», με έδρα την πόλη της Πάτρας και αντικείμενο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων
και ατσαλόμαλλου.
Στις 2-10-1985 η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε στο χωριό Πίσω Συκιά
Κάτω Αχαΐας και από 7-7-2004 εταίροι
είναι οι Γ.Μ, Δ.Δ, καθ’ ων η αίτηση, ήδη
εκκαλούντες εφεσίβλητοι, Α.Δ, αιτών ήδη
εκκαλών, εφεσίβλητος, Ε.Μ, Θ.Δ προσθέτως παρεμβαίνοντες, ήδη εκκαλούντες,
εφεσίβλητοι με ποσοστό συμμετοχής
στα κέρδη και τις ζημιές 30%, 15% 20%,
20%, 15%, αντίστοιχα. Στις 7-7-2007 οι
διάδικοι και συνεταίροι με τροποποίηση
του εταιρικού, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πατρών, με αριθμό 681, συμφώνησαν τη λύση της εταιρείας και τον ορισμό
των εταίρων Γ.Μ και Δ.Δ, καθ’ ων η αίτηση, ήδη εκκαλούντων, εφεσιβλήτων, ως
εκκαθαριστών ενεργούντων από κοινού.
Έκτοτε προέκυψαν διαφωνίες και διενέξεις μεταξύ του αιτούντος, ήδη εκκαλούντος, εφεσίβλητου και των καθ’ ων η αίτηση, εκκαθαριστών.
Ειδικότερα, α) οι καθ’ ων η αίτηση,
ήδη εκκαλούντες εφεσίβλητοι συνέταξαν
με μεγάλη καθυστέρηση ισολογισμό εκκαθάρισης, μετά από πάροδο δεκαέξι μη-
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νών από τη λύση της εταιρείας και υπό
την πίεση της αίτησης που υπέβαλε ο αιτών, ήδη εκκαλών, εφεσίβλητος για την
αντικατάστασή τους, β) καίτοι ο αιτών,
ήδη εκκαλών με έγγραφη πρότασή του
είχε από τη λύση της εταιρείας ενδιαφερθεί για την αγορά ορισμένων μηχανημάτων, υποβάλλοντας πρόταση αγοράς σε
συμφέρουσες τιμές, που πλησίαζαν την
τρέχουσα τιμή πώλησης των μηχανημάτων αυτών, οι καθ’ ων η αίτηση, ήδη εκκαλούντες, εφεσίβλητοι απέφευγαν μέχρι
σήμερα να απαντήσουν και το πρώτον με
την προσθήκη των προτάσεών τους, που
υπέβαλαν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ήτοι μετά την πάροδο δύο ετών,
δηλώνουν ότι αποδέχονται την πρόταση
του αιτούντος, ήδη εκκαλούντος.
Επομένως είναι φανερό ότι συνεπεία της συμπεριφοράς των καθ’ ων η
αίτηση, ήδη εκκαλούντων, εφεσιβλήτων
υπάρχει έντονη καχυποψία μεταξύ αυτών και του αιτούντος, ήδη εκκαλούντος,
εφεσίβλητου, γεγονός που καθιστά δυσχερή την ομαλή και απρόσκοπτη πραγματοποίηση του σκοπού της εκκαθάρισης και συντρέχει σπουδαίος λόγος για
την αντικατάσταση των εκκαθαριστών.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το
οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση
έκρινε ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος
αντικατάστασης των εκκαθαριστών και
διόρισε ως εκκαθαριστές τους Σ.Τ και
Χ.Ν και όχι τους προτεινόμενους από τον
αιτούντα, ήδη εφεσίβλητο, ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και εφάρμοσε το νόμο
και πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι κατ’ ουσίαν οι σχετικοί λόγοι έφεσης.
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7. εμπορικο δικαιο
39/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός-Εισηγητής, Στεφανία Καρατζά, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Σουλτανά-Βαρέση, Παναγιώτα Τζάρου-Δημακοπούλου).
Προσωπική κράτηση κατά εμπόρων. Αν ο έμπορος δεν δύναται να εκπληρώσει συμβατική του υποχρέωση λόγω αδυναμίας δεν προσωποκρατείται (άρθρο 11 διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά δικαιώματα που έγινε νόμος του κράτους με τον ν.2462/1997).Την
αδυναμία προς πληρωμή πρέπει να την ισχυρισθεί και αποδείξει ο εναγόμενος έμπορος,
ο δε ενάγων δανειστής δεν υποχρεούται να κάνει λόγο στην αγωγή του ότι παρόλο που
ο οφειλέτης έχει την ικανότητα να πληρώσει δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Δικαιώματα του κομιστή επιταγής (του ν.5960/1933) να ζητήσει είτε με βάση τη μεταξύ αυτού
και του οφειλέτη σχέση είτε με βάση το αδίκημα που προέρχεται από την έκδοση της επιταγής όταν δεν υπάρχουν κατατειθέμενα κεφάλαια στην τράπεζα. Αν ακολουθήσει την
οδό της αδικοπραξίας, τότε με αγωγή του κατά την τακτική διαδικασία δύναται να ζητήσει
την προσωπική κράτηση του εκδότη της επιταγής. Οπισθογράφηση της επιταγής με μία
από τις τρεις ρήτρες που αναφέρεται στο σώμα της «αξία εις κάλυψη», «προς είσπραξη», «κατά πληρεξουσιότητα». Δεν έχουμε σ’αυτές τις ρήτρες μετάσταση της κυριότητας
του τίτλου αλλά ο κομιστής λόγω πληρεξουσιότητας ασκεί από την επιταγή δικαιώματα
πάντοτε ως εκπρόσωπος του εντολέα και όχι στο δικό του όνομα. Αυτή η λόγω της πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση γίνεται με χρησιμοποίηση μιας από τις πιο πάνω ρήτρες
χωρίς να αποκλείεται όμως και η καλυπτόμενη λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση
που γίνεται βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας χωρίς τη χρήση τύπου, οπότε ο οπισθογράφος
μπορεί να αποδείξει και στη συνέχεια να ασκήσει τα δικαιώματα του. Ο ίδιος ο οπισθογράφος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για ηθική βλάβη από το αδίκημα. Περιστατικά.
Τύχη του ισχυρισμού της εναγομένης ότι δεν τη συνδέει κανένας δεσμός με την ενάγουσα.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1047
παρ.1 του ΚΠολΔ η προσωπική κράτηση διατάσσεται, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, και κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις.
Εξάλλου, με το Ν. 2462/1997 κυρώθηκε το «Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα» που συνάφθηκε μεταξύ των Κρατών μελών του
ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη στις 16-12-1996
και από την επικύρωση του αποτελεί διάταξη κανόνα υπέρτερης νομικής βαθμίδας κατά το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγ-

ματος.. Στο άρθρο 11 του Συμφώνου αυτού ορίζεται ότι «κανείς δεν φυλακίζεται
αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του
να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση».
Η ίδια διατύπωση του κανόνα αυτού δηλώνει λεκτικά και νοηματικά ότι
δεν υπήρξε επιθυμία των συντακτών του
Συμφώνου να καταργήσουν την προσωπική κράτηση, αλλά μόνο να ορίσουν,
ως εξαίρεση, πως σε περίπτωση αδυναμίας δεν πρέπει ο οφειλέτης να προσωποκρατείται για χρέη.
Συνεπώς, το μεν άρθρο 1047
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παρ.1 του ΚΠολΔ εξακολουθεί να προβλέπει την προσωπική κράτηση ως μέσο
αναγκαστικής εκτελέσεως επί εμπόρων
για ενοχικές απαιτήσεις, το δε άρθρο 11
του παραπάνω Συμφώνου εισάγει δικαιοκωλυτικό κανόνα που αποκλείει την
απαγγελία προσωπικής κρατήσεως κατά
εμπόρου για ενοχικές οφειλές, όταν η μη
εξόφληση των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναμία αυτού προς εκπλήρωση.
Από τις παραπάνω διατάξεις δε
συνδυασμό μ’αυτές των άρθρων 216
στοιχ. α΄ και 338 του ΚΠολΔ που ορίζουν
αντίστοιχα ότι κάθε διάδικος βαρύνεται με
την επίκληση και απόδειξη εκείνων των
γεγονότων που δικαιολογούν σύμφωνα
με το νόμο την αξιούμενη απ’ αυτόν δικαστική προστασία, συνάγεται ότι για να
είναι, συνάγεται ότι για να είναι ορισμένη
η αγωγή, με την οποία διώκεται η προσωπική κράτηση εμπόρου για εμπορικές απαιτήσεις, δεν είναι αναγκαίο να διαλαμβάνεται στο δικόγραφο της ότι ο εναγόμενος, παρ’όλο που έχει τη δυνατότητα, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του,
αλλά απόκειται στον εναγόμενο να ισχυριστεί και να αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση
οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναμία του
(ΟλΑΠ 23/2005 ΕλλΔνη 46, 718).
Από την παραπάνω διάταξη του
άρθρου 11 του παραπάνω Συμφώνου
προκύπτει ότι αυτή δεν έχει εφαρμογή για
υποχρέωση από αδικοπραξία, το πεδίο
της οποίας παραμένει ανεπηρέαστο από
την εφαρμογή του νόμου αυτού και εξακολουθούν γι’αυτή τα μέχρι τώρα κρατούντα (ΕΑ 5916/2002 ΕλλΔνη 44,833, ΕΑ
5276/2000 ΕλλΔνη 41, 1682).
Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 79 του Ν.5960/1933 «περί
επιταγής», 914, 297 και 298 του ΑΚ συνάγεται ότι ο εκδότης επιταγής που γνωρίζει
ότι δεν έχει διαθέσιμα κεφάλαια υπέρ του
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κομιστή της κατά το χρόνο της εκδόσεως
ή της πληρωμής και γι’αυτό το λόγο δεν
πληρώθηκε η επιταγή που εμφανίστηκε
εντός της νόμιμης προθεσμίας στην πληρώτρια τράπεζα, ζημιώνει παρά το νόμο,
δηλαδή την παραπάνω διάταξη του άρθρου 79 τον κομιστή της επιταγής, του
οποίου αφορά και το συμφέρον η θέσπιση της διατάξεως και υποχρεώνεται στην
αποκατάσταση της εντεύθεν ζημίας του
(ΕφΠειρ 238/1997 ΕλλΔνη 38, 1634, ΕΑ
3770/1990 ΕλλΔνη 31, 1519).
Η αξίωση αυτή προς αποζημίωση κατά το άρθρο 914 του ΑΚ συρρέει
παράλληλα με την αξίωση από το νόμο
περί επιταγής (άρθρο 40), διότι, όπως γίνεται δεκτό, επί συρροής αξιώσεων από
συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη,
οι οποίες τείνουν στον ίδιο σκοπό, δηλαδή στην ικανοποίηση της ίδιας παροχής, απόκειται στο δικαιούχο να ασκήσει
οποιαδήποτε απ’ αυτές προτιμά, η ικανοποίηση όμως της μιας επιφέρει την απόσβεση και της άλλης, εκτός αν η άλλη
έχει ευρύτερο περιεχόμενο, οπότε σώζεται για το επιπλέον. Με την άσκηση
της αξιώσεως προς αποζημίωση κατά
τις διατάξεις περί αδικοπραξιών παρέχεται στο δικαιούχο κομιστή η ευχέρεια
να ζητήσει ταυτόχρονα κατά την τακτική
διαδικασία και την απαγγελία προσωπικής κρατήσεως κατά του εναγομένου
(ΕφΠειρ 459/1991 ΕλλΔνη 33, 1503).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 23 του
Ν.5960/1933 η οπισθογράφηση μπορεί
να περιέχει τη ρήτρα «αξία εις κάλυψη»,
«προς είσπραξη», «κατά πληρεξουσιότητα» ή κάθε άλλη μνεία που ενέχει απλή
εντολή. Η οπισθογράφηση αυτή, μορφή
της οποίας είναι και η καλυμμένη λόγω
πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση, δεν
επάγεται μετάσταση της κυριότητας του
τίτλου και του δικαιώματος που πηγάζει
απ’αυτόν, αλλά ο κομιστής λόγω πλη-
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ρεξουσιότητας ασκεί τα από την επιταγή δικαιώματα πάντοτε ως αντιπρόσωπος του εντολέα του και όχι στο δικό του
όνομα και ναι μεν η λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση απαιτεί, στην τυπική της μορφή, να σημειώνεται μία από
τις παραπάνω φράσεις πάνω στον τίτλο,
δεν αποκλείεται όμως και η καλυμμένη
λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση που γίνεται βάσει ιδιαίτερης, χωρίς τη
χρήση τύπου, συμφωνίας μεταξύ οπισθογράφου και κομιστή, οπότε ο οπισθογράφος μπορεί να την αποδείξει και στη συνέχεια να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα
του (ΑΠ 280/1997 ΕλλΔνη 39, 107, ΕφΑθ
9166/2000 ΕΕμπΔ 2001, 289).
Επίσης, πλην των δικαιωμάτων
που έχει ο οπισθογράφος επιταγής που
έδωσε εντολή σε άλλον να την εισπράξει
για λογαριασμό του με ιδιαίτερη συμφωνία
(καλυμμένη λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση) από τη σύμβαση της επιταγής νομιμοποιείται επίσης αυτός ο ίδιος ως
αντιπροσωπευόμενος-εντολέας και όχι ο
ως αντιπρόσωπος του καταστάς κομιστής
της να ζητήσει να του επιδικαστεί αποζημίωση κατά του εκδότη της ακάλυπτης επιταγής για το ισόποσο της από την αδικοπραξία σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα
914, 297 του ΑΚ και 79 του Ν.5960/1933,
αφού τελικά αυτός είναι ο άμεσα ζημιούμενος (ΑΠ 157/1994 ΕλλΔνη 36, 1058, ΕφΑθ
9207/1998 ΕλλΔνη 40,1137).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η εναγομένη εξέδωσε εις διαταγήν της ενάγουσας στην Πάτρα στις 23-7-2001 τρεις μεταχρονολογημένες επιταγές της Λαϊκής Τράπεζας. Ειδικότερα, αυτή εξέδωσε: 1) την υπ’αριθμ.
153872 επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως
την 5η -9-2001 για ποσό 2.300.000 δρχ.,
2) την υπ’αριθμ. 153873 επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως την 30η -9-2001 για
ποσό 2.500.000 δρχ. και 3) την υπ’ αριθμ.
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153874 επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως
τη 15η -10-2001 για ποσό 5.500.000 δρχ.,
πληρωτέες με χρέωση του υπ’ αριθμ. 031015-018047-001 λογαριασμού που αυτή
διατηρούσε στην Λαϊκή Τράπεζα.
Από τις παραπάνω επιταγές η
ενάγουσα μεταβίβασε με οπισθογράφηση τις δύο πρώτες στις 5-9-2001 και στις
28-9-2001, αντίστοιχα, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας με την εντολή να τις
εμφανίσει η τελευταία, να τις εισπράξει
για λογαριασμό της και να καταθέσει τα
ποσά των επιταγών αυτών στον τηρούμενο σ’ αυτήν λογαριασμό της.
Η εντολοδόχος τράπεζα εμφάνισε τις παραπάνω επιταγές εμπρόθεσμα
στις 12-9-2001 και στις 3-10-2001, αντίστοιχα, στην πληρώτρια τράπεζα, αλλά
δεν πληρώθηκαν λόγω ελλείψεως διαθέσιμων κεφαλαίων και η μη πληρωμή
της βεβαιώθηκε στο σώμα των επιταγών
αυτών από τους αρμόδιους υπαλλήλους
της πληρώτριας τράπεζας.
Επίσης, η ενάγουσα μεταβίβασε
με οπισθογράφηση την τρίτη επιταγή
στις 3-10-2001 στον υπάλληλο της Ε.Τ
με την εντολή να την εμφανίσει ο τελευταίος και να την εισπράξει για λογαριασμό της. Ο υπάλληλος της ενάγουσας
εμφάνισε την παραπάνω επιταγή εμπρόθεσμα στις 3-10-2001 στην πληρώτρια
τράπεζα, αλλά δεν πληρώθηκε λόγω
ελλείψεως διαθέσιμων κεφαλαίων και η
μη πληρωμή της βεβαιώθηκε στο σώμα
της επιταγής αυτής από τους αρμόδιους
υπαλλήλους της πληρώτριας τράπεζας.
Η εναγομένη γνώριζε ότι κατά το
χρόνο της πραγματικής εκδόσεως των
παραπάνω επιταγών και καθ’όλο το χρονικό διάστημα μέχρι της εμφανίσεως των
επιταγών αυτών προς πληρωμή στην
πληρώτρια τράπεζα δεν υπήρχαν διαθέσιμα στον παραπάνω λογαριασμό της.
Από την παράνομη και υπαίτια
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συμπεριφορά της εναγομένης η ενάγουσα υπέστη ισόποση με το ποσό των παραπάνω επιταγών περιουσιακή ζημία,
δεδομένου ότι με την έκδοση των χωρίς
αντίκρισμα επιταγών επιχειρήθηκε η κάλυψη ισόποσης οφειλής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Α.Δ.Α.Ε.»
προς την ενάγουσα από τη συναλλαγή μεταξύ των δύο αυτών εταιρειών, η
οποία όμως δεν πληρώθηκε ποτέ.
Επομένως, ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι δεν τη συνέδεε με την ενάγουσα εταιρεία καμία εμπορική σχέση, πέρα
από το γεγονός της εκδόσεως των παραπάνω προς εξυπηρέτηση του διαχειριστή
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Δ.Α.Ε»Α.Δ, ο οποίος είναι αδελφός του συζύγου της και ο οποίος ισχυρισμός αποτελεί τον τέταρτο λόγω της
εφέσεως δεν ασκεί καμία έννομη επιρροή
στην προκειμένη υπόθεση και γι’αυτό το
λόγο πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Περαιτέρω, ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι η ενάγουσα εταιρεία δε βρί-

σκεται σε νομική και πραγματική αδυναμία να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση εναντίον της, αφού η τελευταία
έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή
και κατοχή της ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, μάρκας HYUNDAI SONATA,
1800κ.ε., μοντέλο 1995, καθώς επίσης
αυτή είναι κυρία κατά το ½ εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος με στοιχεία Γ-3
του τρίτου ορόφου επιφανείας 117 τ.μ.
και μιας αποθήκης με στοιχεία Υ-7 του
υπογείου που βρίσκονται σε μια πολυκατοικία επί της οδού Συνταγματάρχου
Ζήση 75 στην Πάτρα και ο οποίος ισχυρισμός αποτελεί τον τρίτο λόγο της εφέσεως δεν ασκεί καμία έννομη επιρροή
στην προκειμένη υπόθεση, αφού τα
παραπάνω πραγματικά περιστατικά δε
συνιστούν περιστατικά θεμελιωτικά της
ανυπαίτιας άγνοιας της για την ανυπαρξία διαθέσιμων κεφαλαίων στο λογαριασμό της που τηρούσε στην πληρώτρια
τράπεζα και γι’αυτό το λόγο πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος.

121/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Βγενόπουλος, Παναγιώτης Ανδρονόπουλος).
Εμπορικός αντιπρόσωπος. Λύση της συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος μετά τη λύση της συμβάσεως δικαιούται να λάβει αποζημίωση
εφόσον κατά τη διάρκειά της έφερε νέους πελάτες ή προήγαγε σημαντικά τις υποθέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες και ο εντολέας διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς. Ύψος της αποζημίωσης. Περίπτωση αντιπροσωπείας για ορισμένο χρόνο. Και πάλι δικαιούται να λάβει αποζημίωση ο εμπορικός αντιπρόσωπος εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις του νόμου (π.δ.
219/1991). Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπρόσωπου κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Πότε δεν οφείλεται αποζημίωση. Για τη σύσταση της σύμβασης δεν απαιτείται έγγραφος τύπος και η σύμβαση μπορεί να αποδειχθεί με οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο
και μάρτυρες και δικαστικά τεκμήρια. Επομένως, μοναδικός ή μη αντιπρόσωπος του
νομικού προσώπου δεν μπορεί να εξετασθεί ως μάρτυρας ούτε σε ένορκη βεβαίωση.
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Το άρθρο 9 του π.δ/τος 219/1991,
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ.
249/1993, 88/1994 και 312/1995, ορίζει
τα εξής: «1.α) Ο εμπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται μετά τη λύση της συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας αποζημίωση εάν και εφόσον κατά τη διάρκεια
αυτής έφερε νέους πελάτες ή προήγαγε
σημαντικά τις υποθέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες και ο εντολέας διατηρεί
ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από
τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς.
Στις περιστάσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται επίσης και η εφαρμογή ρήτρας μη ανταγωνισμού με την έννοια του
άρθρου 10 του παρόντος β) Το ποσό
της αποζημιώσεως αυτής δεν μπορεί να
υπερβαίνει ποσό ισοδύναμο με το μέσο
ετήσιο όρο των αμοιβών που εισέπραξε
ο εμπορικός αντιπρόσωπος κατά τα πέντε τελευταία έτη, αν δε η σύμβαση διήρκησε λιγότερο από πέντε έτη, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο
της εν λόγω περιόδου, γ) Η χορήγηση
αυτής της αποζημίωσης δεν στερεί από
τον εμπορικό αντιπρόσωπο την αξίωση
για την ανόρθωση της περαιτέρω ζημίας
την οποία υπέστη όπως ορίζεται από τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα... ».
Από τις αμέσως ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, ότι η αποζημίωση πελατείας είναι μια ιδιόρρυθμη αξίωση αμοιβής, που κινείται μεταξύ δύο ισοδύναμων πόλων, εκείνου της αμοιβής και
εκείνου της επιείκειας, οι οποίοι δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό τους ως ένα
είδος εύλογης ή δίκαιης αποζημιώσεως,
όπως ιδίως φαίνεται και από την άνω διατύπωση του άρθρου 9§1 εδ. α’ του π.δ.
219/1991, όπως το εδ. α’ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7§1 του π.δ. 312/1995.
Το άνω πραγματικό του αρ. 9 θέτει τρεις ισοδύναμες προϋποθέσεις, οι
οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτι-
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κά: η εισφορά νέων πελατών ή η προαγωγή, σημαντικά των υποθέσεων με
τους υπάρχοντες πελάτες από τον εμπορικό αντιπρόσωπο κατά την διάρκεια της
συμβάσεως, β) η διατήρηση ουσιαστικών ωφελειών από τον εντολέα αντιπροσωπευόμενο που προκύπτουν από τις
υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς μετά
την λύση της συμβάσεως και γ) η καταβολή της αποζημιώσεως να είναι «δίκαιη» αν ληφθούν υπόψη όλες οι περιστάσεις καθεμιάς συγκεκριμένης περιπτώσεως και ιδιαίτερα οι προμήθειες
που χάνει ο εμπορικός αντιπρόσωπος
και οι οποίες προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς, αλλά και η
ύπαρξη (ή μη) ρήτρα παραλείψεως ανταγωνισμού. Τις προαναφερόμενες ουσιαστικές προϋποθέσεις γεννήσεως της
απαιτήσεώς του πρέπει να επικαλεσθεί.
για το ορισμένο της αγωγής του (ΚΠολΔ
111§2, 118 περ.4 και 216§1.) και να αποδείξει ο εμπορικός αντιπρόσωπος (βλ.
ΑΠ 1805/2007 Επ.Εμπ.Δικ. 2008 σελ.
54-55, ΑΠ 139/2006 Ελ.Δ/νη 47,754).
Περαιτέρω από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η μοναδική τυπική προϋπόθεση της αποζημιώσεως πελατείας
είναι η λύση της συμβάσεως εμπορικής
αντιπροσωπείας. Η εν λόγω αξίωση δηλαδή γεννάται σε κάθε περίπτωση λύσεως
της συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας, και μάλιστα ανεξάρτητα από το εάν ο
συγκεκριμένος κάθε φορά λόγος λύσεως
ρυθμίζεται από το Π.Δ 219/1991 ή προκύπτει από το κοινό δίκαιο. Επομένως, παρέχεται η αξίωση αποζημιώσεως πελατείας
και σε περίπτωση λύσεως της ορισμένου
χρόνου συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας με την παρέλευση του συμφωνηθέντος χρόνου (βλ. ΑΠ 592/2008 αδημ.).
Εξάλλου κατά την διάταξη του άρθρου 4§1 του π.δ. 219/1991 «ο εμπορικός
αντιπρόσωπος οφείλει κατά την άσκηση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

των δραστηριοτήτων του να μεριμνά για
τα συμφέροντα του αντιπροσωπευομένου και να δρα νόμιμα με βάση την καλή
πίστη. Ιδιαίτερα ο εμπορικός αντιπρόσωπος οφείλει: α) Να ασχολείται με την δέουσα επιμέλεια κατά την διαπραγμάτευση και
ενδεχομένως κατά την σύναψη των πράξεων οι οποίες του έχουν ανατεθεί. β) Να
ανακοινώνει στον αντιπροσωπευόμενο
κάθε αναγκαία πληροφορία που διαθέτει.
γ) Να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις
του αντιπροσωπευόμενου.
Κατά την διάταξη δε της παρ.3 του
άρθρου 9 του ιδίου ως άνω π.δ/τος «Η
αποζημίωση ή η αποκατάσταση της ζημίας, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του παρόντος δεν οφείλεται: α) Όταν ο εντολέας
καταγγείλει την σύμβαση λόγω υπαιτιότητος εμπορικού αντιπροσώπου, η οποία
θα δικαιολογούσε καταγγελία της σύμβασης κατά πάντα χρόνο β)... «Με την διάταξη του άρθρου 8 του ανωτέρω π.δ/
τος ορίζεται ότι: α) για την εφαρμογή του
παρόντος π.δ/τος η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας πρέπει να συνομολογηθεί εγγράφως β) κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να λάβει από
το άλλο, αφού το ζητήσει, ενυπόγραφο
έγγραφο που θα αναφέρει το περιεχόμενο της σύμβασης καθώς και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της. Δεν επιτρέπεται παραίτηση από αυτό το δικαίωμα».
Οι ρυθμίσεις αυτές ως προς τον
τύπο της συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας είναι αντιφατικές, αφού με
την πρώτη απαιτείται έγγραφος τύπος
και με την δεύτερη παρέχεται το δικαίωμα από το οποίο μάλιστα τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να παραιτηθούν, να ζητήσει κάθε μέρος ενυπόγραφο έγγραφο με το περιεχόμενο της συμβάσεως και τις τροποποιήσεις της.
Ενόψει των ρυθμίσεων αυτών, ορθότερη κατά την κρίση του Δικαστηρίου
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τούτου, είναι η άποψη ότι δεν απαιτείται έγγραφος συστατικός τύπος για την κατάρτιση της συμβάσεως, αλλά το έγγραφο αυτό
αποτελεί τεκμήριο και η σύμβαση μπορεί
να αποδειχθεί με κάθε άλλο αποδεικτικό
μέσον όπως μαρτυρικές καταθέσεις και
δικαστικά τεκμήρια (βλ. ΑΠ 1301/2006
Δ.Ε.Ε 2006,1288, Εφ.Θεσ 1401/2003 Επ.
Εμπ. Δικ.2003,820, Εφ.Πατρ. 310/2002
Επ.Εμπ.Δικ. 2003, 598).
Κατά την διάταξη του άρθρου
270§2 ΚΠολΔ, η οποία σύμφωνα με την
διάταξη του άρθρου 524§1 ΚΠολΔ εφαρμόζεται και στην διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης «Το δικαστήριο λαμβάνει
υπόψη τα αποδεικτικά μέσα που πληρούν τους όρους του νόμου, σύμφωνα με
την προβλεπόμενη αποδεικτική δύναμη
του καθενός. Συμπληρωματικά μπορεί να
λαμβάνει υπόψη και να εκτιμά ελεύθερα
και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν
τους όρους του νόμου, με την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394. Ένορκες
βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται
υπόψη το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και
μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση ... ».
Παρά την προαναφερόμενη,
όμως, διάταξη του δευτέρου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 270 ΚΠολΔ, δεν είναι,
και στην τακτική διαδικασία ενώπιον του
πρωτοβάθμιου ή του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, επιτρεπτή η εκτίμηση ως μαρτυρικής ληφθείσης τυχόν καταθέσεως (και
υπό τον τύπο της ένορκης βεβαιώσεως)
εκείνου που έχει, κατά τον νόμο, κατά τον
χρόνο που δόθηκε η κατάθεση, ιδιότητα
εκπροσώπου, μοναδικού ή μη, νομικού
προσώπου διαδίκου στην ίδια δίκη, και
ο οποίος, για τον λόγο αυτό, ως ταυτιζόμενος διαδικαστικώς, με το νομικό τούτο πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι μάρ-
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τυρας του ίδιου του νομικού προσώπου
(ΚΠολΔ 64 παρ.2, 415§§1,3, 339 συνδυαζόμενα, ΟλΑΠ 1328/1977 ΝοΒ 26,1048,
ΑΠ 887/1990 Ελ.Δ/νη 32.985).
Τα ανωτέρω για την ταυτότητα
του νομικού λόγου ισχύουν και επί ενόρ-

κων βεβαιώσεων ενώπιον Ειρηνοδίκη ή
συμ/φου κατ’ άρθρο 270§2 ΚΠολΔ, με τις
οποίες ο ενόρκως βεβαιών τρίτος καταθέτει ό,τι γνωρίζει περί των αποδεικτέων πραγματικών περιστατικών (βλ. ΑΠ
1312/2002 ΝοΒ 51,1031).

169/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Βασιλική Γρηγοροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Χριστόφορος Σαράκης).
Αξιόγραφα. Απαραίτητο στοιχείο για το κύρος εγγράφου ως αξιογράφου είναι η ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη του στις τραπεζικές επιταγές και συναλλαγματικές. Τραπεζική επιταγή και συναλλαγματική που δεν φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη
τoυς είναι άκυρες. Όχι δυνατότητα κήρυξής τους ανίσχυρων ως αξιόγραφα αφού στερούνται οποιουδήποτε κύρους. Διαφορετικές οι «λευκές» επιταγές και συναλλαγματικές που με συμφωνία με τον εκδότη επιτρέπεται να συμπληρωθούν εκ των υστέρων.

Τα άρθρα 895 Α.Κ. και 850 επ.
Κ.Πολ.Δ. προβλέπουν και ρυθμίζουν τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις κηρύξεως αξιογράφων ως ανισχύρων. Αξιόγραφα, υπαγόμενα στην έννοια των παραπάνω διατάξεων και δυνάμενα εντεύθεν
να κηρυχθούν ανίσχυρα με τη συνδρομή των προβλεπόμενων νομίμων προϋποθέσεων, είναι τα έγγραφα εκείνα που
κυριολεκτικώς ενσωματώνουν άρρητα
το αντίστοιχο δικαίωμα με τέτοιο τρόπο,
ώστε για την άσκηση του να είναι απαραίτητη η κατοχή του εγγράφου.
Απαραίτητο στοιχείο για το κύρος
ενός εγγράφου ως αξιογράφου είναι η ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη, η οποία, ειδικώς επί τραπεζικών επιταγών και συναλλαγματικών, προβλέπεται ως τυπικό στοιχείο συστατικό του κύρους τους, στις διατάξεις των άρθρων 1 αριθ. 6 Ν. 5960/1933
και 1 αριθ. 8 Ν. 5325/1932, αντίστοιχα. Οι
τραπεζικές επιταγές και οι συναλλαγματικές που δεν φέρουν την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη τους είναι άκυρες, σύμφω-

να με το ταυτόσημο άρθρο 2 των προαναφερομένων νόμων. Αυτές δεν πρέπει να
συγχέονται, αλλά να διακρίνονται από τις
λεγόμενες «λευκές επιταγές» και συναλλαγματικές, ως προς τις οποίες τα ελλείποντα στοιχεία, κατόπιν ρητής ή και σιωπηρής συμφωνίας μετά του εκδότη, επιτρέπεται να συμπληρωθούν μεταγενέστερα από το λήπτη ή από άλλο κομιστή (άρθρα 13 Ν.5960/1933 και 10 Ν. 5325/1932).
Οι, υπό την προεκτεθείσα έννοια,
«γενικές « επιταγές» και συναλ/κές, μπορούν να κηρυχθούν ανίσχυρες ως αξιόγραφα, όχι όμως και αυτές που δεν φέρουν την υπογραφή του εκδότη και στερούνται εντεύθεν οποιουδήποτε κύρους
και της ιδιότητας τους ως αξιογράφων
(βλ.σχ. Α.Γεωργιάδη-Μ.Σταθόπουλου,
«Αστικός Κώδιξ» υπό το άρθρο 895 αριθ.
10, Εφ.8816/2003 ΔΕΕ 2005.63, Ε.Αθ.
3562/97 Ε.Εμπ.Δ. 1999. 88-90, Εφ.Π.
822/2006 ΔΕΕ, 2006.788 με σημ. Σ.Σ.).
Κατά συνέπεια, ανυπόγραφα λευκά φύλλα επιταγών, δεν είναι καν αξιόγρα-
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φα (Α.Π. 93/2006 Ε.Εμπ.Δ. 2006.354) και
η μεταγενέστερη της κλοπής, πλαστογράφηση τους, από τον κλέπτη και μεταβίβαση τους με διαδοχικές οπισθογραφήσεις
(Α.Π. 1453/05 ΔΕΕ 2006.505) δεν τα μεταβάλει σε αξιόγραφα αναφορικά με τον
αρχικό κύριο των λευκών φύλλων, ο οποίος (φερόμενος εκδότης) δεν μπορεί να
ζητήσει να κηρυχθούν ανίσχυρα ως αξιόγραφα (Εφ.Πειρ. 322/06 ό.π.).
Στην προκειμένη περίπτωση,
η αιτούσα και ήδη εκκαλούσα, με την
5/9/2007 αίτηση της προς το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αγρινίου, ιστορούσε ότι την
21-10-2005 εκλάπησαν από το αυτοκίνητο του αδελφού της, Θ.Π., από άγνωστο άτομο, εκτός άλλων και δύο μπλόκ
επιταγών, της Τράπεζας Πειραιώς, με είκοσι μία (21) λευκές, ασυμπλήρωτες και
ανυπόγραφες επιταγές, εκδόσεως της,
με τους ειδικότερα αναφερόμενους σ’ αυτήν αριθμούς, καθώς και μία επιταγή της
Πανελλήνιας Τράπεζας, εκδόσεως Κ.Α,
ποσού 660 ευρώ, σε διαταγή της. Ζήτησε δε με αυτή, (την αίτηση), την έκδοση
διαταγής από το Δικαστήριο περί δημοσιεύσεως προσκλήσεως και την κήρυξη
αυτών των τίτλων ως ανισχύρων.
Όμως, ενόψει των όσων εκτέθηκαν στην προηγηθείσα νομική σκέψη, οι
επιταγές αυτές, που αναφέρονται στην
αίτηση, ανυπόγραφες και ασυμπλήρω-

τες καθ’ όλα τα στοιχεία τους, δεν χαρακτηρίζονται ως αξιόγραφα κατά την έννοια
του άρθρου 850 Κ.Πολ.Δ., αφού οι σχετικές διατάξεις του νόμου αναφέρονται σε
αξιόγραφα από τα οποία είναι δυνατό να
γεννηθεί αξίωση του δικαιούχου, πράγμα
που δεν συμβαίνει εν προκειμένω, γιατί
οι επιταγές αυτές δεν έφεραν υπογραφή
της αιτούσας ως εκδότριας αυτών και δεν
είχαν παραδοθεί από αυτήν σε λήπτη για
την άσκηση εξ αυτών δικαιωμάτων. Το
προτυπωμένο δε σε αυτά τα φύλλα επιταγών, με τυπογραφικά στοιχεία, το όνομα της αιτούσας, στο αριστερό κάτω μέρος της πρόσθιας όψεως αυτών, χωρίς
όμως την υπογραφή της, δεν τα καθιστά
αξιόγραφα υπό την προεκτεθείσα έννοια
και η αιτούσα δεν δύναται να ζητήσει την
κήρυξη τους ως ανισχύρων.
Συνεπώς, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την ίδια αιτιολογία
κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και με την
εκκαλουμένη υπ’αριθ. 223/2007 οριστική
απόφαση του, απέρριψε την αίτηση ως
μη νόμιμη ορθώς αποφάνθηκε και ουδόλως έσφαλε, όπως αβάσιμα παραπονείται η εκκαλούσα με (όλους) του λόγους
της κρινόμενης έφεσης της, αποδίδοντας
σε αυτό εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Συνακόλουθα, η κρινόμενη έφεση είναι απορριπτέα στο σύνολο της, ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη.

257/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος).
Πρακτορία. Έννοια στον Εμπ.Ν. Θεωρείται η σύμβαση για την ανάληψη με αντάλλαγμα υποχρέωσης παροχής στο κοινό ιδιωτικών υπηρεσιών ποικίλης φύσεως. Πράκτορες είναι και οι πράκτορες ταξιδίων όπως αυτός που κρατάει θέσεις για αεροπορικό
ταξίδι και εκδίδει εισιτήριο με καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος. Η εσωτερική σχέση αεροπορικού μεταφορέα και πράκτορα είναι η εντολή. Αν ο εντολοδόχος δεν απο-
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δώσει χρήματα που εισέπραξε κατά την εκτέλεση της εντολής διαπράττει υπεξαίρεση. Συρροή αξιώσεων. Έννοια και αποτελέσματα. Αν ο ενάγων δεν καθορίσει σειρά
επικουρικότητας, το δικαστήριο μπορεί να αρχίσει την έρευνα από οποιαδήποτε βάση
θέλει. Επωνυμία ανώνυμης εταιρίας. Εσφαλμένη αναγραφή της στην αγωγή και διόρθωση της με τις έγγραφες προτάσεις της. Νόμιμη. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 2 του ΒΔ της
2/14-5-1835 «περί της αρμοδιότητας
των Εμποροδικείων», εμπορική πράξη,
εκτός από άλλες είναι και η επιχείρηση
πρακτορίας. Εξαιτίας της έλλειψης νομοθετικής πρόβλεψης γίνεται δεκτό από τη
θεωρία ότι σύμβαση πρακτορίας θεωρείται η ανάληψη με αντάλλαγμα υποχρέωσης παροχής στο κοινό ιδιωτικών υπηρεσιών ποικίλης φύσεως (Λουκόπουλος,
Εμπ.Δικ. Β΄ έκδ. σελ. 59, Ν.Ρόκας, Στοιχεία Εμπ.Δικ. 1984, Γεν. Μέρος σελ. 48,
49, Λιακόπουλος, Η σύμβαση πρακτορίας, ΕΕμπΔ ΜΑ΄, σελ. 561, 569).
Πράκτορες με την παραπάνω έννοια είναι και οι πράκτορες ταξιδίων, στους
οποίους περιλαμβάνεται και ο πράκτορας, ο οποίος κρατάει θέσεις για αεροπορικό ταξίδι και εκδίδει το εισιτήριο με καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος. Η νομική φύση της εσωτερικής σχέσης της πιο
πάνω ειδικότερης σύμβασης πρακτορίας,
δηλαδή της σχέσης που συνδέει τον αεροπορικό μεταφορέα και τον πράκτορα είναι αυτή της εντολής, οι δε διατάξεις του
ΑΚ που ρυθμίζουν την εντολή, διέπουν τις
σχέσεις των προσώπων αυτών (βλ.Θ. Μητρούλη, Η νομική φύση των εργασιών των
πρακτορείων ταξιδίων στο Αφιέρωμα στον
Ανδρέα Λουκόπουλο, σελ. 371, 376 και για
τον ναυτικό πράκτορα Κιάντου-Παμπούκη
Ναυτ. Δικ. 1992, σελ.236, 237, Δελούκας Ναυτ.Δικ. 1979 παρ. 163, ΑΠ 3/1979
ΕΕμπΔ Λ΄ σελ.616, Εφ.Αθ. 7863/1974
ΕΕμπΔ ΚΣΤ΄ σελ.401).
Εξάλλου κατά το άρθρο 719 ΑΚ,
ο εντολοδόχος υποχρεούται να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε για την

εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την
εκτέλεση της. Περαιτέρω κατά τη διάταξη
του άρθρου 914 ΑΚ, όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Αδικοπραξία, κατά
την έννοια της διατάξεως αυτής, αποτελεί
και η παράνομη ιδιοποίηση ξένου κινητού
πράγματος, που περιήλθε με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστη (υπεξαίρεση, άρθρ. 375 παρ.1 ΠΚ). Ο εντολοδόχος , κατά τα προεκτεθέντα, δεν έχει κυριότητα επί των χρημάτων, τα οποία αποκτά
από την εκτέλεση της εντολής.
Επομένως, αυτός, σε περίπτωση με απόδοσης στον εντολέα και παράνομης ιδιοποίησης των χρημάτων που
απέκτησε από την εκτέλεση της εντολής
διαπράττει το αδίκημα της υπεξαίρεσης
(ΑΠ 1646/2005 ΕλλΔνη 49.1035, Εφ.Αθ.
166/2003 ΕλλΔνη 45.182).
Τέλος, κατά την άποψη που κρατεί , επί συρροής αξιώσεων από συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη, οι οποίες τείνουν στον ίδιο σκοπό, δηλαδή στην
ικανοποίηση της ίδιας παροχής, απόκειται στο δικαιούχο να ασκήσει οποιαδήποτε από αυτές προτιμά, με τον περιορισμό ότι η ικανοποίηση της μίας επιφέρει αντίστοιχη απόσβεση και της άλλης,
εκτός αν η άλλη έχει ευρύτερο περιεχόμενο, οπότε σώζεται για το επιπλέον (Εφ.
Αθ. 5916/2002 ΕλλΔνη 44.833). Οι συρρέουσες αξιώσεις είναι δυνατόν να ασκηθούν επί δικαστηρίου είτε όλες μαζί με το
ίδιο δικόγραφο, είτε διαδοχικά με ιδιαίτερο
δικόγραφο θα ερευνήσει τις συρρέουσες
αξιώσεις, δηλαδή τις διάφορες βάσεις της
αγωγής, μπορεί να καθορίσει δεσμευτικά

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ο ενάγων, με βάση το αξίωμα της διαθέσεως (άρθρ. 106 ΚΠολΔ). Αν ο ενάγων
δεν καθορίσει σειρά επικουρικότητας, το
δικαστήριο μπορεί να αρχίσει την έρευνα από οποιαδήποτε βάση θέλει (Εφ.Αθ.
2822/1986 ΕλλΔνη 27.701).
Στην προκείμενη περίπτωση, με
την υπό κρίση από 8-2-2004 αγωγή,
επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη ανώνυμη αεροπορική εταιρία,
η οποία έχει αντικείμενο της δραστηριότητας της τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και εμπορευμάτων με δικά της
αεροσκάφη και με χρηματικό αντάλλαγμα σε διάφορα μέρη του κόσμου, εκθέτει
ότι συνήψε με τον εναγόμενο και ήδη εκκαλούντα ταξιδιωτικό πράκτορα με έδρα
την Πάτρα, σύμβαση, σύμφωνα με την
οποία ο τελευταίος ανέλαβε την υποχρέωση, όπως κατ’ εντολή και για λογαριασμό της ενάγουσας, εκδίδει και πωλεί σε
διάφορους ταξιδιώτες εσωτερικού –εξωτερικού αεροπορικά εισιτήρια , το δε αντίτιμο των εισιτηρίων να το αποδίδει στην
ίδια, μετά την αφαίρεση της νόμιμης προμήθειας, για μεν τα εισιτήρια του εξωτερικού εντός του πρώτου 15νθήμερου του
επόμενου της εκδόσεως των εισιτηρίων
μηνός, για δε τα εισιτήρια του εσωτερικού στις 13 του επόμενου της εκδόσεως των εισιτηρίων μηνός. Ότι ο εναγόμενος, κατά τη χρονική περίοδο από το
μήνα Δεκέμβριο 2001 έως και το μήνα
Ιανουάριο 2002, πώλησε εισιτήρια αυτής (ενάγουσας) εσωτερικού και εξωτερικού και εισέπραξε συνολικά το ποσό των
21.964, 66 ΕΥΡΩ, από το οποίο 21.766,
73 ΕΥΡΩ από πωληθέντα εισιτήρια εξωτερικού και 197,93 ΕΥΡΩ από πωληθέντα
εισιτήρια εσωτερικού, πλέον της νόμιμης
προμήθειας του, τα οποία όμως, ως άνω
ποσά, δεν κατέβαλε στην ενάγουσα μέχρι τις 15 και 13 του επόμενου της εκδό-
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σεως των εισιτηρίων μηνός, αντίστοιχα,
καθώς επίσης δεν κατέβαλε στην τελευταία και το ποσό των 84,40 ΕΥΡΩ, που
έλαβε ως προκαταβολή κινήτρων της περιόδου Απριλίου-Οκτωβρίου 1999 και ότι
ο εναγόμενος δεν απέδωσε σ’αυτήν (ενάγουσα) το συνολικό ποσό των 22.049,06
ΕΥΡΩ, αλλά παρακράτησε και ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσό αυτό που περιήλθε στην κατοχή του με την προαναφερόμενη ιδιότητα του και κατά τον προαναφερόμενο τρόπο.
Με βάση το ιστορικό αυτό, η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των
22.049,06 ΕΥΡΩ, με το νόμιμο τόκο,
κατά τις αναφερόμενες στην αγωγή διακρίσεις, ως δικαιούχο της άνω αξιώσεως από τη λειτουργία της μεταξύ τους
σύμβασης πρακτορίας, και ως αποζημίωση λόγω της αδικοπραξίας του εναγομένου και , επικουρικώς, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού,
και να διαταχθεί η προσωπική κράτηση
του τελευταίου, ως μέσον αναγκαστικής
εκτελέσεως της εκδοθησομένης αποφάσεως, λόγω της εμπορικής του ιδιότητας
και της εμπορικότητας της οφειλής του
καθώς και λόγω του αδικήματος.
Με το προεκτεθέν περιεχόμενο η
κρινόμενη αγωγή είναι επαρκώς ορισμένη, διότι έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη θεμελίωση της σωρευτικά
στις διατάξεις των άρθρων 361, 713, 719,
297, 298, 914, 341, 346 ΑΚ, 375 ΠΚ, 2
του ΒΔ της 2/14-5-1835 «περί της αρμοδιότητος των εμποροδικείων» και 1047
παρ.1 ΚΠολΔ. Νόμιμο είναι και το παρεπόμενο αίτημα της περί καταβολής τόκων
σε σχέση με το περί αποζημιώσεως αίτημα της, αλλά από την επίδοση της αγωγής, αφού από τα άρθρα 914, 297, 340,
345 και 346 ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι,
όταν ζητείται αποζημίωση για την ανόρ-
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θωση ζημίας από αδικοπραξία, υπόκειται χρηματική οφειλή και οφείλονται τόκοι
από την επίδοση της αγωγής, εφόσον ο
οφειλέτης δεν κατέστη υπερήμερος από
προηγούμενο χρόνο, συνεπεία οχλήσεως από το δικαιούχο της απαίτησης (ΑΠ
1253/2003 ΕλλΔνη 45.487).
Κατά την από τον αδικαιολόγητο
πλουτισμό επικουρική βάση της, η αγωγή είναι μη νόμιμη, διότι από το άρθρο
904 ΑΚ προκύπτει, ότι η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι επιβοηθητικής ουσιαστικά φύσεως και μπορεί
να ασκηθεί μόνον όταν λείπουν 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 και υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση (επικουρικώς), της
απόρριψης της κύριας βάσης της αγωγής από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία (ΑΠ 16/2008 ΕλΛΔνη 49.498, ΑΠ
104/2003 ΕλλΔνη 44.985), στην προκείμενη δε περίπτωση η ένδικη αγωγή δεν
θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά
διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα, στα
οποία στηρίζεται η αγωγή από τη σύμβαση πρακτορίας και την αδικοπραξία.
Ενόψει αυτών, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε επαρκώς ορισμένη και
νόμιμη την αγωγή, τόσο κατά τη βάση της
από τη σύμβαση πρακτορίας, τόσο κατά
τη βάση της από τη σύμβαση πρακτορίας, όσο και κατά τη βάση της αδικοπραξίας
ορθά εφάρμοσε το νόμο και γι’αυτό πρέπει
να απορριφθούν οι αντίθετοι σχετικοί λόγοι της εφέσεως ως αβάσιμοι κατ’ουσίαν.
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Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά.: Η ενάγουσα
αεροπορική εταιρία με την επωνυμία:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» και έδρα
την Αθήνα έχει αντικείμενο της δραστηριότητας της τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και εμπορευμάτων με δικά της
αεροσκάφη και με χρηματικό αντάλλαγμα σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Η ένδικη αγωγή ασκήθηκε στις
5-4-2004 από την ενάγουσα εταιρία με
την αναγραφόμενη στο δικόγραφο επωνυμία της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΕ». Κατά τη συζήτηση της αγωγής ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, η
ενάγουσα με τις έγγραφες προτάσεις της
διόρθωσε την επωνυμία της σε «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ενόψει αυτών και ειδικότερα της
διόρθωσης επ΄ ακροατηρίου του σφάλματος της επωνυμίας της ενάγουσας, με
την αλλαγή της οποίας δεν μεταβλήθηκε
η νομική προσωπικότητα της (Εφ.Θεσ.
2898/1989 ΕΕμπΔ 42.86), δεν συνάγεται αοριστία και εντεύθεν ακυρότητα του
δικογράφου της αγωγής, δεν δημιουργείται αμφιβολία αναφορικά προς την ταυτότητα του διάδικου νομικού προσώπου
(Εφ.Αθ. 2144/1987 ΕλλΔνη 28.1461,
Εφ.Αθ. 228/1977 ΝοΒ 25.552, Εφ.Πειρ.
1000/1990 ΕΕμπΔ 43.126).
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που, με την εκκαλούμενη απόφαση του
δέχθηκε τα ίδια και συνακόλουθα απέρριψε τον περί ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποιήσεως της ενάγουσας ισχυρισμό
του εναγομένου, ορθά έκρινε και ο αντίθετος σχετικός λόγος της εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
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397/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, ΑντωνίαΤσίκα).
Εταιρείες με νομική προσωπικότητα. Σ’ αυτές ανήκει η εταιρική περιουσία και όχι στους
εταίρους. Συνεπώς μόνη η εταιρεία νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά να μετέχει
στις σχετικές δίκες. Η εις ολόκληρον ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων (άρθρο 22ΕμπΝ)
ανάγεται μόνο στην παθητική και όχι στην ενεργητική νομιμοποίηση. Σε περίπτωση
αδικοπραξίας δικαιούχος της αποζημίωσης (914 και 932 ΑΚ) είναι μόνο η εταιρεία
γιατί αυτή μόνο ζημιώθηκε και όχι οι εταίροι που ζημιώθηκαν έμμεσα. Περιστατικά.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις
των άρθρων 22, 28 του ΕμπΝ, 72, 759,
777 εδ.α 780 εδ.α, 781, 782 και 784 του
ΑΚ προκύπτει ότι οι εταιρείες με νομική
προσωπικότητα, όπως είναι και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες που
τήρησαν τις διατυπώσεις δημοσιότητας
(άρθρο 42 ΕμπΝ) έχουν δική τους περιουσία και διατηρούν τη νομική προσωπικότητα τους μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής.
Κύριος των εισφορών των εταίρων, αλλά και των αποκτημάτων από τη
διαχείριση και γενικότερα φορέας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αποτελούν την εταιρική περιουσία, μέχρι τη
ρευστοποίηση και τη διανομή αυτής, είναι
το νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Συνεπώς, σύμφωνα και με το συνδυασμό των
άρθρων 64 και 68 του ΚΠολΔ μόνη αυτή
(η εταιρεία) ως νομικό πρόσωπο, νομιμοποιείται ενεργητικώς και παθητικώς,
να μετέχει στις σχετικές δίκες.
Αντίθετο συμπέρασμα δεν μπορεί
να συναχθεί από τη διάταξη του άρθρου
22 του ΕμπΝ γιατί το ρυθμιζόμενο από
αυτή ζήτημα, της εις ολόκληρον ευθύνης
των ομορρύθμων εταίρων, ανάγεται μόνο
στην παθητική και όχι στην ενεργητική
νομιμοποίηση αυτών (βλ. ΟλΑΠ 1/1994,
ΑΠ 1947/2006 ΔΕΕ 2007-446, Εφ.Λαρ

485/2006 ΕΠΙΣΚΕΔ 2006-1125, ΕφΑθ
7603/2005 ΕλλΔνη 2006-569). Ακόμη σε
περίπτωση αδικοπραξίας δικαιούχος, κατά
τα άρθρα 914 και 932 του ΑΚ της αποζημίωσης, καθώς και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης είναι αυτός
που προσβλήθηκε με την αδικοπραξία
άμεσα στα δικαιώματα, έννομα αγαθά ή
προστατευόμενα συμφέροντα του. Αντανακλαστικές συνέπειες της αδικοπραξίας
στην περιουσία τρίτου, δεν καθιστούν αυτόν δικαιούχο αποζημιώσεως ή ικανοποίησης της ηθικής βλάβης, εκτός από τις εξαιρέσεις των άρθρων 928-929 ΑΚ.
Επομένως, επί αδικοπραξίας που
στρέφεται κατά προσωπικής εταιρείας,
η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο διάφορο από εκείνο των μελών των εταίρων της, μόνο η εταιρεία νομιμοποιείται να ασκήσει τη σχετική αγωγή αποζημίωσης, γιατί αυτή είναι η αμέσως ζημιωθείσα και όχι οι ομόρρυθμοι εταίροι,
αφού οι τελευταίοι θεωρούνται ότι υπέστησαν ζημία από την ανωτέρω πράξη
(βλ. και ΑΠ 895/2008 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 1947/2006 οπ.αν.).
Στην προκειμένη περίπτωση οι εκκαλούντες με τον πρώτο λόγο έφεσης εκθέτουν ότι κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του
νόμου η προσβαλλόμενη απόφαση έκρινε
ότι δεν νομιμοποιούνται ενεργητικά προς
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άσκηση της αγωγής, κατά τα τρία πρώτα
αιτήματα της, ενώ έπρεπε να γίνει δεκτό
ότι αυτοί (οι εκκαλούντες-ενάγοντες) νομιμοποιούνται να ασκήσουν την αγωγή ως
εταίροι, παράλληλα και σωρευτικά με την
εταιρεία, δεδομένου μάλιστα ότι με την αδικοπρακτική συμπεριφορά του εφεσιβλήτου-εναγομένου έχει διαταραχθεί η εσωτερική λειτουργία της εταιρείας.
Ο λόγος αυτός κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον σύμφωνα και με όσα αναφέρονται παραπάνω
στη νομική σκέψη, έστω και αν η συμβατική διάρκεια της ετερόρρυθμης εταιρείας «Ι.Τ-Ι.Δ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,έχει λήξει, με
συνέπεια να έχει αυτή εισέλθει στο στάδιο της εκκαθάρισης, μόνη αυτή (η εταιρεία) ως νομικό πρόσωπο, νομιμοποιείται ενεργητικά να εγείρει την υπό κρίση
αγωγή με τα ως άνω αιτήματα που έχουν
σχέση με την εταιρική περιουσία, καθώς
και με αδικοπρακτική συμπεριφορά που
στρέφεται αμέσως κατά της περιουσίας
αυτής, της οποίας φορέας εξακολουθεί
να είναι η ίδια η εταιρεία. Οι δε εκκαλούντες προς αποκατάσταση της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, μπορούν
να ασκήσουν αίτηση περί διορισμού από
το δικαστήριο εκκαθαριστή, κατά τη διάταξη του άρθρου 69 του ΑΚ και όχι να
υποκαταστήσουν την εταιρεία στα δικαιώματα της έναντι του εφεσιβλήτου.
Με τον τέταρτο λόγο έφεσης οι εκκαλούντες βάλλουν κατά της απόρριψης
ως αόριστου του αιτήματος της αγωγής για
χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης

που υπέστησαν οι ίδιοι από την αδικοπρακτική συμπεριφορά του εφεσιβλήτου. Και
ο λόγος αυτός έφεσης είναι απορριπτέος
ως αβάσιμος, παρόλο που οι εκκαλούντες
με το εφετήριο τους επιχειρούν, μεταβάλλοντας εν μέρει τα εκτιθέμενα στην αγωγή,
να εντοπίσουν την ηθική τους βλάβη στην
πλαστογράφηση των υπογραφών τους
από τον αντίδικο τους στο ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο φέρεται ότι αφενός
παραιτήθηκε η διάρκεια της εταιρείας και
αφετέρου διορίστηκε ο εφεσίβλητος ως ο
μόνος διαχειριστής.
Σύμφωνα όμως με τα εκτιθέμενα
στην αγωγή οι ενάγοντες-εκκαλούντες
ιστορούν ότι λόγω της εξαπάτησης τους
από τον εφεσίβλητο, υπέστησαν προσβολή της προσωπικότητας τους και
εντεύθεν ηθική βλάβη. Πράγματι δε στο
αγωγικό δικόγραφο δεν αναφέρονται περιστατικά απάτης εκ μέρους του τελευταίου, από τα οποία μάλιστα να προκλήθηκε βλάβη άμεσα (και όχι έμμεσα, αντανακλαστικά) στα συμφέροντα των εναγόντων-εκκαλούντων. Συνεπώς ορθά
ερμηνεύοντας το νόμο η προσβαλλόμενη απόφαση απέρριψε το σχετικό αγωγικό αίτημα ως αόριστο.
Σύμφωνα δε με τη διάταξη του
άρθρου 224 του ΚΠολΔ που εφαρμόζεται και στην κατ’έφεση δίκη δεν μπορούν
τώρα οι εκκαλούντες να μεταβάλλουν τη
βάση του αγωγικού αιτήματος για την
ικανοποίηση της ηθικής βλάβης και να
τη στηρίξουν σε άλλα περιστατικά (βλ.
και Σ.Σαμουήλ, έκδ. 2003, παρ. 679).

417/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλεξάνδρα Μονοκρούσου, Σωτήριος Οικονόμου).
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Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Μεταβίβαση του αυτοκινήτου από τον ασφαλισθέντα σε τρίτο. Επέρχεται αυτοδικαίως η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης, αν
μέσα σε 15 ημέρες από τη μεταβίβαση δεν ειδοποιηθεί έγγραφα η ασφαλιστική εταιρεία από τον πωλητή ,αγοραστή ή κάτοχο του ακινήτου. Ο ασφαλιστής δικαιούται να
αποποιηθεί εγγράφως την αίτηση μέσα σε 15 ημέρες. Πότε ευθύνεται ο ασφαλιστής
έναντι του ζημιωθέντος.

Κατά το άρθρο 6 παρ.1 της
Κ4/585/1978 απόφασης του Υπουργού
Εμπορίου, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.489/1976,
η ασφαλιστική σύμβαση ισχύει για την
ασφαλιστική περίοδο, η οποία ορίζεται στο
ασφαλιστήριο και ανανεώνεται κάθε φορά
για ίσο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της
ασφαλιστικής περιόδου, ως και των επόμενων τοιούτων, εκτός εάν 30 ημέρες πριν
το τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου ένα
από τα μέρη ειδοποιήσει το άλλο με συστημένη επιστολή για το αντίθετο.
Κατά δε το άρθρο 8 παρ.1 της
απόφασης αυτής κάθε μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής του οχήματος επιφέρει μετά πάροδο δέκα πέντε ημερών την
αυτοδίκαιη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός αν εντός της προθεσμίας
αυτής ο μέχρι τούδε αντισυμβαλλόμενος
ή νέος κύριος ή κάτοχος ζητήσει με έγγραφο, που περιέχει τα ακριβή στοιχεία
της μεταβολής, τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης και ο ασφαλιστής δεν
αποποιηθεί εγγράφως την αίτηση μέσα
σε δέκα ημέρες από τη λήψη της.
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.489/1976 η ακύρωση ή λήξη ή η αναστολή της ασφαλιστικής
σύμβασης δύναται να αντιταχθεί κατά του
ζημιωθέντος τρίτου μόνο εφόσον το ατύχημα συνέβη μετά την πάροδο δεκαέξι ημερών από την γνωστοποίηση της ακύρωσης
ή λήξης ή αναστολής από τον ασφαλιστή.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει κατ’ αρχήν ότι κάθε μεταβολή της
κυριότητας ή κατοχής του ασφαλισμέ-

νου οχήματος επιφέρει την αυτοδίκαιη
λύση της ασφαλιστικής σύμβασης μετά
την πάροδο δεκαπέντε ημερών από τη
μεταβολή. Η αυτοδίκαιη αυτή λύση ισχύει
για τις σχέσεις μεταξύ ασφαλισμένου και
ασφαλιστή. Έναντι όμως την τρίτων ζημιωθέντων προσώπων, οι οποίοι κατά το
άρθρο 10 παρ.1 του ίδιου νόμου έχουν
ίδια αξίωση ευθέως κατά του ασφαλιστή
από την ασφαλιστική σύμβαση, ο ασφαλιστής ευθύνεται, εφόσον δεν γνωστοποίησε και μάλιστα εγγράφως κατά το
εδ. β΄ της παρ.2 του ως άνω άρθρου 11
τη λύση αυτής προς τον αντισυμβαλλόμενο ή τον ασφαλισμένο και δεν περάσει
χρονικό διάστημα δεκαέξι ημερών από
τη γνωστοποίηση, η οποία γίνεται κατά
το άρθρο 7 παρ.3 του ν.2170/1993 στην
κατοικία ή διαμονή του ασφαλισμένου ή
του αντισυμβαλλόμενου με επιστολή του
ασφαλιστή προς αυτόν.
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 12 παρ.3 της ανωτέρω Υπουργικής
απόφασης κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο αντισυμβαλλόμενος και οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν
στον ασφαλιστή μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τότε που έλαβαν γνώση κάθε μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής του οχήματος.
Κατά δε την παρ.4 του ίδιου άρθρου σε περίπτωση παράβασης των ως
άνω ασφαλιστικών βαρών από δόλο ή βαριά αμέλεια του αντισυμβαλλόμενου ή ενός
των ασφαλισμένων, αυτός υποχρεούται να
αποκαταστήσει οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης κι εξόδων στα οποία ήθελε υπο-
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βληθεί ο ασφαλιστής από την παράβαση
αυτή. Από τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 8 παρ.1 της
ανωτέρω Υπουργικής απόφασης συνάγεται ότι αν συμβεί ατύχημα σε τρίτο πρόσωπο μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών
από τη μεταβολή κυριότητας ή της κατοχής του αυτοκινήτου, λύνεται η σύμβαση
ασφάλισης μεταξύ του παλαιού κυρίου και
ασφαλιστή και ο πρώτος δεν θα έχει σχέση με το ατύχημα και δε θα γεννάται ζήτημα ευθύνης του. Η ευθύνη κατά κανόνα
θα βαρύνει το νέο κύριο, κάτοχο ή οδηγό.
Συνήθως στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής θα αγνοεί τη μεταβολή και δεν θα
έχει προλάβει να κάνει καταγγελία της σύμβασης και γνωστοποίηση της.
Έτσι κατά κανόνα θα ευθύνεται
έναντι του τρίτου. Σε περίπτωση που ο
ζημιούμενος τρίτος ικανοποιηθεί τελικά
από τον ασφαλιστή, τότε ο τελευταίος
δεν έχει τη δυνατότητα αναγωγής κατά
του ασφαλισμένου-αντισυμβαλλόμενου,
εφόσον πλέον το ατύχημα συνέβη μετά

τη λύση της σύμβασης ασφάλισης. Ο
ασφαλιστής δικαιούται να στραφεί κατά
του ευθυνόμενου για το ατύχημα νέου
κυρίου, κατόχου ή οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου και να ζητήσει το ποσό
που κατέβαλε στο ζημιωθέντα τρίτο βάσει των διατάξεων του αδικαιολογήτου
πλουτισμού, καθόσον με την καταβολή
του ασφαλιστή στον τρίτο απαλλάσσεται έναντι του τελευταίου και έτσι καθίσταται πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία.
Ενδεχομένως υπέρ του ασφαλιστή να συντρέχουν και οι προϋποθέσεις
της αξίωσης κατά το άρθρο 12 παρ.4 της
Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε. (βλ.Ολ.ΑΠ 24/1994
Ελλ.Δνη 36.580-ΑΠ 225/1995 Ελλ.
Δνη 37.324- 89/1996 ΕλλΔνη 37.15551120/2000 ΕλλΔνη 41.1590- 289/2001
Ελλ.Δνη 42.1558-1747/2001 Ελλ.Δνη
43.1368-Κρητικό «Αποζημίωση από
τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα» 1998
αριθ.1726 επ., 1748, 2122 και ίδιον. Συμπλήρωμα αριθ.2122 α΄).

427/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Φίλιππος Γιαννακόπουλος).
Προσωπική κράτηση από μη πληρωμή επιταγής. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αποδοχή του αιτήματος της προσωπικής κράτησης του οφειλέτη και τη διάρκεια της προσωπικής κράτησης νομικών εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας, που
γνώριζε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια αφού υπέγραψε υπό την εταιρική επωνυμία την επιταγή. Επιδίκαση αποζημίωσης όσο και το ποσό της επιταγής (15.000 €),
1000€ για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης και προσωπική κράτηση πέντε (5) μηνών ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης.

Από τη διάταξη του άρθρου 1047
παρ.1 ΚΠολΔ. συνάγεται ,ότι όταν πρόκειται για απαίτηση από αδικοπραξία,
εναπόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου
της ουσίας να διατάξει ή όχι προσωπική

κράτηση του οφειλέτη ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως της αποφάσεως και
να καθορίζει τη διάρκεια της, χωρίς να
είναι απαραίτητο, όταν η κρίση του είναι θετική, να αιτιολογεί περαιτέρω την
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απόφαση του επί του ζητήματος αυτού
(ΑΠ 289/1997 Ελλ.Δνη 39.326, Εφ.Αθ.
4008/2001 Ελλ.Δνη 44.829).
Το Δικαστήριο καθορίζοντας τη διάρκεια της προσωπικής κράτησης του
οφειλέτη, πρέπει να λάβει υπόψη του,
ακόμα και όταν δεν το αναφέρει ειδικά
στην απόφαση του, το μέγεθος της απαίτησης, το πταίσμα του εναγομένου, τυχόν συνυπαιτιότητα του ενάγοντος, τη
φερεγγυότητα του υπόχρεου, τυχόν απόκρυψη των περιουσιακών στοιχείων, τις
ιδιαίτερες συνθήκες και τις συντρέχουσες
περιστάσεις και γενικά όλη τη συμπεριφορά του εναγομένου, καθώς και τη κοινωνική και οικονομική κατάσταση των
μερών (βλ. Μπρίνια, Αναγκ. Εκτέλεση,
άρθρ. 1047 παρ.762, Εφ.Αθ. 6286/2000
Ελλ.Δνη 42.202, Εφ.Αθ. 670/2004 Ελλ.
Δνη 46.533).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Ο εφεσίβλητος, με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και Προέδρου του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΨΑΣ ΑΕ» εξέδωσε σε διαταγή του Θ.Σ. στις 20-5-2006 στη Μύκονο την 0100041-1 επιταγή της Τράπεζας
Κύπρου, ποσού 15.000 ΕΥΡΩ, πληρωτέα στην ίδια Τράπεζα, σε χρέωση του
073-038-000011244971-5 λογαριασμού
που η ανωτέρω εταιρία διατηρούσε στην
ως άνω Τράπεζα. Στις 26-5-2006 ο εκκαλών, ως νόμιμος τελευταίος κομιστής,
εμφάνισε εμπροθέσμως την εν λόγω επιταγή στο Υποκατάστημα της πληρώτριας
Τράπεζας στον Πύργο Ηλείας προκειμένου να εισπράξει το αντίτιμο της, πλην
όμως τούτο δεν κατέστη δυνατό, καθόσον, όπως προκύπτει από τη σχετική βε-
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βαίωση της ανωτέρω πληρώτριας Τράπεζας επί της εν λόγω επιταγής, στον τηρούμενο λογαριασμό της ανωτέρω ανώνυμης εταιρίας δεν υπήρχαν αντίστοιχα
διαθέσιμα κεφάλαια, γεγονός που γνώριζε ο εφεσίβλητος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της τελευταίας, που υπέγραψε
υπό την εταιρική επωνυμία την επιταγή
στην οικεία θέση του εκδότη. Από την
ως άνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εφεσίβλητου, ο εκκαλών ζημιώθηκε κατά το ποσό των 15.000 ευρώ,
όσο δηλαδή είναι το ποσό της επίδικης
επιταγής που δεν εξοφλήθηκε.
Επίσης ο εκκαλών, από τη μη
πληρωμή της ένδικης επιταγής, υπέστη
ψυχική ταλαιπωρία, δοκίμασε στεναχώρια και αντιμετώπισε δυσχέρειες στην εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τρίτους και ως εκ τούτου
υπέστη ηθική βλάβη, για την ικανοποίηση της οποίας πρέπει να του επιδικαστεί το εύλογο ποσό των 1.000 ΕΥΡΩ,
πλέον του ποσού των 45 ΕΥΡΩ που επιφυλάχτηκε να το ζητήσει από το ποινικό
δικαστήριο. Ως προς τα κεφάλαια αυτά
της αποζημιώσεως και της χρηματικής
ικανοποιήσεως δεν πλήττεται η εκκαλούμενη απόφαση με την ένδικη έφεση.
Περαιτέρω, ενόψει του είδους
και της βαρύτητας της τελεσθείσας από
τον εφεσίβλητο παράνομης πράξης της
εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, της μη
αποδείξεως εμφανών περιουσιακών
στοιχείων και της εν γένει αφερεγγυότητας αυτού, καθώς και του μεγέθους της
απαιτήσεως του εκκαλούντος, κρίνεται
επιβεβλημένη η απαγγελία κατά του εφεσίβλητου προσωπικής κρατήσεως διάρκειας πέντε (5) μηνών, ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως της αποφάσεως.
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434/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός-Εισηγητής, Στεφανία Καρατζά, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γιάννης Παπαναστασόπουλος, Άγγελος Αγγελόπουλος).
Αφανής εταιρία. Εφαρμόζονται οι περί των εταιριών διατάξεις του ΑΚ δηλαδή τα άρθρα
741 επ. στο μέτρο που δεν αντίκεινται στον ιδιάζοντα χαρακτήρα της. Ότι αποκτήσει ο διαχειριστής υποχρεούται να το καταστήσει κοινό όλων των λοιπών εταίρων κατά το λόγο
της εταιρικής μερίδας του καθενός. Κέρδη. Ότι απομείνει μετά την αφαίρεση των εξόδων.
Στην αγωγή περί διανομής των κερδών απαραίτητο στοιχείο είναι ο ακριβής προσδιορισμός τους. Τα έξοδα είναι αρνητικός ισχυρισμός και όχι στοιχείο της αγωγής. Η διανομή
των κερδών δεν προϋποθέτει αναγκαίως εκκαθάριση. Στην αφανή εταιρία, εκκαθάριση
με την έννοια του άρθρου 777 ΑΚ δεν νοείται. Αγωγή αφανούς εταίρου προς απόδοση
της μερίδας που ανήκει σ’αυτόν από τα εταιρικά κέρδη και καθώς και τις εισφορές του.
Εισφορά του αφανούς εταίρου σε χρήμα. Λύση της εταιρίας. Διεκδίκηση των χρημάτων ή
των εταιρικών πραγμάτων που αγοράσθηκαν με την εισφορά χρημάτων. Αποτελούν στοιχεία προς διανομή του ενεργητικού της εταιρίας. Λεπτομέρειες. Αόριστη σχετική αγωγή.

Από τις διατάξεις των άρθρων 4750 του ΕμπΝ προκύπτει ότι στην αφανή
εταιρεία, η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα, εφαρμόζονται οι περί εταιρειών διατάξεις του Αστικού Κώδικα, δηλαδή τα άρθρα 741 επ. αυτού, στο μέτρο
που δεν αντίκεινται στον ιδιάζοντα χαρακτήρα της.
Έτσι, από τα άρθρα 758 παρ.2
και 762 σε συνδυασμό με εκείνα των
άρθρων 361 και 719 του Κώδικα αυτού
συνάγεται ότι καθετί που αποκτά ο διαχειριστής εμφανής εταίρος υποχρεούται
να το καταστήσει κοινό όλων των λοιπών
κατά το λόγω της εταιρικής μερίδας του
καθενός και ότι αν η εταιρεία έχει διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, ο λογαριασμός κλείνεται και τα κέρδη μοιράζονται
στο τέλος κάθε έτους. Ως κέρδη, κατά
την έννοια του νόμου, νοούνται το καθαρό προϊόν που απομένει μετά την αφαίρεση των εξόδων. Εντεύθεν, έπεται ότι
στοιχείο της σχετικής αγωγής περί διανομής των κερδών είναι, πλην άλλων, και
ο ακριβής προσδιορισμός τους.

Αντίθετα, η τυχόν ύπαρξη εξόδων
που πρέπει ν’ αφαιρεθούν είναι αρνητικός
ισχυρισμός και όχι στοιχείο της αγωγής,
ενώ η διανομή των κερδών δεν προϋποθέτει αναγκαίως και εκκαθάριση. Υπό τη συνήθη μορφή της, η εκκαθάριση αποσκοπεί
στη διανομή της εταιρικής περιουσίας, την
οποία όμως δεν έχει η αφανής εταιρεία.
Συνεπώς, εκκαθάριση της εταιρείας αυτής με την έννοια που της δίνει το
άρθρο 777 ΑΚ δε νοείται. Σε όσες περιπτώσεις διενεργείται εκκαθάριση, αυτή
αποτελεί τρόπο διακανονισμού των περιουσιακών σχέσεων των εταίρων, προκειμένου να προπαρασκευαστεί η διανομή.
Απ’ όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι μετά τη λύση της αφανούς εταιρείας δεν απαιτείται να επακολουθήσει στάδιο εκκαθαρίσεως, διότι
δεν υπάρχει εταιρική περιουσία, εκτός
αν συμφωνήθηκε το αντίθετο μεταξύ των
συνεταίρων ή το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την εκκαθάριση, εφόσον δε ο εμφανής εταίρος εμπορεύεται ατομικά έναντι των τρίτων, είναι παραδεκτή η άσκη-
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ση αγωγής εκ μέρους του αφανούς εταίρου προς απόδοση σ’ αυτόν της μερίδας
που ανήκει σ’ αυτόν από τα εταιρικά κέρδη, καθώς και της εισφοράς του, είτε μεταβίβασε αυτήν κατά κυριότητα στον εμφανή συνεταίρο του προς άσκηση της
εταιρικής εμπορικής δραστηριότητας, ως
ατομικής του τελευταίου, είτε παρέμεινε
κύριος αυτής, τάσσοντας όμως αυτήν
κατά προορισμό στην εξυπηρέτηση του
εταιρικού σκοπού με παραχώρηση της
χρήσεως της μόνο στον εμφανή εταίρο.
Στην περίπτωση όμως εισφοράς
αντικαταστατών πραγμάτων, όπως χρημάτων, ο «διαχειριστής» αποκτά μεν την
κυριότητα τούτων, δεν καθίσταται όμως
οφειλέτης του συνεταίρου που εισέφερε τα χρήματα, εφόσον διαρκεί ο εταιρικός δεσμός. Αφότου όμως λυθεί η εταιρεία, ο εταίρος που εισέφερε στην εταιρεία το χρηματικό ποσό έχει αντίστοιχη
αξίωση κατά του διαχειριστή αποδόσεως του από το τυχόν απομένον καθαρό
προϊόν της εκκαθαρίσεως των λογαριασμών, με την προϋπόθεση ότι παρέμεινε αναλλοίωτο στα χέρια του διαχειριστή.
Στην αντίθετη όμως περίπτωση που το χρηματικό ποσό της εισφοράς διατέθηκε για την αγορά περιουσιακών αντικειμένων που τέθηκαν στη διαρκή χρήση της εταιρείας, τα περιουσιακά αυτά αντικείμενα αποτελούν πλέον
στοιχεία προς διαμονή του ενεργητικού
της εταιρείας κατά τη λύση της, τα οποία,
εάν δεν υπάρχουν δαπάνες και χρέη με
την έννοια του παθητικού, και εφόσον
δεν μεσολαβεί αναγκαίο στάδιο εκκαθαρίσεως κατά την έννοια των διατάξεων
των άρθρων 779 έως 782 του ΑΚ, τα περιουσιακά αυτά «εταιρικά» αντικείμενα,
ως αντιστοιχούντα στην αξία της χρηματικής εισφοράς του συνεταίρου, αποδίδονται σ’ αυτόν είτε αυτούσια κατ’ αναλο-
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γία προς την εταιρική μερίδα συμμετοχής
του, είτε, εφόσον μεσολάβησε αδυναμία
αυτούσιας αποδόσεως τους, επειδή δε
σώζονται κατά την άσκηση της αγωγής,
είτε λόγω τυχόν εκποιήσεως και ρευστοποιήσεως της αξίας τους, είτε γιατί ο
«διαχειριστής» εκδήλωσε την πρόθεση
να τα κρατήσει για λογαριασμό του, με
την καταβολή ανάλογου μέρους της αξίας τους ή του επιτευχθέντος τιμήματος.
Στην προκειμένη περίπτωση η
από 29-11-2002 αγωγή της ενάγουσας
με το παραπάνω περιεχόμενο και με το
αντίστοιχο αίτημα της για απόδοση σ’αυτήν της χρηματικής εισφοράς ποσού
9.537,78 ευρώ, αυτούσιας, στην οποία
εκτίθεται ότι η χρηματική αυτή εισφορά
διατέθηκε για την αγορά κατά 50% του
μηχανολογικού εξοπλισμού της αφανούς
εταιρείας, είναι αόριστη, αφού δεν περιέχονται σ’ αυτήν όλα τα από τις διατάξεις
των άρθρων 47-50 του ΕμπΝ, 361, 719,
758 παρ.2, 762 και 763 του ΑΚ απαιτούμενα στοιχεία για τη νομική θεμελίωση
του αγωγικού δικαιώματος για απόδοση της χρηματικής εισφοράς και ειδικότερα, εφόσον η χρηματική εισφορά της
ενάγουσας κάλυψε κατά 50% την αξία
των μηχανημάτων της αφανούς εταιρείας
και δε μεσολάβησε «εκκαθάριση», ούτε
υπήρχαν δαπάνες από τη λειτουργία της
εταιρείας, δεν περιέχονται σ’ αυτήν το
κατά τα παραπάνω αναγκαίο στοιχείο,
είτε ότι δε σωζόταν κατά την άσκηση της,
είτε ότι είχαν ρευστοποιηθεί τα μηχανήματα της εταιρείας που κατά την αγωγή
είχαν αγοραστεί από την ενάγουσα και
το δεύτερο εναγόμενο με τις ισόποσες
εισφορές συνολικού ποσού 19.075, 57
ευρώ, είτε ότι η πρώτη εναγομένη, εμφανής εταίρος και διαχειρίστρια, εκδήλωσε την πρόθεση να κρατήσει για λογαριασμό της τα μηχανήματα.
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473/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Συμεωνίδης, Αναστάσιος Θεοδωράκης,
Ελένη Παπαγεωργίου).
Ε.Π.Ε. Δικαίωμα κάθε εταίρου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη καθενός ημερολογιακού τριμήνου και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας και να λαμβάνει αντίγραφα με δικές του δαπάνες. Ο έλεγχος μπορεί να αφορά όχι
μόνο το τρίμηνο αλλά και απεριόριστο χρονικό διάστημα. Ο εταίρος μπορεί να λάβει
και φωτοαντίγραφα. Αν η εταιρεία αντιδρά, χωρούν ασφαλιστικά μέτρα. Μη άσκηση
της αγωγής μετά από προθεσμία των 30ημερών κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (693ΚΠολΔ). Προβλήματα και ενστάσεις. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, κάθε εταίρος δικαιούται
το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη καθενός ημερολογιακού τριμήνου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης
να λαμβάνει με δικές του δαπάνες αποσπάσματα από το βιβλίο των εταίρων
και το βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων.
Αντίθετη διάταξη του καταστατικού είναι άκυρη. Η ορθή έννοια της διατάξεως αυτής δεν είναι ότι ο εταίρος έχει
δικαίωμα να ελέγξει την πορεία και τα βιβλία της εταιρείας μόνο για το αμέσως
προηγούμενο της ασκήσεως του δικαιώματος τρίμηνο χρονικό διάστημα, αλλά
ότι ο έλεγχος (που ασκείται βάσει της διατάξεως αυτής σε τακτές ημεροχρονολογίες για λόγους ευρυθμίας της εταιρικής
δραστηριότητας και αποτροπής άσκοπων παρενοχλήσεων σε οποιοδήποτε
χρόνο των διαχειριστικών οργάνων της
εταιρίας) είναι δυνατό να αφορά απεριόριστο χρονικό διάστημα (βλ.Ελ. Λεβαντής, Το δίκαιο των εμπορικών εταιρει-

ών, έκδοση 1990, 5ος τόμος περί ΕΠΕ,
σελ. 2038 επ., του ιδίου, σχόλιο στη ΜονΠρωτΑΘ 6068/1982 ό.π.).
Και τούτο διότι η γραμματική διατύπωση του νόμου δεν θέτει περιορισμό στην άσκηση του δικαιώματος αυτού αναφορικά με το χρονικό εύρος του
ελέγχου που ζητεί ο εταίρος, αλλά στο
χρόνο της ασκήσεως του που δεν μπορεί να είναι για τους παραπάνω λόγους
διαφορετικός από το πρώτο 10 ήμερο
κάθε ημερολογιακού τριμήνου, δηλαδή 1-10 των μηνών Απριλίου, Ιουλίου,
Οκτωβρίου, Ιανουαρίου.
Περαιτέρω, ο εταίρος, ασκώντας
τον προαναφερόμενο έλεγχο έχει δικαίωμα να λάβει αποσπάσματα και αντίγραφα όχι μόνο από το βιβλίο των εταίρων
και τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων, όπως ενδεικτικά αναφέρει η τελευταία παράγραφος του προαναφερομένου άρθρου, αλλά από κάθε βιβλίο και
έγγραφο της εταιρείας, διότι εφόσον έχει
δικαίωμα να ελέγξει όλα τα βιβλία και τα
έγγραφα, μπορεί και να τα αντιγράψει.
Αντί της αντιγραφής μπορεί να λάβει φωτοαντίγραφα, πράγμα ισοδύναμο
που επί πλέον αποτρέπει αδικαιολόγη-
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τη απασχόληση του ελέγχοντος εταίρου
και την παρεμπόδιση της λειτουργίας της
εταιρείας. Τέλος αν η εταιρεία δυστροπεί και δεν επιτρέπει τον έλεγχο, ο εταίρος μπορεί να επιτύχει την άσκηση του
δικαιώματος του και με ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος (Π.Τζίφρα, Ασφ.Μέτρα, εκδ. 1985, σελ.567).
Εξάλλου από τις διατάξεις του άρθρου 947 παρ.1ΚΠολΔ προκύπτει ότι
όταν ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, το δικαστήριο, για την περίπτωση που παραβεί την
υποχρέωση του, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως 5.900 ευρώ
υπέρ του δανειστή και προσωπική κράτηση έως ένα έτος, αρμόδιο δε για τη
βεβαίωση της παράβασης και την απειλή των ποινών αυτών είναι το μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά
τη διαδικασία των άρθρων 670 έως 676
του ίδιου κώδικα.
Το μονομελές πρωτοδικείο, για
να επιδικάσει την απειλούμενη αντίστοιχη χρηματική ποινή και να απαγγείλει την
προσωπική κράτηση, αρκεί α)να υπάρχει, κατά το χρόνο της παράβασης, εν
ισχύ απόφαση εκτελεστή που απειλεί τις
ποινές αυτές, β) η απόφαση αυτή να έχει
επιδοθεί στον υπόχρεο προς συμμόρφωση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
924ΚΠολΔ και γ)να βεβαιωθεί ότι έγινε παράβαση της. Ο παραβάτης υπόκειται στις
απειλούμενες ποινές ανεξάρτητα από την
ορθότητα της απόφασης η οποία τις απειλεί, φτάνει, κατά το χρόνο της παράβασης,
αν βρίσκεται σε ισχύ, ακόμη και αν, μετά
την παράβαση, χάσει την ισχύ της (βλ. και
ΕφΑθ 97/2007 ΕλλΔνη 2007-1470).
Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 693 του ΚΠολΔ. ¨1. Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την
άσκηση της αγωγής για την κύρια υπό-
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θεση, ο αιτών οφείλει, μέσα σε τριάντα
ημέρες από την έκδοση της απόφασης
η οποία διατάσσει το ασφαλιστικό μέτρο,
να ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση, εκτός αν το δικαστήριο όρισε κατά
την κρίση του μεγαλύτερη προθεσμία για
την άσκηση της αγωγής 2. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου
1 αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών μέσα στην προθεσμία αυτή πέτυχε την έκδοση διαταγής
πληρωμής…».
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών με το μοναδικό λόγω έφεσης εκθέτει ειδικότερα τα πιο κάτω: Ότι στην ένδικη υπόθεση δεν τυγχάνει εφαρμογής η
διάταξη του άρθρου 693 του ΚΠολΔ και
ότι συνεπώς κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου έκρινε η προσβαλλόμενη
απόφαση ότι η υπ’ αριθ. 6094/31-102006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών είχε, κατά το χρόνο
των παραβάσεων, χάσει την ισχύ της.
Και τούτο γιατί στην περίπτωση
αυτή, καθώς και σ ‘ εκείνη της επίδειξης
εγγράφων, το χρονικό διάστημα του ενός
μηνός που ορίζει η ως άνω διάταξη προς
έγερση της κύριας αγωγής, δεν είναι αρκετό για να συλλέγουν στοιχεία, προκειμένου να ασκηθεί στη συνέχεια η κύρια
αξίωση που θα είναι άλλη απ’ αυτή του
ελέγχου και θα έχει σχέση με σύμβαση ή
αδικοπραξία με βάση τα στοιχεία που θα
συλλέγουν από τον έλεγχο των εγγράφων και βιβλίων της εταιρείας. Ο λόγος
αυτός έφεσης πρέπει να απορριφθεί ως
αβάσιμος και δη ως μη νόμιμος.
Και τούτο γιατί στηρίζεται σε
εσφαλμένη προϋπόθεση. Ότι η κύρια
αγωγή που θα έπρεπε να ασκηθεί, κατά
τη διάταξη του άρθρου 693 του ΚΠολΔ,
στην προκειμένη περίπτωση θα αφορούσε άλλη αξίωση από αυτή του ελέγχου που προβλέπεται και ρυθμίζεται
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από τη διάταξη του άρθρου 34 του νόμου 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης».
Κατά την κρίση όμως του Δικαστηρίου τούτου στην προκειμένη περίπτωση η κύρια υπόθεση για την οποία
διατάχθηκε το επίδικο ασφαλιστικό μέτρο δεν μπορεί να αφορά άλλο από το
ουσιαστικό δικαίωμα του ενάγοντοςεκκαλούντος περί ελέγχου των εταιρικών
υποθέσεων που ρυθμίζεται από την πιο
πάνω διάταξη του νόμου 3190/1955, για
το οποίο και έπρεπε να ασκηθεί, εντός
ενός μηνός από την έκδοση της αποφάσεως, η κύρια αγωγή, η οποία άλλωστε
θα μπορούσε να έχει ακόμα και αναγνωριστικό χαρακτήρα.
Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί
ότι το εν λόγω δικαίωμα εξαντλήθηκε με

το ασφαλιστικό μέτρο που διατάχθηκε
ή ότι το ασφαλιστικό αυτό μέτρο ήταν
απλώς προετοιμασία για την άσκηση
μιας άλλης κύριας αξίωσης που δεν είναι
ακόμα καθορισμένη, αλλά θα ελάμβανε
σάρκα και οστά μετά από τον έλεγχο.
Συνεπώς ορθά εφάρμοσε το νόμο
το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε ως μη νόμιμη την αγωγή, με την
αιτιολογία ότι δεν μπορεί να επιδικαστεί
στον ενάγοντα η απειληθείσα χρηματική
ποινή και να απαγγελθεί η προσωπική
κράτηση, αφού η προς εκτέλεση απόφαση απώλεσε την ισχύ της, κατά το χρόνο
της φερόμενης ως παραβάσεως, καθόσον δεν ασκήθηκε η κύρια αγωγή εντός
ενός μηνός από την έκδοση της, όπως
προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου
693 του ΚΠολΔ.

485/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Κωνσταντίνα Καζαντζή).
Επιταγή ακάλυπτη. Στοιχεία αγωγής με βάση την αδικοπραξία, για να είναι ορισμένη.
Προσωπική κράτηση από αδικοπραξία. Στοιχεία. Αρχή αναλογικότητας. Τόκοι. Αν η
αγωγή στηρίζεται στην απλήρωτη επιταγή, αρχίζουν από την επόμενη της εμφάνισης
και μη πληρωμής. Αν η αγωγή στηρίζεται στην αδικοπραξία, τότε αρχίζουν από την
επίδοση ή την επίδοση της αγωγής. Προσωπική κράτηση. Η απόφαση που στηρίζεται
στην αδικοπραξία και διατάσσει την προσωπική κράτηση δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.

Για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής, με την οποία διώκεται
η κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις
αποζημίωση του κομιστή μη πληρωθείσας, αν και νομοτύπως και εμπροθέσμως εμφανισθείσας, επιταγής απαιτείται κατ’άρθρο 216 Κ.Πολ.Δ. να διαλαμβάνεται σε αυτό: 1) η έκδοση της επιταγής από τον εναγόμενο εν γνώσει ότι
δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στην
πληρώτρια τράπεζα κατά τον χρόνο της

έκδοσης ή της πληρωμής, 2) η ύπαρξη
ζημίας, 3)ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ
ζημίας και της παράνομης ως άνω συμπεριφοράς του εκδότη και 4)η εμπρόθεσμη εμφάνιση αυτής προς πληρωμή
όχι όμως και η βεβαίωση της μη πληρωμής με έναν από τους υπαλλακτικώς αναφερόμενους στο άρθρο 40 του
ν.5960/1933 τρόπους (Α.Π. 587/2002
Δνη 44, 450, Α.Π. 25/2000, Δνη 41.712,
Εφ.Αθ. 766/2006, ΕλλΔνη 2006.1107).
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Περαιτέρω, από τη διάταξη του
άρθρου 1047 παρ.1 Κ.Πολ.Δ., κατά την
οποία προσωπική κράτηση μπορεί να
διαταχθεί και για απαιτήσεις από αδικοπραξίες και η διάρκεια αυτής ορίζεται με την απόφαση μέχρι ενός έτους,
προκύπτει ότι, όταν πρόκειται για απαίτηση από αδικοπραξία, εναπόκειται στο
δικαστήριο της ουσίας να διατάξει ή όχι
την προσωπική κράτηση του οφειλέτη,
ως μέσο εκτέλεσης. Αρκεί να είναι αποδεδειγμένη η απαίτηση η απορρέουσα
από αδικοπραξία.
Εξάλλου, με το ν.2462 της 21/262-1997 κυρώθηκε το Διεθνές Σύμφωνο
για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
κ.λ.π., η ισχύς του οποίου άρχισε στις
5-8-1997. Το άρθρο 11 του Συμφώνου
αυτού ορίζει ότι «κανείς δεν φυλακίζεται
αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του
να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση».
Από τη σαφή διατύπωση της διάταξης αυτής, η οποία σύμφωνα με το
άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού δικαίου και έχει υπερνομοθετική ισχύ, προκύπτει ότι αυτή εφαρμόζεται στην περίπτωση που διατάσσεται
προσωπική κράτηση, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά εμπόρου και για
εμπορική απαίτηση (άρθρο 1047 παρ.1
εδ.α΄ περ.α΄ Κ.Πολ.Δ). δηλαδή λόγω μη
εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης,
και όχι όταν διατάσσεται για απαιτήσεις
από αδικοπραξία (παρ.1εδ.α΄ περ.β΄).
Έτσι, προκειμένου να διαταχθεί
προσωπική κράτηση για την απαίτηση
από αδικοπραξία, αρκεί η υποβολή σχετικού αιτήματος και η απαίτηση να έχει
αποδειχθεί, χωρίς να είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην αγωγή ότι ο εναγόμενος στερείται περιουσίας, από την
οποία θα ήταν δυνατή η ικανοποίηση του
δανειστή με άλλα μέσα (ΑΠ 1010/2005,
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ΕλλΔνη 2006.137, ΑΠ 1508/2004, ΕλλΔνη 2005.771, ΕΑ 3067/2006, Εφ.Πατρών 1318/2006 ΑΧΑΝΟΜ 2007/424).
Κατά το άρθρο 1047§1 του
ΚΠολΔ προσωπική κράτηση διατάσσεται και κατ’ εμπόρων για εμπορικές υποθέσεις, μπορεί δε να διαταχθεί και για
απαιτήσεις από αδικοπραξία. Κατά δε
το άρθρο 11 του ν.2462/1997 ¨Κύρωση
του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά
και πολιτικά δικαστήρια κ.λ.π.¨ ¨ κανείς
δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της
αδυναμίας του να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση¨.
Από τη διάταξη αυτή, ταυτόσημος της οποίας είναι και εκείνου του άρθρου 1 του τετάρτου πρωτοκόλλου της
ΕΣΔΑ, συνδυαζόμενη και προς το άρθρο
2§1 του Συντάγματος και την αρχή της
αναλογικότητος, ρητώς θεσπιθείσα με το
άρθρο 25§1 του Συντάγματος, συνάγεται
ότι η προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί είτε
από την αδικοπραξία, είτε από σύμβαση, κατά τους όρους του άρθρ. 1047§1
ΚΠολΔ, δεν έχει καταργηθεί.
Περαιτέρω επί αδικοπραξίας παρέχεται η δυνητική ευχέρεια στο δικαστήριο της ουσίας να διατάξει προσωπική κράτηση κατά του υπόχρεου ως
μέσου αναγκαστικής εκτελέσεως προς
ικανοποίηση της εξ αυτής απορρεούσης
απαιτήσεως, καθορίζοντας και την χρονική της διάρκεια εντός των ορίων του
άρθρου 1047, ύστερα από εκτίμηση των
πραγματικών περιστατικών που οι διάδικοι θέτουν υπόψη του, όπως το ύψος
της απαιτήσεως, η βαρύτητα της πράξεως και οι συνέπειες της, το πταίσμα του
υπόχρεου, η φερεγγυότητα αυτού, η τυχόν συνυπαιτιότητα του δικαιούχου καi
οι λοιπές εν γένει περιστάσεις.
Η δε σχετική κρίση του δικαστη-
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ρίου της ουσίας δεν εμπίπτει στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, αφού σχηματίζεται από την εκτίμηση πραγματικών γεγονότων και χωρίς υπαγωγή του πορίσματος σε νομική έννοια, ώστε να μπορεί να
κριθεί εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου
είτε ευθέως είτε εκ πλαγίου.
Το δικαστήριο, πάντως, οφείλει να
ερευνά μήπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τον προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας της προσωπικής κρατήσεως, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ του χρησιμοποιημένου
μέτρου και του επιδιωκομένου σκοπού, η
οποία προβλέπεται από το άρθρο 25§1
του Συντάγματος υιοθετείται δε σταθερά και από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (Α.Π. 1846/2007 ΝΟΜΟΣ).
…. Η εκκαλούμενη απόφαση
έκρινε νόμιμη την αγωγή και απέρριψε ως μη νόμιμο και παρεπόμενο αίτημα περί καταδίκης των εναγομένων σε
αποζημίωση με το νόμιμο τόκο από την
επόμενη της εμφάνισης των ως άνω επιταγών προς πληρωμή, με την αιτιολογία ότι επί ασκήσεως της ως άνω αξίωσης αποζημίωσης, η οποία στηρίζεται σε
αδικοπραξία, τόκοι οφείλονται από την,
μετά από όχληση, υπερημερία του εναγόμενου, άλλως από την επίδοση της
αγωγής και όχι από την εμφάνιση της
επιταγής, μη εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή της διάταξης του άρθρου
45 αριθ.2 ν.5960/1933 για οφειλή τόκων
από την ημέρα εμφάνισης της επιταγής,
η οποία ισχύει μόνο όταν ασκείται αξίωση από επιταγή και όχι από αδικοπραξία
(ΕφΠειρ 601/2002, ΠΕΙΡΝΟΜΟΛ 2002.
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436, ΕφΠειρ 239/2001, ΔΕΕ 2001.625,
ΕΑ 11981/1990, ΕλλΔνη 32.1075).
Με το σχετικό λόγο της έφεσης
τους οι εκκαλούντες εκθέτουν ότι η διάταξη του άρθρου 1047&1 του ΚΠολΔ είναι αντίθετη προς τα άρθρα 2 σε συνδ.
με το άρθρο 5&3 του Συντάγματος και
ότι το Δικαστήριο οφείλει να μην εφαρμόσει και απορρίψει ως μη νόμιμο κάθε
σχετικό αίτημα.
Σύμφωνα όμως με τα αναφερόμενα στην μείζονα σκέψη της παρούσας υπό στοιχείο ΙΙ, που αναφέρεται
στην αρχή της απόφασης αυτής, η προσωποκράτηση, που διατάζεται ως μέσο
αναγκαστικής εκτέλεσης για απαιτήσεις
από αδικοπραξία, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στην κατοχυρωμένη αρχή της
αναλογικότητας κατά την παροχή της έννομης προστασίας.
Επομένως ορθά το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο απήγγειλε προσωπική κράτηση διάρκειας δυο μηνών, τηρώντας
μάλιστα την αρχή της αναλογικότητας,
ενόψει της ένδικης απαίτησης που επεδίκασε, ύψους 39.011,77 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής
και μέχρις εξόφλησης.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων, γι’αυτό θα πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση έφεση
ως ουσιαστικά αβάσιμη και να καταδικαστούν οι εκκαλούντες στη δικαστική
δαπάνη της εφεσίβλητης ως άνω εταιρείας, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, λόγω της ήττας τους [άρθρα 176,
183 του ΚΠολΔ], όπως αυτά ειδικότερα
ορίζονται στο διατακτικό.
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633/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Λεκέας, Ηλίας Γκολφινόπουλος, Ευάγγελος Ματσούκης).
Ανώνυμη εταιρία. Άκυρες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Περιπτώσεις (άρθρο
35α παρ.1 του ν. 2190/1920). Περίπτωση ακυρότητας αποφάσεως που προβλέπεται από το άρθρο 35γ παρ.1 και 3 του ίδιου νόμου. Ακυρότητα δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά τη πάροδο διετίας από την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου των πρακτικών της γενικής συνέλευσης (άρθρο 35α ).Περιπτώσεις ακυρότητος
κατά παράβαση των διατάξεων για σύγκληση γενικής συνελεύσεως. Περίπτωση μη
εμπρόθεσμης δημοσίευσης της πρόσκλησης για γενική συνέλευση στο δελτίο ανωνύμων εταιριών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Περιστατικά.

Η εναγόμενη εταιρεία και ήδη εκκαλούσα με την υπό κρίση έφεση παραπονείται για εσφαλμένη εφαρμογή του
νόμου και πλημμελή εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού ζητώντας να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη ώστε ν’ απορριφθεί
η κρινόμενη αγωγή.
Από τις διατάξεις του άρθρου 35α
παρ.1, 2 του ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων ανώνυμης εταιρείας είναι άκυρες όχι μόνο στις
υπό στοιχεία α΄ και β΄ της πρώτης των
ως άνω διατάξεων (άρθρο 35 α παρ.1)
αναφερομένας περιπτώσεις ήτοι όταν:α)
ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκρότησης των γενικών συνελεύσεων ή περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή β)με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κυρίως για προστασία
των δανειστών της εταιρείας αλλά και σε
κάθε άλλη περίπτωση ακυρότητος από
οιονδήποτε λόγο απορρέουσα και συνεπώς και στη περίπτωση αντιθέσεως τους
προς απαγορευτικές του ως άνω νόμου
διατάξεις ήτοι σε κάθε περίπτωση ακυρότητας η οποία προκύπτει τόσο από τις
διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών όσο

και των κοινών διατάξεων δηλ. σε κάθε
περίπτωση αντιθέσεως τους προς απαγορευτικάς του ως άνω νόμου διατάξεις
ή προς πάσα άλλη διάταξη του Αστικού
Κώδικα (άρθρα 174 και 180ΑΚ).
Η ακυρότητα αυτή αν και επέρχεται αυτοδικαίως μπορεί να τύχει αναγνωρίσεως κατόπιν εγέρσεως σχετικής αναγνωριστικής αγωγής με δικαστική απόφαση από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον.
Τέτοιο δικαίωμα έχει ο μέτοχος υπό την
ιδιότητα του ως μετόχου καθώς επίσης
και ο μέτοχος που δεν παραστάθηκε στη
γ.σ. ενώ είχε δικαίωμα να παρασταθεί.
Εξάλλου διάφορος της υπό της
προεκτεθείσας διατάξεως (άρθρο 35α
παρ.1) προβλεπομένης ακυρότητος των
αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως είναι η περίπτωση της κατά το άρθρο 35γ
παρ.1, 3 του αυτού ως άνω νόμου ακυρώσεως παρά του Δικαστηρίου των αυτών αποφάσεων την οποία μπορούν να
ζητήσουν μέτοχοι εκπροσωπούντες το
1/20 του εταιρικού κεφαλαίου, εάν παρέστησαν στη γενική συνέλευση και
αντετάχθησαν στη ληφθείσα απόφαση και εφόσον τηρούν κατατεθειμένας
στο Τ.Π.Δ. στη τράπεζα της Ελλάδος ή
σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη
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ελληνική τράπεζα τις μετοχές τις παρέχουσες σ’αυτούς το δικαίωμα ακυρώσεως μέχρις οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου (ΑΠ 155/1985 ΕΕμπΔ 1985,
469, ΑΠ 94/1999 ΕΕμπΔ Ν(1999) 324).
Η ακυρότητα των αποφάσεων της
γενικής συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί
ν’ αντιταχθεί μετά τη πάροδο διετίας από
της υποβολής στο Υπουργείο Εμπορίου
του αντιγράφου των πρακτικών της γενικής συνελεύσεως κατά την οποία λήφθηκε
η απόφαση (άρθρο 35α παρ.2ν 2190/20).
Αν και δεν αναφέρεται στο νόμο
ρητά, γίνεται δεκτό και ορθά, ότι το ίδιο αποτέλεσμα επιφέρει, δηλ, την ακυρότητα της
απόφασης και η παράβαση των διατάξεων
για σύγκληση της γενικής συνέλευσης κατ’
εφαρμογή του άρθρου 35α ν. 2190/1920
και όχι την ακυρωσία αυτών όπως παραπλανητικά δημιουργεί την εντύπωση το άρθρο 35γ του ως άνω νόμου (βλ. το δίκαιο
της Ανώνυμης Εταιρείας Ευάγγελος Περάκης σελ.847 αρ. 5 Ρόκας Εμπορικαί Εταιρείες σελ.132, Κιντής Εις δίκαιο ΔΙΚΑΕ τόμος 4, 2000 αρ. 35α αριθμ.16).
Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται
βασικά :α)στη σύγκληση της γενικής
συνέλευσης από αρμόδια πρόσωπα η
οποία πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που
ορίζεται για τη συνεδρίαση της υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η
ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται (άρθρο 26 παρ.1 ν.2190).Β)στο
νομότυπο της προσκλήσεως.
Το δεύτερο προαπαιτούμενο περιλαμβάνει τις εξής προπαρασκευαστικές ενέργειες :β1)την τοιχοκόλληση της
προσκλήσεως σ’ εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας που ασκεί την
επιχείρηση της β2)την δημοσίευση της
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προσκλήσεως στο τεύχος ανωνύμων
εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και σε μια ημερήσια πολιτική και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα υπό τους ειδικότερους όρους που
ορίζει το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/20.
Στις περιπτώσεις όμως αυτές
(ανωτέρω υπό (α) και (β)) η ακυρότητα θεραπεύεται όταν συμμετέχουν όλοι
οι μέτοχοι στη γενική συνέλευση και δεν
αντιλέγει κανείς απ’ αυτούς στη πραγματοποίηση της και στη λήψη των αποφάσεων. Όλες δε οι πιο πάνω ερμηνευθείσες διατάξεις αποτελούν, jus cogens
είναι δηλ. δημοσίας τάξεως περιέχουν
αναγκαστικό δίκαιο.
Έχουν δε ως κύριο σκοπό να εξασφαλίσουν στους μετόχους τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη συνέλευση και
την προπαρασκευή τους για συζήτηση
ώστε ν’ αποφευχθεί ο κίνδυνος λήψεως
αποφάσεων με υφαρπαγή (Δίκαιο της
ανώνυμης εταιρείας Ευάγγελος Περράκης υπ’ άρθρο 26α, αριθ. 54, 60, 61, 62
σελ. 800, 801 Εφαρμογές Εμπορικού Δικαίου Γεωργίου Τριανταφυλλάκη έκδοση
2007 σελ.341 επ.).
Ειδικότερα η δημοσίευση στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης γίνεται
σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», στο οποίο ορίζεται ότι
κάθε Ελληνική ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει στο δελτίο ανωνύμων εταιρειών της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως, κάθε πρόσκληση γενικής συνέλευσης δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για τη
συνεδρίαση αυτής.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης
δημοσίευσης της πρόσκλησης θεωρείται ότι εκπληρώθηκε η ως άνω υποχρέ-
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ωση, εφόσον αποδεικνύεται η αποστολή της πρόσκλησης στο εθνικό τυπογραφείο προς δημοσίευση με αποδεικτικό δικαστικού κλητήρα.
Αποδεικνύονται τ’ ακόλουθα:
με την υπ’ αριθ. 12.325/15.7.1996
συμβολαιογραφική πράξη της συμβ/
φου Πατρών Μ.Α.Φ σε συνδυασμό
με τις υπ’αριθ. 12400/9.9.1996 και
12.417/17.9.1996 διορθωτικές αυτής
συστήθηκε με μετατροπή από ομόρρυθμη η εναγομένη ανώνυμη εταιρεία,
το καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθ. 4005/18.9.1996 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6485/25.9.1996
ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, καταχωρήθηκε δε η σύσταση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρείων την 18.9.1996 με αριθμό 36518/22/Β/96/27.
Η εναγόμενη εταιρεία εδρεύει
στην Κρυόβρυση Ροϊτίκων Πατρών και
έχει αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία επαγγελματικών ψυγείων, πλυντηρίων, ψησταριών, συστημάτων υγραερίου και λοιπών ειδών μαζικής εστίασης. Το μετοχικό κεφάλαιο αυτής διαιρείται σε 39.600 μετοχές εκ των οποίων 14.256 ανήκουν στον Α.Π και 12.672
Γ.Μ οι οποίοι έχουν εκλεγεί αντίστοιχα ως
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του διοικητικού της συμβουλίου για πενταετή θητεία, με το υπ’
αριθ. 1.7.2005 πρακτικό του, το οποίο
καταχωρήθηκε την 12.7.05 στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύθηκε
την 25.7.05 στο υπ’αριθ. 8181/25.7.05
τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
Οι υπόλοιπες 12.672 μετοχές
ανήκουν στον ενάγοντα οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 32% του συνόλου του
μετοχικού της κεφαλαίου. Την 2.12.05
ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 και
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στα γραφεία της εναγόμενης ανώνυμης
εταιρείας επί του 8ου χλμ της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
με θέμα την προέγκριση μισθών μελών
Δ.Σ. για παρεχόμενες απ’αυτούς υπηρεσίες βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας και εντολής.
Κατά την συνέλευση παρέστησαν οι μέτοχοι Α.Π και Γ.Μ ενώ ο ενάγων απουσίαζε και αποφασίστηκε με
παραπάνω από την απαιτούμενη από
τον νόμο απαρτία του 1/5 του εταιρικού
κεφαλαίου και την απόλυτη πλειοψηφία, δεδομένου ότι οι συνολικές μετοχές
τους (14256_12.672= 26.929) αντιπροσωπεύουν το 68% του εταιρικού κεφαλαίου η καταβολή μισθού ύψους 30.000
ευρώ μηνιαίως στον Γ.Μ για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες του Γενικού
Διευθυντή του εργοστασίου της εταιρείας και υπεύθυνου προώθησης προϊόντων και ύψους 30.000 ευρώ μηνιαίως
για τον Α.Π για παροχή υπηρεσιών του
ως τεχνικού Διευθυντή του εργοστασίου
της εταιρείας και υπευθύνου πωλήσεων
και οικονομικών, για τη χρονική περιόδο
από 1.1.2005 έως 31.12.2005. Για δε τη
χρονική περίοδο από 1.1.2006 και μετά ο
μηνιαίος μισθός τους για τις ίδιες ως άνω
παρεχόμενες υπηρεσίες του, θ’ ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ.
Κατ’ έτος δε θα καταβάλλονται
δεκατέσσερις (14) μισθοί στον καθέναν. Αντίγραφο των πρακτικών της έκτακτης αυτής γενικής συνέλευσης υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας την
16.3.2006. Για τη σύγκληση της προηγήθηκε εμπρόθεσμη προ είκοσι ημερών
τοιχοκόλληση της πρόσκλησης του διοικητικού συμβουλίου για τη συνέλευση
αυτή σε εμφανές σημείο των γραφείων
της εταιρείας και δημοσίευση της στον
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ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΚΗΡΥΞ
ΠΑΤΡΩΝ» την 10.11.2005 και στο φύλλο υπ’ αριθ. 10733 και στη σελίδα 9 αυτού, στην ημερήσια οικονομική Εφημερίδα Αθηνών «EXPRESS» ομοίως την
10.11.05 στο υπ΄αριθ.12778 φύλλο και
στη σελίδα IV αυτού και στην ημερήσια
πολιτική εφημερίδα Αθηνών «Ο ΛΟΓΟΣ»
στο φύλλο με αριθμό 5839 και στη σελίδα 13 αυτού.
Ωστόσο η απαιτούμενη από το
νόμο και ειδικότερα από το άρθρο 26 του
ν.2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο
3 του με ημερομηνία 16.1.1930 π.δ. «περί
Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» δημοσίευση προ δέκα ημερών της πρόσκλησης
αυτή στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ του ΦΕΚ
έγινε εκπρόθεσμα και μάλιστα μετά την
πραγματοποίηση της συνελεύσεως και
συγκεκριμένα την 12.1.06 στο υπ’αριθ.
288/12.1.06 φύλλο αυτού, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο από τον
ενάγοντα επικυρωμένο αντίγραφο αυτού.
Ειδικότερα με την κατάθεση της
πρόσκλησης στο Εθνικό Τυπογραφείο
προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, λαμβάνει
αυθυμερόν αριθμόφύλλου ΦΕΚ και η
ημέρα κατάθεση της πρόσκλησης ενώ
η ημέρα της πραγματικής κυκλοφορίας
του φύλλου είναι κατά κανόνα μεταγενέστερη της δημοσίευσης. Ως χρόνο δε
δημοσίευσης στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως θεωρείται αυτός που αναγράφεται
στο ΦΕΚ και όχι ο χρόνος πραγματικής
κυκλοφορίας
Εν προκειμένω η δημοσίευση
έγινε στις 12.1.06 δηλ. μετά την πραγματοποίηση της γενικής συνελεύσεως,
όπως αναγράφεται στο ως άνω φύλλο
ΦΕΚ και όχι στις 10.11.05 δηλ. εμπρόθεσμα, όπως αβασίμως υποστηρίζει η
εναγομένη.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου του ως άνω αναφερομένου π.δ.
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«περί δελτίου ανωνύμων εταιρειών»
που αναφέρει στις προτάσεις της η εναγομένη προβλέπεται, σε περίπτωση μη
εμπρόθεσμης δημοσίευσης της πρόσκλησης, η υποχρέωση αυτή θεωρείται
ότι εκπληρώθηκε εάν αποδειχθεί η αποστολή της πρόσκλησης στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση με αποδεικτικό δικαστικού επιμελητού ή σύμφωνα
με την υπ’αριθ. Κ2-2949/7.4.1993 εγκύκλιο του Υπουργείου Εμπορίου που επικαλείται η εναγομένη επειδή η εκτύπωση του ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) καθυστερεί σαν
αποδεικτικό κατάθεση της πρόσκλησης
για δημοσίευση υποβάλλεται φωτοτυπία
καταβολής των δικαιωμάτων υπέρ ΤΑΠΕΤ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου).
Η εναγομένη ουδέν των ανωτέρω
απέδειξε αφού ούτε προσκομίζει αποδεικτικό της κατάθεσης της πρόσκλησης
προς δημοσίευση στο ΦΕΚ με κλητήρα
ούτε από το υπ΄ αριθ.9633/10.11.2005
διπλότυπο της Β΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών που
επικαλείται και προσκομίζει δυνάμει του
οποίου καταβλήθηκαν τα δικαιώματα
υπέρ ΤΑΠΕΤ στις 10.11.05 στη ως άνω
Δ.Ο.Υ. προκύπτει ότι έγινε κατάθεση της
πρόσκλησης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, διότι η φωτοτυπία του
ΤΑΠΕΤ ως μέσο απόδειξης της εμπρόθεσμης κατάθεσης της πρόσκλησης για
δημοσίευση όπως απαιτεί η ως άνω
εγκύκλιος είναι αυτή που εκδίδεται από
το Εθνικό Τυπογραφείο και όχι αυτή που
εκδίδει η Δ.Ο.Υ.
Στη τελευταία περίπτωση, όπως
και εν προκειμένω, η παραπάνω φωτοτυπία που προσκομίζει, η εναγομένη
της Δ.Ο.Υ. περί καταβολής στις 10.11.05
των δικαιωμάτων υπέρ ΤΑΠΕΤ δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι την ιδία ημέρα έγινε και αποστολή της πρόσκλησης
προς δημοσίευση στο εθνικό τυπογρα-
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φείο και όχι αργότερα όταν μάλιστα το
φύλλο του ΦΕΚ φέρει ημερομηνία δημοσίευσης την 12/1/2006 ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας καταβολής
των δικαιωμάτων του ΤΑΠΕΤ.
Επομένως οι αντίθετοι ισχυρισμοί
της εναγομένης περί εμπροθέσμου δημοσίευσης της πρόσκλησης γιατί καταβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. στις 10.11.05 τα
δικαιώματα υπέρ του ΤΑΠΕ στηριζόμενη
στο ως διπλότυπο της Β΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών
πρέπει ν’ απορριφθούν ως αβάσιμοι.
Μετά απ’ αυτά η από 2.12.05 ληφθείσα απόφαση της γενικής συνέλευσης της εναγομένης ελήφθη κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκλήσεως (άρθρο 35α παρ.1α ) όπως αυτές ειδικότερον ρυθμίζονται από τις διατάξεις
του άρθρου 26 ν.2190/1920 και ως εκ
τούτου πάσχει από απόλυτη ακυρότητα,
όπως αναπτύχθηκε στη μείζονα σκέψη
της παρούσας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι το Δ..Σ. της εναγομένης συμπεριέλαβε ως θέμα και στην από 30.6.2006
τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
το ζήτημα της προέγκρισης των μισθών
των ως άνω αναφερομένων μετόχων για
τις ίδιες χρονικές περιόδους στα πρακτικά της οποίας αναφέρεται ότι «επαναβεβαίωσαν την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που ελήφθη στις 2.12.05 και με την
οποία προεγκρίθηκε η καταβολή μισθών
στα μέλη του Δ.Σ. Γ.Μ και Α.Π για τις υπηρεσίες που παρέχουν πέραν της ιδιότητος τους ως μελών του Δ.Σ.».
Η ενέργεια τους αυτή δεν μπορεί
να εκληφθεί ως επικύρωση της προηγούμενης αποφάσεως της γενικής συνέλευσης της εναγομένης και να ισχύσει ως νέα κατάρτιση αυτής σύμφωνα
με το άρθρο 183ΑΚ, διότι αφενός δεν
αποδεικνύεται ότι ελήφθη νεότερη από-
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φαση της γενικής συνέλευσης για το ίδιο
παραπάνω θέμα με τη τήρηση των διαληφθεισών ως τεταγμένων επί ποινή
ακυρότητος αναγκαστικού δικαίου διατάξεων, αφετέρου δε σε κάθε περίπτωση μία τέτοια επικύρωση θα ίσχυε ως
νέα κατάρτιση ex nunc (βλ.ΑΠ 832/1976
ΝοΒ 25, 190, 191, ΕφΑθηνών ο.π.π.
4393/1999 ΕλλΔνη 47 (2006), 899 και
ο Ανώνυμης Εταιρείας Ευαγ. Περράκης
αρ.39 σελ. 859).
Εξ άλλου ο ενάγων έχει ήδη προσβάλει και τις αποφάσεις της νεότερης
ως άνω γενικής συνέλευσης της 30.6.06
με την από 27.11.06 αγωγή για τους αναφερομένους σ’ αυτή λόγους. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων ως μέτοχος της εναγόμενης ανώνυμης εταιρείας έχει έννομο συμφέρον, ν’ αναγνωρισθεί η ακυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης της εναγομένης που
ελήφθη στις 2.12.05 αφού το θέμα της
ήταν μείζονος οικονομικής σημασίας και
στην οποία εάν παρίστατο και διετύπωνε τις αντιρρήσεις του δεν αποκλείεται η
απόφαση να ήταν διαφορετική.
Στη συνέχεια ο ισχυρισμός της
εναγομένης ότι η επίκληση του συγκεκριμένου ελαττώματος της γενικής συνέλευσης είναι καταχρηστική κατ’ άρθρο 281ΑΚ, γιατί πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα και ασκήθηκε προσχηματικά για λόγους αντιπερισπασμού εκ
μέρους του ενάγοντος σε μήνυση υπεξαίρεσης που η εναγομένη έχει υποβάλει σε βάρος του απορριπτέος κρίνεται
ως ουσία αβάσιμος.
Και τούτο διότι η εκπρόθεσμη δημοσίευση της πρόσκλησης για την έκτακτη γενική συνέλευση στο τεύχος ΤΑΕ και
ΕΠΕ αφού έλαβε χώρα μετά τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, και ανάγεται στο κύρος των αποφάσεων της χωρίς μάλιστα ν’ απαιτείται η ύπαρξη αιτιώ-
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δους συνδέσμου μεταξύ της παράβασης
και της ληφθείσας απόφασης (βλ.Δίκαιο
Ανώνυμης ο.π.π. αρ.43, σελ.860), όπως
αβασίμως υποστηρίζει η εναγομένη. Εξ
άλλου δεν αποδείχθηκε ότι η άσκηση της
υπό κρίση αγωγής εκ μέρους του ενάγοντος, έγινε προς αντιπερισπασμό για
την ύπαρξη της αναφερομένης σε βάρος
του μήνυσης για υπεξαίρεση.
Μετά απ’ όλα τα ανωτέρω συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.1α, παρ.2 του
ν.2190/1920 για την αναγνώριση της ακυρότητος της ληφθείσας ως άνω αποφάσεως ήτοι :1)παράβαση των διατάξεων περί
συγκλήσεως συνεπεία της οποίας υπάρχει ακυρότητα της αποφάσεως και όχι
ακυρωσία 2) έννομο συμφέρον του ενάγοντος 3)μη ίαση της ακυρότητος αφού η
αγωγή ασκήθηκε στις 11.9.06 δηλ. εντός
της διετίας από της υποβολής των πρακτικών της Γ.Σ στη αρμόδια διεύθυνση

Εμπορίου Ν.Α. Αχαΐας την 16-3-06.
Επομένως, η υπό κρίση αγωγή
πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη
και να αναγνωρισθεί ότι η από 2.12.2005
απόφαση της γενικής συνέλευσης των
μετόχων της εναγομένης εταιρείας είναι
άκυρη. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
κατέληξε στην ίδια κρίση και έκρινε νόμω
βάσιμη αυτή την κρινόμενη αγωγή στηριζόμενη στις προπαρατεθείσεις διατάξεις και στη συνέχεια δέχθηκε ως ουσία
βάσιμη αυτή, ορθά τον νόμο 2190/1920
«περί ανωνύμων εταιρειών» εφήρμοσε
και δη τις διατάξεις περί ακυρότητος της
αποφάσεως της γ.συνελεύσεως, όπως
ίσχυαν, πριν την τροποποίηση τους με
τον ν. 3604/8.8.07, κατά τον χρόνο της
δημοσίευσης της (11.7.07) και τον οποίο
(νόμο) εφάρμοσε και το παρόν Δικαστήριο (βλ.ΑΠ 33/2008 ΕλλΔνη 49/2008,
1014) και ορθά εκτίμησε το αποδεικτικό υλικό.

691/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Αναστάσιος Τελώνης).
Ανώνυμη εταιρία. Δικαίωμα του μετόχου για το μέρισμα. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Μπορεί να προσβληθεί από όποιον έχει συμφέρον μέσα σε προθεσμία δύο
ετών από την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου πρακτικών της Γ.Σ.
κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση. Περιστατικά.

Το δικαίωμα του μετόχου επί του
μερίσματος είναι η εξουσία που παρέχεται στον μέτοχο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις να ζητήσει από την εταιρεία να του
καταβάλει συγκεκριμένο ποσό χρημάτων
(μέρισμα) ανάλογο με το ποσοστό συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.
Το μέρισμα αυτό κρατείται από
τα καθαρά κέρδη της εταιρείας (άρθρο
45 ν.2190/1920) αφορά δε συγκεκριμέ-

νη διαχειριστική περίοδο που ονομάζεται εταιρική χρήση και που δεν μπορεί
συνήθως να διαρκέσει περισσότερο από
ένα χρόνο (άρθρο 42 Ν. 2190/1920).
Το δικαίωμα του μετόχου επί του
μερίσματος βασίζει την ύπαρξη του στην
ειδική έννομη σχέση που συνδέει την
ανώνυμη εταιρεία και τους μετόχους, η
οποία ονομάζεται εταιρική σχέση, είναι
δικαίωμα ατομικό και ασκείται από μέ-
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τοχο, οσηδήποτε συμμετοχή και αν έχει
στην εταιρεία και επιπλέον είναι από εκείνα τα εταιρικά δικαιώματα που δεν μπορούν να αποκλεισθούν με αντίθετη διάταξη του καταστατικού.
Γεννάται αμέσως, μόλις ο εταίρος συνδεθεί με την ανώνυμη εταιρεία
με την μετοχή, ενώ η απαίτηση του μετόχου επί του συγκεκριμένου μερίσματος,
του οποίου ψηφίστηκε η διανομή, είναι
δικαίωμα ενοχικό, υποκείμενο στις διατάξεις του κοινού δικαίου και ο μέτοχος
γίνεται πιστωτής της εταιρείας αμέσως
μόλις καταρτιστεί ο ισολογισμός συγκεκριμένης χρήσης και εγκριθεί από τη γενική συνέλευση (ΕφΑθ 1478/2001 ΕλΔνη
42, 1387).Το προαναφερόμενο δικαίωμα
πληρωμής μερίσματος ως ενοχικό πλέον, συντρέχει μετά των λοιπών αξιώσεων κατά της εταιρείας και αντιμετωπίζεται δ’ ενστάσεων όπως κάθε δικαίωμα
(βλ.Λ.Γεωργακόπουλος, Το Δίκαιο των
εταιρειών, τόμος δεύτερος έκδοση 1975
σελ. 551 παρ.11 και 3 και σημείωση).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των
αρθρ. 35 α § § 1 και 2 Ν.2190/1920 συνάγεται ότι οι αποφάσεις της ΓΣ της Α.Ε.
είναι άκυρες όταν λήφθηκαν κατά παράβαση των περί συγκροτήσεως των γενικών συνελεύσεων ή των περί απαρτίας
και πλειοψηφίας διατάξεων ή δια του πε-

ριεχόμενου τους θίγουν διατάξεις του καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά
ή κυρίως προς προστασία των δανειστών
της εταιρείας, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση ακυρότητας που απορρέει από
οποιονδήποτε λόγο, είτε στην περίπτωση
ακυρότητας προκύπτουσας από τις διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών είτε από τις κοινές διατάξεις.
Η ακυρότητα των αποφάσεων
των ΓΣ της ΑΕ μπορεί να προταθεί από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον,
όπως ο μέτοχος της εταιρείας μέσα σε
αποσβεστική προθεσμία δύο ετών από
την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου
του αντιγράφου των πρακτικών της ΓΣ
κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.
Το άρθρο 35. παρ.2 θέτει 2 έτη
αποσβεστική προθεσμία, υπό την έννοια
του μη αντιταξίμου της ακυρότητας μέσα
στην οποία μπορεί να προβληθεί η ακυρότητα της απόφασης της ΓΣ ενώ μετά
την πάροδο η ακυρότητα θεραπεύεται.
(ΑΠ 94/99 ΕΕμπ.Δ 1999 324, Εφ.Πατ.
130/97 ΔΕΕ 1997, 712 ΑΠ 1120/2006
ΧριδΔ 2006, 821 ΑΠ 459/1989 ΕΕμπ.Δ
1990, 428 Ανώνυμες Εταιρείες 7η εκδ.
σελ. 287 επ. Λ..Γεωργακόπουλου το Δίκαιο των Εταιρειών 11§43, Μαρίνος Εταιρική συμμετοχή και ακυρότητα αποφάσεων ΓΣ, ΕΕμπ.Δ 2001 σελ. 1 επ.).

762/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Χρήστος Λεκέας).
Πτωχευτικός κώδικας (που κυρώθηκε με το N. 3588/2007). Έναρξη εφαρμογής του η
16/9/2007. Ο οφειλέτης στην περίπτωση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών να ζητήσει την κήρυξη σε κατάσταση
πτωχεύσεως από το δικαστήριο. Αν δεν υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση, δεν κηρύσσεται
απαράδεκτη αλλά εκτιμάται το στοιχείο αυτό για το συγγνωστό του Πτωχευτικού Κώδικα. Προϋποθέσεις αρνητικές για την κήρυξη της πτώχευσης. Περιστατικά και ολόκληρο το διατακτικό.
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Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 του Πτωχευτικού Κώδικα
που κυρώθηκε με το Ν. 3588/2007, ο οποίος εφαρμόζεται σε διαδικασίες που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του (16-92007),σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης, ο οποίος αδυνατεί να εκπληρώνει τις
ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις
του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Κατά την
παράγραφο 2 δε του ίδιου άρθρου «Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης αποτελεί λόγω κήρυξης της πτώχευσης, όταν
την κήρυξη της ζητεί ο οφειλέτης».
Περαιτέρω κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ίδιου κώδικα «
Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει,
χωρίς υπαίτια βραδύτητα, πάντως το
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3,
αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο
για την κήρυξη της πτώχευσης».
Από το συνδυασμό των πιο πάνω
διατάξεων προκύπτουν τα πιο κάτω: ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την κήρυξη του σε
κατάσταση πτωχεύσεως είτε στην περίπτωση που επαπειλείται αδυναμία αυτού
να πληρώσει τα χρέη του (αρθρ. 3 παρ.2),
είτε αν πράγματι έπαυσε ήδη τις πληρωμές
του εξωτερικεύοντας έτσι την αδυναμία του
προς του πιστωτές του (άρθρ. 5 παρ.2 σε
συνδ. με άρθρ. 3 παρ.1).
Στην τελευταία περίπτωση έχει
ρητή υποχρέωση από το νόμο να υποβάλει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες αίτηση πτωχεύσεως στο αρμόδιο δικαστήριο. Συνέπεια όμως της παράλειψης του οφειλέτη να τηρήσει την πιο
πάνω προθεσμία, δεν είναι να κηρυχθεί
απαράδεκτη η αίτηση του, αλλά μόνο να
συνεκτιμηθεί η εν λόγω παράλειψη για
την κήρυξη του ως συγγνωστού, κατά
το άρθρο 167 του Πτωχευτικού Κώδικα.
Και στην περίπτωση λοιπόν της
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εκπρόθεσμης αίτησης το Δικαστήριο υποχρεούται να κηρύξει την πτώχευση, χωρίς καν απόδειξη ως προς την παύση
των πληρωμών, αφού για την αίτηση του
οφειλέτη αρκεί ακόμη και η επαπειλούμενη παύση (βλ. και Σπ.Ψυχομάνη «Πτωχευτικό Δίκαιο», γ΄ έκδοση 2007, σελ.62).
Εξάλλου με το άρθρο 6 του Πτωχευτικού Κώδικα τίθενται δύο νέες ουσιαστικές, αρνητικές προϋποθέσεις για
την κήρυξη της πτώχευσης και ειδικότερα καθιερώνονται ως λόγοι απόρριψης
της αίτησης: α) η έλλειψη περιουσίας
ικανής να εξασφαλίσει την πρόοδο των
εργασιών της πτώχευσης και β) η καταχρηστική άσκηση της αίτησης. Αναφορικά με την πρώτη αρνητική προϋπόθεση,
επισημαίνεται ότι αυτή διατυπώνεται αρνητικά, και κατά συνέπεια η θετική εκδοχή της ύπαρξης περιουσίας δεν αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για το ορισμένο
ή τη νομιμότητα της αιτήσεως.
Η έλλειψη ωστόσο περιουσίας
μπορεί να ερευνηθεί από το δικαστήριο
και χωρίς να προταθεί σχετικός ισχυρισμός, αφού στην εκούσια δικαιοδοσία
ισχύει αμιγές ανακριτικό σύστημα. Όσον
αφορά τη δεύτερη αρνητική προϋπόθεση διευκρινίζεται στο νόμο ότι καταχρηστική είναι η αίτηση ιδίως, αν ο πιστωτής
τη χρησιμοποιεί ως υποκατάστατο διαδικασίας ατομικής ικανοποίησης ή προς
επιδίωξη σκοπών άσχετων με την πτώχευση, ως θεσμό συλλογικής εκτέλεσης,
καθώς και εάν ο οφειλέτης την υποβάλλει
προς το σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των χρεών του.
Στην προκειμένη περίπτωση ο εκκαλών με τον πρώτο λόγο έφεσης εκθέτει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση, κατ’
εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, έκρινε ότι η αίτηση του είναι απορριπτέα ως
απαράδεκτη με την αιτιολογία ότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα. Ο λόγος αυτός της
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έφεσης είναι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, βάσιμος.
Και τούτο γιατί, κατά τα οριζόμενα
και πιο πάνω στη νομική σκέψη, συνέπεια της παράλειψης του οφειλέτη να τηρήσει τη δεκαπενθήμερη προθεσμία της
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Πτωχευτικού Κώδικα, δεν είναι να κηρυχθεί
απαράδεκτη η αίτηση του για κήρυξη της
πτωχεύσεως, αλλά μόνο να συνεκτιμηθεί η εν λόγω παράλειψη για την κήρυξη του ως συγγνωστού ή μη.
Εξάλλου με το δεύτερο λόγο ο
εκκαλών εκθέτει ότι η προσβαλλόμενη
απόφαση επίσης δεν εφάρμοσε ορθά
το νόμο κρίνοντας ότι η αίτηση του είναι
απορριπτέα και για τον πρόσθετο λόγο
ότι ο αιτών «δεν επικαλείται πραγματικά
περιστατικά ως προς το ύψος της υπάρχουσας περιουσίας του και εάν αυτή θα
επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων
της διαδικασίας της πτώχευσης».
Και ο λόγος αυτός κρίνεται βάσιμος, καθόσον πράγματι, κατά τα αναφερόμενα και πιο πάνω στη νομική σκέψη,
η ύπαρξη περιουσίας δεν αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για το ορισμένο ή τη νομιμότητα της αιτήσεως. Η έλλειψη ωστόσο περιουσίας μπορεί να ερευνηθεί από
το δικαστήριο και χωρίς καν να προταθεί
σχετικός ισχυρισμός.
Μετά τα παραπάνω είναι φανερό ότι έσφαλε η εκκαλούμενη απόφαση
που απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του εκκαλούντος και συνεπώς, κατά
παραδοχή των παραπάνω λόγων έφεσης (χωρίς να χρειάζεται να εξετάσει το
Δικαστήριο και τους υπόλοιπους λόγους)
πρέπει να εξαφανιστεί.
Πρέπει δε ακολούθως να κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο τούτο
προς ουσιαστική διερεύνηση, κατ’ άρθρο 535 παρ.1 του ΚΠολΔ και να κριθεί ότι η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη,
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στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων
3 παρ.1, 2 5 παρ.2, 3, 6, 7 παρ.1, 2 του
Πτωχευτικού Κώδικα που κυρώθηκε με
το άρθρο μόνο του Ν.3588/2007, 1 του
ΕΝ και 2 του β.δ.¨περί της αρμοδιότητας
των εμποροδικείων¨.
Πρέπει επομένως, να εξεταστεί
περαιτέρω και στην ουσία της, δεδομένου ότι για το παραδεκτό αυτής, αφενός
μεν αναγράφονται τα στοιχεία του άρθρου 5 παρ.3 του Πτωχευτικού Κώδικα
και αφετέρου έχει κατατεθεί στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό
των πεντακοσίων (500) ευρώ (βλ. το
υπ’ αριθμ. 36155/9-4-2008 γραμμάτιο
σύστασης παρακαταθήκης).
Αποδεικνύονται τα πιο κάτω: Ο
αιτών Α.Ζ του Β, κάτοικος Πατρών (οδ.
Επαμεινώνδα αρ.23), είναι έμπορος
κατά το ουσιαστικό σύστημα κτήσης της
εμπορικής ιδιότητας, αφού ασκεί κατά
σύνηθες επάγγελμα αντικειμενικά εμπορικές πράξεις. Συγκεκριμένα είναι εργολάβος οικοδομών και ειδικότερα χρησιμοποιώντας υλικά και εργάτες ασχολείται με εργασίες καλουπώματος και σκυροδέτησης οικοδομικών κατασκευών,
ασκώντας έτσι ατομική επιχείρηση χειροτεχνίας (αρθρ.1 του ΕΝ και 2 του β.δ.
¨ περί της αρμοδιότητος των εμποροδικείων¨), με έδρα την Πάτρα, επί της οδού
Επιδαύρου αρ.57 και ΑΦΜ 078482229.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών έμπορος από το καλοκαίρι του 2007
αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές χρηματικές υποχρεώσεις του(αστικές και εμπορικές), κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Ειδικότερα οφείλει
στον Π.Ζ 19.000 ευρώ, στον Α.Ζ 17.000
ευρώ, στον Π.Ν 17.000 ευρώ, στον Ν.Μ
11.000 ευρώ και στον Ε.Α 6.000 ευρώ.
Τα ανώτερα χρέη του αποδεικνύονται και από τα εμπορικά του βιβλία. Η μη
πληρωμή δε των χρεών αυτών δεν οφεί-
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λεται σε πρόσκαιρη ταμειακή δυσχέρεια ή
έστω σε παροδική διαταραχή του ρυθμού
των πληρωμών του, αλλά αντίθετα στο γεγονός ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη γενική αδυναμία να αντιμετωπίσει τα
χρέη του, τα οποία είναι κυρίως εμπορικά.
Αποτέλεσμα αυτής (της αδυναμίας) είναι
να έχει υποστεί αθεράπευτο κλονισμό της
εμπορικής του πίστης στις συναλλαγές.
Επίσης κρίνεται ότι η υπό κρίση αίτηση δεν ασκείται καταχρηστικά και επιπλέον ότι αρκεί η περιουσία του αιτούντος,
που περιλαμβάνει επαγγελματικό εξοπλισμό και φορτηγό αυτοκίνητο, και ανέρχεται
περίπου στο ποσό των 20.000 ευρώ, να

καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας.
Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει η
ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή και στην ουσία της, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο
αιτών έπαυσε μεν να πληρώνει τα χρέη
του από το καλοκαίρι του 2007, πλην
όμως χρόνος παύσης των πληρωμών
του δεν μπορεί να απέχει πέραν της διετίας από την ημερομηνία κήρυξης της
πτώχευσης (αρθρ. 7 παρ.2 του Πτωχευτικού Κώδικα). Τέλος πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα και των δύο
βαθμών δικαιοδοσίας σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

764/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου
Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αγγελική Σκλαβουνάκη, Χρύσα Βουλδή).
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. (Ε.Π.Ε.) Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο και
καθορισμός της αξίας της εταιρικής του μερίδας. Αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.ΚΠολΔ. Κατά της αποφάσεως χωρεί έφεση (εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της απόφασης). Λεπτομέρειες για την έξοδο του εταίρου από την εταιρία. Έννοια σπουδαίου λόγου. Κριτήρια
για τον καθορισμό της αποζημίωσης του εξερχομένου. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 19 του ΚΠολΔ, στην
αρμοδιότητα των εφετείων υπάγονται
οι εφέσεις κατά των αποφάσεων
τω ν Π ολυ μ ελών κα ι Μ ο ν ο μ ελών
Πρωτοδικείων της περιφέρειας τους.
Εξάλλου, από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 29 παρ.1,
4 και 33 παρ.2 του Ν.3190/1955 ¨περί
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης¨ και
3 παρ.2 του ΕισΝΚΠολΔ προκύπτει ότι
οι διαφορές για την έξοδο του εταίρου
από την εταιρεία 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
διαδικασία των άρθρων 634 επ. της
προϊσχύσασας Πολιτικής Δικονομίας,
από την εισαγωγή του ΚΠολΔ υπάγονται
στην καθ’ύλη αρμοδιότητα του
μονομελούς πρωτοδικείου, που δικάζει
κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.
του ΚΠολΔ.
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
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ταχύτερη εκδίκαση τους, μεταβάλει τη
φύση τους. Με την απόφαση δηλαδή
του μονομελούς πρωτοδικείου δεν
διατάσσεται ασφαλιστικό μέτρο, αλλά
τέμνεται οριστικά η διαφορά.
Έτσι, στις διαφορές αυτές, δεν
έχει εφαρμογή το άρθρο 699 του ΚΠολΔ,
κατά το οποίο οι αποφάσεις που δέχονται
ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών
μέτρων, δεν προσβάλλονται με κανένα
ένδικο μέσο. Οι εκδιδόμενες αποφάσεις
υπόκεινται στα ένδικα μέσα της έφεσης
και της αναίρεσης (βλ. και ΑΠ 1675/1995
ΕλλΔνη 39-363, ΕφΑθ 2280/2008 ΔΕΕ
2008-1381). Η έφεση, κατά τη ρητή
διάταξη του άρθρου 29 παρ. 4 του ΙΜ.
3190/1955, ασκείται εντός μηνός από
της κοινοποιήσεως της απόφασης του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1-3
του Ν. 3190/1955 «1. Το καταστατικόν
δύναται να περιλαμβάνει διατάξεις
περί δικαιώματος των εταίρων όπως
εξέλθωσι της εταιρείας υπό ωρισμένας
προϋποθέσεις. 2. Πας εταίρος δύναται
να εξέλθη της εταιρείας ένεκα σπουδαίου
λό γ ο υ κα τ όπ ι ν α πο φ ά σ ε ω ς το υ
Προέδρου των Πρωτοδικών. Δια της
αυτής αποφάσεως προσδιορίζονται
και η αξία της μερίδας συμμετοχής του
εξερχόμενου εταίρου κατ’ ανάλογον
εφαρμογήν του άρθρου 29 παρ. 1 και παρ.
4. 3. Υφισταμένου σπουδαίου λόγου το
Δικαστήριον αιτήσει παντός διαχειριστού
ή εταίρου δύναται να αποκλείση της
εταιρείας τινά η τινάς των εταίρων εφ’
όσον ελήφθη περί συνελεύσεως. Από της
καταβολής εις τον αποκλειόμενον εταίρον
της αξίας της μερίδος συμμετοχής αυτού
προσδιοριζόμενης κατά τα εν άρθρω 29
παρ. 1 και παρ. 4 οριζόμενα η μεταξύ
των λοιπών».
Από τις διατάξεις αυτές συνάγονται
σαφώς τα πιο κάτω: Το κατά την παρ. 1
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δικαίωμα του εταίρου να εξέλθει της
εταιρείας ασκείται με μονομερή δήλωσή
του που πρέπει να απευθυνθεί προς την
εταιρεία, η δε κατά την παρ. 2 αίτηση για
έξοδο του ένεκα σπουδαίου λόγου, η
οποία ήδη, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
2 του ΕισΝΚΠολΔ, απευθύνεται ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου που
δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων. Η εν λόγω αίτηση στρέφεται κατά
της εταιρείας, δεδομένου ότι αφορά την
κατάσταση της τελευταίας και όχι κατά
των εταίρων (ΑΠ 1071/1996 ΕΕμπΔ ΜΗ289, ΕφΑθ 804/2003 ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2003511, Ελ 2809/1996 ΕλλΔνη 39-173).
Περαιτέρω, σπουδαίο λόγο
για την έξοδο εταίρου συνιστά η
παράβαση εταιρικών υποχρεώσεων, η
σοβαρή διαταραχή των προσωπικών
και εταιρικών σχέσεων των εταίρων
και οι διαφωνίες και διενέξεις τους,
συνεπαγόμενες αδυναμία συνεργασίας
τους για την επίτευξη του εταιρικού
σκοπού. Για τη στοιχειοθέτηση εξάλλου
του σπουδαίου λόγου, για τον οποίο ο
νόμος δεν αναφέρει πότε θεωρείται ότι
υπάρχει, γίνεται δεκτό ότι, σε αντίθεση
προς τα οριζόμενα με το άρθρο 771
του ΑΚ, δεν προϋποτίθεται η ύπαρξη
υπαιτιότητας των υπολοίπων εταίρων ή
των εκπροσώπων της εταιρείας, ούτε το
αναίτιο του ζητούντος την έξοδο από την
εταιρεία. Η υπαιτιότητα του τελευταίου
στη δημιουργία τέτοιου λόγου μπορεί,
κατά τις περιστάσεις, να θεμελιώσει
ένσταση του άρθρου 281 ΑΚ κατά της
άσκησης του σχετικού δικαιώματος (βλ.
και ΕφΑθ 2280/2008 ΔΕΕ 2008- 1381,
ΕφΑθ 6338/2006 ΔΕΕ 2007-58, ΕφΑθ
804/2003 οπ.αν.).
Περαιτέρω η προσδιοριζόμενη
από το δικαστήριο αξία της μερίδας
συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου
πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις
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διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 4
του Ν. 3190/1955, η “πραγματική”. Ως
πραγματική αξία της μερίδας συμμετοχής
εκλαμβάνεται, κατά πρώτο και κύριο
λόγο, η αγοραία αξία, δηλαδή το τίμημα
που ένας ανεπηρέαστος τρίτος θα έδινε
για την απόκτηση της, ο οποίος, όπως
είναι προφανές, θα λάβει υπόψη του,
κατά τον καθορισμό του τιμήματος και
τα άϋλα στοιχεία της επιχείρησης, όπως
η φήμη, η πελατεία κλπ που αποτελούν
καθοριστικούς παράγοντες για την
απόδοση της επιχείρησης στο μέλλον.
Η άποψη αυτή βρίσκει και
νομοθετικό έρεισμα στη διάταξη του
άρθρου 32 παρ. Ιβ του Ν. 3323/1955,
από την οποία προκύπτει, έμμεσα
πλην όμως με σαφήνεια, ότι ως
πραγματική αξία θεωρείται η αγοραία
αξία, δεδομένου ότι αυτή περιλαμβάνει
και άϋλα στοιχεία, όπως είναι ο αέρας
(φήμη, πελατεία κ.λπ.), η επωνυμία, το
σήμα, προνόμια κλπ (βλ. και ΕφΘεσ
2386/2005 ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2006-482,
ΕφΑθ 804/2003 οπ.αν.).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
αιτών-εκκαλών, με την υπό κρίση αίτηση
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του, κατά τα άνω στρέφεται πλην της
πρώτης καθής εταιρείας και κατά της
Κ.Π (β΄ καθής), η οποία είναι εταίρος και
διαχειρίστρια της ομόδικης της εταιρείας.
Η αίτηση όμως ως προς την ως άνω
καθής, είναι απαράδεκτη, λόγω έλλειψης
παθητικής νομιμοποιήσεως. Και τούτο
γιατί, κατά τα αναφερόμενα και πιο
πάνω στη νομική σκέψη, η αίτηση για
έξοδο εταίρου αφορά την κατάσταση της
εταιρείας και όχι των εταίρων. Έσφαλε
λοιπόν το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
έκρινε την αίτηση νόμιμη και παραδεκτή
και ως προς την ως άνω καθής και την
απέρριψε στη συνέχεια στην ουσία της.
Πρέπει επομένως να εξαφανιστεί
η προσβαλλόμενη απόφαση και να
απορριφθεί αυτεπαγγέλτως (άρθρ. 73 του
ΚΠολΔ) η αίτηση ως προς την ως άνω
καθής ως απαράδεκτη, έστω και χωρίς
ειδικό λόγο της εφέσεως, καθόσον έτσι
η απόφαση καθίσταται επωφελέστερη
για τον εκκαλούντα (βλ. και ΑΠ 457/1989
Δ21-Ι80, ΕφΛαρ 170/2007 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
2007-147, Εφ Δωδ 71/2005 Δημοσίευση
«ΝΟΜΟΣ», Σ. Σαμουήλ: Η έφεση, 2003,
παρ. 854, σελ. 333).

455

8. διαταγεσ πληρωμησ
284/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπύρος Καραχάλιος, Άγγελος Σιμιτζής).
Διαταγή πληρωμής. Άσκηση με το ίδιο δικόγραφο ανακοπής του άρθρου 632 παρ.1
και ανακοπής κατά της εκτέλεσης του άρθρου 933 παρ.1 ΚΠολΔ επιτρεπτά σωρεύονται αφού αμφότερες δικάζονται κατά την τακτική διαδικασία.

Με την υπό κρίση ανακοπή, με
την οποία, ας σημειωθεί σωρεύονται στο
ίδιο δικόγραφο ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής του άρθρου 632 παρ.1
και ανακοπή κατά της εκτελέσεως του
άρθρου 933 παρ.1 ΚΠολΔ, ζητείται η
ακύρωση α) της υπ’ αριθ. 13./1997 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και β) της
από 8-5-2003 επιταγής προς εκτέλεση,
με την οποία η ανακόπτουσα επιτάσσεται να καταβάλει στην καθής τραπεζική
εταιρεία 9.467, 79 ευρώ για οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου και 49.134,64
ευρώ για τους τόκους του χρονικού διαστήματος από 27-11-1996 έως 8-5-2003.
Οι ανακοπές αυτές παραδεκτά
σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο, αφού
εκδικάζονται κατά την ίδια τακτική διαδικασία, κατά την οποία εκδικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (από σύμβαση
δανείου και αλληλόχρεου λογαριασμού),
η δε σύγχρονη εκδίκαση τους δεν επιφέρει, κατά την κρίση του δικαστηρίου, σύγχυση (άρθρο 218 παρ.1ΚΠολΔ) (βλ. και
ΕφΔωδ 12/2002 ΔΩΔΝΟΜ 2003/127,

ΕφΑθ 2497/1998 ΕλλΔνη 39-916, ΕφΠειρ 285/1998 ΕλλΔνη 39-894).
Περαιτέρω η μεν ανακοπή κατά
της διαταγής πληρωμής πρέπει να
απορριφθεί ως απαράδεκτη, καθόσον
ακριβές αντίγραφο αυτής έχει επιδοθεί
στην ανακόπτουσα ήδη δύο φορές το
έτος 1997 (βλ. τις υπ’αριθ. 3410Γ/17-11997 και 3643Γ/11-2-1997 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Πατρών Μ.Κ) και συνεπώς, αφού δεν ασκήθηκε τότε εμπρόθεσμα ανακοπή (εντός
15 και 10 εργάσιμων ημερών αντίστοιχα), η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
633 παρ.2 ΚΠολΔ, έχει αποκτήσει δύναμη δικασμένου και είναι δυνατό να προσβληθεί μόνο με αναψηλάφηση. Η ανακοπή δε κατά της εκτελέσεως ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών
κατά την τακτική διαδικασία (άρθρ. 933
παρ.1,2, 934 παρ. 1β του ΚΠολΔ) και
επομένως πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή
και να ερευνηθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.
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9. εργατικο δικαιο
42/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεωργία Βενέτη, Παναγιώτης Καραμπούλιας).
ΟΤΕ. Σύμβαση εργασίας με το προσλαμβανόμενο προσωπικό. Μόνιμο και δόκιμο. Οδηγίες της Ε.Ο.Κ. Αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δεσμεύουν κάθε κράτος-μέλος
της κοινότητας στο οποίο απευθύνεται και το οποίο έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει το αποτέλεσμα αυτό μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, με μέσα που θα επιλέξει αυτό. Αν το κράτος δεν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα, συνεπάγεται την άμεση ισχύ της
στην εσωτερική έννομη τάξη του κράτους-μέλους που είναι ο αποδέκτης της. Η ισχύς της
όμως εκτείνεται μόνο κατά του κράτους-μέλους που παρέλειψε να την καταστήσει «εθνικό δίκαιο» και των αντίστοιχων κρατικών φορέων και όχι και στις μεταξύ των ιδιωτών σχέσεις (κάθετη και όχι οριζόντια ισχύς). Οδηγία 1999/70 Ε.Κ του Συμβουλίου της 28/6/1999.
Προβλέπει ότι οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου είναι και θα συνεχίσουν να
είναι η γενική μορφή εργασιακών σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, οι δε
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ανταποκρίνονται σε ορισμένες περιστάσεις, στις
ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Η οδηγία αυτή προβλέπει ακόμα πότε οι διαδοχικές συμβάσεις χαρακτηρίζονται συμβάσεις ή σχέσεις αορίστου χρόνου. Η οδηγία όμως αυτή είναι φανερό ότι δεν περιέχει κανόνες κοινοτικού δικαίου σαφείς και ορισμένους, δεκτικούς εφαρμογής στην ελληνική έννομη τάξη. Πάντως στόχος είναι ή αποτροπή της κατάχρησης να συνάπτονται διαδοχικές συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αλλά αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα προσαρμογής
που θα λάβει ο εθνικός νομοθέτης. Το π.δ.81/2003 που εκδόθηκε προς συμμόρφωση
της ελληνικής πολιτείας προς την οδηγία 1999/70/ΕΚ αναφέρει ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται σε συμβάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται
μετά τη θέση σε ισχύ του π..δ 81/2003 που εκδόθηκε προς συμμόρφωση της ελληνικής
πολιτείας προς την Οδηγία 1999/70/ΕΚ δηλαδή από τις 2/4/2003. Περιστατικά που αναφέρονται σε πρόσληψη εργάτη στις 26/8/2002 για εργασία οκτώ μηνών αλλά εργάστηκε
22μήνες οπότε έπαψε ο ΟΤΕ να δέχεται τις υπηρεσίες του. Η αγωγή (κατά το Εφετείο)
δεν είναι νόμιμη γιατί οι τρεις συμβάσεις εργασίας ήταν ορισμένου χρόνου, που συνήφθησαν υπό το καθεστώς του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΟΤΕ, που έχει ισχύ
ουσιαστικού νόμου, και απαγορεύει τη μετατροπή τους σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Στη διάταξη του άρθρου 2 παρ.2
του ισχύοντος από 10-6-1999 Γενικού
Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) του
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος
(Ο.Τ.Ε.), που τέθηκε σε ισχύ με την από
10-6-1999 Εθνική Συλλογική Σύμβαση

Εργασίας (ΕΣΣΕ),όρος 21, και σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Ν.1876/1990
έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου, ορίζονται τα
εξής: «Ο Οργανισμός δύναται προς κάλυψη έκτακτων και πρόσκαιρων αναγκών
να προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό με
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σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου κατά σύστημα, όρους, διαδικασία και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης. Η σύμβαση εργασίας απαγορεύεται να παραταθεί ή να ανανεωθεί ή να μετατραπεί σε
σύμβαση αόριστου χρόνου».
Εξάλλου, κατά την παράγραφο 1
του ιδίου ως άνω άρθρου του Γ.Κ.Π. του
ΟΤΕ «Το υπαγόμενο στον παρόντα Κανονισμό προσωπικό διακρίνεται σε Μόνιμο
και Δόκιμο…Δόκιμο είναι το προσωπικό
που προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας διάρκειας ενός έτους,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού ορίζεται για το υπό πρόσληψη
(δόκιμο) προσωπικό ότι «…η πρόσληψη
θα γίνεται έπειτα από προκήρυξη των θέσεων, για κάλυψη των κατά τόπους υπηρεσιακών αναγκών, είτε μέσω διαγωνισμού, είτε με επιλογή ύστερα από συνέντευξη. Οι υπό πρόσληψη θα υπόκεινται σε εκπαίδευση στη Σχολή Προσωπικού του ΟΤΕ επί ανάλογο χρόνο, που θα
καθορίζεται εκάστοτε αρμοδίως και όσοι
από αυτούς αποφοιτούν επιτυχώς θα
υπογράφουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπό δοκιμή εργασίας ενός έτους,
άλλως δεν προσλαμβάνονται».
Περαιτέρω από τις διατάξεις του
άρθρου 249 παρ.1, 3 της Ενοποιημένης
απόδοσης της Συνθήκης της Ε.Ο.Κ. προκύπτει, ότι οι οδηγίες αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δεσμεύουν κάθε
κράτος- μέλος της Κοινότητας, στο οποίο
απευθύνονται, καθόσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνουν την
επιλογή του τύπου και των μέσων στην
αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.
Γι’αυτό απευθύνονται κατ’ ανάγκην όχι απευθείας προς τους ιδιώτες,
θεσπίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, αλλά μόνο προς τα κράτημέλη, αφού μόνο αυτά έχουν τη δυνατό-
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τητα 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 το αποτέλεσμα αυτό μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, με μέσα, όμως, τα
οποία αυτό θα επιλέξει. Αν η οδηγία περιέχει κανόνες σαφείς και ορισμένους,
δεκτικούς απευθείας εφαρμογής (δηλαδή χωρίς αιρέσεις ή περιθώρια επιλογής), η παράλειψη 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-μέλους που παρέλειψε να την καταστήσει «εθνικό δίκαιο» και των αντιστοίχων κρατικών φορέων. Δεν εκτείνεται και στις μεταξύ των ιδιωτών σχέσεις.
Είναι δηλαδή κάθετη και όχι οριζόντια.
Η οριζόντια ισχύς αυτής ολοκληρώνεται
μόνο με την έκδοση πράξεως του εθνικού νομοθέτη που μετατρέπει την οδηγία σε κανόνα εσωτερικού δικαίου (ΟλΑΠ
23/1998 ΕλλΔνη 39.793).
Στις 10-7-1999 δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 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 παράτασης της εν λόγω
προθεσμίας έως τις 10-7-2002, της οποίας (δυνατότητας) η Ελλάδα έκαμε χρήση.
Στο προοίμιο της Οδηγίας αυτής
αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τα μέρη της
παρούσας συμφωνίας αναγνωρίζουν, ότι
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οι συμβάσεις αόριστου χρόνου είναι και
θα συνεχίσουν να είναι γενική μορφή εργασιακών σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και
εργαζομένων και ότι συμβάσεις εργασίας
ορισμένου χρόνου ανταποκρίνονται, σε
ορισμένες περιστάσεις, στις ανάγκες τόσο
των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων.
Ορίζει ειδικότερα η Οδηγία αυτή,
μεταξύ άλλων, ότι η παρούσα συμφωνία
εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου που έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία, στις συλλογικές συμβάσεις ή την πρακτική κάθε
κράτους-μέλους (ρήτρα 2) και ότι για να
αποτραπεί η κατάχρηση που μπορεί να
προκύψει από τη 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 των ειδικών τομέων ή και κατηγοριών εργαζομένων, ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα μέτρα και ειδικότερα καθορίζουν
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.
Επίσης τα κράτη-μέλη ύστερα από
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους ή και οι κοινωνικοί 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 Οδη-
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γία 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 κατάχρησης 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 ορισμένου χρόνου θεωρούνται διαδοχικές και μπορούν
να χαρακτηρισθούν ως αορίστου χρόνου.
Τα κράτη –μέλη, δηλαδή, διαθέτουν ευρεία ευχέρεια επιλογής μεταξύ περισσοτέρων λύσεων για να αποτρέψουν
την καταχρηστική χρησιμοποίηση των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, χωρίς να επιβάλλεται, σε
περίπτωση σύναψης τέτοιων συμβάσεων, ο χαρακτηρισμός αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου, καθόσον τούτο
προβλέπεται ως μέτρο δυνητικό (ΟλΑΠ
20/2007 Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).
Ο εθνικός νομοθέτης συμμορφούμενος προς την παραπάνω Οδηγία εξέδωσε το π.δ. 81/2003, η ισχύς
του οποίου άρχισε από τη δημοσίευση
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(2-4-2003), του οποίου ο σκοπός κατά
το άρθρο 1 είναι «η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου1999».
Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 παρ.5
του άνω π.δ/τος «οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε συμβάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται μετά
τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος» δηλαδή κατά το άρθρο 9 αυτού
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από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2-4-2003). Το εν
λόγω άρθρο ορίζει στην παράγραφο 1
αυτού ότι «Η χωρίς περιορισμό ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι επιτρεπτή, αν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο. α)
Αντικειμενικός λόγος υφίσταται ιδίως…
Αν η σύναψη σύμβασης για ορισμένου
χρόνο επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή
κανονιστική διάταξη».
Δεν περιέχει, συνεπώς, η Οδηγία
99/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28-6-1999
κανόνες σαφείς και ακριβείς, δεκτικούς
απευθείας εφαρμογής, αλλά αντίθετα
παρέχει στον εθνικό νομοθέτη περιθώρια διακριτικής επιλογής. Γι’αυτό δεν έχει
καμμία ισχύ πριν από την παρεμβολή
του εθνικού νομοθέτη.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα προαναφερόμενα, δεν είναι αμέσως εφαρμόσιμη μετά τη λήξη της προθεσμίας προσαρμογής, ώστε να ισχύσει στο μεσοδιάστημα από 10-7-2002, που έληξε ο χρόνος προσαρμογής, μέχρι την έναρξη της
ισχύος του π.δ. 81/2003 (βλ.σχετ.Εφ.Αθ.
9162/1992 ΕλλΔνη 34.403 και τις παρατηρήσεις Στεφ.Ματθία, Ιωάννη Καράκωστα, Κοινοτικοί Κανόνες και εθνικό δίκαιο,
εκδ. 1997, σελ.45 επ., Κων.Μποτόπουλου, Η λειτουργία των οδηγιών στο εθνικό
εταιρικό δίκαιο ΔΕΕ 6 (1997), 555-562).
Στην προκειμένη περίπτωση, ο
ενάγων και ήδη εφεσίβλητος με την από
20-9-2004 αγωγή του ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου εκθέτει, ότι στις
26-8-2002 προσλήφθηκε από την εναγομένη και ήδη εκκαλούσα ανώνυμη εταιρία, κατ’εφαρμογή του άρθρου 2 παρ.2
του ΓΚΠ/ΟΤΕ, με έγγραφη σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτάμηνης διάρκειας), η οποία ανανεώθηκε άλλες δύο φορές, προκειμένου
να εργασθεί ως εργάτης για την κάλυψη
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δήθεν έκτακτων και εποχιακών αναγκών
της εναγομένης. Ότι δυνάμει της ανωτέρω
συμβάσεως απασχολήθηκε στη εναγομένη επί 22 μήνες, ήτοι από 26-8-2002 έως
25-6-2004, οπότε η εναγομένη έπαυσε να
αποδέχεται τις υπηρεσίες του. Ότι από
την αρχή της πρόσληψης του απασχολήθηκε ως τεχνίτης, στελεχώνοντας τα τεχνικά συνεργεία επίβλεψης, συντήρησης
και επιδιόρθωσης του δικτύου του τηλεπικοινωνιακού διαμερίσματος Μεσολογγίου της εναγομένης, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτής, με αποτέλεσμα οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου,
που κατάρτισε με την εναγομένη, να αποτελούν μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου.
Και ότι ενόψει αυτών ο χρονικός
περιορισμός της διάρκειας της από 268-2002 συμβάσεως του και των εν συνεχεία διαδοχικών ανανεώσεων αυτής δεν
εδικαιολογείτο από λόγους αντικειμενικούς και ειδικότερα από την εποχικότητα των έργων της εναγομένης και από τη
φύση των υπηρεσιών που αυτός παρείχε σ’αυτήν, ούτε από τη φύση και το είδος των καλυπτομένων από την εργασία
του αναγκών της εναγομένης και, συνεπώς, συνάφθηκε με πρόθεση καταστρατήγησης των διατάξεων του ν.2112/1920
περί υποχρεωτικής καταγγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εργασίας και
είναι παράνομη και άκυρη η απόλυση του,
καθόσον έγινε χωρίς να τηρηθεί ο έγγραφος τύπος και να του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Ζητεί δε ο ενάγων α)να
αναγνωρισθεί ότι συνδέεται εξ υπαρχής
με την εναγομένη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την
ημεροχρονολογία που αναγράφεται στην
αγωγή, β)να αναγνωρισθεί η ακυρότητα
της απόλυσης του, και γ)να υποχρεωθεί
η εναγομένη να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του,
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ως συνδεόμενου με αυτήν με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
Με αυτό το ιστορικό και αιτήματα
η αγωγή είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη,
διότι, όπως στις νομικές σκέψεις της παρούσας αναπτύχθηκε, οι επίδικες συμβάσεις εργασίας του ενάγοντος συνήφθησαν
ως ορισμένου χρόνου με βάση τον έχοντα
ισχύ ουσιαστικού νόμου Γενικό Κανονισμό
Προσωπικού του ΟΤΕ (άρθρ. 2 παρ.2),
βάσει του οποίου απαγορεύεται η μετατροπή τους σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε νόμιμη την αγωγή, την
οποία ακολούθως δέχθηκε ως και κατ’
ουσίαν βάσιμη, αναγνωρίζοντας ότι: α) ο

ενάγων συνδέεται με την εναγομένη, από
της προσλήψεως του στις 26-8-2002, με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, β) είναι άκυρη η από 25-62004 καταγγελία της ως άνω συμβάσεως
του, και υποχρεώνοντας την εναγομένη
να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των
άρθρων 2 παρ.2 του Γ.Κ.Π/ΟΤΕ, 8 παρ.3
του Ν.2112/1920 και 5 του ΠΔ 81/2003.
Πρέπει, λοιπόν, κατά παραδοχή
της εφέσεως της εναγομένης να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να κρατηθεί από το Δικαστήριο τούτο η υπόθεση
(άρθρ. 535 παρ.1ΚΠολΔ) και να απορριφθεί η ένδικη αγωγή ως μη νόμιμη.

45/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αγγελική Σπηλιοπούλου, Γιάννης Μαρίνος).
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Στοιχείο του πραγματικού είναι και η ανυπαρξία ή ελαττωματικότητα της αιτίας βάσει της οποίας έγινε η περιουσιακή μετακίνηση και επήλθε
ο πλουτισμός του λήπτη. Τέτοια έλλειψη υπάρχει και όταν η αιτία της παροχής είναι
παράνομη εξ αιτίας απαγορευτικής διατάξεως νόμου. Αυτό συμβαίνει και στην παροχή
εργασίας από εργαζόμενο που δεν έχει τα απαιτούμενα, κατά νόμο, τυπικά προσόντα
για τη συγκεκριμένη εργασία. Στοιχεία του δικογράφου αγωγής εργαζομένου που δεν
έχει τα τυπικά προσόντα για την παρεχόμενη εργασία και ασκεί αγωγή με επικουρική
βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι η επίκληση της ακυρότητας της συμβάσεως
χωρίς να απαιτείται να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η ακυρότητα.

Από το άρθρο 904 του ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς
νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με ζημία άλλου, έχει υποχρέωση να αποδώσει
την ωφέλεια, προκύπτει ότι στοιχείο του
πραγματικού κάθε απαιτήσεως αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι, εκτός άλλων,
και η ανυπαρξία ή η ελαττωματικότητα της
αιτίας, βάσει της οποίας έγινε η περιουσιακή μετακίνηση και επήλθε ο πλουτισμός

του λήπτη. Αν λείπει το στοιχείο αυτό, δηλαδή αν η ως άνω αιτία δεν είναι ανύπαρκτη ή ελαττωματική, δεν στοιχειοθετείται
απαίτηση από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, αφού η απαίτηση αυτή προϋποθέτει
έλλειψη αξιώσεως από τη (νόμιμη αιτία).
Τέτοια έλλειψη υπάρχει και όταν η αιτία παροχής είναι παράνομη, εξαιτίας απαγορευτικής διατάξεως νόμου, τούτο δε συμβαίνει και στην περίπτωση παροχής εργασί-
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ας από εργαζόμενο που δεν έχει τα απαιτούμενα, κατά νόμο, για τη συγκεκριμένη
εργασία τυπικά προσόντα.
Στην περίπτωση αυτή, αν ασκηθεί αγωγή, με την οποία αναζητείται ευθέως από τον ενάγοντα εργαζόμενο ο
πλουτισμός (ωφέλεια) του εναγομένου
εργοδότη, εξαιτίας της ακυρότητας της
συμβάσεως εργασίας, για να είναι ορισμένη η αγωγή, θα πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο αυτής, σύμφωνα με
το άρθρο 216§1α του ΚΠολΔ, τα περιστατικά που συνεπάγονται την ακυρότητα της συμβάσεως και συνιστούν το λόγο
για τον οποίο η αιτία της εντεύθεν ωφέλειας του εργοδότη δεν είναι νόμιμη. Αν
όμως η βάση της αγωγής από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό σωρεύεται, κατά
δικονομική επικουρικότητα (αρθρ. 219
ΚΠολΔ), υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απορρίψεως της κύριας βάσεως
αυτής από τη σύμβαση εργασίας, αρκεί,
για την πληρότητα της πιο πάνω επικουρικής βάσεως, να γίνεται απλή επίκληση
της ακυρότητας της συμβάσεως, χωρίς

να απαιτείται να αναφέρονται και οι λόγοι
στους οποίους οφείλεται η ακυρότητα.
Και τούτο, διότι στην τελευταία περίπτωση η επικουρική βάση της αγωγής
θα εξετασθεί μόνο αν η στηριζόμενη στην
έγκυρη σύμβαση εργασίας κύρια βάση της
αγωγής απορριφθεί, μετά παραδοχή της
ακυρότητας της συμβάσεως για συγκεκριμένο λόγο, ο οποίος, είτε κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα, είτε κατ’ ένσταση του εναγομένου εργοδότη, αποτέλεσε ήδη αντικείμενο της δίκης και πληρούται έτσι ο σκοπός
της διατάξεως του άρθρου 216 του ΚΠολΔικ, η οποία απαιτεί σαφή τη έκθεση των
γεγονότων που θεμελιώνουν την αγωγή.
Επομένως στη δικονομικώς ενιαία εκδίκαση της επικουρικής βάσεως της
αγωγής από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό
δεν είναι αναγκαία η επίκληση από τον εργαζόμενο του λόγου ακυρότητας της συμβάσεως εργασίας που διαγνώστηκε ήδη
δικαστικώς στην ίδια δίκη και είναι έτσι δεδομένος, κατά την εξέταση της ως άνω επικουρικής βάσεως (ΟλΑΠ 23/2003).

85/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαγεωργίου, Παντελής Κιτσάκης).
Προσωπικό ΚΤΕΛ. Η αδικαιολόγητη άρνηση του μισθωτού να παρέχει τις υπηρεσίες
του συνιστά σιωπηρή καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Δεν θεωρείται καταγγελία η αποχή από την εργασία του μισθωτού λόγω αποδεδειγμένης ασθένειάς του. Υποχρέωση του μισθωτού του ΚΤΕΛ να ειδοποιήσει εγκαίρως την υπηρεσία του και να υποβάλει γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ, αλλιώς καμία
αποχή από την εργασία λόγω ασθένειας δεν δικαιολογείται Β.Δ της 25-6/6-8-1956.
Κανονισμός προσωπικού των ΚΤΕΛ.

Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου (άρθρ. 669, 672
ΑΚ) είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και μπορεί να γίνει και από τον

εργαζόμενο όχι μόνο ρητώς, αλλά και
σιωπηρώς, δηλαδή με πράξεις από τις
οποίες κατά τρόπο αναμφίβολο προκύπτει κατ’ αντικειμενική κρίση η βούληση
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του για τη λύση της συμβάσεως.
Τέτοια δε, καταγγελία (σιωπηρή)
από ορισμένη συμπεριφορά του μισθωτού μπορεί να συνιστά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες και η αδικαιολόγητη άρνηση του μισθωτού να παρέχει
τις υπηρεσίες του.
Εξάλλου στο άρθρο 5 παρ.3 του
ν.2112/1920, όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 3 του ν. 4558/1930 ορίζονται:
«Αποχή υπαλλήλου από την εργασία
οφειλόμενη εις βραχείας σχετικής διάρκειας ασθένειαν, προσηκόντως αποδεδειγμένη ή προκειμένου περί γυναικός εις
λοχείαν, δεν θεωρείται ως λύσις της συμβάσεως εκ μέρους αυτού. Ως βραχείας διαρκείας ασθένεια ερμηνεύεται η διαρκούσα ένα μήνα δι’ υπαλλήλους υπηρετούντας μέχρι τεσσάρων ετών, τρείς μήνας
δι’ υπαλλήλους υπηρετούντας πλέον των
τεσσάρων ετών, όχι όμως και πλέον των
δέκα ετών, τέσσαρας μήνας δι’ υπαλλήλους υπηρετούντας πλέον των δέκα ετών,
όχι όμως και πλέον των δέκα πέντε ετών,
και εξ μήνας δια τους υπηρετούντας επί
χρόνον ανώτερο των δέκα πέντε ετών».
Περαιτέρω το άρθρο 13 παρ.1 του
Β.Δ. της 25-6/6.8.1956 περί Κανονισμού
Προσωπικού του ΚΤΕΛ, το οποίο ισχύει όπως έχει τροποποιηθεί και αριθμηθεί
από το άρθρο πρώτο του Β.Δ. 235/1968,
αφού καταρχήν παραπέμπει στις πιο
πάνω διατάξεις, προσθέτει περαιτέρω
στο μεν εδάφιο α΄ ότι δεν θεωρείται όμως
καταγγελία της συμβάσεως εργασίας εκ
μέρους του ασθενούντος μισθωτού, εκ
της εργασίας αποχής του, λόγω αποδεδειγμένης κατά τις διατάξεις του επόμενου εδαφίου ασθενείας του, εκτός της
περιπτώσεως της διαρκούς ανικανότητας, στο δε εδάφιο β΄ ορίζεται ότι ουδεμία αποχή εκ της εργασίας λόγω ασθε-
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νείας δικαιολογείται και ουδεμία υποχρέωσις καταβολής μισθού οφείλεται εάν και
εφόσον ο ασθενής δεν ειδοποιήσει εγκαίρως περί τούτου και δεν υποβάλει γνωμάτευσιν της αρμόδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ
περί της ασθένειας του και της προσωρινής ανικανότητας του προς εργασίαν.
Τέλος το άρθρο 14 παρ.1 περ. ε΄
του ιδίου ως άνω Β.Δ/τος ορίζει ότι το προσωπικό απολύεται της εργασίας λόγω αδικαιολογήτου απουσίας παρατεινομένης
πέραν των πέντε (5) συνεχών ημερών.
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι θεωρείται αδικαιολόγητη και εξομοιώνεται με καταγγελία της συμβάσεως εργασίας εκ μέρους του μισθωτού του ΚΤΕΛ η αποχή
αυτού από την εργασία του λόγω ασθενείας, αν παραμελήσει την έγκαιρη ειδοποίηση του εργοδότη και την υποβολή σε αυτόν γνωματεύσεως της αρμοδίας υπηρεσίας του ΙΚΑ για την ασθένεια
του και την προσωρινή ανικανότητα του
προς εργασία.
Οι συνέπειες αυτές επέρχονται
ανεξάρτητα εάν η αποχή από την εργασία
δεν έχει υπερβεί τα καθοριζόμενα με το άρθρο 3 του ν. 4558/1930 ανώτατα χρονικά
όρια της ως μικρής διάρκειας θεωρούμενης ασθενείας, αφού τα όρια αυτά έχουν
εφαρμογή για τους μισθωτούς εκείνους
των ΚΤΕΛ που έχουν τηρήσει τις παραπάνω νόμιμες υποχρεώσεις της για έγκαιρη ειδοποίηση και υποβολή στον εργοδότη της ιατρικές γνωματεύσεις του ΙΚΑ (ΑΠ
1078/2003 Εργ.Δ. 2004.101).
Σημειωτέον οι συνέπειες αυτές
επέρχονται από μόνο το γεγονός ότι η
ενάγουσα μισθωτός του ΚΤΕΛ δεν τήρησε τις νόμιμες υποχρεώσεις της για
έγκαιρη ειδοποίηση και υποβολή στον
εργοδότη της ιατρικής γνωμάτευσης.
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94/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
Δικηγόροι: Νικόλαος Γιαννόπουλος, Φάνης Κατσίνας, Πέτρος Πέτρου,
Φώτης Λουμίτης, Αντώνιος Λαμπρόπουλος, Αναστάσιος Τζουανόπουλος, Νικόλαος Χηνόπουλος).
Εργατικό ατύχημα. Ο παθών από ατύχημα που έγινε έπειτα από βίαιο συμβάν κατά την
εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, δηλαδή
έπαθε στον τόπο της εργασίας του που βρίσκεται μέσα σε ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ,
οπότε θεωρείται αυτοδικαίως ασφαλισμένος σ’ αυτό (ήδη η ασφάλιση του ΙΚΑ επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με το άρθρο 3 του ν.1305/1982). Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται
ο εργοδότης της υποχρέωσης για αποζημίωση του ν.551/1914 αλλά και το κοινού δίκαιο
ευθύνης εκτός αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν.
Η απαλλαγή καλύπτει και την περίπτωση της ειδικής αμέλειας, διατηρεί όμως ο παθών
το δικαίωμα για διεκδίκηση της αποζημίωσης για ηθική βλάβη (ή ψυχική οδύνη). Για τη
διεκδίκηση της αποζημίωσης αυτής αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν. Συντρέχον πταίσμα του παθόντος. Λαμβάνεται
υπόψη με τον καθορισμό της αποζημίωσης για ηθική βλάβη. Πρόστηση. Ευθύνη για τις
πράξεις των προστηθέντων. Με τη βούληση του προστήσαντος επιτρέπεται η πρόσληψη υποπροστηθέντος από τον προστηθέντα. Ευθύνη και για αυτούς του προστήσαντος. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης που περιλαμβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άμεσα για ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης και γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες είχε συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη.
Ο τρίτος που ζημιώθηκε από τον ασφαλισμένο δεν μπορεί να στραφεί κατά της ασφαλιστικής εταιρείας (εξαίρεση για την ασφάλιση των αυτοκινήτων). Σύμβαση ελευθερώσεως. Έννοια. Ζημία που προέρχεται από μηχάνημα εκχύσεως ετοίμου σκυροδέματος
από αυτοκίνητο που είναι διασκευασμένο κατάλληλα. Δεν υπάγεται στην έννοια του αυτοκινήτου. Αγωγή κατά νομικού προσώπου για ατύχημα. Απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται και το καταστατικό όργανο του οποίου η πράξη κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του προκάλεσε το ατύχημα. Αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη. Χειριστής μηχανήματος
χωρίς την νομιμή άδεια της αρμόδιας αρχής. Συνέπειες. Περιστατικά.

Κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 551/1915, όπως κωδικοποιήθηκε με
το β.δ της 24.7./25.8.1920, ως ατύχημα από βίαιο συμβάν που επήλθε από
την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο, θεωρείται κάθε βλάβη, η οποία είναι αποτέλεσμα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας
εξωτερικού αιτίου και δεν θα ελάμβανε

ύπαρξη χωρίς την εργασία και την εκτέλεση της, από τις δεδομένες περιστάσεις
εκτέλεσης αυτής (ΑΠ 184/2005 ΕλλΔνη
47.488, ΑΠ 1616/2003 ΕλλΔνη 45.768).
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων 34 παρ.2 και 60 παρ.3 του α.ν.
1846/1951 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 και 3 του ν.
551/1915, όπως οι τελευταίες κωδικο-
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ποιήθηκαν με το από 24.7/25.8.1920 β.δ
συνάγεται, ότι, όταν ο παθών από ατύχημα, που έγινε έπειτα από βίαιο συμβάν
κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ
αφορμής αυτής, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, δηλαδή έπαθε στον τόπο
της εργασίας του που βρίσκεται μέσα σε
ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, οπότε ο
παθών θεωρείται αυτοδικαίως ασφαλισμένος σ’ αυτό (ήδη η ασφάλιση του ΙΚΑ
επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με το άρθρο
τρίτο του ν.1305/1982), τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση του παθόντος αυτού.
Δηλαδή απαλλάσσεται τόσο της
κατά το κοινό δίκαιο ευθύνης για αποζημίωση όσο και της προβλεπόμενης από
το ν.551/1914 ειδικής αποζημίωσης και
μόνο, αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο
αυτού (εργοδότη) ή του προσωπικού
που προστήθηκε από αυτόν, υποχρεούται αυτός να καταβάλει στον παθόντα
την από το παραπάνω άρθρο 34 παρ.2
προβλεπόμενη διαφορά μεταξύ του ποσού της κατά το κοινό δίκαιο αποζημίωσης και του ολικού ποσού των υπό του
ΙΚΑ χορηγουμένων σ’ αυτόν παροχών.
Η απαλλαγή αυτή του εργοδότη
αφορά όχι μόνο την περίπτωση που το
ατύχημα προκάλεσε πράξη ή παράλειψη
του εργοδότη ή του παθόντος, αλλά και την
περίπτωση που προκλήθηκε από πράξη ή
παράλειψη προστηθέντων από τον εργοδότη, καλύπτει δε και την περίπτωση της
ειδικής αμέλειας, κατά την οποία το ατύχημα έγινε γιατί δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων
ή κανονισμών περί των όρων ασφαλείας.
Διατηρεί, όμως, ο παθών την
αξίωση του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης κατά του εργοδότη και του προσώπου που προστήθηκε από αυτόν, όταν
το ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα τού-
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των, γιατί η πιο πάνω απαλλαγή τους
από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση
ήτοι για αξίωση εντελώς περιουσιακού
χαρακτήρα, δεν καλύπτει και την περιλαμβανόμενη σ’ αυτήν ως άνω αξίωση
για χρηματική ικανοποίηση, αφού καμμία παροχή χορηγούμενη από το ΙΚΑ
δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό της εν λόγω διαφορετικής φύσεως αξιώσεως, η επιδίκαση της οποίας εξαρτάται από την εύλογη κρίση του
Δικαστηρίου (ΟλΑΠ 117/1986 ΕλλΔνη
28.112, ΑΠ 434/1992 ΕλΔνη 35.1327,
ΑΠ 1602/1998 ΕλλΔνη 42.131).
Εξάλλου για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, αρκεί να συνετέλεσε στην
επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του
εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, με την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ
δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε
αμέλεια αυτών και όχι μόνο ειδική αμέλεια περί την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρα 16 παρ.1 του ν.551/1915
(ΑΠ 1544/2002 ΕλλΔνη 45.1411, ΑΠ
1102/2003 ΕλλΔνη 46.137).
Τέλος, από τις διατάξεις των άρθρων 300, 914 και 932 ΑΚ και 1 του
ν.551/1915 προκύπτει, ότι χρηματική
ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική
οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της
αδικοπραξίας. Η διάταξη του άρθρου 16
παρ.4 του ν.551/1915, κατά την οποία το
συντρέχον πταίσμα του παθόντος αντιτάσσεται μόνον εάν αφορά σε παραβίαση διατάξεων ή κανονισμών που θέτουν
όρους ασφαλείας στην εργασία, αναφέρεται στην επιδίκαση αποζημίωσης για περιουσιακή ζημία και όχι χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη.
Επομένως, για τον καθορισμό του
ύψους της εύλογης χρηματικής ικανοποί-
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ησης, το δικαστήριο της ουσίας πρέπει να
λαμβάνει υπόψη, εκτός από τα λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία και το τυχόν συντρέχον
πταίσμα του παθόντος, που συνεκτιμάται με
τα ως άνω στοιχεία (ΑΠ 1524/2005 ΕλλΔνη
47.744, ΑΠ 343/2005 ΕλλΔνη 47.1405).
Περαιτέρω, από το άρθρο 71 ΑΚ
προκύπτει, ότι το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων, που κατά τα άρθρα 65, 67 και 68 ΑΚ το αντιπροσωπεύουν και εκφράζουν τη βούληση του,
εφ’ όσον η πράξη ή η παράλειψη έλαβε
χώρα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων, που τους είχαν ανατεθεί και παράγει υποχρέωση προς αποζημίωση (ΑΠ
25/2000 Δικ 41/713, ΕφΠειρ. 602/2004,
ΕφΑθ 6586/2000 Δικ 42.203, ΕφΠειρ.
822/2003 ΔΕΕ 2003.1352).
Ακολούθως, κατά την έννοια της
διατάξεως του άρθρου 922ΑΚ προστήσας είναι εκείνος, ο οποίος με τη βούληση του δέχεται τις υπηρεσίες του προστηθέντος, που απασχολείται διαρκώς ή
παροδικά στη διεκπεραίωση υποθέσεως
και γενικά στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών, οικονομικών ή κοινωνικών συμφερόντων του προστήσαντος και συνήθως
υπόκειται στον έλεγχο ή απλώς στις γενικές οδηγίες και εντολές ή στην επίβλεψη του προστήσαντος. Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικά προς αποζημίωση
του τρίτου, ο οποίος ζημιώθηκε από αδικοπραξία, τελεσθείσα από τον προστηθέντα και ευρισκόμενη σε εσωτερική αιτιώδη
σχέση με την εκτέλεση της υπό διεκπεραίωση υποθέσεως του προστήσαντος.
Εξάλλου αν με τη βούληση του προστήσαντος, ο αρχικός προστηθείς έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί τρίτους (υποπροστηθέντες) στη διεκπεραίωση της υποθέσεως του προστήσαντος, ο τελευταίος ευθύνεται και για τις αδικοπραξίες των υποπροστηθέντων, χωρίς να προσαπαιτείται
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να ασκεί έλεγχο ή να δίδει οδηγίες και εντολές σ’ αυτούς (ΑΠ 22/2004 ΝοΒ 2004/1206,
ΕΑ 8905/2003 ΕλλΔνη 2004/83).
Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 2496/1997 ¨περί ασφαλιστικής συμβάσεως¨, ρυθμίζεται η περίπτωση ασφαλίσεως της γενικής αστικής ευθύνης, η οποία αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους αστικής ευθύνης προς αποζημίωση, με εξαίρεση την ασφάλιση της ευθύνης εξ αυτοκινητικών ατυχημάτων, η οποία
ρυθμίζεται από το Ν.489/1976 και εκείνης
η οποία είναι υποχρεωτική από το νόμο και
ρυθμίζεται από τη διάταξη του άρθρου 26
του Ν.2496/1997.
Από τη διάταξη δε αυτή του άρθρου 25 του Ν.2496/1997 προκύπτει ότι
η ασφάλιση της γενικής αστικής ευθύνης,
η οποία περιλαμβάνει τις δαπάνες που
προέρχονται άμεσα για ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης και γεννήθηκαν από πράξεις και παραλείψεις του για τις οποίες είχε συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη και καλύπτει
κινδύνους επαγγελματικούς, επιχειρησιακούς κ.λ.π., δημιουργεί συμβατική σχέση και συνακολούθως δικαιώματα και υποχρεώσεις μόνο μεταξύ του ασφαλιστή αφ’
ενός και του αντισυμβαλλομένου αυτού
(δηλαδή, του ασφαλισμένου) αφ’ ετέρου.
Έτσι, ο τρίτος που ζημιώθηκε από
το λήπτη ασφάλισης και έχει αξίωση αποζημιώσεως κατά αυτού, δεν μπορεί να
στραφεί απ’ ευθείας κατά του ασφαλιστή,
διότι τέτοια αξίωση δεν θεμελιώνεται στο
δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης, (Ι.Ρόκα,
Ιδιωτική Ασφάλιση, έκδ.1998 σ.166, Ζ).
Ευθεία αγωγή του ζημιωθέντος τρίτου
κατά του ασφαλιστή παρέχεται στην περίπτωση της ασφάλισης της γενικής ευθύνης, όταν έχει εκχωρηθεί στον ζημιωθέντα
τρίτο από τον λήπτη της ασφάλισης η σχετική αξίωση δυνάμει συμβάσεως (σύμβαση ελευθερώσεως) και από τη διάταξη του

466

άρθρου 10 παρ.1 του Ν.489/1976, στην
περίπτωση της ασφάλισης της ευθύνης
εξ αυτοκινητικών ατυχημάτων (ΕφΛαμ.
211/2005 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).
Ατυχήματα τα οποία θεωρούνται
άσχετα με τη λειτουργία του αυτοκινήτου είναι αυτά που προκαλούνται από
μηχάνημα π.χ. ανυψωτικό γερανό ή την
πρέσσα εκχύσεως ετοίμου μπετόν ή
αντλία μέσω της οποίας διοχετεύεται συνήθως από ή προς το αυτοκίνητο ποσότητα υγρών ή στερεών, που είναι τοποθετημένο σε ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο. Και τούτο διότι η ζημία δεν συνδέεται με τους ειδικούς τυπικούς κινδύνους του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση
αυτή, προέχει η χρήση του μηχανήματος ως εργαλείου και όχι ως αυτοκινήτου.
Συνεπώς σε περίπτωση ατυχήματος σε τρίτον, κατά τη λειτουργία του
μηχανήματος ως τοιούτου, δεν εφαρμόζεται ο Ν. 489/1976. Συνήθως, για την
κάλυψη ατυχημάτων σε μια τέτοια περίπτωση συνάπτεται προαιρετική ασφάλιση σε συνδυασμό με την υποχρεωτική ασφάλιση του Ν.498/1976 για τις ζημίες του μηχανήματος ως αυτοκινήτου
(βλ. Κρητικό, Αποζημίωση από Τροχαία
Αυτοκίνητα Ατυχήματα, τρίτη έκδοση,
σελ. 481 και 549, βλ. επίσης και ΕφΘεσ
2056/2005 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, όπου
αναφέρεται ότι η μηχανική αντλία εκχύσεως ετοίμου σκυροδέματος, κατά τη
λειτουργία της, η οποία είναι προσαρμοσμένη σε αυτοκινούμενο όχημα δεν
υπάγεται στην έννοια του αυτοκινήτου.
Με το προεκτεθέν περιεχόμενο οι
κρινόμενες από 12.9.2006 και 30.3.2007
αγωγές, όσον αφορά μεν την ευθεία αδικοπρακτική ευθύνη για το ένδικο ατύχημα των α.΄ και β΄ εναγομένων, είναι αόριστες και συνεπώς απορριπτέες, αφού
δεν αναγράφεται σ’ αυτές το καταστατικό
όργανο των νομικών προσώπων (εται-
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ρειών), των οποίων η παράνομη πράξη κατά την ενάσκηση των καθηκόντων
τους και ειδικότερα η μη τήρηση των καθηκόντων τους και ειδικότερα η μη τήρηση εκ μέρους τους των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, προκάλεσε το
ένδικο ατύχημα, δεδομένου ότι συντρέχει ευθύνη του νομικού προσώπου και
του αρμοδίου οργάνου και παθητική εις
ολόκληρο ενοχή (481 ΑΚ) (βλ.Γεωργιάδη –Σταθόπουλου Ερμ.ΑΚ υπ’ άρθρο
71 σελ. 136 αρ.2-5). Όσον αφορά δε
τις ως άνω αγωγές, κατά το μέρος που
στρέφονται κατά της έκτης εναγομένης
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Ε.Ε.», είναι απαράδεκτες ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης
των εναγόντων, αφού, σύμφωνα με τις
προεκτεθείσες νομικές σκέψεις, η ασφάλιση της αντλίας σκυροδέματος δεν είναι
υποχρεωτική και έτσι δεν εφαρμόζεται
το άρθρο 10 Ν.489/1976 και οι ενάγοντες δεν έχουν ευθεία αξίωση κατ’ αυτής.
Στην προκειμένη περίπτωση αποδεικνύεται ότι ο τέταρτος εναγόμενος, χειριστής του μηχανήματος, δεν ήταν εφοδιασμένος με την προβλεπόμενη άδεια χειριστού. Προβλέπεται δε από την νομοθεσία ο χειρισμός τέτοιου μηχανήματος χωρίς την αντίστοιχη άδεια, μόνο κατά την
εκπαίδευση του άνευ αδείας χειριστού, ο
οποίος προσμετρά ώρες χειρισμού του
μηχανήματος ως ώρες προϋπηρεσίας
για την απόκτηση της σχετικής άδειας.
Δεν αποδείχθηκε όμως ότι ο τέταρτος εναγόμενος χειριζόταν το μηχάνημα θέλοντας να αποκτήσει την άδεια χειριστού, αφού χειριζόταν ήδη το μηχάνημα εδώ και 13-15 έτη (βλ.κατάθεση μάρτυρα τρίτης εναγομένης). Όσον αφορά
τον πέμπτο εναγόμενο, που επέβλεπε
τη λειτουργία του μηχανήματος, κατείχε
άδεια εν ισχύει Γ΄ τάξεως, δηλαδή για
το χειρισμό μηχανήματος ισχύος 100-
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200 ίππων, ενώ για το επίδικο μηχάνημα, που ήταν εργοστασίου κατασκευής
SCHWING τύπου ΒLP 601 HDS ,έτους
κατασκευής 1981, ήταν ισχύος 260 ίππων και για το χειρισμό του απαιτείτο
άδεια χειρισμού Α΄ τάξεως, την οποία
δεν κατείχε ο πέμπτος εναγόμενος. Η
παράνομη συμπεριφορά των τέταρτου

και πέμπτου εναγομένων δεν οφείλεται
σε εσφαλμένο χειρισμό του μηχανήματος, αλλά έγκειται στο ότι δεν απομάκρυναν το Μ.Χ από τη θέση που βρισκόταν,
δηλαδή κάτω ακριβώς από την ανάπτυξη της μπούμας, ούτε φρόντισαν, όταν ο
μοτέρ του δονητή τοποθετήθηκε σ’αυτή
τη θέση, να το απομακρύνουν.

96/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Αγγελακόπουλος, Άγγελος Αγγελόπουλος).
Σύμβαση εργασίας. Βλαπτική μεταβολή των όρων της αορίστου διάρκειας συμβάσεως εργασίας. Τέτοια αποτελεί και η ανάθεση στον ενάγοντα καθηκόντων υποδεέστερης ειδικότητας ή θέσης στην επιχείρηση που συνεπάγεται δυσμενείς υλικές ή ηθικές ως
προς το κύρος και την προσωπικότητά του συνέπειες. Δικαιώματα του εργαζομένου στην
περίπτωση αυτή. Δικαίωμα του μισθωτού είναι και η απόκρουση της μεταβολής, δηλώνοντας στον εργοδότη ότι δεν αποδέχεται τη μεταβολή και ότι προσφέρεται να παρέχει την
εργασία όπως και πριν. Τότε ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος. Διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Περιεχόμενο. Πότε είναι η άσκηση του καταχρηστική. Υπόθεση που
αφορά υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας. Περιστατικά για την απόρριψη της αγωγής.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 652 παρ.1, 656,
349, 351 ΑΚ, 1, 3, 7 του Ν. 2112/1920
και 5 παρ.3 του Ν.3198/1955 προκύπτει, ότι βλαπτική μεταβολή των όρων
της αορίστου χρόνου συμβάσεως εργασίας υπάρχει όταν ο εργοδότης επιχειρεί χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτού, τροποποίηση των όρων αυτών χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα από τη σύμβαση, το νόμο ή τον υπάρχοντα κανονισμό εργασίας της επιχείρησης, με συνέπεια να επέρχεται άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική ζημία στο μισθωτό.
Τέτοια βλαπτική μεταβολή αποτελεί και η ανάθεση στον τελευταίο καθηκόντων υποδεέστερης ειδικότητας ή θέσης στην επιχείρηση που συνεπάγεται
δυσμενείς υλικές ή ηθικές ως προς το

κύρος και την προσωπικότητα του συνέπειες. Παρέχει δε αυτή στο μισθωτό
δικαίωμα να την αποκρούσει, δηλώνοντας στον εργοδότη ότι δεν την αποδέχεται και ότι προσφέρεται να παρέχει την
εργασία, όπως και πριν, οπότε, εφόσον
ο εργοδότης καταστεί υπερήμερος ως
προς την αποδοχή της προσήκουσας
εργασίας, ο μισθωτός δικαιούται να αξιώσει από τον εργοδότη την παροχή μισθού του χρόνου υπερημερίας, καθώς
και να αποδέχεται αυτός πραγματικώς
την παροχή εργασίας του.
Εάν δε, συντρέχει και περίπτωση αδικοπραξίας ο μισθωτός δικαιούται
να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας, καθώς και χρηματική ικανοποίηση
λόγω της τυχόν ηθικής βλάβης του, που
υπάρχει όταν ο εργοδότης χωρίς δικαί-
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ωμα από το νόμο ή τη σύμβαση ή κατά
κατάχρηση του δικαιώματος αυτού, μεταβάλει μονομερώς τους όρους της συμβάσεως, με συνέπεια να επέρχεται άμεση ή
έμμεση υλική ή ηθική βλάβη στο μισθωτό (ΑΠ 98/2000 ΕλλΔνη 41.1009, ΑΠ
650/2005 ΕλλΔνη 47.1034, ΑΠ 15/1999
ΕλλΔνη 40.568).
Περαιτέρω, ο εργοδότης, ασκώντας το διευθυντικό του δικαίωμα, έχει την
εξουσία να προσδιορίσει το περιεχόμενο
της υποχρεώσεως του μισθωτού για παροχή εργασίας, καθορίζοντας τους όρους
της παροχής της, τον τόπο, το χρόνο και
τον τρόπο, εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν
προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από
την εργασιακή σύμβαση. Έχει, δηλονότι,
ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκμετάλλευσης, την εξουσία να οργανώνει και να
διευθύνει την επιχείρηση του με βάση τα
κρινόμενα από αυτόν ως πλέον αποτελεσματικά γι’ αυτήν κριτήρια.
Το υπό το άνω περιεχόμενο δικαίωμα του εργοδότη δεν επιτρέπεται,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 281
ΑΚ, να ασκείται καταχρηστικά. Δεν είναι
όμως καταχρηστική, κατά την έννοια της
διατάξεως αυτής, η άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη να τοποθετεί συγκεκριμένο εργαζόμενο ως προϊστάμενο ενός τμήματος ή καταστήματος της
επιχειρήσεως του, κατά παράλειψη άλλου μισθωτού, ο οποίος υπερέχει, έστω
και καταφανώς, σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι του τοποθετηθέντος.
Και τούτο διότι δεν πρόκειται για
απλή βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή, που εντάσσεται στα εκ της εργασίας
δικαιώματα του μισθωτού, τα οποία ευλόγως συνδέονται με τις αντικειμενικώς εκτιμώμενες ικανότητες αυτού, αλλά για επιλογή του έχοντος την εκμετάλλευση εργοδότη που αφορά αποφασιστικώς την οργάνωση και διεύθυνση της επιχειρήσεως.
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Για να είναι καταχρηστική στην περίπτωση αυτή η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη απαιτείται
η συνδρομή και άλλων πραγματικών περιστατικών, τα οποία, σε συνδυασμό με
την καταφανή περιοχή του παραλειφθέντος να θεμελιώνουν προφανή υπέρβαση από μέρους του εργοδότη των όρων
που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά
ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός
του δικαιώματος (ΟλΑΠ 25/2003 ΕλλΔνη
44.1548, ΑΠ 130/2007 ΕλλΔνη 48.1406).
Τέλος, η εσωτερική λειτουργία
και η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της εφεσίβλητης Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζονται από
τις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας
της, ο οποίος καταρτίστηκε με την από
9-3-2001 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που κατατέθηκε νομίμως
στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας
στις 12-3-2001 με αριθμό 5/12-3-2001
και έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Ειδικότερα τα σχετικά με τις τοποθετήσεις υπαλλήλων της εφεσίβλητης σε
υπεύθυνες θέσεις και την ανάκληση των
άνω τοποθετήσεων ρυθμίζονται από το
άρθρο 9 του ως άνω Κανονισμού, στις
παραγράφους 2, 3, 4 και 6 του οποίου
ορίζονται τα εξής: «Οι τοποθετήσεις και οι
ανακλήσεις των Υποδιευθυντών Διευθύνσεων Διοικήσεως γίνονται με Πράξη Διοικήσεως ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου Οργάνου- που ορίζεται με πράξη Διοικήσεως- στα πλαίσια των οικείων Κανονισμών και της ζώνης Α΄ (παρ.2) (ως
υπάλληλοι της Ζώνης Α΄ θεωρούνται όσοι
κατέχουν το βαθμό του Τμηματάρχη Α΄
και άνω-άρθρ.5 του ως άνω Κανονισμού.
Οι τοποθετήσεις και οι ανακλήσεις
τοποθετήσεων των λοιπών στελεχών Διευθύνσεων Διοικήσεως και του Δικτύου
γίνονται με Πράξη Διοικήσεως, στα πλαίσια των οικείων Κανονισμών (παρ.3). Οι
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τοποθετήσεις των παραγράφων 2 και 3
διενεργούνται μετά από αξιολόγηση των
υποψηφίων, ασχέτως βαθμού και αρχαιότητας αυτών και σύμφωνα με τον Κανονισμό Τοποθέτησης Στελεχών.
Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται
υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων ήτοι η επίδοση τους
στην Τράπεζα, με βάση το εκάστοτε ισχύον σύστημα υπηρεσιακής αξιολόγησης,
οι θέσεις που εργάσθηκαν στο παρελθόν, οι σπουδές τους, οι ξένες γλώσσες,
εφόσον η γνώση τους απαιτείται από τη
συγκεκριμένη θέση. Επίσης λαμβάνονται
υπόψη τυχόν ειδικά προσόντα εφόσον
αυτά απαιτούνται για την προς πλήρωση θέση (παρ.4)…Για τις τοποθετήσεις
και τις αναθέσεις υπηρεσιακών καθηκόντων δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός,
η αρχαιότητα και οι αποδοχές (παρ.6)».
Περαιτέρω, ενόψει ότι δεν έχει θεσπισθεί ακόμη ο προβλεπόμενος από
τις ως άνω διατάξεις Κανονισμός Τοποθέτησης Στελεχών, ισχύει η μεταβατική
διάταξη του άρθρου 9, σύμφωνα με την
οποία: «Μέχρις ότου ρυθμιστούν από
σχετικό Κανονισμό, οι τοποθετήσεις σε
θέσεις κάθε επιπέδου Μονάδων της Διοικήσεως και του Δικτύου και η ανάκληση αυτών, γίνονται με Πράξη Διοικήσεως- ή του εξουσιοδοτημένου αρμοδίου
Οργάνου- μετά από εισήγηση του προβλεπόμενου υπηρεσιακού οργάνου».
Από το συνδυασμό των ανωτέρω
διατάξεων προκύπτει ότι: α) οι τοποθετήσεις και οι ανακλήσεις των τοποθετήσεων
σε θέσεις ευθύνης, αποσκοπούσες αποκλειστικά και μόνο την εξυπηρέτηση των
υπηρεσιακών αναγκών της εφεσίβλητης
Τράπεζας γίνονται ασχέτως βαθμού, αρχαιότητας και αποδοχών κάθε υπαλλήλου,
β) κριτήρια τοποθέτησης σε υπεύθυνες θέσεις αποτελούν τα ουσιαστικά προσόντα

469

κάθε υπαλλήλου και κυρίως η απόδοση
του και οι γνώσεις του αντικειμένου της
απασχόλησης του και γ) μέχρι να θεσπισθεί ο σχετικός Κανονισμός Τοποθέτησης
Στελεχών (κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα) οι τοποθετήσεις και ανακλήσεις των τοποθετήσεων γίνονται με πράξη του Διοικητή της ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οργάνου, χωρίς να
τίθεται καμμία απολύτως προϋπόθεση ή
περιορισμός στο σχετικό δικαίωμα.
….Έναντι των ανωτέρω συναδέλφων του, που έχουν καταλάβει θέσεις ευθύνης καθόλη την υπηρεσιακή τους διαδρομή στην εναγομένη Τράπεζα, ο ενάγων δεν υπερέχει καταφανώς κατά τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αλλά
και αν ήθελε υποτεθεί ότι υπερέχει έναντι κάποιου εξ αυτών, έστω και καταφανώς, όσο και αν είναι καταφανής η υπεροχή του αυτή κατά τα εν λόγω προσόντα, έναντι των άνω συναδέλφων του,
δεν αναιρούν αυτά το δικαίωμα του εργοδότη να τοποθετήσει άλλον υπάλληλο,
έστω και αν υστερεί έναντι άλλων συναδέλφων του και δεν καθιστά την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος καταχρηστική, αφού δεν πρόκειται για βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή, αλλά
μόνο για τοποθέτηση κάποιου υπαλλήλου επιχειρήσεως σε θέση ευθύνης, ο
οποίος κρίνεται από τον εργοδότη ως ο
πλέον κατάλληλος για να την αναλάβει.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που, με την εκκαλούμενη απόφαση του
δέχθηκε τα ίδια και απέρριψε την αγωγή
ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, έστω και με ελλιπή αιτιολογία, η οποία συμπληρώνεται
από την προκειμένη (άρθρ.534 ΚΠολΔ),
ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο
και εκτίμησε τις αποδείξεις και πρέπει
να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι της εφέσεως.
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124/2009
(Πρόεδρος: Δημήτριος Νίττας, Προεδρεύων Εφέτης).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Μερόπη Πουλάκη-ΚυριακίδουΕισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παναγιώτου, Θάνος Αμπατζής).
Σύμβαση εργασίας με αλλοδαπό (αλβανό) που διαμένει στην Ελλάδα παράνομα. Είναι άκυρη. Άκυρη είναι επίσης όταν ο μάγειρας στερείται βιβλιαρίου υγείας. Εργασία
επί επτά ημέρες την εβδομάδα (ήτοι και Σάββατο και Κυριακή) χωρίς αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης και επί δέκα ώρες ημερησίως. Καταγγελία της σύμβασης από
τον εργοδότη χωρίς καταβολή αποζημίωσης. Περιστατικά.

Αποδεικνύονται τα πιο κάτω: Δυνάμει προφορικής σύμβασης εξαρτημένης εργασίας που καταρτίστηκε μεταξύ
του ενάγοντος - εφεσιβλήτου και του εναγομένου - εκκαλούντος, στις 26-9-1997, ο
εφεσίβλητος προσλήφθηκε προκειμένου
να εργαστεί ως μάγειρας στην επιχείρηση
εστιατορίου που διατηρεί ο αντίδικος του
στην Πάτρα επί της οδού Γούναρη αρ. 66.
Η σύμβαση αυτή εργασίας αρχικά ήταν άκυρη, καθώς ο εφεσίβλητος ως
αλλοδαπός (αλβανικής υπηκοότητας) δεν
είχε εξασφαλίσει άδεια παραμονής κι εργασίας στην Ελλάδα, ενώ δεν κατείχε από
το χρόνο της προσλήψεως του, το απαιτούμενο για τους εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος βιβλιάριο υγείας. Αυτός απέκτησε βιβλιάριο
υγείας για πρώτη φορά στις 26-8-1998,
το οποίο έκτοτε θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχώς. Επίσης απέκτησε άδεια παραμονής και εργασίας στην
Ελλάδα από 4-6-1999 και εφεξής. Έτσι,
ισχυροποιήθηκε η αρχικά άκυρη σύμβαση εργασίας του.
Ο ενάγων - εφεσίβλητος στα πλαίσια της σύμβασης του αυτής απασχολήθηκε στον εναγόμενο εκκαλούντα μέχρι
τις 26-9-2002, οπότε ο τελευταίος κατήγγειλε ακύρως, κατά τα κατωτέρω, την επίδικη σύμβαση εργασίας. Παρείχε δε κα-

θημερινά την εργασία του επί επτά ημέρες την εβδομάδα ήτοι και τα Σάββατα και τις Κυριακές, χωρίς να λαμβάνει
αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, με
ωράριο καθημερινά από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 15.00 και επί δυόμισι ώρες κατά
μέσο όρο τα απογεύματα, δηλαδή συνολικά επί 10 ώρες ημερησίως. Οι (καθαρές) συμφωνηθείσες αποδοχές του ενάγοντος - εφεσίβλητου ανέρχονταν στα
πιο κάτω ποσά: α) από 26-9-1997 μέχρι
30-9-1999 σε 180.000 δρχ (528,24 ευρώ)
μηνιαίως, β) από 1-10-1999 μέχρι 31-32001 σε 240.000 δρχ (704,32 ευρώ) μηνιαίως και γ) από 1-4-2001 κι εφεξής σε
320.000 δρχ (939 ευρώ) μηνιαίως.
Στις 26-9-2002 ο εναγόμενος - εκκαλών κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας του ενάγοντος - εφεσιβλήτου, χωρίς
να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση
του. Και τούτο γιατί δήθεν τον κατέλαβε να
κλέβει χρήματα από το ταμείο του καταστήματος και συγκεκριμένα το ποσό των
(46) ευρώ σε κέρματα. Υπέβαλε δε εναντίον του και σχετική έγκληση. Ο λόγος
αυτός ήταν προσχηματικός καθόσον δεν
αποδείχτηκε, ήδη δε ο εφεσίβλητος αθωώθηκε με την υπ’ αριθμ. 4290/27- 9- 2002
απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών που κατέστη αμετάκλητη.
Ο εναγόμενος - εκκαλών επικαλέ-
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σθηκε αυτόν τον λόγο, ο οποίος ήταν κατασκευασμένος, προκειμένου να μπορέσει να του καταγγείλει την σύμβαση εργασίας χωρίς να υποχρεωθεί να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση του, καθόσον αυτός είχε αρχίσει να του ζητά επίμονα να του χορηγήσει την άδεια και το
επίδομα αδείας που του όφειλε, καθώς
και τους δεδουλευμένους μισθούς δύο
εβδομάδων της συζύγου του, η οποία
εργαζόταν στην ίδια επιχείρηση.
Επομένως, η ανωτέρω από 269-2002 καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ενάγοντος ήταν άκυρη αφενός

μεν ως καταχρηστική και αφετέρου γιατί δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις (ήτοι έγγραφος τύπος και ταυτόχρονη καταβολή αποζημιώσεως απολύσεως). Έτσι ο εναγόμενος - εκκαλών μη
αποδεχόμενος έκτοτε την πραγματικώς
και προσηκόντως προσφερόμενη εργασία του ενάγοντος, βρίσκεται έναντι αυτού σε υπερημερία εργοδότη. Η υπερημερία του δε αυτή διήρκεσε για ολόκληρο το επίδικο διάστημα δηλαδή από τις
26-9-2002 μέχρι και τις 30-5-2003, αφού
εξακολούθησε μέχρι τότε ν’ αρνείται την
προσφορά εργασίας αυτού.

167/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας-ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Παναγιώτης Μεταξάς, Δημήτριος Ρήγας).
Προσωπική κράτηση για καθυστέρηση καταβολής μισθών κλπ του άρθρου μόνου του
ν.690/1945 που προβλέπει ποινικές κυρώσεις κατά των εργοδοτών, διευθυντών κλπ που
δεν καταβάλλουν εμπροθέσμως τις οφειλόμενες στους εργαζόμενους συνεπεία συμβάσεως ή σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές τους. Προσωπική κράτηση μπορεί να
διαταχθεί επί αδικοπραξίας μόνο όταν η αξίωση για την είσπραξη της οποίας απαγγέλλεται δημιουργείται πρωτογενώς από την αδικοπραξία. Συνεπώς η πιο πάνω προϋπόθεση
συντρέχει μόνο όταν ο εργαζόμενος αιτείται αποζημίωση για τη ζημία του από την υπαίτια
καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών του και όχι και όταν αιτείται την πληρωμή των
ίδιων αποδοχών του αφού μόνο στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για πρωτογενή από
το παραπάνω αδίκημα αξίωση και όχι και στη δεύτερη γιατί μόνο η παράλειψη του εργοδότη να καταβάλει εμπροθέσμως τις αποδοχές, δεν συνεπάγεται απώλεια τους ώστε να
προκαλείται στον εργαζόμενο ισόποση με τις αποδοχές του ζημία, η οποία να έχει ως αίτιο το παραπάνω αδίκημα. Άρα όταν ο ενάγων εργαζόμενος ζητεί με την αγωγή του μόνη
την καταβολή των αποδοχών του και όχι αποζημίωση για ζημία που υπέστη από υπαίτια
καθυστέρηση, δεν μπορεί να ζητείται η απαγγελία προσωπικής κράτησης του εργοδότη.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1047 παρ.1 Κ.Πολ.Δ., σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις των άρθρων
297, 298 και 914 Α.Κ., συνάγεται ότι προσωπική κράτηση μπορεί να διαταχθεί επί
αδικοπραξίας, μόνον όταν η αξίωση, για

την είσπραξη της οποίας απαγγέλλεται,
δημιουργείται πρωτογενώς από την αδικοπραξία. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του α.ν.
690/1945, η οποία προβλέπει ποινικές
κυρώσεις κατά των εργοδοτών, διευθυ-
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ντών, εκπροσώπων επιχειρήσεων κλπ,
οι οποίοι δεν καταβάλουν εμπροθέσμως
τις οφειλόμενες στους εργαζομένους συνεπεία της συμβάσεως ή της σχέσεως εργασίας, καθώς και πάσης φύσεως αποδοχές τους, η ανωτέρω προϋπόθεση
συντρέχει μόνον όταν ο εργαζόμενος αιτείται αποζημίωση για τη ζημία του από
την υπαίτια καθυστέρηση καταβολής των
αποδοχών του και όχι και όταν αιτείται την
πληρωμή των ίδιων των αποδοχών του,
αφού μόνο στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για πρωτογενή από το παραπάνω
αδίκημα αξίωση, και όχι και στη δεύτερη
περίπτωση, καθόσον μόνη η παράλειψη
του εργοδότη να καταβάλει εμπροθέσμως
τις αποδοχές, δεν συνεπάγεται απώλεια

τούτων, ώστε να προκαλείται στον εργαζόμενο ισόποση με τις αποδοχές του ζημία, η οποία να έχει ως αίτιο το ανωτέρω
αδίκημα (ΑΠ 1436/02 ΕλλΔνη 45.757, ΕΑ
5486/2000 ΕλλΔνη 42.788).
Επομένως, εφόσον με την αγωγή
του ο ενάγων δεν ζητούσε αποζημίωση
για ζημία που υπέστη από υπαίτια καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών του,
αλλά την πληρωμή αυτών, ορθά το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα περί απαγγελίας προσωπικής κρατήσεως του εναγομένου, σύμφωνα με
τις προεκτεθείσες νομικές σκέψεις. Συνεπώς, ο δεύτερος λόγος της υπό κρίση έφεσης, που υποστηρίζει τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

168/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παναγιώτου, Φοίβος-Σπυρίδων Γεωργόπουλος).
Σύμβαση εργασίας. Μισθωτός. Κριτήριο της διάκρισης μεταξύ υπαλλήλου και εργάτη είναι η παρεχομένη από αυτόν, κατά κύριο χαρακτήρα, εργασία πνευματική ή σωματική. Λαμβάνεται υπόψη η κύρια απασχόληση τους ενώ η ευκαιριακή και κατ’ εναλλαγή με άλλους εργαζόμενους απασχόλησή του και σε άλλη απασχόληση δεν αρκεί
για να του προσδώσει την ιδιότητα του υπαλλήλου. Διαφορετική αποζημίωση στους
απολυμένους εργάτες και υπαλλήλους. Δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της
ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία γιατί πρόκειται για ρύθμιση διαφορετικών καταστάσεων. Επιχειρησιακή συνήθεια καταβολής υπό ορισμένες προϋποθέσεις κατά το
χρόνο παροχής υπηρεσιών παροχών είτε καταβολής αυτών στο μέλλον. Η αποδοχή
εκ μέρους των εργαζομένων αυτών των παροχών παρέχει τη βάση της συμβατικής
δέσμευσης και αφαιρεί από την πράξη αυτή το χαρακτήρα της μονομερούς και συνεπώς ελευθέρως ανακλητής απολύσεως. Παραβίαση από τον εργοδότη της γενικής,
ομοιόμορφης και μακροχρόνιας αυτής συνήθειας διαμορφώνει κατά τον παραπάνω
τρόπο την γέννηση ευθείας αξίωσης για την καταβολή αυτής της παροχής (648 ΑΚ).
Αρχή ίσης μεταχειρίσεως των μισθωτών που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη. Ο
εργοδότης δεν δικαιούται να εξαιρεί από αυτήν άλλους μισθωτούς εφόσον οι τελευταίοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα, ανήκουν στην ίδια με αυτούς κατηγορία και παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις ίδιες συνθήκες, εκτός αν η εξαίρεση αυτή δικαιολογείται
κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής
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της αρχής αυτής είναι να παρέχει ο μισθωτός τις υπηρεσίες του στον ίδιο εργοδότη.
Αν ο εργοδότης έχει πολλές επιχειρήσεις και δίδει παροχές στους μισθωτούς μιας επιχείρησης δεν δικαιούνται και οι άλλοι μισθωτοί των άλλων εκμεταλλεύσεων του ίδιου
εργοδότη να ζητήσουν τις πρόσθετες παροχές. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 του ν.3514/1928, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ.
2658/1953 «ιδιωτικός υπάλληλος θεωρείται πάν πρόσωπον κατά κύριον
επάγγελμα απασχολούμενον επ’αντιμισθία, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, εις υπηρεσίαν ιδιωτικού καταστήματος ή γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε εργασίας και παρέχον
εργασίαν αποκλειστικώς ή κατά κύριον
χαρακτήρα μη σωματικήν. Δεν θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι οι υπηρέται πάσης κατηγορίας καθώς και παν εν γένει
πρόσωπον το οποίον χρησιμοποιείται
εν τη παραγωγή αμέσως ως βιομηχανικός, βιοτεχνικός, μεταλλευτικός ή γεωργικός εργάτης ή ως βοηθός ή μαθητευόμενος των εν λόγω κατηγοριών ή παρέχει υπηρετικάς εν γένει υπηρεσίας».
Εκ της διατάξεως αυτής προκύπτει ότι το κριτήριο της διακρίσεως μεταξύ υπαλλήλου και εργάτη είναι η παρεχομένη από αυτούς κατά κύριο χαρακτήρα,
εργασία πνευματική ή σωματική, προέχοντος για μεν την ιδιότητα του υπαλλήλου του πνευματικού για δε την του εργάτη του σωματικού στοιχείου.
Έτσι η διάκριση του μισθωτού ως
εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το
είδος της παρεχομένης εργασίας και όχι
από τον περιεχόμενο στη σύμβαση χαρακτηρισμό αυτού ή τον τρόπο της αμοιβής
του. Εργασία δε εργάτη θεωρείται εκείνη
που προέρχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την καταβολή σωματικής
ενέργειας, ενώ όταν είναι προϊόν πνευματικής ενέργειας, τότε, εφόσον ο εργαζόμενος έχει την κατάρτιση και εμπειρία

για αυτήν και την εκτελεί με υπευθυνότητα, θεωρείται εργασία υπαλλήλου και εκείνοι που την ασκούν ανήκουν στην κατηγορία των ιδιωτικών υπαλλήλων. Για το
χαρακτηρισμό του εργαζομένου ως υπαλλήλου ή εργάτη, λαμβάνεται υπόψη η κύρια απασχόληση του, ενώ η ευκαιριακή
και κατ’ εναλλαγή με άλλους εργαζομένους απασχόληση του και σε άλλη απασχόληση, δεν αρκεί για να του προσδώσει την ιδιότητα υπαλλήλου.(ΑΠ 238/2004
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ. 412/2002).
Περαιτέρω, οι διατάξεις που ρυθμίζουν κατά τρόπο διαφορετικό το ύψος
της αποζημιώσεως απολύσεως των εργατοτεχνιτών εν σχέσει προς εκείνη των
ιδιωτικών υπαλλήλων, δεν αντίκειται στις
αρχές της ισότητας και της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία, διότι πρόκειται για ρύθμιση διαφορετικών καταστάσεων, οι οποίες επιβάλλουν την εν
λόγω διαφορετική μεταχείριση, στο μέτρο που η εργασία κάθε μιας εκ των ανωτέρω κατηγοριών είναι διαφορετική (Εφ.
Πατρ. 72/1999 ΔΕΕ 1999.911, ΕφΑθ.
9506/1998 ΕλλΔνη 40.144, contra Πολ.
Πρωτ.Πατρών 509/1998, ΔΕΝ 55.1334,
ΜΠΑθ. 1373/2000 ΕΕργΔ 59.976,
ΜΠΠατ. 915/2000 ΔΕΝ 58.83, ΜΠΝαυπ.
77/1994 ΕΕργΔ 53.1012).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις
των άρθρων 1 ν. 3198/55 και 8 παρ.1
ν.2112/20, που αναφέρονται στην υποχρέωση καταβολής εκ μέρους του εργοδότη αποζημίωσης απολύσεως στους
απολυόμενους μισθωτούς, δεν αποκλείεται η, λόγω επιχειρησιακής συνηθείας,
υποχρέωση αυτού να καταβάλει στους
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τελευταίους, των οποίων καταγγέλει την
εργασιακή σύμβαση, μεγαλύτερη αποζημίωση απόλυσης από αυτήν που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.2112/20 και
3198/55. Επιχειρησιακή δε συνήθεια είναι η διαμορφούμενη σε μια επιχείρηση
πρακτική, λόγω μακροχρόνιου και ομοιόμορφου χειρισμού ζητημάτων που ανάγονται στις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων, ώστε η πρακτική αυτή να έχει
αποτελέσει τη βάση σιωπηρής συμφωνίας, ως γενεσιουργού λόγου αξιώσεως.
Αυτό συμβαίνει όταν ο εργοδότης,
είτε ρητά με ανακοίνωση του υπόσχεται
στους εργαζόμενους τη χορήγηση μελλοντικών παροχών, κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις, είτε χωρίς θετική υπόσχεση χορηγεί συνεχώς τέτοιες παροχές
στους εργαζομένους, οπότε η αποδοχή
των παροχών αυτών εκ μέρους των εργαζομένων παρέχει τη βάση της συμβατικής δεσμεύσεως και αφαιρεί από την
πράξη το χαρακτήρα της μονομερούς και
συνεπώς ελευθέρως ανακλητικής απολύσεως. Για την ύπαρξη της επιχειρησιακής αυτής συνήθειας απαιτείται η συμπεριφορά του εργοδότη να είναι γενική,
ομοιόμορφη και μακροχρόνια. Σε περίπτωση δε παραβάσεως από τον εργοδότη της υποχρεώσεως του για καταβολή της παροχής που διαμορφώθηκε κατά
τον παραπάνω τρόπο γεννιέται με βάση
το άρθρο 648 ΑΚ ευθεία αξίωση για την
απόληψη της από την εργασιακή σύμβαση και όχι από άλλη αιτία (βλ. ΑΠ 52/94
ΕΕργΔ 53.568, ΑΠ 328/2000 ΕΕργΔ
2001.762, ΕφΑθ. 5664/99 Δνη 41.506).
Εξάλλου, από τα άρθρα 288 ΑΚ,
22 παρ.1β του Συντάγματος και 119 της
Συνθ.ΕΟΚ, προκύπτει η αρχή της ίσης
μεταχείρισης από τον εργοδότη των μισθωτών που παρέχουν την ίδια και υπό
τις αυτές συνθήκες εργασία.. Με βάση την
αρχή αυτή θεμελιώνεται απευθείας αξίω-
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ση του μισθωτού κατά του εργοδότη του
για τις εκούσιες παροχές του προς άλλους
μισθωτούς που παρέχουν τις ίδιες και υπό
τις αυτές συνθήκες εργασίες.
Η αρχή δε αυτή εφαρμόζεται τόσο
κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συμβάσεως εργασίας αλλά και κατά τη λύση της
και, συνεπώς, και ως προς την ελευθέρως, κατά το άρθρο 361 ΑΚ, συμφωνούμενη μεγαλύτερη της νόμιμης αποζημίωσης απολύσεως, και ασχέτως του αριθμού των εργαζομένων προς τους οποίους
γίνεται αυτή η παροχή, με την έννοια ότι
μπορεί να έχει εφαρμογή και επί παροχής προς ένα μόνο μισθωτό του κοινού
εργοδότη. Η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται
όταν συντρέχει κατ’ αντικειμενική κρίση ειδικός και σοβαρός λόγος, που καθιστά διαφορετική μεταχείριση εύλογη και δίκαιη,
όπως είναι και οι διαφορετικές ευθύνες ή
τα διαφορετικά προσόντα των εργαζομένων (ΑΠ 880/1998 ΕΕργΔ 1999.795, που
αναφέρεται σε αποζημίωση αποχωρούντος οικειοθελώς εργαζομένου).
Επομένως, κατά την αρχή της
ίσης μεταχείρισης των μισθωτών που
απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη η
οποία απορρέει από τις προαναφερόμενες διατάξεις αν ο τελευταίος για λόγους που ελεύθερα εκτιμά ο ίδιος, προβαίνει σε οικειοθελή παροχή προς τους
μισθωτούς του, δεν δικαιούται να εξαίρει
από αυτήν άλλους μισθωτούς, εφόσον οι
τελευταίοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα,
ανήκουν στην ίδια με αυτούς κατηγορία
και παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις
ίδιες συνθήκες προς εξυπηρέτηση της
αυτής κατηγορίας αναγκών της επιχειρήσεως, εκτός αν η εξαίρεση αυτή κατά
την καλή πίστη και ενόψει των συναλλακτικών ηθών δικαιολογείται κατ’ αντικειμενική κρίση, ήτοι δικαιολογείται ενόψει
της συνδρομής αντικειμενικά σοβαρών
λόγων.(ΑΠ 527/2004 ΕΕΡΓΔ 2005.531).
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Βασική προϋπόθεση για την
εφαρμογή της ανωτέρω αρχής είναι ότι
τόσο οι μισθωτοί στους οποίους χορηγήθηκε η οικειοθελής παροχή, όσο και
εκείνοι που εξαιρέθηκαν από αυτή παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ίδιο εργοδότη, δηλαδή στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την εργασία των μισθωτών και υπέχει έναντι
αυτών ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις ως αντισυμβαλλόμενος αυτών στη
σύμβαση εργασίας (ΑΠ 1222/2003 ΕλλΔνη 2005.440), ενώ εάν ο εργοδότης
διατηρεί περισσότερες εκμεταλλεύσεις
της ίδιας επιχείρησης του και την οικειοθελή συμβατική παροχή του τη χορήγησε σε μισθωτούς της μίας εκμετάλλευσης, δεν την δικαιούνται και οι μισθωτοί
των άλλων εκμεταλλεύσεων, του ίδιου
εργοδότη, έστω κι αν απασχολούνται
σε όμοια εργασία υπό τις ίδιες συνθήκες (ΑΠ 610/1966, ΕΕΔ 26.159), αφού η
αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν απορρέει
από τη στάση του εργοδότη προς τον καθένα εργαζόμενο του ,αλλά από τη σχέση του καθένα εργαζόμενου προς τους
συναδέλφους του, οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια εκμετάλλευση. Δηλαδή η
εν λόγω αξίωση γεννάται από την παράλειψη του εργοδότη να θέσει τον εργαζόμενο στην ίδια μοίρα με τους συναδέλφους του στην ίδια εκμετάλλευση (Στυλ.
Βλαστός Επίτομο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, εκδ.2001, περ.249, 251).
Περαιτέρω δε προϋπόθεση για
την εφαρμογή της ανωτέρω αρχής, πέραν
της υπαγωγής του εργαζομένου στην ίδια
εκμετάλλευση με τους συναδέλφους του
με τους οποίους ζητεί εξομοίωση, είναι
ότι ο εξαιρούμενος εργαζόμενος πρέπει
να ανήκει στην ίδια κατηγορία με τους συναδέλφους του στους οποίους χορηγήθηκαν οι επιπλέον παροχές, δηλαδή είτε να
είναι της ίδιας ειδικότητας, είτε να έχουν
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τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
και να παρέχουν ίσης αξίας, ποιοτικώς και
ποσοτικώς, εργασία υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψης τους.(ΟλΑΠ 1191/1983
ΕΕΔ 43.218, ΑΠ 617/1995 ΔΕΝ 51.1189,
ΑΠ 1741/1991 ΕΕΔ 51.942).
Αποδείχθηκαν κατά την κρίση
του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η εναγομένηεφεσίβλητη είναι επιχείρηση παραγωγής
και επεξεργασίας χάρτου και διαθέτει δύο
τομείς και εκμεταλλεύσεως. Ο ένας αφορά την παραγωγή χάρτινων τραπεζομάντηλων, χαρτομάνδηλων και καρώ χαρτοπετσετών μεγάλου μεγέθους και εδρεύει στην περιοχή «ΚΑΪΑΦΑ», ενώ ο δεύτερος αφορά στην παραγωγή χαρτιού υγείας και βρίσκεται στην περιοχή «ΛΕΥΚΑ».
Ο ενάγων-εκκαλών την 4/5/2002 προσελήφθη από την εναγομένη με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
με την ειδικότητα του εργάτη, για να απασχοληθεί στην αποθήκη της εναγομένης
στην περιοχή της «ΛΕΥΚΑΣ», τα δε καθήκοντα του συνίσταντο στη χειρωνακτική φόρτωση των προϊόντων της τελευταίας δηλαδή δέματα, κούτες, χαρτοκιβώτια, από τις αποθήκες σε φορτηγά αυτοκίνητα της ιδίας, είτε πελατών της. Καθόλη τη διάρκεια της εργασιακής του απασχόλησης ο ενάγων εργαζόταν ως εργάτης αποθήκης κυρίως.
Όμως, τον Μάϊο του 2004 η εναγομένη του έδωσε εντολή, για κάλυψη
έκτακτων αναγκών, να εκτελεί εκ περιτροπής με άλλους εργαζόμενους, χρέη
χειριστού ενός ηλεκτροκινήτου ανυψωτικού μηχανήματος «Κλάρκ», ιπποδύναμης κάτω των 15 ίππων, για το οποίο δεν
απαιτείται ειδική άδεια χειρισμού, αφού η
χρήση του ήταν απλή και δεν απαιτούσε
θεωρητική ή πρακτική εκπαίδευση, ούτε
χρήση πνευματικής εργασίας σε τέτοιο
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βαθμό ώστε να θεωρείται ότι στον χειρισμό του υπερέχει το πνευματικό στοιχείο έναντι του σωματικού.
Επομένως, ο ενάγων από την
πρόσληψη του μέχρι την καταγγελία της
συμβάσεως εργασίας του την 31/1/2005,
απασχολήθηκε κυρίως ως εργάτης και
περιστασιακά, όπως και άλλοι συνάδελφοι του, απασχολήθηκε ως χειριστής του
ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού μηχανήματος, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
Αυτή η ευκαιριακή απασχόληση του ως
χειριστού του παραπάνω μηχανήματος
δεν του προσδίδει την ιδιότητα του υπαλλήλου, ούτε μεταβάλλει τους ουσιώδεις
όρους της συμβάσεως εργασίας του….
Ενισχυτικό των παραπάνω είναι
και το γεγονός ότι από τις καταστάσεις
προσωπικού της εναγομένης με ημερομηνία 10/11/2003 και 10/11/2004 προκύπτει ότι η τελευταία διέθετε άλλον εργάτη
αποθήκης, έτσι ώστε εκ των πραγμάτων
ήταν αδύνατο να απασχολείται ο ενάγων
αποκλειστικά από το Μάϊο του 2004 ως
οδηγός του ως άνω μηχανήματος, αφού
δεν θα υπήρχε άλλος εργάτης αποθήκης
για να τον αναπληρώνει, τα όσα δε περί
του αντιθέτου καταθέτουν οι μάρτυρες του
στην προαναφερόμενη ένορκη βεβαίωση, ότι δηλαδή αυτός (ενάγων) απασχολείτο από τον Μάϊο του 2004 αποκλειστικά ως χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος, δεν κρίνονται πειστικά.
Έτσι, ο ενάγων, ως εργάτης, ελάμβανε ημερομίσθιο τον Ιανουάριο του 2005,
οπότε και απολύθηκε, το ποσό των 26,47
ευρώ και εδικαιούτο ως αποζημίωση απολύσεως ποσό του αντιστοιχεί σε 15 ημερομίσθια, σύμφωνα με το β.δ. 16/18.7/1920,
το Ν.3198/1955, το Ν.1849/1989 και την
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004-2005. Αφού ληφθεί υπόψη ο συνυπολογισμός στη νόμιμη αποζημίωση των δώρων εορτών και
του επιδόματος αδείας, ο ενάγων δικαι-
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ούτο να λάβει ως νόμιμη αποζημίωση το
ποσό των 463,2 ευρώ (26,47 Χ 1/6=30,88)
χ 15 ημερομίσθια). Έλαβε ως αποζημίωση από την εναγομένη το ποσό των 500
ευρώ, όπως εξάλλου συνομολογεί ο ίδιος
στην αγωγή του και επομένως δεν δικαιούται να λάβει κάποιο επιπλέον ποσό ως
αποζημίωση απολύτως.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι την
τελευταία πενταετία μειώθηκε ο κύκλος
των εργασιών της εναγομένης, με αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών της. Για
να αποφύγει δε την οικονομική της καταστροφή, απεφάσισε να κλείνει τις εκμεταλλεύσεις και τις γραμμές προαγωγής,
που ήταν ζημιογόνες και να καταγγείλει
ορισμένες συμβάσεις του προσωπικού
της, που εργάζονταν στις λοιπές εκμεταλλεύσεις, τις οποίες δεν θα καταργούσε.
Έτσι, κατήργησε τη ζημιογόνα εκμετάλλευση παραγωγής των χάρτινων
τραπεζομάντηλων, χαρτομάνδηλων και
καρώ χαρτοπετσετών, που είχε έδρα
την περιοχή του «ΚΑΪΑΦΑ». Πρότεινε
δε στους εργαζόμενους σ’ αυτή, ένα άτυπο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, δίνοντας τους κίνητρα αποχώρησης, ώστε να
περιορίσει όσο το δυνατόν τις απολύσεις
και στις υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις της.
Έτσι, ήρθε σε συμφωνία με πολλούς εργαζομένους να αποχωρήσουν οικειοθελώς και να λάβουν ένα ποσό επιπλέον της νόμιμης αποζημίωσης τους,
που κυμαινόταν στο τετραπλάσιο ή στο
πενταπλάσιο αυτής. Σε εκτέλεση των παραπάνω, αποχώρησαν οι εξής εργαζόμενοι στην εκμετάλλευση «ΚΑΪΑΦΑ» λαμβάνοντας τα αντίστοιχα ποσά ως κίνητρο για την οικειοθελή αποχώρηση τους
και με την ειδικότητα της Πακεταρίστριας: Η Ε.Π. με ημερομηνία πρόσληψης
21/8/81 και ημερομίσθιο 35,19 ευρώ έλαβε στις 9/12/2004 το ποσό των 15.000
ευρώ, η Μ.Ε, με ημερομηνία πρόσληψης
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15/7/91, με ημερομίσθιο 31, 75 ευρώ,
έλαβε την 8/12/2004 ποσό 9.000 ευρώ, η
Ι.Α, με ημερομηνία πρόσληψης 24/7/89,
με ημερομίσθιο 32,02 ευρώ, έλαβε στις
9/12/2004 το ποσό των 12.000 ευρώ, η
Α.Ζ, με ημερομηνία πρόσληψης 14/9/89,
με ημερομίσθιο 32,02 ευρώ, έλαβε στις
9/12/2004 το ποσό των 12.000 ευρώ.
Ακόμη, οι παρακάτω εργαζόμενοι
με την ειδικότητα του χειριστή Μηχανήματος έλαβαν στις ίδιες ως άνω ημερομηνίες
τα εξής ποσά: Ο Α.Σ με ημερομηνία πρόσληψης 3/11/83, με ημερομίσθιο 34,40
ευρώ, έλαβε το ποσό των 15.000 ευρώ
ευρώ, η Μ.Ε, με ημερομηνία πρόσληψης 15/7/91, με ημερομίσθιο 31,75 ευρώ,
έλαβε την 8/12/2004 ποσό 9.000 ευρώ, η
Ι.Α, με ημερομηνία πρόσληψης 24/7/89,
με ημερομίσθιο 32,02 ευρώ, έλαβε στις
9/12/2004 το ποσό των 12.000 ευρώ, η
Α.Ζ, με ημερομηνία πρόσληψης 14/9/89,
με ημερομίσθιο 32,02 ευρώ, έλαβε στις
9/12/2004 το ποσό των 12.000 ευρώ.
Ακόμη, οι παρακάτω εργαζόμενοι
με την ειδικότητα του χειριστή Μηχανήματος έλαβαν τις ίδιες ως άνω ημερομηνίες
τα εξής ποσά: Ο Α.Σ. με ημερομίσθιο 34,40
ευρώ, έλαβε το ποσό των 15.000 ευρώ, ο
Γ.Κ με ημερομηνία πρόσληψης 2/11/89, με
ημερομίσθιο 32,02 ευρώ, έλαβε το ποσό
των 15.000 ευρώ, και ο Π.Κ με ημερομηνία
πρόσληψης 9/3/93, με ημερομίσθιο 31,52
ευρώ, έλαβε το ποσό των 10.500 ευρώ,
όπως δε καταθέτει στην ένορκη βεβαίωση
ότι η εργαζόμενη Ε.Κ., αυτή έλαβε ως κίνητρο για την οικειοθελή αποχώρηση της, το
ποσό των 14.000 ευρώ. Οι παραπάνω εργαζόμενοι απασχολούνταν στην εκμετάλλευση της εναγομένης στην περιοχή ΚΑΪΑΦΑ, όπως προελέχθη, η οποία καταργήθηκε, τα μηχανήματα σταμάτησαν να
λειτουργούν και στη θέση τους μεταφέρθηκαν άλλα μηχανήματα, που κατασκευάζουν λευκές χαρτοπετσέτες, μικρού με-
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γέθους, από το παράρτημα του εργοστασίου της εναγομένης, που βρίσκεται στην
περιοχή του Ρίου και τα οποία (μηχανήματα) χειρίζεται μόνο το προσωπικό του Ρίου,
που είναι εξειδικευμένο στη χρήση τους.
Επομένως, από τα προεκτεθέντα
συνάγεται ότι δεν υφίσταται θέμα παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
για τον ενάγοντα, όσον αφορά τις παραπάνω παροχές που χορήγησε η εναγομένη στους ως άνω εργαζόμενους, καθόσον αφενός οι τελευταίοι αποχώρησαν οικειοθελώς και δεν καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις εργασίας τους, όπως
συνέβη με τον ενάγοντα, αφετέρου αυτοί εργαζόντουσαν στην επιχείρηση της
εναγομένης στην περιοχή του ΚΑΪΑΦΑ,
ενώ ο ενάγων, όπως αναφέρει και στην
αγωγή του, απασχολείτο στην εκμετάλλευση της εναγομένης στην περιοχή της
ΛΕΥΚΑΣ. Το ότι ο ενάγων απασχολείτο
κάποιες φορές στην ΚΑΪΑΦΑ, όπως καταθέτει ο μάρτυρας ανταπόδειξης, δεν
αναιρεί το γεγονός ότι η κύρια απασχόληση του, όπως εξάλλου ο ίδιος αναφέρει στην αγωγή του, ήταν στην περιοχή
της ΛΕΥΚΑΣ, ενώ για την κάλυψη έκτακτων αναγκών απασχολείτο στον ΚΑΪΑΦΑ ή και στο Ρίο και το γεγονός αυτό
δεν τον εξομοιώνει με τους εργαζόμενους
που απασχολούντο αποκλειστικά στον
ΚΑΪΑΦΑ και αποχώρησαν οικειοθελώς.
Συνεπώς, η εναγομένη δεν είχε
σκοπό να χορηγήσει σε όλους τους εργαζόμενους κάποια παροχή ως κίνητρο
για την οικειοθελή αποχώρηση τους από
την εργασία τους, χωρίς διάκριση ή περιορισμό. Αντίθετα, χορήγησε την ως άνω
αυξημένη αποζημίωση σε εργαζόμενους
οι οποίοι απασχολούνταν σε εκμετάλλευση που επρόκειτο να κλείσει με σκοπό την
οικονομική επιβίωση της, οι δε εν λόγω
ενέργειες της εντάσσονται στα πλαίσια
του διευθυντικού της δικαιώματος, ως θε-
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μιτή εκδήλωση επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Σημειωτέον ότι η εφαρμογή της
οικειοθελούς αποχώρησης όλων των εργαζομένων από όλες τις εκμεταλλεύσεις
της εναγομένης, θα οδηγούσε όχι στη μείωση του κόστους παραγωγής, όπως αυτή
επεδίωκε με το μέτρο αυτό, αλλά στη βέβαιη οικονομική καταστροφή τους.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η
εναγομένη θέλοντας να μειώσει το προσωπικό της στις λοιπές εκμεταλλεύσεις
της και κυρίως στην περιοχή ΛΕΥΚΑ,
απέλυσε 11 εργαζόμενους, μεταξύ των
οποίων και τον ενάγοντα, για τους προαναφερθέντες οικονομικούς λόγους. Συγκεκριμένα, κατήγγειλε τις συμβάσεις εργασίας και των εξής εργαζομένων, εκτός
του ενάγοντος: 1) της Ε.Μ κλπ…
Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη
μείζονα σκέψη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο ενάγων απασχολείτο στην εναγομένη ως εργατοτεχνίτης και όχι ως υπάλληλος, για να διαπιστωθεί εάν η εναγομένη παραβίασε την αρχή της ίσης μεταχείρισης σε βάρος του, πρέπει να γίνει σύγκριση με τις παροχές που δόθηκαν στους
εργαζόμενους στην περιοχή της ΛΕΥΚΑΣ,
των οποίων οι συμβάσεις καταγγέλθηκαν
και ανήκουν στην ίδια κατηγορία με αυτόν, είναι δηλαδή εργάτες ή εργατοτεχνίτες, και όχι με αυτούς που έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου. Επομένως η σύγκριση πρέπει να γίνει με τις πρώτες έξη εργάτριες-πακεταρίστριες που προαναφέρθηκαν και με τις αποζημιώσεις που έλαβαν.
Έτσι η Ε.Μ. με ημερομίσθιο 31,16 ευρώ,
έλαβε1.250 ευρώ κ.λ.π…
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι
η εναγομένη έδωσε σε όλους τους απολυόμενους, και στον ενάγοντα, ποσό πάνω
από τη νόμιμη αποζημίωση τους. Από τη
σύγκριση των αποζημιώσεων που έλαβαν οι ως άνω απολυθείσες εργάτριες,
με αυτά που εδικαιούτο να λάβουν, προ-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

κύπτουν μικρές αποκλίσεις, ώστε να μη
συντρέχει περίπτωση παραβιάσεως της
αρχής της ίσης μεταχείρισης. Το μεγαλύτερο ποσό αποζημιώσεως έχουν λάβει οι
τρεις τελευταίες ως άνω εργάτριες, αλλά
το ποσοστό προσαύξησης της αποζημίωσης τους δεν είναι σημαντικό.
Σύμφωνα με το παραπάνω, ουδείς από τους απολυθέντες εργαζόμενους της ίδιας κατηγορίας με τον ενάγοντα έλαβε 15.000 ευρώ ως αποζημίωση απολύσεως, όπως ισχυρίσθηκε αβάσιμα ο ίδιος στην αγωγή του. Εξάλλου,
τα ποσά που χορηγήθηκαν στις ως άνω
τρεις εργάτριες παραπάνω από τη νόμιμη αποζημίωση τους δεν είναι τόσο σημαντικά, όπως προελέχθη, για να ισχυρίζεται ο ενάγων ότι παραβιάσθηκε η
αρχή της ίσης μεταχείρισης σε βάρος
του, αφού η εναγομένη στάθμισε και άλλους παράγοντες όπως ατομικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς για να δώσει τα επιπλέον αυτά ποσά.
Ειδικότερα, οι τρεις ως άνω εργάτριες ήταν όλες έγγαμες, εν αντιθέσει με τον ενάγοντα που είναι άγαμος,
ήταν όλες ηλικίας άνω των 40 ετών, ενώ
ο ενάγων ήταν 26 ετών και επομένως,
λόγω της ηλικίας τους, δεν θα μπορούσαν να βρουν εύκολα νέα εργασία, σε
αντίθεση με τον ενάγοντα. Η ενέργεια
αυτή της εναγομένης να καταβάλει ποσά
ελαφρώς μεγαλύτερα των νόμιμων αποζημιώσεων στις τρεις ως άνω εργάτριες, δεν συνιστά χειροτέρευση της θέσης
του ενάγοντος και παραβίαση της αρχής
της ίσης μεταχείρισης, ούτε των αρχών
της καλής πίστης, εφόσον αυτή (ως άνω
ενέργεια) αποτελούσε θεμιτή εκδήλωση
της επιχειρηματικής της πρωτοβουλίας
μέσα στα νόμιμα πλαίσια άσκησης του
διευθυντικού δικαιώματος της.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που
δέχθηκε τα ίδια και απέρριψε την αγω-
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γή ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις
και γιαυτό οι σχετικοί λόγοι της έφεσης
που υποστηρίζουν τα αντίθετα πρέπει να
απορριφθούν ως αβάσιμοι και η έφεση

στο σύνολο της και να καταδικασθεί ο
εκκαλών που χάνει τη δίκη στη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα 176,
183 Κ.Πολ.Δικ.), όπως στο διατακτικό.

353/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Λαμπρόπουλος, Παναγιώτης Μεταξάς).
Αποδοχές μισθωτού. Αντικείμενο της δίκης για αποδοχές μισθωτού είναι οι ακαθάριστες
(μικτές) αποδοχές του. Όχι αοριστία του δικογράφου αν δεν καθορίζεται σε αυτό ότι οι
καταβολές του εργοδότη αφορούν καθαρά ή ακαθάριστα ποσά. Εργασία την Κυριακή ή
το Σάββατο, όπου ισχύει η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, απαγορεύεται, είναι άκυρη
και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, χωρίς να υπολογίζονται χρονοεπιδόματα και οικογενειακά επιδόματα. Οι ώρες εργασίας κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας, επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, και κατά την Κυριακή, δεν προσμετρώνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν
υπάρχει υπέρβαση του ανωτάτου επιτρεπόμενου νομίμου ωραρίου εβδομαδιαίας εργασίας και να γεννηθεί έτσι αξίωση του μισθωτού για υπερωριακή απασχόληση, ούτε θεωρούνται ως υπερωριακή εργασία. Αίτημα περί καταβολής χρηματικής ικανοποίησης λόγω
προσβολής της προσωπικότητας από τη μη καταβολή των αποδοχών. Μη νόμιμο αφού
η μη καταβολή των αποδοχών συνιστά μεν ποινικό αδίκημα, όχι όμως και αδικοπραξία.

Αντικείμενο της αξιώσεως, άρα
και της δίκης για αποδοχές μισθωτού
είναι οι ακαθάριστες (μικτές) αποδοχές
του, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κατά νόμο κρατήσεις
υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, όπως
το Ι.Κ.Α. και το Τ.Ε.Α.Μ. (άρθρα 26 §5
α.ν. 1846/1951, 22 και 32 ν.2084/1997),
ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών κ.λ.π.,
τις οποίες πρέπει ο εργοδότης να παρακρατεί από τις αποδοχές του μισθωτού.
Επομένως, οι γενόμενες από τον
εργοδότη σχετικές καταβολές, αναφέρονται
στα ακαθάριστα αυτά ποσά αποδοχών, τα
οποία αφορούν και οι δικαστικά επιδικαζόμενες διαφορές αποδοχών αντίστοιχα, μάλιστα δε δεν καθίσταται αόριστο το δικόγραφο της αγωγής αν δεν καθορίζεται σ’

αυτό, ότι οι καταβολές αυτές αφορούν καθαρά ή ακαθάριστα ποσά [ΑΠ 2126/2007
ΝοΒ 2008 (56). 979, ΑΠ 2018/2007 ΝοΒ
2006 (56). 970, πρβλ. και ΑΠ 1750/2006
ΝοΒ 2009 (57)& ΤΝΠ-ΔΣΑ].
Ακολούθως, η εκούσια ή εξαναγκασμένη παροχή εργασίας κατά την
ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης
(Κυριακή) ή, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και κατά την ημέρα της υποχρεωτικής ανάπαυσης (Σάββατο), λόγω
εξαντλήσεως της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, όπου ισχύει η τελευταία, απαγορεύεται από κανόνες δημόσιας τάξης, είναι άκυρη, και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή τέτοιας εργασίας κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγη-
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του πλουτισμού. Η ωφέλεια αυτή συνίσταται στις αποδοχές, τις οποίες ο εργοδότης θα κατέβαλε σε άλλον μισθωτό
που θα απασχολούσε με έγκυρη σύμβαση εργασίας κατά τις πιο πάνω ημέρες,
υπό τις ίδιες συνθήκες εργασίας με τον
ακύρως κατ’αυτές εργασθέντα μισθωτό
(βλ.ΑΠ 1207/2002 ΕΔνη 2003 (44).163,
ΑΠ 1331/2001, ΕΔνη 2001.1592, ΑΠ
1017/1995, ΔΕΝ 1995.1346), χωρίς να
υπολογίζονται τα χρονοεπιδόματα και οικογενειακά επιδόματα διότι δεν είναι βέβαιο ότι ο μισθωτός που θα απασχολούνταν εγκύρως θα είχε τέτοιες προϋποθέσεις (ΑΠ 974/1991 ΔΕΝ 49.235).
Εφόσον πρόκειται για εργασία
Σαββάτου, ο μισθωτός θα δικαιούται
ως αποζημίωση ένα ημερομίσθιο ή 1/25
του μισθού του ανάλογα με τον τρόπο
αμοιβής του, αν δεν πρόκειται για εργασία Κυριακής, θα δικαιούται ως ανωτέρω ένα ημερομίσθιο ή 1/25 του μισθού
με προσαύξηση κατά τις 8900/1946,
25825/1951 ΚΥΑ Οικονομικών και Εργασίας και από το συνδυασμό αυτών προς
τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 του β.δ.
748/1966, 75% επί των αμοιβών αυτών
(ΑΠ 1207/2002 ό.α.).
Οι ώρες εργασίας κατά την έκτη
ημέρα της εβδομάδας, κατά την οποία η
παροχή εργασίας είναι απαγορευμένη,
δεν συναθροίζονται με εκείνες των προηγούμενων, εργάσιμων, ημερών για την
εξεύρεση της υπερεργασίας και της υπερωριακής εργασίας, επειδή η έκτη ημέρα καθιερώνεται ως ημέρα αναπαύσεως.
Σε μια τέτοια περίπτωση, κατά την
κρατούσα άποψη, ώρες εργασίας τόσο
κατά την 6η ημέρα όσο και κατά την Κυριακή, σε σύστημα πενθήμερης απασχόλησης, δεν συναριθμούνται με τις ώρες
των εργασίμων ημερών τις ίδιας εβδομάδας και δεν προσμετρώνται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει υπέρ-
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βαση του ανωτάτου επιτρεπομένου νομίμου ωραρίου εβδομαδιαίας εργασίας και
να γεννηθεί έτσι αξίωση αμοιβής του εργαζομένου για υπερωριακή απασχόληση, ούτε θεωρούνται ως υπερωριακή εργασία (ΑΠ 1207/2002 ό.α..). Η εργασία
αυτών αμείβεται αυτοτελώς εκτός εάν,
στην τελευταία περίπτωση, υπερβαίνει
το ανώτατο όριο ημερησίας απασχολήσεως, το οποίο, σύμφωνα με τα άρθρα 1
και 9 §1 του ν.δ. 1037/1971, καθορίσθηκε σε οκτώ (8) ώρες (ΑΠ 419/2004 ΝοΒ
2005.679-Βλαστός, Επιτ. Ατομ. Εργατ.
Δικ. έκδ.2001, σελ.218-219 και 238-239).
Τέλος, το αίτημα περί καταβολής
χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω προσβολής της προσωπικότητας του ενάγοντα, από την μη καταβολή των αποδοχών του, ανεξάρτητα από το έχει ως
προαπαιτούμενο την οφειλή των αποδοχών αυτών, πράγμα το οποίο δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση, είναι σε κάθε περίπτωση μη νόμιμο, καθόσον η επικαλούμενη συμπεριφορά
του εναγομένου δεν συνιστά αδικοπραξία και εντεύθεν δεν γεννιέται η αξίωση
χρηματικής ικανοποιήσεως του άρθρου
59 ΑΚ. Ειδικότερα από τις διατάξεις των
άρθρων 57, 58, 59 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι η ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητας, παρέχεται μόνον όταν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της αδικοπραξίας (βλ ΑΠ
1143/2003 ΕΔνη 46.394, ΑΠ 1479/2002
ΕΔνη 45.759, ΑΠ 695/2002 ΕΔνη 44.708,
ΑΠ 167.2000 ΕΔνη 41.775), ενώ στην
προκειμένη περίπτωση η επικαλούμενη συμπεριφορά του εναγομένου, συνιστά μεν ποινικό αδίκημα, κατά το άρθρο
μόνο του ν.690/1945, όχι όμως και αδικοπραξία, αφού με την παράλειψη της πληρωμής ο εργαζόμενος δεν χάνει τις καθυστερούμενες αποδοχές του και συνεπώς
δεν υπάρχει ζημία που να έχει αιτία τη, σε

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

481

σχέση με το ν.690/1945, παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη. Η μη εκπλήρωση δε από τον τελευταίο της υποχρεώσεως του προς καταβολή του οφειλομένου μισθού και η παρακράτηση του δεν

συνιστά αδικοπραξία (βλ. ΑΠ 886/2004
ΕΔνη 45.1547, ΑΠ 1346/2002 ΕΔνη
44.455, ΑΠ 1053/2001 ΕΔνη 42.1444,
ΕφΑθ 117/2003 ΔΕΕ 2003.1248, ΕφΠειρ
892/2005 Πειρ.Νομ 2005, 507).

362/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Καραγεώργος, Ελένη Παπαπαναγιώτου).
Γενικός Κανονισμός του ΟΣΕ. Προαγωγές του προσωπικού κατ’ επιλογή από συμβούλιο προαγωγών. Προσβολή της κρίσης του συμβουλίου για κατάχρηση δικαιώματος. Ο κατά κατάχρηση δικαιώματος μη προαχθείς μισθωτός δικαιούται να ζητήσει την καταδίκη του εργοδότη σε δήλωση περί της προαγωγής του και αποζημίωση
αν η καταχρηστική παράλειψη είναι υπαίτια και παράνομη. Περιεχόμενο της αποζημίωσης. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 40, 42, 45, 46, 49 και 50
του Γενικού Κανονισμού του ΟΣΕ (ΓΕΚΑΠ-ΟΣΕ), που εγκρίθηκε με την ΚΥΑ
57748/1972 Εθνικής Οικονομίας, Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνίας, που
δημοσιεύθηκε στο 827/1972 ΦΕΚ Β, και
έχει συνεπώς ισχύ νόμου, συνάγεται ότι
οι προαγωγές του προσωπικού κατ’εκλογή ενεργούνται από συμβούλιο προαγωγών, που λαμβάνει υπόψη τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του υπαλλήλου, που πρέπει να έχει τουλάχιστον τριετή παραμονή στον προηγούμενο βαθμό, στοιχεία που συνεκτιμώνται από τον
έλεγχο του εν γένει ατομικού φακέλου,
των φύλλων ποιότητας, των αιτιολογημένων γνωμών των μελών του Συμβουλίου και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο που
αφορά τον κρινόμενο.
Τα ουσιαστικά προσόντα διακρίνονται σε σωματικά, διανοητικά, ηθικά,
ψυχικά, διοικητικά και επαγγελματικά και
βαθμολογούνται με βάση την κλίμακα:
Εξαίρετος (10), λίαν καλώς (9 και 8), κα-

λός (7 και 6), μέτριος (5 και 4) και απαράδεκτος (3, 2 και 1), ενώ ως προακτέοι κατ’εκλογή κρίνονται εκείνοι οι υπάλληλοι που επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα και αφοσίωση στο καθήκον, εμφανίζουν δε ήθος, χαρακτήρα και εξαιρετική υπηρεσιακή ικανότητα, ώστε να ικανοποιούν απολύτως τις απαιτήσεις της
υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
Επίσης, με το άρθρο 12 του
ν.1082/1980 ορίζεται ότι η με τελεσίδικη
απόφαση αναγνώριση του δικαιώματος
προαγωγής του υπαλλήλου, σε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο βαθμό
που δικαιούνταν να προαχθεί, με βάση
τον διέποντα αυτόν κανονισμό ή οργανισμό βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε
από το χρόνο που έπρεπε να συντελεστεί η προαγωγή και σε περίπτωση ακύρωσης της τελεσίδικης απόφασης ανατρέπεται η προαγωγή αυτή.
Από τις ανωτέρω διατάξεις σε
συνδυασμό λαμβανόμενες υπόψη με
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το άρθρο 281 ΑΚ προκύπτει ότι το συμβόλαιο λαμβανόμενες υπόψη με το άρθρο 281 ΑΚ προκύπτει ότι το συμβούλιο προαγωγών του ΟΣΕ ναι μεν αποφαίνεται για την προαγωγή υπαλλήλου
με ελεύθερη κρίση, λαμβάνοντας υπόψη
τα πιο πάνω στοιχεία, πλην όμως η κρίση αυτή υπόκειται σε προσβολή ενώπιον
των πολιτικών δικαστηρίων για κατάχρηση δικαιώματος, δηλαδή μόνο όταν κατά
παράβαση των αρχών της καλής πίστης
παραλείφθηκε η προαγωγή υπαλλήλου, που καταφανώς υπερείχε κατά τα
πιο πάνω προσόντα έναντι άλλου συναδέλφου του που έχει προαχθεί (ΟλΑΠ
14.1998 ΕλλΔνη 39.82, ΑΠ 465/1998
ΕλλΔνη 39.1551, ΑΠ 605/1993 ΕΕργΔ
54.683, ΑΠ 810/1988 ΕλλΔνη 30.1169).
Ο καταχρηστικά μη προαχθείς
μισθωτός δικαιούται να ζητήσει τη δικαστική καταδίκη του εργοδότη σε δήλωση περί της προαγωγής του και επίσης
δικαιούται αποζημίωσης, αν η καταχρηστική παράλειψη είναι υπαίτια και παράνομη, η οποία (αποζημίωση) συνίσταται στη διαφορά των αποδοχών που
απώλεσε ο μισθωτός, όπως και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης,
που υπέστη από την παράλειψη, συνεπεία της οποίας προσβλήθηκε η προσωπικότητα του κατά τα άρθρα 57 και
59 ΑΚ (ΟλΑΠ 29/1993 ΔΕΝ 50.564, ΑΠ
1352/2001 ΕΕργΔ 2002.421, ΕφΘεσ
392/2005 Αρμ. 2006.431).
Αποδείχθηκαν κατά την κρίση
του δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 3.5.1977 ο ενάγων
προσλήφθηκε από το νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ
ΑΕ)» με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως δόκιμος βοηθός
σταθμού στον κλάδο των σταθμαρχών
και εν συνεχεία στις 3.5.1978 μονιμοποι-
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ήθηκε στο βαθμό του βοηθού σταθμού
Γ. Στη συνέχεια αυτός προάχθηκε στις
3.5.1979 στο βοηθό σταθμού Β, στις
3.5.1981 στο βαθμό του σταθμάρχη Δ,
στις 3.5.1981 στο βαθμό του σταθμάρχη Γ, στις 3.5.1991 στο βαθμό του σταθμάρχη Β και στις 31-3-1993 στο βαθμό
του σταθμάρχη Α.
Με την αριθμ. 4394 (αριθμ. πρωτ.
2155512/ΔΠ/30.11.2006Π) απόφαση
του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ
καθορίστηκαν οι κενές οργανικές θέσεις
για το βαθμό του επιθεωρητή εκμετάλλευσης του κλάδου σταθμαρχών για το
έτος 2006. Σύμφωνα με την απόφαση
αυτή οι κενές οργανικές θέσεις στο βαθμό αυτό ήσαν δεκαεπτά (17), ενώ ο συνολικός αριθμός αυτών, που τέθηκαν σε
κρίση, οι οποίοι είχαν υποβάλει σχετική
προς τούτο αίτηση, έχοντας σημειώσει
τις θέσεις για τις οποίες ο καθένας επιθυμούσε να κριθεί, μεταξύ των οποίων
και ο ενάγων, ανέρχονταν σε 200 άτομα.
Ακολούθως με την με αριθμ.
2156608.21.12.2006 απόφαση του αρμόδιου γενικού διευθυντή του ΟΣΕ ανακοινώθηκε ο κυρωμένος πίνακας των
προαχθέντων κατ’ εκλογή σταθμαρχών
Α του κλάδου σταθμαρχών, που συνέταξε το πρωτοβάθμιο συμβούλιο προαγωγών, σύμφωνα με το οποίο (πίνακα)
ο ενάγων αποκλείσθηκε από την προαγωγή, ενώ προάχθηκαν κατ’ εκλογή 17
άτομα για την κάλυψη ισάριθμων οργανικών θέσεων, μεταξύ των οποίων και οι
συνάδελφοι του ενάγοντος Θ.Μ, Σ.Π και
Α.Π. Για τους τελευταίους ο ενάγων παραπονείται ότι το συμβούλιο προαγωγών
του εναγόμενου καταχρηστικά τους έκρινε ως κατ’ εκλογή προακτέους, παρόλον
ότι ο ίδιος καταφανώς υπερτερούσε αυτών στα ουσιαστικά προσόντα.
Σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην παραπάνω νομική σκέψη, τα
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συμβούλια προαγωγών του εναγόμενου, προκειμένου να στηρίξουν την κρίση τους για τις προαγωγές του προσωπικού του, λαμβάνουν υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων, όπως
αυτά συνάγονται από τα φύλλα ποιότητας, από τα υπόλοιπα στοιχεία που περιέχονται στους ατομικούς φακέλους
του προσωπικού, από τις προσωπικές
γνώσεις των μελών των συμβουλίων
και από κάθε άλλο χρήσιμο, κατά την
κρίση των συμβουλίων, έγγραφο στοιχείο, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 46 του
γενικού κανονισμού του ΟΣΕ, προακτέοι κατ’ εκλογή κρίνονται εκείνοι οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα
και αφοσίωση στο καθήκον τους και εμφανίζουν ήθος, χαρακτήρα και εξαιρετική υπηρεσιακή ικανότητα, ώστε να ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων
του ανωτέρω βαθμού.
Από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία, αναφορικά με τους δύο
πρώτους προαχθέντες αποδείχθηκε ότι
ο πρώτος εξ αυτών Θ.Μ προάχθηκε στη
θέση του τμήματος μελέτης και εφαρμογής κανονισμών της υπηρεσίας διαχείρισης ρυμουλκούμενου επιβατικού τροχαίου υλικού και ο δεύτερος Σ.Π στη θέση
του Τμήματος επιθεώρησης εμπορευματικής εκμετάλλευσης Μακεδονίας –Θράκης της υπηρεσίας πωλήσεων της διεύθυνσης μεταφοράς εμπορευμάτων, θέσεις στις οποίες δεν είχε ζητήσει ο ενάγων με την αίτηση του προς το αρμόδιο
συμβούλιο προαγωγών να προαχθεί και
συνεπώς δεν μπορεί να συγκριθεί με
τους ανωτέρω συναδέλφους του. Όσον
αφορά όμως τον Α.Π, ο οποίος προάχθηκε με θέση που είχε δηλώσει και ο
ενάγων με την αίτηση του, αποδεικνύεται ότι αμφότεροι είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου και συνεπώς έχουν τα ίδια
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τυπικά προσόντα.
Ως προς τα ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα
φύλλα ποιότητας που επικαλούνται οι
διάδικοι, ο ενάγων βαθμολογήθηκε κατά
το κρίσιμο χρονικό διάστημα των ετών
2001-2006, από μεν το γνωματεύοντα με
3076, 3168, 3068, 3233, 3455, 3325 και
συνολικά 19.325 και μέσο όρο 3.220 και
από το συντάκτη με 3076, 3168, 3168,
3233, 3360, 3260 και συνολικά 19.265
και μέσο όρο 3.210 και γενικά μέσο όρο
3.215.
Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα ο Α.Π βαθμολογήθηκε από τον αρμόδιο να γνωματεύσει με 3168, 3263, 3325,
3325, 3268, 3168 και συνολικά 19.517
και μέσο όρο 3.252 και από το συντάκτη
με 3355, 3355, 3420,3420, 3168, 3073
και σύνολο 19.791 και μέσο όρο 3.298,
50 και γενικά μέσο όρο 3.275, 25. Επομένως, ως προς τη βαθμολογία υπερτερούσε ο Α.Π. έναντι του ενάγοντος κατά
60, 25 κατά μέσο όρο. Ο ενάγων όμως,
που είχε προαχθεί στο βαθμό του σταθμάρχη Α ήδη από την 31.3.1993, είχε
προταθεί για προαγωγή κατ’ εκλογή όλα
τα κρίσιμα έτη 2001-2006, ενώ ο ανωτέρω συνάδελφος του, που είχε προαχθεί στο βαθμό του σταθμάρχη Α την
30.11.1998 είχε προταθεί για προαγωγή μόνο κατά τα έτη 2001-2004.
Ας σημειωθεί δε ότι ο ενάγων τα
δύο τελευταία κρίσιμα έτη 2005 και 2006
υπερτερούσε σημαντικά σε βαθμολογία
από τον ως άνω προαχθέντα, ο οποίος
μάλιστα κατά τα έτη αυτά είχε προταθεί
μόνο για προσαγωγή κατ’ αρχαιότητα.
Από τη σύγκριση του ενάγοντος προς τον
ανωτέρω προαχθέντα συνάδελφο του,
ήτοι από την αντιπαράθεση των τυπικών
και ουσιαστικών αυτών προκύπτει ότι ο
ενάγων υπερείχε του ανωτέρω συναδέλφου του ως προς την υπηρεσιακή αρχαι-
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ότητα κατά 5 1/2 έτη περίπου, τις προτάσεις για προαγωγή κατ’ εκλογή, αλλά κυρίως ως προς την επίδοση και απόδοση
και γενικά την ικανότητα και υπηρεσιακή
καταλληλότητα, καθόσον το εναγόμενο
είχε αποφασίσει κατά το παρελθόν με τις
με αριθμ. πρωτ. 2136532/18.4.2005 και
2148188/5.6.2006 αποφάσεις του διευθύνοντα συμβούλου του ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του επιθεωρητή εκμετάλλευσης του κλάδου σταθμαρχών στην Πάτρα θα τον αναπληρώνει ο
ενάγων και όχι ο ανωτέρω συνάδελφος
του. Η υπεροχή αυτή του ενάγοντος έναντι του ανωτέρω συναδέλφου του είναι,
ενόψει όσων προαναφέρθηκαν, κατάδηλη και δεν αναιρείται, ούτε μειώνεται από
το γεγονός ότι αυτός υστερεί συνολικά
σε βαθμολογία και κατά γενικό μέσο όρο
έναντι του ανωτέρω μόλις κατά 60 μόρια.
Ενόψει της καταφανούς αυτής
υπεροχής του ενάγοντος έναντι του ανωτέρω προαχθέντος συναδέλφου του η
προαναφερθείσα ουσιαστική κρίση του
συμβουλίου προαγωγών του εναγόμενου να μην προάγει τον ενάγοντα, υπόκειται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
μείζονα σκέψη της παρούσας, στο δικαστικό έλεγχο για κατάχρηση δικαιώματος
σύμφωνα με το άρθρο 281 του ΑΚ (Ολ.
ΑΠ 14/1998 ΕλλΔνη 39.82).
Επομένως είναι πράγματι καταχρηστική, αφού υπερβαίνει προφανώς
τα όρια που επιβάλει η καλή πίστη στην
άσκηση του δικαιώματος και παρέχει στον
ενάγοντα το δικαίωμα που άσκησε με την
αγωγή, δηλαδή να ζητήσει την αναγνώριση ως παράνομης και καταχρηστικής
της παραλείψεως του και κατ’ ακολουθία
της υποχρεώσεως του να τον προάγει.
Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κρίνοντας τα ίδια με την εκκαλούμενη απόφαση του και αναγνωρίζοντας
ως παράνομη και καταχρηστική την πα-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ράλειψη του εναγομένου, ορθά τις αποδείξεις εκτίμησε, τα δε αντίθετα υποστηριζόμενα, από τον εκκαλούντα με τους τέσσερες πρώτους λόγους της κρινόμενης έφεσης του, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι εξαιτίας της ως άνω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς των οργάνων του εναγομένου, τα
οποία γνώριζαν την υπεροχή του ενάγοντος έναντι του ως άνω προαχθέντος συναδέλφου του Α.Π και παρά ταύτα προήγαγαν τον τελευταίο αντί του ενάγοντος,
ο εναγόμενος Οργανισμός ευθύνεται σε
αποζημίωση του τελευταίου, στην οποία
(αποζημίωση) περιλαμβάνονται οι διαφορές των αποδοχών που θα εισέπραττε, γιατί διατηρήθηκε παράνομα σε κατώτερη θέση και οι οποίες ανέρχονται
για το αιτούμενο χρονικό διάστημα από
21.12.2006 μέχρι 25.4.2007, συμπεριλαμβανομένων και των διαφορών δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας, στο ποσό των 1.702, 45
ευρώ, που με βεβαιότητα θα ελάμβανε αν
προαγόταν, όπως έπρεπε, στο βαθμό του
επιθεωρητή εκμετάλλευσης, το ύψος του
οποίου δεν αμφισβητείται από τον εναγόμενο, ούτε πλήττεται η εκκαλούμενη απόφαση με σχετικό λόγω έφεσης αναφορικά
με το ποσό που επιδικάσθηκε.
Τέλος, ο ενάγων από τη σε βάρος του παράνομη και υπαίτια ως άνω
συμπεριφορά του αρμοδίου συμβουλίου
προαγωγών του εναγόμενου, προσβλήθηκε στην προσωπικότητα του, αφού
θίχτηκε η επαγγελματική και επιστημονική του αξία και υπόληψη και μειώθηκε στο κοινωνικό και επαγγελματικό του
περιβάλλον. Προς αποκατάσταση της
ηθικής βλάβης που υπέστη από την αιτία αυτή, πρέπει να του επιδικασθεί το
ποσό των 2.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο, ενόψει του είδους της βαρύτητας της προσβολής, του βαθμού πταί-
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σματος του παραπάνω οργάνου του εναγομένου, της κοινωνικής θέσης του ενάγοντος και της περιουσιακής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων .
Επομένως η εκκαλούμενη απόφαση, με το να επιδικάσει στον ενάγο-

ντα το ανωτέρω ποσό των 2.000 ευρώ
ως χρηματική του ικανοποίηση, ορθά
εκτίμησε τις αποδείξεις, τα δε αντίθετα
υποστηριζόμενα με το σχετικό λόγω της
έφεσης είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

405/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Επαμεινώνδας Αποστολόπουλος, Αριστείδης Μπακόπουλος).
Συμβάσεις μίσθωσης έργου που είχαν συναφθεί με το δημόσιο και τα ΝΠΔΔ και ήσαν
εν ενεργεία κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 164/2004. Διαδικασία κρίσεως αν
πρόκειται για σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποκλείστηκαν τα πολιτικά
δικαστήρια να κρίνουν τη φύση αυτών των συμβάσεων αφού μάλιστα είναι συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς οι διαφορές που προκύπτουν από αυτές είναι ιδιωτικές.
Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας. Οδηγία 1999/70/ΕΚ του συμβουλίου της 28/6/1999.
Περιορισμοί και όροι που τίθενται με το π.δ. 164/2004. Αν υπάρχει παράβαση των όρων
αυτού του π.δ., ως κύρωση προβλέφθηκε (άρθρο 71 η αυτοδίκαιη ακυρότητα των διαδοχικών συμβάσεων με ειδικά δικαιώματα του εργαζομένου. Έγγραφα προσαγόμενα
στο Εφετείο αλλά χωρίς να εξειδικεύονται και χωρίς να παραπέμπει ο διάδικος σε συγκεκριμένα μέρη των πρωτόδικων προτάσεων, δεν λαμβάνονται υπόψη. Περιστατικά.

Με τον πρώτο λόγο έφεσης το εκκαλούν ΝΠΔΔ εκθέτει ότι κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι είχε δικαιοδοσία να εξετάσει την υπό κρίση αγωγή,
ενώ έπρεπε να κρίνει ότι η ένδικη υπόθεση υπάγεται αποκλειστικά στα διοικητικά δικαστήρια, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004, και να
την απορρίψει ως απαράδεκτη. Επί του
λόγου αυτού λεκτέα τα πιο κάτω : ναι μεν
σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. (άρθρ. 11
παρ.2-3) το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο αποφαίνεται μέσα σε 5 μήνες από
την έναρξη ισχύος του διατάγματος για το
αν το προσωπικό το οποίο είχε συνάψει
συμβάσεις μίσθωσης έργου με το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ και υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού παρέ-

χει ή όχι στην πραγματικότητα εξαρτημένη εργασία. Οι κρίσεις δε των αρμόδιων
οργάνων, θετικές ή αρνητικές, διαβιβάζονται αμέσως στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο
αποφαίνεται εντός 3 μηνών από τη διαβίβαση σε αυτό των σχετικών κρίσεων.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποκλείστηκαν τα πολιτικά δικαστήρια από
τη δυνατότητα να κρίνουν τη φύση αυτών των συμβάσεων, καθόσον μάλιστα οι συμβάσεις αυτές είναι ιδιωτικού
δικαίου και συνακόλουθα οι διαφορές
που προκύπτουν από αυτές τυγχάνουν
ιδιωτικές (βλ. και ΑΠ 1359/1996, ΕΕΔ
57-329, ΕφΚερκ 69/2008 Δημοσίευση
«ΝΟΜΟΣ».Τούτο εμμέσως δέχονται και
οι ΟλΑΠ 19/2007, ΟλΑΠ 20/2007 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).
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Εξάλλου η ανάθεση σε διοικητικές
αρχές ( εν προκειμένω στα υπηρεσιακά
συμβούλια και Α.Σ.Ε.Π.) της αποκλειστικής κρίσης ενός θέματος που στην ουσία του αποτελεί ιδιωτική διαφορά, είναι
ενέργεια που αντίκειται στο Σύνταγμα (άρθρο 94), αφού ο νομοθέτης δεν μπορεί να
αναθέσει την κρίση ιδιωτικών διαφορών
σε διοικητικές αρχές (βλ ΟλΑΠ 490/1982
ΝοΒ 83-204, Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκα ΕρμΚΠολΔ άρθρο 1 σελ.3).
Στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα (ήτοι σ’αυτές που συνάπτονται με το Δημόσιο, το
ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και όλους τους λοιπούς
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,),
υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου
103 του Συντάγματος και του άρθρου 21
του ν.2190/1994, δεν είναι, κατ’ αρχήν,
δυνατή η εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 8 παρ.1 και 3 του ν.2112/1920,
όπως ο νόμος αυτός έχει τροποποιηθεί
και αυθεντικώς ερμηνευτεί.
Εξάλλου από τις διατάξεις του άρθρου 189 παρ.3 και ήδη 249 παρ.1 και 3
της Ενοποιημένης απόδοσης της Συνθήκης 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 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 το αποτέλεσμα
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αυτό μέσα στην τασσόμενη προθεσμία,
με μέσα όμως ,τα οποία αυτό θα επιλέξει.
Αν η οδηγία περιέχει κανόνες σαφείς και
ορισμένους, δεκτικούς απευθείας εφαρμογής (δηλαδή χωρίς αιρέσεις ή περιθώρια επιλογής), η παράλειψη 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 μέλους που παρέλειψε να την καταστήσει ΄εθνικό δίκαιο΄ και
των αντίστοιχων κρατικών φορέων. Δεν
εκτείνεται και στις μεταξύ των ιδιωτών
σχέσεις. Είναι δηλαδή 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 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 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 ΟΕ5,
ΙΙΝΚΗ και ΟΕΕΡ, στο άρθρο 3 της οποίας ορίζεται ότι στα κράτη μέλη παρέχεται προθεσμία συμμορφώσεως προς το
περιεχόμενο της Οδηγίας αυτής έως τις
10-7-2001, με δυνατότητα παράτασης της
εν λόγω προθεσμίας έως τις 10-7-2002,
της οποίας (δυνατότητας) η ελλάδα έκαμε χρήση. 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 ανταποκρίνονται, σε ορισμένες περιστάσεις,
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στις ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο
και των εργαζομένων.
Ορίζει ειδικότερα η παραπάνω
Οδηγία, μεταξύ άλλων, ότι η παρούσα
συμφωνία εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου που έχουν
σύμβαση ή σχέση εργασίας, όπως αυτές
καθορίζονται από τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή την πρακτική κάθε
κράτους μέλους (ρήτρα 2) και ότι για να
αποτραπεί η κατάχρηση που μπορεί να
προκύψει από τη 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 εργασία β)τη μέγιστη συνολική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου γ)τον αριθμό των ανανεώσεων τέτοιων συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας.
Επίσης τα κράτη-μέλη ύστερα
από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς
εταίρους ή /και οι κοινωνικοί εταίροι καθορίζουν, όταν χρειάζεται, τις συνθήκες
υπό τις οποίες συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου 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
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αποτροπή της κατάχρησης 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 χρησιμοποίηση των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, χωρίς
να επιβάλλεται, σε περίπτωση σύναψης
τέτοιων συμβάσεων, ο χαρακτηρισμός
αυτών ως συμβάσεων αόριστου 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 προστασία του εργαζομένου
που, ως οικονομικά ασθενέστερος, συχνά υποχρεώνεται αδικαιολόγητα στη
σύναψη ασύμφορων για τον ίδιο διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου αντί της συνάψεως αορίστου
χρόνου, όπως είναι η ακυρότητα των συναπτόμενων συμβάσεων, με παράλληλη εξασφάλιση για τον εργαζόμενο των
αποδοχών για την εργασία που παρέσχε και αποζημίωσης.
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
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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 κοινωνικούς εταίρους για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των
γενικών αρχών της, των ελάχιστων 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 φύσεως΄΄.
Αλλά και το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση Ο-212/04
της 4ης 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 αορίστου χρόνου των συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου, όπως και δεν προβλέπει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, υπό
τις οποίες μπορεί να γίνεται χρήση των τελευταίων αυτών συμβάσεων΄΄.
Περαιτέρω στην 94η 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 πρόσφορα 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
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εξειδικεύσει τις συνθήκες αυτές με τα
προεδρικά διατάγματα 81/2003 και
164/2004, το δεύτερο από τα οποία αναφέρεται στους εργαζομένους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο
δημόσιο τομέα και 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.
τα εξής: ΄΄1.Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται 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 να είναι μεγαλύτερος των τριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου
2 του επόμενου άρθρου΄΄.
Ως κύρωση, για την περίπτωση
της παράνομης, ήτοι κατά παράβαση των
ως άνω κανόνων, κατάρτισης διαδοχικών
συμβάσεων, προβλέφθηκε από το άρθρο
7 του ίδιου π.δ. 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
αποζημίωσις ίσης με το ποσό ‘το οποίο
δικαιούται ο αντίστοιχος εργαζόμενος αόριστου χρόνου σε περίπτωση καταγγελί-
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ας 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
έληξε η προθεσμία προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην πιο πάνω Οδηγία, την προσαρμογή αυτή.
Προστέθηκαν ,λοιπόν, στο εν
λόγω προεδρικό διάταγμα, ως μεταβατικές, οι διατάξεις του άρθρου 11, που
ορίζουν τα εξής: ΄΄Διαδοχικές συμβάσεις
κατά την παρ.1 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι ενεργείς ως την έναρξη
ισχύος αυτού, συνιστούν εφεξής σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Συνολική χρονική
διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (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 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 β) Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του εδαφίου (α) να έχει πράγματι διανυθεί στον ίδιο φορέα, με την ίδια ή
παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους
ή παρεμφερείς όρους εργασίας, όπως
αναγράφεται στην αρχική σύμβαση…γ)
Το αντικείμενο της σύμβασης να αφορά σε δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται ευθέως και αμέσως με πάγιες και
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διαρκείς ανάγκες του αντίστοιχου φορέα, όπως αυτές οριοθετούνται από το
δημόσιο συμφέρον το οποίο υπηρετεί ο
φορέας αυτός, δ) Ο κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις συνολικός χρόνος
υπηρεσίας πρέπει να έχει παρασχεθεί
κατά πλήρες ή μειωμένο ωράριο εργασίας και σε καθήκοντα ίδια ή παρεμφερή με αυτά που αναγράφονται στην αρχική σύμβαση ΄΄ (άρθρ.11 παρ.1α του
ως άνω π.δ.). 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
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 το δημόσιο τομέα, εξού και η θέσπιση των πιο πάνω διατάξεων του άρθρου 103 του Συντάγματος (βλ.και ΟλΑΠ
19/2007, 20/2007, ΑΠ 1757/2008 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ»).
Αποδεικνύονται (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έγγραφα που ο εφεσίβλητος προσκομίζει μεν, αλλά δεν επικαλείται με τις προτάσεις του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, παρά μόνο
μη νόμιμα αναφέρει αορίστως ότι προσκομίζει τα πρωτοδίκως προσκομισθέντα και επικληθέντα έγγραφα, χωρίς
να τα εξειδικεύει και χωρίς να παραπέμπει σε συγκεκριμένα μέρη των πρωτόδικων προτάσεων –βλ. ΟλΑΠ 9/2000,
ΑΠ 1325/2008 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ»)
αποδεικνύονται τα πιο κάτω: Ο εφεσίβλητος με την από 15-7-1999 σύμβαση η οποία χαρακτηρίστηκε ως «ανάθεση έργου» προσλήφθηκε για να ερ-
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γαστεί ως οδηγός του αυτοκινήτου της
Κινητής Βιβλιοθήκης της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Πύργου, η οποία τότε αποτελούσε υπηρεσία του Υπουργείου Εθν.
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως χρονική διάρκεια αυτής της σύμβασης ορίστηκε το διάστημα από 16-7-1999 έως
16-7-2000. Ο εφεσίβλητος από το χρόνο της πρόσληψης του και εφεξής πράγματι εργαζόταν, σύμφωνα και με την έγγραφη σύμβαση, ως οδηγός στο βιβλιοαυτοκίνητο της ως άνω Κινητής Βιβλιοθήκης ,το οποίο μετακινούσε στην περιοχή ευθύνης της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Πύργου, σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων αυτής.
Επίσης παρακολουθούσε μηχανολογικά το όχημα και συντηρούσε αυτό τακτικά, φρόντιζε για τη διατήρηση της καθαριότητας του, για την ασφαλή πρόσβαση του κοινού στο εσωτερικό του οχήματος, για τη μεταφορά υλικού από το χώρο
υποστήριξης της κινητής βιβλιοθήκης
κλπ. Η εργασία του εφεσίβλητου τελούσε πάντοτε κάτω από τις οδηγίες και τις
εντολές της Διευθύντριας της Βιβλιοθήκης
Πύργου, είχε δε το χαρακτήρα, και κατά
την κρίση του Δικαστηρίου τούτου εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και
όχι σύμβασης έργου, όπως λανθασμένα
αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το
Δικαστήριο έχει την ευχέρεια να αναγνωρίσει τον πραγματικό χαρακτήρα
ορισμένης έννομης σχέσεως, χωρίς να
δεσμεύεται από το χαρακτηρισμό που
έδωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη (βλ. και
ΑΠ 797/2008, ΑΠ 1757/2008 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ»).
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι οι διάδικοι την ως άνω σύμβαση εργασίας τροποποίησαν παρατείνοντας το χρόνο διάρκειας αυτής διαδοχικά με τις πιο κάτω
έγγραφες συμφωνίες που μπορεί να χα-
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ρακτηρίστηκαν και αυτές ως «τροποποίηση σύμβασης ανάθεσης έργου», στην
πραγματικότητα όμως ήταν τροποποιήσεις σύμβασης εργασίας: α)με την από
18-7-2000 συμφωνία ο χρόνος παρατάθηκε μέχρι 31-12-2000, β) με την από
22-1-2001 συμφωνία η εργασιακή σχέση παρατάθηκε μέχρι 30-3-2001, γ)με
την από 30-3-2001 συμφωνία η σχέση
εργασίας παρατάθηκε μέχρι 30-6-2001,
δ)με την από 2-7-2001, ε)με την από 1610-2001 συμφωνία η ίδια ως άνω σχέση
εργασίας παρατάθηκε μέχρι 31-12-2001.
Ακολούθως την 1η -10-2002 τα
συμβαλλόμενα μέρη κατήρτισαν σύμβαση την οποία αυτή τη φορά χαρακτήρισαν ορθά ως σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ως διάρκεια ορίστηκε το
διάστημα μέχρι 30-9-2003. Με την από
2-1-2004 έγγραφη σύμβαση ο χρόνος
της ως άνω εργασιακής σχέσης παρατάθηκε μέχρι 30-6-2004 και στη συνέχεια
με την από 12-11-2004 όμοια (σύμβαση)
ο χρόνος παρατάθηκε μέχρι 31-12-2004.
Τέλος την 1η -1-2005 η ως άνω
σύμβαση εργασίας παρατάθηκε έως
31-8-2005. Σχετική έγγραφη συμφωνία καταρτίστηκε την 24η-8-2005, η
οποία (συμφωνία) χαρακτηρίστηκε λανθασμένα ως «ανάθεση έργου», ενώ
στην πραγματικότητα ήταν παράταση
του χρόνου εργασίας της προηγούμενης συμβάσεως. Την 1η -9-2005 η σύμβαση εργασίας του εφεσίβλητου καταγγέλθηκε άτυπα, χωρίς να του καταβληθεί αποζημίωση. Εδώ πρέπει να σημειωθούν και τα πιο κάτω: O εφεσίβλητος
εργάστηκε συνεχώς, καθόλο το ανωτέρω διάστημα (ήτοι από 16-7-1999 έως
την απόλυση του ), ακόμα και στα κενά
διαστήματα μεταξύ των συμβάσεων, στη
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου, η
οποία με το ν.3149/2003 έχει γίνει πλέον ΝΠΔΔ. Απασχολείτο δε πάντοτε ως
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οδηγός της κινητής βιβλιοθήκης, κατά
το νόμιμο ωράριο αυτής, έχοντας τα ίδια
πιο πάνω καθήκοντα και τελώντας πάντα κάτω από τις οδηγίες και τις εντολές
του εκάστοτε Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.
Συνεπώς, κατά τα άνω και όσα
αναφέρονται παραπάνω στη νομική
σκέψη, η επίδικη εργασιακή σχέση του
εφεσίβλητου που ήταν ενεργής κατά την
έναρξη ισχύος του π.δ. 164/2004, ήτοι
την 19η-7-2004, συνιστά εφεξής σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται από το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα.
Συγκεκριμένα οι διαδοχικές συμβάσεις διήρκεσαν διάστημα τουλάχιστον
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών έως την
έναρξη ισχύος του διατάγματος, ανεξαρτήτως αριθμού ανανεώσεων συμβάσεων, στον ίδιο φορέα, με την ίδια ειδικό-

τητα και με τους ίδιους, σε κάθε δε περίπτωση παρεμφερείς όρους εργασίας.
Εξυπηρετούσε δε πάγιες και διαρκείς
ανάγκες της Δημόσιας Βιβλιοθήκης εργαζόμενος καθόλο το ωράριο της.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω περιστατικά και δεδομένου ότι η σύμβαση εργασίας του εφεσίβλητου έχει από
19-7-2004 μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, η απόλυση αυτού που έγινε άτυπα και χωρίς την καταβολή της νόμιμης
αποζημίωσης είναι άκυρη (αρθ. 1,3 και
8 παρ.3 του ν.2112/1920).
Συνεπώς το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε τα ίδια και δέχτηκε εν
μέρει την αγωγή, αν και με πιο συνεπτυγμένη αιτιολογία, ορθά εφάρμοσε το νόμο
και εκτίμησε τις αποδείξεις, απορριπτόμενου στο σημείο αυτό και του δεύτερου
λόγου έφεσης.

474/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Λίμουρας, Άγγελος Στεργιόπουλος,
Αικατερίνη Πειρασμάκη).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Απόλυση εργαζομένου για οικονομικοτεχνικούς λόγους. Ελέγχεται ο αιτιώδης σύνδεσμος της επιλογής και της καταγγελίας συγκεκριμένου εργαζόμενου ως έσχατου μέσου αντιμετώπισης των προβλημάτων της επιχείρησης και αφετέρου ο τρόπος επιλογής του εν λόγω εργαζομένου ως απολυτέου η οποία
(επιλογή) πρέπει να πραγματοποιείται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως δηλαδή επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Κριτήρια επιλογής. Στοιχεία της σχετικής αγωγής και απόρριψή της για αοριστία αν και το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Περιστατικά.

Σε περίπτωση απολύσεως που
οφείλεται σε οικονομοτεχνικούς λόγους,
όπως συμβαίνει επί μείωσης του προσωπικού για λόγους οικονομίας, η απόλυση
αυτή δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια.
Ελέγχεται όμως αφενός ο αιτιώδης σύν-

δεσμος της επιλογής αυτής και της καταγγελίας συγκεκριμένου εργαζομένου, ως
έσχατου μέσου αντιμετωπίσεως των προβλημάτων της επιχείρησης και αφετέρου
ο τρόπος επιλογής του εν λόγω εργαζομένου ως απολυτέου, η οποία (επιλογή)
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πρέπει να πραγματοποιείται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως δηλαδή επιβάλλουν
η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Ειδικότερα ελέγχεται από το δικαστήριο, αν το δικαίωμα της επιλογής και
συνακόλουθα της καταγγελίας ασκείται
καταχρηστικά. Συγκεκριμένα ο εργοδότης οφείλει, κατά την επιλογή του απολυτέου μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και ειδικότητα
και είναι του ίδιου επιπέδου από άποψη
ικανότητας προσόντων και υπηρεσιακής
αποδόσεως, να λάβει υπόψη του και να
συνεκτιμήσει τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια της αρχαιότητας, την ηλικία,
την οικογενειακή κατάσταση κάθε μισθωτού, την αποδοτικότητα και τη δυνατότητα εξεύρεσης απ’ αυτόν άλλης εργασίας (βλ. και ΑΠ 573/2007 ΔΕΕ 2007-717,
ΑΠ 351/2004 ΕΕργΔ 2004-1476, ΑΠ
827/2001 ΕΕργΔ 2002-19).
Στην τελευταία αυτή περίπτωση
ο ενάγων θα πρέπει να διαλαμβάνει στο
δικόγραφο της αγωγής του όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια (αποδοτικότητας,
προσόντα, αρχαιότητα, ικανότητες κλπ.)
του ίδιου σε σχέση με άλλους συγκεκριμένους (κατονομαζόμενους) εργαζόμενους της ίδιας ειδικότητας της επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορεί να κριθεί αν η
επιλογή του απολυτέου πραγματοποιήθηκε με αντικειμενικά, κατά τα παραπάνω, κριτήρια (βλ. και ΑΠ 513/1998 ΕλλΔνη 40-798, ΕφΘεσσαλ 540/2008 Αρμ
2008-1865).
Τέλος αν η αγωγή έχει απορριφθεί πρωτόδικα ως ουσιαστικά αβάσιμη
και κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται ο εκκαλών-ενάγων για την κατ’ουσία απόρριψη της αγωγής του, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο λόγω του
μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως (άρθρο 522 ΚΠολΔ) έχει την εξουσία να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως τη νο-
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μική βασιμότητα, το ορισμένο και το παραδεκτό της αγωγής, μπορεί, αν κρίνει ότι
η αγωγή είναι αόριστη, να εξαφανίσει την
απόφαση και να απορρίψει την αγωγή.
Και τούτο γιατί, στην περίπτωση
αυτή, απλή αντικατάσταση της απορριπτικής αιτιολογίας δεν αρκεί, επειδή η
απόρριψη της αγωγής για τυπικούς λόγους οδηγεί σε διάφορο, κατ’ αποτέλεσμα, διατακτικό. Τα παραπάνω μπορεί
να πράξει το Εφετείο και χωρίς ειδικό παράπονο, αφού η απόφαση του αυτή είναι
επωφελέστερη για τον εκκαλούντα (βλ.
και ΑΠ 731/1991 ΕλλΔνη 37-584, ΕφΔωδ
228/2005 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», Σ.Σαμουήλ Η έφεση, Ε΄ έκδοση παρ. 854).
Στην προκειμένη περίπτωση η
ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή της
εκθέτει όσα αναφέρονται παραπάνω και
συγκεκριμένα όσον αφορά ειδικότερα το
θέμα της απόλυσης της ότι η εναγόμενη στις 9-11-2006 κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας της, χωρίς να υπάρχει κάποιος εμφανής λόγος. Άλλως ότι και αν
ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι συνέτρεχαν
οικονομοτεχνικοί λόγοι για την απόλυση
προσωπικού από την εναγόμενη, η ίδια
έπρεπε να ήταν από τα τελευταία πρόσωπα που θα απολύονταν, ένεκα της μακράς εμπειρίας της, της καλής συμπεριφοράς της και του γεγονότος ότι τυγχάνει μητέρα δύο τέκνων.
Η αγωγή αυτή, με το ανωτέρω περιεχόμενο, είναι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, απορριπτέα ως αόριστη.
Και τούτο γιατί, κατά τα αναφερόμενα και
πιο πάνω στη νομική σκέψη, η αναφορά
ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας
της ενάγουσας, η οποία ας σημειωθεί είναι αναιτιώδης, έγινε χωρίς κάποιο λόγο
δεν αρκεί για να θεμελιώσει κατάχρηση
δικαιώματος, κατά το άρθρο 281 του ΑΚ.
Η εν λόγω καταγγελία είναι άκυρη
ως καταχρηστική όταν υπαγορεύεται από
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ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν
τον σκοπό του δικαιώματος, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που αυτή (η καταγγελία) οφείλεται π.χ. σε εμπάθεια, μίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδικήσεως, συνεπεία προηγηθείσας νόμιμης, αλλά μη
αρεστής στον εργοδότη, συμπεριφοράς
του εργαζομένου κλπ. Τέτοια όμως περιστατικά δεν περιγράφονται στην υπό κρίση αγωγή. Επικουρικά η ενάγουσα επιχειρεί να θεμελιώσει την καταχρηστικότητα
της απόλυσης της στο γεγονός ότι και αν
ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι αυτή έγινε για
οικονομοτεχνικούς λόγους και πάλι είναι
καταχρηστική «ένεκα της μακράς εμπειρίας της, της καλής συμπεριφοράς της και
του γεγονότος ότι τυγχάνει μητέρα δύο τέκνων». Και η αναφορά όμως αυτή δεν αρκεί για να θεμελιώσει καταχρηστικότητα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο
πάνω στη νομική σκέψη, στο δικόγραφο
της αγωγής του πρέπει να αναφέρονται τα
κριτήρια αποδοτικότητας, προσόντα, αρχαιότητα, ικανότητες κλπ της ίδιας της ενάγουσας, σε σχέση όμως με άλλους συγκεκριμένους (κατονομαζόμενους) εργαζόμενους της ίδιας ειδικότητας της επιχείρησης,
έτσι ώστε να μπορέσουν αφενός μεν το Δι-

καστήριο να κρίνει αν η επιλογή του απολυτέου πραγματοποιήθηκε με αντικειμενικά, κατά τα παραπάνω, κριτήρια και αφετέρου η εναγόμενη να αμυνθεί.
Επομένως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο έκρινε ορισμένη και παραδεκτή την αγωγή και στη συνέχεια την
απέρριψε κατ’ ουσία, έσφαλε. Για το λόγο
αυτό και μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα από το Δικαστήριο-αυτό της αοριστίας
της πιο πάνω αγωγής πρέπει, αφού δεν
είναι δεν είναι εδώ επιτρεπτή, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται παραπάνω στη νομική σκέψη, η αντικατάσταση της αιτιολογίας της εκκαλούμενης απόφασης, να
γίνει δεκτή η έφεση και να εξαφανισθεί η
εκκαλούμενη απόφαση.
Στη συνέχεια δε αφού κρατηθεί και
δικαστεί η αγωγή, να απορριφθεί αυτή
ως απαράδεκτη (λόγω αοριστίας). Σημειώνεται, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη δεν χειροτερεύει η
θέση της ενάγουσας-εκκαλούσας, αφού
η απόφαση αυτή, με την οποία απορρίπτεται η αγωγή της για τυπικό λόγο, είναι επωφελέστερη για την εκκαλούσα σε
σχέση με την προσβαλλόμενη απόφαση που απέρριψε κατ’ ουσία την αγωγή.

547/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Χρονόπουλος, Κωνσταντίνος Καραγεώργος).
Πρόσθετη εργασία μέσα στο νόμιμο ωράριο εντός του οποίου παρέχεται παράλληλα
και η κύρια εργασία. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος (εκτός εξαιρέσεων) να καταβάλει για την πρόσθετη εργασία το συνηθισμένο μισθό, δηλαδή το μισθό που καταβάλλεται συνήθως για την ίδια εργασία σε άλλους εργαζομένους, με τα ίδια προσόντα
και με τις ίδιες συνθήκες εργασίας. Ο χαρακτήρας αυτής όμως της πρόσθετης εργασίας έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό. Στοιχεία σχετικής αγωγής.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 653 και 659

του ΑΚ προκύπτει της σύμβασης εργασίας συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλ-
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λομένων η παροχή από τον εργαζόμενο
μέσα στο νόμιμο ωράριο πρόσθετης, διαρκούς φύσεως, εργασίας η οποία, κατά
τα διδάγματα της κοινής πείρας της λογικής, δεν είναι συναφής με την εργασία που συμφωνήθηκε αρχικά και παρέχεται συνήθως με μισθό χωρίς να έχει
συμφωνηθεί ο καταβλητέος πρόσθετος
μισθός ή ο τρόπος προσδιορισμού του,
ούτε να έχει συμφωνηθεί ότι δεν καταβάλλεται πρόσθετος μισθός, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για
την πρόσθετη αυτή εργασία τον συνηθισμένο μισθό, δηλαδή το μισθό που καταβάλλεται συνήθως για την ίδια εργασία σε άλλους εργαζομένους, με τα ίδια
προσόντα και με τις ίδιες συνθήκες εργασίας (ΟλΑΠ 861/1984 ΝοΒ 33.88, ΑΠ
236/2003 ΕλλΔ 45.447).
Επειδή ακριβώς η πρόσθετη εργασία παρέχεται μέσα στο νόμιμο ωράριο,
εντός του οποίου παρέχεται παράλληλα
και η κύρια εργασία, η πρόσθετη αμοιβή δεν μπορεί να ταυτίζεται με την πλήρη αμοιβή που θα δικαιούταν ο μισθωτός
που παρέχει την εργασία αυτή ως κύρια
σε πλήρες ωράριο, αλλά θα έχει κατ’ ανάγκη χαρακτήρα συμπληρωματικό.
Νοείται, λοιπόν, ότι η πρόσθε-

τη αμοιβή είναι συμπληρωματική και
προσδιορίζεται σε ποσοστό ανάλογο με
τον χρόνο απασχολήσεως του μισθωτού σε σχέση προς το νόμιμο ωράριο
της ημερήσιας κύριας εργασίας του (ΑΠ
945/1987 ΕΕΔ 1988.601, ΑΠ 1057/86
ΕΕΔ 1988, 260, ΕΛαρ. 147/2007 «ΝΟΜΟΣ», ΕΑ 3213/2003 ΕλλΔ 45.227).
Από τα ανωτέρω, σε συνδυασμό
με τη διάταξη του άρθρου 216 ΚΠολΔ,
προκύπτει ότι για το ορισμένο της αγωγής, με την οποία μισθωτός ζητεί πρόσθετη αμοιβή για παροχή πρόσθετης
εργασίας, δεν αρκεί να επικαλείται μόνο
την κύρια εργασία του και την πρόσθετη που παρείχε μετά από συμφωνία με
τον εργοδότη (ώστε να κριθεί αν αυτή είναι συναφής ή όχι με την κύρια απασχόληση του), αλλά επί πλέον και τον χρόνο που διαρκούσε η πρόσθετη αυτή εργασία μέσα στο νόμιμο ωράριο της κύριας, ώστε (με κριτήριο τον συνηθισμένο
για την παροχή αυτής καταβαλλόμενο μισθό) να εξευρεθεί η ποσοστιαία (συμπληρωματική) αμοιβή που δικαιούται να λάβει
για την πρόσθετη αυτή εργασία του (ΑΠ
1953/2007 «ΝΟΜΟΣ», ΕΛαρ. 147/2007
ο.π., ΕΠατρ 814/2003 ΔΕΕ 2004.1047,
αντίθετα ΕΑ 1676/92 ΕλλΔ 34/222).

619/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Βασίλειος Ασπρούλιας, Γεώργιος Κουκούλης,
Απόστολος Μπουρνέλης).
Αποδοχές πλοιάρχου και πληρώματος. Παραγράφονται σε ένα έτος, που αρχίζει από
το τέλος του έτους που συμπίπτει η αφετηρία της. Αν διακοπεί η παραγραφή (με άσκηση αγωγής ή με άλλη διαδικαστική πράξη) αρχίζει νέα παραγραφή από τη λήξη του
έτους κατά το οποίο συνέβη η διαδικαστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 270 ΑΚ.
Λεπτομέρειες. Η ένσταση παραγραφής προτείνεται και με τις προτάσεις χωρίς να
απαιτείται άσκηση εφέσεως. Περιστατικά.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 289
αριθ.1 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Ν.3816/1958): ¨Εις ετήσιαν παραγραφήν υπόκεινται αι αξιώσεις του πλοιάρχου και του πληρώματος δια την πληρωμήν των μισθών και λοιπών παροχών των
πηγαζουσών εκ της συμβάσεως ναυτολογήσεως…¨. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου
291 εδαφ. α΄ του ίδιου Κώδικα: Η παραγραφή αρχίζει άμα τη λήξει του έτους καθ’
ό συμπίπτει η αφετηρία αυτής…¨.
Εξάλλου, κατά τα άρθρα 251 και
253 ΑΚ, η παραγραφή αρχίζει από τότε
που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη της, στις περιπτώσεις όμως του άρθρου 250 ή παραγραφή αρχίζει από το τέλος του έτους,
εντός του οποίου συμπίπτει η οριζόμενη
στο άρθρο 251 αφετηρία αυτής.
Περαιτέρω, κατά τα άρθρα 261
και 270 παρ.1 ΑΚ, η παραγραφή διακόπτεται με την έγερση της αγωγής, αρχίζει δε και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος που πέρασε μέχρι τη διακοπή, από
το τέλος της οποίας αρχίζει νέα παραγραφή. Τέλος, στο άρθρο 270 παρ.2 του
ίδιου κώδικα ορίζεται, ότι για τις αξιώσεις
ειδικότερα του άρθρου 250 η νέα παραγραφή αρχίζει μόλις λήξει το έτος εντός
του οποίου περατώθηκε η διακοπή. Στις
τελευταίες αυτές αξιώσεις περιλαμβάνονται κατά το άρθρο 250 αριθ. 6 και 17 ΑΚ
και εκείνες των υπηρετών και εργατών
για μισθούς ή άλλες αμοιβές.
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις του ΚΙΝΔ και του ΑΚ, που έχουν
συμπληρωματική εφαρμογή στην παραγραφή αξιώσεων του ΚΙΝΔ, εφόσον στον
τελευταίο δεν ορίζεται διαφορετικά, προκύπτει ότι για τις αξιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 289 του ΚΙΝΔ, επί διακοπής της οριζόμενης ετήσιας παραγρα-
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φής με την άσκηση της σχετικής αγωγής
ή κατόπιν άλλης διαδικαστικής πράξεως
των διαδίκων ή του δικαστηρίου, η νέα
παραγραφή αρχίζει όχι αμέσως μετά την
τελευταία διαδικαστική πράξη, αλλά από
τη λήξη του έτους, κατά το οποίο συνέβη η διαδικαστική πράξη, σύμφωνα με
το άρθρο 270 παρ.2 ΑΚ, η οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικώς στην προκειμένη περίπτωση (ΟλΑΠ 15/1992, ΑΠ
402/1994 ΕλλΔνη 1995-373).
Εξάλλου η από τα άρθρα 904 επ.
του ΑΚ αγωγή από τον αδικαιολόγητο
πλουτισμό έχει επικουρικό (επιβοηθητικό) χαρακτήρα και δεν μπορεί να ασκηθεί,
εφόσον η κύρια, από σύμβαση ή από αδικοπραξία, βάση που θεμελιώνεται στα ίδια
πραγματικά περιστατικά, στηρίζει επαρκώς την αγωγή. Ούτε μπορεί να ασκηθεί, αν η κυρία απαίτηση έχει παραγραφεί, αφού ο εντεύθεν πλουτισμός του οφειλέτη οφείλεται σε νόμιμη αιτία και συγκεκριμένα στις περί παραγραφής διατάξεις
(βλ. και ΑΠ 1185/2002 ΕΝαυτΔ 2002-435).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 261 ΑΚ
η παραγραφή διακόπτεται με την έγερση της περί της αξιώσεως αγωγής, η
κατ’ αυτό τον τρόπο δε διακοπείσα παραγραφή αρχίζει πάλι από την τελευταία
διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του
δικαστηρίου.
Από την τελευταία αυτή γενική διάταξη, η οποία έχει εφαρμογή και για την
πιο πάνω αξίωση από τη ναυτολόγηση
(βλ.Δ.Καμβύση:Ιδ.Ναυτικό Δίκαιο 1982
αρθρ. 291 σελ. 758 επ.). συνάγεται ότι εάν
η παραγραφή της αξιώσεως διακόπηκε με
την έγερση της αγωγής, η ίδια παραγραφή, ήτοι η ομοειδής προς τη διακοπείσα,
αρχίζει πάλι αμέσως από την αγωγή αυτή.
Διακόπτεται δε με κάθε διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου και αρχίζει νέα, ισόχρονη προς τη διακοπείσα,
από την επιχείρηση της νέας διαδικαστι-
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κής πράξης. Η παραγραφή μπορεί να συμπληρωθεί με την παρέλευση του χρόνου
παραγραφής που ισχύει γι’ αυτήν αν δεν
μεσολαβήσει κάποια διαδικαστική πράξη
ή άλλος λόγος διακοπής της. προτού περατωθεί τελεσιδίκως η δίκη.
Συνεπώς εφόσον η αξίωση κατέστη επίδικη, η παραγραφή στην οποία
υπόκειται μπορεί να συμπληρωθεί και
σε επιδικία, αν απρακτούν οι διάδικοι, και
δεν διακόπτεται ούτε αναστέλλεται από τη
λήξη της επιδικίας, ήτοι από τη δημοσίευση της οριστικής αποφάσεως και μέχρις
ότου αρχίσει νέα δίκη με την άσκηση ένδικου μέσου, αφού ο νόμος (ΑΚ 261) δεν
θέτει ως προϋπόθεση για την εφαρμογή
της διάταξης αυτής την ύπαρξη εκκρεμοδικίας. Μόνο δε αν η αξίωση βεβαιωθεί με
τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό η παραγραφή γίνεται εικοσαετής και αν ακόμη η αξίωση υπόκειται
σε βραχύτερη παραγραφή (άρθρ. 268ΑΚ).
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι
η προθεσμία προς άσκηση ενδίκων μέσων δεν επηρεάζει την παραγραφή της
αξιώσεως, η οποία διέπεται από τις σχετικές για αυτήν διατάξεις και δεν συναρτάται προς το δικαίωμα προς άσκηση ενδίκων μέσων (βλ.Ολ.ΑΠ 1143/1983 ΝοΒ
32-673, ΕφΠειρ 806/1997 ΕΝαυτΔ 19988, ΕφΠειρ 949/1993 ΑρχΝ 1994-752).
Τέλος η ένσταση περί παραγραφής δεν είναι αναγκαίο να προβληθεί με
αντέφεση, αλλά ο εφεσίβλητος μπορεί
παραδεκτά να την προβάλει με τις προτάσεις του, αφού πρόκειται περί οψιγενούς ισχυρισμού που γεννήθηκε μετά
την τελευταία συζήτηση της υποθέσεως
ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου
(αρθ. 527 αριθ.2 του ΚΠολΔ) και κατατείνει σε υπεράσπιση του κατά της εφέσεως (βλ. και Εφ.Πειρ 806/1997 οπ. αν.
ΕφΠειρ 949/1993 οπ.αν., Σ.Σαμουήλ Η
έφεση, εκδ.2003 παρ.210).

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Στην προκειμένη περίπτωση από
τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, σε συνδυασμό με τους αμοιβαίους ισχυρισμούς
τους που περιέχονται σ’ αυτά αποδεικνύονται τα εξής: Την επίδικη αξίωση που
έχει ως βάση τη σύμβαση ναυτολογήσεως του, προέβαλε ο ενάγων-εκκαλών
έναντι της εναγομένης με την ένδικη από
19-7-2004 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση στις 17-12006 (χρόνος δημοσιεύσεως).
Κατ’ αυτής ασκήθηκε η κρινόμενη από 20-3-2008 έφεση, η οποία κατατέθηκε στις 2-4-2008, χωρίς εν τω μεταξύ να έχει επιδοθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Όμως, από την 1-1-2007
(που αποτελεί, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω στη νομική σκέψη, ημέρα ενάρξεως του χρόνου της παραγραφής) έως
το χρόνο καταθέσεως της ένδικης εφέσεως πέρασε χρονικό διάστημα πλέον του
έτους, χωρίς να διακοπεί η παραγραφή
από κάποια άλλη διαδικαστική ενέργεια
των διαδίκων ή άλλο λόγo διακοπής (δεν
επικαλείται τέτοιο ο εκκαλών).
Έτσι, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη, συμπληρώθηκε
η παραγραφή της επίδικης αξιώσεως σε
επιδικία, δεδομένου ότι όσον αφορά τουλάχιστον τα προσβαλλόμενα κεφάλαια,
δεν έχει περατωθεί τελεσιδίκως η δίκη.
Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει
να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσία βάσιμη η
σχετική ένσταση που παραδεκτά, κατά
τα άνω, προβάλλεται με τις προτάσεις
της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού, αφού πρόκειται για οψιγενή ισχυρισμό. Ακολούθως δε πρέπει να απορριφθεί στην ουσία της η έφεση του εκκαλούντος, υπό την έννοια ότι ασκήθηκε αυτή, χωρίς έννομο συμφέρον, λόγω
παραγραφής της επίδικης αξιώσεως του
(βλ. ΟλΑΠ 1143/1983 οπ.αν.).
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652/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Γαλάνης, Κωνσταντίνος Κρεμμύδας).
Σύμβαση εργασίας. Επικουρική βάση αδικαιολογήτου πλουτισμού. Πρέπει να αναφέρεται στο δικόγραφο ότι η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη, αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη.
Προπονητής. Συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με το φορέα στον οποίο παρέχει τις
εργασίες του. Η σχετική σύμβαση για πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατίθεται και να θεωρείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δυνατό η σύμβαση να είναι ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Ο προπονητής πρέπει να έχει σχετική άδεια της Γ.Γ.Α. Αν δεν έχει άδεια δικαιούται ο προπονητής
να διεκδικήσει τις αποδοχές του, το επίδομα αδείας και τα δώρα, απευθείας από το νόμο.

Η αξίωση του μισθωτού για την
προς αυτόν καταβολή αποδοχών και
προσθέτων παροχών έχει ως προϋπόθεση ότι έχει συναφθεί έγκυρη σύμβαση
εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 648 επ. του ΑΚ. Αν η σύμβαση
που είχε καταρτισθεί είναι για οποιοδήποτε λόγο άκυρη, δημιουργείται ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον εργοδότη
απλή σχέση εργασίας, κατά την οποία ο
μισθωτός διατηρεί τη δυνατότητα να θεμελιώσει τις αξιώσεις του για καταβολή
δεδουλευμένων αποδοχών, σύμφωνα
με τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισμού (βλ. ΑΠ 419/1995 ΕΕΔ 55.552,
ΑΠ 141/1989 ΕλλΔνη 11.785, ΕφΘεσ
582/2002 ΕλλΔνη 45.551).
Αν η βάση της αγωγής από τον
αδικαιολόγητο πλουτισμό σωρεύεται,
κατά δικονομική επικουρικότητα (άρθρο
219 ΚΠολΔ), υπό την ενδοδιαδικαστική
αίρεση της απορρίψεως της κύριας βάσεως αυτής από τη σύμβαση εργασίας, αρκεί για την πληρότητα της πιο πάνω επικουρικής βάσεως να γίνεται απλή επίκληση της ακυρότητας της συμβάσεως, χωρίς να απαιτείται να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η ακυρότητα.
Και τούτο, διότι στην τελευταία

περίπτωση η επικουρική βάση της αγωγής θα εξετασθεί μόνο αν η στηριζόμενη στην έγκυρη σύμβαση εργασίας κύρια βάση της αγωγής απορριφθεί μετά
παραδοχή της ακυρότητας της συμβάσεως για συγκεκριμένο λόγo ο οποίος, είτε
κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα, είτε κατ’ ένσταση του εναγόμενου εργοδότη αποτέλεσε ήδη αντικείμενο της δίκης.
Έτσι πληρούται με τον τρόπο
αυτό ο σκοπός της διατάξεως του άρθρου
216 του ΚΠολΔ, η οποία απαιτεί τη σαφή
έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν την αγωγή (βλ.Ολ.ΑΠ 23/2003 ΕΕΔ
63.423, ΟλΑΠ 22/2003 ΕλλΔνη 44.1261).
Στην προκείμενη περίπτωση, η
αγωγή κατά την επικουρική της βάση
του αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι αόριστη και απορριπτέα, καθόσον η ενάγουσα δεν επικαλέστηκε ακυρότητα της
συμβάσεως εργασίας της, σύμφωνα με
τα ανωτέρω και κατά συνέπεια ο σχετικός δεύτερος λόγος της εφέσεως της
κατά τον οποίο δεν ερευνήθηκε η επικουρική βάση της αγωγής είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Στ ο ά ρ θ ρ ο 3 1 π α ρ . 6 τ ο υ
Ν.2725/1999 «περί ερασιτεχνικού και
επαγγελματικού αθλητισμού και άλλων
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διατάξεων» ορίζεται ότι «κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως
με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας. Η σχετική σύμβαση, για να
είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και
να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.».
Το άρθρο 75 παρ.2 του Ν.3057/2002
συμπλήρωσε τη διάταξη αυτή, προσθέτοντας και την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, προφανώς προς αποφυγή τυχόν αμφισβητήσεων περί της νομικής φύσεως της
παροχής υπηρεσιών προπονητή και πληρέστερη προστασία του.
Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι από την ισχύ του Ν.2725/1999
(17.6.1999) καθιερώθηκε ως συστατικός, ο έγγραφος τύπος καταρτίσεως
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του
προπονητή (ΑΠ 928/2006 ΝοΒ 55.912,
ΑΠ 618/2006 ΝΟΜΟΣ).
Περαιτέρω, στο άρθρο 31 παρ.1
και 2 του ίδιου ως άνω νόμου 2725/1999
ορίζεται ότι η άσκηση του επαγγέλματος
του προπονητή (οιουδήποτε προφανώς
αθλήματος) επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο
αδείας που χορηγείται από τη ΓΓΑ υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο τούτο.
Ακολούθως, στην παράγραφο 5
του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν μεταξύ των άλλων και γ)τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα
εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας».
Κατά συνέπεια, η σύναψη συμβάσεως εργασίας, είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, με εργαζόμενους προπονητές που υπάγονται στις προαναφερόμενες διατάξεις και στερούνται άδειας ασκήσεως επαγγέλματος είναι άκυρη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 174 και

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

180 του ΑΚ, διότι είναι αντίθετη σε απαγορευτική διάταξη νόμου, γεγονός το οποίο
ερευνάται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (ΕφΘεσ 582/2002 ό.π.).
Τέλος, και σε περίπτωση άκυρης
συμβάσεως εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται ευθέως εκ του νόμου-όχι εκ των
διατάξεων του αδικαιολογήτου πλουτισμού- τις αποδοχές και το επίδομα
αδείας, καθώς και τα επιδόματα (δώρα)
εορτών (ΑΠ 904/2004 ΔΕΝ 61.1151,
ΑΠ 735/2003 ΕλλΔνη 45.1640, ΕφΑθ
3323/2005 Ελλ.Δνη 47.567).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η
ενάγουσα ήταν αθλήτρια της πετοσφαίρισης (βόλεϊ), απόφοιτος του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στο
άθλημα της πετοσφαίρισης και κάτοχος
κάρτας προπονήτριας Α΄ κατηγορίας. Με
προφορική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίσθηκε τον Αύγουστο του έτους 2001,
το εναγόμενο αθλητικό σωματείο προσέλαβε την ενάγουσα για να προσφέρει
τις υπηρεσίες της ως προπονήτρια της
γυναικείας ομάδας πετοσφαίρισης που
διατηρεί το εναγόμενο και κατά το ένδικο διάστημα αγωνιζόταν στη β΄ εθνική
κατηγορία, για χρονικό διάστημα 9 μηνών, ήτοι από την 1 Σεπτεμβρίου 2001
έως το τέλος Μαΐου 2002, αντί μηνιαίου
μισθού 440 ευρώ.
Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή
η ενάγουσα υποχρεούτο να προπονεί
καθημερινά την ομάδα του εναγομένου
από Δευτέρα έως Παρασκευή επί 2 περίπου ώρες ημερησίως και να μετέχει
τα Σάββατα ή τις Κυριακές στην τεχνική
καθοδήγηση της ομάδας πετοσφαίρισης
ανάλογα με την ημέρα διεξαγωγής των
αγώνων του πρωταθλήματος.
Η παραπάνω σύμβαση ήταν κατά
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τη φύση της σύμβαση εξαρτημένης εργασίας καθόσον η ενάγουσα τελούσε σε
εξάρτηση από το εναγόμενο ως προς
τον τόπο, χρόνο και είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρότι είχε οπωσδήποτε ελευθερία πρωτοβουλίας που
οφειλόταν στη φύση της παρεχόμενης
από αυτήν εργασίας και στην ιδιότητα
της ως προπονήτριας με ειδικές γνώσεις και ικανότητες.
Η προαναφερόμενη σύμβαση
ήταν άκυρη, επειδή δεν καταρτίσθηκε
εγγράφως (άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος της προπονήτριας δεν απαιτείτο καθόσον δεν είχε εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 31 παρ.9
του ν.2715/1999 υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε το έτος 2006 (ΥΑ
361/2006), ισχύουσα από 5.9.2006 και
επομένως αρκούσε το πτυχίο ΤΕΦΑΑ
της αντίστοιχης ειδικότητας και η κάρτα
προπονήτριας της οικείας Ομοσπονδίας).
Ωστόσο κατά το έτος 2001-2002
καθώς και κατά τα έτη που ακολούθησαν, η ενάγουσα παρείχε όντως την εργασία της στο εναγόμενο, στην ομάδα
του οποίου συμμετείχε και ως αθλήτρια
έως την αγωνιστική περίοδο 2004-2005.
Ειδικότερα, πέραν της περιόδου 20012002, απασχολήθηκε ακόμη, με μεταγενέστερες προφορικές συμφωνίες των
διαδίκων, στις αγωνιστικές περιόδους
(αντίστοιχο εννεάμηνο χρονικό διάστημα) των ετών 2002-2003 αντί του ιδίου

ως άνω μηνιαίου μισθού των 440 ευρώ,
ενώ τα έτη 2003-2004, 2004-2005 και
2005-2006 ο μηνιαίος μισθός της συμφωνήθηκε στο ποσό των 500 ευρώ.
Τα ποσά αυτά (των 440 και 500
ευρώ) ήταν σταθερά και καταβάλλονταν
συστηματικά ως αμοιβή της εργασίας την
οποία παρείχε η ενάγουσα και όχι για την
κάλυψη των εξόδων της (οδοιπορικά),
όπως αβάσιμα ισχυρίζεται το εναγόμενο. Κατά τη λήξη του τελευταίου ως άνω
χρονικού διαστήματος (Μάϊος 2006 ) το
εναγόμενο γνωστοποίησε στην ενάγουσα ότι δεν επρόκειτο να καταρτισθεί άλλη
σύμβαση εργασίας μεταξύ τους κατά την
επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε η ενάγουσα οφείλεται ακόμη μέρος των δεδουλευμένων μισθών της, πλην όμως λόγω
ακυρότητας των επίμαχων συμβάσεων
το ένδικο αυτό κονδύλιο είναι απορριπτέο ως ουσιαστικά αβάσιμο.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι καθόλο το διάστημα της μεταξύ των διαδίκων
εργασιακής σχέσης η ενάγουσα ουδέποτε έλαβε επίδομα αδείας, αποδοχές αδείας και επιδόματα εορτών, απορριπτομένης ως αβάσιμης της ενστάσεως εξοφλήσεως που προέβαλε το εναγόμενο.
Επομένως, η ενάγουσα δικαιούται να λάβει ευθέως από το νόμο, όπως προαναφέρθηκε, 1) για επίδομα Χριστουγέννων
έτους 2001, 220 ευρώ κ.λ.π.

693/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ζαπάντης, Αθανάσιος Αυγερινός).
Αλλοδαπός, που δεν είναι υπήκοος κράτους –μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύμβαση εργασίας που συνάπτει στην Ελλάδα εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με τη νόμιμη άδεια είναι απόλυτα άκυρη. Παρά ταύτα ο αλλοδαπός, μη υπήκοος μέλους της Ε.Ε.

500

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
χωρίς άδεια εργασίας, σε περίπτωση βλάβης της υγείας του ή του σώματος του δικαιούται να αξιώσει από τον υπόχρεο αποζημίωση του άρθρου 929ΑΚ. Αγωγή για βλάβη
της υγείας ή του σώματος για να είναι ορισμένη. Στοιχείο η εργασία που ασκούσε ο ζημιωθείς. Το δικαστήριο όμως μπορεί να δεχθεί κατά την εκτίμηση των αποδείξεων ότι ο
ενάγων ασκούσε άλλο επάγγελμα, από αυτό που αναφέρεται στην αγωγή. Περιστατικά.

Επειδή ναι μεν από το άρθρο 23
παρ.1 του ν.1975/1991, που καταλαμβάνει την υπό κρίση περίπτωση, ορίζεται ότι η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή ανάληψη οποιασδήποτε υπηρεσίας από αλλοδαπό σε ελληνικό έδαφος απαγορεύεται ρητώς εκτός αν ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιαστεί με σχετική άδεια από τον Υπουργό Εργασίας ή
άλλη εξουσιοδοτημένη από αυτόν Αρχή.
Κατά τη διάταξη αυτή που αναφέρεται σε αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν διέπονται από το Κοινοτικό δίκαιο (άρθρ. 2
του ιδίου νόμου), η σύμβαση εργασίας
στην Ελλάδα αλλοδαπού που δεν είναι
υπήκοος Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεν είναι εφοδιασμένος
από την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια
εργασίας είναι απολύτως άκυρη γιατί
αντιβαίνει στην ως άνω διάταξη σύμφωνα με τα άρθρα 3, 174 και 180ΑΚ.
Εξάλλου κατά το άρθρο 929 εδ.
α΄ ΑΚ σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου η αποζημίωση περιλαμβάνει εκτός από τα νοσήλια
και τη ζημία που έχει ήδη επέλθει ο,τιδήποτε ο παθών θα στερείται στο μέλλον
ή θα εξοδεύει επί πλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του.
Κατά δε το άρθρο 298 ΑΚ η αποζημίωση περιλαμβάνει τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή (θετική
ζημία) καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Τέτοιο κέρδος λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς με πιθανότητα σύμφωνα με τη
συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων τις
ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προστατευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι και ο αλλαδαπός μη υπήκοος κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έστω και αν στερείται αδείας εργασίας στην Ελλάδα δικαιούται σε περίπτωση βλάβης της υγείας του ή του σώματος του συνεπεία αδικοπραξίας τρίτου, να αξιώσει από τον
υπόχρεο αποζημίωση που προβλέπεται, από την Α.Κ 929 εδ.α.
Η έλλειψη άδειας εργασίας δεν
κωλύει τη γένεση της αξιώσεως αποζημιώσεως ούτε αποτελεί προϋπόθεση
για τη γένεση της σχετικής αξιώσεως
ότι ο τραυματιζόμενος είχε προηγουμένως αξίωση προς κτήση εισοδημάτων,
αρκούσης προς τούτο κατ’ αρχήν μόνης της δυνατότητας κτήσεως εισοδημάτων αν τέτοιο περιεχόμενο έχει η κρίσιμη αξίωση με βάση τις ΑΚ 298 και 929
εδ. α΄ ΑΚ (ΟλΑΠ 3/2004 ΝοΒ 52.960, ΑΠ
1559/2005 ΝοΒ 54.501, Αθαν.Κρητικός
Αποζημίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήματα έκδ. 2008 παρ.87 επ. σελ. 282).
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 ΚΠολΔ η αγωγή εκτός
από τα άλλα στοιχεία, πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που τη
θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο και
δικαιολογούν την άσκηση της από τον
ενάγοντα κατά του εναγομένου.
Ειδικότερα σε περίπτωση βλάβης
του σώματος ή της υγείας κάποιου και
ασκήσεως αγωγής αποζημιώσεως για
την περιουσιακή ζημία που υπέστη λόγω
ολικής ή μερικής απώλειας της ικανότητας του για εργασία, στοιχείο της αγωγής είναι και το είδος της εργασίας που
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ασκούσε ο ενάγων και τα από αυτήν
αποκομιζόμενα εισοδήματα, προκειμένου να προσδιοριστεί η έκσταση της ζημιάς, δηλαδή τα εισοδήματα που με βάσιμη πιθανότητα θα αποκόμιζε εάν δεν μεσολαβούσε ο τραυματισμός του και η συνεπεία αυτού ανικανότητα προς εργασία.
Δεν εμποδίζεται όμως το δικαστήριο
να δεχθεί κατά την εκτίμηση των αποδείξεων ότι ο ενάγων ασκούσε άλλο επάγγελμα
από εκείνο που αναφερόταν στην αγωγή
και επιδικάσει βάσει αυτού τη σχετική αποζημίωση, χωρίς στην περίπτωση αυτή να
λαμβάνει υπόψη του πράγματα που δεν
προτάθηκαν (ΑΠ 52/1993 ΝοΒ 42.49).
Στην προκειμένη περίπτωση το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε ως
μη νόμιμη την αγωγή του ενάγοντος κατά
το μέρος που ζητούσε με αυτή διαφυγόντα κέρδη κατά το αναφερόμενο διάστημα, λόγω της από τον τραυματισμό του
αδυναμίας του να εργασθεί και να συνεχίσει να εργάζεται ως τεχνίτης οικοδόμος
που εργαζόταν πριν το ατύχημα, με την
αιτιολογία που διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση του, ότι ο ενάγων αυτός ως αλλοδαπός Αλβανός υπήκοος
δεν ισχυρίζεται αλλά ούτε και αποδεικνύει την ύπαρξη αδείας εργασίας αλλοδαπού, με την οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένος για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος και τη νόμιμη ανάληψη
οποιασδήποτε εργασίας στην Ελλάδα.
Έτσι όμως που το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο έκρινε και απέρριψε το κονδύ-

λιο αυτό της αγωγής ως μη νόμιμο, παραβίασε και εσφαλμένα εφάρμοσε τις διατάξεις που παραπάνω αναφέρθηκαν.
Επομένως η έφεση πρέπει να γίνει δεκτή στο μέτρο που προσβάλλει την εκκαλουμένη απόφαση για την απόρριψη
του ως άνω κονδυλίου της αγωγής. Και
μετά την παραδοχή της πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση και μάλιστα ως προς όλες τις καταψηφιστικές διατάξεις της, δηλαδή και τις μη ανατρεπόμενες παρακάτω για την ισότητα της εκτελέσεως (ΕφΑθ 7/2003 ΕλΔνη 44.838).
Ακολούθως πρέπει να κρατηθεί
και να δικαστεί η υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό (άρθρ. 535 παρ.1 ΚΠολΔ).
Είναι δε το ως άνω κονδύλιο της αγωγής
νόμιμο, στηριζόμενο στις διατάξεις των
άρθρων 298, 914, 929 ΑΚ και πλήρως
ορισμένο, αφού δεν αποτελεί στοιχείο της
αγωγής η αναφορά ότι ο ενάγων αλλοδαπός ήταν εφοδιασμένος με άδεια εργασίας στην Ελλάδα και ο σχετικός ισχυρισμός των εναγομένων περί αοριστίας του
κονδυλίου αυτού πρέπει να απορριφθεί.
Επίσης για το καταψηφιστικό
αυτό αίτημα της αγωγής έχει καταβληθεί το ανάλογο δικαστικό ένσημο, ενώ
δεδομένου ότι αφορά διαφυγόντα έσοδα
από εργασία για το παραδεκτό της συζήτησης του αντίγραφο της αγωγής επιδόθηκε νόμιμα στη Δ.Ο.Υ Αργοστολίου,
όπου κατοικεί ο δεύτερος ενάγων (αριθμ.
71/17.10.2001 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας Κεφαλληνίας Α.Χ).

734/2010
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Παναγιώτου, Μαρία Πετροπούλου).
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου. Έννοιες.
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Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 648 και 659 ΑΚ προκύπτει ότι
η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
υπάρχει όταν η χρονική διάρκεια της είναι
σαφώς καθορισμένη, είτε γιατί συμφωνήθηκε, αρχικά ή μεταγενέστερα, ρητά ή σιωπηρά είτε γιατί προκύπτει από το είδος
και το σκοπό της συμβάσεως. Αντίθετα
εργασία αορίστου χρόνου είναι εκείνη της
οποίας η διάρκεια ούτε ορίστηκε ρητά ούτε
προκύπτει από το είδος ή το σκοπό της.
Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 8 του ν. 2112/1920, που ορίζουν ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού
εφαρμόζονται και σε συμβάσεις εργασίας
ορισμένης διάρκειας εάν ο καθορισμός της
διάρκειας αυτής δεν δικαιολογείται από την
φύση της συμβάσεως, αλλά τέθηκε σκόπιμα για καταστρατήγηση των διατάξεων του
νόμου αυτού περί καταγγελίας της υπαλληλικής συμβάσεως, συνάγεται ότι ο καθορισμός ορισμένης διάρκειας στην σύμβαση εργασίας είναι δικαιολογημένος από
τη φύση αυτής, όταν όχι μόνο η σύμβαση,
ως εκ είδους και του σκοπού της εργασίας,
έχει χαρακτήρα σύμβασης ορισμένου χρόνου, αλλά και όταν η διάρκεια της υπαγορεύεται από αποχρώντα λόγο αναγόμενο
κυρίως στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης, όπως λ.χ. ανάγκες
του εργοδότη, εποχιακή λειτουργία της επιχείρησης κ.λπ.
Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, η κατάρτιση των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έγινε σκόπιμα για να καταστρατηγηθούν οι διατάξεις περί καταγγελίας της
συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου.
Αντίθετα αν η συνομολόγηση ορισμένου χρόνου δεν δικαιολογείται από τη
φύση της συμβάσεως ή τις ανάγκες της επιχείρησης, όπως συμβαίνει και όταν η εκτελούμενη εργασία ικανοποιεί πάγιες και τακτικές ανάγκες της, οι διαδοχικές συμβάσεις
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εργασίας ορισμένου χρόνου θεωρούνται
ως μία ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου
(βλ.ΕφΘεσ. 1989/1997 Αρμ.1997/1042).
Εξάλλου από τις διατάξεις των
άρθρων 648 και 669 ΑΚ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.3
του Ν.3198/1955, προκύπτει ότι η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου
όταν συνομολογείται η διάρκεια αυτής
μέχρις ορισμένου χρονικού σημείου ή
μέχρι της επελεύσεως ορισμένου μέλλοντος και βέβαιου γεγονότος ή της εκτελέσεως ορισμένου έργου, μετά την περάτωση του οποίου ή την επέλευση του
βέβαιου γεγονότος ή του χρονικού σημείου, παύει να ισχύει αυτοδικαίως.
Ειδικά, ως προς τη σύμβαση εργασίας που συνδέεται με την εκτέλεση
ορισμένου έργου, για να θεωρηθεί ορισμένου χρόνου, θα πρέπει η εκτέλεση
του έργου να μην αποτελεί απλώς την
αιτία προσλήψεως του εργαζομένου,
αλλά να καθορίζει, κατά τη θέληση των
μερών, τη διάρκεια της εργασίας δηλαδή να εξασφαλίζει τη δέσμευση αυτών
για τη διάρκεια της συμβάσεως μέχρις
αποπερατώσεως του έργου.
Εξάλλου, κατά την επικρατούσα
στη νομολογία άποψη, η σύμβαση εργασίας που καταρτίσθηκε για την εκτέλεση ορισμένου έργου και εξαρτήθηκε η διάρκεια
της από την αποπεράτωση του έργου, είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου, έστω και
αν δεν μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς εκ
των προτέρων η χρονική διάρκεια του έργου, υπό την περαιτέρω όμως προϋπόθεση ότι η αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο
λήξεως της συμβάσεως είναι σχετική, δηλαδή ότι μπορεί να αρθεί, γιατί είναι δυνατόν να προσδιοριστεί κατά προσέγγιση η
χρονική διάρκεια του έργου και συνακόλουθα ο χρόνος αποπερατώσεως τούτου και λήξεως της συμβάσεως εργασίας.
Διότι, αν δεν είναι δυνατόν να
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προσδιοριστεί ο χρόνος εκτελέσεως του
έργου-ο οποίος, όπως είναι κοινώς γνωστό, στα μεγάλα ιδίως έργα, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί εκ των προτέρων- εί-

ναι κατ’ ανάγκη απροσδιόριστος και ο
χρόνος λήξεως της συμβάσεως εργασίας
η οποία έτσι είναι αορίστου χρόνου (ΑΠ
936/2004, ΔΕΝ Τόμος 60/2004, 1848).

909/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Υφαντής, Δημήτριος Στουραΐτης).
Αρχή της αναλογικότητας Έννοια. Εφαρμογή και στο άρθρο 932ΑΚ. Περιστατικά.

Με το άρθρο 25 παρ.1 εδ. δ’ του
Συντάγματος, όπως αυτό ισχύει μετά τη
συνταγματική αναθεώρηση του έτους
2001, τίθεται ο κανόνας ότι oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν επιβληθούν στα ατομικά δικαιώματα «πρέπει να
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». Η
αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας
δικαίου που θέτει όρια στον περιοριστικό
του ατομικού δικαιώματος νόμο, απευθύνεται κατ’ αρχήν στο νομοθέτη.
Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου,
ήτοι στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, η επίκληση της αρχής της αναλογικότητας
μπορεί να γίνει αν ο κοινός νομοθέτης
είτε έχει παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας με νόμο υπέρμετρους περιορισμούς ατομικών δικαιωμάτων, οπότε ο
δικαστής μπορεί, ελέγχοντας τη συνταγματικότητα του νόμου, να μην εφαρμόσει
αυτόν (άρθρ. 93 παρ.4 του Συντάγματος),
είτε έχει παραλείψει να ασκήσει τις συνταγματικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, οπότε η αρχή της αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρμογή.
Στο πεδίο των αδικοπρακτικών
σχέσεων (άρθρ. 914 επ. ΑΚ) και στο ζή-

τημα του μέτρου της επιδικαστέας χρηματικής ικανοποιήσεως ο νόμος προβλέπει
στο άρθρο 932 ΑΚ ότι το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση
του χρηματική ικανοποίηση, δηλαδή χρηματική ικανοποίηση ανάλογη με τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός νομοθέτης έλαβε υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντας την στο ζήτημα
του ύψους της χρηματικής ικανοποιήσεως.
Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν υπάρχει έδαφος άμεσης εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 25 παρ.1
εδ.δ’ του Συντάγματος, η ευθεία δε επίκλησή της κατά τον προσδιορισμό του
ύψους της χρηματικής ικανοποιήσεως
στερείται σημασίας, αφού δεν θα οδηγούσε σε διαφορετικά, σε σχέση με τον κατ’
εφαρμογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισμό αυτής, αποτελέσματα (ΟλΑΠ 6/2009,
ΑΠ 58/2009 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ).
…Στην επέλευση όμως του ατυχήματος και στον προκληθέντα από αυτό
τραυματισμό του συνετέλεσε και υπαίτια
συμπεριφορά του ενάγοντος, ο οποίος,
καίτοι διέθετε την απαιτούμενη εμπειρία,
αφού την παραπάνω εργασία είχε εκτελέσει επανειλημμένα, παρέλειψε κατά την
εκτέλεσή της να φορέσει το ειδικό προ-
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στατευτικό κράνος που του είχε χορηγήσει η εναγομένη εταιρεία, η παράλειψή
του δε αυτή συνδέεται αιτιωδώς με το
επελθόν αποτέλεσμα και συγκεκριμένα
με τον τραυματισμό του στην κεφαλή του.
Κατά συνέπεια, το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη
απόφασή του δέχθηκε ότι το ένδικο ατύχημα και ο προκληθείς από αυτό τραυματισμός του ενάγοντος οφείλεται σε συγκλίνουσα υπαιτιότητα (αμέλεια) των οργάνων της εναγομένης εταιρείας και των
προστηθέντων από αυτήν υπαλλήλων
της, και του ενάγοντος παθόντος, κατά μερική παραδοχή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμης της ενστάσεως της εναγομένης περί
συνυπαιτιότητας του τελευταίου, ορθά
εκτίμησε τις προσκομισθείσες αποδείξεις
και ο αντίθετος πρώτος λόγος της εφέσεως, με τον οποίο προβάλλεται αποκλειστική υπαιτιότητα του ενάγοντος πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων ήταν, ηλικίας, κατά το χρόνο του ατυχήματος, 52 ετών, έγγαμος και πατέρας
δύο ανήλικων τέκνων, υπέστη δε ηθική
βλάβη από την εις βάρος του αδικοπραξία. Το ποσό της δικαιούμενης από αυτόν χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, λαμβανομένων υπόψη των
κρίσιμων κατά νόμο μεγεθών, όπως των
εν γένει συνθηκών και περιστάσεων κάτω
από τις οποίες συνέβη το ένδικο ατύχημα,
του βαθμού της υπαιτιότητας γι’ αυτό του
ενάγοντος και των οργάνων της υπόχρεης εναγομένης εταιρείας και των προστηθέντων από αυτήν υπαλλήλων της, της
ηλικίας του παθόντος, της οικογενειακής
και προσωπικής του κατάστασης της πε-
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ριουσιακής και κοινωνικής θέσης του, της
σοβαρότητας του τραυματισμού του, με
τις εντεύθεν δυσμενείς γι’ αυτόν επιπτώσεις στην κοινωνική και επαγγελματική
του εξέλιξη και την εν γένει προσωπικότητά του, πρέπει να καθορισθεί σε 40.000
ΕΥΡΩ, το οποίο κρίνεται εύλογο.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,
που, με την εκκαλούμενη απόφασή του
επιδίκασε στον ενάγοντα ως εύλογη
χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 85.000 ΕΥΡΩ,
εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις κατά
το βάσιμο περί τούτου δεύτερο λόγο της
εφέσεως κατά το σκέλος αυτό, ενώ ο
ίδιος λόγος κατά το σκέλος με το οποίο
προσάπτεται στην εκκαλούμενη απόφαση η αιτίαση ότι με το να επιδικάσει στον ενάγοντα το ποσό των 85.000
ΕΥΡΩ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης για τον ως άνω τραυματισμό του παραβίασε την κατ’ άρθρο 25
του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας για το άρθρο 932 ΑΚ είναι αβάσιμος και απορριπτέος καθόσον, σύμφωνα με τη νομική σκέψη που προηγήθηκε στην προκείμενη περίπτωση δεν έχει
άμεση εφαρμογή η ως άνω διάταξη του
άρθρου 25 παρ.1 δ’ του Συντάγματος, η
δε απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας
που καθορίζει την επιδικαστέα χρηματική ικανοποίηση σε ποσό δυσανάλογα
υψηλό ή χαμηλό δεν παραβιάζει την ως
άνω συνταγματική διάταξη, αφού αυτή
δεν είναι εφαρμοστέα. Με βάση τα προεκτεθέντα, πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση
ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση.
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949/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δημήτριος Ρήγας, Δημήτριος Παπαγεωργίου).
Συνδικαλιστικές οργανώσεις. Κατά τη σύναψη της ΣΣΕ ασκούν νομοθετική (κανονιστική) εξουσία που είχε παραχωρηθεί σ’ αυτές από τη διάταξη του άρθρου 22 παρ.2 του Συντάγματος. Οι ΣΣΕ, ως προς δε το κανονιστικό τους μέρος έχουν ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Γι΄ αυτό δεν απαιτείται να αναφέρονται ειδικά στο δικόγραφο της αγωγής με την οποία ζητείται ή καταβολή ή η συμπλήρωση των νόμιμων αποδοχών του εργαζόμενου, οι εφαρμοστέες Σ.Σ.Ε., οι οποίες εφαρμόζονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον εκτίθενται στην αγωγή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 στοιχ. α’ ΚΠολΔ, τα
πραγματικά γεγονότα που επισύρουν την εφαρμογή τους, όπως είναι η υφιστάμενη μεταξύ των διαδίκων εργασιακή σχέση, το είδος, της ασκούμενης από τον εργοδότη επιχειρήσεως, το επάγγελμα ή η ειδικότητα του εργαζομένου και ο χρόνος για τον οποίο αξιώνονται oι αποδοχές. Η συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύει μόνο έναντι των μελών των
εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων που την έχουν συνάψει, αν δε αυτή επεκτάθηκε με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η ισχύς της επεκτείνεται και πέραν από τα
πρόσωπα αυτά και δη στους εργαζομένους και εργοδότες του κλάδου ή του επαγγέλματος που η σύμβαση αυτή αφορά, οι οποίοι, θα μπορούσαν με τις δραστηριότητές τους να
είναι μέλη των Οργανώσεων των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτηση της προς τον
υπουργό Εργασίας. Περιστατικά και λεπτομέρειες. Πενθήμερη εργασία. Εργαζόμενος
που εργάσθηκε το Σάββατο. Η απασχόληση του την ημέρα αυτή θεωρείται άκυρη, γιαυτό δικαιούται να λάβει αποζημίωση κατά τον αδικαιολόγητο πλουτισμό έστω και αν εργάσθηκε λιγότερες ώρες από το εβδομαδιαίο ωράριο (40 ώρες) υπερωρίες. Λεπτομέρειες.

Από τη διάταξη του άρθρου 7
παρ. 1 του ν. 1876/1990, που ορίζει ότι οι
κανονιστικοί όροι της συλλογικής συμβάσεως εργασίας έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ, σε συνδυασμό προς τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά την οποία οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας συμπληρώνουν τους
καθοριζόμενους από το νόμο γενικούς
όρους εργασίας, προκύπτει ότι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ασκούν κατά
τη σύναψη των Σ.Σ.Ε. νομοθετική (κανονιστική) εξουσία, η οποία έχει παραχωρηθεί σ’ αυτές από την ως άνω διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 του Συντάγματος, δηλαδή είναι, φορείς δημόσιας εξουσίας κατά παραχώρηση από το Κράτος

και συνεπώς οι Σ.Σ.Ε. ως προς το κανονιστικό τους μέρος έχουν ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται να
αναφέρονται ειδικά στο δικόγραφο της
αγωγής, με την οποία ζητείται η καταβολή ή η συμπλήρωση των νόμιμων αποδοχών του εργαζόμενου, οι εφαρμοστέες Σ.Σ.Ε., οι οποίες εφαρμόζονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον
εκτίθενται στην αγωγή, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 στοιχ.
α’ ΚΠολΔ, τα πραγματικά γεγονότα που
επισύρουν την εφαρμογή τους, όπως είναι η υφιστάμενη μεταξύ των διαδίκων
εργασιακή σχέση, το είδος, της ασκούμενης από τον εργοδότη επιχειρήσεως,
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το επάγγελμα ή η ειδικότητα του εργαζομένου και ο χρόνος για τον οποίο αξιώνονται oι αποδοχές.
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του
άρθρου 8 παρ. 2 του ίδιου ως άνω ν.
1876/1990, οι υπόλοιπες (πλην των εθνικών γενικών) συλλογικές συμβάσεις εργασίας (επομένως και οι εξομοιούμενες
με αυτές, κατά το άρθρο 16 παρ. 3 του
ίδιου νόμου, διαιτητικές αποφάσεις) δεσμεύουν τους εργαζομένους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τον
εργοδότη που συνάπτει συλλογική σύμβαση εργασίας ατομικά και τους εργοδότες που συνάπτουν συλλογική σύμβαση
εργασίας με κοινούς εξουσιοδοτημένους
εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 43 του εν
λόγω νόμου.
Κατά δε τη διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 11 του ίδιου νόμου “με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από γνώμη
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, ο
Υπουργός Εργασίας μπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική
για όλους τους εργαζομένους του κλάδου
ή επαγγέλματος συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία, δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος.
Ειδικότερα η επέκταση ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης
εργασίας δεσμεύει, όλους τους εργαζομένους του επαγγέλματος ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη της παρ.
2 του άρθρου 10”, κατά την οποία “κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση
συρροής με ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας”.
Ακόμη, κατά τη διάταξη της παρ.
3 του ίδιου ως άνω άρθρου 11, “την επέ-

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

κταση μπορεί να ζητήσει και αρμόδια
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτησή της,
που υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας. Η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης του
Υπουργού και, στην περίπτωση που
υπάρχει αίτηση, από την ημερομηνία
υποβολής της”.
Από τις ως άνω παρατιθέμενες
διατάξεις προκύπτει ότι η συλλογική
σύμβαση εργασίας ισχύει μόνο έναντι,
των μελών των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων που την έχουν συνάψει, αν δε αυτή επεκτάθηκε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η ισχύς
της επεκτείνεται και πέραν από τα πρόσωπα αυτά και δη στους εργαζομένους
και εργοδότες του κλάδου ή του επαγγέλματος που η σύμβαση αυτή αφορά,
οι οποίοι, θα μπορούσαν με τις δραστηριότητές τους να είναι μέλη των Οργανώσεων που μετείχαν στη σύναψή τους.
Την επέκταση μπορεί να ζητήσει
και η αρμοδία συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών
με αίτησή της προς τον Υπουργό Εργασίας. Η επέκταση ισχύει από τη χρονολογία εκδόσεως της αποφάσεως του
Υπουργού (όχι αναδρομικώς) και, στην
περίπτωση, κατά την οποία υπάρχει αίτηση, από τη χρονολογία υποβολής της.
Ειδικότερα, ο χρόνος διάρκειας
της δεσμεύσεως από την κηρυσσόμενη ως γενικώς υποχρεωτική συλλογική
σύμβαση εργασίας ταυτίζεται, με το χρόνο ισχύος της τελευταίας, αρχίζει όμως
όχι από το χρόνο ενάρξεως της ισχύος
αυτής, αλλά από το χρόνο (χρονολογία)
δημοσιεύσεως της σχετικής υπουργικής
αποφάσεως, η οποία επεκτείνει την ισχύ
της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
οπότε η εν λόγω υπουργική απόφαση
αποκτά νομική ισχύ.
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Ακόμη, αν η κήρυξη ως υποχρεωτικής της κλαδικής ή όμοιο επαγγελματικής Σ.Σ.Ε. αποφασιστεί ύστερα από αίτηση αρμόδιας συνδικαλιστικής οργανώσεως, κατά τη διάταξη του άρθρου 11
παρ. 3 του ν. 1876/1990, τότε η έναρξη
της δεσμεύσεως από την επέκταση αρχίζει από τη χρονολογία υποβολής της
εν λόγω αιτήσεως.
Περαιτέρω, ενόψει και της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 16 του
ν. 1876/1990, που ορίζει ότι “η απόφαση του διαιτητή εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από
την επομένη της υποβολής της αίτησης
για μεσολάβηση”, για την κατάθεση και
την έναρξη της τυπικής ισχύος, των διαιτητικών αποφάσεων, σε περίπτωση
κηρύξεώς τους ως γενικώς υποχρεωτικών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν όλες
οι παραπάνω διατάξεις που αφορούν
τις Σ.Σ.Ε..
Ενόψει αυτών η ιδιότητα του μέλους των παραπάνω συνδικαλιστικών
οργανώσεων, ως στοιχείο προσδιοριστικό των υποκειμενικών ορίων της κανονιστικής ισχύος των ως άνω Σ.Σ.Ε.,
αποτελεί προϋπόθεση της γενέσεως
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που
απορρέουν από αυτές και συνακόλουθα
στοιχείο που απαιτείται για τη θεμελίωση της αγωγής. Το στοιχείο αυτό όμως,
ενόψει της πιο πάνω φύσεως των Σ.Σ.Ε.
δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται πανηγυρικά στο δικόγραφο της αγωγής,
αλλά αρκεί να συνάγεται από το περιεχόμενό του, τούτο δε συμβαίνει και όταν
ο εργαζόμενος ζητεί μισθούς ή άλλες παροχές από κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. που δεν έχει κηρυχθεί γενικά
υποχρεωτική ή για χρόνο προγενέστερο της κηρύξεώς της ως υποχρεωτικής,
θεωρώντας την έτσι δεσμευτική για τον
εργοδότη του.
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Στην περίπτωση αυτήν, αν ο εναγόμενος εργοδότης αμφισβητήσει ειδικά
την ιδιότητα αυτού ή του εργαζομένου ως
μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες κατάρτισαν τη Σ.Σ.Ε., ο
ενάγων εργαζόμενος δικαιούται και οφείλει να επικαλεστεί, κατ’ επιτρεπτή συμπλήρωση της αγωγής του με τις προτάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 224 εδ.
β’ ΚΠολΔ, και να αποδείξει, σύμφωνα
με τους ορισμούς των άρθρων 335 και
338 παρ. 1 ΚΠολΔ, ότι αυτός και ο εναγόμενος είναι μέλη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Τούτο όμως δεν απαιτείται στην
περίπτωση κατά την οποία η ισχύς της
Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., στην οποία ο ενάγων στηρίζει την αγωγή του, έχει επεκταθεί, κατά
τα πιο πάνω, με την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής με υπουργική απόφαση, και πέραν από τα πρόσωπα που
είναι μέλη των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων που την έχουν συνάψει, οπότε αρκεί να αναφέρονται στην
αγωγή τα πραγματικά γεγονότα που επισύρουν την εφαρμογή της, που είναι,
όπως ήδη προαναφέρθηκε η υφιστάμενη μεταξύ των διαδίκων εργασιακή σχέση, το είδος της ασκούμενης από τον εργοδότη επιχειρήσεως, το επάγγελμα ή η
ειδικότητα του εργαζομένου και ο χρόνος για τον οποίο αξιώνονται οι αποδοχές, ενώ για το προηγούμενο της κηρύξεως της Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., ως γενικώς υποχρεωτικής χρονικό διάστημα ισχύει η αυτεπαγγέλτως εφαρμοζόμενη, προηγουμένως ισχύουσα Σ.Σ.Ε. ή ΔΑ., που ήδη
είχε κηρυχθεί ως γενικώς υποχρεωτική
από το χρόνο κηρύξεως της ως γενικώς
υποχρεωτικής [ΑΠ 74/2009 «ΝΟΜΟΣ»,
ΕΘεσσαλ. 1042/2008 «ΝΟΜΟΣ»].
Εξάλλου, επί αγωγής με την οποίαν ζητείται η επιδίκαση απαιτήσεων από
παροχή εργασίας, βάσει των νομίμων
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αποδοχών του εργαζομένου, δεν αποτελεί αναγκαίο στοιχείο αυτής, κατά το
άρθρο 216 ΚΠολΔ ο ακριβής προσδιορισμός των μηνιαίων αποδοχών του, δηλαδή δεν απαιτείται να καθορίζεται αναλυτικά το ύψος του βασικού μισθού και
κάθε επιδόματος, χωριστά, αλλά αρκεί
η αναφορά του συνόλου των μηνιαίων
αποδοχών ή του ημερομισθίου και του
τρόπου διαμόρφωσής τους, δηλαδή αρκεί η αναφορά της ειδικότητάς του, της
ιδιότητάς του ως εγγάμου ή άγαμου και
της προϋπηρεσίας του [Εθεσσαλ. ο.π.].
Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως προκύπτει από το περιεχόμενο
της ένδικης αγωγής, οι ενάγοντες ανέφεραν ότι κατά τη συμφωνία τους έπρεπε ν’
αμείβονται με βάσει τις 21/200, 10/2002
και 24/2004 ΔΑ «για τους όρους εργασίας και αμοιβής των εργατοτεχνιτών και
υπαλλήλων μετάλλου και μεταλλουργικών επιχειρήσεων».
Με την αναφορά τους αυτή, oι
ενάγοντες, θεωρούσαν ως δεσμευτικές
τις ανωτέρω ΔΑ για την εναγομένη εργοδότριά τους, αφού αυτές αφορούσαν
«τους όρους αμοιβής και εργασίας των
εργαζομένων στις μεταλλουργικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, καθώς και στα τμήματα παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κλπ. Μετάλλου όλης της Χώρας», εκδόθηκαν δε για την επίλυση σχετικών διαφορών που είχαν ανακύψει μεταξύ της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και της ΓΣΕΒΕΕ.
Τόσο δε οι ενάγοντες όσο και η εναγομένη είναι μέλη των κλαδικών συνδικαλιστικών Οργανώσεων μεταξύ των οποίων ανέκυψαν οι διαφορές αυτές.
Οι ανωτέρω ΔΑ έχουν παράλληλα κηρυχθεί υποχρεωτικές, ήτοι η
21/2000 ΔΑ κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 12261/15-9-2000 [ΦΕΚ Β
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1216/4-10-2000, η 10/2002 ΔΑ με την
ΥΑ 12308/26-8-2002 [ΦΕΚ Β 1196/16-92002 και η 24/2004 ΔΑ κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 12697/30-8-2004
[ΦΕΚ Β 1407/13-9-2004].
Η εναγομένη με τις ενώπιον του
Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου προτάσεις
της αμφισβήτησε ότι αυτή και ενάγοντες ήσαν μέλη των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων που κατάρτισαν τις ως άνω ΔΑ, στις οποίες στηριζόταν η αγωγή, πλην όμως από την ειδική αυτή αμφισβήτηση, σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι οι ενάγοντες δεν επικαλέστηκαν, κατ’ επιτρεπτή συμπλήρωση
της αγωγής τους με τις προτάσεις τους,
ότι αυτοί και η αντίδικος τους ήσαν μέλη
των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δεν ανακύπτει, αοριστία της αγωγής,
σχετικά με τις ένδικες αξιώσεις που εμπίπτουν στο από 29-3-2002 έως 6-8-2004
για τον πρώτο ενάγοντα και στο από
2-1-2002 έως 11-8-2004 για τον δεύτερο
ενάγοντα χρονικό διάστημα, αφού αναφέρονται σε χρονικό διάστημα κατά το
οποίο οι ανωτέρω ΔΑ ίσχυαν και έναντι
της εναγομένης, ως γενικώς υποχρεωτικές, αφού έκτοτε η ισχύς τους επεκτείνεται και πέραν από τα μέλη των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων που
τις είχαν συνάψει και δη στους εργαζόμενους και εργοδότες του κλάδου ή του
επαγγέλματος που η εν λόγω σύμβαση ή
διαιτητική απόφαση αφορά, οι οποίοι θα
μπορούσαν με τις δραστηριότητές τους
να είναι μέλη των οργανώσεων που μετείχαν στη σύναψη των ΣΣΑ, ή προσέφυγαν σε διαιτησία, αντίστοιχα.
Επομένως, εφόσον οι ανωτέρω
ΔΑ, είχαν κηρυχθεί υποχρεωτικές, δεν
ήταν απαραίτητο να αναφέρεται στην
αγωγή ότι οι διάδικοι ήσαν μέλη των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ένδι-
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κη αγωγή δεν είναι αόριστη για τον ανωτέρω λόγο, αλλά ορισμένη όπως ορθά
κρίθηκε και από το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και συνεπώς πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος της
εφέσεως, με τον οποίον υποστηρίζονται
τα αντίθετα.
Επειδή, όπως προκύπτει από τις
διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 του Ν.
435/76 και 6 της από 14.2.1984 Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, για την εργασία των υπαγομένων
στο σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας μισθωτών, που παρέχεται κατά το Σάββατο και δεν υπερβαίνει
το ανώτατο όριο ημερήσιας απασχολήσεως, το οποίο σύμφωνα με τα άρθρα 1
και 9 παρ. 1 του ν.δ. 1037/1971 καθορίσθηκε σε οκτώ (8) ώρες, οφείλεται αποζημίωση κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, (αρθρ. 904 επ. ΑΚ)
[ΑΠ 66/2007 «ΝΟΜΟΣ»].
Έτσι, αν ο μισθωτός εργάσθηκε
σε επιχείρηση που εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και έκτη ημέρα της εβδομάδας, όπως το Σάββατο, η
απασχόλησή του την ημέρα αυτή είναι
άκυρη, αφού πρόκειται για εργασία παρεχόμενη εκτός των ημερών της εβδομαδιαίας εργασίας, ήτοι σε ημέρα ανάπαυσης και δικαιούται γι’ αυτήν αποζημίωση κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, έστω και αν κατά τις
εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας εργάστηκε λιγότερες ώρες από το εβδομαδιαίο ωράριο του [ΑΠ 213/2008, 615/2008
και 2161/2007 «ΝΟΜΟΣ»].
Για το κατά το άρθρο 216 παρ.
1 στοιχ. α’ και β’ Κ.Πολ.Δ ορισμένο του
αντίστοιχου αγωγικού κονδυλίου πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο της
αγωγής τα πραγματικά περιστατικά που
δικαιολογούν την απαίτηση του μισθωτού για την εργασία του κατά την ημέρα
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του Σαββάτου και συγκεκριμένα ο αριθμός αυτών κατά μήνα, χωρίς ν’ απαιτείται και ο ημερολογιακός προσδιορισμός
τους και η ωφέλεια της εναγομένης εργοδότριας.
Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως προκύπτει από το δικόγραφο της
ένδικης αγωγής, οι ενάγοντες ισχυρίστηκαν, μεταξύ άλλων, ότι κατά τον επίδικο
χρόνο της εργασίας του ο καθένας απ’
αυτούς εργάστηκε στην εναγομένη επί
οκτάωρο και κατά τα αναφερόμενα σ’ αυτήν (αγωγή) Σάββατα και ότι δικαιούνται
για τις αντίστοιχες ώρες που απασχολήθηκαν ένα ημερομίσθιο, το οποίο και
προσδιορίζουν, για κάθε Σάββατο που
εργάστηκαν κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αφού τα εν λόγω
ποσά θα κατέβαλλε η εναγομένη σε άλλον εργαζόμενο, έχοντα τα ίδια προσόντα, τον οποίο θα προσλάμβανε για την
εκτέλεση της ίδιας εργασίας.
Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω εκτιθέμενα στην αγωγή περιστατικά, αυτή κρίνεται ορισμένη ως προς την
εν λόγω αξίωση των εναγόντων, όπως
ορθά δέχθηκε και το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και συνεπώς πρέπει ν’ απορριφθεί ο σχετικός λόγος της εφέσεως με
την οποίαν υποστηρίζονται τα αντίθετα.
Περαιτέρω, με το άρθρο 4 του ν.
2874/2000 από 1.4.2001 η υπερεργασία καταργείται και η απασχόληση πέραν των 40 ωρών και μέχρι 43 ωρών
εβδομαδιαίως θεωρείται ως ιδιόρρυθμη
υπερωρία, νόμιμη και επιτρεπτή, η οποία
αμείβεται με το επιβαλλόμενο ωρομίσθιο
προσαυξημένο κατά 50% (παρ. 2 και 4
του άρθρου 4). Υπερωρία, ως προς όλες
τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και
διαδικασίες εγκρίσεως συνιστά η απασχόληση πέραν των 43 ωρών εβδομαδιαίως, καθώς και η απασχόληση πέραν
των 9 ωρών ημερησίως για τους μισθω-
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τούς με πενθήμερο.
Οι μισθωτοί που απασχολούνται
υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα
ιδιόρρυθμης υπερωριακής απασχολήσεως, μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών
ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά
50%, για τις πέραν των 120 ωρών αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο
προσαυξημένο κατά 75% και για κάθε
περίπτωση παράνομης υπερωριακής
απασχολήσεως αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο
κατά 150% (δηλαδή συνολικό ωρομίσθιο
250%), σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου
άρθρου 4 [ΑΠ 112/2009 «ΝΟΜΟΣ»].
Εξάλλου, κατά το άρθρο 1 παρ. 1
και 2 του ν. 435/1976, οι μισθωτοί που
απασχολούνται νομίμως πέρα από τα
επιτρεπόμενα για κάθε κατηγορία ανώτατα χρονικά όρια της ημερησίας εργασίας, δικαιούνται αμοιβή για κάθε ώρα
τέτοιας απασχόλησης ίση προς το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο αυξημένο κατά
τα οριζόμενα ποσοστά, ενώ οι μισθωτοί που παρέχουν μη νόμιμη υπερωριακή εργασία, δικαιούνται από την πρώτη ώρα, πέραν από τον πλουτισμό που
αποκόμισε ο εργοδότης χωρίς νόμιμη
αιτία και πρόσθετη αποζημίωση, όπως
έχει προεκτεθεί.
Περαιτέρω, με το άρθρο 6 της
από 24-2-1984 εθνικής γενικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την 11770/20-3-1984 απόφαση
του Υπουργού Εργασίας [ΦΕΚ Β 81] η
εβδομαδιαία διάρκεια της εργασίας των
μισθωτών ορίστηκε από 1-1-1984 σε 40
ώρες, για την αμοιβή δε της απασχόλησης πέρα από το συμβατικό άτυπο εβδομαδιαίο ωράριο και ως τη συμπλήρωση του νομίμου ανωτάτου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας, γίνεται παραπομπή
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στο άρθρο 9 της 1/1982 απόφασης του
ΔΔΔΔ Αθηνών, που κυρώθηκε με το άρθρο 29 του ν. 1346/83.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, ως προς τη
συνδρομή υπερωριακής εργασίας, στην
οποίαν 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 της προκειμένης κατηγορίας απασχοληθεί πέραν των
οκτώ ωρών ημερησίως [ή πέραν των εννέα ωρών υπό τους όρους του άρθρου
6 της από 26-2-1975 ΕΓΣΣΕ, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 133/1975],
έστω και αν με την υπεραπασχόληση
αυτή δεν πραγματοποιείται υπέρβαση του
από το νόμο ανωτάτου ορίου εβδομαδιαίας 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 [ΑΠ 2161/2007 «ΝΟΜΟΣ»].
Έτσι, σε κάθε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο μισθωτός δικαιούται από την πρώτη ώρα, πέρα από
τον πλουτισμού που αποκόμισε ο εργοδότης χωρίς νόμιμη αιτία [άρθρα 904 επ.
ΑΚ] και πρόσθετη αποζημίωση, η οποία
αποτελεί αστική κύρωση απαγγελλόμενη
για το παράνομο χαρακτήρα της υπερωριακής εργασίας και καταβαλλόμενη ανεξάρτητα από την εγκυρότητα της σύμβασης εργασίας.
Ως καταβαλλόμενο ωρομίσθιο
νοείται το τμήμα του μισθού ή του ημερομισθίου, το οποίο αναλογεί σε κάθε
ώρα απασχολήσεως κατά τις ημέρες
απασχολήσεως σε υπερωριακή εργασία, με βάση τις συμφωνίες ή τις διατάξεις που κατά το χρόνο αυτό ισχύουν [Ολ
ΑΠ 4/99]. Αναγκαίο, κατά το άρθρο 216
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παρ. 1α του ΚΠολΔ, στοιχείο της αγωγής, με την οποίαν διώκεται η πληρωμή
της οφειλόμενης στον εργαζόμενο αμοιβής [αποζημιώσεως και προσαυξήσεως] για την παράνομη υπερωριακή του
απασχόληση είναι, εκτός άλλων και οι
ώρες που απασχολήθηκε συνολικά ή
καθ’ υπέρβαση του νομίμου ωραρίου
κάθε ημέρα και κάθε εβδομάδα του επίδικου χρονικού διαστήματος.
Εάν όμως ζητείται με την αγωγή η
διαφορά της υπερωριακής αμοιβής που
καταβλήθηκε στον εργαζόμενο για ορισμένες ώρες παράνομης υπερωριακής
απασχολήσεως από την αμοιβή που εδικαιούτο πράγματι για τις ίδιες ώρες υπερωριακής απασχολήσεως, αρκεί για την
πληρότητα της αγωγής να αναφέρονται
σ’ αυτήν οι ώρες της συνολικής υπερωριακής απασχολήσεως του εργαζομένου
κατά το επίδικο διάστημα, τα ποσά της
υπερωριακής αμοιβής που καταβλήθηκαν για την ανωτέρω απασχόλησή του
και οι καταβαλλόμενες σ’ αυτόν κατά το
άνω διάστημα αποδοχές, ενώ δεν απαιτείται να αναφέρονται οι ώρες της ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχολήσεώς
του, αφού αντικείμενο της σχετικής διαφοράς δεν είναι στην ως άνω περίπτωση
το αν ο εργαζόμενος πραγματοποίησε και
σε ποια έκταση παράνομη υπερωριακή
εργασία, αλλά το αν έλαβε πράγματι την
αμοιβή που εδικαιούτο κατά νόμο για ορισμένη παράνομη υπερωριακή απασχόληση [ΑΠ 1235/2003 «ΝΟΜΟΣ»].
Στην προκειμένη περίπτωση, σι
ενάγοντες με την ένδικη αγωγή τους,
σχετικά με την αξίωσή τους για αποζημίωση, λόγω παροχής υπερωριακής
απασχόλησης, ανέφεραν τον συνολικό
αριθμό της ιδιόρρυθμης και παράνομης
υπερωριακής απασχόλησής τους, κατά
μήνα εκάστου έτους, ήτοι ο μεν πρώτος
ανέφερε ότι κατά το έτος 2002 και κατά
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τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο ότι πραγματοποίησε αντίστοιχα 6, 8, 9, 12, 0. 0. 9. 12 και 9
ώρες ιδιόρρυθμης υπερωριακής ημερήσιας απασχόλησης και κατά τους ίδιους
επίσης μήνες ότι πραγματοποίησε αντίστοιχα 7, 6, 8, ‚8 0, 5, 5, και 3 ώρες παράνομης υπερωριακής εργασίας, ενώ
κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο παραθέτει
στην αγωγή τις ανωτέρω ώρες υπερωριακής εργασίας του και τις αντίστοιχες
αξιώσεις του και ο δεύτερος ενάγων, χωρίς να προσδιορίζουν τις ώρες υπέρβασης του ημερήσιου και εβδομαδιαίου νομίμου ωραρίου τους κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, όπως όφειλαν, στοιχείο
απαραίτητο για τη νομική θεμελίωση της
ανωτέρω αξιώσεώς τους, σύμφωνα με
τις προαναφερόμενες νομικές σκέψεις.
Επομένως, έσφαλε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε ορισμένο το σχετικό αίτημα των εναγόντων και
επιδίκασε σ’ αυτούς τα ειδικότερα στην
εκκαλουμένη απόφαση αναφερόμενα
ποσά, αντί να απορρίψει αυτό ως αόριστο. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτός ο
σχετικός λόγος της εφέσεως.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η εναγομένη διατηρεί στα Καμίνια Αττικής μεταλλουργική βιοτεχνική επιχείρηση και στον
Ασπρόπυργο Αττικής υποκατάστημα και
αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα
μεταλλικών κατασκευών. Στα πλαίσια
των ανωτέρω εργασιών της συνεργάσθηκε με την Κοινοπραξία Γέφυρα και
ανέλαβε υπεργολαβικά τις μεταλλικές
κατασκευές και εργασίες επισκευών και
επιδιορθώσεων σε πλωτά τμήματα της
Γέφυρας ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου.
Στις 29-3-2002 προσέλαβε τον
πρώτο ενάγοντα και στις 2-1-2002 τον
δεύτερο, με συμβάσεις εξαρτημένης ερ-
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γασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να
απασχοληθούν στο ανωτέρω έργο. Αυτοί
οι οποίοι είναι αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές Β’ Τάξης, με την πρόσληψή τους
της γνωστοποίησαν την ανωτέρω ειδικότητά τους, την οικογενειακή τους κατάσταση και την προϋπηρεσία τους σε άλλους εργοδότες, που ήταν 25 έτη για τον
πρώτο και 12 για τον δεύτερο, προσκομίζοντας παράλληλα και το ασφαλιστικό
τους βιβλιάριο, το οποίο ήταν σε κάθε περίπτωση απαραίτητο για την επικόλληση
των ενσήμων ασφάλισης [ΑΠ 1519/2008,
ΑΠ 33/2004 «ΝΟΜΟΣ»], χωρίς να είναι
απαραίτητη η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της προϋπηρεσίας τους,
όπως αβάσιμα υποστηρίζει η εκκαλούσα - εναγομένη, η οποία εξάλλου καθ’ όλο
το επίδικο χρονικό διάστημα απασχόλησης των εναγόντων, άμειβε αυτούς με τις
προβλεπόμενες από τις προαναφερόμενες ΔΑ αποδοχές των εργαζομένων σε
μεταλλουργικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις.
Εξάλλου, με την από 1-10-1992
ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων
επιχειρήσεων μετάλλου και συναφών
επαγγελμάτων όλης της χώρας», που
κηρύχθηκε υποχρεωτική με την 16235/
1992 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Εργασίας [ΦΕΚ τ. Β
733/18-12-1992] θεσπίσθηκε για πρώτη
φορά για τους εργαζόμενους σε μεταλλουργικές επιχειρήσεις και για ορισμένες
κατηγορίες του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών το επίδομα αναρρίχησης
το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 15%
επί του αθροίσματος του βασικού μισθού
και τω επιδομάτων τριετίας.
Σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμι-
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ση που επαναλαμβάνεται και στις ΣΣΕ που
ακολούθησαν, το επίδομα αυτό δικαιούνται
όσοι τεχνίτες και οι βοηθοί τους ή εργαζόμενοι ασκούν εργασία αναρριχώμενοι σε
σκαλωσιές, σε πάσης φύσεως ικριώματα,
πάνω σε πλοία, σε κτίρια, σε οχήματα κλπ.
Οι ενάγοντες όπως αποδείχθηκε
απασχολούνταν με την κατασκευή της
γέφυρας ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου και συγκεκριμένα των πυλώνων αυτής, αναρριχώμενοι σε ύψος 150 με 200 μέτρα από
την επιφάνεια της θάλασσας. Επομένως,
δικαιούνται το ανωτέρω επίδομα εκ ποσοστού 15% επί του αθροίσματος του
βασικού μισθού και του επιδόματος τριετιών, όπως ορθά κρίθηκε από το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αποδειχθέντα υπολόγισε τις μηνιαίες αποδοχές
των εναγόντων προσαυξάνοντας αυτές
τόσο με το επίδομα τριετιών ενός εκάστου, όσο και το επίδομα αναρρίχησης.
Έτσι, ο πρώτος ενάγων για το
χρονικό διάστημα από 1-4-2002 έως
30-6-2002 έπρεπε να λαμβάνει [614,57
ευρώ βασικό μισθό συν επίδ. 7 τριετιών από 275,14 ευρώ συν επίδομα από
88,97 ευρώ συν επίδομα ανθυγιεινής
εργασίας από 1.778,94 ευρώ συν επίδομα αναρρίχησης από 133,46 ευρώ=]
1.290,08 ευρώ συνολικά μηνιαίως, για
ολόκληρο δε το χρονικό αυτό διάστημα
δικαιούται 3.870,24 ευρώ [1.290,08 Χ 3
μήνες], έναντι του ποσού αυτού του καταβλήθηκαν 3.301,5 ευρώ και συνεπώς
δικαιούται για την αιτία αυτή το υπόλοιπο ποσό των 568,74 ευρώ, πλην όμως
θα του επιδικασθεί το αιτούμενο ποσό
των 454,62 ευρώ.
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975/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ελένη Κούφη, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κόττας, Γεώργιος Βγενόπουλος).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και σύμβαση έργου. Διαφορές προσδιοριστικές μεταξύ τους. Πρόσληψη σε εταιρία καλαθοσφαίρισης,
για παρακολούθηση οικονομικών εντολών της διεύθυνσης της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας και άλλες υπηρεσίες συναφείς προς τον σκοπό της εταιρείας. Πρόκειται περί συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 648
επ. του Α.Κ. και ό του ν. 765/1943, που
διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Α.Κ. (άρθρο 38 Εισ. Ν. Α.Κ.),
συνάγεται ότι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι
αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας
που συμφωνήθηκε και στον μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του,
και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και
προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη.
Η εξάρτηση αυτή εκδηλώνεται με
το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και
οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τον τόπο
και τον χρόνο παροχής της εργασίας, και
να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για την διαπίστωση της συμμορφώσεως του εργαζομένου προς αυτές.
Η υποχρέωση μάλιστα του εργαζομένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συμμορφώνεται προς τις
οδηγίες του ως προς τον τρόπο παροχής
της εργασίας, αποτελεί το βασικό γνώρισμα της ως άνω εξαρτήσεως, η οποία
μπορεί να είναι χαλαρότερη στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της
εργασίας του, λόγω των επιστημονικών
ή τεχνικών του γνώσεων, αλλά πρέπει
να υπάρχει για να θεωρηθεί η εργασία
του ως εξαρτημένη.

Εξάλλου, σύμβαση ανεξάρτητων
υπηρεσιών υπάρχει όταν ο εργαζόμενος
παρέχει αντί μισθού τις υπηρεσίες του,
χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και την
εποπτεία του εργοδότη ή να είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς
τις εντολές και οδηγίες αυτού, ιδίως ως
προς τον τρόπο και τον χρόνο παροχής
των υπηρεσιών του.
Και στην σύμβαση αυτή, πάντως,
υπάρχει κάποια δέσμευση και εξάρτηση,
όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση που
αναλαμβάνονται υποχρεώσεις με ενοχική σύμβαση, και γι’ αυτό ακριβώς η συμμόρφωση του εργαζομένου προς όρους
της συμβάσεώς του που μπορούν να
έχουν σχέση και με τον τόπο ή τα χρονικά πλαίσια παροχής της εργασίας, δεν
υποδηλώνουν, χωρίς άλλο, εξάρτηση
αυτού από τον εργοδότη με την προεκτεθείσα έννοια.
Οπωσδήποτε το δικαίωμα του εργοδότη να δίνει εντολές και οδηγίες ως
προς τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο παροχής της εργασίας και να ελέγχει
την συμμόρφωση του εργαζομένου προς
αυτές, καθώς και η έκταση των αντίστοιχων υποχρεώσεων του τελευταίου, αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της υπάρξεως
εξαρτήσεως, η οποία όμως δεν εξαρτάται μόνον από το αν συντρέχουν όλα ή
τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά.
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Διότι εκείνο που διακρίνει την
εξαρτημένη εργασία από την ανεξάρτητη δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή
η σώρευση περισσότερων ενδείξεων δεσμεύσεως και εξαρτήσεως, αλλά το ποιοτικό, δηλαδή η ιδιαίτερη ποιότητα της δεσμεύσεως και εξαρτήσεως, η οποία έχει
για τον υποβαλλόμενο σε αυτήν εργαζόμενο συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθμιση της σχέσεώς του με τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία του από το
εργατικό δίκαιο.
Το ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται από την εκτίμηση των όρων και εν γένει συνθηκών παροχής της Εργασίας και
διαφέρει κατά περίπτωση ανάλογα με το
είδος και την φύση της εργασίας, συνδυαζόμενο δε με τις υφιστάμενες ενδείξεις
εξαρτήσεως, παρέχει ασφαλέστερο κριτήριο για την διάκριση της εξαρτημένης
εργασίας από την ανεξάρτητη (βλ. Α.Π.
1005/2008 Επ.Εργ.Δικ. 68,432, Α.Π.
542/2008 Επ.Εργ.Δικ. 68,116).
Η ανωτέρω σύμβαση παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών διακρίνεται από
την κατά το άρθρο 681 Α.Κ. σύμβαση έργου προεχόντως διότι η πρώτη μεν αποβλέπει στην καθ’ ορισμένο ή αόριστο χρόνο παροχή της εργασίας καθ’ εαυτήν,
ασχέτως του αποτελέσματός της στον εν
λόγω χρόνο, η δεύτερη δε αποσκοπεί στην
επίτευξη ενός τελικού αποτελέσματος, από
την πραγμάτωση του οποίου και επέρχεται
η λύση της σχέσεως αδιαφόρως του απαιτούμενου προς τούτο χρόνου.
Ο χαρακτηρισμός μιας συμβάσεως παροχής υπηρεσιών ως εξαρτημένης εργασίας ανεξαρτήτων υπηρεσιών
ή έργου ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο
δεν δεσμεύεται από τον χαρακτηρισμό
που τυχόν έχουν προσδώσει σ’ αυτή τα
συμβαλλόμενα μέρη (βλ. Α.Π. 258/2006,
Α.Π. 1507/2004 Επ.Εργ.Δικ. 64,846).
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Ο εφεσιβλητος προσελήφθη στις
αρχές Ιανουαρίου 2006 από την εφεσίβλητη, τότε ομάδα καλαθοσφαιρίσεως
της κατηγορίας Α2 Εθνικού Πρωταθλήματος με την επωνυμία «Α.Ο.», για να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως γενικός διευθυντής του τμήματος αμειβομένων καλαθοσφαιριστών της αντί μηνιαίου μισθού
ανερχομένου στο ποσόν των 1.500 ευρώ.
Τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί ήταν η παρακολούθηση του τμήματος καλαθόσφαιρας, η διεκπεραίωση της
επαφής με αντιπροσώπους (μάνατζερ)
των αθλητών, η οικονομική προσέγγιση
αυτών βάσει των οικονομικών εντολών
της διευθύνσεως της εκκαλούσας προκειμένου να καταρτισθούν συμβάσεις με
τους αθλητές, η διευθέτηση των πρώτων
αναγκών τους μετά την άφιξή τους, δηλαδή της στεγάσεως, της σιτίσεως και της
ομαλής εγκαταστάσεώς τους στην Πάτρα, η παρακολούθηση των προπονήσεων, η επίλυση κάθε προβλήματος που
αφορούσε στο τμήμα αυτό και η φροντίδα της προετοιμασίας των αγώνων που
διεξήγοντο στην πόλη των Πατρών.
Επιπλέον, λόγω της προηγούμενης ενασχολήσεώς του με τα διοικητικά
ζητήματα του αθλήματος της καλαθοσφαιρίσεως (καθόσον υπήρξε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαιρίσεως), του
ανατέθηκε η διερεύνηση των προθέσεων
και των αποφάσεων των οργάνων διοργανώσεως του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας και η παροχή συμβουλών προς τον Πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο της εκκαλούσας.
Υπό το ανωτέρω περιεχόμενο η
καταρτισθείσα και λειτουργήσασα μεταξύ των διαδίκων σύμβαση ήταν αυτή της
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, όπως
ορθώς έκρινε και η εκκαλουμένη, η οποία
δεν προσβάλλεται κατά το κεφάλαιο τού-
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το, και όχι εκείνη της συμβάσεως μισθώσεως έργου που αβασίμως ισχυρίσθηκε
ο εφεσΐβλητος στην ένδικη αγωγή του, καθόσον σι διάδικοι δεν απέβλεψαν στο τελικό αποτέλεσμα της εργασίας του (εφεσιβλήτου), αλλά στην ίδια την εργασία του
για την επαγγελματική πρόοδο της ομάδας καλαθόσφαιρας και την εν γένει εξέλιξή της στον χώρο του αθλήματος.
Ο εφεσίβλητος παρείχε τις υπη-
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ρεσίες του τόσο στα γραφεία της εκκαλούσας όσα και οπουδήποτε αλλού ήταν
αναγκαίο, καθορίζοντας ο ίδιος τον τρόπο, τον τόπο και τον χρόνο της απασχολήσεώς του και συνεργαζόμενος με τον
προπονητή και τον Πρόεδρο της ομάδας, χωρίς να υπόκειται στην τήρηση
ωραρίου εργασίας και ασκώντας ο ίδιος
εποπτεία και έλεγχο στο τμήμα αμειβομένων καλαθοσφαιριστών.
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1 0. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
527/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρήστος Δημακόπουλος, Σπύρος Χαρώνης).
Επαγγελματική μίσθωση. Παράταση της μίσθωσης για δωδεκαετή διάρκειά της. Η παράταση που δόθηκε με το ν.2235/199 (άρθρο 2 παρ.8), που δόθηκε για εννέα ετών
διάρκεια, καταλαμβάνει και τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί με σύμβαση προηγούμενη του νόμου. Το ίδιο ισχύει και με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.6 του ν.2741/1999
που η νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης είναι δωδεκαετής έστω και αν η μίσθωση είχε συναφθεί πριν την ισχύ του νόμου αυτού (28/9/1999). Αν μετά τη λήξη της δωδεκαετίας
δεν ασκηθεί αγωγή μέσα σε εννιά μήνες από τη λήξη της μίσθωσης, τότε θεωρείται ότι
έχει παραταθεί για μία τετραετία οπότε μετά τη λήξη της μπορεί ο εκμισθωτής να ζητήσει την έξωση χωρίς πληρωμή αποζημίωσης για άϋλη εμπορική αξία. Περιστατικά.

Κατά την αρχική διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του ν.813/1978 «περί
εμπορικών και ετέρων κατηγοριών μισθώσεων», η διάρκεια της μίσθωσης,
που διέπεται από το νόμο αυτό, ήταν έξι
έτη και αν είχε συναφθεί για βραχύτερο ή
αόριστο χρόνο. Η ως άνω διάταξη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.8 του
ν.2235/1994 ως εξής: ’Η μίσθωση ισχύει
για εννέα (9) έτη ακόμη και αν έχει συναφθεί για βραχύτερο ή αόριστο χρόνο΄΄.
Κατά το ίδιο νομικό καθεστώς,
το δικαίωμα παράτασης, σύμφωνα με
το άρθρο 1 παρ.20 του ν.2235/1994,
ορίστηκε σε δώδεκα έτη. Η καθιερωθείσα με την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 2 παρ.8 του ν.2235/1994 υποχρεωτική διάρκεια των εμπορικών μισθώσεων σε εννέα έτη καταλαμβάνει όχι
μόνον τις μισθώσεις που συνάπτονται
μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου
(1-9-1994) αλλά και τις υφιστάμενες κατά
το χρόνο εκείνο (βλ.ΑΠ 1031/2001 ΕλλΔνη 2002-432, ΑΠ 376- 7/1997 ΕλλΔνη

1997-1820, ΑΠ 570/1997 ΕλλΔνη 1998116, ΕφΘεσ 2677/2006 Αρμ 2007-1941).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 παρ.
1 του ΠΔ.34/1995, όπως διαμορφώθηκε μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 7 παρ.6 του ν.2741/1999, η νόμιμη
διάρκεια των μισθώσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του
εν λόγω προεδρικού διατάγματος είναι
δωδεκαετής. Σύμφωνα δε με το άρθρο 7
παρ.8 του ν.2741/1999 η ως άνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τις υφιστάμενες μισθώσεις, ήτοι αυτές που έχουν καταρτισθεί πριν από την ισχύ του νόμου τούτου
(28-9-1999) και δεν έχουν συμπληρώσει
συνολικό χρόνο δώδεκα ετών.
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των
άρθρων 60 και 61 του ειρημένου Π.Δ.,
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7
παρ. 14 και 15 του ν.2741/1999, προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωση
που δεν ασκηθεί η σχετική περί αποδόσεως του μισθίου αγωγή, εντός εννέα μηνών
από τη λήξη της δωδεκαετίας, η μίσθωση
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θεωρείται ότι έχει παραταθεί για μία τετραετία, μετά τη λήξη της οποίας ο εκμισθωτής
μπορεί να ζητήσει με αγωγή την απόδοση
του μισθίου, χωρίς μάλιστα να υποχρεούται στην πληρωμή αποζημίωσης για άϋλη
εμπορική αξία (βλ.ΑΠ 1349/2006 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΕφΑθ 3558/2004 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ»).
Στην προκειμένη περίπτωση με
την κρινόμενη έφεση τους οι εκκαλούντες
εκθέτουν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν εφάρμοσε ορθά το νόμο κρίνοντας ότι η επίδικη μίσθωση έληξε στις
12-12-1998 (που είχε συμφωνηθεί συμβατικά ), μη έχοντας παραταθεί δυνάμει
των νόμων 2235/1994 και 2741/1999 και
ότι μετά την ως άνω ημερομηνία (12-121998) οι ενάγοντες δεν δικαιούνται να εισπράττουν μισθώματα, αλλά μόνο αποζημίωση χρήσεως.
Ο μοναδικός αυτός λόγος εφέσεως πρέπει να γίνει δεκτός και στην ουσία
του, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα πιο πάνω στη νομική σκέψη, η
καθιερωθείσα με τη διάταξη του άρθρου
2 παρ.8 του ν. 2235/1994 υποχρεωτική
διάρκεια των εμπορικών μισθώσεων σε
εννέα έτη καταλαμβάνει και τις υφιστάμενες μισθώσεις κατά την έναρξη ισχύος του(1-9-1994) χρόνο, συνεπώς και
την επίδικη μίσθωση, η οποία ακολού-
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θως παρατάθηκε σε δώδεκα έτη με το
ν. 2741/1999, τέλος δε, αφού κατά τα
εκτιθέμενα στην αγωγή, οι εκμισθωτές
δεν άσκησαν τη σχετική περί αποδόσεως του μισθίου αγωγή, εντός εννέα μηνών από την 11η -3-2004 (λήξη της δωδεκαετίας), η ένδικη μίσθωση παρατάθηκε για μια ακόμα τετραετία.
Συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση που έκρινε ότι οι ενάγοντες δεν δικαιούνται να απαιτήσουν μισθώματα μετά
τη 12η -12-1998, με την αιτιολογία ότι έληξε τότε νομίμως η μίσθωση, μη παραταθείσα, εσφαλμένα εφάρμοσε το νόμο και
πρέπει να εξαφανιστεί. Αφού κρατηθεί
δε η υπόθεση από το Δικαστήριο τούτο
πρέπει να κριθεί νόμιμη η αγωγή, κατά
το εκκαλούμενο τμήμα περί μισθωμάτων, ως στηριζόμενη στις αναφερόμενες
πιο πάνω διατάξεις, καθώς και στα άρθρα 574, 595, 480, 341, 345, 346 του ΑΚ.
Μετά τα παραπάνω, η αγωγή
πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και στην
ουσία της, κατά το ανωτέρω τμήμα της,
δεδομένου ότι έχει καταβληθεί και το
απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου
με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ τρίτων
(βλ. το υπ’ αριθμ. ΣΤ 39275758 διπλότυπο είσπραξης της Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας,
καθώς και τα επικολλημένα σ’ αυτό κινητά ένσημα του Τ.Ν).

528/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-ΚυριακίδουΕισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μαρία Σιάτου, Δημήτριος Καραμπούλης, Ξενοφών Νικολάου).
Σύμβαση άκυρη γιατί δεσμεύει υπερβολικά την ελευθερία του προσώπου (179 ΑΚ).
Όμως αν η υποχρέωση του προσώπου δεν προέρχεται από δικαιοπραξία αλλά από
το νόμο, δεν είναι άκυρη η σύμβαση. Στη μισθωτική σύμβαση δικαίωμα προαιρέσεως είναι το δικαίωμα που παρέχεται στον όρο του μισθωτηρίου με τον οποίο η αρχική σύμβαση θα παρατείνεται κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του μισθωτού για ορισμέ-
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νο ή αόριστο χρονικό διάστημα με μονομερή δήλωση του. Αποδοχή της δηλώσεως
δεν απαιτείται εκ μέρους του εκμισθωτή. Το δικαίωμα προαιρέσεως είναι κληρονομητό και ο μισθωτής μπορεί να το ασκήσει και κατά του κληρονόμου του αρχικού εκμισθωτή. Περιστατικά.

Από το περιεχόμενο της διατάξεως του άρθρου 179 ΑΚ προκύπτει ότι η
δικαιοπραξία, με την οποία δεσμεύεται
υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου,
είναι άκυρη, ως αντίθετη προς τα χρηστά
ήθη, τα οποία κρίνονται σύμφωνα με τις
ιδέες του ανθρώπου, που κατά τη γενική
αντίληψη σκέπτεται με χρηστότητα και
σωφροσύνη (βλ.ΑΠ 760/2001 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΕφΑθ 3327/1999 ΝοΒ
2000-485, Μπαλή, Γεν.Αρχ., παρ.64, Σημαντήρας, Γεν.Αρχ., περ. αρ. 796).Για δέσμευση της ελευθερίας ενός προσώπου
με δικαιοπραξία μπορεί να γίνει λόγος μόνον εάν εκείνος, ο οποίος δεσμεύτηκε με
την τελευταία, είχε, σύμφωνα με το νόμο,
την εξουσία να διαθέσει κατά βούληση το
αντικείμενο της δικαιοπραξίας.
Συνεπώς, εάν η υποχρέωση του
προσώπου δεν προέρχεται από δικαιοπραξία αλλά από το νόμο, ή εάν το πρόσωπο που δεσμεύτηκε με δικαιοπραξία
δεν είχε, σύμφωνα με το νόμο, την εξουσία να διαθέσει το αντικείμενο στο οποίο
αναφέρεται η δέσμευση, το άρθρο 179
ΑΚ δεν εφαρμόζεται.
Διότι, στην πρώτη περίπτωση ελλείπει η προϋπόθεση που θέτει ο νόμος
αναφορικά με την προέλευση της δέσμευσης από δικαιοπραξία, ενώ στην
άλλη περίπτωση ελλείπει το αντικείμενο, το οποίο προστατεύεται με τη διάταξη του άρθρου 179ΑΚ, όπου η εξουσία διάθεσης ορισμένου αντικειμένου
ανήκει, σύμφωνα με το νόμο, σε άλλο,
δεν μπορεί να γίνει λόγος για δέσμευση της ελευθερίας εκείνου που σύμφωνα με το νόμο δεν έχει δικαίωμα διάθεσης του ίδιου αντικειμένου (βλ.και ΕφΑθ

3327/1999 οπ.αν.).
Εξάλλου η συμφωνία με την
οποία αναγνωρίζεται ή δημιουργείται το
δικαίωμα της προαίρεσης ή της εκλογής
παρέχει σε ένα από τα συμβαλλόμενα
(ή ενδεχομένως σε αμφότερα) μέρη την
εξουσία και για την ακρίβεια το δικαίωμα, με μονομερή προς τον έτερο δήλωση να δημιουργήσει σύμβαση και γενικότερα έννομη σχέση ορισμένου εκ των
προτέρων περιεχομένου.
Η νομική φύση του ως άνω δικαιώματος αμφισβητείται. Κατά την κρατούσα άποψη πρόκειται περί διαπλαστικού
δικαιώματος με την άσκηση του οποίου
κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε,
επέρχεται αυτομάτως η κατά περιεχόμενο προκαθορισμένη αλλοίωση της ενοχής, (βλ. και ΕφΑθ 1223/2001 ΑρχΝομ
2001-572, Μπαλή, Γεν. Αρχ. παρ. 58,
Ράμμος Ερμ.Α.Κ. 166 αριθμ. 8, Σημαντήρας Ερμ. Α.Κ. 185, 186 αριθμ. 43).
Ειδικότερα στη μισθωτική σύμβαση, δικαίωμα προαιρέσεως είναι το
δικαίωμα που παρέχεται με όρο στο μισθωτήριο, σύμφωνα με το οποίο ή αρχική σύμβαση θα παρατείνεται κατά την
ανεξέλεγκτη κρίση του μισθωτή για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα με
μονομερή δήλωση του.
Αποδοχή της δηλώσεως εκ μέρους του εκμισθωτή δεν απαιτείται, αφού
το δικαίωμα ασκείται με μονομερή δήλωση και δεδομένου ότι η συναίνεση του τελευταίου έχει δοθεί προκαταβολικά κατά
τη συνομολόγηση του όρου. Η άσκηση
του δικαιώματος αυτού, συνήθως, συμφωνείται να ασκηθεί μια φορά, δεν αποκλείεται όμως να συμφωνηθεί η άσκηση
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του επανειλημμένα υπό την προϋπόθεση να ασκείται πριν τη συμβατική λήξη
της μισθώσεως.
Το δικαίωμα προαιρέσεως είναι
κληρονομητό και ο μισθωτής μπορεί να
το ασκήσει και κατά του κληρονόμου του
αρχικού εκμισθωτή (βλ.και Χαρ. Παπαδάκη: Αγωγές Απόδοσης Μισθίου, Α΄
τομ., έκδ. 2006, παρ. 2722, 2727, 2732).
Αποδεικνύονται τα πιο κάτω: H δικαιοπάροχος των εφεσίβλητων Α.Χ ήταν
κυρία των πιο κάτω ακινήτων που συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα
:α)του υπό στοιχ. Κ1 καταστήματος του
ισογείου, εμβαδού 29,70 τ.μ. και β)της
υπό στοιχ. V-1 αποθήκης του υπογείου,
εμβαδού 24 τ.μ. που βρίσκονται στην Πάτρα επί της διασταύρωσης των οδών Κορίνθου αρ.261 και Αγίου Νικολάου αρ.40.
Τα εν λόγω ακίνητα αυτή εκμίσθωσε, δυνάμει του από 23-2-1998 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και παρέδωσε στους εκκαλούντες, προκειμένου
να χρησιμοποιηθούν ως κατάστημα πωλήσεως ψιλικών και ειδών νεωτερισμού,
αντί αρχικού μηνιαίου προκαταβαλλόμενου μισθώματος ύψους 111.500 δραχμές
(πλέον χαρτοσήμου). Το μίσθωμα αυτό
συμφωνήθηκε με τον όρο 3 του μισθωτηρίου να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο κατά ποσοστό 5% επί του καταβαλλόμενου κάθε φορά μισθώματος. Αφού
λοιπόν αναπροσαρμόσθηκε επανειλημμένως, ανέρχεται ήδη κατά την άσκηση
της αγωγής στα 540,21 ευρώ. Η μίσθωση
,ως εμπορική, υπάγεται στις διατάξεις του
Π.Δ. 34/1995. Η συμβατική διάρκεια της
μίσθωσης ορίστηκε με τον όρο 2 του συμφωνητικού εννεαετής και δη το χρονικό
διάστημα από 1-3-1998 έως 28-2-2007.
Με τον ίδιο δε όρο συμφωνήθηκε
υπέρ των μισθωτών (εκκαλούντων) δικαίωμα προαιρέσεως που έχει ως εξής
«οι μισθωτές έχουν το δικαίωμα, αν το
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επιθυμούν, μετά από μονομερή δήλωση
τους τρεις μήνες πριν τη λήξη της μισθώσεως, να παρατείνουν τη μίσθωση αυτή
για τέσσερα (4) χρόνια, οπότε αναγκαστικά θα παρατείνεται αυτή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα».
Εξάλλου αποδείχτηκε ότι η Α.Χ
απεβίωσε στην Πάτρα στις 5-10-2003, δυνάμει δε της με ημερομηνία 2-5-1972 ιδιόγραφης διαθήκης της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο
Πατρών, εγκατέστησε ως κληρονόμους
της τα εκκαλούντα σωματεία, καθώς και το
σωματείο «Οίκος Τυφλών», κατά ποσοστό
1/3 εξ αδιαιρέτου το καθένα, μεταξύ άλλων
και στα επίδικα μίσθια ακίνητα. Την κληρονομιά αυτή τα εκκαλούντα αποδέχτηκαν δυνάμει του υπ’ αριθ. 4989/9-11-2004
συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πατρών Χ.Ζ που καταχωρήθηκε νόμιμα στα
σχετικά φύλλα των βιβλίων του Κτηματολογικού Γραφείου Πατρών.
Έτσι τα εκκαλούντα σωματεία
ως κληρονόμοι της αρχικής εκμισθώτριας υπεισήλθαν νομίμως και στην επίδικη μισθωτική σχέση ως συνεκμισθωτές κατά ποσοστό 1/3 το καθένα (βλ.
και ΑΠ 671/2002 ΕλλΔνη 2003-768).
Την υπεισέλευση τους αυτή γνωστοποίησαν στους μισθωτές με την από
13-12-2004 εξώδικη δήλωση τους, η
οποία κοινοποιήθηκε στους τελευταίους την 21η-12-2004 (βλ. την υπ’ αριθ.
8464Γ΄/21-12-2004 έκθεση επιδόσεως
του δικαστικού επιμελητή Πατρών Α.Κ).
Οι εκκαλούντες τους αναγνώρισαν ως
συνεκμισθωτές και έκτοτε τους κατέβαλλαν το αναλογούν τμήμα του μηνιαίου μισθώματος.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι οι μισθωτές με την από 29-9-2006 μονομερή δήλωση τους που κοινοποιήθηκε στα
εφεσίβλητα σωματεία στις 4-10-2006
(βλ. την από 4-10-2006 επισημείωση
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του δικαστικού επιμελητή Πατρών Α.Κ σε
προσκομιζόμενο αντίγραφο της εν λόγω
δηλώσεως), άσκησαν το δικαίωμα προαιρέσεως που είχαν δυνάμει του προαναφερόμενου όρου 2 του μισθωτηρίου
και συγκεκριμένα το δικαίωμα παρατάσεως της επίδικης μίσθωσης κατά τέσσερα ακόμα έτη από τη συμβατική λήξη
της (28-2-2007), ήτοι μέχρι 28-2-2011.
Τα εφεσίβλητα σωματεία με την
υπό κρίση αγωγή τους, κατά τα άνω ζητούν να αναγνωριστεί ότι ο ως άνω όρος
της μίσθωσης είναι άκυρος, κατ’ άρθρο
179 ΑΚ, ως αντίθετος στα χρηστά ήθη, καθόσον δεσμεύει υπερβολικά την ελευθερία
των εκμισθωτών και ότι ο συμβατικός χρόνος της επίδικης μίσθωσης δεν παρατάθηκε συνεπεία της προαναφερόμενης μονομερούς δηλώσεως των μισθωτών.
Επ’ αυτού το Δικαστήριο τούτο κρίνει τα πιο κάτω: Κατά το άρθρο 5
παρ.1 του Π.Δ. 34/1995, όπως διαμορφώθηκε μετά την αντικατάσταση του με
το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 2741/1999, η
νόμιμη διάρκεια των μισθώσεων που
υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του εν λόγω προεδρικού διατάγματος είναι δωδεκαετής.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.8 του
ν.2741/1999 η ως άνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τις υφιστάμενες μισθώσεις, ήτοι
αυτές που έχουν καταρτισθεί πριν από την
ισχύ του νόμου τούτου (28-9-1999) και δεν
έχουν συμπληρώσει συνολικό χρόνο δώδεκα ετών (βλ.ΑΠ 1349/2006 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΕφΑθ 3558/2004 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ»).
Συνεπώς η επίδικη μίσθωση που
άρχισε την 1η-3-1998 έχει ήδη παραταθεί αναγκαστικά δυνάμει του νόμου μέχρι 28-2-2010, με αποτέλεσμα, μέχρι
την ως άνω ημερομηνία τουλάχιστον,
δεν μπορεί να γίνει λόγος για δέσμευση
της ελευθερίας των εκμισθωτών, αφού
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μέχρι τότε αυτοί, κατά τα αναφερόμενα
και πιο πάνω στη νομική σκέψη, δεν είχαν ελευθερία διαθέσεως του μισθίου. Η
άσκηση του επίδικου δικαιώματος προαιρέσεως των μισθωτών είχε ως αποτέλεσμα να παρατείνει τη μίσθωση για ένα
μόνο επιπλέον έτος, πέραν της νόμιμης
παράτασης. Η συμφωνία λοιπόν αυτή,
όσον αφορά την πρώτη άσκηση του εν
λόγω δικαιώματος, δεν κρίνεται ότι δεσμεύει την ελευθερία των εκμισθωτών
και μάλιστα υπέρμετρα.
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των
άρθρων 60 και 61 του ειρημένου Π.Δ.,
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 7
παρ. 14 και 15 του ν.2741/1999, προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωση που δεν ασκηθεί η σχετική περί αποδόσεως του μισθίου αγωγή, εντός εννέα
μηνών από τη λήξη της δωδεκαετίας, η
μίσθωση θεωρείται ότι έχει παραταθεί
για μία ακόμη τετραετία, μετά τη λήξη της
οποίας ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει
με αγωγή την απόδοση του μισθίου, χωρίς μάλιστα να υποχρεούται στην πληρωμή αποζημιώσεως για άϋλη εμπορική
αξία (βλ.ΑΠ 1349/2006 οπ.αν.).
Ενόψει και της ως άνω ρύθμισης
του νόμου περί εμπορικών μισθώσεων
που προβλέπει την υπό προϋποθέσεις
παράταση της εμπορικής μίσθωσης για
δεκαέξι συνολικά έτη, το Δικαστήριο κρίνει ότι ούτε και η για δεύτερη φορά άσκηση του δικαιώματος προαιρέσεως, δεσμεύει υπέρμετρα την ελευθερία των εκμισθωτών και συνεπώς δεν είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη.
Και τούτο γιατί η για δεύτερη φορά
άσκηση του εν λόγω δικαιώματος θα
οδηγήσει στην παράταση της μισθώσεως μέχρι 28-2-2015, ήτοι για δεκαεπτά
συνολικά χρόνια από την έναρξη της
που, ενόψει όσων εκτίθενται ανωτέρω,
δεν είναι υπερβολικό διάστημα για εμπο-
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ρική μίσθωση, ενόψει και της εκπεφρασμένης βούλησης της αρχικής εκμισθώτριας να συναινέσει προκαταβολικά στην
παράταση της επίδικης μίσθωσης υπέρ
των μισθωτών, με τους οποίους, ας σημειωθεί, διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις.
Η άσκηση όμως του ίδιου δικαιώματος για περαιτέρω διάστημα και μάλιστα για αόριστο περαιτέρω χρόνο, όπως
έχει συμφωνηθεί, κρίνεται ότι πράγματι
δεσμεύει υπερβολικά την ελευθερία των
εκμισθωτών, δεδομένου μάλιστα δεν συνδέεται με άλλα περιστατικά (όπως π.χ.
εκτεταμένες δαπάνες εκ μέρους των μισθωτών που πρέπει να αποσβεστούν).
Η εν λόγω λοιπόν συμφωνία, για το περαιτέρω όμως αυτό διάστημα κρίνεται ότι
είναι άκυρη, ως αντίθετη στα χρηστά ήθη,
σύμφωνα με τα άρθρα 179, 180 του ΑΚ.
Η ακυρότητα του μέρους αυτού
της συμφωνίας κρίνεται ότι δεν επιφέρει ακυρότητα ούτε ολόκληρου του όρου
που προβλέπει το δικαίωμα προαιρέσεως,
αλλά ούτε και της μισθωτικής συμφωνίας,
αφού είναι βέβαιο ότι τόσο ο εν λόγω όρος,
όσο και η μισθωτική σύμβαση θα καταρτίζονταν και χωρίς το άκυρο μέρος (άρθρ.
181ΑΚ). Η προσβαλλόμενη λοιπόν απόφαση που έκρινε ότι είναι ολικά άκυρος ο
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ως άνω όρος της μισθώσεως και ότι συνεπώς δεν επήλθε παράταση της μισθώσεως έως 28-2-2011, εσφαλμένα εφάρμοσε
το νόμο και έκρινε τα πράγματα.
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα πιο
πάνω και κατά παραδοχή εν μέρει του
πρώτου και δεύτερου λόγου έφεσης,
πρέπει να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη
απόφαση, να κρατηθεί η υπόθεση προς
ουσιαστική διερεύνηση και να εξεταστεί
η αγωγή επί της οποίας εκδόθηκε αυτή.
Στη συνέχεια το Δικαστήριο πρέπει να κάνει δεκτή εν μέρει την αγωγή και
να αναγνωριστεί ότι ο επίδικος όρος προαιρέσεως που περιέχεται στον όρο 2 του
από 23-2-1990 ιδιωτικού συμφωνητικού
μίσθωσης είναι εν μέρει άκυρος ως αντίθετος στα χρηστά ήθη, κατ’ άρθρο 179 του
ΑΚ, και δη κατά το μέρος του που αφορά
την τρίτη και εφεξής παράταση της μισθώσεως με μονομερή δήλωση των μισθωτών. Συνακόλουθα η άσκηση του εν λόγω
δικαιώματος που έγινε για πρώτη φορά
με την από 29-9-2006 μονομερή δήλωση
τους επέφερε παράταση της μισθώσεως
μέχρι 28-2-2011, κατά τα αναφερόμενα και
πιο πάνω, το σχετικό δε αίτημα της αγωγής περί του αντιθέτου, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο.

636/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Κόττας, Σπύρος Αργυριάδης).
Επαγγελματική μίσθωση. Χώροι που αποκλείονται από την προστασία του π.δ.
34/1995 Χώροι εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινόχρηστων χώρων, ζώνη λιμένα
κ.λ.π). Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ (Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ). Εκμίσθωση χώρου για κυλικείο που βρίσκεται εντός της ζώνης του λιμένος Πατρών δεν προστατεύεται από το
προεδρικό διάταγμα 34/1995. Περιστατικά.

Η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία με
την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πα-

τρών» με την παραπάνω αγωγή της εκθέτει ότι έχει εκμισθώσει στον εναγόμε-
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νο το περιγραφόμενο στην αγωγή ακίνητο που βρίσκεται εντός της ζώνης Λιμένος Πατρών και ότι η μίσθωση έληξε την
1-10-2003, λόγω παρόδου του συμφωνηθέντος χρόνου διάρκεια της. Ζητεί δε
να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της αποδώσει τη χρήση του μισθίου του ακινήτου.
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με
την εκκαλούμενη απόφαση δέχθηκε την
αγωγή και υποχρέωσε τον εναγόμενο να
αποδώσει στην ενάγουσα τη χρήση του
μισθίου. Την απόφαση αυτή προσβάλλει με την έφεση ο εναγόμενος παραπονούμενος για εσφαλμένη εφαρμογή του
νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων επιδιώκοντας την εξαφάνιση της και
την απόρριψη της αγωγής.
Κατά την παράγραφο 1 περ. ε΄ του
άρθρου 4 του π.δ. 34/1995, όπως αυτή
ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το
άρθρο 7 παράγραφος 1 του ν.2741/1999,
δεν υπάγονται στις διατάξεις του εν λόγω
προεδρικού διατάγματος «οι μισθώσεις
χώρων εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών, και εν
γένει κοινοχρήστων χώρων».
Με βάση τη διάταξη αυτή, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δημόσιους,
δημοτικούς ή κοινοτικούς κήπους, άλση
ή πλατείες και εν γένει σε κοινόχρηστους
χώρους, ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι καλυμμένοι ή ακάλυπτοι, διαμορφωμένοι ή αδιαμόρφωτοι, συνεπώς και τα
επ’ αυτών οικοδομήματα, είναι ανεπίδεκτα επαγγελματικής μίσθωσης και δεν
προστατεύονται από το σχετικό νόμο. Το
πρόσωπο του εκμισθωτή στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση είναι αδιάφορο, αρκεί ότι το μισθίο κείται σε ευρύτερο
κοινόχρηστο χώρο, δημόσιο, δημοτικό ή
κοινοτικό. Κοινόχρηστα πράγματα είναι τα
πράγματα, τα οποία είτε με νόμο είτε με
τη βούληση του ιδιοκτήτη και με την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων, έλα-
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βαν τον προορισμό της κοινής χρήσης,
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 § 1, 19 και 20 του
ν.2971/2001(ο οποίος αντικατέστησε τον
α.ν. 2344/1940 « Περί αιγιαλού και παραλίας») σε κάθε παράκτια περιοχή, όπου
κατά τις κείμενες διατάξεις συντρέχει λόγος δημιουργίας ή επέκτασης λιμένα, καθορίζεται έκταση ξηράς και θάλασσας,
συνεχής ή διακεκομμένη, στην οποία ο
αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα μπορεί να εκτελέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, τις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας περί λιμενικών ταμείων και στα πλαίσια ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, έργα που
απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της
εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής κίνησης και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα. Η έκταση αυτή καλείται ζώνη λιμένα και διακρίνεται σε χερσαία και θαλάσσια, της χερσαίας ζώνης αποτελούμενης
από τον, κατά τον ορισμό του άρθρου 1
του ίδιου νόμου «αιγιαλό» και τους αναγκαιούντες παραλιακούς χώρους.
Οι ως άνω χώροι και εν γένει τα κτήματα, τα περιλαμβανόμενα μέσα στη «ζώνη
του λιμένα» είναι της κατηγορίας των κοινοχρήστων δημοσίων κτημάτων και των οποίων η κυριότητα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, η χρήση όμως και η εκμετάλλευση αυτών για σκοπούς καθαρά λιμενικούς ανήκει στο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης
του λιμένος (ΑΠ 984/2005 Ελλ.Δνη 49, 489
ΕφΑθ 3151/2001 ΕπΔΠολυκ 2004, 329).
Αποδείχθηκαν τα παρακάτω
πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του
από 21-4-1983 συμφωνητικού μισθώσεως, η ενάγουσα, που αποτελούσε
τότε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Πατρών», το οποίο μετατράπηκε με το
ν. 2932/2001 σε ανώνυμη εταιρία με την
επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πατρών
Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο « Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.», εκμίσθωσε στον εναγόμενο ένα κτίριο, ευρισκόμενο στη δυτική πλευρά του Μόλου του Αγίου Νικολάου, εντός της ζώνης Λιμένος Πατρών, συνολικής εκτάσεως 225 τ.μ. μετά των βοηθητικών χώρων, συμπεριλαμβανομένου
και υπαιθρίου χώρου εκτάσεως 500 τ.μ.,
προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί ως
κυλικείο. Η διάρκεια της ανωτέρω μισθώσεως συμφωνήθηκε πενταετής και το μίσθωμα ορίστηκε σε 200.000 δραχμές.
Με την 1264/1991 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, η
οποία επικυρώθηκε με την 1163/1992
απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, ο εναγόμενος υποχρεώθηκε να αποδώσει το
μίσθιο στην ενάγουσα, δυνάμει όμως του
από 26-2-1993 ιδιωτικού συμφωνητικού
που υπεγράφη μεταξύ των διαδίκων, ήρθησαν οι συνέπειες της ως άνω καταγγελίας και τα συμβαλλόμενα στο ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό μέρη, συμφώνησαν την αναβίωση της καταγγελθείσας μισθώσεως, με τους όρους που
ίσχυαν στο αρχικό (από 21-4-1983) ιδιωτικό συμφωνητικό. Ο εναγόμενος στα
πλαίσια της αναβίωσης της επίδικης μισθωτικής σχέσης χρησιμοποίησε το μίσθιο μέχρι και τη λήξη της δωδεκαετούς
διάρκειας αυτής (21-4-1995), αλλά και
για το διάστημα τεσσάρων ετών μετά τη
λήξη της δωδεκαετίας, δεδομένου ότι
μετά τη λήξη της δωδεκαετούς διάρκειας
της μισθώσεως, η ενάγουσα δεν ζήτησε
εντός εννέα μηνών την απόδοση του μισθίου (άρθρο 61 περ. δ΄ π.δ. 34/1995).
Με την 5444/17-9-2002 συμβολαιογραφική πράξη παρατάσεως και λύσεως μισθώσεως, της συμβολαιογράφου
Πατρών Ε.Α-Π, οι διάδικοι έθεσαν ως κα-
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ταληκτική ημερομηνία της επίδικης συμβάσεως μισθώσεως την 1-10-2003, κατά
την οποία ο εναγόμενος (ή τρίτος που έλκει
δικαιώματα από αυτόν) ανέλαβε την υποχρέωση να αποδώσει ελεύθερη τη χρήση του μίσθιου άνευ καταγγελίας της ενάγουσας, αναπροσάρμοσαν δε το μηνιαίο
μίσθωμα για τον χρόνο μέχρι τη λύση της
συμβάσεως στο ποσό των 3.000 ευρώ…
Περαιτέρω προέκυψε ότι η ένδικη μίσθωση αφορά ακίνητο (κυλικείο) ευρισκόμενο εντός της ζώνης του λιμένος
Πατρών, δηλαδή εντός κοινόχρηστου
χώρου, του οποίου η χρήση και εκμετάλλευση ανήκει στην ενάγουσα (Ο.Λ.ΠΑ.
ΑΕ.), από τις 28-9-2001 και εφεξής που
άρχισε να ισχύει ο νόμος 2741/1999.
Συνεπώς η μίσθωση δεν υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 34/1995 (βλ.
αρθρ. 4 παρ.1 περ.ε΄ του π.δ. 34/1995)
και ως εκ τούτου δεν προστατεύεται από
τις διατάξεις του ανωτέρω διατάγματος.
Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, η εκκαλουμένη ορθά ερμήνευσε και
εφάρμοσε τις σχετικές διατάξεις και σχετικός (δεύτερος) λόγος της εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Για τον ίδιο λόγο, πρέπει να απορριφθούν και οι τέταρτος και πέμπτος λόγοι
της εφέσεως καθόσον αυτοί συνέχονται
με τον παραπάνω λόγο που εξετάστηκε,
ότι δηλαδή η ένδικη μίσθωση δεν έχει λήξει καθόσον είναι δωδεκαετής ως εμπορική μίσθωση υπαγόμενη στις διατάξεις του
π.δ. 34/1997 και ότι αφού καταρτίστηκε
νέα μίσθωση την 1-9-2002 για μία διετία,
αυτή θεωρείται ως νέα σύμβαση έχουσα
χρόνο αναγκαστικής διάρκειας όλων των
προστατευομένων μισθώσεων, δηλ. 12
έτη λήγουσα έτσι στις 31-8-2014, καθόσον όπως προεκτέθηκε, η μίσθωση αυτή
δεν είναι εμπορική και δεν προστατεύεται
από τις διατάξεις του εν λόγω π.δ., ρητά
εξαιρούμενη κατά το άρθρο 4 παρ.1 εδ. ε΄.
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11. δημοσιο δικαιο
64/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Ευτυχία Ζήση, Δημήτριος
Παπαδημητρίου, Χρήστος Σιαμαντάς, Ιάκωβος Μπαλτάς).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Καθορισμός της αποζημίωσης από το Μον. Πρωτοδικείο. Αν δεν ασκηθεί αίτηση ενώπιον του Εφετείου ή την αποδέχθηκαν αμφότεροι οι διάδικοι, η απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου αποτελεί εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης. Αν ασκηθεί αίτηση τότε καθορίζεται η δικαστική δαπάνη
ενιαίως από το Εφετείο και περιλαμβάνει τα γενόμενα για τη διεξαγωγή και παράσταση της δίκης απαραίτητα, την αμοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου για την παράσταση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου καθώς και για παράσταση ενώπιον του Εφετείου
και την αμοιβή του δικηγόρου που αναφέρεται σε ποσοστό 3% της αποζημίωσης για
τη σύνταξη της αυτοτελούς αιτήσεως ή ανταίτησης, καθώς και των προτάσεων ενώπιον του Εφετείου και σε ποσοστό 2% για την άσκηση ανταίτησης με τις προτάσεις.

Περαιτέρω από το άρθρο 18 § 4
του Ν. 2882/2001 συνάγεται ότι στην προκείμενη διαδικασία α) η δικαστική δαπάνη
βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζημίωση
και επιδικάζεται από το δικαστήριο με την
ίδια απόφαση, β) η εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις, γ)
το άρθρο 22 του ν. 3693/1957 δεν εφαρμόζεται, δ) η απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου, με την οποία καθορίζεται
η προσωρινή τιμή μονάδας, αποτελεί, ως
προς τη δικαστική δαπάνη, εκτελεστό τίτλο σε βάρος του υπόχρεου προς αποζημίωση, εάν και οι δύο διάδικοι αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή ή παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης και
ε) σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης
αίτησης, το Εφετείο αποφαίνεται ενιαίως,
τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας, όσο και για τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσ-

διορισμού της αποζημίωσης.
Κατά συνέπεια, στη διαδικασία του
προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού
της αποζημίωσης του απαλλοτριούμενου
ακινήτου σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και
20 του πιο πάνω νόμου, ένα είναι το αντικείμενο της δίκης, ο προσδιορισμός της
αποζημίωσης (προσωρινός ή οριστικός)
και επομένως μια αμοιβή του δικηγόρου
σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου αυτού της δίκης ορίζεται, σύμφωνα
και με τις διατάξεις των άρθρων 100§1,
114 § 5 του κώδικα Δικηγόρων.
Έτσι, σε περίπτωση εμπρόθεσμης
αίτησης για τον οριστικό προσδιορισμό
της αποζημίωσης στο Εφετείο, μετά τον
προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, η δικαστική δαπάνη περιλαμβάνει:
1) τα γενόμενα για τη διεξαγωγή και υπεράσπιση της δίκης έξοδα, που ήταν απαραίτητα (άρθρο 189 παρ. 1 ΚΠολΔ), 2) την
αμοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου για
την παράσταση του ενώπιον του Μονομε-

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
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λούς Πρωτοδικείου, καθώς και για την παράστασή του ενώπιον του Εφετείου (άρθρα 109 και 111 του Κώδικα περί Δικηγόρων) και 3) την αμοιβή του αυτού δικηγόρου που ανέρχεται ειδικότερα α) σε ποσοστό 3% της αποζημίωσης για τη σύνταξη
της αυτοτελούς αιτήσεως ή ανταιτήσεως,
καθώς και των προτάσεων ενώπιον του
Εφετείου και β) σε ποσοστό 2% αυτής για
την άσκηση ανταίτησης με τις προτάσεις ή
για τη σύνταξη απλώς προτάσεων του καθού (βλ. και ΑΠ 392/2007 ΧΡΙΔ 2008-424,
ΑΠ 1593/2003 ΕλλΔνη 2004-722, ΕφΑθ
160/2007 ΕλλΔνη 2008-529).
Περαιτέρω από τις διατάξεις των
άρθρων του Συντάγματος, 189 ΚΠολΔ και
100 επ. του Κώδικα περί Δικηγόρων, συνάγεται ότι η αμοιβή, την οποία καταβάλλει
ο δικαιούχος της αποζημιώσεως στο δικηγόρο του για τη σύνταξη αιτήσεως, ανταιτήσεως, κυρίας παρεμβάσεως ή προτάσεων, προκειμένου να επιτύχει τον προσδιορισμό και την είσπραξη της αποζημιώσεως, αποτελεί παρακολούθημα της αποζημιώσεως, προσαυξάνει το ποσό της, βαρύνει τον υπόχρεο αυτής και πρέπει να
επιδικάζεται σε βάρος του υπόχρεου και
να (έρχεται στο δικαιούχο, ώστε να μην
επέρχεται φαλκίδευση της πλήρους απο-

ζημιώσεως (βλ. ΑΠ Ολ. 17/2000).
Στην προκειμένη περίπτωση και
σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα δικαστικά έξοδα των δικαιούχων της αποζημίωσης παραστάντων καθών η αίτηση-ανταιτούντων, κατά το νόμιμο και βάσιμο αίτημα τους (άρθρο 191§2 ΚΠολΔ),
πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος Ελληνικού Δημοσίου που είναι
υπόχρεο προς αποζημίωση.
Πρέπει δε να καθοριστούν ενιαίως
τόσο για την ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου διαδικασία, όσο και για τον προσωρινό
καθορισμό της αποζημίωσης, και τα οποία
περιλαμβάνουν: α) την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου τους για την παράσταση αυτού, τόσο στη δίκη του προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης, όσο
και ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, με
τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή της λοιπά
έξοδα και β) την προσδιοριζόμενη ενιαίως
στις δύο δίκες αμοιβή του πληρεξούσιου
δικηγόρου τους για τη σύνταξη των προτάσεων ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, με τις οποίες ας σημειωθεί ασκήθηκαν
και οι ανταιτήσεις, σε ποσοστό 2% επί του
ποσού της οριστικής αποζημίωσης για την
απαλλοτρίωση, όπως αναφέρεται ειδικότερα στο διατακτικό.

77/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Φαίδωνας Κουλούρης, Μαριάνθη Νέγκα, Βασίλειος Αντωνόπουλος, Παναγιώτης Μεταξάς, Σπύρος Μπενετάτος, Άγγελος Αγγελόπουλος).
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Ακινήτου. Αντικείμενο της δίκης του καθορισμού αποζημιώσεως είναι η αποζημίωση στο σύνολο της, δηλαδή η χορήγηση αποζημιώσεως σε σχέση
με την αξία του απαλλοτριωθέντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με την απαλλοτρίωση και η δικαστική δαπάνη. Η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 2882/2001,
με την οποία περιορίζεται η αρμοδιότητα του Εφετείου μόνον στον οριστικό προσδιορισμό της αποζημιώσεως, είναι ανίσχυρη, αφού προσκρούει στο άρθρο 1 του Πρώτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Αν στα πλαίσια του οριστικού προσδιορισμού της
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αποζημιώσεως υποβληθεί αίτημα περί αναγνώρισης δικαιούχου, το Εφετείο είναι αρμόδιο να εξετάσει ενιαίως κατά τη διαδικασία αυτή :τη χορήγηση αποζημίωσης, την αναγνώριση δικαιούχων αυτής και το αίτημα περί της δικαστικής δαπάνης.

Κατά το άρθρο 20§1 του ν.
2882/2001 («Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων») «αρμόδιο να
προσδιορίσει οριστικά την αποζημίωση είναι το Εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου
βρίσκεται η απαλλοτριουμένη έκταση…».
Κατά την έννοια της διατάξεως
αυτής, ερμηνευομένης εν όψει της διατάξεως του άρθρου 17 παρ.2 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΔ,
αντικείμενο της δίκης του καθορισμού
αποζημιώσεως είναι η αποζημίωση εν
συνόλω λαμβανομένη, δηλαδή η χορήγηση αποζημιώσεως σε σχέση με την
αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου,
καθώς και 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 οριστικό προσδιορισμό της αποζημιώσεως, είναι ανίσχυρος, ως προσκρούων στην ανωτέρω διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
Επομένως, αν στα πλαίσια του
οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως υποβληθεί αίτημα περί αναγνωρίσεως δικαιούχου της αποζημίωσης του
απαλλοτριωθέντος ακινήτου, το Εφετείο
είναι αρμόδιο να εξετάσει ενιαίως κατά τη
διαδικασία αυτή: α) τη χορήγηση αποζημιώσεως σε σχέση με την αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου, β)την αναγνώριση δικαιούχων της αποζημίωσης και γ)
το αίτημα περί της δικαστικής δαπάνης
(ΟλΑΠ 10 και 11/2004). [βλ.ΑΠ 641/2004
και 642/2004 ΤΝΠ ΔΣΑ].

142/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κυριακή Αθανασιάδη, Τάκης Ανδρονόπουλος, Κωνσταντίνος
Λέων, Παρασκευή Σφαέλου).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προθεσμίες για άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής
μονάδας αποζημίωσης από το Εφετείο (10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Μον.Πρωτ και έξι μήνες από τη δημοσίευση της ίδιας απόφασης). Πρόκειται
για αποσβεστικές προθεσμίες και συνεπώς λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από το
δικαστήριο. Ελληνικό δημόσιο. Ουδεμία προθεσμία τρέχει σε βάρος του κατά τις θερινές διακοπές (1/7 έως 15/9). Οι ιδιώτες διάδικοι που αντιδικούν με το δημόσιο, νόμιμα
επικαλούνται την αναστολή της ίδιας προθεσμίας κατά τις δικαστικές διακοπές γιατί η
σχετική διάταξη για το δημόσιο μόνον (άρθρο 11 του Κωδ/Δ/τος της 26.6/10-7-1944)
είναι αντισυνταγματική και αντίθετη προς Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα ίδια ισχύουν και στους Δήμους και Κοινότητες. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 20 του ν.2882/2001
(Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσε-

ων ακινήτων) προκειμένου να καθοριστεί οριστική τιμή μονάδος αποζημιώ-
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σεως απαλλοτριωθέντος ακινήτου, κάθε
ενδιαφερόμενος δικαιούται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοση της
αποφάσεως του προσωρινού προσδιορισμού τιμής μονάδος και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών
από την έκδοση της αποφάσεως από το
μονομελές πρωτοδικείο, να ζητήσει από
το αρμόδιο προς τούτο εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριωθείσα έκταση ή το μεγαλύτερο αυτής
μέρος, με αίτηση του που κατατίθεται στη
γραμματεία του εφετείου, να καθοριστεί
οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως
(παρ.1 και 2). Οι προθεσμίες του άρθρου
20 παρ.2 του ν.2882/2001 είναι αποσβεστικές προθεσμίες του άρθρου 279 ΑΚ,
οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως κατ’ άρθρο 280
ΑΚ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
αυτή, τότε, σύμφωνα με την παράγραφο
4 του ιδίου άρθρου 20 του ν.2882/2001,
η αποζημίωση που προσδιορίστηκε προσωρινά καθίσταται οριστική για τον ενδιαφερόμενο που δεν άσκησε αίτηση.
Περαιτέρω η εξάμηνη ως άνω
προθεσμία τρέχει κατά τη διάρκεια των
δικαστικών διακοπών, δεν εφαρμόζεται
δε ως προς αυτήν η διάταξη του άρθρου
147 παρ.2 του ΚΠολΔ, σύμφωνα με την
οποία το χρονικό διάστημα από 1 έως 31
Αυγούστου δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες που καθορίζονται περιοριστικά
στη διάταξη αυτή, στις οποίες όμως δεν
περιλαμβάνεται και η ανωτέρω προθεσμία οριστικού προσδιορισμού αποζημιώσεως απαλλοτριούμενου ακινήτου,
εφόσον η σχετική αίτηση ενώπιον του
αρμοδίου εφετείου δεν αποτελεί ένδικο
μέσο κατά της αποφάσεως, με την οποία
καθορίστηκε η προσωρινή αποζημίωση.
Αλλά ούτε και ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως αυτής είναι δυνατή, γιατί,
όπως από αυτή προκύπτει, αυτή εφαρμό-
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ζεται προκειμένου περί ασκήσεως ένδικων
μέσων μόνο στις προθεσμίες που αρχίζουν
από την επίδοση της αποφάσεως και όχι σε
εκείνες που έχουν ως αφετηρία τη δημοσίευση αυτής (ΑΠ 929/1996 ΕλλΔνη 38.1055).
Αντίθετα, κατά το άρθρο 11 του
Κωδ.Δ/τος της 26.6/10.7.1944 «περί κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου», η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά
την εισαγωγή του ΚΠολΔ, σε όλες τις δίκες του Δημοσίου ουδεμία απολύτως προθεσμία τρέχει σε βάρος του κατά τη διάρκεια των δικαστικών δαπανών, ήτοι από
1-7 έως 15-9 κάθε έτους (άρθρ.11 παρ.2
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων), οι δε
αρξάμενες προθεσμίες αναστέλλονται.
Η καθιερούμενη με τη διάταξη αυτή
του άρθρου 11 του Κ.Δ. της 26.6/10.7.1944
αναστολή μόνον υπέρ του Δημοσίου, θεσπίζει αδικαιολογήτως άνιση και προνομιακή δικονομική μεταχείριση του Δημοσίου
σε σχέση προς του ιδιώτες διαδίκους, άρα
αντιβαίνει στο άρθρο 4 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος και στο άρθρο 6 παρ.1
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, η οποία έχει κυρωθεί με
το ν.δ. 53/1974 και έχει υπερνομοθετική
ισχύ (άρθρ.28 παρ.1 του Συντάγματος).
Προς άρση της ανισότητας αυτής επιβάλλεται να επεκταθεί η ως άνω
αναστολή και υπέρ των ιδιωτών διαδίκων, οι οποίοι, επομένως, όταν αντιδικούν προς το Δημόσιο, δικαιούνται επίσης κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών όμοια αναστολή προθεσμιών
(ΟλΑΠ 12/2002 ΕλλΔνη 43.693).
Εξάλλου από το συνδυασμό των
άρθρων 276 παρ.1 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
και 28 παρ.4 εδ. α΄ του ν.2579/1998, που
ορίζουν ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν
όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνόμια
που παρέχονται στο Δημόσιο (το πρώτο)
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και ότι οι διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΔ/
τος της 26.6/10. 7.1944 έχουν εφαρμογή και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (το δεύτερο) προκύπτει, ότι κατά τη
διάρκεια των δικαστικών διακοπών δεν
τρέχει και σε βάρος των Δήμων η εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 20 παρ.2 του
ν.2882/2001, προς άρση δε της ανισότητας αυτής επιβάλλεται να επεκταθεί η ως
άνω αναστολή και υπέρ των ιδιωτών διαδίκων, οι οποίοι, επομένως, όταν αντιδικούν
προς το Δήμο δικαιούνται επίσης κατά τη
διάρκεια των δικαστικών όμοια αναστολή
της άνω προθεσμίας (ΑΠ 328/2005 ΕλλΔνη 328/2005 ΕλλΔνη 47.1438, ΕφΠατρ.
236/1995 ΕλλΔνη 37.1617).
Στην προκειμένη περίπτωση, η
504/2006 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Πατρών, που προσδιόρισε την προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου,
δημοσιεύθηκε, όπως από αυτήν προκύ-

πτει, στις 4.8.2006, η δε από 2.1.2007
ένδικη αίτηση των αιτούντων (που είχαν
λάβει μέρος στην ενώπιον του ανωτέρω
Δικαστηρίου δίκη και δεν τους είχε επιδοθεί η άνω απόφαση) κατατέθηκε στη
Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου στις
27.2.2007 ήτοι μετά τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας από τη δημοσίευση της
προαναφερόμενης 504/2006 απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
Ενόψει δε ότι η παραπάνω εξάμηνη προθεσμία τρέχει και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (1-31 Αυγούστου) και δεν εφαρμόζεται η διάταξη
του άρθρου 147 παρ.2 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη,
η ένδικη αίτηση ασκήθηκε εκπρόθεσμα
και, συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ως
απαράδεκτη και να καταδικαστούν οι αιτούντες στα δικαστικά έξοδα των καθών
η αίτηση (άρθρα 176ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

300/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Τσάκνης, Φώτιος Στρανομίτης).
Δήμος. Συμφωνία με ιδιώτη επισκευής αυτοκινήτου του και άρνησή του να καταβάλει
την αμοιβή του επισκευαστή. Πρόκειται περί διαφοράς ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται
στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.

Η αγωγή με το προαναφερόμενο
περιεχόμενο, εισάγει σύμφωνα με την
ως άνω νομική σκέψη διαφορά ιδιωτικού δικαίου, δεδομένου ότι η σύμβαση
μισθώσεως έργου-επισκευής αυτοκινήτου που ανήκε στην ιδιωτική περιουσία
του εναγομένου Δήμου, από την οποία
απορρέει η ένδικη διαφορά ρυθμίζεται
από το ιδιωτικό δίκαιο και δεν περιλαμβάνει όρους που επέτρεπαν στον εναγόμενο Δήμο μονομερείς επεμβάσεις σε

αυτήν, ούτε διέπεται από εξαιρετικό υπέρ
αυτού νομοθετικό καθεστώς.
Εξάλλου η αξίωση προς απόδοση της ωφελείας λόγω αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι ιδιωτική διαφορά
(ΕφΠατρ. 325/2004 Αχ.Νομ. 2005.550).
Επομένως η ένδικη διαφορά που προέρχεται από σχέση ιδιωτικού δικαίου υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, όπου ορθά έχει εισαχθεί
(άρθρ. 1 ΚΠολΔ) και είναι απορριπτέος
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ως μη νόμιμος ο σχετικός λόγος έφεσης
που προβάλει ο εναγόμενος Δήμος περί
ελλείψεως δικαιοδοσίας των πολιτικών
δικαστηρίων (άρθρ.2ΚΠολΔ).
Συνεπώς η αγωγή, για το αντικεί-

μενο της οποίας καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ
τρίτων προσαυξήσεις, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.

370/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Μαράτος, Θάνος Αμπατζής).
Επίταξη (άρθρο 18 παρ. 3 και 5 του Συντάγματος). Νόμοι που τη ρυθμίζουν. Περιπτώσεις επίταξης για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων και μεγάλων δημόσιων έργων εθνικού επιπέδου. Η επίταξη αποτελεί αναγκαστική μίσθωση. Έτσι ο κύριος του
πράγματος που έχει επιταχθεί (κύριος ακινήτου), παραχωρεί σ’ αυτόν υπέρ του οποίου γίνεται η επίταξη (μισθωτής) την χρήση του έναντι καταβολής σ’αυτόν αποζημίωσης (μισθώματος) όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε και για τη θεραπεία της οποίας έχει επιβληθεί η επίταξη. Η επίταξη διαφέρει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση γιατί αυτή (η επίταξη) περιορίζεται στην προσωρινή αφαίρεση της
χρήσης του πράγματος. Ο καθού η επίταξη εξακολουθεί να έχει την κυριότητα και τη
νομή, ενώ την κατοχή αποκτά η διοίκηση ή ο υπερού επίταξη. Νομική και κανονιστική
διοικητική πράξη. Ατομική διοικητική πράξη μη δημοσιευτέα επιφέρει αποτελέσματα
έναντι εκείνου τον οποίο αφορά μόνο από την κοινοποίησή της προς αυτόν ή τουλάχιστον από την γνώση του. Περιστατικά.

Με το άρθρο 18 παρ.3 και 5 του
Συντάγματος προβλέπεται το μέτρο της
επίταξης και το μέτρο της προσωρινής
στέρησης της χρήσης και κάρπωσης της
ιδιοκτησίας ως εναλλακτική μορφή του
περιορισμού της ιδιοκτησίας, ελάσσονος
επάχθειας σε σχέση με την απαλλοτρίωση. Τα σχετικά με την επίταξη ρυθμίζονται από διαφόρους νόμους.
Έτσι με το άρθρο 6 παρ. 20 εδ.
α΄ του ν.2052/1995, ορίστηκε ότι: «Για
τα έργα διαπλατύνσεων οδών ή μεγάλων κυκλοφοριακών αρτηριών (αυτοκινητοδρόμων), καθώς και κυκλοφοριακών κόμβων…τα οποία χρηματοδοτούνται και από κοινοτικά προγράμματα περιορισμένου χρόνου και εφόσον έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση για την απόκτηση

των αναγκαίων εκτάσεων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 5 του ν.1838/1951 προς
εκτέλεση των έργων μέχρι τη συντέλεση
της απαλλοτρίωσης».
Οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου
6 του ν. 2052/1992 καταργήθηκαν με το
άρθρο 7Α παρ.8 του κυρωθέντος με το
άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και στη συνέχεια επανήλθαν σε ισχύ
με το άρθρο 38 παρ.1 του ν.3016/2002.
Περαιτέρω με το άρθρο 8 παρ.2 του
ν.2576/1998 ορίστηκε ότι ανωτέρω διατάξεις περί επιτάξεων χώρων για την
εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων, έχουν
ανάλογη εφαρμογή και για την εκτέλεση
όλων των άλλων μεγάλων δημοσίων έρ-
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γων εθνικού επιπέδου, για τα οποία συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις των
διατάξεων αυτών.
Εξάλλου στο άρθρο 5 παρ.2 και
3 του ν.1838/1951 ορίζεται ότι: «2.Επιτρέπεται η επίταξις υπό του Υπουργού
Δημοσίων Έργων ή πραγμάτων αμέσως
αναγκαιούντων εις την εκτέλεσιν των έργων υπό όρους και αποζημιώσεις κανονιζομένους και εγκρινομένους υπό του
Υπουργού μετά γνώμην του κατά το άρθρο 3 Συμβουλίου. 3. Εν ταις περιπτώσεσιν επιτάξεων η αποζημίωσις καταβάλλεται αμέσως, επιτρεπομένης της
περαιτέρω διεκδικήσεως δια της δικαστικής οδού κατά τας κειμένας διατάξεις..».
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι επίταξη είναι η με αναγκαστικές διατάξεις στέρηση χρήσης κάποιου
πράγματος από τον κύριο του, έναντι
αποζημίωσης, για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για τη θεραπεία
άμεσης κοινωνικής ανάγκης, που μπορεί
να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και
υγεία. Η επίταξη αποτελεί αναγκαστική
μίσθωση, διότι με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου δημιουργείται από την πολιτεία σχέση μίσθωσης πράγματος. Έτσι
ο κύριος του πράγματος που έχει επιταχθεί, κυρίως ακινήτου (εκμισθωτής) παραχωρεί σε αυτόν υπέρ του οποίου γίνεται η επίταξη (μισθωτή) τη χρήση του
έναντι καταβολής σε αυτόν αποζημίωσης (μισθώματος) όσο χρόνο διαρκεί η
κατάσταση που δημιουργήθηκε και για
την θεραπεία της οποίας έχει επιβληθεί
η επίταξη.
Η επίταξη διαφέρει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση γιατί, ενώ η τελευταία επιφέρει διαρκή στέρηση της
χρήσης του πράγματος και μετάθεση της
κυριότητας του σε άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, η επίταξη περιορίζεται στην
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προσωρινή αφαίρεση της χρήσης του
πράγματος. Ο καθού η επίταξη εξακολουθεί να έχει την κυριότητα και τη νομή,
ενώ την κατοχή αποκτά η διοίκηση ή ο
υπέρου η επίταξη (βλ.Κ.Παπαδόπουλου
«Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου» σ.60).
Η επίταξη διέπεται κατ’ αρχήν
από τις διατάξεις των ειδικών νόμων
και συμπληρωματικά από τις διατάξεις
περί μίσθωσης, εφόσον συμβιβάζονται
με την ιδιαίτερη φύση της επίταξης. Έτσι
σε περίπτωση επίταξης ο μισθωτής από
τον οποίο αφαιρείται η χρήση του μισθίου, έχει δικαίωμα να μην πληρώσει μίσθωμα (άρθρο 576 ΑΚ, σε συνδυασμό
με άρθρο 583 ΑΚ) και επίσης να καταγγείλει τη μίσθωση από τον οποίο αφαιρείται η χρήση του μισθίου, έχει δικαίωμα να μην πληρώσει μίσθωμα (άρθρο
576 ΑΚ, σε συνδυασμό με άρθρο 583
ΑΚ) και επίσης να καταγγείλει τη μίσθωση και να τη λύσει, διότι του αφαιρέθηκε
η χρήση (Χ.Παπαδάκη «Αγωγές απόδοσης μισθίου» αρ. 2247 επ.).
Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 και 19 του ν.
2690/1999 «Κώδικας διοικητικής διαδικασίας»: «Η ατομική διοικητική πράξη
τελειούται με την υπογραφή και τη χρονολόγηση της, ή τη δημοσίευση της αν
είναι δημοσιευτέα κατά νόμο. Η κανονιστική διοικητική πράξη τελειούται με
τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται ειδικός τρόπος δημοσίευσης», ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του
ίδιου ως άνω νόμου: «Η ατομική διοικητική πράξη κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά. Με την επιφύλαξη των τυχόν οριζομένων σε ειδικές διατάξεις, η κοινοποίηση γίνεται με κάθε
πρόσφορον τρόπο».
Από τις άνω διατάξεις προκύπτει
ότι ατομική διοικητική πράξη που κατά
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νόμο δεν δημοσιεύεται, δεν επιφέρει τα
έννομα αποτελέσματα της έναντι εκείνου τον οποίο αφορά, παρά μόνον από
την κοινοποίηση της προς αυτόν ή τουλάχιστον από την γνώση του. Ο κανόνας
αυτός που, χωρίς να καθιστά την κοινοποίηση συστατικό στοιχείο της πράξης,
επιβάλλεται από την αρχή της φανερής
δράσης της διοίκησης, έχει ως συνέπεια
τέτοια πράξη να μην επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της έναντι του καλόπιστου διοικούμενου αν δεν του κοινοποιηθεί ή, τουλάχιστον, αν δεν περιέλθει αποδεδειγμένα σε γνώση του (ΣτΕ
858/2002 δημοσ. ΝΟΜΟΣ).
Αποδεικνύονται, κατά την κρίση του δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι είναι συγκύριοι κατά 4/16 εξ αδιαιρέτου η πρώτη και
3/16 εξ αδιαιρέτου καθένας από τους λοιπούς, ενός αγροτεμαχίου έκτασης 5.100
τ.μ., μετά οικίσκου 50 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Ράχη» του Δ.Δ. Κριθαρακίων του Δήμου Φαρρών Αχαΐας. Δυνάμει του από 8-2-2006 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης που καταρτίστηκε
στην Πάτρα, οι ενάγοντες εκμίσθωσαν
το άνω ακίνητο τους στην εναγόμενη
και ήδη εκκαλούσα, για χρονικό διάστημα τριών μηνών, δηλαδή από 9-2-2006
έως 9-5-2006, οπότε υπολογιζόταν να
γίνει η επίταξη του, προκειμένου να το
χρησιμοποιήσει αυτή ως εργοτάξιο της
για την κατασκευή του φράγματος Πείρου-Παραπείρου, που ως ανάδοχος είχε
αναλάβει και γενικότερα για τις ανάγκες
των έργων της. Το μίσθωμα για όλο το
ως άνω χρονικό διάστημα συμφωνήθηκε στο ποσό των 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τελών χαρτοσήμου
και έπρεπε να καταβάλλεται τις πρώτες
τρεις ημέρες του μισθωτικού τριμήνου.
Με το ίδιο ως άνω ιδιωτικό συμφωνη-
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τικό συμφώνησαν ακόμη οι διάδικοι ότι
στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η εναγόμενη παραμείνει στο μίσθιο ακίνητο και μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, θα συνεχίσει αυτή να καταβάλει το ίδιο ποσό μισθώματος ανά τρίμηνο.
Με την υπ’ αριθμ. 1031286/0010/74-2005 ΚΥΑ κηρύχτηκε η απαλλοτρίωση εκτάσεων στην περιοχή κατασκευής του άνω έργου και με την υπ’ αριθμ.
Δ12/0.33986/ 14-3-2006 απόφαση
του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η επίταξη για ένα έτος, σύμφωνα με
τις διατάξεις του α.ν. 1838/1951, του ν.
2052/1992 και του ν.2576/1998, έκτασης
2.892.328, 80 τ.μ., για την κατασκευή του
φράγματος Αστερίου και αγωγού προσαγωγής από Πείρο προς Παραπείρο
στην περιοχή του Δήμου Φαρρών στο
Ν. Αχαΐας, όπως η έκταση αυτή απεικονίζεται στο κτηματολόγιο που συνοδεύει την κήρυξη απαλλοτρίωσης.
Η επίταξη έγινε, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην απόφαση αυτή, γιατί η παραπάνω έκταση, που κηρύχθηκε
προς απαλλοτρίωση, έπρεπε να αποδοθεί ελεύθερη άμεσα στην ανάδοχο του
προαναφερομένου έργου, δηλαδή στην
εναγόμενη. Στην άνω έκταση περιλαμβάνεται και το μίσθιο ακίνητο.
Στη συνέχεια με την υπ’αριθμ.
Δ12/0/39583/28-6-2007 απόφαση του
Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η παράταση της επίταξης της ίδιας ως άνω
έκτασης από 15-3-2007 έως 15-3-2008,
η οποία παράταση έγινε, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στην απόφαση αυτή,
γιατί κρίθηκε εξαιρετικά απαραίτητη για
την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου, καθόσον έπρεπε να
αποδοθούν ελεύθερες άμεσα οι προς
απαλλοτρίωση εκτάσεις στην ανάδοχο
του προαναφερομένου έργου, δηλαδή
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στην εναγόμενη.
Επομένως η εναγόμενη, η οποία
λόγω της επίταξης του μισθίου ακινήτου
εμποδίστηκε να κάνει χρήση αυτού δυνάμει της συμβατικής σχέσης της μίσθωσης, απαλλάσσεται, σύμφωνα με όσα
προαναφέρθηκαν, από την υποχρέωση
να καταβάλει στους ενάγοντες μισθώματα για το χρονικό διάστημα από το Μάιο
του έτους 2006 έως τον Ιούλιο του έτους
2007, τα οποία ζητούν αυτοί με την ένδικη αγωγή. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι
δεν γνώριζαν ότι είχε γίνει επίταξη του
ακινήτου τους, καθόσον ουδέποτε τους
κοινοποιήθηκε η άνω πρώτη απόφαση
περί επίταξης και επομένως εξακολουθεί
η υποχρέωση της εναγόμενης να καταβάλει μίσθωμα και μετά την 9η -5-2006,
μετά την οποία συνεχίζει να παραμένει
στο μίσθιο ακίνητο. Πλην όμως ουδόλως
αποδείχτηκε ότι οι ενάγοντες δεν γνώριζαν ότι είχε λάβει χώρα επίταξη. Ειδικότερα οι ενάγοντες είχαν κατ’αρχήν γνώση ότι επίκειται η επίταξη του ακινήτου
τους και γι’αυτό άλλωστε με το άνω ιδιωτικό συμφωνητικό συμφώνησαν με την
εναγόμενη ότι η μίσθωση θα διαρκέσει
έως 9-5-2006, οπότε υπολογίζεται ότι θα
γίνει επίταξη.
Μετά την πάροδο του χρονικού
αυτού διαστήματος οπωσδήποτε έλαβαν γνώση ότι εκδόθηκε απόφαση περί
επίταξης του ακινήτου τους. Τούτο συνάγεται από το υπ’αριθμ. πρωτ. 203/15-22008 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
δημ.έργων, οδικών σηράγγων και υπογείων έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο
η πρώτη ενάγουσα, φερόμενη στους κτηματολογικούς πίνακες φράγματος Αστερίου και αγωγού προσαγωγής από Πεί-
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ρο προς Παραπείρο ως ιδιοκτήτρια των
ιδιοκτησιών του κτηματολογίου με αριθμούς 16, 18 και 19 αρνήθηκε να παραλάβει την επίταξη που της δόθηκε για τις
ιδιοκτησίες της για το χρονικό διάστημα
από 15-3-2006 έως 15-3-2007 και από
15-3-2007 έως 15-3-2008 και από το υπ’
αριθμ. πρωτ. 428/27-3-2008 έγγραφο
της ίδιας υπηρεσίας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι από τους φερόμενους στους
πίνακες επίταξης που αφορούν την κατασκευή του φράγματος Αστερίου, όταν
κλήθηκαν δέχτηκαν την επίταξη για τις
ιδιοκτησίες τους και προσήλθαν και πήραν την αποζημίωση τους όλοι οι άλλοι,
πλην της πρώτης ενάγουσας, φερόμενης
ιδιοκτήτριας των ιδιοκτησιών με αριθμ.
κτημ. 16, 18 και 19, η οποία ειδοποιήθηκε και δεν προσήλθε και του Π.Σ, ο οποίος είναι κάτοικος εξωτερικού.
Επομένως, αφού οι ενάγοντες
έλαβαν γνώση της απόφασης περί επίταξης του ακινήτου τους, η απόφαση
επέφερε, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη, έννομες συνέπειες και γι’αυτούς.
Εξάλλου η παραμονή της εναγόμενης στο άνω ακίνητο των εναγόντων
μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου
της μίσθωσης, έγινε δυνάμει της επίταξης και όχι της μίσθωσης. Σύμφωνα με
όλα τα ανωτέρω πρέπει ν’ απορριφθεί η
υπό κρίση αγωγή ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της εναγόμενης και των δύο βαθμών
δικαιοδοσίας σε βάρος των εναγόντων,
λόγω της ήττας τους (άρθρα 176, 183
και 191 παρ.2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
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430/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ Ευτυχία Τσούντου,
Νικόλαος Μασούρας, Μαρία Τζεφριού).
Βοσκήσιμες γαίες των νομών Ακαρνανίας και Αιτωλίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος και
των περιοχών Λεβαδείας και Θηβών. Παραχωρούνται με το ν. ΚΘ΄/1864 στην κατά
παράκληση κατοχή των δήμων που στην περιοχή τους βρίσκονται, για να ενοικιάζονται
με δημοπρασία προς όφελος «και των οικείων επαρχιών». Μετά ταύτα παραχωρήθηκαν
κατά κυριότητα και νομή στην κοινότητα στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι
βοσκήσιμες γαίες (β.δ. από 17-4/31.7.1936. Τελικά οι βοσκήσιμες γαίες ανήκουν κατά
κυριότητα στην οικεία κοινότητα και στο δημόσιο ανήκουν κατά κυριότητα και νομή
τα δάση. Σειρά νομοθετημάτων για την τύχη των βοσκήσιμων γαιών επί των οποίων
χωρεί και έκτακτη χρησικτησία αν η τριακονταετία έχει συμπληρωθεί μέχρι 15/9/1915.

Κατά το άρθρο 2 του νόμου
ΚΘ΄/1864 «περί βοσκησίμων γαιών»,
«οι κατά τους νόμους Ακαρνανίας και Αιτωλίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος και τας
επαρχίας Λεβαδείας και Θηβών εθνικοί
βοσκήσιμοι τόποι παραχωρούνται εις
την κατά παράκλησιν κατοχήν των δήμων, εν τη περιφέρεια των οποίων κείνται, θέλουσι δε ενοικιάζεσθαι δια δημοπρασίας προς όφελος και των οικείων επαρχιών».
Περαιτέρω, στο εδάφιο δ΄ του
άρθρου 12 του νόμου ΔΝΖ/1912, όπως
τούτο διατυπώθηκε τελικά στο από
17.4/31.7.1936 β.δ/μα «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον της περί δήμων και κοινοτήτων νομοθεσίας» ορίζονται τα ακόλουθα: «Παραχωρούνται εις
την κυριότητα και νομήν εκάστης κοινότητος οι εντός των ορίων της περιφερείας της περιλαμβανόμενοι εθνικοί βοσκήσιμοι τόποι, ως καθωρίσθησαν τα όρια
ταύτα κατά τα προς εφαρμογήν του νόμου ΚΘ΄ της 31 Ιανουαρίου /18 Φεβρουαρίου 1864 «περί βοσκησίμων γαιών»,
του από 9/11 Ιανουαρίου 1878 β.δ., του

από 19/20 Μαρτίου 1882 νόμου και του
νόμου ΑΡΠ της 18.4/4.5.1864 συνταχθέντα πρώτα πρωτόκολλα των αρμοδίων
επιτροπών και τα επί τη βάσει τούτων
κατηρτισμένα τοπογραφικά διαγράμματα, εφ’ όσον τοιαύτα υπάρχωσιν».
Στο εδάφιο ε΄ του αυτού ως άνω
άρθρου ορίζεται ότι : Κατά το προηγούμενον εδάφιον, εις την νομήν εκάστης
κοινότητος, ανηκούσης τους διεπόμενους υπό του νόμου ΚΘ΄ της 31 Ιανουαρίου 1864 νομούς, παραχωρούνται ου
μόνον οι εις την κατά παράκλησιν νομήν
τους ανήκοντες, αλλά πάντες οι εντός
των ορίων της περιφερείας της περιλαμβανόμενοι εθνικοί βοσκήσιμοι τόποι
πάσης κατηγορίας και γαΐαι, συμπεριλαμβανομένων και των εξηρημένων διανομής, πλην των εν των εβδόμω εδαφίω του παρόντος άρθρου ειδικώς εξαιρουμένων».
Στο εν λόγω δε ζ΄ εδάφιο ορίζεται ότι «το Δημόσιον διατηρεί τα προ της
ισχύος του νόμου ΔΝΖ΄/1912 ανήκοντα
αυτώ δικαιώματα κυριότητος και νομής
επί των εντός των εθνικών βοσκησίμων
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τούτων τόπων περιλαμβανομένων εθνικών δασών, πλην των εξ αγριελαιών
αποτελουμένων, καθοριζομένων προς
τούτο δια διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού
και επί τη αιτήσει του οικείου δημοτικού
ή κοινοτικού συμβουλίου».
Από το συνδυασμό όλων των πιο
πάνω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι
οι εθνικοί βοσκήσιμοι τόποι που βρίσκονταν στους νομούς Ακαρνανίας και Αιτωλίας Φθιώτιδος και Φωκίδος και στις
επαρχίες Λεβαδείας και Θηβών, παραχωρήθηκαν αρχικά μεν με το νόμο
ΚΘ΄/1864 στην κατά παράκληση κατοχή των δήμων, από της ενάρξεως δε της
ισχύος του νόμου ΔΝΖ΄/1912 και ανεξάρτητα από το αν είχαν συνταχθεί γι’αυτούς
τοπογραφικά διαγράμματα και πρωτόκολλα, τα ακίνητα αυτά παραχωρήθηκαν στην κυριότητα και νομή των κοινοτήτων, μέσα στα διοικητικά όρια των
οποίων περιελαμβάνοντο, ενώ το Δημόσιο διατήρησε την κυριότητα και νομή
μόνον των εθνικών δασών, εφόσον τέτοια υπήρχαν μέσα στους παραχωρούμενους βοσκήσιμους τόπους.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 1 του
νόμου ΑΧΝ/1888 «περί διακρίσεως και
οριοθεσίας των δασών», το οποίο περιλήφθηκε στο άρθρο 57 του ν.3077/1924
«περί δασικού κωδικός», δάσος είναι
«πάσα έκτασις εδάφους εν όλω ή εν μέρει υπό αγρίων ξηλωδών φυτών οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας καλυπτόμενη και προς παραγωγήν ξυλείας ή και
άλλων προϊόντων προωρισμένη», ενώ
περαιτέρω ως «δασικά εδάφη» χαρακτηρίζονται «αι εντός των δασών ασκεπείς
εκτάσεις αι ασκεπείς κορυφαί των ορέων
και αι πλευραί αυτών αι έχουσαι κλιτύν
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κατωφερεστέραν των 36 τοις εκατόν».
Οι εν λόγω ορισμοί δεν αφίστανται εκείνων του άρθρου 45 παρ.1
και 2 του μεταγενέστερου ν.δ. της
11/11.5.1929 «περί δασικού κωδικός»,
που κυρώθηκε με τον ν. 4173/1929. Εξ
άλλου, κατά την παράγραφο 3 του ίδιου
άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του α.ν. της 3/3.6.1935 (ο οποίος
αναδημοσιεύθηκε την 22.6.1935), «ως
δασικαί εκτάσεις, δασικοί βοσκότοποι
ή δασικαί βοσκαί χαρακτηρίζονται εκτάσεις καλυπτόμενοι υπό αραιάς και πενιχράς βλαστήσεως, κυρίως της ζώνης
των αειθαλών πλατύφυλλων, των οποίων η δασική εκμετάλλευσις εις τον αρμόζοντα περιτροπικόν χρόνον, λόγω
δυσμένειας φυσικών παραγόντων ή είδους βλαστήσεως θεωρείται οικονομικώς ασύμφορος».
Με τη τελευταία αυτή διάταξη εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια των
«δασικών εκτάσεων ή δασικών βοσκοτόπων ή δασικών βοσκών», ως ειδική
κατηγορία της δασικής ιδιοκτησίας, η
οποία διατηρήθηκε και υπό την ισχύ του
άρθρου 1 παρ.2 του ήδη ισχύοντος δασικού κώδικος (ν.δ. 86/1969).
Τέλος είναι δυνατή η κτήση κυριότητας βοσκήσιμων τόπων εθνικών ή μη
από κοινότητα με έκτακτη χρησικτησία,
αν αυτή είτε ως ανοργάνωτη με το σύνολο των κατοίκων της είτε ως οργανωμένη, νεμόταν με διάνοια κυρίου και καλή
πίστη επί μία τριαντακονταετία, η οποία
προκειμένου για εθνικούς βοσκοτόπους,
έπρεπε να είχε συμπληρωθεί μέχρι και
τις 12.9.1915 αφού μεταγενέστερα δεν
επιτρέπεται χρησικτησία επ αυτών (Εφ.
Πατρ. 686/1999 προσκομιζόμενη).
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605/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών)
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας Παπαγιαννόπουλος
Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αναστάσιος Παπαϊωάννου, Ιωάννης Μιμμής,
Αριστείδης Φατούρος).
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση. Ανάκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2882/2001.
Αρμοδιότητες του τριμελούς διοικητικού Πρωτοδικείου της περιοχής. Παρέλευση εύλογου χρόνου και μη συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Αντίκειται στο άρθρο 17 του Συντάγματος (ν.2190/2002) και ακυρώνεται. Διαδικασία.

O ισχύων νόμος περί Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Ν. 2882/2001) διακρίνει την ανάκληση της απαλλοτρίωσης
σε αυτή που δεν συντελέστηκε (άρθρο 11)
‚ κατά υποχρέωση από τη συνταγματική
διάταξη του άρθρου 17 παρ.4 εδ. δ΄ και
αυτή που συντελέσθηκε (άρθρο 12). Ο
ν. 2882/2001 διακρίνει δύο περιπτώσεις
ανάκλησης, την αυτοδίκαιη (του άρθρου
11 παρ.3) και τη μη αυτοδίκαιη ανάκληση
(των άρθρων 11 παρ.2 και 12).
Με το άρθρο 11 παρ.2 του ως
άνω νόμου, η παράλειψη δικαστικού καθορισμού της αποζημίωσης για τέσσερα
έτη, παρέχει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη
να ζητήσει την ανάκληση, με αίτησή του
προς την Αρχή που κήρυξε την Απαλλοτρίωση, εντός ενός έτους από την παρέλευση της προθεσμίας, η οποία (Αρχή)
με πράξη της υποχρεωτικά ανακαλεί την
Απαλλοτρίωση. Η ανάκληση στην περίπτωση αυτή είναι μη αυτοδίκαιη. Σύμφωνα δε με το άρθρο 11 παρ.3 εδ. α του
ίδιου ως άνω Νόμου, η απαλλοτρίωση
αίρεται αυτοδικαίως, εάν δεν συντελεστεί
μέσα σε ενάμισυ έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και στην περίπτωση του απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής, από τη δημοσίευση της σχε-

τικής απόφασης, η αρμόδια δε Αρχή για
την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(άρθρο 11 παρ.3 εδ. β΄ Ν. 2882/2001).
Εξάλλου, με τη διαχρονικού δικαίου διάταξη του άρθρου 29 παρ.2 του ν.
2882/2001 «Απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν από 1ης Φεβρουαρίου 1971 και
εφεξής» διέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος από το σημείο στο οποίο βρίσκονται κατά την έναρξη της ισχύος αυτού. Εξαιρούνται τα θέματα εκείνα για τα
οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει κοινοποιηθεί εισαγωγικό δικόγραφο της σχετικής δίκης ενώπιον του
αρμοδίου Δικαστηρίου, ή έχει εκδοθεί
σχετική διοικητική πράξη, ως προς τα
οποία εφαρμόζονται μόνον οι διαδικαστικές διατάξεις του παρόντος».
Από τις παραπάνω διατάξεις, σε
συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11
παρ. 4 του Ν. 2882/2001, κατά την οποία
εάν περάσουν άπρακτες σι προθεσμίες
των παρ.2 και 3 του ίδιου άρθρου περί
ανάκλησης και άρσης μη συντελεσμένης
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, κάθε εν-
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διαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο την έκδοση δικαστικής απόφασης, με την οποία
να βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη ή υποχρεωτικώς επελθούσα άρση της απαλλοτρίωσης ‚ προκύπτει ότι όσες απαλλοτριώσεις υπάγονται, κατά τις παραπάνω διακρίσεις, στο Ν. 2882/2001, η ανάκληση ή
η άρση της απαλλοτρίωσης γίνεται από
την Αρχή που κήρυξε αυτή και κατ’ εξαίρεση από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, όπως προελέχθη. Επομένως,
δεν συντρέχει αρμοδιότητα πολιτικού δικαστηρίου προς τούτο και δη Εφετείου.
Σημειωτέον, ότι στις ρυμοτομικές
απαλλοτριώσεις μετά το άρθρο 36 παρ.1
του ν. 1337/1983 που κατήργησε τη δυνατότητα ανάκλησής τους για το μη δικαστικό καθορισμό εντός ορισμένης προθεσμίας, δεν υφίσταται πλέον αρμοδιότητα
του Εφετείου, πολιτικού ή διοικητικού (Ολ
Σ.τ.Ε 2754/1994 Αρμ.1995, 650), για δε
τη βεβαίωση της αυτοδίκαιης ανάκλησης
και το σχετικό ένδικο μέσο για την ανάκληση της απαλλοτρίωσης είναι μόνο η
αίτηση ακύρωσης στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο (άρθρο 1 παρ.2 του άρθρου πρώτου της από 21.12.2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το ν. 2990/ 2002), κατά της
άρνησης της Διοίκησης να εκδόσει σχετική πράξη και να τροποποιήσει το ρυμοτομικό σχέδιο, γιατί η απαλλοτρίωση
λόγω παρόδου εύλογου χρόνου και μη

συντέλεσης της αντίκειται στην προστασία του άρθρου 17 παρ.2 του Συντάγματος (βλ. Κ. Χορομίδη Το δίκαιο της ρυμοτομίας και του πολεοδομικού σχεδιασμού (1994) παρ.97 επ., σελ. 574 επ.).
Περαιτέρω, τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια όταν κρίνουν τις υπαγόμενες σ’ αυτά
κατά το άρθρο 1 ΚΠολΔ ιδιωτικές διαφορές, μπορούν, εφόσον αυτό δεν αποκλείσθηκε από το νόμο, να εξετάσουν παρεμπιπτόντως το κύρος και τη νομιμότητα
των πράξεων της διοικήσεως.
Ο έλεγχος όμως αυτός της νομιμότητας περιορίζεται στην έρευνα αν τα όργανα της διοικήσεως ενήργησαν σύμφωνα με
τους καθορισμένους από το νόμο όρους και
τύπους και εντός της εξουσίας που ανήκει
σ’ αυτά, χωρίς να μπορούν να ελέγξουν και
την ουσιαστική αυτών κρίση ως προς την
ύπαρξη ή μη των απαιτουμένων πραγματικών προϋποθέσεων (ΑΠ 350/1990 ΝοΒ
39,563, ΕφΠατρών 499/1999 Αχαϊκή Νομολογία 2000 σελ. 313).
Τέλος, κατά το άρθρο 13 του ν.
2882/2001, η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης και να ανταποκρίνεται στην
πραγματική αξία του απαλλοτριουμένου
ακινήτου και των συναπαλλοτριούμενων
συστατικών του κατά το χρόνο της συζήτησης για τον προσωρινό ή τον οριστικό
(εφόσον από την πρώτη συζήτηση παρήλθε έτος) προσδιορισμό της αποζημίωσης (ΟλΑΠ 31/2005 ΕλλΔνη 46.727,
ΑΠ 1238/2006 ΝοΒ 54,1495).

683/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Στεφανία Καραντζά, Βασιλική
Γρηγοροπούλου, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Μαρία Παπαγεωργίου,
Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.ΣΚ. Πέτρος Κωνσταντινόπουλος).
Δημόσια έργα. Επιμετρήσεις του έργου. Διαδικασία. Αφανείς εργασίες. Διαδικασία επι-
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μέτρησης. Τελική επιμέτρηση. Διαδικασία. Συγκριτικός πίνακας και πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Διαδικασία. Περιστατικά και λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 609/1985 περί δημοσίων έργων: “Ι. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση
των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται
με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου
και υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τους επιβλέποντα και εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις
διπλούν που υπογράφονται από τα δύο
μέρη και-καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο, 2. Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που
εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η
επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη
του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου
ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών
μονάδας νέων εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που
εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό
επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα με
βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων
της επόμενης παραγράφου.
Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες
από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια επιμετρητικά υποβάλλονται από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα υπηρεσία για έλεγχο
αφού υπογραφούν απ’ αυτόν με την ένδειξη “όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο”. Η Διευθύνουσα υπηρεσία μετά την
παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία,
τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις

κοινοποιεί στον ανάδοχο.
Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται
πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας
κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου
12 του Νόμου 1418/84 και ο ανάδοχος αν
δεν αποδέχεται τις διορθώσεις μπορεί να
ασκήσει το προβλεπόμενο από το Νόμο
δικαίωμα της ένστασης, 3. Όταν πρόκειται για εργασίες που η ποσοτική τους επαλήθευση δεν θα είναι δυνατή στην τελική
μορφή του έργου, όπως εργασίες που
πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και
να μην είναι τελικά εμφανείς, ο χαρακτηρισμός της σκληρότητας εδαφών, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή
άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση, χαρακτηρισμό ή ζύγιση και να συντάξουν
πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, πρωτόκολλο χαρακτηρισμού εκσκαφών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα.
Η Διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί
σε σοβαρές περιπτώσεις να ορίσει επιτροπή για την παραλαβή των εργασιών
και τη σύνταξη των πιο πάνω πρωτοκόλλων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί
επίσης και η προϊσταμένη αρχή να παραγγείλει τη συγκρότηση τέτοιων επιτροπών, 4. Δύο μήνες το αργότερο μετά τη
βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει
στη Διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επιμέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την
“τελική επιμέτρηση”, δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παρ. 3.
Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν έστω και αν εκ-
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κρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν
αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από
τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν
ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. Για τις επιμέρους επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία ή γι’ αυτές που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη
φορά μαζί με την τελική επιμέτρηση, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν απ’ τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η
τελική επιμέτρηση υπογράφεται απ’ τον
ανάδοχο με την ένδειξη ¨όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο¨.
Η Διευθύνουσα υπηρεσία έχει
υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της
τελικής επιμέτρησης μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και
τυχόν διορθωμένη επιμέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 έχει εφαρμογή για την τελική επιμέτρηση, 5. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε
συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2 ο/οο) επί του συνολικού ποσού
που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της
Διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι το
πολύ μήνες καθυστέρησης.
Ανεξάρτητα από την επιβολή της
ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του
χρόνου επιβολής της η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που
μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του
αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που συ-
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ντάσσεται μ’ αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο, 6. Μαζί με την τελική
επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτημα του που σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης,
για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωμα από κάποια άλλη αιτία. Μετά την
υποβολή της τελικής επιμέτρησης μόνο
για οψιγενείς αιτίες μπορεί ο ανάδοχος
να εγείρει σχετικές απαιτήσεις και 7. Στις
περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πληρωμή με κατ’ αποκοπή τίμημα, τελική επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιμέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά όπως προβλέπονται στη σύμβαση. Για την πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών
εφαρμόζονται επιμέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τμήματα του έργου
όπως ορίζεται στη σύμβαση.
Περαιτέρω, κατά τα άρθρα 8 παρ.
1 του ν. 1418/84 (Α΄ 23) και 43 παρ. 2
και 3 του Π.Δ.. 609/85 (Α΄ 223), όπως οι
διατάξεις αυτές ίσχυαν κατά τον κρίσιμο
εν προκειμένω χρόνο, σε περίπτωση
που επιβάλλεται η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών ή η εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονται από τη σύμβαση, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας
και, ενδεχομένως, πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών.
Περαιτέρω, στην παρ. 5 του άρθρου 43 ορίζεται ότι: «Οι συγκριτικοί πίνακες και τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που τους
συνοδεύουν, συντάσσονται από τη Διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή
με επιφύλαξη…Ο συγκριτικός πίνακας
και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή στην
οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν
ένσταση του αναδόχου, αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσε-
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ων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και
κάθε σχετική πληροφορία....».
Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, η έγκριση του συγκριτικού πίνακα και του πρωτοκόλλου νέων τιμών
πρέπει, εν όψει της ανάγκης ταχείας περατώσεως των δημοσίων έργων και της
χωρίς καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου (άρθρο 5 παρ. 8 του ν. 1418/84),
να ενεργείται μέσα σε εύλογο χρόνο,
τέτοιος δε χρόνος πρέπει να θεωρείται
το τρίμηνο από την υποβολή τους στην
Προϊσταμένη Αρχή. Κατά συνέπεια, με
την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την
υποβολή τους στην εν λόγω Αρχή, ο συγκριτικός πίνακας και το πρωτόκολλο
νέων τιμών θεωρούνται ότι έχουν αυτοδικαίως εγκριθεί, η Αρχή δε αυτή δεν
μπορεί πλέον, μετά την πάροδο του τριμήνου, να προβεί σε τροποποιήσεις αυτών (ΣτΕ 619/2003, 2711/2002, πρβλ και
ΣΕ 4452/2001 ΤΝΠ ΔΣΑ).
Στην προκειμένη περίπτωση, η
ανάδοχος του έργου Αντλιοστάσιο ζώνης
β΄ πόλεως Πατρών — και συναφή έργα,
προσφεύγουσα ανώνυμη Τεχνική εταιρεία
«ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.», εκθέτει, με τους λόγους
της ένδικης, από 22.2.2007, προσφυγής
της: α) ότι η 18η Αναλυτική Επιμέτρηση,
που συνοδεύει το αντίστοιχο Πρωτόκολλο
Παραλαβής Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ)
του έργου, υποβλήθηκε νομοτύπως από
αυτήν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία της
πρώτης καθής (ΔΕΥΑΠ) στις 7.2.2006 και
διορθώθηκε αναρμοδίως από τον επιβλέποντα το έργο Πολιτικό Μηχανικό Χρ. Λ και
όχι από την ίδια τη Δ.Υ., ούτως ώστε η διόρθωση να τυγχάνει άκυρη.
Λόγω δε παρόδου τριμήνου,
ως ευλόγου χρόνου, από την υποβολή (8.5.2006), χωρίς νόμιμη διόρθωση
ή οποιαδήποτε αντίρρηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, οι συγκεκριμένες
επιμετρήσεις της προσφεύγουσας θεω-
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ρούνται πλέον ως επικυρωμένες, β) ότι
κι αν ακόμη θεωρηθεί ότι η αναλυτική
επιμέτρηση δεν εγκρίθηκε αυτοδικαίως,
κατά τα ανωτέρω, λόγω του ότι πρόκειται για εργασίες που, από τη φύση τους
(υπόγειοι αγωγοί) δεν είναι δυνατή η
ποσοτική τους επαλήθευση στην τελική
μορφή του έργου, η καθής εργοδότρια
όφειλε, προβαίνοντας με τον επιβλέποντα στη σύνταξη πρωτοκόλλου αφανών
εργασιών, να συμπεριλάβει, στο σχετικό υπ’ αρ. 465Β2/ΑΙ 20/1 3.3.2006 έγγραφο της, που απέστειλε στην Ανάδοχο - καθής, ειδική και εμπεριστατωμένη
αιτιολογία για την ύπαρξη των στοιχείων εκείνων που επέβαλαν τη διόρθωση
των ΠΠΑΕ, δεδομένου και του ότι ευθύνεται (καθής) για διαρροές που παρουσιάστηκαν στους κατασκευασθέντες αποχετευτικούς αγωγούς του έργου, με βάση
τις οποίες προέβη (καθής) σε διορθώσεις-περικοπές, σε βάρος της προσφεύγουσας, ως. υπευθύνου διαρροών αυτού, ύψους 1.309.423,65€ και γ) ότι, σε
κάθε περίπτωση, η ίδια (προσφεύγουσα) ουδεμία ευθύνη φέρει για τις διαρροές αυτές, που προκάλεσαν την καθυστέρηση στη συμβατική προθεσμία του
έργου, για τους λόγους που ειδικότερα
αναπτύσσει στο δικόγραφο της.
Ζητεί δε, κατόπιν τούτων: 1) Να
αναγνωρισθεί ότι η 18η Αναλυτική Επιμέτρηση, που συνοδεύει το υποβληθέν από
αυτή 18ο ΠΠΑΕ, έχει αυτοδικαίως εγκριθεί, ΙΙ) Να ακυρωθούν σι διορθώσεις - περικοπές που έγιναν από την καθής στην
18η Αναλυτική Επιμέτρηση και στο 18°
ΠΠΑΕ και ΙΙΙ) να αναγνωρισθεί ότι η καθής οφείλει να της καταβάλει 1.309423,65
€, νομιμότοκα από το χρόνο της αυτοδίκαιης έγκρισης της επιμέτρησης, άλλως
από την άσκηση της προσφυγής, με καταδίκη των καθών στη δικαστική της δαπάνη. Επικουρικά δε, ζητεί το παραπά-
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νω ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του
αδικαιολογήτου πλουτισμού.
Προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αρ. 133/1999
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
(Δ.Σ.) της καθής εγκρίθηκε η μελέτη του
έργου «Αντλιοστάσιο ζώνης (β) πόλης
Πατρών και συναφή έργα» και προκηρύχθηκε για το έργο αυτό διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός, που έλαβε χώρα στις
13.12.1999. Ανάδοχος του έργου, προϋπολογισμού 3.835.000.000 δραχμών
(συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και ΦΠΑ), αναδείχθηκε η προσφεύγουσα εταιρεία «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.».
Το δημοπρατηθέν ως άνω έργο
αφορούσε την κατασκευή οικοδομικών
εργασιών του ανωτέρω αντλιοστασίου επί
της οδού Ανθείας, μετά των καταθλιπτικών αγωγών του και των αγωγών υπερχείλισης του. Επίσης, σε όλο το μήκος των
αγωγών, όπου επρόκειτο να εκτελεστούν
τα παραπάνω έργα, προβλεπόταν η κατασκευή χωριστού δικτύου αποχέτευσης
(αγωγοί ομβρίων και λυμάτων) και η εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών.
Με την υπ’ αριθμ 113/2001 απόφαση του Δ.Σ. της καθής εγκρίθηκε μεν (νομοτύπως) μερική τροποποίηση της μελέτης του έργου, που αφορούσε τη μερική
αλλαγή χάραξης του ωθητικού αγωγού αυτού, πλην όμως η τροποποίηση αυτή έγινε
δεκτή άνευ επιφυλάξεως και αντιρρήσεως
από την Ανάδοχο, την οποία μάλιστα διευκόλυνε αφού μείωνε τις δυσχέρειες και το
βάθος τοποθέτησης των αγωγών.
Η εκτέλεση του έργου αυτού, διεπόταν από τη σύμβαση και τα συνοδευτικά αυτής συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του ήταν δεκαοκτώ (18) ημερολογιακοί μήνες, (μέχρι 4.10.2002), πλην
όμως η προθεσμία αυτή παρατάθηκε
διαδοχικά τέσσερις (4) φορές μέχρι τις
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31.7.2004. Λόγω του ότι υπήρχαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και ήταν
εμφανής η μη εμπρόθεσμη περαίωση
του έργου, η καθής επέδωσε στην ανάδοχο εταιρεία την υπ’ αριθμ. 2209Β2/
Ε106/22.7.2004 ειδική πρόσκληση του
άρθρου 47 του Π.Δ. 609/1985 για τις
υπολειπόμενες εργασίες.
Με την ως άνω ειδική πρόσκληση τέθηκε προθεσμία 40 ημερολογιακών ημερών για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Στις 29.10.2004, ενώ
είχε παρέλθει τόσο η εγκεκριμένη προθεσμία του έργου (31.7.2004) όσο και
η προθεσμία της ειδικής πρόσκλησης,
δεν είχαν εκτελεστεί οι ακόλουθες εργασίες: 1) «Τελικοί έλεγχοι δοκιμής αγωγών» ήτοι δοκιμές πίεσης και στεγανότητας σε δύο (2) από τους έξι (6) καταθλιπτικούς αγωγούς (σε έναν Φ630 και ένα
Φ710). Στους υπόλοιπους αγωγούς που
δοκιμάστηκαν (σε έναν Φ630, ένα Φ710
και δυο Φ450) διαπιστώθηκαν διαρροές.
2) «Αποπεράτωση εργασιών φρεατίου
συμβολής αγωγών», οι οποίες είναι: α)
διαμόρφωση πυθμένα ‚ β) επιχρίσματα,
γ) πλακοστρώσεις, δ) βαφή με εποξειδικό υλικό, ε) καλύμματα, στ) κλίμακες καθόδου και ζ) έλεγχοι και καθαρισμός, καθώς και η διαμόρφωση ροών, τα επιχρίσματα και η βαφή με στεγανωτικό υλικό
του συνόλου των φρεατίων επίσκεψης.
Επίσης, στην ανάδοχο εταιρεία, επιδόθηκε ειδική διαταγή του άρθρου 46 του
Π.Δ. 609/1985 και είχε ταχθεί προθεσμία
20 ημερολογιακών ημερών, για την επισκευή και τον επανέλεγχο των αγωγών,
στους οποίους είχε διαπιστωθεί διαρροή.
Επί της ειδικής αυτής διαταγής η
ανάδοχος δεν υπέβαλε ένσταση, γι’ αυτό
το Διοικητικό Συμβούλιο της καθής, με
την υπ’ αριθμ. 114/19.10.2004 απόφαση του, ενέκρινε την εφαρμογή του άρ-
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θρου 46 του ως άνω Π.Δ., δηλαδή την
ανάθεση των επισκευών αυτών σε άλλον
εργολάβο, για λογαριασμό και σε βάρος
της αναδόχου εταιρείας.
Μετά τη νόμιμη κοινοποίηση της
στην ανάδοχο, η τελευταία άσκησε την
από 5.11.2004 ένσταση της ενώπιον του
Δ.Σ. της καθής, η οποία απορρίφθηκε με
την υπ’ αρ. 131/22.11.2004 απόφαση και
στη συνέχεια άσκησε την από 10.1.2005
αίτηση θεραπείας ενώπιον του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που απορρίφθηκε ομοίως με την υπ’ αρ. 2069Β2/28.6.2006
απόφαση αυτού. Κατά τις ημερομηνίες
από 29/1 έως 1/2/2005, η προσφεύγουσα πραγματοποίησε τη δοκιμή ελέγχου
πίεσης και στεγανότητας του δευτέρου
καταθλιπτικού αγωγού, διατομής Φ710
από πολυαιθυλένιο, ο οποίος οριζοντιογραφικώς, είναι ο ακραίος προς τα νότια από τους τετράδυμους.
Επίσης, από 9.2.2005 έως
1.2.2005 πραγματοποίησε η προσφεύγουσα τη δοκιμή του δεύτερου καταθλιπτικού αγωγού διατομής Φ630 από πολυαιθυλένιο, ο οποίος οριζοντιογραφικά
είναι ο δεύτερος από τα βόρεια από τους
τετράδυμους αγωγούς.
Οι ανωτέρω δοκιμές πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση κάθε συμβατικής και νόμιμης υποχρέωσης της προσφεύγουσας, ήτοι μετά παρέλευση έξι
περίπου μηνών από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
και πέντε περίπου μηνών από τη λήξη
της ταχθείσας προθεσμίας με την παραπάνω αναφερθείσα ειδική πρόσκληση.
Επί πλέον οι δοκιμές αυτές υπήρξαν ανεπιτυχείς, δηλαδή δεν επιτεύχθηκε
η πίεση ελέγχου αντοχής ούτε η στεγανότητα, λόγω διαρροών των σωλληνογραμμών. Προς τούτο, η καθής κοινοποίησε
στην προσφεύγουσα την υπ’ αρ. πρωτ.
497Β2/Α151/16.2.2005 ειδική διαταγή, με
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την οποία την καλούσε όπως σε προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών, από τη
νόμιμη παραλαβή, προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εντοπισμό των σημείων των δύο ανωτέρω αγωγών που παρουσίαζαν διαρροές, στην επισκευή αυτών και στην επανάληψη των δοκιμών.
Κατ’ αυτής η προσφεύγουσα
άσκησε την υπ’ αρ. πρωτ. 624Β2/
Α196/24.2.2005 ένσταση της ενώπιον
του Δ.Σ. της καθής. Η προσφεύγουσα
πρότεινε με το από 17.2.2005 έγγραφο της μέθοδο εντοπισμού των διαρροών των αγωγών, την οποία εφαρμόζει
η εταιρεία με την επωνυμία «Υδροφίλη
Α.Ε.», με την οποία συμφώνησε η Διευθύνουσα Υπηρεσία της καθής.
Προσθέτως η προσφεύγουσα,
με την παραπάνω ένσταση της, προσδιόρισε τον απαιτούμενο χρόνο για τον
έλεγχο και τον εντοπισμό των διαρροών
στους δύο παραπάνω αγωγούς σε 20
ημερολογιακές ημέρες και η καθής, με
την υπ’ αρ. 47/20.4.2005 απόφαση του
Δ.Σ. έκαμε δεκτή την ένσταση και ακύρωσε, για το λόγο αυτό, την υπ’ αρ. 497Β2/
ΑΙ51/16.2.2005 ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της.
Στ η σ υ ν έ χ ε ι α , σ τ α π λ α ί σια της προαναφερθείσας υπ’ αρ.
114/19.10.2004 αποφάσεως του Δ.Σ.
της καθής, εκδόθηκαν οι υπ’ αρ. 15/2005
και 46/2005 αποφάσεις του, με τις οποίες εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση του
έργου «εντοπισμός διαρροών των τεσσάρων καταθλιπτικών αγωγών του επιδίκου έργου» στην εταιρεία «ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.», με τη μελέτη του έργου αυτού
και υπεγράφη η από 20.5.2005 σύμβαση. Η προσφεύγουσα κατά της υπ’ αρ.
46/2005 απόφασης του Δ.Σ. της καθής
δεν άσκησε την προβλεπόμενη ενδικοφανή και ένδικη διαδικασία, ενώ κατά
της υπ’ αρ. 15/2005 απόφασης άσκησε
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την από 14.10.2005 αίτηση θεραπείας,
η οποία απορρίφθηκε σιωπηρά.
Στη συνέχεια, η Διευθύνουσα
Υπηρεσία κοινοποίησε στην προσφεύγουσα την υπ’ αρ. πρωτ. 1262Β2/
Α401/4.5.2005 ειδική πρόσκληση του
άρθρου ό του Ν. 3263/2004, σύμφωνα
με το περιεχόμενο της οποίας εκκαλείτο η προσφεύγουσα όπως, εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από
την κοινοποίηση της, ολοκληρώσει τις
εργασίες εντοπισμού των σημείων διαρροής των δύο προαναφερθέντων αγωγών, ενώ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της, θα κηρυσσόταν έκπτωτη.
Στην εν λόγω ειδική πρόσκληση
συμμορφώθηκε η προσφεύγουσα και
υπέβαλε, με το από 25.5.2005 έγγραφο
της, τεχνική έκθεση και τα αποτελέσματα ελέγχου που πραγματοποίησε η εταιρεία «ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ». Κατόπιν η καθής εξέδωσε την υπ’ αρ. πρωτ. 1598Β2/
Α505/2.6.2005 ειδική διαταγή, με την
οποία καλούσε την προσφεύγουσα όπως
εντός προθεσμίας 60 ημερολογιακών
ημερών προβεί με δικές της δαπάνες στις
απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των διαρροών των δύο από τους
τέσσερις καταθλιπτικούς αγωγούς και στη
συνέχεια στην επανάληψη των δοκιμών
ελέγχου στεγανότητας και πίεσης αντοχής, μέχρις ότου επιτευχθεί η προβλεπόμενη στα συμβατικά τεύχη. Κατ’ αυτής η
προσφεύγουσα άσκησε ένσταση η οποία
απορρίφθηκε με την υπ’ αρ. 83/30.6.2005
απόφαση του Δ.Σ. της καθής.
Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
94/25.7.2005 απόφαση της καθής αποφασίστηκε: α) η μερική τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 114/2004 απόφασης του Δ.Σ.
αυτής, ώστε αυτή να περιλαμβάνει μόνο
την εκτέλεση των εργασιών εντοπισμού
των διαρροών των τεσσάρων από τους
έξη καταθλιπτικούς αγωγούς του έργου,
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με άλλον ανάδοχο, σε βάρος και για λογαριασμό της αναδόχου εταιρείας και β) η
εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης
των διαρροών των παραπάνω τεσσάρων
καταθλιπτικών αγωγών με αριθμούς 2,
4, 5 και ό και διαμέτρου Φ630, Φ71 και
2Φ450, αντίστοιχα από την ανάδοχο εταιρεία με αποκλειστικά δικές της δαπάνες.
Προς τούτο εξέδωσε την υπ’ αρ.
2350Β2/Α694/2.8.2005 ειδική διαταγή
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα
με το περιεχόμενο της οποίας, εκκαλείτο η προσφεύγουσα όπως εντός προθεσμίας 90 ημερών από την επίδοση - της
προβεί με δαπάνες της στην αποκατάσταση των διαρροών των προαναφερθέντων τεσσάρων καταθλιπτικών αγωγών και παράτεινε την προθεσμία που
είχε ταχθεί για την αποκατάσταση των διαρροών των άλλων δύο καταθλιπτικών
αγωγών του έργου.
Κατ’ αυτής η προσφεύγουσα υπέβαλε την από 12.8.2005 ένσταση της,
με την οποία ζητούσε την ακύρωση της
άνω ειδικής διαταγής, για το λόγο ότι δεν
υπήρχε εύλογος χρόνος ανοχής και δεν
ερευνώνται τα αίτια των ελαττωμάτων και
η υπαιτιότητα ή μη αυτής και στη συνέχεια το Δ.Σ. της καθής εξέδωσε την υπ’
αρ 98/25.8.2005 απόφαση του με την
οποία απέρριψε την ένσταση.
Κατ’ αυτής η προσφεύγουσα υπέβαλε την από 24.11.2005 αίτηση θεραπείας και εκδόθηκε η υπ’ αρ. Δ6/3565/
Π.Ε./27.10.2006 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με την οποία απορρίφθηκε. Δεδομένου, ότι η προσφεύγουσα κατά τη λήξη της προθεσμίας των
90 ημερών, που είχε ταχθεί με την προσβαλλόμενη ειδική διαταγή, δεν είχε ολοκληρώσει τις εργασίες για την αποκατάσταση των διαρροών των δύο από τούς
έξη καταθλιπτικούς αγωγούς του έργου,
εκδόθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρε-
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σία της καθής η υπ’ αρ. πρωτ. 3599Β2/
Α1029/21.1.2005 ειδική πρόσκληση του
άρθρου ό του ν. 3263/2004.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της
εκκαλείτο η προσφεύγουσα να ολοκληρώσει τις εργασίες για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων των δύο από τους
έξη αγωγούς, καθώς και να εκτελέσει κι
άλλες εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις 22.12.2005 περαιώθηκαν οι
τελικές δοκιμές και όλες οι εργασίες και
η αποκατάσταση των ελαττωμάτων του
επιδίκου έργου και εκδόθηκε η υπ’ αρ.
πρωτ. 275Β2/Α73/1.2.2006 βεβαίωση
περαίωσης της Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της καθής.
Στις 14.8.2006 πραγματοποιήθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου,
ενώ στις 26.7.2007 η οριστική παραλαβή του και συνετάγησαν τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής αντίστοιχα. Επίσης, η προσφεύγουσα, με το από 21.7.2005 έγγραφο της,
υπέβαλε χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των βλαβών του συνόλου των καταθλιπτικών αγωγών του επιδίκου έργου,
σύμφωνα με το οποίο απαιτείτο χρόνος
από την 4η εβδομάδα του μηνός Ιουλίου 2005 έως το τέλος Οκτωβρίου 2005
και σε εναρμόνιση αυτού η Διευθύνουσα Υπηρεσία της καθής εξέδωσε την υπ’
αρ. πρωτ. 2350Β2/Α694/2.8.2005 ειδική διαταγή, που προσβλήθηκε με την
από 6.4.2006 προγενέστερη προσφυγή της αναδόχου, με την οποία προσδιορίστηκε η προθεσμία αποκατάστασης
των διαρροών από την προσφεύγουσα
σε 90 ημέρες από την κοινοποίηση της
(2.8.2005). Η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε ήδη με την υπ’ αρ. 723/2008 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου.
Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα η
προσφεύγουσα αποδέχθηκε την ευθύ-

543

νη της για τις βλάβες που διαπιστώθηκαν στους καταθλιπτικούς αγωγούς του
έργου «Αντλιοστάσιο ζώνης (Β) πόλεως
Πατρών και συναφή έργα», αφού πρότεινε η ιδία προς την καθής μέθοδο εντοπισμού των διαρροών των αγωγών, την
οποία εφάρμοζε η εταιρεία «ΥΔΡΟΦΙΛΗ
ΑΕ», με ενστάσεις της προσδιόρισε τον
απαιτούμενο χρόνο και τελικά αποκατέστησε αυτές (βλάβες), ώστε να μη δύναται, μετά ταύτα, να αμφισβητήσει την
ύπαρξη και την έκταση αυτών. Ο δε ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι η καθής
ευθύνεται για την επιλογή των αποτυχημένων συνδέσεων των αγωγών με ηλεκτρομούφες, αντί του αρχικώς καθορισθέντος με τη σύμβαση τρίτου με θερμοσυγκολλήσεις, είναι απορριπτέος ως
αβάσιμος, διότι η ίδια η προσφεύγουσα ανάδοχος, ως ειδική εμπειρογνώμων- εργολήπτρια, εισηγήθηκε ως βελτίωνα τον τρόπο αυτό συνδέσεως και η
καθής την εμπιστεύθηκε και τον ενέκρινε.
Επομένως η ευθύνη για την επιλογή του και τα εξ αυτής αποτελέσματα, ανήκει αποκλειστικά στην προσφεύγουσα. Έχει δε αμετακλήτως κριθεί το
θέμα της υπαίτιας υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας του έργου από την
προσφεύγουσα-ανάδοχο (βλ. ΕφΠατρ
107/2006 και ΑΠ 1310/2007), όπως και
το της κατάπτωσης των ποινικών ρητρών, δυνάμει της υπ’ αρ. 116/8.11.2004
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της καθής (βλ. ΕφΠατρ 106/2006 και
ΑΠ 1311 /2007), ενώ τελεσιδίκως κρίθηκε η κατάπτωση ποινικής ρήτρας, δυναμίτης υπ’ αρ. 16/23.3.2005 αποφάσεως
του ιδίου Δ.Σ., για επόμενο χρονικό διάστημα (2.11.2004 έως 12.1.2005), με
την υπ’ 1077/2008 απόφαση του Εφετείου Πατρών.
Περαιτέρω, με βάση τα προεκτεθέντα και όσα στη μείζονα νομική σκέψη
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μνημονεύθηκαν, κρίνονται τα ακόλουθα
όσον αφορά ειδικότερα τους καθ’ έκαστον λόγους της προσφυγής:
Κατ’ αρχήν, η καθής (ΔΕΥΑΠ) νομοτύπως ενήργησε προς διόρθωση της
18ης Αναλυτικής Επιμέτρησης και του
αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Παραλαβής
Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου,
που της υποβλήθηκε από την προσφεύγουσα Ανάδοχο στις 7.2.2006. Δηλονότι
η διόρθωση πραγματοποιήθηκε από τον
επιβλέποντα το έργο Πολιτικό Μηχανικό της καθής Χρ. Λ, που ήταν ο αρμόδιος, κατ’ άρθρο 38 ν. 609/1985 και πλέον κατάλληλος να εξετάσει και αποτιμήσει το συγκεκριμένο κεφάλαιο του έργου,
σε συνάρτηση μάλιστα όσων είχαν προηγηθεί αυτού (ό.α.).
Εν συνεχεία η καθής συνέταξε το
υπ’ αρ. πρωτ. 465Β2/Α120/ 13.3.2006
έγγραφο της, το οποίο απέστειλε στην
Ανάδοχο εντός του τριμήνου (ευλόγου
χρόνου,), στο οποίο εκθέτει με σαφήνεια ότι οι διορθώσεις που έγιναν σ’
αυτό αφορούν τη διαγραφή των ποσοτήτων εργασιών που εκτελέστηκαν κατά
την επισκευή των διαρροών των καταθλιπτικών αγωγών του έργου, τις οποίες κακώς η ανάδοχος συμπεριέλαβε στις
επιμετρήσεις της, αιτιολογώντας εν συνε-

χεία τους λόγους ευθύνης της αναδόχου
γι’ αυτές και αναφέροντας αναλυτικά τις
μετά τη διόρθωση ποσότητες.
Επομένως οι προβαλλόμενες αιτιάσεις της προσφεύγουσας για μη νομότυπη διόρθωση των επιμετρήσεων
(πρώτος λόγος) και, επικουρικό, για
αναιτιολόγητη διόρθωση των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, με αποποίηση των ευθυνών εκ μέρους της (δεύτερος λόγος), τυγχάνουν απορριπτέες.
Όσον δε αφορά τον τρίτο λόγο της
προσφυγής, που εξαντλείται στην αποκλειστική ευθύνη της καθής για την ελαττωματικότητα (διαρροές) του έργου, κρίνεται απορριπτέος με βάση όσα λεπτομερώς προεκτέθηκαν, τα οποία άλλωστε,
όπως επίσης αναφέρθηκε, έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα ή και αμετάκλητα με τις μνημονευθείσες δικαστικές αποφάσεις.
Απορριπτέο κρίνεται εν τέλει και
το επικουρικό αίτημα της προσφυγής,
για εφαρμογή εν προκειμένω των διατάξεων περί αδικαιολογήτου πλουτισμού,
διότι, με βάση όσα εκτέθηκαν, δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 904 ΑΚ, αφού η καθής ουδόλως
ζημίωσε και μάλιστα παρανόμως, την
προσφεύγουσα.

753/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Χρήστος Κανελλόπουλος, Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.
Διονύσιος Ζαχαρόπουλος).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Παραγραφές δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες που ορίζονται από το ν.2882/2001 εφαρμόζονται και στις απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί
από 1/2/1971 και εφεξής, ο δε χρόνος έναρξης είναι εκείνος που ορίζεται με τις νέες
διατάξεις για την περίπτωση άσκησης αιτήσεως για τον καθορισμό οριστικής αποζημίωσης (που δεν προβλεπόταν από τον προηγούμενο νόμο), από την 7/5/2001. Δικαιούχος που δεν κλητεύθηκε στη δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης. Είναι
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πενταετής και αρχίζει από 7/5/2001. Αναίρεση. Επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει
νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αντιφατικές ή ανεπαρκείς κ.λ.π. Περιστατικά.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση
συντελείται με την καταβολή στο δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό
δικαιούχο της αποζημίωσης που προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά κατά
τον παρόντα νόμο ή με τη δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γνωστοποίησης ότι η αποζημίωση κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων κατά το επόμενο άρθρο 8.
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του
άρθρου 9 παρ.4 εδάφιο δεύτερο του ιδίου νόμου, όποιος δεν κλητεύθηκε ούτε
έλαβε μέρος στη δίκη για τον καθορισμό
της αποζημίωσης δικαιούται να ασκήσει
με αίτηση την αξίωση του για καθορισμό
μεγαλύτερης οριστικής αποζημίωσης,
κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου,
μέσα σε πέντε έτη από τη συντέλεση της
απαλλοτρίωσης και σε περίπτωση που
αποδεδειγμένα έλαβε γνώση, μέσα σε έξι
μήνες από τότε που αυτός έλαβε γνώση.
Τέλος κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 29 παρ.3 του ιδίου νόμου, οι διατάξεις περί παραγραφής και
προθεσμιών του παρόντος εφαρμόζονται και επί απαλλοτριώσεων που κηρύχθηκαν από 1ης Φεβρουαρίου 1971
και εφεξής, εφόσον οι σχετικές αξιώσεις
έχουν γεννηθεί, αλλά δεν έχουν παραγραφεί κατά την έναρξη ισχύος αυτού.
Εάν ο χρόνος της παραγραφής και των
προθεσμιών που ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος είναι βραχύτερος
εκείνου που ορίζεται από τις παλαιές διατάξεις, τότε από την έναρξη ισχύος του
παρόντος ισχύει ο βραχύτερος και αρχίζει απ’ αυτήν. Εάν ο χρόνος της παραγραφής και των προθεσμιών με βάση τις
παλαιές διατάξεις συμπληρώνεται νωρί-

τερα από το βραχύτερο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, η
παραγραφή ή προθεσμία συμπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου που ορίζεται από τις παλαιές διατάξεις.
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι οι περί παραγραφής και προθεσμιών διατάξεις του ν.
2882/2001, ενόψει του ότι από τον προϊσχύσαντα ν. 797/1971 δεν προβλεπόταν
προθεσμία ασκήσεως της αιτήσεως για
τον καθορισμό της οριστικής αποζημίωσης, εφαρμόζονται και για τις απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί από 1-2-1971
και εφεξής, ο δε χρόνος έναρξης είναι εκείνος που ορίζεται από τις νέες διατάξεις
και στην προκειμένη περίπτωση, που δεν
προβλεπόταν τέτοια προθεσμία και επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για βραχύτερο ή μακρύτερο χρόνο, από της ισχύος
του ν. 2882/2001, δηλαδή από 7-5-2001.
Για τους ίδιους λόγους ο βραχύτερος χρόνος των έξι μηνών από της γνώσεως αρχίζει και αυτός από της ισχύος
του ν. 2882/2001, ενώ η προθεσμία για
την άσκηση της αξίωσης για τον καθορισμό μεγαλύτερης οριστικής αποζημίωσης εκείνου που δεν έλαβε μέρος ούτε
κλήθηκε στη δίκη για τον καθορισμό της
αποζημίωσης είναι πενταετής και αρχίζει από 7-5-2001 και στην περίπτωση
που αποδεικνύεται ότι έχει λάβει γνώση, είναι εξάμηνη και αρχίζει πάλι από
7-5-2001, εκτός αν η γνώση ανάγεται σε
χρόνο μετά τη χρονολογία αυτή, οπότε
αρχίζει από της γνώσεως.
Τέλος, από την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 εδάφιο δεύτερο του ν. 2882/2001 προκύπτει, ότι η
θεσπισθείσα βραχυχρόνια παραγραφή
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τους εξαμήνου, με αφετηρία αναγκαίως
τη γνώση ενδιαφερομένου, επιβλήθηκε από λόγους δημοσίου συμφέροντος,
που επιβάλλει την άρση της αβεβαιότητας και την εντός ευλόγου χρόνου εκκαθάριση των δημιουργούμενων από την
αναγκαστική απαλλοτρίωση σχέσεων ο
σκοπός αυτός δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων, 17 του Συντάγματος
που προστατεύει την ιδιοκτησία, ούτε
του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που προστατεύει την περιουσία, ούτε του άρθρου
ό παρ. 1 της ίδιας Σύμβασης, που διασφαλίζει το δικαίωμα στην πρόσβαση
και απονομή της δικαιοσύνης.
Επομένως, το Εφετείο που εφήρμοσε την ως άνω διάταξη του άρθρου 9
παρ. 4 εδ. β’ του ν. 2882/2001, προκειμένου να κρίνει το παραδεκτό της ενώπιον αυτού ασκηθείσας από 5-4-2004 αιτήσεως της αναιρεσείουσας για καθορισμό μεγαλύτερης οριστικής αποζημίωσης των εδαφικών τμημάτων του αναφερόμενου ακινήτου της, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά για δημόσια ωφέλεια
με τις αριθ. 1092144/7426/Δ001/1-2-1991
και 1141050/9093/0010/10-1-1996 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, δεν παραβίασε τις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ και
είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο δεύτερος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, με
τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η από τον αριθ. 1 του άρθρου
559 ΚΠολΔ πλημμέλεια εκ του ότι το Εφετείο δεν κήρυξε τη διάταξη του άρθρου 9
παρ. 4 του ν. 2882/2001 αντισυνταγματική.
Επειδή, κατά τον αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται
αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και
ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή
έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς
σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση
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στην έκβαση της δίκης. Έλλειψη δε ή ανεπάρκεια της αιτιολογίας, κατά την έννοια
της διατάξεως αυτής υπάρχει, όταν στο
αιτιολογικό, που αποτελεί την ελάσσονα
πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν
αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς τα πραγματικά περιστατικά, στα
οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε
την κρίση του επί ζητήματος με ουσιώδη
επιρροή στην έκβαση της δίκης και έτσι
δεν μπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρμόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου
που δεν εφαρμόσθηκε (ολ. ΑΠ 26/2004).
Στην προκείμενη περίπτωση, το
Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή
του, μετά από εκτίμηση των αποδείξεων
και δη της κατάθεσης της ενόρκως εξετασθείσας μάρτυρα και όλων των εγγράφων
που προσκόμισαν και επικαλέσθηκαν οι
διάδικοι, δέχθηκε τα ακόλουθα: Δυνάμει
των αριθ.1092 144/7426/Δ00Ι/1-2-1991
και 1141050/9093/0010/10-1-1996 κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά για δημόσια ωφέλεια
και συγκεκριμένα για τη διάνοιξη με την
πρώτη και τη διεύρυνση με τη δεύτερη
της εθνικής οδού Σταυρού - Ελευσίνας
στην Περιοχή Ασπροπύργου οι αναφερόμενες σε αυτές εδαφικές εκτάσεις, μεταξύ των οποίων και τμήματα 2.390 τ.μ.
και 194 τ.μ. αντίστοιχα από την ιδιοκτησία της αιτούσας. Αυτή φέρει τον αριθ.
27 και απεικονίζεται στα από Νοεμβρίου 1988 κτηματολογικά διαγράμματα και
πίνακες του τοπογράφου μηχανικού και
θεωρήθηκαν νόμιμα στις 24-4-1990 από
τον προϊστάμενο της διεύθυνσης απαλλοτριώσεων και τοπογραφήσεων του ΠΕΧΩΔΕ………..
Επί των απαλλοτριώσεων αυτών
εκδόθηκαν οι 11300/1995 και 688/1997
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αποφάσεις του Εφετείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αντίστοιχα, οι οποίες προσδιόρισαν οριστική και
προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης.
Διάδικος, ως δικαιούχος των άνω απαλλοτριωθέντων τμημάτων, εφέρετο στις δίκες, στις οποίες εκδόθηκαν οι άνω αποφάσεις, ο σύζυγος της αιτούσας ..............,
ο οποίος ενώπιον του Εφετείου δεν εμφανίσθηκε, αν και κλητεύθηκε, ενώ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου έλαβε μέρος και εκπροσωπήθηκε από την
πληρεξούσια δικηγόρο του Φ. Μ - Π. Η
αιτούσα, σύζυγος του φερόμενου ως δικαιούχου στους κτηματολογικούς πίνακες της αριθ. 27 ιδιοκτησίας, έλαβε γνώση των αποφάσεων αυτών και του καθορισμού της οριστικής και προσωρινής μονάδας αποζημίωσης από της επιδόσεώς
τους. Ενόψει δε του ότι από τότε μέχρι την
άσκηση της κρινόμενης αίτησης, η οποία
κατατέθηκε στις 14-4-2004 και επιδόθηκε στον καθού στις 20-4-2004, έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
έξι μηνών, η αίτηση ασκήθηκε εκπρόθεσμα και για το λόγο αυτό είναι απαράδεκτη. Υπό τα περιστατικά όμως αυτά, το
Εφετείο διέλαβε ανεπαρκείς αιτιολογίες
στο ζήτημα της «αποδεδειγμένης» γνώσης της αναιρεσείουσας για τον καθορισμό της αποζημίωσης των απαλλοτριωθέντων εδαφικών τμημάτων του ακινήτου της, το οποίο ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, δοθέντος ότι
αφορά την κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 εδ. β του
ν. 2882/2001 εμπρόθεσμη ή μη άσκηση
της κρινόμενης αίτησής της και εντεύθεν
το παραδεκτό ή μη αυτής.
Και τούτο, διότι δεν προσδιορίζεται στην απόφαση αν οι μνημονευόμενες σ’ αυτήν 11300/95 και 668/97 αποφάσεις επιδόθηκαν στην ίδια την αιτούσα και πότε, ώστε από το συγκεκριμένο
χρόνο επίδοσής τους να υπολογισθεί η
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έναρξη της οριζόμενης εξάμηνης προθεσμίας ασκήσεως της σχετικής αίτησης, ή
αν αυτές επιδόθηκαν στο σύζυγό της και
πότε και αυτή έλαβε έκτοτε αποδεδειγμένα γνώση τούτων και πότε, ώστε να
υπολογισθεί αναλόγως από τότε η έναρξη της εν λόγω εξάμηνης προθεσμίας.
Εντεύθεν αποβαίνει ανέφικτος ο
αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής της ανωτέρω ουσιαστικού δικαίου διάταξης, την οποία το Εφετείο παραβίασε
όχι ευθέως, αλλ’ εκ πλαγίου, στερώντας
έτσι την απόφαση του από νόμιμη βάση.
Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός, ως
βάσιμος, ο πρώτος λόγος της αναίρεσης
κατά την αιτίαση του από τον αριθ. 19
του άρθρου 559 ΚΠολΔ, να αναιρεθεί η
προσβαλλόμενη απόφαση να παραπεμφθεί η υπόθεση στο ίδιο Εφετείο, και να
καταδικασθεί το αναιρεσίβλητο στη δικαστική δαπάνη της αναιρεσείουσας (άρθρο 18 παρ. 4 εδ. γ’ του ν. 2882/2001).
Κατά τη γνώμη όμως ενός μέλους
της Ολομέλειας, του Αρεοπαγίτη Χ.Π, η
αιτιολογία της απόφασης δεν είναι κατά
τούτο (δηλαδή κατά την «αποδεδειγμένη γνώση») ελλιπής, αφού αναφέρεται
σ’ αυτή ότι η αιτούσα έλαβε γνώση των
αποφάσεων για τον καθορισμό της αποζημίωσης (προσωρινής και οριστικής),
με την επίδοσή τους και από ταύτην δεν
ήταν δε αναγκαίο να διαληφθεί (στην αιτιολογία) αναφορά και για τον τρόπο της
επίδοσης (στην ίδια προσωπικά ή σε σύνοικο ή με θυροκόλληση) και στην ίδια
εναπόκειτο να επικαλεσθεί με την αίτηση
(και όχι βέβαια το πρώτο με την αναίρεση), ότι δεν είχε λάβει γνώση των αποφάσεων εκείνων παρά την επίδοσή τους,
γιατί αυτές επιδόθηκαν σε σύνοικο ή με
θυροκόλληση. Επομένως κατά τη μειοψηφούσα αυτή γνώμη και ο λόγος αυτός της αναίρεσης εκ του άρθρου 559
αριθ. 19 του Κ.Πολ.Δ, είναι αβάσιμος
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και απορριπτέος (Ολ.Α.Π. 17/2006 Ελλην. Δικαιοσύνη 2006 σελ.1604, Κ. Χορομίδη, έκδοση 2008 σελ.1368).
Το εναγόμενο προβάλλει παραδεκτά ένσταση παραγραφής των ενδίκων
αξιώσεων της ενάγουσας για καθορισμό
μεγαλύτερης οριστικής αποζημίωσης,
καθορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης για
την μείωση της αξίας και απαλλαγή από
το βάρος της αυτοαποζημίωσης ‚ ισχυριζόμενο ότι οι αξιώσεις της τελευταίας
έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 9 παρ.4 εδάφιο δεύτερο
του ν. 2882/2001, σύμφωνα με το οποίο
«όποιος δεν κλητεύθηκε ούτε έλαβε μέρος στη δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης δικαιούται να ασκήσει με αίτηση την αξίωσή του για καθορισμό μεγαλύτερης οριστικής αποζημίωσης, κατά το
άρθρο 21 του παρόντος νόμου, μέσα σε
πέντε έτη από την συντέλεση της απαλλοτρίωσης και σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έλαβε γνώση μέσα σε έξι μήνες από τότε που έλαβε γνώση ».
Η εν λόγω ένσταση θα πρέπει να
γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, σύμ-

φωνα με τα αναφερόμενα στην μείζονα
σκέψη της παρούσας πιο συγκεκριμένα
στην υπό κρίση περίπτωση η δημοσίευση της ειδοποίησης περί παρακατάθεσης
της αποζημίωσης έγινε στις 5-8-1999,
η δε ένδικη αίτηση ασκήθηκε με επίδοση στον υπουργό των Οικονομικών στις
23-10-2008 (βλ. το δικόγραφο της αγωγής που επιδόθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο
με την επίσης μείωση της κοινοποίησης).
Επομένως το δικαίωμα της αιτούσας έχει υποπέσει σε παραγραφή και η
ένδικη αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί
ως απαράδεκτη ως προς όλα τα αιτήματά της. Ας σημειωθεί ότι το άρθρο 33 του
ν. 2971/2001 με το οποίο θεσπίστηκε ότι
το τεκμήριο της ωφέλειας των ιδιοκτητών
κατά τις διατάξεις του ν. 653/1977 είναι
μαχητό και κρίνεται μετά την κήρυξη της
απαλλοτρίωσης, από το αρμόδιο Εφετείο,
κατά την ειδική διαδικασία του παρόντος
άρθρου, δεν εφαρμόζεται για τις απαλλοτριώσεις η συντέλεση των οποίων είχε
ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων(ad hoc Α.Π.
136/2009, 1056/2008 ΝΟΜΟΣ).

763/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Φαίδων Κουλούρης, Παρασκευή Λενακάκη, Δημήτριος
Συμεωνίδης κ.λ.π.).
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δικαστική δαπάνη και αμοιβή του δικηγόρου. Τρόπος
καθορισμού. Διαδικασία προσωρινού ή οριστικού καθορισμού της τιμής μονάδος. Το
αντικείμενο είναι ένα και καθορίζεται με ορισμένους κανόνες. Περιστατικά.

Περαιτέρω από το άρθρο 18§4
του Ν.2882/2001 συνάγεται ότι στην
προκειμένη διαδικασία α) η δικαστική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο προς
αποζημίωση και επιδικάζεται από το δικαστήριο με την ίδια απόφαση, β)η εκ-

καθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις, γ)τα άρθρα 22 του
ν. 3693/1957 και 281 του Ν.3643/2006
(Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) δεν εφαρμόζονται, δ) η απόφα-
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ση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με
την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιμή
μονάδας, αποτελεί, ως προς τη δικαστική δαπάνη, εκτελεστό τίτλο σε βάρος του
υπόχρεου προς αποζημίωση, εάν και οι
δύο διάδικοι αποδέχθηκαν την απόφαση
αυτή ή παρήλθε άπρακτη η προθεσμία
άσκησης αίτησης οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης και ε)σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης αίτησης,
το Εφετείο αποφαίνεται ενιαίως, τόσο
για τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης.
Κατά συνέπεια, στη διαδικασία του
προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού
της αποζημίωσης του απαλλοτριούμενου
ακινήτου, σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19
και 20 του πιο πάνω νόμου, ένα είναι το
αντικείμενο της δίκης, ο προσδιορισμός
της αποζημίωσης (προσωρινός ή οριστικός) και επομένως μια αμοιβή του δικηγόρου σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου αυτού της δίκης ορίζεται, σύμφωνα
και με τις διατάξεις των άρθρων 100 §1,
114 § 5 του κώδικα Δικηγόρων.
Έτσι, σε περίπτωση εμπρόθεσμης αίτησης για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης στο Εφετείο,
μετά τον προσωρινό προσδιορισμό της
αποζημίωσης, η δικαστική δαπάνη περιλαμβάνει: 1)τα γενόμενα για τη διεξαγωγή και υπεράσπιση της δίκης έξοδα,
που ήταν απαραίτητα (άρθρο 189 παρ.1
ΚΠολΔ), 2)την αμοιβή του δικηγόρου του
δικαιούχου για την παράσταση του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, καθώς και για την παράσταση του ενώπιον του Εφετείου (άρθρα 109 και 111 του
Κώδικα περί Δικηγόρων) και 3) την αμοιβή του αυτού δικηγόρου που ανέρχεται
ειδικότερα α)σε ποσοστό 3% της αποζημίωσης για της σύνταξη της αυτοτελούς
αιτήσεως ή ανταιτήσεως, καθώς και των
προτάσεων ενώπιον του εφετείου και β)
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σε ποσοστό 2% αυτής για την άσκηση
ανταίτησης με τις προτάσεις ή για τη σύνταξη απλώς προτάσεων του καθού (βλ.
και ΑΠ 1392/2007 ΧΡΙΔ 2008-424,ΑΠ
1593/2003 ΕλλΔνη 2004-722, ΕφΑθ
6960/2007 ΕλλΔνη 2008-529).
Περαιτέρω από τις διατάξεις
των άρθρων 17 του Συντάγματος, 189
ΚΠολΔ και 100 επ. του Κώδικα περί Δικηγόρων, συνάγεται ότι η αμοιβή, την
οποία καταβάλει ο δικαιούχος της αποζημίωσης στο δικηγόρο του για τη σύνταξη αιτήσεως, ανταιτήσεως, κυρίας
παρεμβάσεως ή προτάσεων, προκειμένου να επιτύχει τον προσδιορισμό και
την είσπραξη της αποζημιώσεως, προσαυξάνει το ποσό της, βαρύνει τον υπόχρεο αυτής και πρέπει να επιδικάζεται
σε βάρος του υποχρέου και να περιέρχεται στο δικαιούχο, ώστε να μην επέρχεται φαλκίδευση της πλήρους αποζημιώσεως (βλ.ΑΠ Ολ. 17/2000).
Στην προκειμένη περίπτωση και
σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα δικαστικά
έξοδα των δικαιούχων της αποζημίωσης
παραστάντων καθών η αίτηση–ανταιτούντων-παρεμβαινόντων, κατά το νόμιμο
και βάσιμο αίτημα τους (άρθρο 191 §2
ΚΠολΔ), πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος Δήμου Πατρέων που
είναι υπόχρεος προς αποζημίωση. Πρέπει να καθοριστούν ενιαίως τόσο για την
ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου διαδικασία, όσο και για τον προσωρινό καθορισμό της αποζημίωσης (για όσους παραστάθηκαν και στα δύο Δικαστήρια), όπως
ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό.
Τέλος παράβολο ερημοδικίας δεν
θα οριστεί για τους ερημοδικούντες καθών, διότι κατά τη διάταξη του άρθρου 22
παρ.1 εδάφ. α του Ν. 2882/2001, κατά της
απόφασης του Εφετείου περί οριστικού
προσδιορισμού της αποζημίωσης επιτρέπεται μόνο το ένδικο μέσο της αναίρεσης.

550

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

851/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μαρία Ιατροπούλου, Μιχάλης Αρβανίτης).
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση. Ολοκληρώνεται με την καταβολή της ή τη δημοσίευση
στην Ε.Κ. της κατάθεσης της αποζημίωσης στο Τ.Π.Δ. Από την ολοκλήρωση επέρχεται απόσβεση όχι μόνο κάθε δικαιώματος τρίτου πάνω στο πράγμα αλλά και λύση των
ενοχικών συμβάσεων που έχουν σχέση και το πράγμα που απαλλοτριώθηκε και συνεπώς και της μίσθωσης, χωρίς να έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 614 ΑΚ που
προϋποθέτει εκούσια μεταβίβαση. Η μίσθωση αλλοτρίου πράγματος είναι νόμιμη όχι
όμως για πράγματα του δημοσίου. Μετά τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως ο πρώην κύριος του ακινήτου, ως αυθαίρετα κάτοχός του, δεν μπορεί να προβεί σε έγκυρη
εκμίσθωση σε τρίτο. Περιστατικά.

Από τα άρθρα 7, 8 και 9 παρ.2
του Ν.2882/2001 (7,8 και 9 παρ.1 του
ΝΔ 797/1971 και 7 του ΑΝ 1731/1931)
προκύπτει ότι η συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, η οποία επιφέρει κτήση της κυριότητας του πράγματος από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση,
επέρχεται με την καταβολή στον δικαιούχο της αποζημιώσεως που καθορίστηκε
προσωρινά ή οριστικά ή με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
της παρακατάθεσης της αποζημιώσεως
στον Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (βλ. σχετ. ΑΠ 243/1999 ΕλλΔνη 40.
1036, ΕφΑθ 2576/1997 ΕλλΔνη 39.186).
Από τις ως άνω διατάξεις σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 2 παρ.1
του ΑΝ 1539/1938, κατά το οποίο «επί
των αδεσπότων και των δημοσίων κτημάτων εν γένει νομεύς θεωρείται το Δημόσιον, έστω και αν ουδεμίαν ενήργησεν
επ’ αυτών πράξιν νομής» και 23 του ίδιου
αναγκαστικού νόμου, κατά το οποίο τιμωρείται ποινικώς «ο εκμισθών ή παρέχων την χρήσην ακινήτου κατεχομένου
υπό του Δημοσίου, αν εν τω σχετικώ εγγράφω δεν γίνει ρητή μνεία περί της κατοχής του Δημοσίου», προκύπτει ότι με

τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης επέρχεται απόσβεση, όχι μόνο κάθε δικαιώματος τρίτου πάνω στο πράγμα, αλλά
και λύση των ενοχικών συμβάσεων που
έχουν σχέση με το πράγμα που απαλλοτριώθηκε και συνεπώς και της μισθώσεως, διότι στην περίπτωση αυτή δεν έχει
εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 614
ΑΚ, η οποία προϋποθέτει εκούσια μεταβίβαση του ακινήτου από τον εκμισθωτή
και όχι γενόμενη από δημόσια αρχή (βλ.
Εφ.Πειρ. 977/1988 ΕλλΔνη 30.1047).
Περαιτέρω, από το άρθρο 574ΑΚ
προκύπτει ότι κατά κανόνα κάθε μίσθωση είναι έγκυρη έστω και αν το μίσθιο είναι αλλότριο, δηλ. δεν ανήκει κατά κυριότητα στον εκμισθωτή κατά το χρόνο της σύναψης της, διότι η σχέση είναι ενοχική και
όχι εμπράγματη και επομένως η κυριότητα
δεν είναι στοιχείο κρίσιμο του κύρους της.
Από την προαναφερόμενη διάταξη όμως του άρθρου 2 παρ.1 του ΑΝ
1539/1938, σε συνδυασμό προς το άρθρο 23 παρ.3 του ίδιου αναγκαστικού
νόμου, προκύπτει ότι, κατ’ εξαίρεση του
ανωτέρω κανόνα, η μίσθωση δημοσίου
κτήματος είναι άκυρη (άρθρο 180ΑΚ),
όταν συναφθεί από τρίτο μη κύριο και
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όχι το Δημόσιο (ΑΠ 1327/2000 ΕλλΔνη
43.425, Κατράς, Πανδέκτης Μισθώσεων
και Οροφοκτησίας, 2003, παρ.3 σελ. 71).
Ο μέχρι τότε ιδιοκτήτης, δηλαδή, δεν
διατηρεί κανένα δικαίωμα επί του ακινήτου
και υποχρεούται να αποδώσει αυτό στο Δημόσιο. Δεν μπορεί να εκποιήσει εγκύρως
το ακίνητο και εφόσον με τη συντέλεση της
απαλλοτριώσεως καταλύεται κάθε ενοχική
σύμβαση επ’ αυτού, είναι προφανές ότι δεν
μπορεί να συστήσει εγκύρως νέα ενοχική
σύμβαση σε σχέση με αυτό.
Η σχέση του μέχρι τότε κυρίου
προς το ακίνητο περιορίζεται στην υποχρέωση του να αποδώσει αυτό στο Δημόσιο, καταλογίζεται δε σε βάρος του, από
το χρόνο συντελέσεως της απαλλοτριώσεως, αποζημίωση χρήσεως, σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.3 του ΑΝ
1539/1938, διότι χρησιμοποιεί το ακίνητο
παρανόμως άνευ συμβατικής σχέσεως
(Κατράς, ό.π., παρ. 54 σελ. 250 και 2236).
Κατά συνέπεια, μετά τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως ο πρώην κύριος
του ακινήτου, ως αυθαίρετος κάτοχος αυτού, δεν μπορεί να προβεί σε έγκυρη εκμίσθωση του σε τρίτο. Εξάλλου, επί ακύρου
συμβάσεως μισθώσεως πράγματος, ο εκμισθωτής δεν δικαιούται ούτε να αναζητήσει τούτο από τον μισθωτή ασκώντας την
αγωγή αποδόσεως μισθίου, διότι η αγωγή αυτή προϋποθέτει έγκυρη σύμβαση μισθώσεως, ούτε να ζητήσει με αγωγή την
καταβολή τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων, καθόσον δεν οφείλεται μίσθωμα (Εφ.
Αθ 735/1992 ΕπΔικΠολ 1994.96, Εφ.Πειρ.
1084/1998 Πειρ. Νομ.1999.47).
Α πο δ ε ί χ θ η κ α ν τα α κ όλο υ θα πραγματικά περιστατικά: Με την
8758/6136/26.10.1964 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύθηκε νομίμως
στο 169/12.11.1964 ΦΕΚ (τ.Δ΄.), απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά ακίνητα για
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την κατασκευή του τμήματος Αιγίου–Καμαρών της (παλαιάς) εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών (αριθ. κτημ. 223-348).
Με την 843/1965 απόφαση του
Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών καθορίσθηκε προσωρινά η αποζημίωση των
απαλλοτριωθέντων ακινήτων, η οποία
παρακατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Πατρών που εξέδωσε
το 11597/20.7.1966 γραμμάτιο παρακαταθήκης. Η ειδοποίηση της εν λόγω παρακαταθέσεως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος 4, αριθ.
φύλλου 142/8.9.1966), με συνέπεια να έχει
συντελεσθεί η ανωτέρω απαλλοτρίωση.
Με το Ν. 2938/2001 συστήθηκε δημόσια επιχείρηση με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και
το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε., στην οποία
περιήλθαν, κατά πλήρη κυριότητα, εκτός
των άλλων και οι παρόδιες εκτάσεις του
οδικού δικτύου που ανήκουν στο Δημόσιο (άρθρο 5 παρ.1 του άνω νόμου), σύμφωνα δε με το άρθρο 3 παρ.1 περ. α΄ του
ίδιου νόμου η εν λόγω εταιρεία διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται το οδικό διευρωπαϊκό δίκτυο Πατρών-Αθηνών κ.λ.π.
Μεταξύ των απαλλοτριωθέντων
ακινήτων περιλαμβάνεται και το υπ’ αριθ.
313 του οικείου κτηματολογικού πίνακα
ακίνητο, ήτοι ένα παλαιό κτίσμα, εμβαδού 16 τ.μ. που βρίσκεται στο δημοτικό
διαμέρισμα Καμαρών του Δήμου Ερινεού και ειδικότερα επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών και κάτωθι της γέφυρας Καμαρών της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών.
Πριν από την απαλλοτρίωση του κτίσματος αυτού μετά του οικοπέδου του, αυτό
ήταν ιδιοκτησίας του Δ.Α. Αυτός ως ανάπηρος πολέμου, είχε λάβει από το έτος
1954 άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου,
η οποία μετά το θάνατο του που συνέβη
στις 27.7.1966, μεταβιβάστηκε στη σύ-
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ζυγο του Φ.Α και έτσι το επίδικο κτίσμα
λειτουργούσε ως περίπτερο μέχρι και το
θάνατο της προαναφερόμενης δικαιούχου (το έτος 2005), οπότε η συγκεκριμένη άδεια κατέστη σχολάζουσα και παραχωρήθηκε δυνάμει της 945/13.2.2006
αποφάσεως του Νομάρχη Αχαΐας στον
Α.Α του Ι, κάτοικο Καμαρών.
Με την άνω συντέλεση της απαλλοτριώσεως η κυριότητα και η νομή του επιδίκου ακινήτου-κτίσματος περιήλθε αυτοδικαίως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στο
Δημόσιο και ειδικότερα στη συνέχεια στην
Τ.Ε.Ο. Α.Ε., η δε εκκαλούσα, η οποία κληρονόμησε την ανωτέρω Φ.Α (γιαγιά από
την πλευρά της μητέρας της) και οι προκάτοχοι της δεν διατήρησαν κανένα δικαίωμα σε αυτό, αλλά κατέστησαν υπόχρεοι
να αποδώσουν το ακίνητο στο Δημόσιο.
Παρόλο αυτά, μετά το θάνατο της
Φ.Α, η εκκαλούσα με το από 15.5.2006
ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσε το
επίδικο κτίσμα στην πρώτη εφεσίβλητη
για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι
από 15.5.2006 έως 14.5.2008 και με μηνιαίο μίσθωμα 800 ευρώ, προκειμένου
να χρησιμοποιηθεί από την τελευταία
ως κατάστημα εμπορίας ψιλικών, εφημερίδων, τσιγάρων και συναφών ειδών.
Μόλις δε η πρώτη εφεσίβλητη
έλαβε γνώση της νομικής κατάστασης
του μισθίου ακινήτου, ότι δηλαδή βρίσκεται εντός των ορίων της απαλλοτριωμένης ζώνης και ότι επρόκειτο να κατεδαφιστεί διότι εγκυμονούσε κινδύνους για την
οδική ασφάλεια αυτού του σημείου της
παλαιάς εθνικής οδού Πατρών-Αθηνών,
έπαυσε την καταβολή των μισθωμάτων και κατήγγειλε την επίμαχη σύμβαση μισθώσεως με την από 21.12.2006
«εξώδικη γνωστοποίηση –διαμαρτυρία-δήλωση και πρόσκληση» η οποία επεδόθη στην εκκαλούσα στις 22.12.2006.
Η εν λόγω μίσθωση είναι άκυρη,
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κατά τα προεκτεθέντα, διότι η εκκαλούσα
συνήψε αυτή παρανόμως, αφού το κατάστημα ανήκει στην κυριότητα και τη νομή
του Δημοσίου και ειδικότερα της διαδόχου δημόσιας επιχείρησης Τ.Ε.Ο Α.Ε., η
δε εκκαλούσα και οι προκάτοχοι της (Δ.Α
και Φ.Α) είχαν τη χρήση του άνευ συμβατικής σχέσεως, δηλαδή αυθαιρέτως.
Κατά συνέπεια, η εκκαλούσα δεν
δικαιούται να ζητήσει μισθώματα από την
πρώτη εφεσίβλητη, εφόσον αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη έγκυρης μισθωτικής
συμβάσεως. Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι ο δεύτερος εφεσίβλητος, προστηθείς από την πρώτη εκκαλούσα και από
κοινού με αυτή προέβησαν με πρόθεση
σε κάποια παράνομη πράξη ή παράλειψη από την οποία προκλήθηκε ζημία για
την εκκαλούσα προσωπικά ή την περιουσία της και ειδικότερα δεν αποδείχθηκε ότι
ψευδώς ισχυρίσθηκαν ενώπιον τρίτων
ότι το επίδικο ακίνητο είναι απαλλοτριωμένο και ότι επίκειται η κατεδάφιση του,
προσβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
τιμή και την υπόληψη της εκκαλούσας και
βλάπτοντας την περιουσία της, αποτρέποντας πιθανούς μισθωτές από την εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου.
Άλλωστε, λίγους μήνες μετά την καταγγελία της ένδικης συμβάσεως μισθώσεως από την εφεσίβλητη, η εκκαλούσα εκμίσθωσε εκ νέου το ακίνητο στη Θ.Π, δυνάμει
του από 30.4.2004 ιδιωτικού συμφωνητικού,
το οποίο προσκομίζεται μετ’ επικλήσεως.
Ενόψει των ανωτέρω, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση απέρριψε, με την
ίδια κατά βάση αιτιολογία, την κρινόμενη αγωγή ως αβάσιμη κατ’ ουσία, ορθώς εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις
προσκομισθείσες αποδείξεις και ως εκ
τούτου τα αντιθέτως υποστηριζόμενα
με όλους τους λόγους της εφέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
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887/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Μαράτος, Δικαστικής αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ
Αθαναστασία Παπαθανασοπούλου).
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση. Αντικείμενο της δίκης του καθορισμού αποζημίωσης είναι
η αποζημίωση εν συνόλω λαμβανομένη, δηλαδή η χορήγηση αποζημιώσεως σε σχέση με την αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, ο προσδιορισμός της ωφέλειας του
ιδιοκτήτη του, όπου η ύπαρξή της επηρεάζει την από την απαλλοτρίωση αξίωσή του,
κάθε άλλο θέμα συναφές με την απαλλοτρίωση και η δικαστική δαπάνη. Ο προβλεπόμενος από τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.4 ν.2882/2001 είναι ανίσχυρος, γιατί προσκρούει στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. Συνεπώς αν στη δίκη του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, υποβληθεί αίτημα για την αναγνώριση του
ιδιοκτήτη του απαλλοτριωμένου ακινήτου, που αποκτά πρόσωπο σε διανοιγόμενη εθνική οδό, ότι δεν ήταν ωφελούμενος, το Εφετείο είναι αρμόδιο να εξετάσει ενιαία κατά τη
διαδικασία αυτή το αίτημα αυτό. Δικαστική δαπάνη και αμοιβή δικηγόρου. Περιστατικά.

Το άρθρο 18 παρ.1 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων
(ν.2882/2001) ορίζει ότι η αποζημίωση
του απαλλοτριωμένου, καθώς και η τυχόν κατά τις διατάξεις της παραγράφου
4 του άρθρου 13 ιδιαίτερη αποζημίωση,
προσδιορίζεται (με δικαστική απόφαση)
κατά τη διαγραφόμενη στα άρθρα 18-20
του νόμου αυτού ειδική διαδικασία.
Η έννοια της διατάξεως-η οποία
πρέπει να ερμηνευθεί με βάση την ανωτέρω διάταξη του Συντάγματος καθώς και
το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμβάσεως της Ρώμης που
κυρώθηκε με το ν. 553.1974 και κατά το
άρθρο 28 του Συντάγματος έχει αυξημένη έναντι των κοινών νόμων ισχύ, ορίζει δε ότι «παν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας
του…» είναι ότι, αντικείμενο της δίκης του
καθορισμού αποζημιώσεως είναι η αποζημίωση εν συνόλω λαμβανομένη, δηλαδή η χορήγηση αποζημιώσεως σε σχέση
με την αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, ο προσδιορισμός της ωφέλειας του

ιδιοκτήτη αυτού, όπου η ύπαρξη της επηρεάζει τις εκ της απαλλοτριώσεως αξιώσεις του, κάθε άλλο θέμα συναφές με την
απαλλοτρίωση και η δικαστική δαπάνη.
Συνεπώς, ο προβλεπόμενος από
τη διάταξη αυτή περιορισμός της αρμοδιότητας του Εφετείου σε μόνο τον προσδιορισμό της αποζημιώσεως και της ιδιαίτερης αποζημίωσης του άρθρου 13
παρ.4 ν.2882/2001 είναι ανίσχυρος, γιατί προσκρούει στην ως άνω διάταξη του
άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Επομένως, αν στα
πλαίσια του οριστικού προσδιορισμού
της αποζημιώσεως, υποβληθεί αίτημα
για την αναγνώριση του ιδιοκτήτη του
απαλλοτριωμένου 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 ενιαία κατά τη διαδικασία αυτή το τίμημα αυτό (βλ. ΑΠ 1060/2008 ΝΟΜΟΣ).
Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη
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του άρθρου 1 του νόμου Ν.653/1977 «περί
υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών
για τη διάνοιξη εθνικών οδών», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ.9 και 10
του Ν.147/1979 και όπως η παρ.10 αυτού
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.14
του ν.2052/1992, οι παρόδιοι ιδιοκτήτες,
τα ακίνητα των οποίων αποκτούν πρόσωπο στις διανοιγόμενες οδούς ή επί των διαπλατύνσεων υφισταμένων οδών, με πλάτος μέχρι 20μ. επί επαρχιακών ή δημοτικών και μέχρι 30μ. επί εθνικών, υποχρεούνται σε αποζημίωση πλάτους 15μ., με
τη συμμετοχή τους στις δαπάνες απαλλοτρίωσης των καταλαμβανόμενων από αυτών τμημάτων των ακινήτων τους.
Η επιβάρυνση αυτή δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ήμισυ του εμβαδού του βαρυνόμενου ακινήτου. Το τεκμήριο ωφέλειας
των παρόδιων ιδιοκτητών, που καθιερώνεται με τις παραπάνω διατάξεις και το οποίο
είχε αρχικά χαρακτηριστεί ως αμάχητο, είναι ήδη μαχητό, όπως ορίζει συμπληρωματικά το άρθρο 33 του Ν.2971/2001, το
οποίο ισχύει από 19.1.2002.
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’
αριθ. 512/2008 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, εν μέρει οριστική και εν μέρει παρεμπίπτουσα, καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης των
υπ’ αριθ. κτηματολογικού πίνακα 321
Α΄, 321 Β΄, 321 Γ΄, 321 Δ΄ και 321 Ε΄ ακινήτων των αιτούντων και των επικειμένων τους, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη βελτίωση-διαπλάτυνση οδικών αρτηριών
του χειμάρρου διακονιάρη και λοχαγού Μενούνου του Δήμου Πατρέων νομού Αχαΐας (αριθ. απόφασης απαλ/σης
108717/9751/0010/20-11-2002 (ΦΕΚ
1044Δ/27-11-2002) Κ.Υ.Α. Υπ. Οικονο-
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μίας & Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ), καθώς και ιδιαίτερη αποζημίωση γι’αυτά.
Το Δικαστήριο απείχε από την εκδίκαση του αιτήματος της άρσης του τεκμήριου ωφέλειας των εν λόγω ακινήτων
των αιτιούντων με αριθ. κτηματολογικού
πίνακα 321 Α΄, 321 Β΄, 321 Γ΄, 321 Δ΄ και
321 Ε΄, τα οποία φέρονται ως αυτοαποζημιούμενα τμήματα ωφελούμενων παρόδιων, μέχρι να τηρηθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 33
του ν.2971/2001 διαδικασία.
Η ευρύτερη περιοχή όπου βρίσκονται τα ακίνητα είναι κατά μήκος του
χειμάρρου Διακονιάρη, στην περιοχή της
Εγλυκάδας Πατρών. Πρόκειται για ακίνητα με προέχουσα αγροτική χρήση, ενώ
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη εμπορική κίνηση πέραν των
καταστημάτων τοπικού ενδιαφέροντος.
Βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως,
αλλά εντός ΓΠΣ και εκτός οικισμού πριν
του 1923, αλλά εντός της ζώνης των 500
μέτρων, σε απόσταση τριών περίπου χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης των
Πατρών, με αστική συγκοινωνία και με
όλες τις παροχές κοινής ωφέλειας.
Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι από
την ένδικη απαλλοτρίωση τα προαναφερόμενα ακίνητα των αιτούντων, όπως αυτά
εικονίζονται στα από Δεκεμβρίου 1998 με
αριθμούς σχεδίων 3/1.2.3.4.5.67.8.9.1011.12 οικεία κτηματολογικά διαγράμματα
και στους αντίστοιχους κτηματολογικούς
πίνακες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ΄Εργων, δεν ωφελούνται, καθόσον
αυτά είχαν πρόσωπο στη δημοτική οδό
Ι. Δαμασκηνού (Αγίας Ειρήνης) και δεν
αποκτούν τώρα πρόσωπο σε διανοιγόμενη οδό, προϋπόθεση απαραίτητη για να
ισχύσει το τεκμήρια ωφέλειας γι’αυτά, ενώ
περαιτέρω λόγω του μικρού εμβαδού των
εναπομεινάντων είναι μη αξιοποιήσιμα.
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Ειδικότερα :1)Αριθμός κ.π. ακίνητου 321 Α΄. Έχει πρόσωπο στην οδό
Ι.Δαμασκήνου (Αγ.Ειρήνης), η οποία
διαπλατύνεται τοπικά, αρχική έκταση
: 559,10 τ.μ, απαλλοτριωμένη έκταση:
251,26 τ.μ, (αυτοαποζημίωση + επιβαρύνσεις προς τρίτους): 153, 92 τ.μ, έκταση για την οποία αποζημιώνεται 97, 34
τ.μ, επιφάνεια απομένοντας οικοπέδου:
307, 84 τμ. Δεν αποκτά πρόσωπο σε
νέα οδό και κατά συνέπεια δεν υπάρχει
ωφέλεια από την απαλλοτρίωση κ.λ.π.
Επομένως, οι αιτούντες-ιδιοκτήτες
των αμέσως παραπάνω ακινήτων δεν θεωρούνται ωφελούμενοι παρόδιοι και έτσι δεν
έχει εφαρμογή για ακίνητα τους το τεκμήριο
του άρθρου 1 του Ν.653/1977 και δικαιούνται
αποζημίωσης και τις προαναφερόμενες αυτοαποζημιούμενες εκτάσεις των ακινήτων τους.
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Με βάση τα δεδομένα αυτά πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση
τους, ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν. Τέλος, το
υπέρ ού η απαλλοτρίωση Ελληνικό Δημόσιο, ως υπόχρεο προς αποζημίωση, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα
και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των αιτούντων- καθ’ ών η απαλλοτρίωση. Η αμοιβή αυτή πρέπει να καθοριστεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18
παρ.4 του ΚΑΑΑ και να υπολογιστεί κατά
τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ.1, 110
παρ.3, 111, 114 παρ.5 Κώδικα περί Δικηγόρων, σε ποσοστό 3% επί του ποσού
της καθοριζομένης οριστικής αποζημίωσης για τις αυτοαποζημιούμενες αυτές
εκτάσεις των ακινήτων τους (βλ.σχ. Ολ ΑΠ
17/2000 Δνη 2000, 953, ΑΠ 502/2005 Δνη
46.1400), όπως ορίζεται στο διατακτικό.
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12. αυτοκινητα
19/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός-Εισηγητής, Στεφανία Καρατζά, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Γρηγοράτος, Νικ.Παρασκευόπουλος,
Νικ. Παπαϊωάννου).
Ασφάλιση αυτοκινήτου. Παρεμπίπτουσα αγωγή του ασφαλιστή κατά του ιδιοκτήτη και
του οδηγού, λόγω έλλειψης της νόμιμης άδειας οδήγησης. Πότε συντελείται η ασφαλιστική σύμβαση. Προϋποθέσεις ισχύος των γενικών όρων ασφάλισης και αποκλεισμού από την ασφαλιστική κάλυψη, όταν το ασφαλιστήριο δεν φέρει την υπογραφή
του ασφαλισμένου αλλά ούτε έχει παραληφθεί από αυτόν. Για τον αποκλεισμό από
την ασφαλιστική κάλυψη αρκεί η έλλειψη της άδειας οδήγησης χωρίς να απαιτείται
και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της έλλειψης της άδειας και της ζημίας. Η
ένσταση του ασφαλισμένου για καταχρηστική άσκηση του αναγωγικού δικαιώματος
εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας απορρίπτεται. Περιστατικά. Σημείωση: Αναλυτικότερα για τα ζητήματα του ασφαλιστηρίου βλ. ΕΠ 278/2009.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 189, 192 του ΕμπΝ και
του άρθρου 2 παρ.1 της Κ4/585/5-4-1978
αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου που
εκδόθηκε βάσει του άρθρου 6 παρ.7 του
Ν.489/1976 προκύπτει ότι η ασφαλιστική
σύμβαση που καλύπτει την αστική ευθύνη των εναγομένων κατά νόμο για ατύχημα προσώπων καταρτίζεται εγγράφως.
Για τη συντέλεση της συμβάσεως ασφαλίσεως απαιτείται πρόταση και
αποδοχή της (άρθρο 185 επ. του ΑΚ)
που να καλύπτει τα ουσιώδη στοιχεία της
(και άρθρο 3 παρ.1 της Κ4/585/5-4-1978
Α.Υ.Ε.). Η ολοκλήρωση της συμβάσεως
ασφαλίσεως επέρχεται συνήθως με την
υπογραφή των συμβαλλομένων μερών.
Εξάλλου, ορίζεται μεν από το
προοίμιο της Κ4/585/5-4-1978 Υ.Α.Ε.
ότι η ασφάλιση αυτοκινήτου διέπεται
από τους γενικούς όρους που ορίζονται
από την παραπάνω υπουργική απόφαση, αλλά για να επέλθει τούτο πρέπει οι

όροι αυτοί να αποτελέσουν περιεχόμενο της συμβάσεως ασφαλίσεως ή τουλάχιστον να γίνει παραπομπή σ’ αυτούς,
αφού αρκεί προς τούτο η αναφορά μόνο
του αριθμού της παραπάνω Α.Υ.Ε. ότι η
ασφάλιση αυτοκινήτου διέπεται από τους
γενικούς όρους που ορίζονται από την
παραπάνω υπουργική απόφαση, αλλά
για να επέλθει τούτο πρέπει οι όροι αυτοί
να αποτελέσουν περιεχόμενο της συμβάσεως ασφαλίσεως ή τουλάχιστον να
γίνει παραπομπή σ’ αυτούς, αφού αρκεί
προς τούτο η αναφορά μόνο του αριθμού της παραπάνω Α.Υ.Ε. και του Φ.Ε.Κ
(αριθμ. 795 τ.ΑΕ και ΕΠΕ), στο οποίο
έχει δημοσιευθεί.
Μεταξύ των όρων αυτών περιλαμβάνεται και η ρύθμιση του άρθρου
25 παρ.6 της Κ4/585/5-4-1978 Α.Υ.Ε,
σύμφωνα με την οποία αποκλείονται
από την ασφάλιση ζημίες προξενούμενες από οδηγό που δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια οδηγήσεως από το νόμο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

και για την κατηγορία του οχήματος το
οποίο οδηγεί.
Το περιεχόμενο των γενικών όρων
που διαλαμβάνονται στην Κ4/585/5-41978 Α.Υ.Ε. είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον αυτά τους αποδέχτηκαν έστω και αν λείπει τυπικά η
υπογραφή του αντισυμβαλλομένου στο
ασφαλιστήριο. Πράξεις συνιστώσες αποδοχή των γενικών όρων του ασφαλιστηρίου, το οποίο είτε τους περιλαμβάνει
αναλυτικά είτε παραπέμπει στο Φ.Ε.Κ,
στο οποίο έχουν καταχωριστεί, μπορούν
να αποτελέσουν η παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τον ασφαλισμένο, η παραλαβή του ειδικού σήματος και της βεβαιώσεως ασφαλίσεως
του αυτοκινήτου που επικολλώνται συνήθως στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου,
η καταβολή των ασφαλίστρων και η δήλωση του ατυχήματος στον ασφαλιστή.
Εφόσον δημιουργείται κατά τον
παραπάνω τρόπο δέσμευση του ασφαλισμένου από τους παραπάνω γενικούς
όρους και ειδικότερα από το διαλαμβανόμενο στο άρθρο 25 παρ.6 όρο, τότε μπορεί ο ασφαλιστής, εφόσον κατά νόμο δεν
μπορεί να αντιτάξει τέτοιο αποκλεισμό
της ευθύνης του κατά του παθόντος τρίτου, γιατί η Κ4/585/5-4-1978 Α.Υ.Ε κατά
το σκέλος τούτο είναι εκτός νομοθετικής
εξουσιοδοτήσεως του Ν.489/1976, να αξιώσει από τον ασφαλισμένο του να του καταβάλει κάθε ποσό, το οποίο θα καταβάλει στον τρίτο λόγω αποζημιώσεως από
το ατύχημα (ΑΠ 1650/2001 ΕλλΔνη 43,
1039, ΑΠ 525/2001 ΕλλΔνη 42, 1558).
Στην προκειμένη περίπτωση
η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Τ.Γ και Μ. Ο.Ε» συνήψε σύμβαση
ασφαλίσεως με την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
Α.Α.Α.Ε.», δυνάμει της οποίας εκδόθηκε το υπ’αριθμ. 1192221594/2002 ασφα-
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λιστήριο συμβόλαιο, το οποίο ορίζει ότι
η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.489/1976
και την Κ4/585/5-4-1978 απόφαση του
Υπουργού Εμπορίου.
Το παραπάνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν αναφέρει ακριβώς τις διατάξεις της παραπάνω υπουργικής αποφάσεως, αλλά παραπέμπει στους όρους
και στις εξαιρέσεις της, ούτε η παραπάνω σύμβαση ασφαλίσεως υπογράφηκε
από τους εναγόμενους Μ.Τ και την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Τ.Γ και
Μ Ο.Ε.», ούτε αυτοί παρέλαβαν το παραπάνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Πλην
όμως εφόσον οι παραπάνω εναγόμενοι ασφαλισμένοι είχαν κάθε δυνατότητα να λάβουν γνώση του περιεχομένου
των όρων της παραπάνω υπουργικής
αποφάσεως που αποτελούν και όρους
της παραπάνω συμβάσεως ασφαλίσεως, αφού η απόφαση αυτή είναι δημοσιευμένη στο Φ.Ε.Κ, δεν μπορούν να
επικαλεστούν ότι δεν μπορούσαν να λάβουν γνώση των όρων αυτών και ειδικότερα του όρου της παρ.6 του άρθρου
25 της παραπάνω υπουργικής αποφάσεως περί αποκλεισμού της ασφαλίσεως για ζημία προξενούμενη από οδηγό
που δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια
οδηγήσεως από το νόμο και για την κατηγορία του οχήματος το οποίο οδηγεί.
Επίσης, το γεγονός ότι οι παραπάνω εναγόμενοι ασφαλισμένοι δεν
υπέγραψαν το παραπάνω ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν αποτελεί λόγω
μη εφαρμογής του άρθρου 25 παρ.6
της Κ4/585/5-4-1978 αποφάσεως του
Υπουργού Εμπορίου περί αποκλεισμού
της ασφαλίσεως για ζημία προξενούμενη από οδηγό που δεν είχε προβλεπόμενη άδεια οδηγήσεως από το νόμο και
για την κατηγορία του οχήματος το οποίο
οδηγεί, αφού οι εναγόμενοι αυτοί κατέ-
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βαλαν τα ασφάλιστρα για την παραπάνω σύμβαση ασφαλίσεως, ούτε τέλος
η μη παραλαβή από τους εναγομένους
αυτούς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
αποτελεί λόγο μη εφαρμογής της παρ.6
του παραπάνω άρθρου της παραπάνω
υπουργικής αποφάσεως, αφού οι εναγόμενοι αυτοί αποδέχονται την ύπαρξη και
το κύρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, επικαλούμενοι τις συνέπειες αυτού
σε βάρος της παραπάνω ασφαλιστικής
εταιρείας και τούτο συνεπάγεται την από
μέρους αυτών αποδοχή του συνόλου
των όρων της συμβάσεως ασφαλίσεως
και όχι μόνο αυτών που τους ευνοούν.
Κατά την παρ.6 του άρθρου 25
της Κ4/585/5-4-1978 αποφάσεως του
Υπουργού Εμπορίου αποκλείονται από
την ασφάλιση ζημίες που προξενούνται από οδηγό που δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια οδηγήσεως από το
νόμο και για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.
Από τη διάταξη αυτή της παραπάνω αποφάσεως με σαφήνεια προκύπτει ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τις ζημίες που προκαλεί ο οδηγός
του ασφαλισμένου οχήματος, ο οποίος
κατά το χρόνο του ατυχήματος δεν είχε
την απαιτούμενη για την κατηγορία του
οχήματος που οδηγεί άδεια οδηγήσεως και ο ασφαλιστής που αποζημίωσε
το ζημιωθέντα τρίτο έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου του, από
τον οποίο μπορεί να ζητήσει ό,τι κατέβαλε στον παραπάνω ζημιωθέντα.
Αρκείται δηλαδή η παραπάνω διάταξη για τον αποκλεισμό της ασφαλιστικής καλύψεως εκ μέρους του ασφαλιστή
στο γεγονός και μόνο ότι ο οδηγός του
ασφαλισμένου και ζημιογόνου οχήματος
δεν είχε την απαιτούμενη για την κατηγορία του οχήματος δεν είχε την απαιτούμενη για την κατηγορία του οχήμα-
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τος αυτού άδεια οδηγήσεως, όταν έλαβε χώρα το ατύχημα και δεν ερευνάται
καν η ύπαρξη της αιτιώδους συνάφειας
μεταξύ της παραβάσεως του ασφαλιστικού βάρους και της ζημίας (βλ.Αθανάσιο Κρητικό, Αποζημίωση από Τροχαία
Αυτοκινητικά Ατυχήματα, έκδοση 1992,
παρ.1729).
Δηλαδή είναι αδιάφορο κατά την
παραπάνω διάταξη αν ο οδηγός του ζημιογόνου οχήματος είχε την απαιτούμενη
εμπειρία για οδήγηση του οχήματος αυτού, για το οποίο απαιτείται άδεια οδηγήσεως διαφορετική απ’αυτήν που κατείχε
ή αν το ατύχημα οφειλόταν σε μία απλή
παράβαση του Κ.Ο.Κ, που μπορούσε
να διαπράξει οιοσδήποτε οδηγός οχήματος είτε είχε την προβλεπόμενη από
το νόμο και για την κατηγορία του οχήματος άδεια οδηγήσεως, είτε είχε άδεια οδηγήσεως για κατώτερη κατηγορία οχήματος (ΕφΘεσ 1453/1999 Αρμ 2001, 359).
Οι εκκαλούντες-εναγόμενοι Μ.Τ
και η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Τ.Γ και Μ Ο.Ε.» ισχυρίστηκαν
στον πρώτο το βαθμό ότι η παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
Α.Α.Α.Ε.» άσκησε το δικαίωμα της να ζητήσει αναγωγικά ότι θα υποχρεωθεί να
καταβάλει στους εφεσίβλητους -ενάγοντες Σ.Χμ-Α.Σ, Π-Μ Ε σύζ. Α.Σ κ.λπ. για
την ασφαλιστική τους κάλυψη κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που διαγράφει το άρθρο 281 του ΑΚ, διότι όταν τους
ασφάλιζε, γνώριζε ότι ο πρώτος απ’ αυτούς δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια
οδηγήσεως για το συγκεκριμένο όχημα
και παρά ταύτα δέχτηκε να το ασφαλίσει, αποβλέποντας μόνο και μόνο στα
ασφάλιστρα.
Ο ισχυρισμός αυτός των παραπάνω εκκαλούντων-εναγομένων που
αποτελεί τον τέταρτο λόγο της υπ’ αριθμ.
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63/1-10-2007 εφέσεως τους πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον η παραπάνω ασφαλιστική εταιρεία κατά το
χρόνο κατά τον οποίο ασφάλιζε το ζημιογόνο αυτοκίνητο δεν είχε καμία συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση να πληροφορηθεί για την κατηγορία της αδείας οδηγήσεως που κατείχε ο πρώτος

εκκαλών-εναγόμενος οδηγός του αυτοκινήτου αυτού και επομένως η από
μέρους της παραπάνω παρεμπιπτόντως ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρείας άσκηση του ένδικου δικαιώματος αναγωγής κατά των παραπάνω εκκαλούντων-εναγομένων δεν είναι καταχρηστική (βλ.ΕΑ 4516/1989 Αρχ.Νομ. 41, 561).

63/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ελένη Μιχοπούλου-Τσιπούκη, Αριστείδης Καρύδης,
Γεώργιος Πολυχρονόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση προσώπου. Διεκδίκηση διατροφικής αποζημίωσης
από τον υπερήλικα πατέρα και αδελφό του θανόντος κατά του υπαιτίου. Προϋποθέσεις για την θεμελίωση αυτής της αξίωσης στο πρόσωπο του αδελφού και περιεχόμενό της. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Ποιά πρόσωπα περιλαμβάνονται στην «οικογένεια» του θύματος. Περιστατικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 1504 ΑΚ, ο
αδελφός ή η αδελφή μπορεί, αν το δικαστήριο κρίνει εύλογο, να υποχρεωθούν
να δίνουν διατροφή σε αδελφό ή αδελφή, αν αυτός που τη ζητεί αδυνατεί να
διατρέφει τον εαυτό του για ιδιαίτερους
λόγους και ιδίως εξαιτίας της ηλικίας του,
βαριάς ασθένειας ή αναπηρίας.
Η διατροφή περιλαμβάνει τα απολύτως αναγκαία για τη ζωή και επιπλέον
τα έξοδα για την ανατροφή, καθώς και την
επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευση. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του
άρθρου 1487, καθώς και των άρθρων
1494, 1496 και 1498 έως 1500 εφαρμόζονται και σ’ αυτή την περίπτωση.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει
ότι, υποχρέωση για διατροφή του αδελφού υπάρχει εφόσον αυτός εξαιτίας ιδιαίτερων λόγων δεν μπορεί να διατρέφει
τον εαυτό του. Η συνδρομή ιδιαιτέρου

λόγου εναπόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου, οι περιπτώσεις δε της ηλικίας,
της βαριάς ασθενείας και την αναπηρίας αναφέρονται ενδεικτικά στην παραπάνω διάταξη αδελφού, οι δε περισσότεροι αδελφοί προς παροχή αυτής υποχρεούνται κατά το λόγω των οικονομικών
τους δυνάμεων ο καθένας και δεν απαιτείται να συνοικούν με τον δικαιούχο τους
(ΑΠ 153/1987 Ελλ.Δνη 29, 480, Εφ.Αθ.
4314/1982 ΕλλΔνη 26.469).
Σε περίπτωση θανάτωσης του
υποχρέου αδελφού, ο δικαιούχος αδελφός έχει αξίωση κατά του υπαιτίου (ΑΠ
153/1987 ε.α.). Το περιεχόμενο της διατροφής αδελφού διαφέρει της ανάλογης διατροφής, η οποία περιλαμβάνει
όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου, ενώ αυτή του αδελφού περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως
αναγκαία για τη ζωή.
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Κατά το άρθρο 932 εδ.γ΄ ΑΚ επί
θανατώσεως προσώπου, η χρηματική
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, που
ως δικαιολογία έχει τον ψυχικό πόνο που
δοκίμασαν οι εγγύτεροι συγγενείς του
θύματος για την απώλεια του προσφιλούς προσώπου και ως σκοπό την απόκτηση περιουσιακών αγαθών με αυτή,
με τα οποία θα καταστεί δυνατή η ηθική
παρηγοριά και ψυχική ανακούφιση τους
(Ολ.ΑΠ 519/97 ΝοΒ 26, 182, Εφ.Αθ.
2469/93 Ε.συγκ.Δ 1994, 30) μπορεί να
επιδικαστεί στην οικογένεια του θύματος.
Στην οικογένεια του θύματος δεν
περιλαμβάνονται όλα τα πρόσωπα τα
οποία συνδέονταν μ’ αυτό με οποιαδήποτε συγγενική σχέση, αλλά ορισμένα
μόνο από αυτά, των οποίων ο συγγενικός δεσμός με το θύμα ήταν στενός. Τα
πρόσωπα αυτά, παρόλο ότι στη διάταξη αυτή δεν προσδιορίζονται, είναι εκείνα τα οποία, σύμφωνα με τις ελληνικές
κοινωνικές συνθήκες, κατά κανόνα, σε
κάποιο στάδιο της ζωής τους, συμβιούν
κάτω από τις ίδια στέγη, ανεξάρτητα αν,
στη συγκεκριμένη περίπτωση, είχε συμβεί ή δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο.
Συγκεκριμένα, τα πρόσωπα αυτά
είναι οι σύζυγοι, οι γονείς τους και τα παιδιά τους. Επομένως, δικαίωμα να ζητήσουν
χρηματική ικανοποίηση σε περίπτωση θανατώσεως κάποιου προσώπου έχουν ο ή η
σύζυγος του, οι γονείς του και οι γονείς του
ή της συζύγου του (πεθερός-πεθερά), οι
παππούδες και οι γιαγιάδες του, τα παιδιά,
τα εγγόνια του και τα αδέλφια του, καθώς
και ο γαμβρός και η νύφη (αγχιστείς πρώτου βαθμού (Α.Π. 1163/97, ΑΠ 1631/90
ΝοΒ 39, 612 (ποινικό τμήμα), Κρητικός
«Αποζ. από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα» έκδ. 1998 σελ. 334, 335, 336).
Στην προκειμένη περίπτωση, το
Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που δέχθηκε ότι λόγω θανάτου της Γ.Α, που έλα-
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βε χώρα κατά το αναφερόμενο ατύχημα, χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης δικαιούνται τα αδέλφια της,
δεύτερος έως και έκτη των εναγόντων,
δεν έσφαλε και ο σχετικός λόγος της
από 11/1/2008 έφεσης της τρίτης εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας, με τον
οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι
αβάσιμος και απορριπτέος.
Από τις καταθέσεις των μαρτύρων
που εξετάσθηκαν ένορκα και την ανωμοτί κατάθεση του δευτέρου ενάγοντος
ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά συνεδριάσεως του ίδιου Δικαστηρίου, καθώς
και από όλα τα έγγραφα, τα οποία επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα εξής : Την 19/5/2006
και περί ώρα 18.00 ο πρώτος εναγόμενος οδηγώντας το υπ’αρ. κυκλ. …ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του δεύτερου εναγομένου, το οποίο ήταν ασφαλισμένο στην
Τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία
με την επωνυμία «Α.Π.Α.Ε.Γ.Α.» εκινείτο στην διπλής κατευθύνσεως οδό Καλαβρύτων στην Πάτρα, με κατεύθυνση
το Νοσοκομείο «ο Άγιος Ανδρέας» προς
την οδό 3ου Ορειβατικού.
Όταν έφθασε στο ύψος της Πλατείας Γιαννιά (Μαρούδα κατά το σχεδιάγραμμα της Τροχαίας), όπου αρχίζει η
οδός 3ου Ορειβατικού, η οποία είναι μονής κατευθύνσεως, με πλάτος οδοστρώματος 16 μέτρων, δεν ανέκοψε την ταχύτητα του αυτοκινήτου του στα 50 χ.ο.ω.,
όπως ήταν το ανώτατο επιτρεπόμενο
όριο στο σημείο εκείνο (βλ. έκθεση αυτοψίας και σχεδιάγραμμα της Τροχαίας) και
έτσι δεν αντελήφθη έγκαιρα την πεζή Γ.Α.
η οποία προσπαθώντας να διασχίζει κάθετα την εν λόγω οδό, από τα αριστερά
προς τα δεξιά, σε σχέση με την πορεία
του, αφού εισήλθε στο οδόστρωμα μέσα
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από το διάκενο δύο σταθμευμένων αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα, παρά την τροχοπέδηση που έκανε, μήκους 27,90 μέτρων
(βλ. έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος δεν μπόρεσε να την αποφύγει παρότι είχε διασχίσει τα ¾ του οδοστρώματος
η πεζή και την παρέσυρε με την εμπρόσθια δεξιά κολόνα του αυτοκινήτου του
και αφού την εξετίναξε στο «παρμπρίζ»
την έρριψε στο οδόστρωμα, πλησίον των
αυτοκινήτων που ήταν σταθμευμένα στο
δεξιό άκρο της οδού, με αποτέλεσμα να
τραυματισθεί η πεζή θανάσιμα, υποστάσα κακώσεις κεφαλής, θώρακος και κοιλίας (βλ.από 16/6/2006 έκθεση νεκροψίας-νεκροτομίας του ιατροδικαστή Α.Γ).
Το ένδικο ατύχημα οφείλεται κατ’
αρχήν στην υπαιτιότητα του πρώτου
εναγομένου, ο οποίος δεν κατέβαλε την
προσοχή και επιμέλεια του μέσου συνετού οδηγού υπό ανάλογες περιστάσεις.
Συγκεκριμένα, είχε αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα από εκείνη που επιτρεπόταν
στο σημείο εκείνο, ήτοι 70 χ.α.ω. αντί 50
χ.α.ω., με αποτέλεσμα να μην μπορέσει
να ακινητοποιήσει έγκαιρα το αυτοκίνητο
του. Η μεγάλη του ταχύτητα αποδεικνύεται, εκτός από τα ίχνη τροχοπέδησης του
που ήταν 27,90 μέτρα, από την προανακριτική κατάθεση του αυτόπτου μάρτυρος του ατυχήματος Θ.Μ, η οποία κατέθεσε ότι κινούμενη και η ίδια με το αυτοκίνητο της προς την ίδια κατεύθυνση με
τον πρώτο εναγόμενο, αντελήφθη να την
προσπερνά με μεγάλη ταχύτητα από τα
αριστερά και βλέποντας ταυτόχρονα την
πεζή να διασχίζει το οδόστρωμα, κάθετα,
κατάλαβε ότι θα γίνει ατύχημα.
Όμως στον θανάσιμο τραυματισμό της συνετέλεσε και η ίδια η θανούσα, διότι από έλλειψη της προσοχής που
ώφειλε και μπορούσε να καταβάλει, κατά
παράβαση του άρθρου 38 παρ.4 εδ. ε΄
του ΚΟΚ, επιχείρησε να διασχίσει κάθε-
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τα την οδό 3ου Ορειβατικού, που σημειωτέον δεν είχε διαβάσεις πεζών στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς να βεβαιωθεί
προηγουμένως ότι δεν θα παρεμπόδιζε
την κυκλοφορία των οχημάτων, ενόψει
του ότι είχε ορατότητα προς τα δεξιά της
τουλάχιστον για 30 μέτρα. Το ποσοστό
συνυπαιτιότητας του πρώτου εναγομένου ανέρχεται σε 80% και της θανούσας
σε 20%, κατά την κρίση του Δικαστηρίου.
Αποδείχθηκε ότι η θανούσα ήταν
ηλικίας 50 ετών, άγαμη, διέμενε στην Πάτρα και εργαζόταν ως νοσοκόμα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρων «Α.Α», με μηνιαίο μισθό 1.450 ευρώ. Ο πρώτος ενάγων
–πατέρας της είναι ηλικίας 80 ετών σήμερα, συνταξιούχος του ΙΚΑ, λαμβάνει μηνιαία σύνταξη 463, 98 ευρώ διαμένει δε με
τον τέταρτο ενάγοντα υιό του, στο χωριό
Καινούριο Αγρινίου σε ιδιόκτητη κατοικία.
Ο εν λόγω υιός του πάσχει από τετραπληγία, λαμβάνοντας μηνιαίο επίδομα απόλυτης αναπηρίας ύψους 536, 83 ευρώ.
Οι παραπάνω ενάγοντες δεν
έχουν κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο. Γιαυτό διατρέφοταν και συντηρούντο από την θανούσα κόρη και αδελφή
τους αντίστοιχα, η οποία αποδείχθηκε
ότι διέθετε το μήνα για διατροφή τους το
ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως για τον καθένα, χωρίς να διακινδυνευθεί η δική της
διατροφή. Το ποσό αυτό στερήθηκαν οι
πρώτος και τέταρτος ενάγοντες με το θάνατο της και γιαυτό έχουν αξίωης προς
διατροφή. Οι λοιποί ενάγοντες δεν μπορούν να διαθρέψουν τους πρώτο και τέταρτο από αυτούς, διότι ο δεύτερος ενάγων είναι έγγαμος με δύο τέκνα, ένα εκ
των οποίων φοιτά στο Πανεπιστήμιο, η
τρίτη ενάγουσα κατοικεί στην Κέρκυρα,
είναι έγγαμη με τέσσερα παιδιά, ο πέμπτος ενάγων είναι άγαμος κατοικεί και
αυτό στο ίδιο χωριό με τους πρώτο και
τέταρτο, αλλά δεν έχει σταθερή εργασία
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και τέλος η έκτη ενάγουσα κατοικεί στο
Γραμματικό Μακρυνείας, είναι έγγαμη
και έχει και αυτή τέσσερα παιδιά.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η θανούσα, ηλικίας 50 ετών κατά το χρόνο του
ατυχήματος, όπως προελέχθη, θα ζούσε
μέχρι τη συμπλήρωση του 75ου έτους της
ηλικίας της τουλάχιστον και διέθετε μετά
πιθανότητος και κατά τη συνήθη πορεία
των πραγμάτων για διατροφή του πρώτου ενάγοντος πατέρα της 150 ευρώ μηνιαίως για το διάστημα από 19/5/2006 έως
18/5/2007 και λόγω του ποσοστού συνυπαιτιότητός της 20%, το ποσό των 120
ευρώ μηνιαίως .Έτσι, αφού ληφθεί υπόψη ποσοστό αναπροσαρμογής 6% ανά
διετία, ο πρώτος ενάγων δικαιούται να
λάβει για διάστημα 5 ετών από το θάνατο της κόρης του τα ακόλουθα ποσά μειωμένα κατά το προαναφερθέν ποσοστό
συνυπαιτιότητας της τελευταίας.
1)Από 19/5/2007 έως 18/5/2009,
159 ευρώ και με μείωση 20%, 127, 20
ευρώ μηνιαίως 2) Από 19/5/2009 έως
18/5/2009, 159 ευρώ και με μείωση 20%,
134, 83 ευρώ μηνιαίως. Στον τέταρτο ενάγοντα αδελφό της θανούσας, η τελευταία θα διέθετε επίσης 150 ευρώ μηνιαίως γιο την ίδια ως άνω χρονική περίοδο
19/5/2006 έως 18/5/2007 και με τη μείωση
του 20%, το ποσό των 120 ευρώ μηνιαίως.
Έτσι αφού ληφθεί υπόψη ποσοστό
αναπροσαρμογής 6% ανά διετία, ο τέταρτος ενάγων δικαιούται να λάβει από το θάνατο της αδελφής του έως τη συμπλήρωση του 750υ έτους της ηλικίας της το έτος
2030, τα εξής ποσά υπολογιζομένης και
της μείωσης 20%: Από 19/5/2006 έως
18/5/2007, 150 ευρώ μηνιαίως και με τη
μείωση 20%, 120 ευρώ 2) Από 19/5/2007
έως 18/5/2009, 159 ευρώ και με τη μείωση 20%, 127,20 ευρώ μηνιαίως. 3) Από
19/5/2009 έως 18/5/2011, 168,54 ευρώ
και με τη μείωση 20%, 134,83 ευρώ μη-
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νιαίως. 4) Από 19/5/2011 έως 18/5/2013,
178,65 ευρώ και με τη μείωση 20%,
142,92 ευρώ μηνιαίως. 5) Από 19/5/2013
έως 18/5/2015, 189,36 ευρώ και με τη μείωση 20%, 151,49 ευρώ μηνιαίως. 6) Από
19/5/2015 έως 18/5/2017, 200,72 ευρώ
και με τη μείωση 20%, 160,57 ευρώ μηνιαίως. 7) Από 19/5/2017 έως 18/5/2019,
212,76 ευρώ και με τη μείωση 20%,
170,21 ευρώ μηνιαίως. 8) Από 19/5/2019
έως 18/5/2021, 225,52 ευρώ και με τη μείωση 20%, 180,42 ευρώ μηνιαίως. 9) Από
19/5/2021 έως 18/5/2023, 239,05 ευρώ
και με τη μείωση 20%, 191,24 ευρώ μηνιαίως. 10) Από 19/5/2023 έως 18/5/2025,
253,39 ευρώ και με τη μείωση 20%,
202,71 ευρώ μηνιαίως. 11) Από 19/5/2025
έως 18/5/2027, 268,59 ευρώ και με τη
μείωση 20% 214,87 ευρώ μηνιαίως. 12)
Από 19/5/2027 έως 18/5/2029, 284,70
ευρώ και με τη μείωση 20%, 227,76 ευρώ
μηνιαίως και 13) Από 19/5/2029 έως
18/5/2030, 301,78 ευρώ και με τη μείωση
20%, 241,42 ευρώ μηνιαίως….Οι ενάγοντες διατηρούσαν άριστες σχέσεις με τη
θανούσα και ήταν συναισθηματικό δεμένοι μαζί της, παρόλο που σι εξ αυτών τρίτη και έκτη διέμεναν στην Κέρκυρα και το
Γραμματικό Μακρυνείας αντίστοιχα, σι δε
λοιποί διέμεναν στο Αγρίνιο. Από τον ξαφνικό θάνατό της όλοι σι ενάγοντες υπέστησαν ψυχική οδύνη και γιαυτό δικαιούνται
να λάβουν χρηματική ικανοποίηση.
Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες τέλεσης του ατυχήματος, την ηλικία της θανούσας (50 ετών),
τον συναισθηματικό σύνδεσμο μεταξύ αυτής και των εναγόντων, την οδύνη
που ένιωσαν οι τελευταίοι από τον θάνατό της, το βαθμό και το είδος της αμέλειας που βαρύνει τον πρώτο εναγόμενο
οδηγό, καθώς και το βαθμό συνυπαιτιότητος της θανούσας και τέλος την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των δια-
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δίκων, κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστούν
στους ενάγοντες ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης τα ακόλου-

θα ποσά: στον πρώτο ενάγοντα 35.000
ευρώ και από 25.000 ευρώ σε καθένα
από τους λοιπούς ενάγοντες.

84/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευθύμιος Σιδέρης, Θεόδωρος Γκάτσης, Αλέξανδρος Τσάκνης,
Χρήστος Λούκας, Χριστόφορος Σαράκης, Πάνος Νικολόπουλος).
Απόφαση οριστική. Έννοια αυτής. Ο εναγόμενος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση όταν η αγωγή απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ως νομικά
αβάσιμη. Τροχαίο ατύχημα που οφείλεται σε συγκλίνουσα υπαιτιότητα περισσοτέρων.
Απαγόρευση προβολής κατά του ζημιωθέντος εκ μέρους ενός εξ αυτών της ένστασης συνυπαιτιότητας των λοιπών συνυπαιτίων. Η σχετική ένσταση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη ελλείψει έννομου συμφέροντος, αφού όλοι ευθύνονται έναντι του ζημιωθέντος αλληλεγγύως. Αοριστία των λόγων εφέσεως και συνέπειες αυτής. Επιδίκαση αποζημίωσης που αναφέρεται στο μέλλον σε κεφάλαιο εφ’ άπαξ. Ανάγκη συνδρομής σπουδαίου λόγου και αναφοράς στην αγωγή των περιστατικών που τον συγκροτούν. Μόνη η απορία του δικαιούχου δεν συνιστά την έννοια του σπουδαίου λόγου.
Συντρέχον πταίσμα επιβάτη οχήματος του οποίου ο οδηγός τελεί σε μέθη και προϋποθέσεις για τη θεμελίωση αυτού. ΙΚΑ. Ασφαλιστικές παροχές στα μέλη της οικογένειας
του θανόντος σε τροχαίο ατύχημα. Υποκατάσταση του ΙΚΑ και προϋποθέσεις αυτής.
Διατροφική αποζημίωση της συζύγου και του ανηλίκου τέκνου του θανόντος ασφαλισμένου και τρόπος υπολογισμού αυτής. Περιστατικά. Σημείωση Βλ. και ΕΠ 87/2009.

Από τη διάταξη του άρθρου 513
παρ.1β του ΚΠολΔ προκύπτει σαφώς ότι
έφεση επιτρέπεται μόνο κατά των οριστικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται
στον πρώτο βαθμό και οι οποίες περατώνουν όλη την δίκη ή μόνο την δίκη για
την αγωγή ή ανταγωγή.
Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 309 ΚΠολΔ, η οποία ορίζει ότι οι
αποφάσεις που αποφαίνονται οριστικά
σε κύρια ή παρεμπίπτουσα αίτηση δεν
μπορούν, μετά τη δημοσίευση τους να
ανακαλούνται από το δικαστήριο που τις
εξέδωσε, ενώ όσες δεν κρίνουν οριστικά
μπορούν είτε αυτεπαγγέλτως είτε με πρόταση κάποιου διαδίκου που υποβάλλεται
μόνο στη διάρκεια της συζητήσεως της

υποθέσεως και όχι αυτοτελώς, να ανακληθούν σε κάθε στάση της δίκης από το
δικαστήριο που τις εξέδωσε εωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση, συνάγεται, ότι
οριστική είναι η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία γίνεται δεκτό ή απορρίπτεται κύριο ή παρεμπίπτον αίτημα της
αγωγής ή ανταγωγής καθόλες ή μερικές
από τις βάσεις του και απογυμνώνεται
το δικαστήριο από οποιαδήποτε στη συνέχεια εξουσία ως προς το αίτημα αυτό.
Αντίθετα δεν είναι οριστική και
επομένως μπορεί να ανακληθεί από το
ίδιο δικαστήριο η απόφασή του με την
οποία αφού έκρινε νόμιμο το αίτημα της
αγωγής, ακολούθως αναβάλλοντας την
οριστική κρίση του επί της ουσίας διέ-
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ταξε πραγματογνωμοσύνη (βλ. και ΑΠ
603/2008 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσαλ 2088/1993 ΔΙΚΗ 1995-292).
Στην προκειμένη περίπτωση η από
2-10-2006 έφεση της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας «Φ.Μ.Ε.Ε.Α.Ε», κατά το μέρος
της που στρέφεται κατά του τμήματος της
προσβαλλόμενης απόφασης, με το οποίο
κρίθηκε ως νόμιμη και ορισμένη η υπ’ αριθ.
4/3-1-2006 κύρια αγωγή της Π.Τ, με την
οποία ζητείται η επιδίκαση της αποζημίωσης του άρθρου 931 του ΑΚ και αναβλήθηκε η οριστική κρίση του δικαστηρίου, προκειμένου να διεξαχθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.
Και τούτο γιατί, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στη νομική σκέψη, η απόφαση κατά το τμήμα αυτό δεν είναι οριστική
και συνακόλουθα δεν υπόκειται σε έφεση.
Από τη διάταξη του άρθρου 516
ΚΠολΔ συνάγεται ότι για την άσκηση
έφεσης απαιτείται έννομο συμφέρον, το
οποίο κρίνεται από το χρόνο άσκησης
του ένδικου μέσου, ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, καθόσον αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης
και υπάρχει όταν ο διάδικος ηττήθηκε εν
όλω ή εν μέρει στην πρωτόδικη δίκη, διότι απορρίφθηκαν οι αιτήσεις και οι προτάσεις του ή αντιθέτως έγιναν δεκτές οι αιτήσεις και οι προτάσεις του αντιδίκου του.
Έτσι, όταν η αγωγή απορρίφθηκε
από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ως νομικά αβάσιμη, ο εναγόμενος δεν έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση έφεσης
κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης
(βλ. και ΑΠ 1326/2008 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1467/1998 ΕλλΔνη 40- 1315,
ΕφΔωδ 20/2007 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ,
Σ. Σαμουήλ, Η έφεση έκδ. Ε΄παρ.303)
Εξάλλου, κατά το άρθρο 926 εδ.α
του ΑΚ, αν από κοινή πράξη περισσοτέρων προήλθε η ζημία ή αν για την ίδια
ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσό-
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τεροι, ενέχονται εις ολόκληρο. Εξάλλου,
κατά το άρθρο 482 ΑΚ σε περίπτωση
οφειλής εις ολόκληρο ο δανειστής έχει
το δικαίωμα να απαιτήσει την παροχή
κατά την προτίμησή του από οποιανδήποτε συνοφειλέτη, είτε ολικά είτε μερικά.
Από το συνδυασμό των διατάξεων
αυτών συνάγεται ότι στην περίπτωση ανθρωποκτονίας ή τραυματισμού από αμέλεια, που προήλθε από πολλούς συνυπαίτιους, οι νομιμοποιούμενοι ενάγοντες
μπορούν να ζητήσουν την αποζημίωση
που δικαιούνται, είτε ολόκληρη είτε μέρος της, από οποιοδήποτε συνοφειλέτη
μεταξύ των συναιτίων. Συνεπώς ο ισχυρισμός ενός από τους συνυπαίτιους για
συντρέχον πταίσμα του άλλου συνυπαίτιου δεν είναι νόμιμος (βλ. και ΑΠ 119/1999
ΝοΒ 48-478, ΕφΠατρ 197/2006 ΑχαΝομ
2007- 449, Αθ. Κρητικού, Αποζημίωση
από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα,
έκδ. 1998, αρ. 114 και 1025) και συνακόλουθα η έφεση που ασκείται από το διάδικο που κρίθηκε ως αποκλειστικά υπαίτιος ατυχήματος κατά του φερόμενου ως
συνυπαίτιου είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, ελλείψει έννομου συμφέροντος.
Κατά το άρθρο 520 §1 ΚΠολΔ το
δικόγραφο της εφέσεως πρέπει να περιέχει, πλην άλλων και τους λόγους εφέσεως, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφείς
και ορισμένοι, ήτοι να εκθέτουν σαφώς
και με πληρότητα τις αποδιδόμενες στην
προσβαλλομένη απόφαση αιτιάσεις και
πλημμέλειες, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα τους. Διαφορετικά, οι λόγοι εφέσεως
είναι αόριστοι, με συνέπεια να απορρίπτονται ως απαράδεκτοι και αυτεπαγγέλτως, καθόσον η αοριστία τους δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις του εκκαλούντος, ούτε με την παραπομπή σε άλλα δικόγραφα της δίκης
(βλ. και ΑΠ 305/2001 ΕλλΔνη 42-1318,
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ΕφΙωαν 186/2007 Αρμ 2008-71, ΕφΛαρ
561/2003 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2004-871).
Στην προκειμένη περίπτωση η
από 23-10-2006 έφεση, κατά το μέρος
της που ασκείται από τους Θ.Γ και Γ.Γ
(10η και 11ο αντίστοιχα από τους εκκαλούντες), πρέπει να απορριφθεί ως
απαράδεκτη και δη ως αόριστη, καθόσον με κανένα λόγο έφεσης δεν αποδίδονται συγκεκριμένες αιτιάσεις και πλημμέλειες στην προσβαλλόμενη απόφαση,
όσον αφορά την απόρριψη των αγωγικών αιτημάτων των ως άνω εναγόντων.
Κατά το άρθρο 930 παρ.1 ΑΚ η
αποζημίωση των δύο προηγούμενων άρθρων που αναφέρεται στο μέλλον καταβάλλεται σε χρηματικές δόσεις κατά μήνα.
Όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος η αποζημίωση μπορεί να επιδικαστεί σε κεφάλαιο εφάπαξ. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η αποζημίωση των άρθρων 928
και 929 ΑΚ που αναφέρεται στο μέλλον,
ήτοι για στέρηση διατροφής ή υπηρεσιών και για απώλεια εισοδημάτων ή στέρηση υπηρεσιών, καταβάλλεται κατά κανόνα σε χρηματικές δόσεις κατά μήνα.
Κατ’ εξαίρεση μπορεί το δικαστήριο, όταν το ζητήσει ο δικαιούχος και συντρέχει σπουδαίος λόγος, να την επιδικάσει σε κεφάλαιο εφάπαξ. Σπουδαίος λόγος υπάρχει, όταν συγκεντρωμένη η αποζημίωση μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του δικαιούχου της αποζημιώσεως ή όταν υπάρχουν δυσμενείς προσωπικοί ή οικονομικοί λόγοι στην πλευρά του υπόχρεου
της αποζημιώσεως. Ο ενάγων δικαιούχος πρέπει να ζητεί με την αγωγή του την
επιδίκαση της αποζημίωσης σε κεφάλαιο
εφάπαξ για σπουδαίο λόγο, να αναφέρει δε και τα περιστατικά που συνιστούν
το σπουδαίο αυτό λόγο, διαφορετικά η
αγωγή του είναι απορριπτέα ως αόριστη
(βλ. και ΑΠ 1232/2008 Δημοσίευση ΝΟ-
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ΜΟΣ, ΑΠ 608/2001 ΕλλΔνη 2002-98).
Για το κύριο αίτημα των αγωγών
περί επιδίκασης εφάπαξ του ποσού της
ανωτέρω αποζημίωσης, δεν γίνεται επίκληση ότι συντρέχει προς τούτο σπουδαίος λόγος, ούτε αναφέρει περιστατικά που
συνιστούν το σπουδαίο αυτό λόγο. Σημειώνεται ότι η απορία των δικαιούχων, είναι
μόνο προϋπόθεση για το δικαίωμα διατροφής, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος για την καταβολή της σχετικής
αποζημίωσης εφάπαξ. Συνεπώς, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται παραπάνω στη
νομική σκέψη, οι πιο πάνω αγωγές, κατά
τα ανωτέρω κύρια αιτήματα τους πρέπει
να απορριφθούν ως αόριστες.
Επομένως η προσβαλλόμενη
απόφαση που έκρινε τις αγωγές ως προς
τα πιο πάνω αιτήματα τους ως ορισμένες έσφαλε και πρέπει, κατά παραδοχή
των σχετικών τμημάτων των υπό στοιχ.
3, 4αρ.2, 5αρ.5, 6αρ.3,4 λόγων εφέσεως
της από 2-10-2006 έφεσης της ανώνυμης
ασφαλιστικής εταιρείας «Φ.Μ.Ε.Ε.Α.Ε»,
να εξαφανιστεί. Αφού κρατηθεί δε η υπόθεση προς διερεύνηση από το δικαστήριο τούτο τα προαναφερόμενα τμήματα
των πιο πάνω αγωγών πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτα (αόριστα).
Εδώ πρέπει να σημειωθούν και
τα πιο κάτω: Ο εναγόμενος — εκκαλών
Χ.Φ δεν προσβάλλει με ειδικό λόγο εφέσεως το παραπάνω τμήμα της πρωτοβάθμιας απόφασης. Το εφετείο όμως
μπορεί να εξετάσει και ως προς αυτόν
το νόμω βάσιμο της αγωγής, δυνάμει του
κατά το άρθρο 522 ΚΠολΔ μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως, έστω
και χωρίς ειδικό και συγκεκριμένο λόγο
εφέσεως εκ μέρους του (βλ. ΑΠ 7/2001
Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1216/1997 ΕλλΔνη 1998-573, ΕφΔωδ 139/2006 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 112/2006
ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2006-520, Σ. Σαμουήλ Η
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έφεση εκδ. 2003, σελ. 332 επ).
Από τη διάταξη του άρθρου 300
παρ. 1 εδ. α ΑΚ, με την οποία ορίζεται, ότι
«αν εκείνος που ζημιώθηκε συντέλεσε από
δικό του πταίσμα στη ζημία ή την έκτασή
της, το δικαστήριο μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό
της» συνάγεται ότι, όταν υπάρχει ζημιογόνο γεγονός από το οποίο πηγάζει ευθύνη
του ζημιώσαντος για αποζημίωση και στην
επέλευση ή στην έκταση της ζημίας συντέλεσε και πταίσμα του ζημιωθέντος, απόκειται στη διακριτική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας να καθορίσει ανάλογα το
ύψος της αποζημίωσης αλλά και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης που θα επιδικάσει.
Για να διαμορφώσει την κρίση του αυτή το
δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα τα περιστατικά
της εκάστοτε περίπτωσης, η κρίση του δε
αυτή δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο,
ως αναγόμενη στην ενάσκηση διακριτικής εξουσίας του δικαστηρίου της ουσίας.
Εξάλλου για τη θεμελίωση συντρέχοντος πταίσματος του επιβαίνοντος
σε όχημα, του οποίου ο οδηγός τελεί σε
μέθη, απαιτείται όχι μόνο η γνώση της κατανάλωσης από τον οδηγό οινοπνευματωδών ποτών, αλλά επιπλέον γνώση ή
βάσει των περιστάσεων δυνατότητα γνώσης της μειωμένης ικανότητας του οδηγού για οδήγηση συνεπεία της μέθης του
(βλ και ΑΠ 1253/2007 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 740/2005 ΕΠΙΔΙΚΙΑ 2006-217).
Επίσης η παράλειψη του ίδιου συνεπιβάτη να προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας, όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 1 και 3 και 81
παρ. 16 του ΚΟΚ, θεμελιώνει συντρέχον
αυτού πταίσμα, εφόσον συνδέεται αιτιωδώς με τις προκληθείσες σωματικές κακώσεις του (βλ. και ΑΠ 1253/2007 οπ.αν).
Περαιτέρω με το άρθρο 10 παρ.
5 του Ν.Δ 4101/1960, όπως αυτό αντι-
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καταστάθηκε με το άρθρο 18 του Ν.
4476/1965, 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 οικογένειάς του δύνανται να
αξιώσουν κατ’ άλλους νόμους αποζημίωση διά ζημίαν προσγενομένην αυτοίς συνεπείαν ασθενείας, αναπηρίας ή θανάτου του εις διατροφήν αυτών υποχρέου,
η αξίωση αυτή μεταβιβάζεται εις το ΙΚΑ,
δι’ ον ποσόν οφείλει ασφαλιστικάς παροχάς εις τον δικαιούχον της αποζημιώσεως, καθ’ α ειδικότερον θέλει ρυθμισθεί διά
βασιλικού διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εργασίας μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΙΚΑ¨.
Μετά ταύτα εκδόθηκε το Β.Δ.
226/1973 με το άρθρο 1 του οποίου, ορίζεται ότι: “Το ποσόν μέχρι του οποίου ορίζεται τυχόν αξίωσις του ασφαλισμένου ή των
μελών της οικογένειάς του προς αποζημίωσιν, δια ζημίαν προσγενομένην αυτοίς λόγω
ασθενείας, αναπηρίας ή θανάτου του εις διατροφήν αυτών υποχρέου, μεταβιβάζεται
εις το ΙΚΑ, συμφώνως τω άρθρω 10 παρ. 5
του Ν.Δ 4104/1960, ως αντικατεστάθη υπό
του άρθρου 18 του Ν. 4476/1965, καθορίζεται δι’ αποφάσεως του διοικητού του ΙΚΑ”.
Τέλος, με το άρθρο 13 του Ν.
1654/1986 προστέθηκε στο τέλος της παρ.
5 του άρθρου 10 του Ν.Δ 4104/1960, όπως
ισχύει, μετά την αντικατάστασή της με την
παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4476/1965,
διάταξη, με την οποία ορίζεται ότι: ¨Η παραπάνω μεταβίβαση επέρχεται αυτοδικαίως από τότε που γεννήθηκε η αξίωση. Συμβιβασμός του δικαιούχου, παραίτηση, εκχώρηση ή με οποιοδήποτε τρόπο αλλοίωση, της αξίωσής του για αποζημίωση είναι
άκυρη, κατά το μέρος που αφορά τις παραπάνω αξιώσεις του ΙΚΑ από παροχές¨.
Από τις παραπάνω διατάξεις του
νόμου συνάγεται ότι οι αξιώσεις αποζη-
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μίωσης για ζημία που προξενήθηκε στον
ασφαλισμένο ή τα μέλη της οικογενείας του
λόγω ασθενείας, αναπηρίας κλπ., που γεννήθηκαν μετά την ισχύ του Ν. 1654/1986,
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από το νόμο
στο ΙΚΑ από τότε που γεννήθηκαν (βλ. και
ΑΠ 74/1996 ΕλλΔνη 37-1556).
Περαιτέρω, για να λειτουργήσει
το σύστημα της αυτόματης μεταβίβασης στο ΙΚΑ της αξιώσεως αποζημιώσεως του παθόντος ή των δικαιοδόχων
του κατά του τρίτου πρέπει να συντρέχει
ποιοτική και ποσοτική αντιστοιχία μεταξύ
των παροχών του ΙΚΑ προς τον ασφαλισμένο ή τα μέλη της οικογενείας του και
των αξιώσεων αποζημιώσεως του παθόντος ή των δικαιοδόχων του κατά του
υποχρέου τρίτου. Η αντιστοιχία αυτή συντρέχει όταν οι παροχές αυτές είναι ομοειδείς και υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Τούτο συμβαίνει όταν οι παροχές αυτές μεταξύ τους τελούν, υπό χρονική και ποιοτική άποψη, σε μία εσωτερική συνάφεια.
Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις αυτές επέρχεται η μεταβίβαση της
απαιτήσεως στο ΙΚΑ. Δεν ορίζεται στο νόμο
πότε οι παροχές τελούν μεταξύ τους σε σχέση αντιστοιχίας με την παραπάνω έννοια.
Η σχετική διαπίστωση αποτελεί έργο ερμηνείας. Υπάρχει τέτοια σχέση μεταξύ της συντάξεως λόγω θανάτου, την οποία χορηγεί
το ΙΚΑ στη χήρα του θανόντος και της αξιώσεως αποζημιώσεως της τελευταίας για
στέρηση διατροφής κατά την ΑΚ 928, μεταξύ των εξόδων κηδείας που χορηγεί το ΙΚΑ
προς τους κληρονόμους του ασφαλισμένου και της αντίστοιχης αξιώσεως αποζημιώσεως των μελών της οικογενείας που καταβάλουν τέτοια δαπάνη κατά του υπόχρεου τρίτου. Στα έξοδα κηδείας που χορηγεί
το ΙΚΑ δεν περιλαμβάνεται και κονδύλιο για
την κατασκευή τάφου. Το τελευταίο νομιμοποιούνται να το ζητήσουν από τον τρίτο οι
κληρονόμοι του θανόντος που το καταβάλ-
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λουν (βλ. και ΕφΑθ 6911/2003 Δημοσίευση
ΝΟΜΟΣ, Αθαν.Κρητικού Αποζημίωση έκδοση 1998, αριθ.679, 680, 681, 682, του ίδιου
¨ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ¨ έκδοση 2002 αριθ. 660α).
Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι ο
θανών Κ.Τ. σύζυγος της πρώτης και πατέρας των εκπροσωπούμενων από αυτήν δεύτερης, τρίτης, τέταρτης και πέμπτης των εναγόντων ανηλίκων, κατά
το χρόνο του θανάτου του, ήταν ηλικίας
38 ετών (γεννήθηκε στις 10-7-1967). Εργαζόταν ως τεχνίτης οικοδόμος σε διάφορους εργοδότες με μηνιαίο κατά μέσο
όρο εισόδημα 1.400 ευρώ. Λόγω δε της
ηλικίας του και της καλής καταστάσεως
της υγείας του, θα εξακολουθούσε με
πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία
των πραγμάτων να εργάζεται και να συνεισφέρει για την αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του.
Η πρώτη ενάγουσα-σύζυγος του
δεν εργαζόταν, λόγω της ανηλικότητας
των τέκνων τους, και προσέφερε στο συζυγικό οίκο την προσωπική της εργασία
που συνίσταται στην καθαριότητα, φροντίδα και περιποίηση αυτού και των τέκνων τους, καθώς στην ανατροφή των
τέκνων. Η συνεισφορά της αυτή, ανάλογα με τις συνθήκες της οικογενειακής της
ζωής, αποτιμώμενη σε χρήμα, ανέρχεται
σε 400 ευρώ. Η ίδια και τα ανήλικα τέκνα
δεν διαθέτουν εισόδημα ή περιουσία. Διέμενε δε με το θανόντα σύζυγο της και
τα ανήλικα τέκνα τους σε μισθωμένη ισόγεια μονοκατοικία στο Αγρίνιο, όπου και
εξακολουθεί να διαμένει, καταβάλλουσα,
κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής, το
ποσό των 190 ευρώ μηνιαίως (βλ.το από
10-6-2003 μισθωτήριο συμφωνητικό).
Έτσι τόσο η πρώτη ενάγουσα σύζυγος, όσο και τα τέσσερα ανήλικα τέκνα είχαν κεκτημένο δικαίωμα διατροφής
έναντι του θανόντος συζύγου και πατέ-
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ρα τους αντίστοιχα. Με βάση δε τις εκατέρωθεν οικονομικές δυνάμεις, τις συνθήκες της ζωής τους και τις διατροφικές
ανάγκες τους ο θανών, αν δεν γινόταν
το ατύχημα, θα κατέβαλλε [θα συνεισέ-

φερε] ως διατροφή προς τη σύζυγο του
το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως μέχρι
το έτος 2032 και προς κάθε ανήλικο τέκνο του το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως μέχρι την ενηλικίωση τους.

87/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γρηγόριος Αλεξόπουλος, Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου).
Ζημία από πολλούς που ευθύνονται εις ολόκληρον. Αν ο ζημιωθείς ενάγει μόνο έναν
υπαίτιο και ένα συνοφειλέτη, ισχυρισμός του εναγομένου ότι συνυπαίτιος για το ατύχημα είναι και άλλο πρόσωπο είναι μη νόμιμος.

Κατά το άρθρο 926 εδ. α΄ Α.Κ. αν
από κοινή πράξη περισσοτέρων προήλθε η ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται εις ολόκληρον.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 482
Α.Κ.σε περίπτωση οφειλής εις ολόκληρον ο δανειστής έχει το δικαίωμα να
απαιτήσει την παροχή κατά την προτίμηση του από οποιονδήποτε συνοφειλέτη,
είτε ολικά είτε μερικά . Έως την καταβολή ολόκληρης της παροχής παραμένουν
υπόχρεοι όλοι οι οφειλέτες.
Από τον συνδυασμό των διατά-

ξεων αυτών και εκείνης του άρθρου 914
Α.Κ. συνάγεται ότι επί της εις ολόκληρον
ευθύνης των περισσοτέρων προσώπων
όταν ο ζημιωθείς ενάγει μόνον τον έναν
συνοφειλέτη, ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι συνυπαίτιος για το ατύχημα είναι
και άλλο πρόσωπο είναι μη νόμιμος (βλ.
Ολ. Α.Π. 13/2002 Ελ.Δ/νη 43,694, Α.Π.
1376/2005 ΝοΒ 54,388, Α.Π. 486/2001
Ελ.Δ/νη 43,385, Α.Π. 119/1999 ΝοΒ
48,479, Α. Κρητικού Αποζημίωση από
αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδοση 2008,
παρ.12 αριθμ.15).

92/2009
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Γεωργία Αλεξοπούλου, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θανάσης Θεοδόσης, Διονυσία Ζήβα, Ειρήνη Φάσσου).
Ασφάλιση αυτοκινήτου. Παράλειψη του υποχρέου να δηλώσει το τροχαίο ατύχημα
στον ασφαλιστή μέσα στη νόμιμη προθεσμία και συνέπειες αυτής. Προϋποθέσεις για
την βάσιμη προβολή του σχετικού ισχυρισμού από τον ασφαλιστή και περιεχόμενο
της σχετικής ένστασης. Οδήγηση μοτοποδηλάτου υπό την επήρεια οινοπνεύματος
και χωρίς ο οδηγός του να κατέχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης. Κρίση ότι οι παραβάσεις αυτές δεν συνέβαλαν στην επέλευση του ατυχήματος. Περιστατικά. Η συμφωνία
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για την άφεση χρέους που συνάπτεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του ζημιωθέντος τρίτου δεν ενεργεί απαλλακτικά και για τον ασφαλισμένο σε αυτήν υπαίτιο
του ατυχήματος, εφόσον τούτο δεν αναφέρεται στη σχετική συμφωνία. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 της υπ’ αριθ. Κ4/585/5-4-1978
απόφασης του Υπουργού Εμπορίου όταν
επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση ο αντισυμβαλλόμενος ή τα ασφαλισμένα πρόσωπα, υποχρεούνται όπως εντός τριών
εργασίμων ημερών από την επέλευση
του ατυχήματος ή αφότου έλαβαν γνώση
αυτού να δηλώσουν στον ασφαλιστή το
ατύχημα και τα σχετιζόμενα με αυτό περιστατικά, άλλως τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας
του ασφαλιστή από την υπαίτια παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων τους.
Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται τεκμήριο πταίσματος του εκ δικαιοπραξίας οφειλέτη στην παράβαση της
υποχρεώσεως του. Η ένσταση αυτή για
να είναι παραδεκτή πρέπει να περιέχεται στις έγγραφες προτάσεις του εναγομένου, οι οποίες πρέπει να κατατεθούν
εμπρόθεσμα και πριν από το πέρας της
συζήτησης στο ακροατήριο γενομένης
σχετικής μνείας στα πρακτικά (βλ.ΑΠ
938/87, ΕΠΙΘ ΣΥΝΓ 1989, 161).
Για την πληρότητα της ένστασης
αυτής ο ασφαλιστής απαιτείται να ισχυριστεί και σε περίπτωση αμφισβητήσεως να αποδείξει τα παρακάτω περιστατικά:α) συμπεριφορά του ασφαλισμένου
ή του αντισυμβαλλόμενου ή προσώπου
για το οποίο αυτοί ευθύνονται (πχ βοηθός εκπληρώσεως), που συνιστά παράβαση ασφαλιστικού βάρους (πχ ότι
το ατύχημα δεν αναγγέλθήκε τηλεγραφικώς μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στα γραφεία του ασφαλιστή) και
β) ότι συνεπεία της άνω παραβάσεως
προκλήθηκε στον ασφαλιστή ζημία που
συνάπτεται αιτιωδώς με την παράβαση

αυτή. Η παράβαση του βάρους έχει δυσμενείς συνέπειες σε βάρος του βαρυνόμενου προσώπου, αν αυτή οφείλεται
σε δόλο ή αμέλεια.
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 26-1-2001και
περί ώρα 13:25΄ ο Δ.Κ (πρώτος ενάγων) οδηγώντας το χωρίς αριθμό κυκλοφορίας δίκυκλο μοτοποδήλατο, μάρκας YAMAHA, της κυριότητας του δεύτερου ενάγοντος Ι.Κ (πατέρα του), κινείτο μέσα στη κωμόπολη του Β.Η και επί
της οδού Δ., με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά Την ίδια στιγμή επί της οδού Μ.Α, που συμβάλλεται κάθετα με την παραπάνω οδό, κινείτο ο εναγόμενος Γ.Τ και με κατεύθυνση
από βορρά προς νότο, οδηγώντας το με
αριθμό κυκλοφορίας …Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, μάρκας ….ιδιοκτησίας της εταιρίας
«Υ.Α.Ε.-Δ.Τ» (μη διαδίκου στην παρούσα δίκη), το οποίο ήταν ασφαλισμένο για
την έναντι των τρίτων αστική του ευθύνη
στην προσεπικαλούμενη και προσθέτως
παρεμβαίνουσα ασφαλιστική εταιρεία με
την επωνυμία «Φ-Μ-Ε Α.Ε.».
Στην πορεία του εν λόγω αυτοκινήτου και πριν τη διασταύρωση με την
οδό Δ, υπήρχε ρυθμιστική της κυκλοφορίας πινακίδα Ρ-2 (STOP), που υποχρέωνε τον οδηγό του να διακόψει την πορεία του, πριν εισέλθει στη διασταύρωση και να παραχωρήσει προτεραιότητα
στα οχήματα που κινούνταν στην οδό Δ.
Πλην όμως, αυτός δεν συμμορφώθηκε προς το περιεχόμενο της ως άνω
πινακίδας και όταν έφθασε στη διασταύρωση, δεν διέκοψε την πορεία του, ούτε
ήλεγξε την κίνηση των οχημάτων που
έβαιναν στην οδό Δ, τα οποία είχαν προ-
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τεραιότητα έναντι αυτού, αλλά επιχείρησε να τη διασχίσει κάθετα, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί στην πορεία του μοτοποδηλάτου, το οποίο προσέκρουσε με
την εμπρόσθια πλευρά του στην εμπρόσθια δεξιά πλευρά του φορτηγού αυτοκινήτου, στο ύψος της καμπίνας οδήγησης.
Αποκλειστικά υπαίτιος του εν
λόγω ατυχήματος κρίνεται ο εναγόμενος
οδηγός Γ.Τ, ο οποίος δεν κατέβαλε την
προσήκουσα σε ανάλογες περιπτώσεις
επιμέλεια και προσοχή του μέσου συνετού οδηγού, αλλά ενεργώντας κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ.3, 12 παρ. 1,
26 παρ.4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αγνόησε την πινακίδα STOP που
υπήρχε στην πορεία του και δεν παραχώρησε προτεραιότητα στα επί της οδού
Δ. κινούμενα οχήματα, με αποτέλεσμα
να προκαλέσει τη σύγκρουση του οχήματος του με το παραπάνω δίκυκλο μοτοποδήλατο, ο οδηγός του οποίου κινείτο κανονικά και δεν επέδειξε αμελή συμπεριφορά. Στοιχεία που να θεμελιώνουν οποιοδήποτε βαθμό συνυπαιτιότητας του ενάγοντος-εφεσίβλητου οδηγού
του μοτοποδηλάτου δεν αποδείχθηκαν.
Κατά συνέπεια, η σχετική ένσταση του εναγομένου και ο λόγος εφέσεως της εκκαλούσας –προσθέτως υπέρ
αυτού παρεμβαίνουσας, που στηρίζονται στο άρθρο 300 του ΑΚ τυγχάνουν
απορριπτέοι, ως ουσιαστικά αβάσιμοι.
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο το
οποίο κατέληξε στην ίδια κρίση, σωστά ερμήνευσε και εφάρμοσε τον νόμο και ορθά
εκτίμησε τις αποδείξεις και όσα αντίθετα υποστηρίζει η εκκαλούσα ασφαλιστική
εταιρία με τον αντίστοιχο λόγω εφέσεως
της, πρέπει ν’ απορριφθούν ως αβάσιμα.
Ειδικότερα, ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι το μοτοποδήλατο κινείτο με
μεγάλη ταχύτητα δεν ανταποκρίνεται στην
αλήθεια, γιατί ο ενάγων οδηγός είχε ξεκι-
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νήσει την πορεία του από την οικία του,
που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση σε
σχέση με την διασταύρωση που έγινε το
ατύχημα (απέχει περί τα 30μ.) και επομένως είναι αδύνατο να είχε αναπτύξει ταχύτητα στα λίγα μέτρα που είχε διανύσει.
Ούτε, εξάλλου, είχε τη δυνατότητα να επιχειρήσει αποφευκτικό ελιγμό, αφού αιφνιδιάστηκε από την πορεία του φορτηγού
αυτοκινήτου. Στο αίμα του οδηγού του μοτοποδηλάτου ανιχνεύθηκε οινόπνευμα σε
συγκέντρωση 0,86 §1 αίματος και αυτός
οδηγούσε χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια οδηγήσεως.
Πλην όμως, υπό τις συνθήκες
που έγινε το ένδικο ατύχημα, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, τα στοιχεία αυτά
δεν συνέβαλαν στην επέλευση του (ατυχήματος), αφού ο μοτοποδηλάτης έβαινε
κανονικά στην πορεία του, κινούμενος με
νηφαλιότητα και με επιτρεπόμενη ταχύτητα, που δείχνει ότι δεν είχε περιέλθει
σε κατάσταση υπερδιέγερσης και υπεκτίμησης των ικανοτήτων του περί την
οδήγηση, όπως συμβαίνει σε περίπτωση μέθης ή απειρίας περί την οδήγηση.
…Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός-παθών δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, παρότι είχε σχετική υποχρέωση (άρθρο 12 παρ.6 ΚΟΚ), η παράλειψη του δε αυτή συνδέεται αιτιωδώς με
τον τραυματισμό του στο κεφάλι, αφού
είναι το κατ’ εξοχήν όργανο που προστατεύεται με τη χρήση του κράνους.
Το Δικαστήριο, συνεκτιμώντας
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε
το ατύχημα, κρίνει ότι η συνυπαιτιότητα
του παθόντος από την παράλειψη του
αυτή, στον τραυματισμό του –αποτέλεσμα-ανέρχεται σε ποσοστό 25%, κατά
παραδοχή εν μέρει ως κατ’ ουσιών βάσιμης της σχετικής ένστασης του εναγομένου και της προσθέτως παρεμβαίνουσας-εκκαλούσας.
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Το Δικαστήριο ενόψει των συνθηκών του εν λόγω αυτοκινητικού ατυχήματος, του σοβαρού τραυματισμού του
ενάγοντος, του βαθμού συνυπαιτιότητας
αυτού στην πρόκληση του ατυχήματος,
καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων (με εξαίρεση της ασφαλιστικής εταιρίας), της κοινής πείρας και λογικής, καθώς και ότι δεν
πρέπει ούτε να υποβαθμίζεται αλλά ούτε
και να μεγιστοποιείται η απαξία της πράξεως, κρίνει ότι ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση, για την ηθική βλάβη που υπέστη ο ενάγων, πρέπει να οριστεί, με βάση
τη συνταγματική κατοχυρωμένη αρχή της
αναλογικότητας (άρθρ. 25 Συντάγματος,
ΑΠ 132/2006), το ποσό των 3.200 €.
Το γεγονός ότι ο πρώτος ενάγων

συμφώνησε την άφεση του χρέους της
προσθέτως παρεμβαίνουσας ασφαλιστικής εταιρίας, όπως προκύπτει από
τη χωρίς ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση αυτού, που η τελευταία προσκομίζει,
με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει καμία
αξίωση κατ’ αυτής, δεν ενεργεί απαλλακτικά και ως προς τον άλλο συνοφειλέτη, εναγόμενο Γ.Τ, μοναδικό πλέον της
κύριας αγωγής, αφού τέτοια πρόθεση
δεν υπήρχε στον ανωτέρω ενάγοντα,
όπως συνάγεται από την ερμηνεία της
ως άνω δικαιοπρακτικής του δήλωσης,
ούτε και αναφορά γίνεται σ’ αυτή (βλ. άρθρο 484ΑΚ)και όσα αντίθετα υποστηρίζει η εκκαλούσα. ασφαλιστική εταιρία με
το σχετικό λόγω εφέσεως της, πρέπει ν’
απορριφθούν ως αβάσιμα.

103/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αναστασία Σταυροπούλου, Μαρίνος Σκανδάμης).
Σωματική βλάβη. Παροχή υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμου και περιποιήτριας στον
υπερήλικα παθόντα από την κόρη του. Επιδίκαση των ποσών τα οποία αυτός θα καταβάλει σε τρίτο πρόσωπο για να καλύψει αυτές τις ανάγκες του. Βελτιωμένη τροφή.
Για την επιδίκαση του σχετικού κονδυλίου δεν απαιτείται βεβαίωση ιατρού. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Επιδικάζονται 8.000 ευρώ έναντι 2.000 ευρώ
που επιδίκασε το πρωτοδικείο. Σημείωση: Σχετικές και οι Ε.Π 133/2009 και 152/2009.

Μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο, ο παθών παρέμεινε κλινήρης
στο σπίτι για χρονικό διάστημα 4 μηνών
κατά το οποίο είχε ανάγκη των υπηρεσιών
αποκλειστικής νοσοκόμου-περιποιήτριας
ενόψει της φύσεως του τραυματισμού
του, ο οποίος του δημιουργούσε πολλαπλά προβλήματα στην κίνηση του και
στην εξυπηρέτηση των καθημερινών του
αναγκών, σε συνδυασμό και με το προχωρημένο της ηλικίας του.
Τις υπηρεσίες αυτές, άνευ ανταλ-

λάγματος παρέσχε η κόρη του, η οποία
πρόσφερε σε αυτόν τις σχετικές πρόσθετες υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου
και περιποιήτριας, επιπλέον από αυτές
που πρόσφερε στα πλαίσια των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων. Και ναι
μεν η κόρη του στα πλαίσια των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων βαρύνεται με τη νομική και ηθική υποχρέωση
να συμπαραστέκεται στο γονέα της, να
του παρέχει βοήθεια και να επιδεικνύει
προς αυτό αγάπη και στοργή, όμως οι
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προαναφερόμενες υπηρεσίες της αποκλειστικής νοσοκόμου και περιποιήτριας που αναγκάστηκε η κόρη του ενάγοντος να του παράσχει λόγω του τραυματισμού του, δεν εντάσσονται στις νόμιμες πιο πάνω υποχρεώσεις αυτής (βλ.
σχετικά Κρητικός, ¨Αποζημίωση από
τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα¨ Έκδ.
1992, αριθ. 220, 221).
Εξάλλου, το γεγονός ότι τις πιο
πάνω υπηρεσίες κάλυψε η κόρη του ενάγοντος, δεν μπορεί να οδηγήσει σε ωφέλεια των υπόχρεων εναγομένων και σε
αποφυγή καταβολής από αυτούς της σχετικής αποζημίωσης, του παθόντος, ο οποίος επειδή στερείτο ρευστού χρήματος για
να καλύψει τις ανάγκες του αυτές, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την κόρη του ως
αποκλειστική νοσοκόμα και οικιακή βοηθό
(βλ.σχετικά ΑΠ 371/2001 ΝοΒ 2002.347,
Εφ.Αθ. 1425/1999 ΕπΣυγκΔ 2001.284,
ΕφΑθ 1377/1994 ΕλλΔνη 36.645).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ημέρες που έχρηζε ο παθών βοήθειας από
νοσοκόμο-οικιακή βοηθό ανέρχονται σε
τέσσερες μήνες ή 120 ημέρες, η ζημία
του παθόντος εκ της αιτίας αυτής ανήλθε στο ποσό των 3600 ευρώ (120 ημέρες Χ 30 ΕΥΡΩ).
Εξάλλου, εξαιτίας της φύσεως του

τραυματισμού του ενάγοντος, ειδικότερα
δε του κατάγματος του ισχίου του, αλλά και
της γενικότερης οργανικής του ταλαιπωρίας, απαιτήθηκε για δυο μήνες μετά την έξοδο του ενάγοντος από το νοσοκομείο και
κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης του, βελτιωμένη και πέραν της συνήθους διατροφή.
Επομένως ορθά εκτιμήθηκε από
το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ότι το κονδύλιο αυτό είναι ορισμένο και ότι δαπάνησε συνολικά ο ενάγων για την αιτία
αυτή το ποσό των 180 ευρώ (60ημέρες
Χ 3 ευρώ ημερησίως).
Για την επιδίκαση του ποσού αυτού δεν απαιτείται να προσκομίζεται βεβαίωση ιατρού από κρατικό νοσοκομείο,
αλλά η αναγκαιότητα της επιδίκασης αυτού προκύπτει και από τα διδάγματα της
κοινής πείρας.
Ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη
και επομένως πρέπει να του επιδικασθεί ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό
των 8.000 ευρώ(8.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό, μετά την στάθμιση των κατά
το νόμο στοιχείων, κρίνεται εύλογο (άρθρο 932 του ΑΚ). Το Πρωτοδικείο επιδικάζοντας μικρότερο ποσό (2.000 ευρώ)
έσφαλε και συνεπώς βάσιμα παραπονείται ο ενάγων με το σχετικό τέταρτο λόγω
της αντεφέσεως του.

118/2009
(Πρόεδρος: Δημήτριος Τίγγας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη-Εισηγήτρια, Ιωάννα Κλάπα, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σωτήριος Περεπής, Αλέξανδρος Τσάκνης).
Αυτοκινητικό ατύχημα με τραυματισμό γέροντα 86 ετών. Αγωγή για ηθική βλάβη και
αποζημίωση του άρθρου 931 ΑΚ (αναπηρία και παραμόρφωση). Για τη θεμελίωση
της αξίωσης αυτής (του άρθρου 931ΑΚ) δεν αρκεί απλώς η πρόκληση αναπηρίας ή
παραμόρφωσης, διότι οι συνέπειες στην περίπτωση αυτή καλύπτονται από την αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και τη χρηματική ικανοποίηση ‚αλλά απαιτείται η συνδρομή περιστατικών πέραν εκείνων που θεμελιώνουν την αξίωση προς αποζημίωση
για θετική ζημία και διαφυγόντα κέρδη. Περιστατικά.
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Με τη διάταξη του άρθρου 931
Α.Κ προβλέπεται ειδική και αυτοτελής
αποζημίωση του παθόντος, για την αποκατάσταση μελλοντικής περιουσιακής
ζημίας, η οποία δεν καλύπτεται ούτε από
την αποζημίωση για απώλεια εσόδων
εκ της εργασίας του παθόντος στο μέλλον, ούτε από τη χρηματική ικανοποίηση
προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.
Σκοπός του άρθρου 931 ΑΚ είναι
να προσφέρει στον παθόντα μια εφάπαξ
περαιτέρω αποζημίωση, για το λόγο ότι
η αναπηρία ή η παραμόρφωση θα προκαλέσει στο μέλλον βάσιμες δυσχέρειες
στην επαγγελματική του πρόοδο και κατ’
ακολουθίαν δυσμενή επίδραση στο οικονομικό μέλλον που δεν μπορεί να καλυφθεί με την αποζημίωση για διαφυγόντα
κέρδη (ΑΠ 1225/2002 ΕλλΔνη 44,123).
Για το λόγο αυτό για τη θεμελίωση της ειδικής αυτής αξίωσης του παθόντος δεν αρκεί απλώς η πρόκληση αναπηρίας ή παραμόρφωσης, διότι οι συνέπειες στην περίπτωση αυτή καλύπτονται
από την αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη και την χρηματική ικανοποίηση ‚αλλά
απαιτείται η συνδρομή περιστατικών πέραν εκείνων που θεμελιώνουν την αξίωση προς αποζημίωση για θετική ζημία και
διαφυγόντα κέρδη (ΟλΑΠ 15/1990 ΝοΒ
38,1336, ΑΠ 247/1999, ΕλλΔνη 40.1299).
Στην προκειμένη περίπτωση ο
αρχικός ενάγων με την αγωγή του ζήτησε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι
να του καταβάλουν και ν’ αναγνωρισθεί
ότι οι εναγόμενοι υποχρεούνται να του
καταβάλουν τα ποσά των 6.666,67 και
13.333,33 ευρώ, αντίστοιχα, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής,
ως ειδική αποζημίωση εκ του άρθρου
931 του ΑΚ, εκτός των άλλων ποσών για
αποκατάσταση της περιουσιακής και ηθικής βλάβης που υπέστη, προς θεμελίωση δε της αξιώσεως του αυτής ισχυρίζε-
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ται στην αγωγή του, επί λέξει ότι «από
το ατύχημά του δημιουργήθηκε αδυναμία βαδίσεως χωρίς βακτηρία χειρός τετραπλής στηρίξεως και ότι κατά την ημεροχρονολογία του ατυχήματος ήταν 86
ετών (ως γεννηθείς το έτος 1921) συνταξιούχος του ΟΓΑ. Ότι η αναπηρία
του αυτή επιδρά δυσμενώς στο κοινωνικό και οικονομικό του μέλλον. Ότι ειδικότερα με τη βλάβη που έχει υποστεί πέραν της αδυναμίας του να αυτοσυντηρηθεί αισθάνεται μειονεκτικά στις συναναστροφές και τις επαφές του με τον υπόλοιπο κόσμο και τον κοινωνικό του περίγυρο δημιουργώντας του σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα αφού «έχει κλειστεί στον εαυτό του». Ότι έτσι η αναπηρία του αυτή αποτελεί αρνητικό στοιχείο
στα πλαίσια του ανταγωνισμού και της
προαγωγής των ανθρώπων και μάλιστα σε περιόδους οικονομικής κρίσης .
Ότι κατά συνέπεια η αυτοτελής στο
μέλλον έλλειψη αυτοπεποίθησης και ψυχοπνευματικής άνεσης και ηρεμίας σ’ αυτόν και κατ’ επέκταση στον κοινωνικό, οικογενειακό και οικονομικό τομέα, θα προκαλέσει με βεβαιότητα σίγουρα σ’ αυτόν
περιουσιακή ζημία, λόγω της μεγάλης μείωσης της απόδοσης του. Ότι για να μπορέσει να δημιουργήσει και να διατηρήσει
οικονομική, οικογενειακή και κοινωνική
αυτοτέλεια του ίδιου επιπέδου, που θα
ήταν και χωρίς την παρεμβολή του ατυχήματος κατά το δυνατόν πρέπει να του
επιδικασθεί αποζημίωση του άρθρου 931
του ΑΚ το ποσό των 20.000 ευρώ».
Τα στοιχεία όμως αυτά ως περιστατικά θεμελίωσης της αξίωσης του αρχικού ενάγοντα για ειδική αποζημίωση
σύμφωνα με το άρθρο 931 του ΑΚ δεν
συνιστούν ιδιαίτερα περιστατικά πέραν
εκείνων που απαιτούνται για την καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως κατ’
άρθρο 932 του Α.Κ η οποία ζητείται με
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την αγωγή, ενώ δεν διασαφηνίζεται στην
αγωγή με ποιο τρόπο η γενομένη αναπηρία ή παραμόρφωση θα επηρεάσει το οικονομικό μέλλον και την εν γένει εξέλιξη
του αρχικού ενάγοντος, ο οποίος διήνυε
ήδη το 86° έτος της ηλικίας του με δυσμε-

νείς συνέπειες στην οικονομική πλευρά
της μελλοντικής του ζωής, ώστε να θεμελιωθεί αξίωση πέραν αυτής που αξιώνεται κατ’ άρθρ. 929 του ΑΚ. Συνεπώς
η αγωγή ως προς το κονδύλι αυτό πρέπει ν’ απορριφθεί ως αόριστη.

125/2009
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεράσιμος Τσούνης-Εισηγητής, Δημήτριος Νινιός, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευσταθία Σκούρα, Βασιλική Μασγαλά, Ανδρέας Φραίμης).
Σωματική βλάβη και θανατηφόρα σωματική βλάβη. Βελτιωμένη τροφή. Απορρίπτεται
το κονδύλιο αυτό, διότι δεν προσκομίζεται σχετική ιατρική βεβαίωση. Αποζημίωση του
επιζώντος συζύγου για τη στέρηση των υπηρεσιών της θανούσας συζύγου του. Απόρριψη του αιτήματος της διατροφικής αποζημίωσης της ενήλικης κόρης σπουδάστριας, λόγω θανάτου της μητέρας της. Περιστατικά. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης της κόρης και ηθικής βλάβης 60.000 ευρώ και 15.000 ευρώ, αντίστοιχα,
έναντι 45.000 ευρώ και 8.000 ευρώ του επιδίκασε το πρωτοδικείο.

…Για την αποκατάσταση της υγείας του συνεπεία της ως άνω σωματικής
βλάβης, η οποία δεν είναι και ιδιαίτερα
σοβαρή, ο παθών Γ.Β δεν χρειάσθηκε,
όπως ορθώς δέχθηκε και η προσβαλλόμενη απόφαση, να υποβληθεί σε επί
πλέον πέραν της συνήθους ημερησία
δαπάνη για λήψη της βελτιωμένης τροφής, αφού κάτι τέτοιο δεν κρίθηκε ιατρικώς επιβεβλημένο.
…Ο ζημιωθείς Γ.Β, ηλικίας 72
ετών, εξαιτίας του θανάσιμου τραυματισμού της συζύγου του Γ.Β, ηλικίας 58
ετών, στερήθηκε των υπηρεσιών της
τελευταίας που αυτή του παρείχε μέχρι
την ημέρα του ατυχήματος (2.9.2004),
συνεισφέροντας εξ ολοκλήρου σαυτές
λόγω της αδυναμίας του δικαιούχου συζύγου της να συμβάλλει προσωπικώς
με τις δικές του δυνάμεις στην παροχή
τέτοιου είδους υπηρεσιών (καθαριότητα οικίας, ενδυμάτων του, παρασκευή
φαγητού, πλύσιμο και εν γένει φροντί-

δα για την προμήθεια των απαραίτητων
κάθε φορά αγαθών κ.λπ).
Την παροχή των ως άνω υπηρεσιών της συζύγου του που είναι αποτιμητές σε χρήμα, ανερχόμενες μηνιαίως
για το επίδικο χρονικό διάστημα σε 300€,
ο ως άνω ζημιωθείς Γ.Β θα απολάμβανε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και μετά βασίμου πιθανότητος ενόψει και της ηλικίας της υπόχρεης κατά
το χρόνο του ατυχήματος (58 ετών) για
μία ακόμη δεκαετία, ήτοι μέχρι και την 2
Σεπτεμβρίου 2014, συνυπολογιζομένου
για το ύψος της αποζημίωσης για την ως
άνω αιτία και του ποσοστού συνυπαιτιότητας (75%) που βαρύνει τον δικαιούχο σύζυγο.
…Η ως άνω παθούσα ως γνήσιο τέκνο της θανούσας Γ.Β δεν δικαιούται αποζημίωση για τη διατροφή που θα
της παρείχε σε χρήμα η μητέρα της και
την οποία αυτή στερήθηκε λόγω του θανάτου της, αφ’ ενός μεν διότι αυτή ήταν
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ενήλικη και μπορούσε να μετέλθει εργασία ανάλογη με την ηλικία και τα προσόντα της χωρίς συγχρόνως να παραμελεί
τις σπουδές στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, στο
οποίο κατά το χρόνο του ατυχήματος
ήταν πρωτοετής σπουδάστρια, αποκερδαίνοντας από την ως άνω εργασία της
εισόδημα επαρκές για τις εν γένει ανάγκες της διατροφής της, αφ’ ετέρου δε διότι η θανούσα, έχοντας ως μοναδικό εισόδημα το ποσό των 323€ μηνιαίως, το
οποίο αυτή ελάμβανε ως συνταξιούχος
του ΙΚΑ, δεν ήταν σε θέση να παράσχει
στην ενήλικη κόρη της διατροφή χωρίς
να διακινδυνεύσει η δική της.
…Τέλος, στην ενάγουσα Π.Β πρέπει να επιδικασθεί και εύλογο ποσό για
την χρηματική της ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης εξ αιτίας του σοβαρού
τραυματισμού της, όπως επίσης και για
την ψυχική της οδύνη που αυτή δοκίμα-

σε συνεπεία του θανάτου της μητέρας
της, της οποίας ήταν και το μοναδικό
παιδί. Το ποσό αυτό, αν ληφθούν υπόψη τα κρίσιμα κατά νόμο μεγέθη, όπως
λ.χ. οι συνθήκες του ατυχήματος, το παντελώς αναίτιο της δικαιούχου, η ηλικία
της, η προσωπική της κατάσταση (άγαμη), ο σοβαρός τραυματισμός της, ο
χρόνος αποθεραπείας (6 μήνες), η δυσχέρεια στη βάδιση που βασίμως πιθανολογείται ότι θα διαρκέσει επί πολύ, η
οικονομική και κοινωνική της θέση και
η στενή σχέση αγάπης και στοργής με
την θανούσα μητέρα της, ανέρχεται σε
15.000 € για την πρώτη (χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης) και σε
60.000€ για την δεύτερη (ψυχική οδύνη)
και όχι σε 8.000€ και 45.000€, αντίστοιχα, που δέχθηκε η εκκαλουμένη, εκτιμώντας εσφαλμένως τις αποδείξεις.

128/2009
(Πρόεδρος: Ευρυδίκη Μανωλοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεράσιμος Τσούνης-Εισηγητής, Δημήτριος Νινιός, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Μαρία Αλεξοπούλου, Ευστάθιος Καννής, Δημήτριος
Δημητρουλόπουλος, Νικόλαος Θεοδώρου, Νικόλαος Χηνόπουλος).
Διατροφική αποζημίωση της συζύγου λόγω θανάτου του συζύγου της, ο οποίος ήταν
τεχνίτης οικοδόμος και αγρότης. Τρόπος υπολογισμού της σχετικής αποζημίωσης. Περιστατικά. Κυοφορούμενος εγγονός. Κατά το χρόνο του θανάσιμου τραυματισμού του
παππού του. Επιδικάζεται αποζημίωση και γιαυτόν (τον κυοφορούμενο). Περιστατικά.

Ο θανών, ηλικίας 55 ετών κατά το
χρόνο του ατυχήματος, απολύτως αρτιμελής και υγιής, εκτός από την εργασία
του ως τεχνίτη οικοδόμου ήταν και ιδιοκτήτης μεγάλης αγροτικής περιουσίας,
αποτελούμενης από ελαιοστάσια, αμπέλους και σταφιδαμπέλους, πορίζονταν δε
από αυτήν ικανοποιητικό εισόδημα (επιδοτήσεις, πώληση προϊόντων κ.λ.π.).
…Αν αυτός δεν τραυματίζονταν

θανάσιμα, κατά τη συνήθη πορεία των
πραγμάτων και μετά βασίμου πιθανότητος ενόψει και της πολύ καλής κατάστασης της υγείας του θα συνέχιζε να εργάζονταν ως οικοδόμος τεχνίτης, απασχολούμενος συγχρόνως και με τις αγροτικές
του καλλιέργειες ενόψει και της μεγάλης
αγροτικής του περιουσίας, όπως ακριβώς
έπραττε και κατά τον προ του ατυχήματος
χρόνο, τουλάχιστον για χρονικό διάστη-
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μα δέκα ετών από το χρόνο του θανάτου
του (5 Ιουλίου 2001), ήτοι μέχρι και την 4
Ιουλίου 2011, αποκερδαίνοντας από μεν
την εργασία του οικοδόμου 800 € μηνιαίως, από δε την εργασία του αγρότη εισοδηματία το ποσό των 1100 € μηνιαίως
(πώληση ελαιολάδου, σταφίδας, επιδοτήσεις από τα αγροτικά αυτά προϊόντα κλπ).
…Κατά το χρόνο του ατυχήματος
η γυναίκα του θανόντος, ηλικίας κατά τα
άνω 55 ετών, παρείχε την εργασία της
τόσο στα αγροκτήματα του συζύγου, όσο
και στη συζυγική οικία, επιφορτισμένη με
την καθαριότητα του σπιτιού, το πλύσιμο, την παρασκευή του φαγητού και την
εν γένει φροντίδα για την προμήθεια του
σπιτιού με τα απαραίτητα αγαθά.
Τις ίδιες υπηρεσίες αυτή θα παρείχε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων τουλάχιστον για δέκα χρόνια από
την ημέρα του ατυχήματος (5 Ιουλίου
2001), συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό
και ανάλογα με τις οικονομικές της δυνάμεις στην αντιμετώπιση των μηνιαίων οικογενειακών δαπανών, όπως και ο σύζυγός της, αν αυτός ζούσε.
Για το επίδικο χρονικό διάστημα
(5-7-2001 έως 4-7-2011) στην αντιμετώπιση των εν γένει δαπανών διατροφής τους που εκτιμάται ότι θα ανέρχονταν μηνιαίως σε 850 €, θα συμμετείχε
τόσο ο σύζυγός της, αν αυτός ζούσε, με
το ποσό των 1900 € το μήνα και η ιδία
με το ποσό των 450 € μηνιαίως, το οποίο
απαρτίζουν α) το ποσό των 250 € στο
οποίο αποτιμάται η προσωπική εργασία
της δικαιούχου στο σπίτι, β) το ποσό των
160 € στο οποίο αποτιμάται η εργασία
της στα αγροκτήματα και γ) το ποσό των
40 € το μήνα που θα λαμβάνει ως βοήθημα, επειδή είναι πολύτεκνη μητέρα.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα
ο Κ.Μ, αν ζούσε κατά τον επίδικο χρόνο, θα συμμετείχε στην οικογενειακή δα-
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πάνη με το ποσό των 687,23 € το μήνα
(1900 Χ 850) και η δικαιούχος γυναίκα
του με το ποσό των 2350 162,76 € το
μήνα (450 Χ 850). 2350
Το ως άνω ποσό των 687,23 € το
μήνα και μετ’ αφαίρεση ποσοστού 25%
(που αντιστοιχεί στην συνυπαιτιότητα του
θανόντος) το ποσό των 515,42 € το μήνα
(687,23 Χ 75%) η ενάγουσα Ε.Μ το στερήθηκε για τον επίδικο χρόνο εξ αιτίας
του θανάτου του συζύγου της, διότι, αν
αυτός ζούσε, θα εξακολουθούσε να της
το παρέχει για την εν γένει διατροφή της.
…Τέλος, στην οικογένεια του θύματος, που απαρτίζεται από την ηλικίας
88 ετών μητέρα του Ό χήρα Β.Μ. την γυναίκα του Ε. ηλικίας 55 ετών, τα τέσσερα
(4) παιδιά του, Β., Σ., Ν.Μ και ‘Ο.Ψ, ηλικίας κατά τα άνω 27, 26, 26 και 29 ετών,
αντίστοιχα, τον γαμβρό του από την κόρη
του ‘Ο. Δ.Ψ, ηλικίας 38 ετών και τα δύο
εγγόνια του από την κόρη του ‘Ο.Ψ, τον
Δ.Ψ ηλικίας κατά το χρόνο του
ατυχήματος ό ετών και Κ.Ψ, η οποία γεννήθηκε την 8 Μαρτίου 2002 και ήταν ως
εκ τούτου κυοφορούμενη, όταν έγινε το
ατύχημα, πρέπει να επιδικασθεί και εύλογο ποσό για τη χρηματική τους ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, το οποίο
πρέπει να προσδιορισθεί, αν ληφθούν
υπόψη οι εν γένει συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, το ποσοστό συνυπαιτιότητας του θύματος, η ηλικία τούτου (55
ετών), όπως, επίσης, και των δικαιούχων,
ο βαθμός συγγένειας και η ανάλογο με το
βαθμό τούτο σχέση αγάπης και στοργής
μεταξύ θύματος και δικαιούχων, η οικονομική και κοινωνική θέση του υπόχρεου
φυσικού προσώπου (αγρότης με μεγάλη
σχετικώς αγροτική περιουσία και εκμεταλλευτής μικρού καφενείου) και τέλος το μέγεθος της επιβληθείσας σ’ αυτόν στερητικής της ελευθερίας ποινής (φυλάκιση 16
μηνών) για την ως άνω πράξη της ανθρω-
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ποκτονίας από αμέλεια με την 1410/2007
απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πατρών, η οποία και προσκομίζεται με επίκληση, σε 30.000 € για την
χήρα μητέρα του θύματος, 40.000 € για
την γυναίκα του, 35.000 € για κάθε παιδί του, 10.000 € για τον γαμβρό του Δ.Ψ,
7.500 € για τον εγγονό του Δ..Ψ και 6.500
€ για την εγγονή του Κ.Ψ (κυοφορούμενη
κατά το χρόνο του θανάτου του) για την

μελλοντική της χρηματική ικανοποίηση,
όταν αυτή συνειδητοποιήσει την απώλεια του παππού της και όχι σε 40.000 €
που καθόρισε η προσβαλλόμενη απόφαση για την μητέρα του θύματος, την σύζυγο και τα τέσσερα (4) παιδιά του, και σε
6.000 € για τον εγγονό του Δ.Ψ, απορρίπτοντας το σχετικό κονδύλιο για τον γαμβρό του θανόντος και το κυοφορούμενο
εγγόνι του (Δ.Ψ και Κ.Ψ).

132/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεωργία Κωνσταντινίδου-Εισηγήτρια Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άγγελος Αγγελόπουλος, Μαρία Τζεφριού, Βασίλειος Γιάπρος,
Παναγιώτης Γληγόρης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών (αρθ. 681 Α ΚΠολΔικ). Προϋποθέσεις υπαγωγής της διαφοράς σε αυτή τη διαδικασία. Ατύχημα που προκλήθηκε από τη λειτουργία εκσκαπτικού μηχανήματος έργων κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών εκσκαφής. Δεν θεωρείται ότι συνέβη κατά τη χρήση του μηχανήματος ως αυτοκινήτου, αλλά ως εργαλείου και για το λόγο αυτό δεν υπάγεται στην ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών, αλλά στην τακτική διαδικασία. Περιστατικά. Παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο. Αυτεπάγγελτη παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο κατά την αρμόζουσα διαδικασία. Συμψηφισμός των δικαστικών εξόδων,
λόγω της δυσχέρειας της ερμηνείας του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε. Περιστατικά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 591§ 2 ΚΠολΔ, εάν η υπόθεση δεν
υπάγεται στη διαδικασία κατά την οποίαν έχει εισαχθεί, το δικαστήριο αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως και διατάζει την εκδίκαση της κατά τη διαδικασία,
σύμφωνα με την οποίαν υπάγεται.
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, αν η ενώπιον του καθ’ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου εισαχθείσα υπόθεση δεν
υπάγεται στη διαδικασία κατά την οποίαν εισήχθη, το δικαστήριο, αποφαινόμενο γι’αυτό αυτεπαγγέλτως, δεν απορρίπτει την αγωγή ως απαράδεκτη, δεδομένου ότι η τήρηση της προσήκουσας διαδικασίας δεν αποτελεί έλλειψη ιδίας δι-

αδικαστικής προϋπόθεσης [βλ.Μπέη Δ
6/608, Δ 9/494, ΕΑ 3537/92 ΝοΒ 40/981,
ΕΠ 403/84 Δ 15.394], αλλά διατάσσει την
εκδίκαση της υπόθεσης κατά τη διαδικασία κατά την οποίαν δικάζεται, είτε με την
έκδοση απόφασης περί παραπομπής
αυτής στο αρμόδιο δικαστήριο, είτε με
την διακράτηση της από το ίδιο και την
εκδίκαση της κατά την προσήκουσα διαδικασία [ΑΠ 313/72 ΑρχΝ 23.1641, ΕΑ
3537/92 ο.π., ΕΝ 491/84 ΕλλΔ 26.279].
Εξάλλου, κατά το άρθρο 535 παρ.2
ΚΠολΔ, αν η προσβαλλομένη απόφαση
εξαφανίζεται για αναρμοδιότητα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο και εφαρ-

578

μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46. Έτσι,
αν η εκκαλουμένη απόφαση εξαφανιστεί,
κατά παραδοχή σχετικού λόγου έφεσης
ή και αυτεπαγγέλτως, χωρίς την προβολή
ειδικού παραπόνου, με εξαίρεση των περιπτώσεων του άρθρου 47 ΚΠολΔ, λόγω
καθ’ ύλην αναρμοδιότητας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τα άρθρα
46 και 535 παρ.2α ΚΠολΔ [βλ.ΑΠ 204/77
ΝοΒ 25.1168, ΑΠ 1241/77 ΝοΒ 26.1011,
ΕΑ 1506/90 ΑρχΝ 42.323, ΕΑ 12123/87
ΕλλΔ 29.1232], χωρίς έρευνα των λόγων
της έφεσης. Η παραπομπή στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική, κατά την άνω
διάταξη, η οποία αναφέρεται ειδικώς σ’ αυτήν και αποκλείεται η κατ’ εφαρμογήν της
παρ.1 δυνατότητα διακράτησης της υπόθεσης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Περαιτέρω, από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 1, 4, 10 του ν.
ΓΠΝ «περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης», 1, 2, 5 παρ.11,
6 παρ.1, 12 παρ.1 και 14 του ν.489/1976,
13, 17, 19, 21 παρ.2 της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 6 παρ.5 του ν.489/1976
εκδοθείσας κανονιστικής αποφάσεως του
Υπουργείου Εμπορίου Κ4/585/5Α78 και
άρθρο 2 του ν.2696/1999 [ΚΟΚ], συνάγεται, εκτός των άλλων, ότι απαιτούνται οι
κατωτέρω προϋποθέσεις για την αστική
ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε από
αυτοκίνητο έναντι τρίτων και για την υπαγωγή αυτής της διαφοράς, στην ειδική διαδικασία του άρθρου 681 Α ΚΠολΔ:α] αυτοκίνητο όχημα, ήτοι όχημα κινούμενο επί
του εδάφους και όχι επί τροχιών, αυτοδυνάμως με μηχανική δύναμη ή ηλεκτρική
ενέργεια, ανεξάρτητα από αριθμό τροχών
και μετακινούμενο από θέση σε θέση.
Δεν απαιτείται το όχημα να κινείται
σε δρόμο [ιδιωτικό ή δημόσιο]αρκεί το γεγονός ότι κινείται στο έδαφος, χωρίς να είναι
απαραίτητο να έχει αριθμό κυκλοφορίας,
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βλειτουργία του αυτοκινήτου για τον σκοπό
που προορίσθηκε από την κατασκευή του
και γ]ατύχημα προκαλούμενο κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου και όχι να προέρχεται από άλλη πηγή, έστω και αν αφορά
αυτοκίνητο ή βλάπτει αυτοκίνητο.
Σε λειτουργία δε βρίσκεται το αυτοκίνητο από τη στιγμή που λειτουργεί ο
κινητήρας του, έστω και αν αυτό δεν αρχίζει ακόμα να κινείται ή κινείται χωρίς να
λειτουργεί η μηχανή του [ΟλΑΠ 23/1989
ΕΕΝ 1990.289, ΕΑ 5810/1986 ΕλλΔ 28].
Έτσι, δεν θεωρείται ατύχημα κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου αυτό που συμβαίνει σε τρίτο, σε περίπτωση που η ζημία
προέρχεται από μηχάνημα [πχ.εκσκαφέα
χωματουργικών εργασιών που είναι ακινητοποιημένος με τους υδραυλικούς τάκους, ανυψωτικό γερανό ή πρέσσα εκχύσεως ετοίμου μπετόν ή αντλία μέσω της
οποίας διοχετεύεται συνήθως από ή προς
το αυτοκίνητο ποσότητα υγρών ή στερεών] που είναι τοποθετημένο σε ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο.
Και αυτό γιατί η ζημία δεν συνδέεται
με τους ειδικούς τυπικούς κινδύνους του
αυτοκινήτου. Το προέχον εν προκειμένω
είναι η λειτουργία της αντλίας ή του βραχίονα ο οποίος είναι τοποθετημένος στο αυτοκίνητο, ο χαρακτηρισμός του οποίου ως
τέτοιου δεν παίζει ρόλο στη συγκεκριμένη
περίπτωση [βλ.Αθ.Κρητικού Αποζημίωση
από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα, έκδοση 2008, παρ.11, σελ.148 επ.].
Συνεπώς, δεν υπάγονται στην ειδική διαδικασία οι περιπτώσεις ζημιών από
αυτοκίνητα χρησιμοποιούμενα περισσότερο ως εργαλεία εργασίας, παρά ως
μέσα μετακινήσεως και στα οποία προέχον στοιχείο είναι ο λειτουργικός παράγων που έχει εξαλείψει την όψη της κινητικότητας [ΕΑ 8777/2000 ΕλλΔ 42.2001].
… Ο π ρ ώτο ς ε φ ε σ ί β λ η το ς εναγόμενος Ι.Κ, κατά τις πρωινές ώρες
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της 25-11-2004, ως οδηγός και χειριστής
εκσκαπτικού μηχανήματος έργων, εκτελούσε χωματουργικές εργασίες εκσκαφής
για τη διαμόρφωση ακάλυπτου χώρου σε
οικόπεδο της Ε.Θ, στο χωριό Πογωνιά
Αιτωλοακαρνανίας. Το μηχάνημα αυτό είναι εργοστασίου ΑTLAS τύπου 1602, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας και ανασφάλιστο
για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, αποτελείται δε από αυτοκινούμενη βάση με
τροχούς, πάνω στην οποίαν στηρίζεται
αυτοτελώς, δηλαδή χωριστά από το όχημα-βάση, περιστρεφόμενη πλατφόρμα,
στην οποίαν υπάρχει η καμπίνα του οδηγού με τα χειριστήρια του αυτοκινήτου και
σιδερένιος σπαστός βραχίονας, στο άκρο
του οποίου είναι στερεωμένος κάδος με
δόντια που σκαλίζει το χώμα….Ο οδηγός
και χειριστής του εκσκαπτικού αφού οδήγησε αυτό πλησίον της ευρισκόμενης στο
οικόπεδο οικίας της ιδιοκτήτριας και συγκεκριμένα προς τη βόρεια πλευρά αυτής, ακινητοποίησε το μηχάνημα και με
περιστροφικές κινήσεις της καμπίνας και
του σπαστού βραχίονα συνέλλεγε χώμα,
το οποίο εν συνεχεία τοποθετούσε σε παρακείμενο φορτηγό αυτοκίνητο…
Σε μία από αυτές τις στάσεις του,
προκειμένου να περιστραφεί η καμπίνα
με το σπαστό βραχίονα, δεδομένου ότι
δεν είναι δυνατόν ταυτόχρονα να κινείται η βάση με τους τροχούς και να γίνεται
παράλληλα εκσκαφή, ο εκκαλών-ενάγων
Π.Θ επιχείρησε να διέλθει από τη μικρή
απόσταση που υπήρχε μεταξύ της πλατ-

φόρμας και του βορεινού τοίχου της οικίας της αδελφής του, οπότε το οπίσθιο
τμήμα αυτής [πλατοφόρμας] κατά την
περιστροφική της κίνηση τον εγκλώβισε και τον τραυμάτισε βαρύτατα.
...Συνεπώς, ορθά το πρωτοβάθμιο
δικαστήριο έκρινε ως προς το ανωτέρω
θέμα και συγκεκριμένα ότι στην επίδικη
διαφορά δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του Ν.ΓΠΝ/1991 και του Ν.489/1976 και
συνεπώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκδίκασης της κατά τις διατάξεις του
άρθρου 681 Α ΚΠοΛΔ, ήτοι ζημία από
αυτοκίνητο και διαφορά από σύμβαση
ασφάλισης αυτοκινήτου και ότι η διαφορά εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, στρεφόμενης της αγωγής κατά του
πραγματικού υπαιτίου, χειριστή του εκσκαπτικού μηχανήματος και του προστήσαντος αυτόν, ιδιοκτήτη του.
Έσφαλε όμως το δικαστήριο
αυτό, το οποίο εν συνεχεία απέρριψε την
αγωγή ως απαράδεκτη για τον ανωτέρω
λόγο, αντί να παραπέμψει αυτήν στο αρμόδιο καθ’ ύλην, λόγω ύψους αιτουμένου
ποσού [1.124.830,06], Πολυμελές Πρωτοδικείο Λευκάδος.
…Τέλος, πρέπει να συμψηφισθεί
η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων και των δύο ως άνω εφέσεων και
των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, λόγω της
δυσχέρειας που παρουσιάζει η ερμηνεία
του κανόνα δικαίου που εφαρμόσθηκε
[άρθρα 179 και 183 ΚΠολΔ].

133/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεράσιμος Θεοδωράτος, Ιωάννης Μπουρμπούλης).
Σωματική βλάβη ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του. Δεν
μπορεί να αντιταχθεί κατ’ αυτού ένσταση συνυπαιτιότητας του στην πρόκληση του τραυ-
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ματισμού του, αφού αυτός είναι ακαταλόγιστος. Τέτοια ένσταση δεν επιτρέπεται να προβληθεί ούτε κατά των γονέων του, για την παραμέληση της δέουσας εποπτείας του ανηλίκου, όταν με την αγωγή ασκούνται αξιώσεις του ίδιου του ανηλίκου. Στην περίπτωση
αυτή ο αποζημιώσας τον ανήλικο έχει το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά των γονέων του. Αν ασκούνται αξιώσεις των ίδιων των γονέων για τον τραυματισμό του ανηλίκου
τέκνου τους, π.χ. στέρηση υπηρεσιών ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης τους σε περίπτωση θανάτου του, τότε επιτρέπεται η προβολή κατά των γονέων τόσο
της ένστασης συνυπαιτιότητας τους λόγω παραμέλησης της εποπτείας του ανηλίκου
όσο και της συνυπαιτιότητας του ίδιου του ανηλίκου. Δυνατότητα μείωσης του ποσού της
αποζημίωσης που οφείλεται στον ανήλικο για λόγους επιεικείας. Προϋποθέσεις προβολής
της σχετικής ένστασης από τον εναγόμενο και απόρριψη αυτής κατ’ ουσίαν. Περιστατικά.

Από τη διάταξη του άρθρου 300
ΑΚ, η οποία ορίζει ότι, αν εκείνος που ζημιώθηκε συντέλεσε από δικό του πταίσμα
στη ζημία, ή στην έκταση της, το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει αποζημίωση, ή
να μειώσει το ποσό της, σε συνδυασμό
προς τη διάταξη του άρθρου 916ΑΚ, η
οποία ορίζει, ότι όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του δεν
ευθύνεται για τη ζημία που προξένησε,
προκύπτουν τα πιο κάτω: Σε περίπτωση ζημίας που προκλήθηκε από υπαιτιότητα τρίτου σε βάρος προσώπου, το
οποίο δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο
έτος της ηλικίας του, δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά του ανηλίκου η ένσταση συνδρομής δικού του πταίσματος προς μείωση των συνεπειών σε βάρος του υπαίτιου για την αδικοπραξία.
Και τούτο γιατί ο ως άνω ανήλικος είναι ακαταλόγιστος. Αφού δεν ευθύνεται για τη ζημιά που προκαλεί ο ίδιος
σε τρίτους, για τον ίδιο λόγo δεν ευθύνεται και για τη ζημιά που προκαλεί ο ίδιος
στον εαυτό του (βλ. και ΑΠ 731/2008 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 179/2003 ΝοΒ
2003-1841, ΕφΛαρ 160/2007 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2007-262, ΕφΙωαν 22/2006, ΕΠΙΔΙΚΙΑ 2007-156, Γεωργιάδης –Σταθόπουλος άρθρ. 916, 2γ).
Επίσης, ο ισχυρισμός του εναγομένου-εκκαλούντος, κατά τον οποίο συ-

νυπαίτιος του τραυματισμού του ανηλίκου
(μικρότερου των 10 ετών) είναι και ο γονέας του που δεν άσκησε τη δέουσα εποπτεία αυτού δεν είναι νόμιμος, εφόσον με
την αγωγή ασκείται αξίωση του ανηλίκου
και όχι του εποπτεύοντος για δική του ζημία από τον τραυματισμό του ανηλίκου.
Και τούτο γιατί οι επιτακτικοί κανόνες δικαίου δεν απευθύνονται στο στερούμενο βούληση πρόσωπο, δηλ. τον
ανήλικο (βλ. και ΑΠ 195/2007 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 160/2007 οπ.αν.
ΕφΙωαν. Οπ.αν., Κρητικός, Αποζημίωση
από Αυτοκ. Ατυχ., εκδ. 2008, σελ.229,
παρ.9). Είναι όμως δυνατόν, αν το ατύχημα οφείλεται και σε παραμέληση εποπτείας από τους γονείς του ανηλίκου (άρθρ.
923 του ΑΚ), ο αποζημιώσας τον ανήλικο
να ατροφεί αναγωγικά κατά των γονέων,
σύμφωνα με το άρθρο 927 του ΑΚ (βλ.
και ΑΠ 1743/2007 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).
Επίσης εδώ πρέπει να σημειωθεί
και το εξής: είναι διαφορετικό το ζήτημα
όταν, σε περίπτωση τραυματισμού ή θανατώσεως του ανήλικου τέκνου, οι εποπτεύοντες γονείς ασκούν δική τους αξίωση (όπως π.χ. αξίωση αποζημίωσης για
στέρηση των υπηρεσιών του τέκνου ή αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης για το θάνατο του τέκνου).
Στην τελευταία αυτή περίπτωση
μπορεί να προβληθεί κατ’ αυτών ένστα-
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ση συνυπαιτιότητας με την επίκληση της
παραμέλησης της εποπτείας του ανηλίκου, καθώς και συντρέχον πταίσμα του
ανηλίκου (βλ. και ΑΠ 1261/2007 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Με τον τέταρτο λόγο
έφεσης ο εκκαλών επαναφέρει την πιο
κάτω ένσταση, την οποία υπέβαλε επικουρικά (στην περίπτωση απόρριψης
της προαναφερόμενης ένστασης συνυπαιτιότητας) και στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο: Ότι δηλαδή, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 918 του ΑΚ που ορίζει ότι «αυτός προξένησε τη ζημία, εφόσον κατά
τις διατάξεις των άρθρων 915 έως 917
δεν έχει ευθύνη, μπορεί να καταδικαστεί
από το δικαστήριο, ύστερα από εκτίμηση της κατάστασης των μερών, σε εύλογη αποζημίωση, αν η ζημία δεν μπορεί
να καλυφθεί από αλλού» πρέπει η αποζημίωση που οφείλει στην ανήλικη θυγατέρα των εφεσιβλήτων-εναγόντων να
μειωθεί ανάλογα για λόγους επιείκειας
και δη λόγω αφενός μεν της συνυπαιτιότητας της ανήλικης και των γονέων της
στην πρόκληση του ατυχήματος και αφετέρου του γεγονότος ότι ο ίδιος είναι φτωχός βιοπαλαιστής, ενώ οι γονείς της ανήλικης ευκατάστατοι κάτοικοι εξωτερικού.
Επί της ενστάσεως αυτής του εκκαλούντος λεκτέα τα πιο κάτω: Εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
918 ΑΚ ο ακαταλόγιστος ανήλικος είναι
δυνατόν να στερηθεί ένα τμήμα της αξιώσεως αποζημιώσεως του, αν αυτό επιβάλλουν οι λόγοι επιείκειας όπως π.χ. βαριά «υπαιτιότητα» του ανηλίκου παιδιού
πλούσιας οικογένειας και ελαφρύ πταίσμα του φτωχού βιοπαλαιστή (βλ. και
Αθαν. Κρητικού οπ.αν. σελ.229, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου: στο άρθρ. 918 σημ. 8,
Σταθόπουλου:Γεν. Ενοχ.Δίκαιο παρ.9 σελ.
324, Γ.Κουτράκη: Ευθύνη εκ λόγων επιείκειας, έκδ. 1982, τ.β΄ σελ. 393, Αντίθετα Εφ.Αθ 5965/1999 ΕλλΔνη 2001-175).
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Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 534 του ΚΠολΔ, που προβλέπει
αντικατάσταση των εσφαλμένων αιτιολογιών και απόρριψη της έφεσης, εάν
το διατακτικό της απόφασης που έχει
προσβληθεί με έφεση κρίνεται ορθό, δεν
παρέχει στο Εφετείο, πριν από την εξαφάνιση της προσβαλλόμενης με έφεση
απόφασης, τη δυνατότητα να ερευνήσει παράπονα που δεν προβλήθηκαν με
λόγους έφεσης ή ισχυρισμούς που δεν
προβλήθηκαν από τον εφεσίβλητο ως
υπεράσπιση κατά της έφεσης.
Έτσι, εάν ο εναγόμενος παραπονείται με την έφεση του, διότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε ως αόριστη
ή μη νόμιμη κάποια ένσταση του, το Εφετείο δεν έχει την εξουσία να ερευνήσει την
νομική ή ουσιαστική βασιμότητα της ένστασης και εάν την κρίνει νομικά ή ουσιαστικά αβάσιμη να απορρίψει την έφεση
και να αντικαταστήσει απλώς την αιτιολογία της πρωτόδικης απόφασης, χωρίς να
την εξαφανίσει, αλλά οφείλει να περιορισθεί μόνο στην έρευνα του διατυπούμενου με το σχετικό λόγο της έφεσης παραπόνου. Εάν δε κρίνει ότι εσφαλμένα το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε την
ένσταση ως αόριστη ή μη νόμιμη, ενώ
αυτή ήταν ορισμένη ή νόμιμη, είναι υποχρεωμένο να εξαφανίσει την εκκαλουμένη
απόφαση. Μόνο δε μετά την εξαφάνιση
της και διακράτηση της υπόθεσης, προς
εξέταση της ουσίας της (άρθρο 535 παρ.1
του ΚΠολΔ), μπορεί να ερευνήσει την ουσιαστική βασιμότητα της ένστασης (βλ.
και ΑΠ 829/2007 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).
Σύμφωνα με τα πιο πάνω στην
προκειμένη περίπτωση εσφαλμένα
εφάρμοσε το νόμο το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που απέρριψε ως μη νόμιμη
την ως άνω ένσταση. Αφού λοιπόν γίνει
δεκτός ο ως άνω λόγος έφεσης, πρέπει
η προσβαλλόμενη απόφαση να εξαφανι-
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στεί, κατά το σχετικό τμήμα της και αφού
κριθεί νόμιμη η ένσταση, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω στην ουσία της.
Από τα ίδια πιο πάνω αποδεικτικά μέσα, πέραν του ότι δεν αποδεικνύεται βαρύ συντρέχον πταίσμα της ανήλικης
ούτε των γονέων της, επιπλέον δεν αποδεικνύεται η επικαλούμενη διαφορά στην
οικονομική κατάσταση των διαδίκων μερών. Ειδικότερα αποδεικνύεται ότι ο μεν
εναγόμενος είναι ομόρρυθμο μέλος της
εταιρείας «Αφοί Π.Σ. Ο.Ε.», η οποία έχει

ως αντικείμενο ξυλουργικές εργασίες (κατασκευή επίπλων κουζίνας κλπ), ενώ οι
ενάγοντες γονείς της παθούσας ανήλικης
είναι μεν κάτοικοι εξωτερικού (Βιέννης Αυστρίας), πλην όμως δεν πρόκειται για ευκατάστατους ανθρώπους. Ο μεν Κ.Σ (α΄
ενάγων) εργάζεται ως νοσηλευτής σε
νοσοκομείο, ενώ η σύζυγος του εργάζεται ως καθαρίστρια. Συνεπώς, αφού δεν
συντρέχουν οι όροι της διάταξης του άρθρου 918 ΑΚ, η ως άνω ένσταση πρέπει
να απορριφθεί στην ουσία της.

143/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Μονοκρούσος, Ιωάννης Παπαναστασόπουλος).
Σωματική βλάβη. Ρήξη σπληνός και σπληνεκτομή. Επιδίκαση στον παθόντα της επίδικης αποζημίωσης του άρθρου 931 Α.Κ. Προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν
και περιεχόμενο του δικογράφου της αγωγής, ώστε αυτή να είναι ορισμένη. Περιστατικά. (Σχετικές και οι υπ’ αριθ. 159, 185, 178/2009).

Κατά τη διάταξη του άρθρου 931
ΑΚ «η αναπηρία ή η παραμόρφωση,
που προξενήθηκε στον παθόντα, λαμβάνεται υπόψη κατά την επιδίκαση της
αποζημίωσης, αν επιδρά στο μέλλον
του». Ως αναπηρία θεωρείται κάποια έλλειψη της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιτότητας 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 πραγ-

μάτων. Στον επαγγελματικό –οικονομικό
τομέα η αναπηρία ή παραμόρφωση του
ανθρώπου, κατά τα διδάγματα της κοινής
πείρας αποτελεί αρνητικό στοιχείο στα
πλαίσια του ανταγωνισμού και της οικονομικής εξελίξεως και προαγωγής του.
Οι δυσμενείς συνέπειες είναι περισσότερο έντονες σε περιόδους οικονομικών δυσχερειών και στενότητας στην αγορά εργασίας. Οι βαρυνόμενοι με αναπηρία ή παραμόρφωση μειονεκτούν και κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασίας έναντι των υγιών συναδέλφων τους. Η ΑΚ 931
προβλέπει επιδίκαση από το δικαστήριο
χρηματικής παροχής στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση, εφόσον συνεπεία
αυτών επηρεάζεται το μέλλον του.
Η χρηματική αυτή παροχή δεν
αποτελεί αποζημίωση, εφόσον η τελευταία
εννοιολογικώς συνδέεται με την επίκληση
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και απόδειξη ζημίας περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς μεταξύ της περιουσιακής καταστάσεως μετά το ζημιογόνο γεγονός και
εκείνης που θα υπήρχε χωρίς αυτό.
Εξάλλου, η συνέπεια της αναπηρίας ή παραμορφώσεως ανικανότητα
προς εργασία, εφόσον προκαλεί στον
παθόντα περιουσιακή ζημία αποτελεί
βάση αξιώσεως προς αποζημίωση, που
στηρίζεται στην ΑΚ 929 (αξίωση διαφυγόντων εισοδημάτων).
Όμως, η αναπηρία ή παραμόρφωση ως τοιαύτη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζημίας. Προέχον και κρίσιμο είναι
το γεγονός της αναπηρίας ή παραμορφώσεως ως βλάβης του σώματος ή της
υγείας του προσώπου, ως ενός αυτοτελούς έννομου αγαθού, που απολαύει και συνταγματικής προστασίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6 του
άρθρου 21 του Συντάγματος, όχι μόνο
στις σχέσεις των πολιτών προς το Κράτος, αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις,
χωρίς αναγκαίως η προστασία αυτή να
συνδέεται με αδυναμία πορισμού οικονομικών ωφελημάτων ή πλεονεκτημάτων.
Έτσι, ορθότερη κρίνεται η ερμηνεία
της ΑΚ 931, που την καθιστά εφαρμόσιμη, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται
από τη διάταξη η επιδίκαση στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση ενός εύλογου χρηματικού ποσού ακριβώς λόγω
της αναπηρίας ή παραμορφώσεως, χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία, η οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιοριστεί. Το ποσό του επιδικαζόμενου κατά την ΑΚ 931 εύλογου χρηματικού ποσού εξευρίσκεται κατ’ αρχήν με
βάση το είδος και τις συνέπειες της αναπηρίας ή παραμορφώσεως αφενός και την
ηλικία του παθόντος αφετέρου.
Είναι πρόδηλο, ότι η κατά την ΑΚ
931 αξίωση είναι διαφορετική:α) από την
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ΑΚ 929 αξίωση για διαφυγόντα εισοδήματα του παθόντος, που κατ’ ανάγκη συνδέεται με επίκληση και απόδειξη συγκεκριμένης περιουσιακής ζημίας, λόγω της
ανικανότητας του παθόντος προς εργασία, και β)από την κατ’ άρθρο 932 χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Είναι αυτονόητο ότι όλες οι παραπάνω αξιώσεις δύνανται να ασκηθούν
είτε σωρευτικώς, είτε μεμονωμένως αφού
πρόκειται για αυτοτελείς αξιώσεις και η θεμελίωση κάθε μιας από αυτές δεν προϋποθέτει αναγκαίως την ύπαρξη μιας των
λοιπών (βλ.Α.Π. 177/2008 ΝΟΜΟΣ).
… Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι
συνεπεία του ατυχήματος και της σπληνεκτομής στην οποία υποβλήθηκε ο
πρώτος των εναγόντων και της εξ αυτής
μόνιμης μερικής αναπηρίας του, επηρεάζεται δυσμενώς η μελλοντική του οικονομική κατάσταση και η επαγγελματική
και κοινωνική του εξέλιξη, δεδομένου ότι
αφενός μεν η σπληνεκτομή δεν παρεμποδίζει τη φυσιολογική του ζωή, αλλά
η έλλειψη του οργάνου αυτού (σπλήνας)
θα επηρεάζει δυσμενώς την άμυνα του
οργανισμού του, καθιστώντας αυτόν περισσότερο ευπρόσβλητο σε ασθένειες σε
σχέση με τους υγιείς συνομήλικούς του
και δεν θα δύναται πλέον να ασκεί, χωρίς
να εκτίθεται σε κίνδυνο της υγείας του,
επάγγελμα με επίπονη δραστηριότητα.
Επιπλέον είναι δύσκολο να απασχοληθεί σε εργασία λιγότερο απαιτητική, όπως αυτές του γραφείου, ενόψει της
ανεργίας που επικρατεί, της μεγάλης ζήτησης γι’αυτές τις θέσεις και των ελαχίστων προσόντων του τελευταίου (μαθητής εσπερινού λυκείου).
Επίσης, η μερική αυτή ανικανότητα
του, επηρεάζει αρνητική την ψυχοσύνθεση
του, αφού διαρκώς στη ζωή του θα υπάρχει ο φόβος της προσβολής από λοιμώξεις
και εμφάνισης νεοπλασιών, σε μεγαλύτε-
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ρο ποσοστό από τον γενικό πληθυσμό.
Για την αντιμετώπιση των δυσμενών αυτών επιπτώσεων στην κοινωνική,
επαγγελματική και οικονομική του εξέλιξη,
πρέπει να του επιδικαστεί ως αποζημίωση, ενόψει των ανωτέρω στοιχείων (ιδίως
του νεαρού του ηλικίας του (19 ετών τότε),
και του μορφωτικού του επιπέδου (μαθητής εσπερινού λυκείου), το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Το ποσό
αυτό είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από
άλλη αξίωση αποζημιώσεως, στηριζόμενο στο άρθρο 931ΑΚ και επιδικάζεται προκειμένου ο παθών να διευκολυνθεί στην
επαγγελματική και οικονομική του αποκατάσταση (βλ.Εφ.Πατρών 577/2005, Αχαϊκή Νομολογία 2006 σελ.730, όπου και παραπέμπει σχετικά στην ΑΠ 839/93 ΕλλΔνη
36.134 και για περισσότερα στον Κρητικό,
1998, αρ.318 επ.).
Ενόψει των ανωτέρω και των
όσων αναγράφονται στην υπό στοιχείο

1) μείζονα σκέψη, ότι δηλαδή η επιδίκαση της αποζημιώσεως αυτής με βάση
το 931ΑΚ, αποσυνδέεται πλέον από συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία και ότι για
την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής δεν απαιτείται πλέον να αναφέρεται
σ’ αυτήν κατά τρόπο σαφή και ορισμένο ποια και πόση είναι η ζημία που υπέστη ο ενάγων εξαιτίας της αναπηρίας ή
της παραμορφώσεώς του (βλ. και ΑΠ
670/2006 ΕΣυγκΔ 2006/135 μετά σχετικών σχολίων), ο σχετικός τέταρτος λόγος εφέσεως, με τον οποίο επαναφέρεται ο ισχυρισμός των εναγομένων, που
προβλήθηκε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ότι το παραπάνω αγωγικό κονδύλιο
είναι αόριστο γιατί δεν προσδιορίζεται
στην αγωγή ποιό συγκεκριμένα επάγγελμα κωλύεται να ασκήσει στο μέλλον
ο παθών και πως συγκεκριμένα επιδρά
η σπληνεκτομή στην κοινωνική του ζωή,
ορθά απορρίφθηκε με την εκκαλούμενη.

152/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Μάρκου, Νικόλαος Παπάκος).
Σωματική βλάβη ανηλίκου. Αξίωση των γονέων του για χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης τους, που προέκυψε από τον τραυματισμό του τέκνου τους. Απόρριψη
αυτής, διότι οι γονείς θεωρούνται «τρίτοι» και δεν δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης. Η μητέρα του παθόντος ανηλίκου δεν έχει αξίωση για την απώλεια των εισοδημάτων της κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του τέκνου της, διότι αυτή είναι έμμεσα ζημιούμενο πρόσωπο. Περιστατικά. Ολική καταστροφή οχήματος. Απαιτούμενα στοιχεία
για το ορισμένο του σχετικού κονδυλίου της αγωγής. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 932 ΑΚ «σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από
την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει
εύλογη, κατά την κρίση του, χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό
ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προ-

σβολή της υγείας, της τιμής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του.
Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η
χρηματική αυτή ικανοποίηση μπορεί να
επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης».
Από την άνω διάταξη προκύπτει,
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ότι σε περίπτωση προσβολής της υγείας προσώπου, φορέας της σχετικής αξιώσεως για χρηματική ικανοποίηση είναι
ο υποστάς άμεσα την ηθική βλάβη παθών, κατά του οποίου στρέφεται η αδικοπραξία. Τρίτα πρόσωπα, που ανήκουν
συνήθως στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του θύματος της αδικοπραξίας, έστω και αν αυτά υφίστανται ψυχικό
πόνο από την αδικοπραξία, που στρέφεται κατά του οικείου τους, κατά κανόνα θεωρούνται τρίτοι και δεν καθίστανται και αυτοί φορείς της σχετικής αξιώσεως για χρηματική ικανοποίηση, όπως
ο ίδιος κανόνας συμβαίνει με τους τρίτους, που υφίστανται περιουσιακή ζημία από την σε βάρος οικείου τους τελεσθείσα αδικοπραξία, εκτός αν συντρέχει
εξαιρετική περίπτωση (άρθρ. 928 εδ. β΄
και 929 εδ. β΄ ΑΚ). Τα τρίτα αυτά πρόσωπα κείνται εκτός του πεδίου προστασίας του προσβαλλόμενου κανόνα δικαίου (ΑΠ 648/2002 Ελλ.Δνη 43.1615, ΑΠ
1582/2001 ΕλλΔνη 43.701).
Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 914 και 929 ΑΚ σαφώς προκύπτει,
ότι σε περίπτωση αδικοπραξίας από την
οποία βλάπτεται το σώμα η υγεία του
προσώπου, αξίωση αποζημιώσεως στην
έκταση που διαγράφει ο νόμος, έχει το
πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η
αδικοπραξία και από την οποία αυτό ζημιώνεται. Δηλαδή δικαιούχο της αποζημιώσεως είναι το άμεσο υποκείμενο της εκ
της αδικοπραξίας προσβολής.
Τρίτα πρόσωπα έστω και του οικογενειακού περιβάλλοντος του άμεσου θύματος της αδικοπραξίας, τα οποία υφίστανται βλάβη στα περιουσιακά τους συμφέροντα είναι εμμέσως και όχι αμέσως ζημιούμενοι και η ζημία τους δεν εμπίπτει
στο πεδίο προστασίας των άρθρων 914
και 929ΑΚ. Οι εμμέσως ζημιούμενοι τρίτοι εμπίπτουν στον προστατευτικό πε-

585

δίο του νόμου μόνο στις οριζόμενες στον
νόμο εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι αυτές των άρθρων 928 εδ.β΄ και 929
εδ. β΄ ΑΚ, που δεν επιδέχονται ανάλογη
εφαρμογή (βλ.Αθ. Κρητικού Αποζημίωση
από αυτοκινητικά ατυχήματα, εκδ. 2008
σελ. 320, 321, ΑΠ 1582/2001 ό.π, Εφ.Αθ.
2389/1983 Ελλ.Δνη 25.144).
Στην προκείμενη περίπτωση, με
τις κρινόμενες αγωγές τους, οι ενάγοντες
Α.Τ και Α. σύζ. Α.Τ ζήτησαν, εκτός άλλων,
να τους επιδικασθεί ατομικά το ποσό των
30.000 ΕΥΡΩ σε καθέναν, ως χρηματική
τους ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από τον τραυματισμό του ανήλικου τέκνου τους Χ.Τ.
Εξάλλου, η ενάγουσα Α.συζ.Α.Τ
με την κρινόμενη αγωγή της ζήτησε να
της επιδικασθεί ως αποζημίωση και το
ποσό των 975 ΕΥΡΩ, εξαιτίας της απώλειας των εισοδημάτων της κατά το χρόνο που αναγκάστηκε να περιθάλπει το
ανωτέρω ανήλικο τέκνο της.
Ως προς τα προεκτεθέντα κονδύλια οι κρινόμενες αγωγές είναι μη νόμιμες και, συνεπώς, απορριπτέες, καθόσον, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, σε περίπτωση προσβολής
της υγείας προσώπου, όπως εν προκειμένω του ανήλικου τέκνου των εναγόντων, φορέας της σχετικής αξιώσεως
για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης είναι ο υποστάς άμεσα την ηθική βλάβη παθών, κατά του οποίου στρέφεται η αδικοπραξία δηλαδή ο τραυματισθείς ανήλικος, τρίτα δε πρόσωπα που
ανήκουν στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του θύματος της αδικοπραξίας,
όπως εν προκειμένω οι γονείς του ανηλίκου, έστω και αν υφίστανται ψυχικό
πόνο από την αδικοπραξία, που στρέφεται κατά του οικείου τους δεν καθίστανται
φορείς της σχετικής αξιώσεως για χρηματική ικανοποίηση, ενώ, εξάλλου, η πιο
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πάνω ζημία που υπέστη η ενάγουσα δεν
παρέχει αξίωση αποζημιώσεως καθόσον
αυτή είναι έμμεσα ζημιούμενη από την
σε βάρος του ανηλίκου τέκνου της αδικοπραξία και δεν δικαιούται να ζητήσει την
αποκατάσταση της ζημίας αυτής.
Όπως συνάγεται από τα άρθρα
297-298 ΑΚ, σε περίπτωση καταστροφής πράγματος, η ζημία συνίσταται στην
αξία αυτού, αντίστοιχα προς την οποία
μειώνεται η υπάρχουσα περιουσία του
ζημιωθέντος και το ποσό αυτής αποτελεί
την επιδικαστέα αποζημίωση, όταν η τελευταία παρέχεται σε χρήμα. Η αναγραφή δε του στοιχείου τούτου δεν αρκεί για
την πληρότητα του δικογράφου της περί
αποζημιώσεως αγωγής, κατά την έννοια
του άρθρου 216 ΚΠολΔ, χωρίς να είναι
απαραίτητα ειδικότερα προκειμένου περί
καταστροφής (αχρηστεύσεως) οχήματος,
να αναφέρονται και οι προκληθείσες επί
μέρους φθορές, ή η δαπάνη αποκατάστασης ενδεχομένως αυτών, καθώς και

ο χρόνος κυκλοφορίας και ο κυβισμός
αυτού, γιατί τα στοιχεία αυτά δεν ανάγονται στη βάση της αγωγής και μπορούν
να προκύψουν από τις αποδείξεις (ΑΠ
1006/1977 ΝοΒ 26.907, Εφ.Αθ. 755/1999
αδημ., Εφ.Πατρ. 383/2005 Αχαϊκή Νομολογία 2006, σελ.357, Εφ.Αθ.220.1994
ΕΣυγκΔ 1994.427).
Στην προκειμένη περίπτωση, με την
από 10-1-2006 αγωγή ο ενάγων Α.Τ. ζήτησε
να του εκδικαστεί αποζημίωση ποσού 8.000
ΕΥΡΩ, ισόποση με την αξία της ολοσχερώς
καταστραφείσας από το ένδικο ατύχημα δίκυκλης μοτοσυκλέτας, ιδιοκτησίας του.
Η άνω αγωγή ως προς το παραπάνω κονδύλιο της είναι πλήρως ορισμένη, με μόνο τη μνεία ότι καταστράφηκε ολοσχερώς η δίκυκλη μοτοσυκλέτα, αξίας κατά το χρόνο του ατυχήματος,
8.000 ΕΥΡΩ, χωρίς να απαιτείται για το
ορισμένο της αγωγής να αναγράφονται
επιπλέον και τα παραπάνω κριθέντα μη
αναγκαία στοιχεία.

155/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι:Βασίλειος Ασπρούλιας, Αναστασία ΣταυροπούλουΚωστομητσοπούλου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Σύγκρουση σε διασταύρωση με πινακίδα STOP, η οποία κατά
την στιγμή του ατυχήματος είχε αφαιρεθεί από την θέση της. Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού που είχε στην πορεία του την πινακίδα STOP. Περιστατικά.

Στις 28/11/2006 και περί ώρα
12:20 ο ενάγων οδηγώντας το …αυτοκίνητο του εκινείτο στην επαρχιακή οδό
Γιουλαίϊκων-Ριόλου με κατεύθυνση προς
Ριόλο εντός του Δ.Δ. Φράγκα του Δήμου
Μόβρης πλησιάζοντας σε διασταύρωση
της ως άνω οδού με κάθετη ανώνυμη δημοτική οδό. Η οδός όπου εκινείτο είναι
διπλής κατεύθυνσης με πλάτος 7,5 μ. με

μεγαλύτερη κίνηση οχημάτων σε σχέση με την μικρότερης κίνησης ανώνυμη δημοτική οδό. Φθάνοντας στο ύψος
της διασταυρώσεως της οδού αυτής με
την ανώνυμη οδό παρεμβλήθηκε στην
πορεία του ξαφνικά το …αυτοκίνητο το
οποίο οδηγούσε ο πρώτος εναγόμενος
και ήταν ασφαλισμένο στη β΄ εναγομένη,
το οποίο εισήλθε από την ανώνυμη οδό,
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με συνέπεια ο ενάγων να αιφνιδιαστεί και
να προσκρούσει με το εμπρόσθιο μέρος
του αυτοκινήτου του στο πλαϊνό αριστερό μέρος του αυτ/του του εναγομένου.
Κατά τη στιγμή του ατυχήματος επί της ανωνύμου οδού δεν υπήρχε πινακίδα STOP που υπήρχε ανέκαθεν για τους κινούμενους επί της ανωνύμου οδού καθόσον την ημέρα εκείνη
είχε αφαιρεθεί από τη θέση της και ήταν
πεσμένη στο έδαφος λόγω έργων που
πραγματοποιούσε ο Δήμος.
Την ύπαρξη της πινακίδας STOP
στην πορεία του γνώριζε ο εναγόμενος ο
οποίος ως επαγγελματίας οδηγός διέρχετο από εκεί συχνά όπως και ο ίδιος δήλωσε. Το ατύχημα με βάση τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες έλαβε χώρα οφείλεται στην
αποκλειστική αμέλεια του εναγομένου
οδηγού την οποία και ο ίδιος αποδέχεται.
Ειδικότερα η αμέλεια του συνίστα-

ται στο ότι ενώ αυτός ετοιμαζόταν να διασχίσει οδό με μεγαλύτερη κίνηση και γνωρίζοντας την ύπαρξη της πινακίδας STOP ανέκαθεν στην πορεία του όφειλε να διακόψει
την κίνηση στη διασταύρωση και να παραχωρήσει προτεραιότητα στα οχήματα που
κινούνταν στην κύρια οδό Γιουλαίϊκα –Ριόλο δεν έπραξε τούτο αλλά ανεξέλεγκτα εισήλθε στην ως άνω διασταύρωση και παρεμβλήθηκε στην πορεία του εναγόντος.
Τον τελευταίο δεν τον βαρύνει καμμία αμέλεια αφού η πρόσκαιρη αφαίρεση
της πινακίδας STOP δε σημαίνει και διαφορετική ρύθμιση της προτεραιότητας
στην επίδικη διασταύρωση το οποίο και
όφειλε να γνωρίζει ο ενάγων και δη ότι
όφειλε να τηρήσει την ημέρα εκείνη την
εκ δεξιών προτεραιότητα αφού τέτοια ειδική σήμανση στην πορεία του που να τον
ενημερώνει γιαυτό δεν υπήρχε.

171/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός-Εισηγητής, Στεφανία Καρατζά, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άλκης Αναγνωστόπουλος, Νικόλαος Χηνόπουλος, Νικολία
Διαμαντοπούλου).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Κύρια παρέμβαση του Ι.Κ.Α. κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου,
το οποίο υποκαταστάθηκε στις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής εταιρίας που ανακλήθηκε
η άδειά της. Η κύρια παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά στο Εφετείο, εφόσον τα σχετικά κονδύλια έχουν μεταβιβαστεί προς κρίση σε αυτό με την έφεση. Προϋπόθεση για την άσκηση κύριας παρέμβασης από το Ι.Κ.Α. είναι η ύπαρξη κονδυλίων στη
κύρια δίκη, στα οποία αυτό έχει υποκατασταθεί αυτοδικαίως. Η κύρια παρέμβαση του
Ι.Κ.Α. απορρίπτεται, διότι η υποκατάσταση αυτού στις ασφαλιστικές παροχές που χορήγησε στον ασφαλισμένο του, δεν χωρεί κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου. Αυτό ισχύει ακόμα και αν είχε εναχθεί αρχικά ο ασφαλιστής του οποίου μεταγενέστερα ανακλήθηκε η άδεια και στη θέση του υπεισήλθε το Ε.Κ. Σημείωση: βλ. και την ΕΠ 317/2009.

Κατά το άρθρο 79 παρ.1 του
ΚΠολΔ αν τρίτος αντιποιείται ολόκληρο
ή ένα μέρος από το αντικείμενο της δίκης
που εκκρεμεί ανάμεσα σε άλλους, έχει

δικαίωμα να παρέμβει κυρίως σε κάθε
στάση της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας διαδικασίας.
Από την παραπάνω διάταξη προ-
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κύπτει ότι η συμμετοχή του τρίτου διευρύνει την εκκρεμή στον πρώτο ή στο δεύτερο βαθμό δίκη μόνο κατά το υποκείμενο της και όχι κατά το αντικείμενο της.
Δηλαδή επιτρέπεται στον τρίτο να συμμετάσχει στην εκκρεμή δίκη διεκδικώντας
το αντικείμενο της και μόνο ολόκληρο ή
ένα μέρος του σαν δικό του.
Ειδικότερα, ο κυρίως παρεμβαίνων
αντιποιείται το αντικείμενο της δίκης είτε υποβάλλοντας καταψηφιστικό αίτημα ως προς
το αυτό πράγμα είτε υποβάλλοντας διαγνωστικό αίτημα ως προς το αυτό δικαίωμα
(πρβλ. Κ.Μπέη, Πολ.Δικ., άρθρο 79, παρ.5,
σελ. 430, ΕΑ 13433/1987 ΝοΒ 36, 127).
Όσον αφορά στο αίτημα της κύριας
αυτή έχει ίδιο αίτημα και δεν περιορίζεται
σε απόκρουση του αιτήματος της κύριας
δίκης. Το αίτημα της κύριας παρεμβάσεως ταυτίζεται συνήθως με εκείνο της αγωγής, αλλά αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση
του παραδεκτού της (βλ. Βασίλη Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, τόμος Α΄, υπ’ άρθρο 79, αριθμ.12, σελ. 549).
Ειδικότερα, όσον αφορά στο
Ι.Κ.Α. αυτό μπορεί να ασκήσει τις σχετικές αξιώσεις του που μεταβιβάστηκαν
σ’ αυτό από τον ασφαλισμένο του κατ’
άρθρο 10 παρ.5 του Ν.Δ. 4104/1960,
όπως ισχύει μετά τα άρθρα 18 παρ.1 του
Ν.4476/1965 και 18 του Ν.1654/1986
κατά του υπόχρεου σε αποζημίωση είτε
με αγωγή είτε με την άσκηση κύριας παρεμβάσεως στη δίκη μεταξύ του παθόντος –ασφαλισμένου και του υποχρέου.
Προϋπόθεση ασκήσεως κύριας
παρεμβάσεως είναι η ύπαρξη κονδυλίων στην κύρια δίκη τα οποία έχουν αυτοδικαίως μεταβιβαστεί στο Ι.Κ.Α. (Εφ.Αθ.
12692/1989 ΕλλΔνη 32,132). Η κύρια
παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά
κονδύλια έχουν μεταβιβαστεί με την έφε-
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ση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο (βλ.
Αθ.Κρητικού, Αποζημίωση από Τροχαία
Αυτοκινητικά Ατυχήματα, αριθμ. 747).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.489/1976 (άρθρα 16, 17 και 19 παρ.5,
η οποία παράγραφος προστέθηκε με την
παρ.10 του άρθρου 50 του Ν.1569/1985
που όριζε ότι «από την αποζημίωση που
καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο αφαιρείται το ποσό που ενδεχομένως κατέβαλε ή υποχρεούται να καταβάλει για τον ίδιο
λόγο στο ζημιωθέντα ασφαλιστικό ταμείο
ή άλλος συναφής οργανισμός κοινωνικής
ασφαλίσεως», αντικαταστάθηκε με την
παρ.4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 964/1991,
η οποία ορίζει ότι «η αποζημίωση του Επικουρικού Κεφαλαίου περιορίζεται στη συμπλήρωση του ποσού που υποχρεούται
να καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος
οργανισμός κοινωνικής ασφαλίσεως»,
αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 964/1991, η οποία ορίζει ότι «η αποζημίωση του Επικουρικού
Κεφαλαίου περιορίζεται στη συμπλήρωση του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος οργανισμός κοινωνικής ασφαλίσεως για την αιτία αυτή στο ζημιωθέντα» προς εναρμόνιση με το άρθρο 1 παρ.4 εδ. α΄ της Οδηγίας Β4/5/ΕΟΚ), η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν είναι από αδικοπραξία
ή σύμβαση, αλλά πηγάζει απευθείας από
το νόμο, είναι επικουρική και υπάρχει έναντι του ζημιωθέντος προσώπου.
Δεν υπάρχει ευθύνη έναντι του
ασφαλιστικού εκείνου οργανισμού που
υποχρεούται είτε από ασφαλιστική σύμβαση με το ζημιωθέντα είτε από διάταξη
νόμου να αποκαταστήσει τις ζημίες από το
ατύχημα, διότι ο ασφαλιστικός αυτός οργανισμός δε συνδέεται με το Επικουρικό κεφάλαιο με κάποια έννομη σχέση, ώστε να
έχει αξίωση αποζημιώσεως εναντίον του.
Η υποκατάσταση του Ι.Κ.Α. για τις
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παροχές του προς τον ασφαλισμένο του,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δαπάνες νοσηλείας και επιδοτήσεως, χωρεί
μόνο έναντι του υπαιτίου του ατυχήματος
και όχι κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου.
Περαιτέρω, η παραπάνω διάταξη
του άρθρου 19 παρ.5 του Ν.489/1976,
όπως διατυπώθηκε με το άρθρο 5 παρ.4
του Π.Δ. 264/1991, όπως απ’ αυτήν αλλά
και από το σκοπό της θεσπίσεως της
προκύπτει, εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου. Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι
αρχικά ενήχθη ο ασφαλιστής, του οποίου μεταγενέστερα ανακλήθηκε η άδεια.
Διότι μετά την υπεισέλευση στη θέση του

ασφαλιστή του Επικουρικού Κεφαλαίου,
το τελευταίο αντιμετωπίζεται ωσάν να
εναγόταν τούτο από την αρχή και συνεπώς θα είχε τη δυνατότητα προβολής του
ισχυρισμού από το παραπάνω άρθρο.
Επομένως, εφόσον το Επικουρικό
Κεφάλαιο υπεισήλθε αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας
από την ημέρα που ανακλήθηκε η άδεια
λειτουργίας της, η αγωγή του Ι.Κ.Α. δεν
είναι νόμιμη κατά το μέρος που στρέφεται
κατά της ασφαλιστικής εταιρείας και στη
θέση της οποίας υπεισήλθε το Επικουρικό Κεφάλαιο (ΑΠ 443/2000 ΕλλΔνη 41,
1593, ΕφΠειρ 46/1997 ΕλλΔνη 38, 1879).

185/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σπύρος Κωνσταντάρας, Δημήτριος Κασιδιάρης, Γεώργιος Γρίνος).
Σωματική βλάβη. Επιδίκαση στον παθόντα της ειδικής αποζημίωσης (χρηματικής παροχής) του άρθρου 931 του Α.Κ. και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης
με προγενέστερη αγωγή. Προϋποθέσεις για την επιδίκαση με μεταγενέστερη αγωγή
περαιτέρω αποζημίωσης λόγω επιδείνωσης της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης.
Απόρριψη της αγωγής. Περιστατικά.

…Περαιτέρω η από το άρθρο 931
Α.Κ. αξίωση γεννιέται από την εμφάνιση
της οφειλόμενης στην αδικοπραξία αναπηρίας ή παραμόρφωσης και από τότε
είναι δυνατή η πρόβλεψη των επηρρεαζόντων το μέλλον δυσμενών επιδράσεων της αναπηρίας ή παραμόρφωσης.
Έτσι εκείνος που επικαλούμενος
την αναπηρία ή παραμόρφωση την οποία
υπέστη από τη σε βάρος του αδικοπραξία
ζήτησε την προβλεπόμενη από το άρθρο
931ΑΚ αποζημίωση, δεν μπορεί να επανέλθει με νεότερη αγωγή και να ζητήσει
αποζημίωση για την ίδια αιτία, δηλαδή να
ζητήσει αποκατάσταση της ίδιας ζημίας.

Μόνο αν επικαλεστεί και αποδείξει μεταβολή της καταστάσεως από την οποία
γεννιέται η αξίωση προς αποζημίωση
του άρθρου 931 του ΑΚ, δηλαδή επιδείνωση της αναπηρίας ή παραμόρφωσης
που ασκεί περαιτέρω επιρροή στο μέλλον του και δεν μπορούσε να προβλέψει
όταν άσκησε την προηγούμενη αγωγή,
μπορεί να ζητήσει με νεώτερη αγωγή συμπληρωματική αποζημίωση εκείνης που
ζήτησε με την προηγούμενη.
Περαιτέρω ο ενάγων με τη δεύτερη από 30.6.2005 αγωγή του με την
οποία αξιώνει περαιτέρω αποζημίωση,
χρηματική παροχή από το άρθρο 931
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Α.Κ. και χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης, για τη θεμελίωση αυτής
όπως εκτιμάται επικαλείται επιδείνωση
της υγείας του συνεπεία του τραυματισμού του από το ατύχημα μετά την άσκηση της ως άνω πρώτης αγωγής.
Ειδικότερα επικαλείται, χωρίς να
αναφέρεται σε επαύξηση της αναπηρίας του ότι αργότερα διαγνώσθηκε ότι
εμφανίζει στυτική ανεπάρκεια, διαταραχές ύπνου στα πλαίσια αγχώδης αντιδραστικής νεύρωσης, συμπτώματα που
δεν αναφέρονται στα προηγούμενα ιατρικά πιστοποιητικά που προσκόμισε
και λήφθηκαν υπόψη κατά τη συζήτηση της πρώτης ως άνω αγωγής του και

από τα συμπτώματα αυτά επήλθε επιδείνωση της υγείας του, ώστε να δικαιούται τα αναφερόμενα στη δεύτερη αγωγή του κονδύλια από τις ως άνω αιτίες.
Μετά τη σύνταξη της ως άνω πρώτης αγωγής (29.9.2003) δεν υπήρξε επιδείνωση της υγείας του ενάγοντος παθόντος ούτε επαύξηση της αναπηρίας του
και μάλιστα απρόβλεπτη, όπως αβασίμως υποστηρίζει με τη δεύτερη υπό κρίση αγωγή του, ώστε αυτός δεν δικαιούται
από την αιτία αυτή περαιτέρω χρηματική
παροχή από το άρθρο 931ΑΚ και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και
τα σχετικά κονδύλια της τελευταίας αγωγής του κρίνονται ουσιαστικά αβάσιμα.

302/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Άλκης Αναγνωστόπουλος, Ελευθερία Μακρή).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ολική καταστροφή αυτοκινήτου και υπολείμματα αυτού. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους. Ο ισχυρισμός ότι από την αξία του καταστραφέντος
αυτοκίνητου πρέπει να αφαιρεθεί η αξία των υπολειμμάτων αυτού αποτελεί ένσταση
που προβάλλεται από τον υπόχρεο σε αποζημίωση. Προϋποθέσεις για το ορισμένο
της ένστασης και απόρριψη αυτής λόγω αοριστίας. Διαζευκτική ευχέρεια του ενάγοντος σε περίπτωση προβολής αυτής της ένστασης. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 298
Α.Κ. η αποκαταστέα ζημία συνίσταται
στη διαφορά της περιουσιακής κατάστασης του δικαιούχου μετά τη ζημιογόνα
συμπεριφορά του υποχρέου προς εκείνη, η οποία θα υπήρχε αν δεν μεσολαβούσε το επιζήμιο γεγονός.
Από τη διάταξη όμως αυτή σε συνδυασμό με τα άρθρα 297 και 299 Α.Κ.
προκύπτει ότι σε περίπτωση κατά την
οποία από το ζημιογόνο γεγονός προήλθε, κατά αιτιώδη συνάφεια, εκτός από τη
ζημία και κέρδος, η πραγματική ζημία είναι ό,τι υπολείπεται από το κέρδος.

Τότε ο υπόχρεος σε αποζημίωση
έχει δικαίωμα αν μεν το κέρδος είναι χρηματικό, να αντιτάξει ένσταση συμψηφισμού, αν δε δεν είναι χρηματικό, και συνίσταται στο υπόλειμμα του καταστραφέντος πράγματος να προτείνει ένσταση
συνυπολογισμού του στη ζημία, οπότε ο
ενάγων δικαιούται με βάση τη γενική διάταξη του άρθρου 288 Α.Κ. είτε να κρατήσει το υπόλειμμα και να εκπέσει η αξία
αυτού από την επιδιωκόμενη ζημία είτε
να απαιτήσει ολόκληρη την επιδιωκόμενη ζημία αποδίδοντας στον εναγόμενο το
υπόλειμμα (Α.Π. 1401/1986 ΝοΒ 35.922,
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Εφ.Αθ. 6416/1985 Ελ.Δνη 28.659).
Αυτός που προτείνει την ένσταση πρέπει να επικαλεσθεί και αποδείξει
ποιό και πόσον το όφελος που προέκυψε κατά τρόπον ορισμένο. Συγκεκριμένα αν πρόκειται για υπολείμματα καταστραφέντος αυτοκινήτου αυτά πρέπει να
καθορίζονται κατά τρόπο επαρκώς ορισμένο όπως επίσης πρέπει να προσδιορίζεται αναλυτικά και η αξία τους (Αθ.
Κρητικός Αποζημίωση από Αυτοκινητικά
ατυχήματα εκδ. 2008 παρ. 25 σελ. 225).
Οι εναγόμενοι κατά τη συζήτηση
στο πρωτοβάθμιο με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά προέβαλαν ισχυρισμό που επαναφέρουν με σχετικό λόγο
εφέσεως τους και ζητούν τον συνυπολο-

γισμό στη ζημία της ενάγουσας και του
κέρδους της από την αξία των εναπομεινάντων τριών εξαρτημάτων του αυτοκινήτου της, του ψυγείου της γέφυρας και του
βεντιλατέρ που δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς αλλά διατηρούν αξία που υπολογίζει στο συνολικό ποσό των 1.500 ευρώ.
Ο ισχυρισμός αυτός ως ένσταση
ανατρεπτική της περί αποζημιώσεως
αγωγής κρίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη νομική σκέψη κατ’ αρχήν αόριστος, αφού δεν προσδιορίζεται αναλυτικά η αξία καθενός των υπολειμμάτων
που όπως υποστηρίζουν οι εναγομένοι
δεν κατεστράφησαν ολοσχερώς, αλλά
διατηρούν οικονομική αξία, όπως ορθά
έκρινε και η εκκαλουμένη απόφαση.

319/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Αρβανίτης, Παναγιώτης Χριστόπουλος,
Σπυρίδων Παναγούλιας).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Σωματική βλάβη. Απώλεια μελλοντικών εισοδημάτων βοηθού
σερβιτόρου. Επιδίκαση σε αυτόν και των ασφαλιστικών εισφορών που θα εβάρυναν
τον εργοδότη. Περιστατικά.

Εξάλλου, κατά το ίδιο διάστημα των
εννέα (9) μηνών ο εκκαλών στερήθηκε τις
ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. που
βάρυναν την εργοδότρια του, η οποία και
απαλλάχθηκε από την σχετική υποχρέωση καταβολής τους. Το ποσόν αυτό των
ασφαλιστικών εισφορών ο εκκαλών δικαιούται να απαιτήσει καθόσον οι εισφορές
αυτές δεν παύουν να αποτελούν όφελος
για τον εργαζόμενο, η απολαβή του οποίου
χάνεται για τον παραπάνω λόγο και έτσι ο
εργαζόμενος για να απολαύσει το όφελος
των εισφορών αυτών πρέπει είτε να τις κα-

ταβάλει ο ίδιος με δικά του χρήματα, είτε να
απασχοληθεί μεταγενέστερα για ίσο χρόνο (βλ. και ΑΠ 1332/2003 Ελ.Δνη 46,77,
ΑΠ 1056/2000 Ελ.Δνη 43, 387).
Όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες μετ’ επικλήσεως από τον εκκαλούντα καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ καταβαλόταν για ασφάλιση του στο ανώτερο
ασφαλιστικό ταμείο το ποσόν των 205
ευρώ μηνιαίως και συνεπώς κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ο εκκαλών ζημιώθηκε εκ της αιτίας αυτής κατά το ποσόν
των 1.845 ευρώ (9 μήνες χ 205 ευρώ).
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369/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Σταύρος Μαρινόπουλος, Διονύσιος Κότσιφας,
Θανάσης Βγενόπουλος).
Οδήγηση αυτοκινήτου από ανήλικο ο οποίος εστερείτο της σχετικής άδειας ικανότητας. Παραμέληση της εποπτείας αυτού από τους γονείς του, οι οποίοι δεν είχαν ασφαλίσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου τους σε μέρος απρόσιτο σε αυτόν. Θανάτωση του
οδηγού και του συνεπιβάτη σε τροχαίο ατύχημα. Συνυπαιτιότητα κατά ποσοστό 20%
του συνεπιβάτη, ο οποίος επιβιβάστηκε στο όχημα αν και εγνώριζε ότι ο οδηγός του
δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδηγού. Περιστατικά. Δεκτή η παρεμπίπτουσα αγωγή
της ασφαλιστικής εταιρίας κατά των γονέων του ανηλίκου οδηγού.

…Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ο
ανήλικος Λ.Μ με το να δεχθεί να επιβιβασθεί στο όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος
φίλος του Κ.Κ γνωρίζοντας ότι εκείνος δεν
είχε άδεια ικανότητας οδηγού και ότι είναι
άπειρος, συνετέλεσε και ο ίδιος στο θανάσιμο τραυματισμό του κατά ποσοστό 20%.
Η δευτέρα παρεμπιπτόντως εναγομένη, ιδιοκτήτρια του παραπάνω οχήματος,
μαζί με τον πρώτο παρεμπιπτόντως εναγόμενο, γονείς του ανηλίκου Κ.Κ. και έχοντες
εκ του νόμου την εποπτεία του δεν άσκησαν την προσήκουσα επιτήρηση και επίβλεψη ώστε να τον αποτρέψουν να οδηγεί χωρίς να έχει άδεια ικανότητος οδηγού.
Τούτο αποδείχθηκε αδιάσειστα
από τις ρητές καταθέσεις των μαρτύρων οι οποίοι αναφέρουν ότι έβλεπαν
τον ανήλικο τον τελευταίο καιρό πριν
από το ατύχημα να οδηγεί το αυτοκίνητο του πατέρα του (δηλ. εκτός του οχήματος της μητέρας του που οδηγούσε
την ημέρα του ατυχήματος.
Ειδικά την ημέρα του ατυχήματος
μ’ ευκολία πήρε τα κλειδιά του οχήματος της μητέρας του, η οποία βρισκόταν
στο σπίτι και έκανε βόλτες με τους συμμαθητές του, πριν επιβιβασθεί στο αυτοκίνητο του ο Λ.Μ. Οι γονείς του δεν εί-

χαν λάβει αυστηρά μέτρα για ν’ αποτρέψουν την οδήγηση των οχημάτων τους
η οποία είχε γίνει αντιληπτή διότι εγίνετο επανειλλημένα από τον ανήλικο (βλ.
καταθέσεις μαρτύρων).
Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι δεν
είχαν ασφαλίσει τα κλειδιά των οχημάτων τους σε μέρος απρόσιτο για τον ανήλικο, όπως υποστηρίζουν αυτοί ότι είχαν
πράξει ,δεν αποδείχθηκε ότι την ημέρα
του μοιραίου ατυχήματος εν αγνοία της
μητέρας του αφήρεσε το αυτοκίνητο της,
όπως υποστηρίζει αυτή.
Αντίθετα προέκυψε ότι δεν είχαν
την επιβαλλόμενη αυστηρή συμπεριφορά απέναντι του στο θέμα της οδήγησης
ώστε να τον εμποδίσουν να παίρνει τα αυτοκίνητα. Οι όποιες χαλαρές συστάσεις εκ
μέρους τους δεν ήταν αρκετές για να τον
αποτρέψουν από την επικίνδυνη ενέργεια
του να οδηγεί, η οποία επαναλαμβανόταν
συχνά, όπως ρητά και κατηγορηματικά
αναφέρουν οι μάρτυρες. Εξάλλου εναντίον της δευτέρας παρεμπιπτόντως εναγομένης ασκήθηκε ποινική δίωξη, γι’ ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραπέμπεται
να δικασθεί στο Τριμ.Πλημ. Αμαλιάδος.
Συνεπώς οι παρεμπιπτόντως
εναγόμενοι δεν ανέτρεψαν το μαχη-
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τό τεκμήριο σε βάρος τους από το άρθρο 923ΑΚ περί ευθύνης τους ως εποπτεύοντες, για τη ζημία που προξένησε ο υιός τους στους ενάγοντες της κυρίως αγωγής και ήδη εκκαλούντες (βλ.
ΑΠ 138/2001 ΕλλΔνη 2001, 674 ΕφΠειραιώς 49/1997 ΕλλΔνη 1997, 1601,
Κρητικός Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα §4 αρ.22 σελ. 65, §4 αρ.
31 σελ.68, §4 αρ.28 σελ. 67).
Επομένως ευθύνονται έναντι της
παρεμπιπτόντως ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρείας για την αποζημίωση που
θα καταβάλει αυτή στους κυρίως ενάγοντες και θεμελιώνεται δικαίωμα αυτής από την παραπάνω αιτία να στραφεί αναγωγικώς εναντίον τους απαιτώντας το ποσό που θα καταβάλει στους
τρίτους (κυρίως ενάγοντες).
Επιπλέον η ασφαλισμένη ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου δευτέρα παρεμπιπτόντως εναγομένη ευθύνεται απέναντι
στην παρεμπιπτόντως ενάγουσα από τη
μεταξύ τους σύμβαση ασφαλίσεως διότι
δεν ασκούσε το καθήκον εποπτείας στον
ανήλικο, αφού επέτρεψε σ’ αυτόν την οδήγηση του ασφαλισμένου οχήματος από
οδηγό που στερείτο αδείας ικανότητος.
Με τη συμπεριφορά της αυτή παρεβίασε υπαιτίως το σχετικό όρο του
ασφαλιστηρίου συμβολαίου με βάση τον
οποίο αποκλείονται της ασφαλίσεως ζημίες που προκαλούνται από οδηγό στερούμενο αδείας ικανότητος οδηγού.
Επομένως θεμελιώνεται δικαίωμα αναγωγής της ασφαλιστικής εταιρείας
εναντίον της και εξ αυτού του λόγου (βλ.

Κρητικός Αποζημίωση αυτοκινητικά ατυχήματα § 28 αρ.43, 45, 47 σελ. 642, 643,
§28 αρ.9 σελ. 630, § 28 αρ. 18 σελ. 635
πρβλ. ΑΠ 1011/2004 ΕλλΔνη 2007, 133).
Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι
οι ενστάσεις που προβάλλουν οι παρεπιμπόντως εναγόμενοι με τις προτάσεις
τους περί συνυπαιτιότητος του υιού των
κυρίως εναγόντων διότι α) δεν φορούσε
τη ζώνη ασφαλείας και β) δέχθηκε να
επιβιβασθεί σε όχημα οδηγούμενο από
οδηγό που στερείτο αδείας ικανότητος,
απορριπτέες κρίνονται διότι δεν μπορούν να προβάλλουν κατά της ασφαλιστικής εταιρείας αυτές τις ενστάσεις τις
οποίες θα μπορούσαν να προβάλλουν
κατά του τρίτου (στους ενάγοντες στη
κυρίως αγωγή, εν προκειμένω) μόνο
αν ενήγοντο απευθείας απ’ αυτούς (βλ.
ο.π.π. Κρητικός §28 αρ.93 σελ. 656).
Απορριπτέα κρίνεται και η προβαλλόμενη από την δευτέρα παρεμπιπτόντως εναγομένη ιδιοκτήτρια του
ασφαλισμένου αυτοκινήτου ένσταση περιορισμού της ευθύνης της ως ιδιοκτήτριας του οχήματος μέχρι της αξίας του
ανερχομένης σε 2.000 ευρώ κατά τον
κρίσιμο χρόνο του ατυχήματος το οποίο
και προσφέρει στους αντιδίκους.
Και τούτο διότι η ένσταση αυτή
προβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ζημιογόνου οχήματος μόνο έναντι του ζημιωθέντος όταν ενάγεται απ’ αυτόν, που
δεν συμβαίνει εν προκειμένω, και όχι
κατά της ασφαλιστικής εταιρείας που
ασκεί την εξ αναγωγής αξίωση της (βλ.
Κρητικός ο.π.π. §8 αρ.16, 17 σελ.122).

382/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αγγελική Πάνου, Ιωάννης Σταράμος, Βλάσης Σαφαρίκας,
Διονύσιος Σακελλάρης).
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Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Η ακύρωση ή λήξη ή αναστολή της μπορεί να αντιταχθεί κατά του τρίτου που ζημιώθηκε μόνο αφού το ατύχημα συνέβη μετά πάροδο
16 ημερών από την εκ μέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση της ακύρωσης ή λήξης
ή αναστολής. Πρέπει η γνωστοποίηση να γίνεται στην κατοικία ή διαμονή του ασφαλισμένου με επιστολή του ασφαλιστή (συστημένη ή επί αποδείξει) που να έχει παραληφθεί από τον αντισυμβαλλόμενο-ασφαλισμένο. Επί συστημένης επιστολής δεν αρκεί η εγχείρηση από τον ταχυδρόμο της γραπτής ειδοποίησης στον παραλήπτη ή στη
ρίψη του ειδοποιητηρίου ή της επιστολής στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη αλλά
απαιτείται η παραλαβή να γίνει αυτοπροσώπως από τον παραλήπτη, οπότε εξασφαλίζεται η δυνατότητα γνώσεως του περιεχομένου εκ μέρους του. Μπορεί η επίδοση
να γίνει και με δικαστικό επιμελητή αυτοπροσώπως στον ασφαλισμένο. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 11 παρ.2 εδ.α΄ και
β΄ του ν. 489/1976, «η ακύρωση, ή λήξη
ή η αναστολή της ασφαλιστικής σύμβασης, μπορεί να αντιταχθεί κατά του τρίτου
που ζημιώθηκε μόνον αφού το ατύχημα
συνέβη μετά πάροδο 16 ημερών από την
εκ μέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση
της ακύρωσης ή λήξης της αναστολής. Η
γνωστοποίηση γίνεται στη κατοικία ή διαμονή του ασφαλισμένου ή του αντισυμβαλλομένου με επιστολή του ασφαλιστή προς
αυτόν (άρθρο 7 παρ.3 του ν.2170/1993)».
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 167 Α.Κ. «η δήλωση της βούλησης
έχει νομική ενέργεια μόνο αφότου περιέλθει στο πρόσωπο στο οποίο απαιτείται να απευθυνθεί». Από τις ανωτέρω
συνδυαζόμενες διατάξεις προκύπτει ότι
η καταγγελία για τη λύση της σύμβασης
ασφάλισης για να παραγάγει τα αποτελέσματα της απαιτείται να περιέλθει αυτή
στο νόμιμο παραλήπτη. Ο νομοθέτης για
να εξασφαλίσει την περιέλευση της στον
παραλήπτη απαιτεί να περιέχεται σε έγγραφο και μάλιστα συστημένο ή επί αποδείξει, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γνώσεως εκ μέρους του παραλήπτη
προς τον οποίο και παραδίδεται.
Συνεπώς, επί συστημένης επιστολής μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων
(ΕΛΤΑ) δεν αρκεί η εγχείρηση από τον ταχυδρόμο της γραπτής ειδοποίησης στον

παραλήπτη ή η ρίψη του ειδοποιητηρίου
ή της επιστολής στο γραμματοκιβώτιο του
παραλήπτη αλλά απαιτείται η παραλαβή να
γίνει αυτοπροσώπως από τον παραλήπτη,
οπότε εξασφαλίζεται η δυνατότητα γνώσεως του περιεχομένου εκ μέρους αυτού.
Αν ο παραλήπτης δεν ανοίξει την
επιστολή και δεν λάβει γνώση του περιεχομένου εκ μέρους αυτού. Αν ο παραλήπτης δεν ανοίξει την επιστολή και δεν λάβει γνώση του περιεχομένου της η δήλωση θεωρείται συντελεσθείσα και η σύμβαση λυθείσα από την παραλαβή της.
Αντίθετα αν για οποιοδήποτε λόγο
όπως λόγω παρόδου της προθεσμίας για
την παραλαβή, αλλαγής κατοικίας ή διαμονής, δεν παραλάβει τη συστημένη επιστολή ο ίδιος ο παραλήπτης δεν θεωρείται
ότι συντελέσθηκε η πιο πάνω απευθυντέα
δήλωση καταγγελίας και άρα δεν επήλθε η
λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.
Από τη διατύπωση της πιο πάνω
διάταξης του άρθρου 9 της Κ4/585/1978
ΑΧΕ δεν προκύπτει αποκλεισμός άλλου
τρόπου κοινοποίησης της καταγγελίας,
εφόσον με τον άλλο τρόπο εξασφαλίζεται η δυνατότητα της γνώσης, όπως με δικαστικό επιμελητή που επιδίδει το έγγραφο αυτοπροσώπως στον παραλήπτη επί
αποδείξει, χωρίς την παρεμβολή άλλου
μεσολαβούντος προς τούτο προσώπου.
Με την ανωτέρω διάταξη της
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παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.2170/1993
με την οποία ορίστηκε ότι η γνωστοποίηση γίνεται στην κατοικία ή διαμονή του
ασφαλισμένου ή του αντισυμβαλλομένου με επιστολή του ασφαλιστή προς
αυτόν καθιερώθηκε μόνον απλούστευση του τρόπου της γνωστοποίησης και
δεν ρυθμίστηκε άρση της υποχρέωσης
της ασφαλιστικής εταιρείας να φροντίζει
και να αποδεικνύει την περιέλευση της εν
λόγω επιστολής, με την οποία γίνεται η
γνωστοποίηση του παραλήπτη, ώστε να
παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα γνώσης του περιεχομένου της .
Εξακολουθεί δηλαδή και μετά
την ως άνω τροποποίηση η ασφαλιστική εταιρεία να βαρύνεται με την απόδειξη του περιεχομένου της επιστολής, του
χρόνου αποστολής της και της λήψης της
από τον αντισυμβαλλόμενο ή τον ασφαλισμένο(ΑΠ 122/2004 ΕλΔικ. 45.727, ΑΠ
1250/2001 Ε.Εμπ.Δ. 2003.18).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το
φερόμενο ως ζημιογόνο με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕΑ 7288 ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγό αυτοκίνητο, ήταν ασφαλισμένο στην εκκαλούσα εταιρεία για το
χρονικό διάστημα από 21.6.2002 δυνάμει του 5830701/5.2.2000 ασφαλιστηρίου

συμβολαίου. Της ασφαλίσεως αυτής έγιναν οι εξής ανανεώσεις από 21.12.2002
έως 21.6.2003 και από 21.6.2003 έως
21.12.2003. Την 19.1.2004 επιχειρήθηκε
από την ως άνω ασφαλιστική εταιρεία η
καταγγελία της ασφαλιστικής αυτής σύμβασης λόγω μη καταβολής των ασφαλίστρων με συστημένη της επιστολή αποσταλείσα μέσω τον ΕΛΤΑ Καλλιθέας προς
την ασφαλισμένη της Β.Π (γ΄ εφεσίβλητη).
Όμως, από κανένα έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο, δεν αποδεικνύεται ότι η
ανωτέρω ασφαλισμένη παρέλαβε η ίδια
την εν λόγω επιστολή για να λάβει γνώση του περιεχομένου της και συνεπώς η
γενόμενη καταγγελία της ασφαλιστικής
συμβάσεως δεν επέφερε τα έννομα αποτελέσματα της, δηλαδή την ακύρωση της
επίμαχης συμβάσεως, οπότε αυτή εξακολούθησε να ισχύει και κατά το χρόνο
του ατυχήματος (12.2.2004).
Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που δέχτηκε τα ανωτέρω και
ακολούθως δέχτηκε την προσεπίκληση-παρεμπίπτουσα αγωγή των εφεσιβλήτων (2ου και 3ης ) ως κατ’ ουσίαν
βάσιμη ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε
τις προπαρατεθείσες διατάξεις αλλά και
τις αποδείξεις εκτίμησε.

415/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Τσάκνης, Χρήστος Φούκας).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγικό κονδύλιο για τη μείωση της αξίας αυτοκινήτου. Απαραίτητα στοιχεία για να μην είναι αόριστο. Συμπλήρωση των στοιχείων. Περιστατικά.

Για την πληρότητα του κονδυλίου
της μειώσεως της εμπορικής αξίας ενός
αυτοκινήτου, πρέπει να εκτίθενται στην
αγωγή επαρκή στοιχεία, ώστε βάσει αυ-

τών το δικαστήριο να δυνηθεί να προσδιορίσει το ύψος του σχετικού κονδυλίου
(τύπος αυτοκινήτου, παλαιότητα, αγοραστική αξία, είδος και έκταση βλαβών, ο
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βαθμός της αποκαταστασεώς τους κλπ).
Η αναφορά των στοιχείων αυτών στην
αγωγή θα μπορεί να συμπληρωθεί με
περισσότερα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από τις αποδείξεις. Ενόψει δε
της φύσεως του εν λόγω κονδυλίου δικαιολογείται κάποια ελαστικότητα (βλ.
Εφ.Αθ. 10839/1989 αδημ.) στις προϋποθέσεις, ώστε σε περίπτωση ελλείψεως, η
σχετική αγωγή να μην απορρίπτεται ως
αόριστη (βλ.Εφ.Αθ. 1946/1991, Εφ.Αθ
3838/1989 αδημ., Αθ. Κρητικού Αποζημίωση από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα εκδ.1992 αρ.803 σελ.281-282).
…Ως αβάσιμος πρέπει να απορριφθεί και ο τρίτος λόγος της ως άνω έφεσης, ότι δηλαδή στην αγωγή δεν αναφερόταν το κονδύλιο μείωσης της αξίας του αυτοκινήτου, το μοντέλο (τύπος) του αυτοκινήτου της ενάγουσας, παρά μόνο ότι είναι
«εργοστασίου κατασκευής Όπελ, κυβικών
1.200, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας το έτος 1998», εφόσον σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προαναφέρθηκαν, η έλλειψη αναγραφής στην αγωγή
του μοντέλου του αυτοκινήτου, που είναι
το μοντέλο CORSA, συμπληρώθηκε από

τις αποδείξεις και ειδικότερα από την άδεια
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου που προσκόμισε η ενάγουσα, στην οποία αναγράφεται το ως άνω μοντέλο του αυτοκινήτου.
Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι το
αυτοκίνητο της ενάγουσας, με τα προαναφερθέντα στοιχεία, η αξία του οποίου
ανερχόταν κατά το χρόνο της σύγκρουσης σε 5.000 ευρώ περίπου, υπέστη μείωση της αξίας του, έστω κι αν χρησιμοποιήθηκαν καινούργια ανταλλακτικά για
την επισκευή του, η οποία ανέρχεται σε
1.100 ευρώ, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι αγοραστές διστάζουν να αγοράσουν
συγκρουσθέντα και επισκευασθέντα αυτοκίνητα, επειδή υποπτεύονται ότι κρύβουν ελαττώματα.
Επομένως ορθά το Πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο επεδίκασε το ως άνω ποσό
για τη μείωση της αξίας του αυτοκινήτου
της ενάγουσας και ο πρώτος λόγος της
έφεσης της ενάγουσας με το οποίο ισχυριζόταν ότι η μείωση της αξίας του αυτοκινήτου της ανερχόταν σε 1.400 ευρώ,
και ο συναφής τέταρτος λόγος της έφεσης της τρίτης εναγόμενης, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.

416/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας ΠαπαγιαννόπουλοςΕισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέκος Καρώκης, Δημήτριος Ρήγας).
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. Απασχόληση επί 40 ώρες
εβδομαδιαία με ορισμένο μισθό. Αν η εργασία κάθε εβδομάδα είναι εξαήμερη, λαμβάνει πάλι τον
ίδιο μισθό. Ο ίδιος μισθός καταβάλλεται και στην περίπτωση της υπερημερίας του εργοδότη.

Από τις διατάξεις των άρθρων 648
και 656 εδ.α΄ ΑΚ, 6 της από 26/2/75 ΕΓΣΣΕ, 9 της 1/82 αποφάσεως του ΔΔΔΔ
Αθηνών και 6 της από 13/3/86 ΕΓΣΣΕ
με το οποίο ορίζεται ότι η «η διάρκεια της

εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων
που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, ορίζεται σε 40 ώρες.
Οι αποδοχές των εργαζομένων,
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παρά τον περιορισμό των ωρών εργασίας
τους δεν μειώνονται…» συνάγεται ότι ο μισθωτός που απασχολείται υπό το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, στο οποίο το άνω συλλογικό εβδομαδιαίο ωράριο, των 40 ωρών, κατανέμεται
στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, αντί των έξι (6), όπως συμβαίνει υπό
το σύστημα της εξαήμερης εβδομαδιαίας
απασχολήσεως, δικαιούται εφόσον παρέχει την εργασία του και τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και για συνολική σε αυτές απασχόληση 40 ωρών, δηλαδή την αυτή κατά ποσότητα εργασία με
τον απασχολούμενο κατά το συνολικό τού-

το εβδομαδιαίο ωράριο στις έξι (6) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τις αποδοχές έξι (6) εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τις αποδοχές έξι (6) ημερομισθίων.
Το ίδιο δικαίωμα έχει, υπό το αυτό
σύστημα, ο μισθωτός και σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη, δηλαδή
όταν αυτός προσφέρει προσηκόντως και
πραγματικώς την εργασία του κατά τις
πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας
και αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από τον
εκμισθωτή από λόγους αφορώντες αυτόν και μη οφειλόμενους σε ανώτερη βία
(ΑΠ 1368/2003 ΔΕΝ 2004.179).

429/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Χηνόπουλος, Θεόδωρος Διαμαντόπουλος).
Επικουρικό κεφάλαιο. Οι περιπτώσεις του καθορίζονται περιοριστικά (άρθρα 16-19
της κωδικοποίησης με το π.δ. 237/1986). Περίπτωση που ο υπαίτιος του ατυχήματος είναι άγνωστος. Στοιχεία σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. Μέλλουσα ζημία
από διαφυγόν κέρδος. Δεν απαιτείται βεβαιότητα αλλά αρκεί πιθανότητα κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων.

Με τη διάταξη του άρθρου 16 του
Ν. 489/1976, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση του με το ΠΔ 237/1986, ορίζεται ότι «συνίσταται με το νόμο αυτό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία «Επικουρικό κεφάλαιο ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και συντετμημένα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», το οποίο τελεί υπό την
εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου
Εμπορίου, εδρεύει στην Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού».
Κατά το επόμενο άρθρο 17 του
ίδιου νόμου «σκοπός του Επικουρικού
κεφαλαίου είναι η καταβολή ασφαλιστι-

κής αποζημίωσης για αστική ευθύνη από
αυτοκινητικά ατυχήματα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19».
Περαιτέρω κατά το άρθρο 19 του
ίδιου νόμου « Το Επικουρικό κεφάλαιο
είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα
πρόσωπα που ζημιώθηκαν την κατά την
παρ.2 του άρθρου αυτού αποζημίωση
λόγω θανάτωσης, σωματικών βλαβών ή
υλικών ζημιών από αυτοκινητικά ατυχήματα, όταν: α) αυτός που υπέχει ευθύνη
παραμένει άγνωστος. Στην περίπτωση
αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών, β) το ατύχημα προήλθε από αυτοκίνητο ως προς το
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οποίο δεν έχει εκπληρωθεί η κατά το άρθρο 2 υποχρέωση, γ)…δ)…
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων σαφώς προκύπτει, ότι καθορίζονται περιοριστικά στο νόμο οι περιπτώσεις ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο υπό ευρεία έννοια επιτελεί λειτουργία ασφαλιστή αστικής ευθύνης του ζημιογόνου αυτοκινήτου που
σκοπό έχει να καλύψει τα θύματα των αυτοκινητικών ατυχημάτων, όταν αυτά είτε
δεν δύνανται εκ των πραγμάτων είτε με
δυσχέρεια δύνανται να ικανοποιηθούν
από τον υπόχρεο σε αποζημίωση.
Στην υπό στοιχείο (α) περίπτωση
η θεμελίωση της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου δικαιολογείται από τη μέριμνα της πολιτείας, όταν το ατύχημα έχει
σοβαρές συνέπειες (θανάτωση, σωματικές κακώσεις) να καλύψει τα θύματα, τα
οποία άλλως δεν δύνανται να ικανοποιηθούν, αφού οι υπόχρεοι παραμένουν
άγνωστοι.(ΑΠ 375/2001 ΕλΔνη 43.108).
Περαιτέρω για να είναι πλήρως ορισμένη η αγωγή κατά του Ε.Κ. πρέπει να
περιέχει τα κατά νόμο απαραίτητα στοιχεία (άρθρ.216 ΚΠολΔ). Ειδικά για την
περίπτωση που την ευθύνη του Ε.Κ. την
στηρίζει ο ενάγων στο γεγονός ότι ο υπέχων ευθύνη παραμένει άγνωστος, για την
πληρότητα της αγωγής δεν αρκεί η απλή
επανάληψη της διατυπώσεως του νόμου.
Πρέπει προσθέτως να εκτίθενται
στην αγωγή συγκεκριμένα περιστατικά
από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενάγων
καίτοι κατέβαλε τη συνηθισμένη στις συναλλαγές επιμέλεια δεν μπόρεσε να εξακριβώσει τα στοιχεία ταυτότητας κανενός
από τα υπόχρεα πρόσωπα, διαφορετικά
η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη (βλ.Αθ.
Κρητικός, Αποζημίωση από αυτοκινητικά
ατυχήματα, εκδ.2008, σελ.774, αριθμ. 164,
Εφ.Αθ. 4378/1999 ΕλλΔνη 2000, 464,
Εφ.Αθ. 9293/1984 ΝοΒ 33.117, Εφ.Αθ.
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7523/1989 ΑρχΝ 1990. 562).
Στην προκειμένη περίπτωση, με
το προεκτεθέν περιεχόμενο η κρινόμενη
αγωγή ως προς την παθητική της νομιμοποίηση είναι επαρκώς ορισμένη καθόσον αναφέρονται σ’ αυτήν συγκεκριμένες
και αποτελεσματικές ενέργειες, στις οποίες προέβησαν ο ενάγων και οι γονείς του,
που ενεργούσαν για λογαριασμό του, και
από τις οποίες αποδεικνύεται ότι κατέβαλε τη συνηθισμένη στις συναλλαγές επιμέλεια για την εξακρίβωση της ταυτότητας του ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού
του φερόμενου ως ζημιογόνου οχήματος.
Ειδικότερα ο ενάγων αναφέρει ότι
λόγω του σοβαρότατου τραυματισμού του
από το ατύχημα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον αριθμό του ζημιογόνου αυτοκινήτου παρά μόνο χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού, όπως «ότι επρόκειτο για κλειστό φορτηγάκι χρώματος λευκού». Ότι
μετά την έξοδο του από το 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, στο οποίο νοσηλεύθηκε επί 17 μήνες, σε κατάσταση
πλήρους αναπηρίας, οι γονείς του αναζήτησαν στην περιοχή του ατυχήματος
το άγνωστο ζημιογόνο όχημα και στις 16,
17 και 18 Φεβρουαρίου 2005 καταχώρισε αγγελία στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», με την οποία ζητούσε
από οποιονδήποτε έχει συγκρατήσει κάποια στοιχεία για το φερόμενο ως άγνωστο όχημα να επικοινωνήσει μαζί του ή
με την Τροχαία Αμαλιάδας, πλην όμως
δεν τελεσφόρησε η προσπάθεια του για
την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας κάποιου από τα πρόσωπα που υπέχουν ευθύνη για το ατύχημα.
Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που, με την εκκαλούμενη απόφαση του έκρινε ορισμένη την αγωγή ως προς
τα στοιχεία της παθητικής της νομιμοποιήσεως, ορθά εφάρμοσε το νόμο, και συνεπώς, ο αντίθετος σχετικός λόγος της εφέ-
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σεως του εναγομένου Επικουρικού Κεφαλαίου πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Για την αποκατάσταση της μέλλουσας ζημίας του διαφυγόντος κέρδους
δεν απαιτείται βεβαιότητα, αρκούσης πιθανότητας κατά τη συνηθισμένη πορεία
των πραγμάτων, γεγονός που πρέπει να
προκύπτει από τις ιδιαίτερες περιστάσεις

και τα προς τούτο ληφθέντα μέτρα. Ο ζημιωθείς που ζητεί διαφυγόντα εισοδήματα από την εργασία του πρέπει να εκθέτει
στην αγωγή του συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδεικνυόμενα πιθανολογούν τη μελλοντική του ζημία
για το λόγο αυτό (ΑΠ 150/2002 ΕλλΔνη
43.1032, ΑΠ 107/2003 ΕλλΔνη 44.956).

493/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός-Εισηγητής, Στεφανία Καρατζά, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θάνος Αμπατζής, Ντίνος Δελέγκος, Ειρήνη Ρουσάκου,
Λεωνίδας Νησίδης).
Σωματική βλάβη. Αγορά φαρμάκων. Προϋποθέσεις για να κριθεί ορισμένη η αγωγή
ως προς το κονδύλιο αυτό. Φιλοδωρήματα σε γιατρούς και νοσοκόμους. Απόρριψη
του κονδυλίου ως μη νόμιμου. Αποζημίωση του παθόντα για την καθυστέρηση των
σπουδών του ένεκα της σωματικής του βλάβης. Απόρριψη του κονδυλίου κατ΄ ουσίαν αιτιολογία. Περιστατικά.

Εξάλλου, ο τέταρτος λόγος της υπ’
αριθμ. 267/2-5-2007 εφέσεως των εκκαλούντων–εναγόντων-εναγομένης, με τον
οποίο αυτοί παραπονούνται ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλούμενη
απόφαση εσφαλμένα επιδίκασε το ποσό
των 191,26 ευρώ για αγορά φαρμάκων
και καλλυντικών, ενώ έπρεπε να απορρίψει το κονδύλιο αυτό ως αόριστο, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον
δεν είναι απαραίτητο για να είναι ορισμένο
το κονδύλιο αυτό να μνημονεύεται στην
αγωγή το είδος των φαρμάκων και των
καλλυντικών, η αιτία της λήψεως τους,
ο αριθμός των τεμαχίων τους και η αξία
κάθε τεμαχίου, αλλά αρκεί η αναφορά της
αξίας των φαρμάκων και των καλλυντικών και η σχετική απόδειξη πληρωμής.
Το κονδύλιο των 150 ευρώ για
φιλοδωρήματα σε γιατρούς και νοσοκόμους πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, διότι το ποσό αυτό αποτελεί ιδι-

αίτερη αμοιβή, η οποία δεν έχει νομική
βάση, αφού δεν υπάρχει νομική υποχρέωση καταβολής από ασθενείς που νοσηλεύονται σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως
στην περίπτωση αυτή του ενάγοντος αυτού και ως εκ τούτου το ποσό αυτό που
καταβλήθηκε από τον ενάγοντα αυτόν
δεν μπορεί να αναζητηθεί ως αποζημίωση από τους υπόχρεους εναγομένους
(ΕφΑθ 5540/1993 ΕλλΔνη 35, 1688).
Το κονδύλιο που αφορά την αποζημίωση του ενάγοντος αυτού από την καθυστέρηση των σπουδών του για έξι μήνες και ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, δηλαδή
6 μήνες Χ 1.000 ευρώ το μήνα πρέπει να
απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμο, καθόσον από την προσκομιζόμενη από τον
ενάγοντα αυτόν από 28-9-2004 βεβαίωση σπουδών προκύπτει ότι αυτός από
28-9-2004 βεβαίωση σπουδών προκύπτει
ότι αυτός είναι σπουδαστής του Τμήματος
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληρο-
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φοριακών Συστημάτων στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι Πατρών και
βρίσκεται χρονολογικά στο ΣΤ΄ εξάμηνο
για το εαρινό εξάμηνο του σπουδαστικού
έτους 2003-2004, με διάρκεια φοιτήσεως
οχτώ εξάμηνα και ότι αυτός υποχρεούται
στο τελευταίο εξάμηνο να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική του άσκηση.
Από την ίδια βεβαίωση προκύπτει
ότι αυτός δε συμμετείχε στις εξετάσεις τις
Β΄ εξεταστικής του Ιουνίου 2003-2004,
αλλά αυτός δε δήλωσε συμμετοχή σε μαθήματα του ΣΤ΄ εξαμήνου, αλλά σε μαθήματα των Β΄ Γ΄ και Δ΄ εξαμήνων, ώστε
να προκύπτει ότι πράγματι καθυστέρησε
λόγω του τραυματισμού του η επαγγελματική του καριέρα από τη μη συμμετοχή του στις εξετάσεις αυτές, αφού από
δική του επιλογή δεν υπήρξε δήλωση για
συμμετοχή σε μαθήματα του ΣΤ΄ εξαμήνου, στην εξέταση των οποίων θα συμ-

μετείχε αν δεν τραυματιζόταν.
Άλλωστε, ο ενάγων αυτός δεν προσκομίζει από τη Σχολή του κάποιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι μετά
την αποφοίτηση του θα ελάμβανε την ειδικότητα του συμβούλου επιχειρήσεως
και του χρηματοοικονομικού αναλυτή με
ειδικές γνώσεις στο marketing και στο
management, ούτε αυτός απέδειξε ότι θα
προσλαμβανόταν μετά πέρας των σπουδών του σε κάποια επιχείρηση με την παραπάνω ειδικότητα ενόψει και του γεγονότος ότι ανεύρεση εργασίας στον παραπάνω τομέα που σπουδάζει είναι δύσκολη.
Επομένως, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμος ο τέταρτος
λόγος της υπ’ αριθμ. 161/8-3-2007 εφέσεως του πρώτου εκκαλούντος- πρώτου ενάγοντος, με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα.

498/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Στεφανία Καρατζά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γρηγόρης Αποστόλου, Γεώργιος Γρίνος).
Επικουρικό κεφάλαιο. Προϋποθέσεις προς καταβολή αποζημίωσης. Παθητική νομιμοποίηση. Πρέπει να αναφέρονται στην αγωγή τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία
προκύπτει ότι ο ενάγων, καίτοι κατέβαλε τη συνήθη επιμέλεια των συναλλαγών, εντούτοις δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας κανενός από τα άνω ευθυνόμενα πρόσωπα. Αν δεν αποδεχθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι ο ενάγων κατέβαλε
την αναφερόμενη στην αγωγή, κατά τρόπο πλήρως ορισμένο, συνηθισμένη στις συναλλαγές επιμέλεια, η αγωγή είναι απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη. Περιστατικά.

Με το άρθρο 16 του ΠΔ 237/1986
ορίζεται ότι: ¨Συνιστάται με το νόμο αυτό
το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
με την επωνυμία ¨Επικουρικό κεφάλαιο
ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων¨ το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου
Εμπορίου, εδρεύει στην Αθήνα και διέ-

πεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού¨.
Κατά το άρθρο 17: ¨Σκοπός του
Επικουρικού κεφαλαίου είναι η καταβολή
ασφαλιστικής αποζημιώσεως για αστική
ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19¨.
Εξάλλου κατά το άρθρο 19 του
ίδιου άνω ΠΔ/τος: ¨Το Επικουρικό Κεφά-
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λαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα
πρόσωπα, που ζημιώθηκαν, την κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αποζημίωση λόγω θανάτωσης ή σωματικών
βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητικά ατυχήματα όταν: α) αυτός, που υπέχει ευθύνη, παραμένει άγνωστος.
Στην περίπτωση αυτή, όμως δεν
υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης λόγω
υλικών ζημιών, β)το ατύχημα προήλθε
από αυτοκίνητο ως προς το οποίο δεν
έχει εκπληρωθεί η κατά το άρθρο 2 υποχρέωση, γ)…¨. Από το ορθό νόημα της
παραπάνω διάταξης σαφώς προκύπτει
ότι πρόσωπο, το οποίο υπέχει ευθύνη
για αυτοκινητικό ατύχημα, είναι ο κύριος,
ο κάτοχος ή ο οδηγός του αυτοκινήτου
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.ΓπΝ/1911.
Περαιτέρω για να είναι ορισμένη
ως προς την παθητική της νομιμοποίηση η σχετική αγωγή πρέπει να εκτίθενται
σ’ αυτή τα πραγματικά περιστατικά, από
τα οποία προκύπτει ότι ο ενάγων, καίτοι
κατέβαλε τη συνήθη επιμέλεια των συναλλαγών, εντούτοις δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας κανενός από τα άνω ευθυνόμενα πρόσωπα.
Εξάλλου, για την πληρότητα της
αγωγής, δεν αρκεί η επανάληψη των λέξεων, με τις οποίες δηλώνονται τα στοιχεία του πραγματικού του κανόνα δικαίου, αλλά απαιτείται συγκεκριμένη αναφορά πραγματικών περιστατικών. Αν
δεν αποδειχθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση ότι ο ενάγων κατέβαλε την αναφερόμενη στην αγωγή κατά τρόπο πλήρως ορισμένο συνηθισμένη στις συναλλαγές επιμέλεια, τότε η αγωγή θα απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη (Εφ.Αθ.
7523/1989 Αρχ Ν.1990 562 Εφ.Αθ.
9293/1984 ΝοΒ 33, 117).
Αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 14/11/2005 και
περί ώρα 12:00 στο Αγρίνιο και ειδικότε-
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ρα στην οδό Αναστασιάδη διήλθε η ενάγουσα πεζή ανάμεσα από δύο σταθμευμένα επί της ανωτέρω οδού αυτοκίνητα
και επιχείρησε θέτοντας το αριστερό της
πόδι επί του οδοστρώματος να διασχίσει κάθετα την εν λόγω οδό η οποία είναι μονής κατεύθυνσης.
Την ίδια χρονική στιγμή ο οδηγός
ενός επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν επί της παραπάνω οδού και αριστερά σε σχέση με τη
θέση της ενάγουσας επέπεσε με το όχημα που οδηγούσε στο αριστερό της πόδι
και την τραυμάτισε. Ο οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε στον τόπο του ατυχήματος, προσφέρθηκε να τη βοηθήσει
τη ρώτησε αν χτύπησε και εάν ήθελε να
την πάει στο Νοσοκομείο στο οποίο τελικά και τη μετέφερε με την συνδρομή τρίτων προσώπων που παρευρίσκονταν
στο τόπο του ατυχήματος. Όταν δε εξήλθε αναστατωμένος από το αυτοκίνητο του
η ενάγουσα του ζητούσε συγγνώμη λέγοντας του ότι αυτή ευθύνεται για το ατύχημα. Καθόλη δε τη διάρκεια της διακομιδής
της στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αγρινίου η ενάγουσα ζητούσε συγγνώμη από
τον οδηγό εξηγώντας του ότι δεν ήλεγξε
εξ αριστερών της ως όφειλε την κίνηση
των οχημάτων αλλά εκ δεξιών της.
Τα ανωτέρω καταθέτει από ίδια
αντίληψη η μάρτυρας Ι.Σ η οποία ήταν
αυτόπτης στο ατύχημα και επιβιβάστηκε μαζί με την ενάγουσα στο όχημα του
άγνωστου οδηγού κατά τη μεταφορά της
στο Νοσοκομείο. Υπό τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται ότι η
ενάγουσα είχε την αντικειμενική δυνατότητα και αλλεπάλληλες χρονικά ευκαιρίες να λάβει τόσο τα στοιχεία ταυτότητας
του ανωτέρω οδηγού όσο και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του.
Ειδικότερα μπορούσε να λάβει τα εν
λόγω στοιχεία είτε κατά το χρόνο στάθμευ-
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σης του αυτοκινήτου στο τόπο του ατυχήματος είτε κατά τη διάρκεια της διακομιδής
της από τον παραπάνω οδηγό στο Νοσοκομείο είτε κατά την αποβίβαση της από το
όχημα αυτό. Η κατάσταση δε της υγείας της
ήταν τέτοια που της επέτρεπε να ζητήσει τα
στοιχεία του οδηγού με τον οποίο είχε όπως
προαναφέρθηκε διαλογική συζήτηση για τις
συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονταν και
τρίτα πρόσωπα όπως ο Γ.Μ τον οποίο η
ίδια λέει ότι τον γνώριζε και ο οποίος φρόντισε να την επιβιβάσει στο όχημα του οδηγού αλλά και κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο ήταν μαζί της η ανωτέρω συνοδός της και η ενάγουσα μπορούσε να ζη-

τήσει τη συνδρομή των προσώπων αυτών
για τη λήψη των εν λόγω στοιχείων για λογαριασμό της.
Αντίθετα η ενάγουσα θεωρώντας
κατά το χρόνο του ατυχήματος ότι ευθυνόταν η ίδια για τον τραυματισμό της, δεν θέλησε να λάβει τα στοιχεία του οδηγού αν και
είχε εκ των πραγμάτων την οικεία ευχέρεια.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω
δεν θεμελιώνεται ευθύνη του εναγομένου νομικού προσώπου δεδομένου ότι
αποδείχτηκε ότι η ενάγουσα δεν κατέβαλε τη συνήθη στις συναλλαγές επιμέλεια
για την εξακρίβωση της ταυτότητας του
προσώπου που την τραυμάτισε.

613/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Κατσιγιάννης, Νίκος Παπάκος, Άλκης Αναγνωστόπουλος).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή παθόντος για θετική ζημία, διαφυγόν κέρδος και χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη. Αοριστία αγωγής. Στοιχεία της αγωγής για τη
θετική ζημία, διαφυγόν κέρδος, αποζημίωση διατροφής και ηθική βλάβη. Τ.Ε.ΒΕ. Δεν
είναι νόμιμο το αγωγικό κονδύλιο που κατέβαλε ο παθών κατά το χρόνο της ανικανότητας προς εργασία. Περιστατικά.

Με την από 22-3-2006 αγωγή τους
οι ενάγοντες ζήτησαν να υποχρεωθούν οι
εναγόμενοι να του καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, τα αναφερόμενα σε
αυτή χρηματικά ποσά που αντιπροσωπεύουν αποζημίωση για τη θετική ζημία,
το διαφυγόν κέρδος και χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, επειδή ο
πρώτος των εναγομένων οδηγώντας το
ΥΒΕ — 3997 ΙΧΦ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας
της δεύτερης εναγομένης που ήταν ασφαλισμένο για ζημίες σε τρίτους κατά τη λειτουργία του στην τρίτη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, είναι υπαίτιος συγκρούσεως με την ΑΧΝ 209 δίκυκλη μοτοσυκλέτα της δεύτερης ενάγουσας, κατά την

οποία αυτή καταστράφηκε και ο πρώτος
των εναγόντων τραυματίστηκε.
Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση η οποία δέχτηκε εν μέρει την αγωγή για τα ποσά
και τις αιτίες που αναφέρονται ειδικότερα σε αυτή. Κατά της αποφάσεως αυτής
παραπονούνται με τις υπό κρίση εφέσεις και αντέφεση οι διάδικοι για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητούν
την εξαφάνισή της και την παραδοχή της
αγωγής στο σύνολό της οι ενάγοντες και
την απόρριψη αυτής οι εναγόμενοι.
Από τις διατάξεις των άρθρων
111 παρ. 2, 118 αριθ. 4 και 216 παρ. 1
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του Κ.Πολ.Δ. συνάγεται ότι το δικόγραφο
της αγωγής, εκτός από τα στοιχεία που
ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117, πρέπει
να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που τη θεμελιώνουν σύμφωνα με το
νόμο, η έλλειψη δε ή η ανεπαρκής ή ασαφής αναφορά κάποιου από τα γεγονότα
αυτά, δηλ. η αοριστία της αγωγής, συνιστά έλλειψη της επιβαλλόμενης με ποινή απαραδέκτου προδικασίας, η οποία,
ως αναγόμενη στη δημόσια τάξη, εξετάζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Η αοριστία αυτή δεν μπορεί να συμπληρωθεί, ούτε με τις προτάσεις, κατά
μείζονα λόγο με την προσθήκη των προτάσεων, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από την εκτίμηση
των αποδείξεων (ΑΠ 1611/2008 ΕλλΔνη
49.1439). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη
του άρθρου 298 ΑΚ, η αποζημίωση περιλαμβάνει τη μείωση της υπάρχουσας
περιουσίας του δανειστή (θετική ζημία)
καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Τέτοιο
κέρδος λογίζεται εκείνο που προσδοκά
κανείς με πιθανότητα σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις
ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί.
Η διάταξη αυτή είναι δικονομικού
χαρακτήρα μόνο καθόσον προκειμένου
περί του διαφυγόντος κέρδους επιτρέπει
στο δικαστή να αρκεσθεί στην πιθανότητα
του κέρδους αυτού, κατά τα λοιπά όμως η
διάταξη αυτή είναι ουσιαστικού περιεχομένου, λόγω του ότι καθορίζει τα στοιχεία στα
οποία στηρίζεται η αξίωση για το διαφυγόν
κέρδος (ΑΠ 1306/2003 ΕλλΔνη 46. 81).
Επομένως, ενόψει και της προπαρατεθείσης διατάξεως του άρθρου
216 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. για να είναι ορισμένη η αγωγή που επιδιώκει την καταβολή διαφυγόντος κέρδους λόγω αδικοπραξίας, το οποίο (διαφυγόν κέρδος)
συνίσταται στην απώλεια εισοδημάτων
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που θα απεκόμιζε ο ζημιωθείς από την
εκμετάλλευση του πράγματος ή δικαιώματος, πρέπει να εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής με πληρότητα, εκτός από
τα στοιχεία της αδικοπραξίας (παράνομη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη, αιτιώδης συνάφεια μεταξύ αυτής και της ζημίας) τα περιστατικά που προσδιορίζουν
την προσδοκία του διαφυγόντος κέρδους με βάση την, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων πιθανότητα, τις ειδικές περιστάσεις και τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά μέτρα (ΑΠ 1564/2004
ΕλλΔνη 46.735, ΑΠ 1457/1975 ΕλλΔνη
38.1532), καθώς και τα στοιχεία που
προσδιορίζουν το ύψος του διαφυγόντος κέρδους, δηλαδή το ύψος του καθαρού κέρδους που θα αποκόμιζε ο ενάγων από την εκμετάλλευση του πράγματος ή δικαιώματος (Εφ Αθ 4056/1988
ΕλλΔνη 31.151, Εφ Πατρών 281/2002
ΑχΝομ 19.272, Κρητικός, Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα, 1998, αρ.42) και δεν αρκεί η αφηρημένη επανάληψη των ως άνω εκφράσεων του άρθρου 298 ΑΚ, ούτε του κέρδους που φέρεται συνολικά ως διαφυγόν, αλλά απαιτείται η εξειδικευμένη και
λεπτομερής, κατά περίπτωση, μνεία των
συγκεκριμένων περιστατικών, περιστάσεων και μέτρων που καθιστούν πιθανό
το κέρδος ως προς τα επιμέρους κονδύλια και ιδιαίτερα επίκληση των κονδυλίων
αυτών (ΑΠ 390/2004 ΕλλΔνη 46.1654,
ΑΠ 849/2002 Νο8 51.47).
Στην προκείμενη υπόθεση, ο
πρώτος ενάγων ισχυρίσθηκε, μεταξύ άλλων, στην κρινόμενη αγωγή ότι α) λόγω
του τραυματισμού του αναγκάσθηκε επί
80 ημέρες να λάβει βελτιωμένη τροφή,
δαπανώντας το ποσό των 10 ευρώ ημερησίως και συνολικά το ποσό των 800
ευρώ, β) εξαιτίας του τραυματισμού του
περιήλθε σε αδυναμία να εργαστεί σε
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δύο ατομικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις τρίτων επί 80 ημέρες, με αποτέλεσμα να απολέσει εισοδήματα ανερχόμενα σε 120.000 ευρώ και γ) κατά το
ατύχημα καταστράφηκαν το κράνος που
φορούσε αξίας 350 ευρώ και η ενδυμασία του αξίας 550 ευρώ.
Υπό το ιστορικό αυτό η αγωγή
ως προς τα με στοιχεία α’ και β’ κονδύλια είναι απορριπτέα ως αόριστη διότι:
α) δεν αναφέρεται ποια ήταν η πριν το
ατύχημα συνήθης διατροφή του πρώτου
ενάγοντος, ποια είναι η ηλικία του, ποιος
γιατρός συνέστησε τη βελτιωμένη διατροφή του, σε τι συνίσταται η βελτιωμένη διατροφή μετά το ατύχημα και τι μονάδες βάρους (ή άλλου είδους μονάδα),
λαμβάνει ( ή έπρεπε να λαμβάνει ) και
αντί τίνος τιμήματος (βλ. σχετ. Εφ. Πατρ.
1189/2006 ΑχΝομ. 23.652, Εφ Πατρ.
967/2002 αδημ.) και β) δεν προσδιορίζονται τα ακαθάριστα κέρδη της ομόρρυθμης εταιρείας στην οποία εργάζεται
(προφανώς ως εταίρος ) ο πρώτος ενάγων, οι δαπάνες αυτής και το ποσό των
κερδών που αναλογούν στον τελευταίο
με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στα
κέρδη και τις ζημίες, το ίδιο δε ισχύει και
για την ατομική του επιχείρηση, ενώ ως
προς τις ξένες επιχειρήσεις ο ενάγων δεν
προσδιορίζει ούτε ποιες είναι, ούτε το
αντικείμενό τους, ούτε το κατ’ ιδίαν κέρδος του εξ αυτών, ως ορθώς απέρριψε
αυτήν και η εκκαλούμενη απόφαση, τα
δε αντίθετα υποστηριζόμενα με τους σχετικούς λόγους της εφέσεως των εναγόντων κρίνονται απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμα. Ως προς το με στοιχείο γ’
κονδύλιό της η αγωγή ήταν επαρκώς ορισμένη. Επομένως, η εκκαλουμένη που
απέρριψε ως αόριστο το παραπάνω κονδύλιο της αγωγής, εσφαλμένα το νόμο
εφάρμοσε, κατά τον βάσιμο περί τούτο
λόγο της εφέσεως των εναγόντων.
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Περαιτέρω, το αίτημα της αγωγής για επιδίκαση στον πρώτο ενάγοντα αποζημίωσης λόγω καταβολής εισφορών στο ΤΕΒΕ, ποσού 900 ευρώ,
κατά το χρονικό διάστημα της νοσηλείας του, είναι μη νόμιμο και απορριπτέο,
καθόσον το εν λόγω κονδύλιο δεν συνδέεται αιτιωδώς με το ατύχημα, δεδομένου ότι πρόκειται για δαπάνη που σε
κάθε περίπτωση θα υποχρεούτο να καταβάλει ο ενάγων και αν δεν είχε λάβει
χώρα το ένδικο ατύχημα (βλ. σχετ. Εφ
Πατρ. 401/2005 ΑχΝομ 22.709).
Περαιτέρω, ο πρώτος ισχυρίσθηκε
στην υπό κρίση αγωγή ότι μετά την έξοδό
του από το νοσοκομείο και επί 60 ημέρες,
λόγω της καταστάσεώς του και της αδυναμίας του να αυτοεξυπηρετηθεί, είχε ανάγκη από τις υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου. Τις υπηρεσίες αυτές προσέφερε η σύζυγός του στην οποία κατέβαλε το
ποσό των 5.400 ευρώ για την αμοιβή της.
Με την προσθήκη στις προτάσεις
του που υποβλήθηκαν ενώπιον του Πρωτόδικου Δικαστηρίου, ο πρώτος ενάγων
διόρθωσε την αγωγή του ως προς το κονδύλιο αμοιβής αποκλειστικής νοσοκόμου
και διέλαβε ότι δεν κατέβαλε στη σύζυγό του το προαναφερόμενο ποσό (των
5.400 ευρώ), αλλά εάν ήθελε να καταβάλει σχετική αμοιβή σε νοσοκόμα, το ύψος
θα ανερχόταν σε 5.400 ευρώ.
Με το ως άνω περιεχόμενο η γενόμενη με την προσθήκη στις προτάσεις
διόρθωση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (βλ. σχετ. ΕφΑθ 281/1988Δ 20.
2700), επειδή με αυτή κατ’ ουσία μεταβάλλεται η ιστορική βάση της αγωγής
ως προς το στοιχείο της ζημίας και καταστρατηγείται η διάταξη του άρθρου
224 εδ. α’ Κ.Πολ.Δ., η οποία εφαρμόζεται κατ’ άρθρο 591 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. και
στην ειδική διαδικασία του άρθρου 681
Α’ Κ.Πολ.Δ., με αποτέλεσμα τον αιφνιδια-
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σμό των αντιδίκων κατά παράβαση της
αρχής της τήρησης προδικασίας (άρθρο
111 Κ.Πολ.Δ.). Συνεπώς, είναι απορρι-

πτέος ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος της
εφέσεως των εναγόντων.

692/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Φάνης Κατσίνας, Αναστάσιος Τζουανόπουλος,
Αντώνιος Πατρινός, Αναστασία Ζαχαριά, Νικόλαος Χηνόπουλος,
Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος,
Διονύσιος Κότσιφας).
Αναπηρία ή παραμόρφωση από αυτοκινητικό ατύχημα. Η διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ
παρέχει βάση για αξίωση εφόσον η αναπηρία ή η παραμόρφωση επιδρά στο οικονομικό, επαγγελματικό και κοινωνικό μέλλον του παθόντος που δεν μπορεί να καλυφθεί με τις παροχές των άρθρων 929 και 932ΑΚ. Νεαρή αθλήτρια και καθηγήτρια ξένων γλωσσών. Αναπηρία στο χέρι. Δικαιούται αποζημίωσης του άρθρου 931ΑΚ. Περιστατικά. Αυτοκίνητα, οχήματα, μοτοσικλέτες. Τρόπος μεταβίβασης (με εγγραφή στο
ειδικό βιβλιάριο). Γεωργικά μηχανήματα, ελκυστήρες και μοτοποδήλατα. Μεταβιβάζονται κατά κυριότητα σύμφωνα με το άρθρο 1034ΑΚ. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 931ΑΚ η αναπηρία ή παραμόρφωση που προξενήθηκε
στον παθόντα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημιώσεως αν επιδρά στο μέλλον του.
Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 298, 299,
914, 929 και 932 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 οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών που θα στερείται ο παθών στο μέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών
του, σε περίπτωση βλάβης του σώματος
ή της υγείας του, όσο και στο ύψος της
χρηματικής ικανοποίησης που θα επιδικαστεί για την ηθική βλάβη, μπορεί να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον του.
Έτσι η διατύπωση αυτή της διά-

ταξης του άρθρου 931 ΑΚ παρέχει βάση
για τέτοια αξίωση, αν και εφόσον κατά
την αληθινή έννοια της η αναπηρία ή η
παραμόρφωση επιδρά στο οικονομικό,
επαγγελματικό και κοινωνικό μέλλον του
παθόντος που δεν μπορεί να καλυφθεί
εντελώς με τις παροχές που προβλέπονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις
των άρθρων 929 και 932ΑΚ.
Επομένως για τη θεμελίωση της
αυτοτελούς αξίωσης από το άρθρο 931
ΑΚ απαιτείται να συντρέχουν περιστατικά πέραν εκείνων που απαιτούνται για τη
θεμελίωση αξιώσεων με βάση τα άρθρα
929 και 932 ΑΚ, τα οποία θα συνθέτουν
την παραπάνω έννοια της επίδρασης της
αναπηρίας ή της παραμόρφωσης στο
μέλλον του παθόντος (ΑΠ 670/2006 ΝοΒ
54.1469, ΑΠ 1582/2001 ΕλΔνη 43.701).
Στην προκειμένη περίπτωση,
όπως προκύπτει από το δικόγραφο της
πρώτης υπό κρίση αγωγής η δεύτερη ενά-
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γουσα Β.Γ ισχυρίσθηκε ότι λόγω του ατυχήματος υπέστη σοβαρή ισόβια και μόνιμη αναπηρία στο δεξί χέρι, το οποίο δεν
μπορεί να κινήσει, αφού αδυνατεί να σηκώσει και κρατήσει αυτό στο ύψος του
ώμου και ο καρπός του δεν κινείται, λόγω
της βαριάς μορφής κάκωσης που υπέστη
αξονότμηση κλάδων του ραχιαίου στελέχους του βραχιόνιου πλέγματος δεξιά. Η
αναπηρία αυτή, με δεδομένο ότι είναι άτομο νεαράς ηλικίας, 26 ετών, απόλυτα υγιής πριν το ατύχημα και μάλιστα αθλήτρια,
πρωταθλήτρια ενόργανης γυμναστικής,
πέραν του αισθητικού προβλήματος θα
επηρεάσει σοβαρά την υπόλοιπη ζωή της.
Ειδικότερα θα δυσχεραίνεται στην
εξυπηρέτηση της και παράλληλα η αναπηρία θα αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο
για την άσκηση της επαγγελματικής της
δραστηριότητας και της επαγγελματικής
της εξέλιξης ως εκπαιδευτικός καθηγήτρια ξένων γλωσσών αφού θα αδυνατεί
να χρησιμοποιεί το χέρι της, κατά τις παραδόσεις της στους μαθητές και να γράφει στον πίνακα και έτσι η αναπηρία της
θα επηρεάσει δυσμενώς το επαγγελματικό και οικονομικό μέλλον της.
Με βάση τα παραπάνω ιστορούμενα η ενάγουσα αυτή ζήτησε αποζημίωση βάση του άρθρου 931 ΑΚ ύψους
60.000 ευρώ. Η αγωγή ως προς την άνω
αξίωση είναι πλήρως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου
931ΑΚ. Οπότε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την προσβαλλόμενη απόφαση του απέρριψε την αγωγική αυτή αξίωση της δεύτερης ενάγουσας στην πρώτη αγωγή ως μη νόμιμη παραβίασε και
εσφαλμένα εφάρμοσε τις διατάξεις που
παραπάνω αναφέρθηκαν
Η εκκαλουμένη απόφαση δέχθηκε ότι κύριος του ζημιογόνου ως άνω
γεωργικού ελκυστήρα ήταν ο εναγόμενος στην πρώτη και δεύτερη υπό κρίση
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αγωγή Α.Δ., γιατί η επικαλούμενη από
αυτόν πώληση του γεωργικού ελκυστήρα με το από 21.4.1997 ιδιωτικό συμφωνητικό προς τον Γ.Α που αγόρασε αυτόν
για λογαριασμό του εναγομένου πατέρα
του Β.Α δεν ήταν ισχυρή και δεν επέφερε
τη μεταβίβαση της κυριότητας, γιατί προκειμένου να συντελεστεί αυτή έπρεπε να
ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 6
παρ.1 του Ν.Δ. 1146/1972 με τη σημείωση της μεταβίβασης ότι βιβλιάριο μεταβολών του ελκυστήρα από τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ηλείας, η οποία δεν έγινε.
Κατόπιν αυτού με την εκκαλουμένη απόφαση κρίθηκε ότι παρά το γεγονός ότι ο επίμαχος γεωργικός ελκυστήρας με το ως άνω από 21.4.1997 ιδιωτικό συμφωνητικό πωλήθηκε και παραδόθηκε η νομή αυτού στο Β.Α, ο οποίος παρέλαβε και έκτοτε κατείχε και εκμεταλλευόταν αυτόν, η κυριότητα αυτού παρέμεινε
στον εναγόμενο-εκκαλούντα πωλητή Α.Δ,
γιατί δεν τηρήθηκε η ως άνω διαδικασία.
Περαιτέρω το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεχόμενο ότι ο εναγόμενος
στην πρώτη και τέταρτη αγωγή ΑΔ. και
εκκαλών στην τέταρτη έφεση ήταν κύριος και μη κάτοχος του ζημιογόνου ελκυστήρα, κατά το χρόνο του ατυχήματος,
περιόρισε την ευθύνη αυτού έναντι όλων
των εναγόντων στις ως άνω αγωγές στο
ποσό της αξίας του ελκυστήρα των 2.000
ευρώ. Τα ως άνω όμως που δέχθηκε το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση δεν κρίνονται νόμιμα.
Ειδικότερα από την έναρξη ισχύος του παραπάνω Ν.Δ. 1146/1972
(10.4.1972) άλλαξε ο τρόπος μεταβιβάσεως της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας. Έτσι για την απόκτηση κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτοκίνητο, όχημα ή μοτοσικλέτα απαιτείται εγγραφή της σχετικής
συμφωνίας στο προβλεπόμενο από το
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νόμο βιβλιάριο. Δεν αρκεί συμφωνία μεταξύ των μερών για μεταβίβαση της κυριότητας ούτε παράδοση της νομής του
αυτοκινήτου στον αγοραστή.
Περαιτέρω από την ισχύ του
Ν.722/1977 τίτλο κυριότητας επί του αυτοκινήτου αποτελεί η άδεια κυκλοφορίας αυτού, όπου εγγράφονται οι σχετικές μεταβολές. Ο προβλεπόμενος από
το νόμο ως άνω ειδικός τρόπος μεταβίβασης και τίτλος κυριότητας, ενόψει των
σκοπών που επιδιώκονται με αυτόν δεν
επιτρέπει επί αυτοκινήτου την εφαρμογή του τεκμηρίου κυριότητας, ενόψει των
σκοπών που επιδιώκονται με αυτόν δεν
επιτρέπει επί αυτοκινήτου την εφαρμογή
του τεκμηρίου κυριότητας υπέρ του νομέα αυτοκινήτου που είναι κινητό πράγμα όπως το τεκμήριο αυτό κυριότητας
προβλέπεται από το άρθρο 1110 επ. ΑΚ.
Αντίθετα για ορισμένες κατηγορίες αυτοκινήτων, όπως τα γεωργικά μηχανήματα, ελκυστήρες, μοτοποδήλατα κ.λπ
δεν ισχύει ο ως άνω ειδικός τρόπος μεταβιβάσεως της κυριότητας, αλλά εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος από την ΑΚ 1034
τρόπος που προβλέπει παράδοση της
νομής και συμφωνία μεταβιβάζοντος και
αποκτώντος για μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε λειτουργεί το τεκμήριο της Α.Κ.
1034 τρόπος που προβλέπει παράδοση
της νομής και συμφωνία μεταβιβάζοντος
και αποκτώντος για μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε λειτουργεί το τεκμήριο της
Α.Κ. 1110 (βλ.Αθαν.Κρητικό, Αποζημίωση από Τροχαία Αυτοκινητικά ατυχήματα

έκδ. 1992 σελ.441, λήμμα 1256, Α.Φλούδα Ευθύνη εξ αυτοκινητικών ατυχημάτων
έκδ. 1985 παρ.15 ΣΤ΄β1 σελ.21).
Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι πρόκειται για γεωργικό ελκυστήρα για τη μεταβίβαση της
κυριότητας του δεν απαιτείτο η τήρηση
του ειδικού τρόπου που προβλέπει το ως
άνω Ν.Δ. 1146/1972 και για τη μεταβίβαση της κυριότητας του αρκούσε η ιδιωτική συμφωνία, για την οποία καταρτίσθηκε το προαναφερόμενο από 21.4.1997 ιδιωτικό συμφωνητικό και η ταυτόχρονη παράδοση της νομής του. Οπότε η κυριότητα
αυτού μεταβιβάσθηκε στον Β.Α, ο οποίος
παρέλαβε μόνον από τον πωλητή Α.Δ και
πλέον ήταν ιδιοκτήτης και κάτοχος αυτού.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με το να δεχθεί ότι για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ελκυστήρα απαιτείτο ο ως άνω ειδικός τρόπος
και ότι παρά τη συμφωνία για τη μεταβίβαση της κυριότητας λόγω της πωλήσεως και την παράδοση του ελκυστήρα η
κυριότητα αυτού παρέμεινε στον πωλητή, έσφαλε κατά το βάσιμο σχετικό λόγο
της τέταρτης υπό κρίση έφεσης. Οπότε
η έφεση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή και
ως ουσιαστική βάσιμη να εξαφανισθεί η
εκκαλουμένη απόφαση κατά το μέρος
που αφορά τον εναγόμενο στην πρώτη
και δεύτερη υπό κρίση αγωγή Α.Δ. και
αφού κρατηθούν και δικαστούν οι αγωγές από το Δικαστήριο αυτό να απορριφθούν κατά το μέρος που στρέφονται
εναντίον του ως ουσιαστικά αβάσιμες.

872/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου
-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Διονυσία Κωστοπούλου, Διονύσιος Κότσιφας).
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Κ.Ο.Κ. Μόνο η παράβαση διατάξεών του δεν αρκεί για να θεμελιώσει πταίσμα του
οδηγού για το ατύχημα χωρίς τη διαπίστωση ότι αυτή η παράβαση συνετέλεσε στο
βλαπτικό αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος, μόνο η από τον οδηγό
αυτοκινήτου παραβίαση διατάξεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αρκεί
για να θεμελιώσει πταίσμα του οδηγού
για το ατύχημα, χωρίς τη διαπίστωση ότι
η παράβαση αυτή συνετέλεσε στο βλαπτικό εκείνο αποτέλεσμα, όπως επίσης
και μόνη η τήρηση των ελαχίστων υποχρεώσεων που επιβάλλει ο ΚΟΚ στους

οδηγούς των οχημάτων κατά την οδήγηση τους, δεν αίρει την υποχρέωση τους
να συμπεριφέρονται και πέραν των ορίων τούτων, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν για την αποτροπή ζημιογόνου
γεγονότος ή τη μείωση των επιζήμιων
συνεπειών (βλ. και ΑΠ 1070/2001 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΑΠ 57/2000 ΕλλΔνη 2000-692).

875/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Λεωνίδας Νησίδης, Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Σωτήριος
Κολλιόπουλος, Γεώργιος Κουκούλης, Νικόλαος Λαλιώτης).
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θάνατος με συνυπαιτιότητα του ίδιου του θανόντος κατά ποσοστό 40%. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 60.000 ευρώ για κάθε έναν
από τους γονείς, 30.000 ευρώ για κάθε έναν από τους αδελφούς και 12.000 ευρώ για
την γιαγιά του θανόντος. Σωματική βλάβη της επιβάτιδας μοτοσικλέτας. Άκυρη σύμβαση εργασίας. Απώλεια των εισοδημάτων από εργασία την οποία αυτή ασκούσε χωρίς να έχει το απαιτούμενο από το νόμο βιβλιάριο εργασίας. Επιδίκαση των κονδυλίων με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

…Όμως, και ο ανωτέρω οδηγός
της δίκυκλης μοτοσικλέτας οδηγούσε
χωρίς σύνεση και χωρίς να έχει διαρκώς τεταμένη την προσοχή του, τελώντας επιπλέον και υπό την επήρεια οινοπνεύματος σε ποσοστό 1,10 ml, ενώ
παράλληλα είχε αναπτύξει υπερβολική
ταχύτητα κατά παράβαση των άρθρων
19 παρ.1, 20 παρ.1 και 42 παρ.1 του
ν.2696/1999.
Και αυτό διότι κινείτο μεν σε οδό
προτεραιότητας έχοντας όμως αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με τη μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα του, η οποία υπε-

ρέβαινε κατά πολύ το ανώτατο όριο των
εξήντα (60) χιλιομέτρων ανά ώρα που
ίσχυε για την περιοχή, με αποτέλεσμα
να συμβάλει και αυτός κατά τον τρόπο
αυτό στην επέλευση του ατυχήματος,
ενώ παράλληλα οδηγούσε έπειτα από
κατανάλωση αλκοόλ και έτσι δεν μπόρεσε κατά την αιφνίδια είσοδο του πιο
πάνω αυτοκινήτου στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας να αποφύγει τη σύγκρουση με συνεπεία την άμεση πρόσπτωση του επί του οπίσθιου μέρους
του, την επακόλουθη ανατροπή της δίκυκλης μοτοσικλέτας και την εκτίναξη αυ-
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τού και της συνεπιβαίνουσας στη μοτοσικλέτα Α.Σ στο οδόστρωμα σε αρκετή
απόσταση από το σημείο σύγκρουσης.
Τέλος ο ανωτέρω οδηγός μοτοσικλέτας δεν έφερε μαζί του προστατευτικό κράνος κατά παράβαση του άρθρου
12 παρ.6 του ν.2696/1999 συμβάλλοντας στην επέλευση του θανατηφόρου
αποτελέσματος διότι η παράλειψη αυτή
συνδέεται αιτιωδώς, ως εκ του είδους
των σωματικών κακώσεων που υπέστη
στο κεφάλι του, εξαιτίας της σφοδρότητας της σύγκρουσης και της επακόλουθης πτώσης του σε μεγάλη απόσταση
πλέον των 50 μέτρων, από το σημείο
που αυτή έλαβε χώρα.
Με βάση τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά οι οδηγοί των εμπλεκόμενων στο επίδικο ατύχημα οχημάτων
βαρύνονται ο μεν οδηγός της δίκυκλης
μοτοσικλέτας σε ποσοστό σαράντα τοις
εκατό (40%) ενώ με το υπόλοιπο ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) βαρύνεται
ο οδηγός του αυτοκινήτου.
Συνεπεία του προπεριγράφεντος
ατυχήματος ο οδηγός της μοτοσικλέτας
υπέστη θανάσιμο τραυματισμό με εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
και πολλαπλές κακώσεις των άκρων του
εξαιτίας των οποίων ως μόνης ενεργού
αιτίας επήλθε ο ακαριαία ο θάνατος του.
… Το Δικαστήριο λαμβάνοντας
υπόψη το βαθμό του πταίσματος του
πρώτου εναγόμενου, τη συγκλίνουσα υπαιτιότητα στο πρόσωπο του θανόντος, το νεαρόν της ηλικίας του, καθώς επίσης το βαθμό συγγένειας με ένα
έκαστο των εναγόντων ως και το βαθμό
της ψυχικής οδύνης που υπέστη ο καθένας από αυτούς, την περιουσιακή, οικονομική και κοινωνική θέση των διαδίκων εκτός της ασφαλιστικής εταιρίας, η
ευθύνη της οποίας είναι εγγυητική, κρίνει ότι η εύλογη χρηματική ικανοποίηση
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που δικαιούνται οι ενάγοντες ανέρχεται
για τον πατέρα του Δ.Τ στο ποσό των
60.000 ευρώ, για τη μητέρα του Χ.Τ στο
ποσό των 60.000 ευρώ, για έκαστο από
τους αδελφούς του Γ. και Π στο ποσό των
30.000 ευρώ και για τη γιαγιά του Ε.Α στο
ποσόν των 12.000 ευρώ.
Αποδείχθηκε ότι κατά το χρόνο
επέλευσης του ένδικου ατυχήματος και
του τραυματισμού της η ανωτέρω παθούσα εργαζόταν ως περιποιήτρια σε
επιχειρήσεις καφέ-μπαρ, κατά τις νυκτερινές κυρίως ώρες, χωρίς όμως να έχει
στην κατοχή της βιβλιάριο υγείας ως εργαζόμενη σε υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις.
Έτσι, η πιο πάνω παθούσα κατά
τον παραπάνω χρόνο παρείχε την εργασία της επί τη βάσει άκυρων συμβάσεων
εργασίας και μετά τον προαναφερόμενο
τραυματισμό της κατέστη ανίκανη προς
παροχή, έστω άκυρης, εργασίας για το
χρονικό διάστημα από την 6.6.2005 έως
και το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να απωλέσει το μετά πιθανότητας και κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων διαφυγόν κέρδος, το οποίο συνίσταται στο ημερομίσθιο που θα πραγματοποιούσε εργαζόμενη στις ανωτέρω επιχειρήσεις αν
δεν συνέβαινε το άνω αδικοπρακτικό γεγονός, τα οποία θα προσποριζόταν έστω
και εξ ακύρου συμβάσεως εργασίας κατ’
εφαρμογή του άρθρου 904ΑΚ, εφόσον
ο εν λόγω πορισμός δεν οφείλεται σε αίτια παράνομη ή ανήθικη, δηλαδή σε παραβίαση νόμιμης απαγόρευσης αφορώσας αυτήν την ίδια δραστηριότητα από
την οποία απορρέει το διαφυγόν κέρδος
(ΕφΑθ 7064/2005 ΕλλΔνη 2006.535).
Κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα του τραυματισμού της αυτή θα αμειβόταν με ημερομίσθιο ανερχόμενο στο ποσό
των πενήντα ευρώ, ενώ θα πραγματοποι-
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ούσε ογδόντα έξι (86) ημερομίσθια και θα
αποκέρδαινε το συνολικό ποσό των 4.300
ευρώ (86 ημερομίσθια Χ 50 ευρώ). Από
το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρεθεί ποσό
1054,79 ευρώ που έλαβε η ενάγουσα από
τον ασφαλιστικό της φορέα (ΙΚΑ).
Επίσης υπέστη ηθική βλάβη
λόγω του τραυματισμού της, γι’αυτό πρέπει να επιδικαστεί υπέρ αυτής χρηματική ικανοποίηση για την ανακούφιση της
από τη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία
που προκλήθηκε σε βάρος της. Το Δικαστήριο εκτιμώντας τις συνθήκες υπό τις
οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο ατύχημα,

το βαθμό του πταίσματος στο πρόσωπο
της ενάγουσας, το είδος και τη βαρύτητα της σωματικής της βλάβης, την περιουσιακή ζημία που υπέστη, την εν γένει
σωματική και ψυχική ταλαιπωρία της,
καθώς επίσης την οικονομική της κατάσταση (αυτής των εναγόμενων ασφαλιστικών εταιριών μη λαμβανόμενης υπόψη), κρίνει ότι πρέπει να της καταβληθεί
ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής
βλάβης το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ, το οποίο, μετά τη στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων, κρίνεται
εύλογο και δίκαιο (άρθρο 932 εδ. α΄ ΑΚ).

881/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεώργιος Βγενόπουλος, Παναγιώτη Δασιός).
Διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών. Απλή ομοδικία μεταξύ των πλειόνων συνυποχρέων.
Αντέφεση δεν δικαιούται να ασκήσει ο ομόδικος κατά του οποίου δεν απευθύνεται η έφεση. Η οδήγηση στο μέσον του ρεύματος κυκλοφορίας και όχι στο άκρο δεξιό αυτού δεν είναι ικανή να θεμελιώσει συνυπαιτιότητα στην πρόκληση της σύγκρουσης. Έννοια της διάταξης του άρθρου 16 παρ.1 του Κ.Ο.Κ. Περιστατικά. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 10.000 ευρώ έναντι 3.000 ευρώ που επιδίκασε το Πρωτοδικείο. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται μόνο όταν πρόκειται για δικαιώματα που
απορρέουν από διατάξεις του ουσιαστικού και όχι από διατάξεις του δικονομικού δικαίου.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 523
παρ.1 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στην
ειδική διαδικασία του άρθρου 681 Α ΚΠολΔ,
ο εφεσίβλητος μπορεί, και αφού περάσει
η προθεσμία της έφεσης, ν‘ ασκήσει αντέφεση ως προς τα κεφάλαια της απόφασης
που προσβάλλονται με την έφεση και ως
προς εκείνα που συνέχονται αναγκαστικά με αυτά, και αν ακόμα αποδέχτηκε την
απόφαση ή παραιτήθηκε από την έφεση.
Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι αντέφεση είναι η έφεση του εφεσιβλήτου κατά του εκκαλούντος και κατά

της με την έφεση προσβαλλομένης απόφασης, η οποία αφορά τα με την έφεση
προσβαλλόμενα και τα αναγκαίως με
αυτά συνεχόμενα κεφάλαια της απόφασης και αίτημα έχει την εξαφάνιση αυτής
υπέρ του εφεσίβλητου-αντεκκαλούντος.
Έτσι αντέφεση δικαιούται ν’ ασκήσει
κάθε εφεσίβλητος, δηλαδή το πρόσωπο
που φέρεται ως αντίδικος του εκκαλούντος στο δικόγραφο της έφεσης που έχει
κατατεθεί (ενάγων, εναγόμενος, παρεμβαίνων κ.λ.π.) και οι δικαιοδόχοι αυτού.
Στην απλή δε ομοδικία κάθε ομό-
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δικος, αν η έφεση στρέφεται εναντίον
όλων, δικαιούται ν’ ασκήσει αντέφεση,
όχι όμως και ο ομόδικος κατά του οποίου δεν απευθύνεται η έφεση. Σε αντίθετη περίπτωση η αντέφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (βλ. Β.Βαθρακοκοίλη «Κώδικας πολιτικής Δικονομίας» άρθρο 523 αρ.1, 14, 53, Σ.Σαμουήλ «Η έφεση» έκδ. 2003, σ.255).
…Εξάλλου το γεγονός ότι ο Δ.Κ.
δεν οδηγούσε το αυτοκίνητο στο άκρο δεξιό του ρεύματος του, όπως ορίζει το άρθρο 16 παρ.1 ΚΟΚ, αλλά στο μέσον αυτού, δεν μπορεί να θεμελιώσει συνυπαιτιότητα του. Και τούτο γιατί η παράβαση
εκ μέρους του της προαναφερόμενης διάταξης είναι γεγονός που καθαυτό δεν είναι ικανό και δεν μπορεί κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων να συντελέσει στην επέλευση της σύγκρουσης των
οχημάτων και ως εκ τούτου δεν συνδέεται
αιτιωδώς με την επέλευση του ζημιογόνου αποτελέσματος, δεδομένου ότι η παράβαση του άρθρου 16ΚΟΚ θεσπίσθηκε
για τη μη παρακώλυση της κυκλοφορίας
των κινούμενων στη ίδια λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων (ΑΠ 846/2001 αδημ.,
ΕΑ 513/85 ΕπΣυγκΔ 1985, 134), η δε κίνηση ακόμη και πλησίον της διαχωριστικής γραμμής δεν αναιρεί την επιμέλεια και
προσοχή στην οδήγηση του οδηγού αυτού, αφού αυτός δεν μπορούσε να προβλέψει την τόσο αιφνίδια και αντικανονική είσοδο του αυτοκινήτου του Δ.Π στο
ρεύμα του, σε χρόνο μάλιστα που λόγω

της μηδαμινής απόστασης η οποία χώριζε τα δύο οχήματα, δεν είχε τη δυνατότητα επιλογής κανενός ελιγμού.
Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ
ορίζει ότι η άσκηση του δικαιώματος
απαγορεύεται, αν υπερβαίνει προφανώς
τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη,
τα χρηστά ήθη, ή κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.
Κατά την αληθή έννοια της ανωτέρω διάταξης η απαγόρευση της άσκησης του δικαιώματος υπό τους διαλαμβανομένους σε αυτή όρους είναι παραδεκτή, μόνον όταν πρόκειται για δικαιώματα που απορρέουν από διατάξεις ουσιαστικού δικαίου και όχι από διατάξεις
δικονομικού δικαίου (ΑΠ 683/99 ΕλΔ
2000, 376, ΑΠ 37/89 ΕλΔ 1990, 798, ΑΠ
224/86 ΕλΔ 1986, 1109).
Στην προκειμένη περίπτωση οι
εφεσίβλητοι ισχυρίζονται ότι η υπό κρίση
έφεση ασκείται κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που διαγράφει το άρθρο
281ΑΚ για όσους λόγους επικαλούνται.
Η ένσταση τους όμως αυτή είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί διότι, σύμφωνα και με τις προαναφερόμενες αιτιολογίες, η άσκηση έφεσης συνιστά άσκηση δικαιώματος που απορρέει
από καθαρά δικονομικού δικαίου διατάξεις, ενώ η εφαρμογή του άρθρου 281
ΑΚ είναι παραδεκτή, μόνον όταν πρόκειται για δικαιώματα που απορρέουν από
διατάξεις ουσιαστικού δικαίου.

883/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αλέξανδρος Τσάκνης, Λεωνίδας Νησίδης).
Σύγκρουση αυτοκινήτων. Το ότι ο οδηγός αναγκάστηκε να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα από εξωτερικά αίτια (δήγμα εντόμου) δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας. Ολική κα-
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ταστροφή αυτοκινήτου και δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι προσφέρει τα σωζόμενα υπολείμματα αυτού στον εναγόμενο. Καταδίκη του τελευταίου στην καταβολή της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου υπό τον όρο της ταυτόχρονης παράδοσης σε αυτόν των
υπολειμμάτων. Σωματική βλάβη, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 30.000
ευρώ έναντι 15.000 που επιδίκασε το Πρωτοδικείο. Περιστατικά.

…Ο ισχυρισμός του πρώτου εναγόμενου, ότι εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα
κυκλοφορίας προκειμένου να σταθμεύσει το αυτοκίνητο του στη λωρίδα επιβράδυνσης, επειδή μόλις είχε δεχθεί τσίμπημα από κάποιο έντομο στο στήθος, δεν
αποδεικνύεται βάσιμος, αλλά και αληθής
υποτιθέμενος, δεν μπορεί να οδηγήσει
στην αναγνώριση έλλειψης υπαιτιότητας
του, καθόσον δεν συνιστά ανώτερη βία
κατά την έννοια του νόμου (βλ.Εφ.Λαρ.
247/1991 ΕπΣυγκΔ 1991. 367).
…Επειδή όμως αυτός (ενάγων)
δήλωσε ότι προσφέρει το καταστραφέν
όχημα στους εναγόμενους στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται και είναι ακινητοποιημένο στο συνεργείο αυτοκινήτων της

εταιρείας «Αφοί Λ.ΟΕ» στην Πρέβεζα, θα
πρέπει να επιδικαστεί σ’αυτόν ολόκληρο
το ποσό των 14.000 €, υπό τον όρο της
παράδοσης του κατεστραμμένου αυτοκινήτου στους εναγομένους.
Κρίνει ότι ως εύλογη χρηματική
ικανοποίηση, για την ηθική βλάβη που
υπέστησαν οι ενάγοντες, πρέπει να οριστεί, το ποσό των 1.000€ για τον ενάγοντα και 30.000€ για την ενάγουσα. Το
πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο επιδίκασε στην ενάγουσα για την παραπάνω αιτία μικρότερο ποσό (15.000),
έσφαλε περί την εκτίμηση των αποδείξεων, κατά παραδοχή ως βάσιμου και
κατ’ ουσίαν του σχετικού λόγου της εφέσεως της.

901/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σπυριδούλα Μοσχονά-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γιάννης Παπαναστασόπουλος, Φώτης Λεπίδας).
Ταχύπλοα σκάφη. Γενικός Κανονισμός Λιμένος. Προϋποθέσεις μίσθωσης σε τρίτους.
Υποχρεώσεις εκμισθωτή και μισθωτή. Περιστατικά και θάνατος μισθωτή. Ευθύνες.

Στο άρθρο 22 παρ.1 εδ.α΄ του
Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αρ.20
«Ταχύπλοα [ταχυκίνητα] σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής], ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. 3131/1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο με αρ.
444/26.4.1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο με αρ. 444/26.4.1999
ΦΕΚ και ισχύει από 7.5.1999, ορίζεται

ότι απαγορεύεται η εκμίσθωση των θαλασσίων μέσων αναψυχής, που ρυθμίζει ο Κανονισμός αυτός, από πρόσωπα,
που δεν έχουν άδεια εκμισθωτή.
Η άδεια εκδίδεται από το κατά
τόπο αρμόδιο Κεντρικό Λιμεναρχείο, Λιμεναρχείο, Υπολιμεναρχείο σε θέση [πόστο]
από τις καθορισθείσες ή καθοριζόμενες,
εφόσον συντρέχει εκτάκτως περίπτωση,
από την Επιτροπή του άρθρου 35.
Επίσης, στο άρθρο 23 παρ.1 του
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ίδιου Κανονισμού ορίζονται τα εξής: «1.
Ο εκμισθωτής εκτός από την τήρηση
των οικείων διατάξεων αυτού του Κανονισμού, έχει και τις παρακάτω υποχρεώσεις: α] διαθέτει στο πόστο του επί του
αιγιαλού μηχανοκίνητη λέμβο χρώματος
πορτοκαλί, ικανή να αναπτύξει ταχύτητα
τουλάχιστον δώδεκα [12] κόμβων ‚ εφοδιασμένη με τα προβλεπόμενα σωστικά
και πυροσβεστικά μέσα, υγειονομικό και
επιδεσμικό υλικό καθώς επίσης και ένα
κυκλικό σωσίβιο με σχοινί μήκους 27,5 μ.
Στις πλευρές της λέμβου αναγράφονται, με ευδιάκριτα γράμματα, oι ενδείξεις «ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ» και «LIFE
ΒΟΑΤ». Όταν ο εκμισθωτής έχει δεύτερο
ταχύπλοο σκάφος δεν απαιτείται να διαθέτει μηχανοκίνητη λέμβο. ... β] διαθέτει
πτυσσόμενο φορείο ‚ γ] διαθέτει φορητή συσκευή τεχνητής αναπνοής και τις
απαραίτητες σχετικά με την χρήση της
γνώσεις, δ] παρακολουθεί κατά το δυνατό τα μέσα αναψυχής, που είναι μισθωμένα για την παροχή βοηθείας σε περίπτωση κινδύνου, ε] υπενθυμίζει σε κάθε
μισθωτή τις υποχρεώσεις του ,όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό αυτό.
Ειδικότερα απαγορεύει [αρνείται]
την μίσθωση σε άτομα, που τελούν υπό
την επίδραση οικονοπνεύματος ή τοξικών ουσιών…..ια΄] παραμένει καθόλη την διάρκεια εκμίσθωσης στην θέση
[πόστο] του. Σε περίπτωση απουσίας
του, η εκμίσθωση των θαλασσίων μέσων αναψυχής απαγορεύεται. Εφόσον
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, προσηκόντως συνεκτιμώμενοι από την Λιμενική Αρχή, επιτρέπεται η αναπλήρωση
του εκμισθωτή από άλλο προσοντούχο
άτομο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το άτομο αυτό κατά το χρονικό διάστημα αναπλήρωσης έχει όλες τις υποχρεώσεις του εκμισθωτή».
Αποδείχθηκαν, πλήρως, τα ακό-

613

λουθα πραγματικά περιστατικά: Η πρώτη εναγομένη ανώνυμη εταιρία με την
επωνυμία «ΑΦΟΙ Α.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «Αφοί
Τ.ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Κ.
Αχαΐας κ.λ.π.…Στις 27.6.2001 εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ανετέθηκαν καθήκοντα Προέδρου…
Αποδείχθηκε ότι στις 4.7.2001 και
περί ώρα 16.30 περίπου ‚ η πρώτη εναγομένη δια των προστηθέντων υπαλλήλων της, εξεμίσθωσε στον Π.Π τέκνο των
δύο πρώτων εναγόντων και αδελφό των
λοιπών καθώς και στην φίλη του Φ.Σ ένα
θαλάσσιο ποδήλατο στην παραθαλάσσια
περιοχή Νιφοραίϊκων Κ. Αχαΐας, όπου,
όπως προεκτέθηκε, λειτουργούσε επιχείρηση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων
αναψυχής ‚χωρίς άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν με αυτό μια θαλάσσια βόλτα.
Ευρισκόμενοι σε απόσταση περίπου 300 έως 350 μέτρων προς τα δεξιά,
από τον χώρο της εκμίσθωσης και σε βάθος πενήντα [50] περίπου μέτρων από
την ακτή, αποβιβάστηκαν από το ποδήλατο και άρχισαν να κολυμπούν στην πέριξ θαλάσσια περιοχή, σε απόσταση περίπου τεσσάρων [4] μέτρων από το ποδήλατο και για χρονικό διάστημα δέκα
[10] περίπου λεπτών.
Την στιγμή εκείνη ο Π.Π αισθάνθηκε αδιαθεσία και ζήτησε την βοήθεια
της φίλης του Φ.Σ, η οποία εν τω μεταξύ
βρισκόταν πλησίον του θαλάσσιου ποδηλάτου, στηριζόμενη σ’ αυτό. Αυτή, αμέσως, προσέτρεξε σε βοήθεια του φίλου
της, τον πλησίασε, πλην, όμως, δεν μπορούσε να του προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και έτσι άρχισαν και οι δύο να καλούν
σε βοήθεια, για χρονικό διάστημα περίπου είκοσι [20] λεπτών, και ενώ η Φ.Σ
προσπαθούσε απεγνωσμένα να κρατή-
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σει τον φίλο της στην επιφάνεια [βλ. την
επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από
4.7.2001 ένορκη προανακριτική κατάθεση της ΦΣ στο Λιμεναρχείο Πατρών].
Στις συνεχείς εκκλήσεις τους για
βοήθεια άκουσαν πολλοί λουόμενοι,
ένας δε εξ αυτών ο Σ.Χ, ο οποίος εξετάστηκε προανακριτικά ενώπιον της Λιμενικής Αρχής Πατρών, ως μάρτυρας των
εναγόντων ενώπιον του Πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου καθώς και ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων [Τριμ/λούς Πλημ/κείου και Τρι/λούς Εφετείου Πλημ/των] και
βρισκόταν εντός της θάλασσας καθώς
και ο Χαρ.Κ ο οποίος ευρισκόταν στον
αύλειο χώρο της εξοχικής οικίας της γιαγιάς του στα Νιφοραίϊκα Κ. Αχαΐας, σε
απόσταση περίπου δέκα πέντε [15] μέτρων από την ακτή, μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο άκουσε τις φωνές των
λουομένων ότι κάποιοι καλούν σε βοήθεια και μαζί με δύο φίλους του προσέτρεξαν στην περιοχή ‚ όπου βρίσκονταν
ο Π.Π με την φίλη του Φ.Σ, τους περισυνέλεξαν και τους τοποθέτησαν εντός
του θαλάσσιου ποδηλάτου Αμέσως έκαναν τεχνητή αναπνοή και μαλάξεις στον
Π.Π ο οποίος βρισκόταν σε κακή κατάσταση, βγάζοντας αφρούς από το στόμα
Στην συνέχεια, τον τοποθέτησαν στο καΐκι του Ν.Μ, ο οποίος είχε φθάσει στο σημείο εκείνο για να βοηθήσει στην διάσωση, και ο οποίος τον έβγαλε στην ακτή,
όπου ανέμενε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον Π.Π και τον διακόμισε στο Κέντρο Υγείας Κ. Αχαΐας, όπου διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ο θάνατός του.
Σύμφωνα με την από 24.8.2001
ιατροδικαστική έκθεση του Ιατροδικαστή
Ι.Α‚ ο θάνατος του υιού και αδελφού των
εναγόντων [Π.Π], επήλθε συνεπεία πνιγμού, εντός ύδατος [ανοξυγοναιμία εγκεφάλου, λόγω πνευμονικού οιδήματος αποτόκου εισροφήσεως θαλασσίου ύδατος].
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Το επελθόν ως άνω αποτέλεσμα [θάνατος] οφείλεται σε υπαιτιότητα [αμέλεια]
των εκπροσωπούντων την πρώτη εναγομένη εταιρία οργάνων, δηλαδή των δεύτερου και τρίτου εναγομένων, οι οποίοι κατά
τον χρόνο του ενδίκου ατυχήματος εκπροσωπούσαν αυτήν συλλογικά, ως μέλη του
Διοικητικού της Συμβουλίου, ασκώντας
πραγματικά την διοίκηση και διαχειριζόμενοι την επιχείρηση εκμίσθωσης θαλασσίων σκαφών αναψυχής αυτής.
Η αμέλειά τους συνίσταται στο ότι
αν και είχαν νόμιμη υποχρέωση να εφοδιάσουν την τελευταία - εκμισθώτρια ‚
με τα σωστικά μέσα που προβλέπονται
στον προδιαληφθέντα Γενικό Κανονισμό
Λιμένα, τα οποία αν υπήρχαν είναι πλέον ή βέβαιο ότι θα σωζόταν ο Π.Π παρέλειψαν να το πράξουν, δηλαδή από
έλλειψη της προσοχής ‚ την οποία όφειλαν κατά τις περιστάσεις και μπορούσαν
να καταβάλουν, όπως κάθε συνετός και
ευσυνείδητος άνθρωπος, κατ’ αντικειμενική κρίση ώστε να προβλέψουν και το
άνω αποτέλεσμα [θάνατο] του Π.Π που
προκάλεσε η άνω παράλειψή τους και να
παρεμποδίσουν την επέλευση τούτου.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα
προδιαληφθέντα στην αρχή αυτής της
σκέψεως η ως άνω επιχείρηση έπρεπε
να διαθέτει α] μηχανοκίνητη λέμβο στον
αιγιαλό, ικανή να αναπτύσσει ταχύτητα
τουλάχιστον δώδεκα [12] κόμβων εφοδιασμένη, με σωστικά και πυροσβεστικά
μέσα καθώς και με υγειονομικό υλικό, β]
πτυσσόμενο φορείο ‚ γ] συσκευή τεχνητής αναπνοής και τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την χρήση της και δ] να
παρακολουθεί τα μέσα αναψυχής, που
είναι εκμισθωμένα για την παροχή βοήθειας, σε περίπτωση κινδύνου.
Όμως, κανέναν από τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις δεν πληρούσε η πρώτη εναγομένη, για την λειτουργία
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της εκμεταλλευόμενης από αυτήν επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων σκαφών
αναψυχής, με αποτέλεσμα από τις παραλείψεις αυτές των διοικούντων αυτήν
δεύτερου και τρίτου των εναγομένων, να
επέλθει ο θάνατος του Π.Π από πνιγμό.
Τούτο, διότι ο θανών ενώ κολυμπούσε δίπλα στο θαλάσσιο ποδήλατο, που είχε μισθώσει αντί 2.000 δραχ.
από την επιχείρηση της πρώτης εναγομένης και ευρισκόμενος σε κίνδυνο να
πνιγεί, καλώντα πεγνωμένα σε βοήθεια
μαζί με την φίλη του Σ.Φ, δεν υπήρξε
καμιά έγκαιρη και αποτελεσματική προσπάθεια εκ μέρους τους προς αποτροπή του επελθόντος πνιγμού. Τούτο θα
γινόταν δυνατόν δια της χρήσεως μηχανοκίνητης λέμβου, με το κατάλληλο
υγειονομικό υλικό και την έγκαιρη αντίληψη του συμβάντος από πρόσωπο ‚ το
οποίο έπρεπε να έχει οριστεί και να επιτηρεί το θαλάσσιο ποδήλατο, όπως ορίζεται στον προδιαληφθέντα Κανονισμό.
Στις παραλείψεις αυτές οφείλεται η
μη αποτροπή του επελθόντος από πνιγμό
θανάτου του Π.Π, ο οποίος εξαντλήθηκε
καλώντας μαζί με την φίλη του, βοήθεια
και αναμένοντας περίπου είκοσι [20] λεπτά στην θάλασσα, μέχρις ότου φθάσουν
κολυμπώντας από την ακτή, οι πρώτοι
λουόμενοι για να προσφέρουν βοήθεια.
Ο ισχυρισμός των εναγομένων
ότι στον χώρο της επιχείρησης ‚ κατά τον
χρόνο του συμβάντος, υπήρχε μηχανοκίνητη λέμβος με την ονομασία «ΒΙΠ»
ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης και
όχι «ΑΧΑΙΟΣ Ι» όπως εσφαλμένα εκ παραδρομής αναφέρεται στις πρωτόδικες
προτάσεις τους, καθώς και εκπαιδευμένο στις διασώσεις άτομο, για να επιτηρεί
το εκμισθωθέν θαλάσσιο ποδήλατο και
συγκεκριμένα ο υπάλληλος της Π.Μ, ο
οποίος κατέχει δίπλωμα ναυαγοσώστη
καθώς κ΄ πτυσσόμενο φορείο και φο-
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ρητή συσκευή τεχνητής αναπνοής, την
οποία γνώριζε να χειρίζεται ο άνω ειδικά εκπαιδευμένος ναυαγοσώστης, δίνοντας μάλιστα και οδηγίες σε κάθε μισθωτή θαλασσίου ποδηλάτου, όσον αφορά
την χρήση και την λειτουργία του, είναι
απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος.
Αν υπήρχε μηχανοκίνητη λέμβος
και επιτηρείτο από υπάλληλο της εκμισθώτριας πρώτης εναγομένης το θαλάσσιο ποδήλατο, ασφαλώς και θα αντιλαμβανόταν και αυτός όπως και οι λουόμενοι
και ο Χ.Κ, ο οποίος ήταν από τους πρώτους μαζί με δύο φίλους του, που έφθασε
στο σημείο του συμβάντος και ο οποίος
περί ώρα 17.10 χτύπησε το κινητό του
τηλέφωνο και εξήλθε της οικίας της γιαγιάς του όπως προεκτέθηκε, στον αύλειο
χώρο αυτής, που βρίσκεται σε απόσταση δέκα πέντε [15] μέτρων από την παραλία των Νιφοραΐκων και τότε άκουσε
τους λουόμενους να καλούν σε βοήθεια
και στην συνέχεια τις εκκλήσεις του θύματος και της φίλης του και κολυμπώντας
μαζί με άλλους δύο φίλους του, που βρίσκονταν εντός της οικίας, έφθασαν στο
σημείο του ατυχήματος.
Επίσης, ο Ν.Μ στην από 9.7.2001
προανακριτική ένορκη κατάθεσή του στην
αρμόδια Λιμενική Αρχή κατέθεσε ότι περί
ώρα 17.20, τον ειδοποίησαν στο σπίτι του, που βρίσκεται κοντά στον λιμένα
των αλυκών ότι δύο άτομα στην θάλασσα χρειάζονται βοήθεια και αυτός πήρε
το καΐκι του, που βρίσκόταν σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από το σημείο,
στο οποίο βρήκε τον Π.Π και την φίλη
Σ.Φ. και τελικά παρέλαβε τον πρώτο με
το καΐκι του και τον μετέφερε στην Ακτή.
Από τις ανωτέρω καταθέσεις συνάγεται ότι ο χρόνος που υπολογίζει η
φίλη του θανόντος Σ.Φ [είκοσι περίπου
λεπτά] ότι καλούσαν σε βοήθεια μέχρι αν
φθάσουν οι πρώτου λουόμενοι είναι ακρι-
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βής. Καθόλο αυτό το χρονικό διάστημα,
τα Όργανα της πρώτης εναγομένης και
οι προστηθέντες υπάλληλοι της δεν αντελήφθηκαν το παραμικρό, μολονότι όλη η
παραλία είχε αναστατωθεί από τις φωνές
καθώς και οι ευρισκόμενοι εκεί λουόμενοι
και μη, τόσον από την πλευρά της παραλίας των αλυκών όσον και εκείνη της επιχείρησης της πρώτης εναγομένης.
Τα ανωτέρω ενισχύουν την άποψη του παρόντος Δικαστηρίου ότι δεν είχε
οριστεί κάποιο άτομο από τους δεύτερο
και τρίτο εναγομένους, προκειμένου να
επιτηρεί το εκμισθωθέν θαλάσσιο ποδήλατο, ή εν πάσει περιπτώσει δεν το επιτηρούσε την συγκεκριμένη χρονική στιγ-

μή, που έλαβε χώρα το ένδικο ατύχημα.
Όπως δε κατατέθηκε από τον
μάρτυρα των εναγομένων, κατά την εξέταση του ενώπιον του Πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου αντιλήφθηκαν για το συμβάν, όταν ανησύχησαν για το γεγονός
ότι στο θαλάσσιο ποδήλατο, που είχε
εκμισθωθεί διαπίστωσαν ότι επέβαιναν
περισσότερα άτομα, δηλαδή όταν τούτο επέστρεφε στην Ακτή, μετά την παραλαβή του θάνατος και την μεταφορά
του με το καΐκι του Ν.Μ στην Ακτή, στο
οποίο [θαλάσσιο ποδήλατο] επέβαιναν
η φίλη του θανόντος Σ.Φ, ο Χ.Κ, οι δύο
φίλοι του και ο Σ.Χ.

934/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Παπάκος, Παναγιώτης Αλεξόπουλος).
Αυτοκίνητα. Ασφαλιστική σύμβαση υποχρεωτική (ν.489/1976 άρθρο 2). Ενστάσεις
πού μπορεί να προτείνει ο ασφαλιστής κατά του ζημιωθέντος και ποιές δεν δικαιούται να προτείνει. Η ασφαλιστική κάλυψη προϋποθέτει κατ’ αρχήν ότι το ατύχημα συνέβη σε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί σε δημόσια οδό. Με δημόσια οδό εξομοιώνεται
η κυκλοφορία και σε άλλους χώρους έστω και ιδιωτικούς που είναι προσιτοί στο κοινό και όταν επίσης κυκλοφορεί αόριστος και απροσδιόριστος εκ των προτέρων αριθμός προσώπων ή οχημάτων που δικαιούνται να συχνάζουν σε αυτούς όπως λατομεία,
ορυχεία, χώροι αποθήκευσης, συνεργεία αυτοκινήτων, εργοτάξια κλπ. Περιστατικά.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 2
παρ.1 του Ν.489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων
αστικής ευθύνης», όπως κωδικοποιήθηκε με το πδ. 237/1986 : «Ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί μέσα
στην Ελλάδα επί οδού, υποχρεούται να
έχει καλύψει με ασφάλιση την εκ τούτου
έναντι τρίτων αστική ευθύνη σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος. Η κυκλοφορία επί γηπέδου προσιτού στο κοινό
ή σε κάποιο αριθμό προσώπων που δι-

καιούνται να συχνάζουν σ’ αυτό εξομοιώνεται με την κυκλοφορία επί οδού».
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου
11 παρ. 1 ν. 489/1976 προκύπτει κατ’
αρχήν ότι ο ασφαλιστής δεν μπορεί να
αντιτάξει κατά του προσώπου που ζημιώθηκε, όταν αυτό ασκεί την κατ’ άρθρο 10 παρ. 1 αξίωση, ενστάσεις που
απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, επιφυλασσομένου όμως στον τελευταίο του δικαιώματος αγωγής κατά
του ασφαλισμένου, του αντισυμβαλλό-
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μενου και του οδηγού.
Ειδικότερα ο ασφαλιστής δεν
μπορεί να προβάλει κατά του ζημιωθέντος τρίτου ενστάσεις που αφορούν : α)
την ακύρωση, τη λήξη ή την αναστολή
της ασφαλιστικής σύμβασης, β) την ακυρότητα της σύμβασης αυτής λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία του αντισυμβαλλόμενου, γ) την ακυρωσία της
σύμβασης λόγω διαπραχθείσας απάτης του αντισυμβαλλόμενου, δ) την ακυρότητα της δεύτερης σύμβασης ασφάλισης για το ίδιο αυτοκίνητο και για το ίδιο
χρονικό διάστημα και ε) τη μη κατάρτιση
σύμβασης ασφάλισης λόγω ασυμφωνίας
των μερών στα στοιχείο της σύμβασης.
Ακόμη άλλη κατηγορία ενστάσεων τις οποίες ο ασφαλιστής δεν επιτρέπεται να προτείνει κατά του τρίτου,
αφορά παράβαση εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου και των ασφαλισμένων
ασφαλιστικών βαρών (ΕΑ 961/92 ΕΣΔ
1995, 30, ΕφΠατρ 476/89 ΑρχΝ 1990,
370), καθώς και στην περίπτωση αφαίρεσης του ζημιογόνου αυτοκινήτου από
το δράστη χωρίς κλοπή ή βία, αλλά μέσω
άλλης αξιόποινης πράξης.
Επίσης, ευρεία κατηγορία ενστάσεων τις οποίες ο ασφαλιστής δεν επιτρέπεται να αντιτάξει κατά του ζημιωθέντος
τρίτου, αφορούν ζημίες οι οποίες δυνάμει του άρθρου 25 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ
αποκλείονται από την ασφαλιστική κάλυψη ή εξαιρούνται από αυτή κατά τη διάταξη του άρθρου 26 της ίδιας απόφασης.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι ισχυρισμοί και οι ενστάσεις του
εναγομένου ασφαλιστή είναι μη νόμιμες.
Όμως στον ίδιο τον ως άνω ν. 489/1976,
που θέτει τον κανόνα του απροβλήτου
των ενστάσεων από τον ασφαλιστή κατά
του ζημιωθέντος τρίτου, θεσπίζονται και
εξαιρέσεις που ο ασφαλιστής εναγόμενος μπορεί βάσει των γενικών διατάξεων
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να προβάλει ενστάσεις και ισχυρισμούς,
όπως κάθε εναγόμενος.
Οι ενστάσεις αυτές διακρίνονται σε
δύο γενικές κατηγορίες : α) αυτές που πηγάζουν από το ν. 489/1976 και β) από τις
γενικές διατάξεις. Μεταξύ των ενστάσεων
της πρώτης κατηγορίας περιλαμβάνεται
και η ένσταση ότι το ατύχημα συνέβη σε
χώρο όχι προσιτό στο κοινό, αλλά σε ιδιωτικό χώρο (άρθρο 2 π.1ν. 489/1976) (βλ.
Α. Κρητικού «Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα» εκδ. 2008 παρ. 29, αρ.
109 επ., ΑΠ 1158/94 ΕλΔ 1996, 631, ΑΠ
961/1997 ΕΕμπΔ 1998, 108).
Από το συνδυασμό των ανωτέρω
διατάξεων, συνάγεται ότι η ασφαλιστική
κάλυψη προϋποθέτει κατ’ αρχήν ότι το
ατύχημα συνέβη από αυτοκίνητο που κυκλοφορεί σε δημόσια οδό, με την οποία,
κατά διασταλτική ερμηνεία της έννοιας
«δημόσια οδός», την οποία επιβάλλει
ο σκοπός του νόμου περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης, εξομοιώνεται η κυκλοφορία και σε άλλους χώρους,
έστω και ιδιωτικούς, οι οποίοι είναι προσιτοί στο κοινό και όταν στους τελευταίους κυκλοφορεί, διέρχεται και διακινείται αόριστος και απροσδιόριστος εκ των
προτέρων αριθμός προσώπων ή οχημάτων που δικαιούνται να συχνάζουν σ’
αυτούς, όπως τέτοιοι χώροι είναι τα λατομεία, τα ορυχεία, χώροι στάθμευσης,
συνεργεία αυτοκινήτων, εργοτάξια κλπ.
(βλ. Α. Κρητικού ο.π. παρ. 25 αρ. 59,
564 επ., ΟλΑΠ 23/89 ΕΕΝ 1990. 290,
Ελ 5023/2005 ΕλΔ 2006, 1468, ΕφΠατρ
569/2004 ΑχΝομ 2005, 325, ΕφΛαρ
69/2007 Δικογρ. 2007, 450).
Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Στις 20-12-2006
ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος, ηλικίας
τότε 78 ετών, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο της Ε.Μ, προκειμένου να μεταβούν στη
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ΔΟΥ Γ’ Πατρών, που βρίσκεται στην οδό
Ακτή Δυμαίων της Πάτρας. Η Ε.Μ στάθμευσε το αυτοκίνητό της έναντι της προαναφερομένης υπηρεσίας, σε χώρο που
βρίσκεται μεταξύ της ανωτέρω οδού και
της θάλασσας. Ο χώρος αυτός καλύπτεται με δέντρα και δεν ήταν κατά τον ανωτέρω χρόνο περιφραγμένος, στάθμευαν δε εκεί πολλά αυτοκίνητα. Όταν περί
ώρα 10.30 οι ανωτέρω επέστρεψαν στο
χώρο που βρισκόταν το αυτοκίνητο της
Ε.Μ., ο ενάγων παρέμεινε πλησίον της
οδού Ακτή Δυμαίων, επειδή το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο μακριά, προς το μέρος της θάλασσας, αναμένοντας να έλθει η Ε.Μ και ν’ αποχωρήσουν από εκεί.
Κατά τον ίδιο χρόνο ο Δ.Λ οδηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΑΧΤ 7343 Ι.Χ.Φ.
αυτοκίνητό του, που ήταν ασφαλισμένο
για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην
εναγομένη ασφαλιστική εταιρία και ήδη
εκκαλούσα και ευρισκόμενος εντός του
προαναφερομένου χώρου, προκειμένου να εξέλθει απ’ αυτόν, πραγματοποίησε οπισθοπορία χωρίς προηγουμένως
να ελέγξει το χώρο όπισθεν του αυτοκινήτου του, ώστε να βεβαιωθεί ότι ήταν
ελεύθερος και να πραγματοποιήσει έτσι
με ασφάλεια κίνηση προς τα πίσω. Έτσι
δεν αντιλήφθηκε τον ευρισκόμενο πίσω
από το αυτοκίνητό του ενάγοντα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει, να πέσει αυτός στο έδαφος και να τραυματιστεί.
Υπό τις προαναφερόμενες συνθήκες αποκλειστικά υπαίτιος για το ένδικο ατύχημα και τις εντεύθεν συνέπειές
του είναι ο Δ.Λ, ο οποίος, από έλλειψη
της προσοχής και της επιμέλειας που
όφειλε να επιδείξει ως μέσος συνετός
οδηγός, δεν οδηγούσε με σύνεση και
διαρκώς τεταμένη προσοχή του και επίσης προτιθέμενος να διενεργήσει οπισθοπορία δεν έλεγξε προηγουμένως το
χώρο όπισθεν του αυτοκινήτου του, ώστε
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να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το κάνει χωρίς κίνδυνο του ευρισκομένου εκεί ενάγοντος, με αποτέλεσμα να μην τον αντιληφθεί και να τον παρασύρει (άρθρα 12
παρ. 1 και 21 παρ. 1 του ν. 2696/1999).
Η εναγόμενη επαναφέρει με την
έφεσή της τον (αρνητικό) ισχυρισμό της
περί αποκλειστικής υπαιτιότητας του
ενάγοντος και επίσης την ένσταση ότι για
την πρόκληση του ατυχήματος βαρύνεται με συντρέχον πταίσμα ο ενάγων (άρθρο 300 ΑΚ), ισχυριζόμενη ειδικότερα ότι
ο τελευταίος, αγνοώντας την παρουσία
του αυτοκινήτου του Δ.Λ, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει προκειμένου να εξέλθει από εκεί που είχε σταθμεύσει, επιχείρησε να ικανοποιήσει φυσική του ανάγκη
κρυμμένος σε χώρο όπισθεν του ανωτέρω αυτοκινήτου, χωρίς να μπορεί να γίνει αντιληπτός από το Δ.Λ από τους καθρέπτες του αυτοκινήτου του.
Πλην όμως οι ισχυρισμοί αυτοί
της εναγόμενης δεν αποδείχθηκαν και
πρέπει ν’ απορριφθούν, αφού ούτε μάρτυρα εξέτασε, ούτε άλλο αποδεικτικό
μέσο περί αυτού προσκόμισε. Επίσης η
εναγόμενη επαναφέρει με την έφεσή της
τον ισχυρισμό της ότι δεν υπέχει υποχρέωση προς αποζημίωση του ενάγοντος,
καθόσον ο χώρος στον οποίο συνέβη το
ένδικο τροχαίο ατύχημα, είναι ιδιωτικός
και συγκεκριμένα ανήκει στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, στον οποίο χώρο
έχει εγκατασταθεί εργοτάξιο για την κατασκευή του νέου λιμένα των Πατρών
(άρθρο 2 του ν. 489/1976).
Και ο ισχυρισμός αυτός της εναγόμενης πρέπει ν’ απορριφθεί, καθόσον, πέραν του ότι δεν αποδείχτηκε ότι
ο ανωτέρω χώρος είναι ιδιωτικός, αυτός
δεν ήταν κατά τον ανωτέρω χρόνο περιφραγμένος, όπως καταδεικνύει το γεγονός ότι η Ε.Μ εισήλθε εντός αυτού με
το αυτοκίνητό της, ήταν προσιτός στον

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

619

οποιοδήποτε και χρησιμοποιείτο για τη
στάθμευση αορίστου αριθμού οχημάτων.
Συνεπώς ο χώρος αυτός εξομοιώνεται, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν
στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, με
γήπεδο, αφού ήταν προσιτός σε αόριστο αριθμό προσώπων και οχημάτων και
επομένως η εναγομένη καθίσταται υπόχρεη προς αποζημίωση του ζημιωθέντος
από το ένδικο ατύχημα ενάγοντος.
Κατά συνέπεια το πρωτοβάθμιο
Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του έκρινε ότι αποκλειστικά υπαίτιος της πρόκλησης του εν-

δίκου ατυχήματος είναι ο Δ.Λ, απορρίπτοντας ως ουσιαστικά αβάσιμους τον
ισχυρισμό περί αποκλειστικής υπαιτιότητας του ενάγοντος και την ένσταση
συνυπαιτιότητάς του και επίσης έκρινε
ότι ο χώρος στον οποίο συνέβη το ένδικο τροχαίο ατύχημα ήταν προσιτός στον
οποιονδήποτε και απέρριψε τον αντίθετο
ισχυρισμό της εναγόμενης ότι πρόκειται
για ιδιωτικό χώρο, ορθά ερμήνευσε και
εφάρμοσε το νόμο και ορθά εκτίμησε τις
αποδείξεις και ως εκ τούτου πρέπει να
απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμοι
οι σχετικοί λόγοι της έφεσης.

994/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Χρονόπουλος, Γεώργιος Κουκούλης,
Γεώργιος Βγενόπουλος, Δημήτριος Ρήγας, Αθανάσιος Βγενόπουλος,
Μάριος Θεοδωρόπουλος).
Αυτοκίνητο. Ζημία που προκλήθηκε από αυτοκίνητο και υπάγεται η σχετική διαφορά στην
ειδική διαδικασία του άρθρου 681ΑΚΠολΔ. Προϋποθέσεις. Αν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται περισσότερο ως εργαλείο εργασίας και όχι ως μέσο μετακίνησης όπως σε περίπτωση γερανοφόρων που έχει ακινητοποιηθεί σε ορισμένο σημείο και στερεώνεται έστω και
προσωρινά στο έδαφος με ειδικά πέδιλα και χρησιμοποιείται για την φόρτωση ή εκφόρτωση αντικειμένων και προκαλεί ατύχημα κατά τη χρήση και λειτουργία του, η διένεξη δεν είναι αυτοκινητικό ατύχημα και συνεπώς δεν υπάγεται στην ειδική διαδικασία (681ΑΚΠολΔ)
αλλά στην τακτική διαδικασία όπως και η διένεξη με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 4, 10 ΓΠΝ/1911
«περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής
και αστικής ευθύνης», 1, 2, 5 §11, 6 § 1,
12 § 1 και 14 ν. 489/1976, 13, 17, 19, 21
§ 2 της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
6 § 5 ν. 489/1976, εκδοθείσας κανονιστικής αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου Κ4/585/5.4.1978 και άρθρο 2 ν.
2094/1992 (ΚΟΚ), συνάγεται, εκτός των
άλλων, ότι απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για την αστική ευθύνη για ζη-

μία που προκλήθηκε από αυτοκίνητο έναντι τρίτων και για την υπαγωγή της διαφοράς αυτής στην ειδική διαδικασία του
άρθρου 681Α ΚΠολΔ: α) αυτοκίνητο όχημα ήτοι όχημα κινούμενο επί του εδάφους
και ουχί επί τροχιών, αυτοδυνάμως με μηχανική δύναμη ή ηλεκτρική ενέργεια, ανεξάρτητα από αριθμό τροχών και μετακινούμενο από θέση σε θέση, β) λειτουργία του αυτοκινήτου για τον σκοπό που
προορίστηκε από την κατασκευή του και
γ) ατύχημα προκαλούμενο κατά τη λει-
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τουργία του αυτοκινήτου ήτοι η ζημία να
τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τη λειτουργία του αυτοκινήτου και όχι να προέρχεται από άλλη πηγή, έστω και αν αφορά
αυτοκίνητο ή βλάπτει αυτοκίνητο.
Σε λειτουργία δε ευρίσκεται το αυτοκίνητο από τη στιγμή που λειτουργεί ο
κινητήρας του με σκοπό να κινηθεί από
θέση σε θέση, έστω και αν τούτο ακόμα
δεν κινηθεί (βλ. Αθ. Κρητικού, Αποζημίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήματα, εκδ.
2008, παρ. 11 αριθμού 11-34 και ιδίως
28-30 Εφ Θεσ 2056/2005 σε ΝΟΜΟΣ
Εφ.Θεσ 1598/1988 Επ.Συγκ.Δικ.1998,
384, ΕφΑθ 902/1986 Επ. Συγκ. Δικ. 1989,
433, Εφ Αθ 2487/1983 Ελλ.Δνη 25,148).
Συνεπώς, δεν υπάγονται στην
παραπάνω ειδική διαδικασία οι περιπτώ-
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σεις ζημιών από αυτοκίνητα χρησιμοποιούμενα περισσότερο ως εργαλεία εργασίας παρά ως μέσα μετακινήσεως και
στα οποία προέχον στοιχείο είναι ο λειτουργικός παράγων που έχει εξαλείψει
την όψη της κινητικότητας, όπως είναι η
περίπτωση γερανοφόρου οχήματος, το
οποίο είναι ακινητοποιημένο σε κάποιο
συγκεκριμένο χώρο, στερεώνεται έστω
και προσωρινά στο έδαφος δια ειδικών
πέδιλων και χρησιμοποιείται για την φόρτωση ή εκφόρτωση διαφόρων αντικειμένων και προκαλεί ατύχημα κατά τη χρήση και λειτουργία του ως εργαλείου - γερανού και όχι κατά την, δια των τροχών
που διαθέτει, μετακίνησή του ως οχήματος από θέση σε θέση (ΕφΑθ 8777/2000
ΕλλΔνη 42,1654 ΕφΑθ 2487/1983 ο.π.).
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13. δικαιο πολυκατοικιασ
123/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Γούναρης, Γεώργιος Λεκέας).
Οριζόντια ιδιοκτησία. Η ειδική διαδικασία του άρθρου 648 ΚΠολΔ εφαρμόζεται όταν
η διαφορά υφίσταται μεταξύ κυρίων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών –ορόφων ή
διαμερισμάτων της ίδιας οικοδομής και όχι τρίτων. Αγωγή του εργολάβου. Ο εργολήπτης
είναι τρίτος και συνεπώς δεν νομιμοποιείται ενεργητικά για την άσκηση της πιο πάνω
αγωγής και μάλιστα κατά το άρθρο 648 ΚΠολΔ. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2,
3, 4 παρ. 1, 5, 13 και 14 του Ν. 3741/29
περί της ιδιοκτησίας κατ’ όροφο που διατηρήθηκε σε ισχύ με την εισαγωγή του ΑΚ
κατ’ αρθρ. 54 ΕισΝΑΚ, 1000, 1001, 1002,
1113 και 1117 ΑΚ, προκύπτει ότι προϋπόθεση του υποστατού κατά το νόμο και
την ουσία αξιώσεως, η οποία απορρέει
από τις διατάξεις αυτές, ως και της υπαγωγής της (αξιώσεως) προς εκδίκαση
στην ειδική διαδικασία των άρθρων 648
επ. του ΚΠολΔ και στην εξαιρετική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου,
είναι ότι η διαφορά από την εν λόγω αξίωση πηγάζει από τη σχέση της οροφοκτησίας και ανάγεται σε διαφορές μεταξύ
ιδιοκτητών [κυρίων αυτοτελών οριζοντίων
ιδιοκτησιών - ορόφων ή ιδιαιτέρων τμημάτων (διαμερισμάτων, καταστημάτων
κλπ.)] της ίδιας υφισταμένης κοινής οικοδομής και όχι τρίτων (βλ. και ΑΠ 91/1990
ΕΔΠολ 1990-24, ΕφΘεσσαλ 2840/2002
Αρμ 2003-949).
Έτσι, νομιμοποιούμενοι ενεργητικά και παθητικά στην αγωγή που στηρίζεται στις προηγούμενες ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αγωγή για παραβίαση του Κανονισμού της κοινής οικοδομής,

είναι οι κύριοι ορόφων ή ιδιαιτέρων τμημάτων της ίδιας υφιστάμενης κοινής οικοδομής. Ο εργολήπτης που κατασκεύασε την πολυκατοικία είναι τρίτος και συνεπώς δεν νομιμοποιείται ενεργητικά για
την άσκηση της πιο πάνω αγωγής και μάλιστα κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 επ. του ΚΠολΔ, καθόσον αυτός έχει, έναντι του οικοπεδούχου, μόνο
ενοχικό δικαίωμα μεταβιβάσεως των οριζοντίων ιδιοκτησιών στον ίδιο ή σε τρίτον
που θα υποδειχθεί από αυτόν, εκτός αν
με ειδικά αναφερόμενο συμβόλαιο, που
έχει μεταγραφεί νόμιμα, μεταβιβάστηκε σ’
αυτόν η κυριότητα οριζόντιας ιδιοκτησίας
(βλ. και ΕφΑΘ 7210/2001 ΕΔΠΟΛ 2001316, ΕφΑΘ 7580/2001 ΕΔΠΟΛ 2001-19,
ΕφΠειρ 1041/1999 ΕΔΠΟΛ 1999-223, Κ.
Βασιλείου Οριζ. Ιδιοκτ. και Καθ. Ιδιοκτησία, έκδ. 2006, σελ. 749).
Εξάλλου το Εφετείο, δυνάμει του
κατά το άρθρο 522 ΚΠολΔ 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),
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οφείλει και αυτεπαγγέλτως να εξετάσει το
παραδεκτό, το ορισμένο και το νόμω βάσιμο της αγωγής με βάση τα εκτιθέμενα
σ’ αυτή πραγματικά περιστατικά και να
απορρίψει αυτήν αν δεν στηρίζεται στο
νόμο, είναι αόριστη ή απαράδεκτη, αρκεί να ζητεί την απόρριψη της ο εκκαλών,
έστω και χωρίς ειδικό και συγκεκριμένο
λόγο εφέσεως (βλ. και ΑΠ 1728/2002,
ΑΠ 7/2001 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ
1216/1997 ΕλλΔνη 1998-573, ΕφΔωδ
139/2006 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ
112/2006 ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2006-520, Σ. Σαμουήλ Η έφεση εκδ. 2003, σελ. 332 επ.΄).
Στην προκειμένη περίπτωση με
βάση τα εκτιθέμενα στην αγωγή περιστατικά (όπως αυτά ορθά εκτιμώνται από το
Δικαστήριο) η ενάγουσα - εφεσίβλητη εργολήπτρια εταιρεία δεν νομιμοποιείται
ενεργητικά, κατ’ άρθρο 68 του ΚΠολΔ,
να ασκήσει την υπό κρίση αγωγή που
στηρίζεται στον Κανονισμό που ρυθμίζει τις σχέσεις συνιδιοκτητών της επίδικης οικοδομής. Και τούτο γιατί επί των
αναφερόμενων στην αγωγή οριζόντιων
ιδιοκτησιών (καταστημάτων) που αποτελούν μέρος του εργολαβικού ανταλλάγματος και δεν έχουν ακόμη μεταβιβαστεί
σε τρίτους, δεν έχει (παρά το αντιθέτως

αναφερόμενο σε κάποιο σημείο του υπό
κρίση δικογράφου) δικαίωμα κυριότητας,
παρά μόνο ενοχικό δικαίωμα, έναντι του
οικοπεδούχου, για μεταβίβαση αυτών
(των ιδιοκτησιών) στην ίδια ή σε τρίτον
που θα υποδειχθεί από αυτήν.
Γι’ αυτό, όπως άλλωστε εκτίθεται
στην ίδια την αγωγή, η μεταβίβαση της
κυριότητας επί του υπό στοιχ. Κ-2 (Δ-1)
διαμερίσματος (που αποτελούσε κι αυτό
εργολαβικό αντάλλαγμα) προς τους εναγομένους - εκκαλούντες έγινε από τους
οικοπεδούχους και όχι από την ίδια την
ενάγουσα - εφεσίβλητη. Η αγωγή αυτή
λοιπόν κρίνεται από το Δικαστήριο τούτο
απορριπτέα ως απαράδεκτη για έλλειψη
ενεργητικής νομιμοποιήσεως, κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα, έστω και αν δεν υπάρχει στο εφετήριο ειδικός και συγκεκριμένος σχετικός λόγος εφέσεως.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε ότι η ενάγουσα νομιμοποιούνταν ενεργητικά να ασκήσει την
υπό κρίση αγωγή και τη δέχθηκε ως παοαδεκτή και νόμιμη έσφαλε και πρέπει
να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση. Ακολούθως δε, αφού κρατηθεί και
δικαστεί η υπόθεση, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αγωγή ως απαράδεκτη.

197/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευτυχία Τσούντου, Κώστας Γαλάνης, Χρήστος Δελδήμος,
Ευλαλία Μιχαηλίδου, Ιωάννης Κούτσης, Βασίλειος Παπαδόπουλος,
Βασίλειος Αντωνόπουλος).
Απαλλοτρίωση. Τεκμήριο ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών. Μαχητό. Ισχυρισμός ότι δεν
υφίσταται τεκμήριο ωφέλειας και αίτημα για διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα. Διαδικασία με αίτηση προς τον φορέα του έργου για διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 33 του ν. 2971/2001. Απαράδεκτο αν δεν προσκομισθεί έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 33 παρ.3 ν.2971/2001 ως προς την ωφέλεια ή μη του ακινήτου από την εκτέλεση του έργου για το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση. Περιστατικά.
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Το τεκμήριο της ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών, που αρχικά είχε χαρακτηρισθεί ως αμάχητο, ορίζεται ήδη με το
άρθρο 33 § 1 ν.2971, το οποίο ισχύει από
την 19.1.2002 και εφαρμόζεται και στις
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που δεν είχαν συντελεστεί μέχρι τότε (άρθρο 37 εδ.
α΄ του νόμου αυτού), ότι είναι μαχητό και
κρίνεται με την κήρυξη της απαλλοτριώσεως από το αρμόδιο για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημιώσεως Εφετείο κατά
την ειδική διαδικασία του άρθρου τούτου.
Ειδικότερα, με την παράγραφο 2
του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι ο εικαζόμενος ιδιοκτήτης ή αξιών δικαιώματα
επί του απαλλοτριωμένου, εφόσον θεωρεί ότι δεν υφίσταται το τεκμήριο της
ωφέλειας, μπορεί με αίτηση του να ζητήσει από το φορέα του έργου, τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα κηρύξεως της απαλλοτριώσεως. Η υποβολή
της αιτήσεως δεν αναστέλλει τις διαδικασίες της απαλλοτριώσεως.
Περαιτέρω, στην παράγραφο 3
ορίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της αποφάσεως
περί προσωρινού ή απευθείας οριστικού
προσδιορισμού της αποζημιώσεως και
παραπέμπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας προς εξέταση σε τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από ένα μηχανικό του
αρμόδιου από το σκοπό της απαλλοτριώσεως φορέα, ως Πρόεδρο, έναν υπάλληλο της Κτηματικής υπηρεσίας του νομού στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούμενη έκταση ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτής και έναν εμπειρογνώμονα οριζόμενο με αναπληρωτή
,σύμφωνα με το άρθρο 372 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με απλή πράξη, της οποίας αντίγραφο αποστέλλεται
στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Τα λοιπά
μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές
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τους ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου για την κήρυξη της απαλλοτριώσεως
φορέα. Το έργο της Επιτροπής προβλέπεται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την οποία συγκαλείται αυτή και από τον Πρόεδρο και μετά
από αυτοψία και έλεγχο των στοιχείων
προβαίνει το αργότερο εντός τριών (3)
μηνών στη σύνταξη εκθέσεως σχετικά
με την ωφέλεια ή μη του ακινήτου λόγω
του έργου, αιτιολογώντας πλήρως τους
λόγους και συνδέοντας τους ιδίως με τη
δυνατότητα προσβάσεως του ακινήτου
στο έργο ή τα έργα που περιλαμβάνονται στη ζώνη απαλλοτριώσεως, τη δημιουργία επιπτώσεων στις χρήσεις του ακινήτου και την κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του.
Τέλος, στην παράγραφο 6 του
ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η αίτηση του
ιδιώτη μαζί με την έκθεση της Επιτροπής και τα στοιχεία της απαλλοτριώσεως
αποστέλλονται από την αρχή που κήρυξε
την αναγκαστική απαλλοτρίωση στο κατά
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
δικαστήριο, ο Πρόεδρος του οποίου ορίζει δικάσιμο στις προθεσμίες που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, το δε δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα που προσήχθησαν από τους
διαδίκους γενικά, οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση μέσα σε 30 ημέρες από
την τελευταία συζήτηση της υποθέσεως.
Από τις διατάξεις αυτές καθίσταται προφανές ότι η έκθεση της Επιτροπής ως προς την ωφέλεια ή μη του ακινήτου από την εκτέλεση του έργου, για
το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση,
εκτιμάται μεν ελεύθερα μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα, πλην όμως αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για το σχηματισμό της κρίσεως του δικαστηρίου, με
αποτέλεσμα η παράλειψη της Επιτροπής να τοποθετηθεί στα ζητήματα που
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ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 33
ν.2971/2001 εμποδίζει το δικαστήριο να
αποφανθεί για την άρση ή μη του τεκμηρίου της ωφέλειας και την αντίστοιχη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα. Η
άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός
ότι, ενώ στο άρθρο 15§4 του Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, που κυρώθηκε με το ν. 2882/2001,
προβλέπεται ότι, εάν δεν συντάχθηκε για
οποιοδήποτε λόγο, μέσα σε σαράντα
τουλάχιστον ημέρες από την υποβολή
της αιτήσεως, η έκθεση της Επιτροπής
για την ιδιαίτερη αποζημίωση του απομένοντος εκτός απαλλοτριώσεως ακινήτου, ο Πρόεδρος αυτής υποχρεούται να
χορηγεί σχετική βεβαίωση σε κάθε ενδιαφερόμενο, η βεβαίωση δε αυτή καθιστά παραδεκτό το αίτημα του ιδιοκτήτη για τον καθορισμό από το δικαστήριο
ιδιαίτερης αποζημιώσεως των τμημά-

των του που απομένουν εκτός απαλλοτριώσεως, αντιθέτως στο άρθρο 33 του
ν. 2971/2001 δεν περιλήφθηκε ανάλογη
ρύθμιση με αυτήν του άρθρου 15 §4 ΚΑΑ.Α.(Εφ.Αθ 477/2004 ΕλλΔνη 46, 508).
Αφού, λοιπόν οι αιτούντες (Ι.Π.
κλπ) με την από 22-7-2008 αίτηση τους
ισχυρίζονται, ως ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες, ότι δεν υφίσταται το τεκμήριο της ωφέλειας και ζητούν τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα ώστε
να αποζημιωθεί ολόκληρη η απαλλοτριούμενη έκταση, χωρίς όμως να επικαλούνται αλλά ούτε και να προσκομίζουν έκθεση της παραπάνω Επιτροπής
ως προς την ωφέλεια ή μη του ακινήτου
από την εκτέλεση του έργου, για το οποίο
κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση πρέπει η αίτηση τους να απορριφθεί ως απαράδεκτη σύμφωνα με όσα προεξετέθηκαν.

253/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Κότσιφας, Κωνσταντίνος Ελ. Πετρόπουλος).
Οικοδομή με δύο ισόγεια διαμερίσματα με δύο ξεχωριστούς ιδιοκτήτες (αδελφούς) με
σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ο ένας, με παράνομη άδεια, ανήγειρε δεύτερο όροφο πάνω από το διαμέρισμα του που αντί για ταράτσα κατασκεύασε κεραμοσκεπή
στέγη. Στην πράξη της οριζόντιας ιδιοκτησίας δεν υπάρχει κανονισμός της οικοδομής
ούτε καθορίζονται τα κοινόχρηστα μέρη. Συνεπώς, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
των δύο συνιδιοκτητών, ως μόνων αναγκαστικών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων κατ’ ανάλογη μερίδα επί των κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της καθώς και ποιά συγκεκριμένα είναι αυτά, καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων του ν.3741/1929 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1002 και 1117 ΑΚ. Άρα το δώμα-ταράτσα, το
κλιμακοστάσιο και η αυλή της οικοδομής αποτελούν κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής επί των οποίων η ιδιοκτησία είναι αδιαίρετη γιατί χρησιμεύει προς κοινή χρήση.
Προσβολή του δικαιώματος χρήσης στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσα, κλιμακοστάσιο κ.λ.π.). Δικαιώματα του προσβληθέντος. Δικαίωμα υψούν εφόσον επιτρέπεται από τους πολεοδομικούς νόμους είναι διάφορο από το δικαίωμα χρήσης του δώματος. Το νέο δώμα καθίσταται κοινόχρηστο και κοινόκτητο πράγμα και καθένας από
τους συνιδιοκτήτες έχει δικαίωμα χρήσεως. Περιστατικά.
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Αποδεικνύονται τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα είναι αποκλειστική κυρία του υπό στοιχεία
Α1 διαμερίσματος, εμβαδού 95,77 τετραγωνικών μέτρων του ισογείου ορόφου
μίας διώροφης οικοδομής, που βρίσκεται
επί της οδού Αρτεμησίου αριθμός 42 στην
περιοχή Κάτω Συχαινών Πατρών. Ο εναγόμενος είναι ιδιοκτήτης του υπό στοιχεία
Α2 διαμερίσματος του ισογείου, επιφάνειας 117 τετραγωνικών μέτρων, καθώς επίσης και του πρώτου ορόφου επιφάνειας
217.45 τετραγωνικών μέτρων της ως άνω
οικοδομής. Η οικοδομή αυτή έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου επιφάνειας 462 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είχε αποκτήσει λόγω αγοράς κατά το έτος 1950 η μητέρα των διαδίκων Α.Σ.-Α.
Η οικοδομή αυτή έχει υπαχθεί νομότυπα στις διατάξεις περί οριζόντιας ιδιοκτησίας του ν. 3741/1929 και των άρθρων 4681/04.07.1979 συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Πατρών
Β.Β-Α, που έχει μεταγραφεί νόμιμα.
Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρόνο
σύστασης της οροφοκτησίας, δεν είχε
ακόμη ανεγερθεί η ανωτέρω οικοδομή,
αλλά είχε μόνο αποπερατωθεί το ανωτέρω υπό στοιχεία Α1 διαμέρισμα ,το οποίο
κατά την ίδια ημέρα σύστασης της οροφοκτησίας μεταβιβάστηκε λόγω προίκας στην ενάγουσα από τους γονείς της
με προικολήπτη το σύζυγο της Λ.Λ, δυνάμει του νομίμως μεταγεγραμένου με
αριθμό 4682/04.07.1979 συμβολαίου
προικός της προαναφερομένης συμβολαιογράφου, και στο οποίο κατοικεί από
τότε η ενάγουσα με την οικογένεια της.
Στην προαναφερόμενη πράξη σύστασης
της οροφοκτησίας, περιγράφονται η υφισταμένη κατά το χρόνο σύνταξης αυτής
της πράξης υπό στοιχείο Α1 αυτοτελής
οριζόντια ιδιοκτησία καθώς επίσης και οι
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μέλλουσες να κατασκευασθούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Ωστόσο, στην εν λόγω πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας δεν περιλαμβάνεται κανονισμός της επίμαχης οικοδομής, ούτε αναφέρονται τα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη αυτής. Επομένως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
των διαδίκων, ως μόνων ιδιοκτητών των
οριζόντιων ιδιοκτησιών της εν λόγω οικοδομής και συνακόλουθα ως μόνων αναγκαστικών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων κατ’
ανάλογη μερίδα επί των κοινόκτητων και
κοινόχρηστων μερών αυτής, καθώς και
ποια συγκεκριμένα είναι τα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της, καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων του
ν. 3741/1929 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ
Συνεπώς, το δώμα-ταράτσα, το
κλιμακοστάσιο και η αυλή της επίμαχης
οικοδομής αποτελούν κοινόχρηστα μέρη
της, επί των οποίων η ιδιοκτησία είναι
αδιαίρετη διότι χρησιμεύει προς κοινή
χρήση όλων των ιδιοκτητών.
Εξάλλου, δυνάμει του με αριθ.
5131/20.03.1995 συμβολαίου γονικής
παροχής της συμβολαιογράφου Πατρών
Π.Κ.Α, που μεταγράφηκε νόμιμα, η προαναφερόμενη μητέρα των διαδίκων, μεταβίβασε στον εναγόμενο την ψιλή κυριότητα των 100/1000 αδιαίρετα του οικοπέδου, που αντιστοιχούν στον μέλλοντα
να ανεγερθεί δεύτερο όροφο με την άσκηση του δικαιώματος επέκτασης της οικοδομής προς τα άνω με την προσθήκη επί
του δώματος (ταράτσας) νέου ορόφου (δικαίωμα υψούν), ενώ η ίδια παρακράτησε
το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας.
Στη συνέχεια δε, δυνάμει με αριθ.
7946/07.03.2001 συμβολαίου της ιδίας ως
άνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα, η μητέρα των διαδίκων παραιτήθηκε μονομερώς του δικαιώματος επι-
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καρπίας, που είχε συσταθεί με το προαναφερόμενο συμβόλαιο, και κατόπιν αυτού ο εναγόμενος κατέστη πλήρης κύριος
του δικαιώματος υψούν δευτέρου ορόφου.
Περαιτέρω, μέχρι το έτος 2001,
οπότε ο εναγόμενος, προβαίνοντας στην
αξιοποίηση του προαναφερομένου δικαιώματος του, ανήγειρε δεύτερο όροφο
κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα, οι διάδικοι
και τα μέλη των οικογενειών τους, που κατοικούν μαζί τους στην επίδικη οικοδομή, έκαναν απόλυτη χρήση της ταράτσας
του πρώτου ορόφου, όπως είχαν δικαίωμα λόγω της ιδιότητας της ως κοινόχρηστης και λόγω της αναγκαστικής εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας τους επ’ αυτής. Συγκεκριμένα, η ταράτσα του πρώτου ορόφου ήταν κατασκευασμένη από επίπεδη
πλάκα., χρησιμοποιείτο από τους διαδίκους ως χώρος που άπλωναν τα ρούχα
τους, είχαν τοποθετήσει διάφορα απαραίτητα αντικείμενα κυριότητας τους και
δη ντεπόζιτο νερού, στο οποίο υπήρχαν
αποθέματα νερού για την περίπτωση διακοπής παροχής του νερού στην περιοχή
τους από την αρμόδια υπηρεσία, κεραίες
τηλεόρασης και ηλιακούς θερμοσυσσωρευτές, ενώ ταυτοχρόνως κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών την αξιοποιούσαν ως χώρο αναψυχής και ανάπαυσης
με την τοποθέτηση τραπεζιών και καρεκλών. Η πρόσβαση στην κοινόχρηστη ταράτσα, επιτυγχανόταν μέσω της κοινόκτητης κλίμακας της οικοδομής, η οποία είχε
ύψος οκτώ και μισού μέτρων περίπου με
αφετηρία από τον κοινόχρηστο διάδρομο της εισόδου του ισογείου και κατάληξη στην ταράτσα του πρώτου ορόφου.
Όμως, ο εναγόμενος περί το τέλος του
έτους 2000 έκανε χρήση του δικαιώματος
του για επέκταση της οικοδομής προς τα
άνω, με την ανέγερση δεύτερου ορόφου
και δυνάμει της με αριθ. 799/24.10.2000
οικοδομικής άδειας, που εκδόθηκε από
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την αρμόδια διεύθυνση κατασκεύασε
το δεύτερο όροφο της επίμαχης οικοδομής. Με τον τρόπο αυτό, το κοινόχρηστο δώμα, ήτοι η ταράτσα, μεταφέρθηκε πλέον στη στέγη αυτού του δεύτερου
ορόφου, έχοντας ως προορισμό όλες τις
προαναφερόμενες χρήσεις από τους αναγκαστικούς συγκυρίους της- διαδίκους
(βλ.Α.Π. 482/1998 Ελλ.Δνη 39.1606, Α.Π.
919/1992 ΕΔΠ 1993, 1660).
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το Καλοκαίρι του έτους 2003 ο εναγόμενος τοποθέτησε επί του κοινόχρηστου δώματος του δεύτερου ορόφου, που είχε επικάλυψη πλάκας, κεραμίδια, αντικαθιστώντας αυτήν την ταράτσα –στέγη της οικοδομής από πλακοσκεπή σε κεραμοσκεπή, εκτός από ένα τμήμα της εμβαδού
έξι τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο από
το έτος 2001 η ενάγουσα, είχε δικαίωμα
για απόλυτη και ακώλυτη χρήση της και
αφού είχε το δικαίωμα αυτό, είχε τοποθετήσει την κεραία της τηλεόρασης της,
ένα ντεπόζιτο νερού για την υδροδότηση
του διαμερίσματος της σε περίπτωση διακοπής του νερού διαρκούς ροής και ένα
ηλιακό θερμοσυσσωρευτή με δύο ηλιακές
πλάκες για την εξυπηρέτηση του διαμερίσματος της με ζεστό νερό. Με τον τρόπο
αυτό, η υπάρχουσα επί σειρά ετών κατάσταση στον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας άλλαξε καθόσον έπαψε να είναι επίπεδη, αλλά καλύφθηκε από κεραμίδια με
επικλινή τοποθέτηση.
Παράλληλα, ο εναγόμενος διαμόρφωσε το κλιμακοστάσιο κατά τρόπο ώστε αυτό να οδηγεί και να καταλήγει αποκλειστικά στο δικό του διαμέρισμα
του δευτέρου ορόφου και όχι στην κατά τα
ανωτέρω κατασκευασθείσα ταράτσα του
εν λόγω ορόφου. Αυτό δε πραγματοποίησε με την κατασκευή τοιχοποιίας γύρω
από το πλατύσκαλο του ιδίου ορόφου.
Επίσης, προκειμένου να εξασφα-
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λίσει την πρόσβαση του ιδίου και μόνον
στην έτσι διαμορφωθείσα ταράτσα, η
οποία αποτελείται από την κεραμοσκεπή και από μια εξέδρα έξι τετραγωνικών
μέτρων, ο εναγόμενος προέβη στην κατασκευή μίας εξωτερικής μεταλλικής ελικοειδούς σχήματος σκάλας που ξεκινά
από την άκρη ενός μπαλκονιού του δεύτερου ορόφου ιδιοκτησίας του και καταλήγει στην προαναφερομένη εξέδρα. Η
σκάλα δε αυτή στηρίζεται στη εξωτερική
πλευρά του τοίχου του δευτέρου ορόφου
με λεπτές μεταλλικές ράβδους.
Ακολούθως, κατά το μήνα Αύγουστο του έτους 2003 ο εναγόμενος, παράνομα και αυθαίρετα, απομάκρυνε από το
προαναφερόμενο τμήμα των έξι τετραγωνικών μέτρων της στέγης, τα ανωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα κυριότητας της ενάγουσας και συγκεκριμένα τον
ηλιακό θερμοσυσσωρευτή με τις δύο ηλιακές πλάκες και το ντεπόζιτο του νερού,
τα οποία εναπόθεσε στην αυλή της επίμαχης οικοδομής.
Στη συνέχεια, κατά τις αρχές του
μήνα Οκτωβρίου του ίδιου έτους απομάκρυνε και την κεραία της τηλεόρασης της
ενάγουσας, την οποία εν τω μεταξύ επανατοποθέτησε στον εν λόγω χώρο. Εξαιτίας της μονομερούς από μέρους του εναγομένου κατάργησης της κοινόχρηστης
ταράτσας και των επί σειρά ετών χρήσεων αυτής, ελλείψει χώρου επ’αυτής λόγω
κεραμοσκεπής για άπλωμα ρούχων, ο
εναγόμενος τοποθέτησε στα κιγκλιδώματα των μπαλκονιών του πρώτου και
δευτέρου ορόφου ιδιοκτησίας του απλώστρες, οι οποίες εξέχουν από αυτά και οι
οποίες, όταν υπάρχουν απλωμένα ρούχα δεν δημιουργούν καλή εικόνα της οικοδομής και συγχρόνως ρέουν νερά στο
διαμέρισμα του ισογείου της ενάγουσας.
Ας σημειωθεί ότι ο δεύτερος όροφος που κατασκευάσθηκε από τον εναγό-

627

μενο, χαρακτηρίσθηκε από την αρμόδια
Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Αχαΐας ως αυθαίρετος, και
ακολούθως δυνάμει σχετικού δημόσιου εγγράφου του τμήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών της προαναφερόμενης υπηρεσίας ανακλήθηκε η με αριθ. 799/2000
άδεια οικοδομής με βάση την οποία είχε
οικοδομηθεί ο εν λόγω όροφος.
Με τις προαναφερόμενες πράξεις
και ενέργειες του, ο εναγόμενος πρόσβαλε το δικαίωμα της ενάγουσας για ελεύθερη, ακώλυτη και απόλυτη χρήση των
κοινόχρηστων χώρων της ταράτσας και
του κλιμακοστάσιου, το οποίο απορρέει
από την αναγκαστική συγκυριότητα των
διαδίκων επ’ αυτών. Ειδικότερα, με την
μετατροπή της επίπεδης ταράτσας σε κεραμοσκεπή, αυτή (η ταράτσα) έχασε την
χρηστικότητα που είχε από το έτος 1979,
οπότε και συστάθηκε η οριζόντια ιδιοκτησία. Η ενάγουσα εξαιτίας της ενέργειας
του εναγομένου να προβεί στην επίμαχη διαμόρφωση της, αδυνατεί πλέον να
τη χρησιμοποιήσει για το άπλωμα των
ρούχων της, για την τοποθέτηση ντεπόζιτου νερού και ηλιακού θερμοσυσσωρευτή για τη διάθεση ζεστού νερού.
Τα τελευταία δύο αντικείμενα, που
επί σειρά ετών ήσαν τοποθετημένα στην
επίπεδη ταράτσα, είναι αναγκαία για το
διαμέρισμα της, αφενός μεν για την αντιμετώπιση περιπτώσεων διακοπής της
παροχής νερού από το δίκτυο της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης Πατρών, οι
οποίες σημειώνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αφετέρου δε για την εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους για τη χρήση
ζεστού νερού. Ας σημειωθεί ότι ο ίδιος ο
εναγόμενος στη μικρή εξέδρα εμβαδού
έξι τετραγωνικών μέτρων, την οποία δεν
έχει καλύψει με κεραμίδια και στην οποία
ανεβαίνει με την προαναφερόμενη μικρή
μεταλλική σκάλα από το δεύτερο όροφο
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διατηρεί αυτού του είδους αντικείμενα.
Επίσης, η διαμόρφωση του κλιμακοστασίου κατά τρόπο ώστε αυτό να καταλήγει στο δεύτερο όροφο και όχι στην
ταράτσα που βρίσκεται πάνω από αυτόν, όχι μόνον εμποδίζει, αλλά αποκλείει την πρόσβαση της ενάγουσας στους
κοινόχρηστους αυτούς χώρους.
Επομένως, η τοποθέτηση επί της
ταράτσας σκεπής από κεραμίδια μετέβαλε πλήρως τον κατά τα ανωτέρω συνήθη προορισμό της, ενώ ταυτοχρόνως
πραγματοποιήθηκε χωρίς κοινή απόφαση των διαδίκων και χωρίς την απαραίτητη συναίνεση της ενάγουσας, ως συγκυρίας αυτής και άλλαξε την εμφάνιση και
εξωτερική όψη της οικοδομής, οι οποίες, εμπεριέχονται στην έννοια της απόλυτης χρήσης από μέρους των συνιδιοκτητών (Α.Π. 185/2003 Ελλ.Δνη 44.778,
Α.Π. 1349/1990 Ελλ.Δνη 33.325, Εφ.Αθ.
3472/1994 ΕΔΠ 1995, 51). Ο εναγόμενος,
όπως προαναφέρθηκε, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του άφησε κενή μία επιφάνεια έξι τετραγωνικών μέτρων. Αυτή η
ενέργεια του, όμως, ακριβώς καταδεικνύει
τη χρησιμότητα και τον προορισμό του δώματος με τη μορφή που είχε πριν από την
τοποθέτηση της σκεπής από κεραμίδια.
Συγχρόνως, όμως, η ύπαρξη αυτού του μικρού γεμάτου με αντικείμενα
χώρου, ή ύπαρξη της μικρής εξωτερικής
μεταλλικής σκάλας για την πρόσβαση του
ιδίου σε αυτόν το χώρο και την ταράτσα,
οι κρεμασμένες επί των κιγκλιδωμάτων
απλώστρες και η καινούρια κεραμοσκεπή
σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους ορόφους της οικοδομής, οι οποίοι είναι παλαιότεροι, δημιουργούν μία ανομοιογενή
εικόνα και μια εξωτερική όψη της οικοδομής, η οποία στερείται αρμονίας.
Με βάση, επομένως, τα κριτήρια
του λειτουργικού προορισμού της ταράτσας και του κλιμακοστασίου, της εξωτε-
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ρικής όψης της επίμαχης οικοδομής και
της απώλειας και του αποκλεισμού πρόσβασης της ενάγουσας στους εν λόγω
κοινόχρηστους χώρους, προκύπτει ότι
προσβλήθηκε το δικαίωμα της τελευταίας για χρήση αυτών των χώρων από τις
ενέργειες, τις κατασκευές και τις μεταβολές, στις οποίες προέβη ο εναγόμενος.
Και αυτό, γιατί οι εν λόγω χώροι
είναι κοινόχρηστοι και ανήκουν σε όλους
τους ιδιοκτήτες των αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών, χωρίς να έχει παραχωρηθεί η αποκλειστική χρήση του δώματος του κλιμακοστασίου της πολυκατοικίας στον εναγόμενο.
Αντιθέτως, στον τελευταίο είχε παραχωρηθεί, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, το
δικαίωμα ανέγερσης επί του δώματος νέου
ορόφου (δικαίωμα υψούν), εφόσον αυτή η
ανέγερση ήθελε επιτραπεί από τους πολεοδομικούς νόμους. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα της επέκτασης της οικοδομής με
την προσθήκη νέων ορόφων είναι διάφορο από το δικαίωμα χρήσης του δώματος.
Δηλαδή, μετά την πραγματοποίηση της ανέγερσης του νέου ορόφου
πάνω στο ήδη υφιστάμενο δώμα αυτό
μεν παύει να υφίσταται ως κοινόχρηστο
πράγμα, εφόσον αποτελεί το δάπεδο της
διηρημένης ιδιοκτησίας που δημιουργείται, επί της οποίας ο έχων το δικαίωμα
επέκτασης της οικοδομής αποκτά αποκλειστική κυριότητα, το νέο όμως δώμα
που θα δημιουργηθεί μετά την ανέγερση
του ορόφου ή των ορόφων πάνω από το
αρχικό υφιστάμενο δώμα, αποτελεί κοινόχρηστο και κοινόκτητο πράγμα και ο
καθένας από τους συνιδιοκτήτες δικαιούται να προβαίνει σε απόλυτη χρήση
αυτού και να ενεργεί στα κοινόχρηστα
πράγματα που θα προκύψουν, μετά από
την επέκταση της οικοδομής, επισκευές, προσθήκες, μεταβολές και ανανεώσεις αυτών, υπό τους όρους όμως που
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τίθενται στις διατάξεις του ν.3741/1929
(βλ.Α.Π. 482/1998 Ελλ.Δνη 39.1606,
Α.Π. 919/1992 ΕΔΠ 1993, 166).
Επομένως, ο εναγόμενος δεν είχε
δικαίωμα, μετά την επέκταση της οικοδομής προς τα πάνω και την ανέγερση του
δευτέρου ορόφου να εμποδίσει την ενάγουσα από τη χρήση της κοινόχρηστης
ταράτσας, που δημιουργήθηκε μετά την
προσθήκη του νέου ορόφου, δια του αποκλεισμού της προσπέλασης αυτής στην
τελευταία, λόγω κατάργησης από ορισμένου ορόφου και πάνω του αρχικά προβλεπομένου από την πράξη της οροφοκτησίας κλιμακοστασίου, το οποίο προοριζόταν
να καταλήγει στην κοινόχρηστη ταράτσα.
Με βάση τα ανωτέρω, ο εναγόμενος με όλες τις προαναφερόμενες ενέργειες του προσβάλλει το δικαίωμα σύγ-

χρησης της ενάγουσας στα κοινόχρηστα
μέρη της οικοδομής, καθώς αυτές οι ενέργειες βρίσκονται σε αντίθεση με το νόμο
και την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που διέπει την επίδικη οικοδομή.
Επίσης αποδείχθηκε, ότι στην κοινόχρηστη αυλή και δη στην ανατολική και
δυτική πλευρά του οικοπέδου, όπου έχει
κτισθεί η επίμαχη οικοδομή, η ενάγουσα
διατηρεί καλλωπιστικά φυτά και δένδρα,
που υφίστανται ήδη επί σειρά ετών. Επί
δε της ανατολικής πλευράς της αυλής υφίσταται ένα τμήμα της το οποίο έχει πλακοστρωθεί και καλυφθεί με τέντα. Ενόψει, δε, της μη εμπόδισης του εναγομένου από την ελεύθερη και απόλυτη σύγχρηση αυτών των μερών, αναγνωρίσθηκε
με την εκκαλουμένη το δικαίωμα της ενάγουσας για τη διατήρηση τους.

395/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια,
Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ευάγγελος Ματσούκης, Ξενοφών Νικολάου).
Οριζόντια ιδιοκτησία. Ο προσδιορισμός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών της
πολυκατοικίας γίνεται είτε με τη συστατική δικαιοπραξία της οροφοκτησίας με σύμφωνη απόφαση όλων των οροφοκτητών (με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή).
Αν δεν γίνει έτσι ο προσδιορισμός τότε ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ και διατάξεις του ν.3741/1929. Οποιοδήποτε μέρος του όλου ακινήτου που δεν ορίστηκε ή δεν ορίστηκε έγκαιρα, με το συστατικό
της οροφοκτησίας τίτλο, ότι αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής κυριότητας κάποιου
συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως από το νόμο στα αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας. Σε περίπτωση αμφιβολίας το μέρος του ακινήτου, για το οποίο δεν ορίστηκε έγκαιρα και ρητά ότι αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής κυριότητας κάποιου συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως, από το νόμο στα αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας και θεωρείται κοινόκτητο και κοινόχρηστο μέρος του ακινήτου. Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ, 2
παρ.1, 4 παρ.1, 5, 7 παρ.1, και 13 του Ν.
3741/1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ και

μετά την εισαγωγή του ΑΚ με το άρθρο
54 του ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι επί οριζόντιας ιδιοκτησίας ιδρύεται κυρίως μεν
χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδομής
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ή διαμέρισμα ορόφου, παρεπομένως δε
και αναγκαστική συγκυριότητα, που αποκτάται αυτοδικαίως, κατ’ ανάλογη μερίδα,
στα μέρη του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή απ’ όλους τους οροφοκτήτες χρήση.
Μεταξύ των μερών αυτών περιλαμβάνονται, κατά ενδεικτική στις διατάξεις αυτές απαρίθμηση, το έδαφος, τα
θεμέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, οι καπνοδόχοι, οι αυλές, τα φρεάτια ανελκυστήρων, οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, το ηλιακωτό δώμα.
Ο προσδιορισμός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων αυτών μερών, γίνεται, είτε με τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία, είτε με ιδιαίτερες
συμφωνίες μεταξύ όλων των οροφοκτητών, κατά τα άρθρα 4 παρ.1, 5 και 13
του Ν.3741/1929, δηλαδή με σύμφωνη απόφαση τους, που πρέπει να καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μεταγραφεί. Αν τούτο δεν γίνει, αν δηλαδή δεν ορίζεται τίποτα από
την ως άνω δικαιοπραξία ούτε με ιδιαίτερες συμφωνίες, τότε ισχύει ο προσδιορισμός, που προβλέπεται από τις ως
άνω διατάξεις (βλ. και ΑΠ 1658/2007,
ΑΠ 1610/2007 Δημοσίευση «ΝΟΜΟΣ»,
ΕφΑθ 736/2007 ΕΦΑΚ 2008-423, ΕφΑθ
10071/2005 ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 2006-246).
Στην τελευταία περίπτωση, κριτήριο για το χαρακτηρισμό πράγματος
ως κοινόκτητου και κοινόχρηστου, είναι
ο κατά τη φύση του προορισμός για την
εξυπηρέτηση των συνιδιοκτητών με την
κοινή από αυτούς χρήση του. Δεδομένου δε, ότι η θεσπιζόμενη με τα άρθρα
1002 ΑΚ και 1 του Ν.3741/1929 αποκλειστική (χωριστή) κυριότητα επί ορόφου ή
τμήματος ορόφου αποτελεί την εξαίρεση
του κανόνα superficies solo credit που
έχει περιληφθεί στο άρθρο 1001 εδ.α του
ΑΚ, οποιοδήποτε μέρος του όλου ακι-
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νήτου που δεν ορίστηκε ή δεν ορίστηκε
έγκαιρα, με το συστατικό της οροφοκτησίας τίτλο ότι αποτελεί αντικείμενο της
αποκλειστικής κυριότητας κάποιου συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως από
το νόμο, κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω
κανόνα, στα αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας επί του εδάφους και
θεωρείται κοινόκτητο και κοινόχρηστο
μέρος του ακινήτου (βλ. ΟλΑΠ 23/2000
ΝοΒ 2001-604).
….. Περαιτέρω από τα ίδια πιο
πάνω αποδεικτικά μέσα αποδείχτηκαν τα
πιο κάτω: Μεταξύ των κοινόκτητων και
κοινόχρηστων μερών της επίδικης οικοδομής περιλαμβάνονται, πλην του εδάφους, των θεμελίων και των πρωτοτοίχων, για τα οποία ας σημειωθεί οι διάδικοι δεν ερίζουν, και τα πιο κάτω μέρη :
α) η εξώθυρα και ο χώρος εισόδου προς
τους άνω ορόφους και το δώμα, διαστάσεων 9,45 Χ 2,35 μέτρων περίπου.
Ο χώρος αυτός έχει πρόσοψη επί
της πλατείας Τριών Συμμάχων. β) Το κλικακοστάσιο της οικοδομής που αρχίζει
από την ανωτέρω είσοδο και καταλήγει
στο δώμα και γ)το δώμα της οικοδομής,
άνωθεν του δευτέρου ορόφου) που αποτελείται εν μέρει από το ηλιακωτό δώμα
και εν μέρει από βοηθητικό κτίσμα που
φέρει κεραμοσκεπή στέγη.
Και είναι μεν αλήθεια ότι η αναφερόμενη πιο πάνω απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία καθορίστηκαν τα ποσοστά που αναλογούν
στην καθεμιά από τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, δεν προσδιόρισε συγχρόνως και
τα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της
οικοδομής, ούτε προσδιορίστηκαν αυτά,
κατά τα άρθρα 4 παρ.1, 5 και 13 του
Ν.3741/1929, δηλαδή με σύμφωνη απόφαση των συνιδιοκτητών, καταρτισμένη
με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγεγραμμένη, πλην όμως το Δικαστήριο
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οδηγήθηκε στην κρίση ότι και τα ως άνω
μέρη είναι κοινόκτητα και κοινόχρηστα,
λαμβάνοντας υπόψη τον κατά τη φύση
προορισμό των ως άνω μερών, για την
εξυπηρέτηση των συνιδιοκτητών με την
κοινή από αυτούς χρήση τους.
Ειδικότερα αφενός μεν τα ως άνω
μέρη δεν αναφέρονται ειδικά σε κανένα
από τα συμβόλαια κτήσεως των ιδιοκτησιών των διαδίκων και αφετέρου εξυπηρετούν την κοινή χρήση, ήτοι την πρόσβαση τόσο στους δύο πιο πάνω από
το ισόγειο ορόφους, όσο και στο δώμα,
το οποίο είναι κοινόχρηστο. Η κοινή χρήση του τελευταίου αποδεικνύεται σαφώς
και από το γεγονός ότι στο ηλιακωτό μέρος αυτού υπάρχουν τοποθετημένα ντεπόζιτα νερού, μέσω των οποίων, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του
1980, υδρεύονταν τα καταστήματα του
ισογείου.
Επίσης υπάρχουν κεραίες τηλεόρασης που εξυπηρετούν τα ίδια καταστήματα. Ακόμη το βοηθητικό κεραμοσκεπές κτίσμα χρησιμοποιείτο ως αποθηκευτικός χώρος τόσο από το μισθωτή
και ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, όσο και
από τους μισθωτές και ιδιοκτήτες των
καταστημάτων.
Από τα πιο πάνω είναι φανερό ότι
τόσο ο χώρος εισόδου, όσο και το κλιμακοστάσιο χρησιμοποιούνταν ανέκαθεν, όχι μόνο ως χώροι εξυπηρέτησης
των δύο πάνω από το ισόγειο ορόφων,
αλλά και ως μέσο πρόσβασης προς το
κοινόχρηστο δώμα. Άλλωστε, κατά τα
αναφερόμενα και πιο πάνω στη νομική σκέψη, η αποκλειστική (χωριστή κυριότητα επί ορόφου ή τμήματος ορόφου αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα
superficies solo credit. Σε περίπτωση
αμφιβολίας το μέρος του ακινήτου, για
το οποίο δεν ορίστηκε έγκυρα και ρητά
ότι αποτελεί αντικείμενο της αποκλει-
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στικής κυριότητας κάποιου συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως από το νόμο,
κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω κανόνα, στο
αντικείμενο της αναγκαστικής συγκυριότητας και θεωρείται κοινόκτητο και κοινόχρηστο μέρος του ακινήτου (βλ.ΟλΑΠ
23/2000 οπ.αν.).
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι
αντίθετα με τα υποστηριζόμενα από τους
εκκαλούντες στον πρώτο λόγo έφεσης,
δεν μπορεί να εξαχθεί αντίθετο συμπέρασμα από την περικοπή της προαναφερόμενης υπ’ αριθ. 38/1977 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου ,σύμφωνα
με την οποία ο χώρος εισόδου που βρίσκεται στο ισόγειο δεν περιλαμβάνεται
στους τίτλους μεταβιβάσεως των καταστημάτων του ισογείου, αλλά διατηρήθηκε ως «χώρος εξυπηρετήσεως των δύο
ορόφων, οι οποίοι δεν είχαν, ούτε απέκτησαν έκτοτε άλλην διέξοδον επικοινωνίας μετά του εδάφους».
Η έννοια της ως άνω περικοπής
είναι ότι ο εν λόγω χώρος δεν αποτελεί
αποκλειστική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών του ισογείου, παρόλο που βρίσκεται στο ισόγειο. Δεν έχει όμως την έννοια ότι αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών των δύο πάνω από
το ισόγειο ορόφων, στους τίτλους των
οποίων, ας σημειωθεί, επίσης δεν περιλαμβάνεται ρητώς..
Εξάλλου ο όρος που χρησιμοποιήθηκε από την ανωτέρω απόφαση είναι
«χώρος εξυπηρετήσεως» και όχι «χώρος αποκλειστικής κυριότητας». Επίσης
το γεγονός ότι η δαπάνη ηλεκτροφωτισμού της εισόδου και του κλιμακοστασίου βάρυνε τον επιχειρηματία που εκμεταλλευόταν το ξενοδοχείο δεν μπορεί να
κλονίσει την ανωτέρω πεποίθηση του Δικαστηρίου. Και τούτο γιατί είναι προφανές ότι ο ως άνω επιχειρηματίας πλήρωνε την ως άνω δαπάνη, γιατί έκανε πολύ
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συχνότερη (όχι όμως αποκλειστική) χρήση των ως άνω κοινών μερών από τους
ιδιοκτήτες ή μισθωτές ισογείου.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι
οι δύο ορίζοντες ιδιοκτησίες του ισογείου έχουν δικαίωμα επί του υψούν ανερ-

χόμενο στο 60% των μελλοντικών ορόφων και, κατά τα διδάγματα της κοινής
πείρας, οι έχοντες τέτοιο δικαίωμα είναι
αναγκαίο να έχουν πρόσβαση στο κοινόχρηστο δώμα, για να ασκήσουν το δικαίωμα τους αυτό.

627/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Κώστας Ελ. Πετρόπουλος, Ανδρέας Κότσιφας,
Ανδρέας Αγγελακόπουλος).
Οριζόντια ιδιοκτησία. Παραβάσεις πολεοδομίας στην οικοδομή από ιδιοκτήτες οριζόντιας ιδιοκτησίας. Αγωγή αποζημίωσης για μείωση της αξίας του άλλου δικαιοπαρόχου και υποχρέωση αποζημίωσης των άλλων συγκυριών λόγω αδικοπραξίας και ηθικής βλάβης. Περιστατικά.

Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η επίδικη διώροφη οικοδομή είναι κτισμένη επί οικοπέδου εκτάσεως 462 τ.μ., που βρίσκεται
στα Κάτω Συχαινά Πατρών εκτός σχεδίου πόλεως και εντός οικισμού επί της
οδού Αρτεμισίου αριθμός 42. Η οικοδομή αυτή έχει υπαχθεί στο καθεστώς της
οριζόντιας ιδιοκτησίας του Ν. 3741/1929
και των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ. με
τη νόμιμα μεταγραμμένη 4681/4.7.1979
πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Πατρών Β.Α
ενάγουσα έχει την κυριότητα μιας αυτοτελούς και διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου, εμβαδού 95,77 τ.μ. (υπό στοιχεία Α1) με το
αναλογούν σε αυτήν ποσοστό αναγκαστικής συγκυριότητας των 400/1000 εξ
αδιαιρέτου επί του εδάφους και των λοιπών κοινοχρήστων και κοινοκτήτων μερών του όλου οικοπέδου.
Ο πρώτος εναγόμενος (αδελφός
της ενάγουσας) έχει την πλήρη κυριότητα α) μιας αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτη-

σίας του πρώτου πάνω από το ισόγειο
ορόφου, εμβαδού 217,45 τ.μ., της ίδιας
παραπάνω οικοδομής με το αναλογούν
σε αυτήν ποσοστό αναγκαστικής συγκυριότητας των 400/1000 εξ αδιαιρέτου επί
του εδάφους και των λοιπών κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων του όλου
οικοπέδου και β) της αέρινης στήλης του
δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου
της ως άνω οικοδομής με το αναλογούν
σε αυτήν ποσοστό αναγκαστικής συγκυριότητας των 100/1000 εξ αδιαιρέτου επί
του εδάφους και των λοιπών κοινοχρήστων μερών του όλου οικοπέδου.
Ο πρώτος εναγόμενος είχε, δηλαδή, το δικαίωμα ανοικοδόμησης του
μέλλοντος να κατασκευασθεί πρώτου
και δεύτερου ορόφου, ήτοι τις αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες επί των ορόφων αυτών τελούσες υπό την αναβλητική αίρεση της ανοικοδόμησής τους, καθώς και τα (μη εξαρτώμενα από αίρεση)
ποσοστά συγκυριότητας των 400/1000
και 100/1000 αντίστοιχα εξ αδιαιρέτου
επί του εδάφους (οικοπέδου). Ο πρώ-
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τος και ο δεύτερος όροφος ανοικοδομήθηκαν στη συνέχεια από τον πρώτο εναγόμενο δυνάμει των οικοδομικών αδειών
1936/1983 και 799/2000 και, έτσι, πληρώθηκε η αναβλητική αίρεση και αμφότερες οι οριζόντιες ιδιοκτησίες αυτές κατέστησαν και αυτές πλήρεις και τελείες.
Επιπλέον, ο πρώτος εναγόμενος έχει κατά ψιλή κυριότητα την οριζόντια ιδιοκτησία του υπό Α-2 διαμερίσματος του ισογείου ορόφου, επιφανείας 117
τ.μ., της ως άνω οικοδομής με ποσοστό
αναγκαστικής συγκυριότητας 100/1000 εξ
αδιαιρέτου επί του εδάφους και των λοιπών κοινοχρήστων μερών του όλου οικοπέδου. Το μήνα Σεπτέμβριο του 2000
ο πρώτος εναγόμενος αποφάσισε να οικοδομήσει τον δεύτερο πάνω από το ισόγειο όροφο της ως άνω οικοδομής επί
της αέρινης τότε στήλης, στην οποία είχε
δικαίωμα ανοικοδόμησης-δικαίωμα του
«υψούν» (Κατά νομική ακριβολογία οριζόντια ιδιοκτησία υπό την αναβλητική αίρεση της κατασκευής του β’ ορόφου) δυνάμει των προαναφερόμενων συμβολαίων. Για το σκοπό αυτό ανέθεσε στη δεύτερη εναγόμενη πολιτικό μηχανικό τη μέριμνα για την έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας αλλά και την επίβλεψη τον έργου της ανέγερσης του δεύτερου ορόφου.
Σε εκτέλεση της εντολής αυτής η
δεύτερη εναγόμενη συνέταξε τοπογραφικό
διάγραμμα και σχέδια τομών και όψεων.
Σε αυτά η δεύτερη εναγόμενη πιστοποιεί
ψευδώς και εν γνώσει της αναληθείας πως
το εμβαδόν του προαναφερόμενου οικοπέδου, επί του οποίου κείται η ως άνω οικοδομή, είναι δήθεν 485,80 τ.μ., ενώ στην
πραγματικότητα είναι 462 τ.μ. και κυρίως
πως το ύψος της όλης οικοδομής ανέρχεται δήθεν σε 9-9,50 μ., ενώ στην πραγματικότητα ανέρχεται σε 11,30 μ.
Στη συνεχεία, στις 19.9.2000 η
δεύτερη εναγόμενη κατέθεσε τα παρα-
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πάνω ψευδή έγγραφα στη Διεύθυνση
Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και με αυτά πέτυχε να εξαπατήσει τους αρμόδιους υπαλλήλους της
υπηρεσίας αυτής, με αποτέλεσμα να εκδώσουν επ’ ονόματι του εντολέα της και
πρώτου εναγόμενου την 799/24.10.2000
άδεια οικοδομής προσθήκης καθ’ ύψος
β’ ορόφου και να βεβαιώσουν αναληθώς
και αγνοώντας την αναλήθεια στο δημόσιο έγγραφο αυτό ότι το ως άνω εμβαδόν του οικοπέδου των 485,80 τ.μ. και
κυρίως το ως άνω ύψος της όλης οικοδομής των 9-9,50 μ., με αποτέλεσμα να
επιτρέψουν την προσθήκη του δεύτερου
ορόφου στην ως άνω οικοδομή, γεγονός
που δεν θα συνέβαινε αν γνώριζαν την
πραγματική κατάσταση της οικοδομής.
Αντιθέτως, με τα αληθή πραγματικά περιστατικά και κυρίως με το αληθές ύψος της όλης οικοδομής των 11,30
μέτρων, δεν επιτρέπεται από τις ισχύουσες στην περιοχή του επίδικου ακινήτου
πολεοδομικές διατάξεις η ανοικοδόμηση του δεύτερου ορόφου, αφού μαζί με
αυτόν το όλο κτήριο υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των 9 μέτρων,
κάτι που γνώριζε η δεύτερη εναγόμενη.
Η τελευταία μάλιστα δήλωσε στην
από 27.11.2000 υπεύθυνη δήλωσή της
ψευδώς και εν γνώσει της αναληθείας πως
ο β’ όροφος που ανοικοδομήθηκε ήταν
σύμφωνος με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές που ίσχυαν στην περιοχή, ενώ
στην πραγματικότητα η προσθήκη του β’
ορόφου ήταν παράνομη, αφού με αυτήν
το ύψος της όλης οικοδομής των 11,30 μ.
υπερέβαινε το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
των 9 μ. Ο πρώτος εναγόμενος προκάλεσε με πρόθεση στη δεύτερη εναγόμενη
την απόφαση να τελέσει τις ως άνω άδικες πράξεις της και συγκεκριμένα με συνεχείς προτροπές, υποδείξεις και παραινέσεις την κατέπεισε να τελέσει τα (ποινι-
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κά και αστικά) αδικήματα της υφαρπαγής
ψευδούς βεβαιώσεως και της ψευδούς έγγραφης υπεύθυνης δηλώσεως.
Γνώριζε δε και ο πρώτος εναγόμενος την αναλήθεια των βεβαιούμενων
περιστατικών (έκτασης του οικοπέδου,
ύψους της όλης οικοδομής), το ότι η βεβαίωση γινόταν στο δημόσιο έγγραφο
της οικοδομικής άδειας, καθώς και την
ως άνω έννομη συνέπεια των ψευδώς
βεβαιούμενων περιστατικών (νομιμότητα της ανέγερσης τού β’ ορόφου), ήθελε δε και αυτός την εξαπάτηση των αρμοδίων υπαλλήλων της πολεοδομίας.
Στη συνέχεια ο πρώτος εναγόμενος ανήγειρε κατά τα έτη 2000-2003 τον
ως άνω δεύτερο όροφο και ανύψωσε την
όλη οικοδομή στα 11,30 μέτρα αντί των
επιτρεπόμενων 9 μέτρων. Η προαναφερόμενη 799/2410.2000 οικοδομική άδεια
προσθήκης καθ’ ύψος β΄ ορόφου κρίθηκε
στη συνέχεια παράνομη (αντικείμενη στις
πολεοδομικές διατάξεις) από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και ανακλήθηκε με την
11563/27.7.2005 νεότερη απόφασή της.
Περαιτέρω, ο πρώτος εναγόμενος
κατά το διάστημα των ετών 2001- 2003,
που κατασκεύαζε τον ως άνω δεύτερο
όροφο, ενεργώντας αυθαιρέτως και χωρίς
τη συναίνεση της οροφοκτήτριας και συνιδιοκτήτριας ενάγουσας α) κάλυψε την κοινόχρηστη στέγη (ταράτσα) της ως άνω οικοδομής με κεραμίδια και την κατέστησε
επικλινή, καταργώντας την επίπεδη - πλακοσκεπή μορφή της και τον προορισμό της
για τοποθέτηση κεραίας τηλεόρασης, ηλιακών θερμοσιφώνων κ.λ.π., αφήνοντας για
το σκοπό αυτό μόνον μία πολύ μικρή επίπεδη εξέδρα διαστάσεων μόλις 2 Χ 3 τ.μ.
και β) κατήργησε την απόληξη στη στέγη
του κοινόχρηστου εσωτερικού κοινόχρηστου εσωτερικού κλιμακοστασίου της οικοδομής και μετέβαλε έτσι τον προορισμό
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του, κλείνοντας με τοιχοποιϊα το χώρο του
κεφαλόσκαλου-πλατύσκαλου του δευτέρου ορόφου, με αποτέλεσμα το κλιμακοστάσιο να καταλήγει στην πόρτα του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, αντί για
την ταράτσα (στέγη), στην οποία οδηγούσε προηγουμένως.
Με τις ενέργειές του αυτές ο πρώτος εναγόμενος στέρησε από την ενάγουσα τη δυνατότητα να κάνει χρήση των ως
άνω κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων της οικοδομής και προσέβαλε έτσι
παράνομα και χωρίς κανένα δικαίωμα,
αλλά και υπαίτιο και δη από πρόθεση το
ιδανικό μερίδιο της αναγκαστικής συγκυριότητας της ενάγουσας των 400/1000 εξ
αδιαιρέτου επί των χώρων αυτών.
Εξαιτίας της παραπάνω παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς (κοινής
αδικοπραξίας) αμφοτέρων των εναγομένων, η ενάγουσα στερήθηκε της δυνατότητας χρήσης της κοινόχρηστης στέγης και
του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου, συνιδιοκτήτρια των οποίων είναι και αυτή κατά τα
400/1000 εξ αδιαιρέτου και εξαιτίας τούτων
επιδεινώθηκαν οι όροι διαβίωσης της οικογένειάς της και άλλων ενοίκων, με περαιτέρω αποτέλεσμα να μειωθεί η αγοραστική
αξία του υπό στ. Α-Ι ισογείου διαμερίσματος αυτής (ενάγουσας) κατά το ποσό των
10.000 ευρώ, κατά το οποίο και υπέστη
τούτη θετική περιουσιακή ζημία.
Αντίθετα, δεν αποδείχθηκε κίνδυνος ως προς την στατική επάρκεια της οικοδομής αφού είχε εξαρχής προβλεφθεί
τεχνικά η προσθήκη β΄ ορόφου, ανεξαρτήτως της μετέπειτα αλλαγής των πολεοδομικών διατάξεων. Περαιτέρω το άρθρο 932 ΑΚ ορίζει ότι σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη
κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

635

Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που
έπαθε προσβολή της υγείας, της τιμής ή
της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του. Σε περίπτωση θανάτωσης
προσώπου η χρηματική αυτή ικανοποίηση μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει
ότι παρέχεται στο δικαστήριο η δυνητική ευχέρεια όπως, ύστερα από εκτίμηση
των πραγματικών περιστατικών τα οποία
οι διάδικοι θέτουν υπόψη του (όπως του
βαθμού του πταίσματος, του είδους της
προσβολής, της περιουσιακής και κοινωνικής καταστάσεως των μερών κ.λπ.) και
με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας
και λογικής, επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση, αν κρίνει ότι επήλθε σε εκείνον
που έχει αδικηθεί ηθική βλάβη, το ποσόν αυτής που θεωρεί εύλογο.
Μεταξύ, λοιπόν, των κριτηρίων
που το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη για
τον καθορισμό του ποσού της χρηματικής ικανοποιήσεως, είναι οι συνθήκες
τελέσεως της αδικοπραξίας, η βαρύτητα του πταίσματος του δράστη και το τυχόν συντρέχον πταίσμα του παθόντος,
με βάση το οποίο το δικαστήριο, κατόπιν
προβολής σχετικής ενστάσεως από τον
υπόχρεο, μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα που αποδίδει σ’ αυτό, να επιδικά-

σει ή να μη επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση ή να μειώσει το ποσό αυτής (ΑΠ
674/2004, ΑΠ 1544/2004 αδημοσίευτες,
ΑΠ 1760/2001 Ελλ.Δνη 2002 σελ. 1352).
Στην προκειμένη περίπτωση το
δικαστήριο εκτιμώντας α) τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες τελέστηκε η αδικοπραξία β) το μέγεθος της ζημίας και γ)
την κοινωνική και οικονομική κατάσταση
των διαδίκων, από τους οποίους ο πρώτος εναγόμενος είναι δημόσιος υπάλληλος με μέτρια εισοδήματα και πατέρας
πέντε ανηλίκων τέκνων, κρίνει ότι πρέπει
να επιδικασθεί στην ενάγουσα χρηματική
ικανοποίηση για την αποκατάσταση της
ηθικής της βλάβης, το δε εύλογο ύψος αυτής πρέπει να καθορισθεί σε 6000 ευρώ.
Τα ίδια, συνεπώς, ποσά αφού επιδίκασε η εκκαλουμένη απόφαση και έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή, ορθά κατ’
αποτέλεσμα έκρινε, εκτός της παραδοχής της ότι υφίσταται κίνδυνος στατικής
επάρκειας της οικοδομής, ως προς το
οποίο πρέπει να αντικατασταθούν οι αιτιολογίες της. Πρέπει, συνεπώς, να απορριφθούν οι υπό κρίση αντίθετες εφέσεις
και να συμψηφιστεί στο σύνολό της μεταξύ των διαδίκων η δικαστική δαπάνη του
παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας λόγω
της μερικής νίκης και ήττας τους (άρθρα
183 και 178 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ).

935/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ουρανία Αγγελοπούλου, Ανδρέας Οικονόμου).
Πολυκατοικία. Υπόγειο με μετατροπή του εν μέρει σε διαμέρισμα. Το υπόγειο και ημιυπόγειο είναι μέρη του εδάφους και αυτοδικαίως είναι αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας όλων των συγκυριών εκτός αν στη συστατική πράξη της οροφοκτησίας καθορίστηκαν
ως αντικείμενα αποκλειστικών κυριοτήτων, δηλαδή ως όροφος ή διαμέρισμα ή ως διαιρεμένος χώρος, βοηθητικός χώρος υπαγόμενος σε ορόφους ή διαμερίσματα. Χωριστή ιδιοκτησία σε όροφο ή διαμέρισμα δεν είναι δυνατό να συσταθεί με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία.
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Από τις διατάξεις των άρθρ. 1002
και 1117 ΑΚ και του Ν. 3741/1929 συνάγεται ότι η οριζόντια ιδιοκτησία είναι ιδιαίτερη μορφή κυριότητος πάνω σε ακίνητο, η οποία αποτελείται από δύο στοιχεία, δηλαδή την αποκλειστική κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα
αυτής και την αναγκαστική συγκυριότητα στο οικόπεδο και τα άλλα κοινά μέρη
του όλου ακινήτου, όπως τα θεμέλια, oι
πρωτότοιχοι, η στέγη, οι αυλές και άλλα
κατ’ άρθρ. 2 του Ν. 3741/1929.
Εξάλλου, το υπόγειο και το ημιυπόγειο είναι μέρη του εδάφους και σαν
τέτοια, αυτοδικαίως αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας όλων των συγκυρίων αυτού, εκτός αν στη συστατική
πράξη της οροφοκτησίας καθορίστηκαν
ως αντικείμενα αποκλειστικών κυριοτήτων ‚δηλ. ως όροφος ή διαμέρισμα κατά
τα άρθρ. 1 παρ. 2 του Ν. 3741/1929 ή
1002 εδ. 2 ΑΚ ή ως διαιρεμένοι αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι υπαγόμενοι σε
ορόφους ή διαμερίσματα.
Έτσι, στην περίπτωση που δεν
έχει καθοριστεί με την οικεία συστατική
πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας σε ποιον
ανήκουν οι ως άνω χώροι, τότε ανήκουν
ως αυτοδικαίως αντικείμενα της αναγκαίας συγκυριότητας σε όλους τους συγκυ-

ρίους του εδάφους (ΑΠ 1205/2003 Τροπ.
Νομ. Πληρ. «Νόμος»,1070/2003 ΕΔΠολ
2003, 234, 602/2001 ΕλλΔνη 2002, 154
ΕΑ 435/2001 ΕΔ Πολ 2001, 36).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των
άρθρων 953, 954, 999, 1000, 1002, 1117
και 1033 ΑΚ σε συνδυασμό με εκείνες
του Ν. 3741/1929 προκύπτει ότι χωριστή
κυριότητα επί ορόφου ή διαμερίσματος
ορόφου μπορεί να πρωτοσυσταθεί επί
υφισταμένης ή μέλλουσας να ανεγερθεί
οικοδομής μόνο με δικαιοπραξία εν ζωή
ή αιτία θανάτου του κυρίου ή των συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλαδή είτε με
μονομερή δικαιοπραξία εν ζωή από το
μοναδικό κύριο είτε με σύμβαση μεταξύ
των συγκυρίων του όλου ακινήτου ή μεταξύ του κυρίου αυτού και του αποκτώντος που υποβάλλεται σε συμβολαιογραφικό τύπο και μεταγράφεται (ΑΠ 16/2004
Τράπεζα Νομ. Πληρ. «Νόμος»).
Συνακόλουθα, χωριστή κυριότητα
σε όροφο ή διαμέρισμα δεν είναι δυνατό
να συσταθεί με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία (ΑΠ 1373/2008 Prima Lex, ΑΠ
1/1984 ΕΕΝ 1985,71 1642/1982 ΕΕΝ
1983, 646, ΑΠ 1705/1981, ΑΠ 579/1982
Prima lex Οριζόντια Ιδιοκτησία και Κάθετη Ιδιοκτησία, Κων/ου Βασιλείου, έκδοση
2003 σελ. 314, 315, 316, 317).

954/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιωάννης Μπουραζάνης, Κυριακή Αθανασιάδη, Στάθης Τζεφριός).
Ο προσδιορισμός των κοινόκτητων και κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας γίνεται
είτε με τη συστατική πράξη της οροφοκτησίας είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων
των συνιδιοκτητών. Αν αυτό δεν γίνει τότε για τα κοινόχρηστα και κοινόκτητα πράγματα (όπως π.χ. η αυλή), ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπεται από τις διατάξεις του
ν.3741/1929. Επομένως μπορεί με τη συστατική πράξη να ορισθεί ότι η αποκλειστική
χρήση της αυλής ανήκει σε ορισμένο ή ορισμένους συνιδιοκτήτες. Οι συνιδιοκτήτες της
πολυκατοικίας μπορούν να ρυθμίσουν ελεύθερα, με σύμβαση που καταρτίζεται συμβο-
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λαιογραφικώς, με τη σύμπραξη τους και μεταγράφεται, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο ως προς τα αναγκαστικώς αδιαίρετα (κοινά) μέρη της οικοδομής όσο και ως
προς τις χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ορόφους ή διαμερίσματα και μάλιστα κατά
παρέκκλιση από τις ενδοτικού δικαίου διατάξεις του ν.3741/29 του ΑΚ οπότε οι κατά τον
τρόπο αυτό δημιουργούμενοι περιορισμοί της κυριότητας έχουν το χαρακτήρα δουλείας
και δεσμεύουν και τους εξ αρχής συμβληθέντες και εκείνους που προσχώρησαν μεταγενέστερα στον καταρτισθέντα με τη σύμβαση κανονισμό. Η απαγόρευση αυτή ισχύει
είτε βλάπτεται η χρήση είτε θίγονται τα δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών είτε μειώνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών της. Συνεπώς η απαγόρευση ισχύει και όταν από την
απαγορευμένη πράξη τόσο στην κάθετη όσο και στην οριζόντια συνιδιοκτησία, δεν παραβλάπτεται η χρήση ούτε μειώνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών τους ή του όλου οικοδομήματος και την περίπτωση που προσβάλλεται στη χρήση αυτή κάθε συνιδιοκτήτης
δικαιούται να ζητήσει την άρση της προσβολής και την απαγόρευση στο μέλλον. Αν δεν
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών για τον τρόπο χρήσης των
κοινοκτήτων και κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται
να προβαίνει σε απόλυτη χρήση των εν λόγω μερών, να ενεργεί επισκευές και ανανεώσεις τους, καθώς και μεταβολές και προσθήκες αυτών, με τον όρο όμως ότι δεν θα παραβλάπτει τη χρήση των άλλων συνιδιοκτητών και των δικαιωμάτων τους. Μεταβολή ή
προσθήκη των κοινών μερών της οικοδομής. Επιτρέπεται η μεταβολή των κοινοχρήστων έστω και αν είναι αντίθετη προς τις πολεοδομικές διατάξεις (Γ.Ο.Κ). Περιστατικά.

Από το συνδυασμό των διατάξεων
των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ, καθώς και
των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 και
13 του ν. 3741/1929, που διατηρήθηκε σε
ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ με το
άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι επί
οριζόντιας ιδιοκτησίας ιδρύεται 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
που χρησιμεύουν σε κοινή από όλους τους
οροφοκτήτες χρήση, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται ενδεικτικώς στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 και η αυλή, δηλαδή ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου
καθώς και κάθε άλλο πράγμα που χρησιμεύει στην κοινή των ιδιοκτητών χρήση.
O προσδιορισμός των κοινόκτητων και κοινόχρηστων αυτών μερών της
οικοδομής και συνεπώς και της αυλής, καθώς και των δικαιωμάτων επ’ αυτών των

οροφοκτητών, γίνεται είτε με τη συστατική της οροφοκτησίας πράξη, είτε και με
ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων των
συνιδιοκτητών, κατά τα άρθρα 4 παρ. 1,
5 και 13 του ως άνω νόμου 3741/1929.
Αν αυτό δεν γίνει, δηλαδή ον δεν
ορίζεται τίποτε είτε στη συστατική δικαιοπραξία, είτε στις κατ’ ιδίαν συμφωνίες,
τότε ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπεται από τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις. Επομένως μπορεί με τη συστατική πράξη εγκύρως να συμφωνηθεί
ότι η αποκλειστική χρήση της αυλής θα
ανήκει σε ορισμένο ή ορισμένους συνιδιοκτήτες (ΑΠ 374/2003 ΕλλΔικ/νη 44.780,
ΑΠ 237/1999 Ελλ.Δικ/νη 40.1090, ΕφΑθ
6881/2003 ΕΔικΠολ 2004.230).
Εξάλλου από το συνδυασμό των
ως άνω διατάξεων του ν. 3741/1929
σαφώς προκύπτει ότι oι συνιδιοκτήτες
κοινής οικοδομής, υπαγόμενης στο καθεστώς του νόμου αυτού, μπορούν να
ρυθμίσουν ελεύθερα) με σύμβαση που
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καταρτίζεται συμβολαιογραφικώς με τη
σύμπραξη όλων και μεταγράφεται, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τόσο
ως προς τα αναγκαστικώς ως αδιαίρετα
(κοινά) μέρη της οικοδομής, όσο και ως
προς τις χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ορόφους ή διαμερίσματα και μάλιστα κατά παρέκκλιση από τις ενδοτικού
δικαίου διατάξεις του παραπάνω νόμου
και του ΑΚ, οπότε οι κατά τον τρόπο αυτό
δημιουργούμενοι περιορισμοί της κυριότητας έχουν το χαρακτήρα δουλείας και
δεσμεύουν και τους εξ αρχής συμβληθέντες και εκείνους που προσχώρησαν
μεταγενέστερα στον καταρτισθέντα με
τη σύμβαση κανονισμό (ΑΠ 759/2002
ΕλλΔνη 43.1683, ΑΠ 807/1993 ΕλλΔνη
36.190, ΑΠ 1713/1991 ΕλλΔνη 34.339,
ΕφΠειρ 318/2004 ΠειρΝομ 2004.174).
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι
αν με κάποιο όρο του κανονισμού απαγορεύεται στους συνιδιοκτήτες η ενέργεια μεταβολών, σε κάθε περίπτωση,
ή ορισμένη χρήση των πραγμάτων αυτών, η απαγόρευση ισχύει και όταν από
την απαγορευόμενη δεν παραβλάπτεται η χρήση, ούτε θίγονται τα δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών, ούτε μειώνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών τους
ή του όλου οικοδομήματος, ούτε μεταβάλλεται ο συνήθης προορισμός τους.
Συνεπώς δεν απαιτείται στη συγκεκριμένη περίπτωση η έρευνα, αν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις του
νόμου, για να κριθεί, αν έλαβε χώρα ανεπίτρεπτη, ως αντικείμενη στον κανονισμό, ενέργεια συνιδιοκτήτη. Έτσι και επί
κάθετης συνιδιοκτησίας, καθώς και επί
της οριζόντιας ιδιοκτησίας, κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται στην απόλυτη χρήση
των κοινών πραγμάτων καθώς και στη
χρήση σύμφωνα με τον κανονισμό, σε
περίπτωση δε που προσβάλλεται στη
χρήση αυτή δικαιούται να ζητήσει την
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άρση της προσβολής και την παράλειψη αυτής στο μέλλον (ΑΠ 115/2003 ΝοΒ
51.1632, ΑΠ 1184/1986 ΝοΒ 35.899,
ΑΠ 1871/1985 ΕλλΔνη 27.478, ΕφΑθ
10053/1991 ΕΔικΠολ 1993.32, ΕφΑθ
4758/1990 ΕΔικΠολ 1992.46).
Εξάλλου από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει περαιτέρω ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών για
τον τρόπο χρήσης των κοινοχρήστων
και κοινοκτήτων μερών της οικοδομής,
κάθε συνιδιοκτήτης, δικαιούται να προβαίνει σε απόλυτη χρήση των εν λόγω
μερών, να ενεργεί επισκευές και ανανεώσεις αυτών, καθώς και μεταβολές και
προσθήκες αυτών, με τον όρο όμως ότι
δεν θα παραβλάπτει τη χρήση και τα δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών, δεν
θα μειώνει την ασφάλεια του οικοδομήματος και δεν θα μεταβάλλει τον συνήθη προορισμό τους.
Μεταβολή ή προσθήκη των κοινών μερών της οικοδομής νοείται ειδικότερα η βελτίωση που αποβλέπει στην
αποδοτικότερη χρήση του κοινού με τη
συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων υπέρ όλων καταρχήν των συνιδιοκτητών, αν δε αυτή (βελτίωση) αφορά
ένα ή μερικούς μόνο από τους συνιδιοκτήτες, πρέπει να μην καθιστά χειρότερη τη θέση των λοιπών.
Το αν οι παραπάνω μεταβολές του
κοινού μέρους είναι επιτρεπτές ή όχι, με
την παραπάνω έννοια, κρίνεται σε κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση ανάλογα με τις
ιδιαίτερες συνθήκες της οροφοκτησίας,
τις επιμέρους ανάγκες των διαιρετών ιδιοκτησιών και το σκοπό που εξυπηρετεί το
κοινό μέρος που υφίσταται τη μεταβολή
στη λειτουργία της όλης συνιδιοκτησίας.
Εξάλλου οι κατά τις άνω διατάξεις επιχειρούμενες μεταβολές των κοινοχρήστων μερών της οικοδομής είναι
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ισχυρές ακόμη και αν αυτές έρχονται σε
ευθεία αντίθεση με τις αναγκαστικού δικαίου ρητές διατάξεις της περί σχεδίου
πόλεων νομοθεσίας ή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, οι οποίες αποβλέπουν σε διάφορο σκοπό και των οποίων η παραβίαση συνεπάγεται τις σε αυτές κατά περίπτωση οριζόμενες διοικητικές κυρώσεις (Ολ. ΑΠ 7/1992 ΕλλΔνη
33.751, ΑΠ 827/2005 ΕλλΔνη 47.178).
Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο
πρώτος των εκκαλούντων είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος των συνιδιοκτητών της κειμένης στην Πάτρα και επί της
πλατείας Γεωργίου Α΄ αριθ. 34 πολυκατοικίας και συγκύριος μετά της δεύτερης
εξ αυτών κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου
ο καθένας τους του με στοιχεία ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΗΤΑ (4Β) διαμερίσματος του δεύτερου πάνω από το ισόγειο ορόφου της
ως άνω πολυκατοικίας, ενώ ο τρίτος των
εκκαλούντων είναι αποκλειστικός κύριος δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών της ίδιας
πολυκατοικίας και συγκεκριμένα των με
στοιχεία 1° και 1α΄ διαμερισμάτων του
πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου.
Οι δύο πρώτοι των εφεσιβλήτων είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου η πρώτη και κατά ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου ο δεύτερος του με στοιχεία 1 καταστήματος του ισογείου ορόφου της εν λόγω πολυκατοικίας, ενώ οι τρίτος και τέταρτη των
εφεσιβλήτων είναι συγκύριοι κατά ποσοστό
51/100 εξ αδιαιρέτου ο τρίτος και κατά ποσοστό 49/100 εξ αδιαιρέτου η τέταρτη του
με στοιχεία 2 καταστήματος του ισογείου
ορόφου της ως άνω πολυκατοικίας.
Η πολυκατοικία αυτή κατασκευάσθηκε με το σύστημα της αντιπαροχής από τους εργολήπτες Θ.Α και Δ.Μ
δυνάμει του 45489/22ί101968 προσυμφώνου εργολαβικού συμβολαίου του
συμβολαιογράφου Πατρών Ι.Σ και της
378/751968 οικοδομικής άδειας και υπή-
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χθη στις διατάξεις του ν. 3741/1929 και
των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ με την
48261/2831969 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του προαναφερόμενου συμβολαιογράφου που μεταγράφηκε νόμιμα
στον τόμο 741 και αριθμό 177772 των
βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών. Με την πιο πάνω πράξη
οροφοκτησίας καθορίστηκαν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται τα δύο παραπάνω καταστήματα του ισογείου και
συγκεκριμένα α) το με στοιχεία 1 κατάστημα το οποίο σύμφωνα με την πράξη οροφοκτησίας έχει επιφάνεια 43,60
τ.μ και β)το με στοιχεία 2 κατάστημα το
οποίο σύμφωνα με την πράξη οροφοκτησίας έχει επιφάνεια 44,60 τ.μ. κ.λ.π. …..
Ακολούθως
με
την
53174/23.1.1970 πράξη τροποποίησης
του άνω συμβολαιογράφου Πατρών που
μεταγράφηκε στον τόμο 775 και αριθμό
181209 των ανωτέρω βιβλίων μεταγραφών, οι όλοι ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες
τότε των οριζόντιων ιδιοκτησιών της εν
λόγω πολυκατοικίας προέβησαν σε τροποποίηση της οροφοκτησίας και συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, ότι το κατάστημα
1 του ισογείου ορόφου θα έχει επιφάνεια
71,60 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας
επί του όλου οικοπέδου 45,80/1000 εξ
αδιαιρέτου και το κατάστημα 2 του ισογείου ορόφου θα έχει επιφάνεια 72,90 τ.μ.
και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου
οικοπέδου 46,70/1000 εξ αδιαιρέτου.
Με την τροποποίηση λοιπόν αυτή
αυξήθηκε η επιφάνεια των δύο ισόγειων
καταστημάτων κατά τα άνω εκτεθέντα
και τούτο σε βάρος του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου. Στη συνέχεια με την
17166/7.12.1979 πράξη τροποποίησης
του συμβολαιογράφου Πατρών Α.Σ που
μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο 1409 και
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αριθμό 244596 των άνω βιβλίων μεταγραφών οι τότε οικοπεδούχοι και ένας
εκ των εργοληπτών συμφώνησαν μεταξύ άλλων τα ίδια κατά τα άνω εκτεθέντα σχετικά με την επιφάνεια των παραπάνω καταστημάτων και συμπλήρωσαν
απλώς τα όρια αυτών. Μπορεί μεν στην
πράξη αυτή να συνεβλήθησαν μόνο τα
προαναφερόμενα πρόσωπα και όχι οι
λοιποί συνιδιοκτήτες, στην αρχική όμως
πράξη τροποποίησης με την οποία αυξήθηκε η επιφάνεια των επιδίκων καταστημάτων με αντίστοιχη μείωση του ακαλύπτου χώρου προέβησαν και συμφώνησαν όλοι οι τότε συνιδιοκτήτες.
Μάλιστα στην παραπάνω πράξη της οροφοκτησίας και στον κανονισμό
της, όπως τροποποιήθηκε νομίμως με
τη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών,
προσχώρησαν μεταγενέστερα και οι εκκαλούντες με τους αντίστοιχους τίτλους
κτήσης των οριζόντιων ιδιοκτησιών τους
(βλ. τα προσκομιζόμενα 2257/9.1.1990 και
53186/26.1.1970 αγοραπωλητήρια συμβόλαια των συμβολαιογράφων Πατρών
Α.Σ— Π και Ι. Σ, αντίστοιχα) και επομένως
δεσμεύονται και αυτοί από την τροποποίηση του έτους 1970, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματά τους αναφορικά με
τη χρήση των κοινόχρηστων μερών και
δη του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου.
Αποδεικνύεται περαιτέρω ότι οι
ως άνω τροποποιήσεις στην επιφάνεια των επιδίκων καταστημάτων έγιναν καθ’ υπέρβαση της ανωτέρω εκδοθείσας 378/1969 οικοδομικής άδειας και
καθ’ υπέρβαση των πολεοδομικών δι-

ατάξεων και κρίθηκαν παράνομες από
την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, εκδοθέντων προς τούτο των 9019
και 9020/25.5.2007 εκθέσεων αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού προστίμων εις βάρος των φερόμενων ιδιοκτητών αυτών.
Οι παραπάνω όμως περιγραφείσες μεταβολές των κοινοχρήστων μερών
της οικοδομής είναι ισχυρές ακόμη και
αν αυτές παραβιάζουν αναγκαστικές δικαίου διατάξεις πολεοδομικές ή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διότι οι
τελευταίες, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν στη νομική σκέψη, αποβλέπουν διάφορο σκοπό και των οποίων η παραβίαση συνεπάγεται τις σε αυτές κατά περίπτωση οριζόμενες διοικητικές κυρώσεις.
Κατά συνέπεια, εφόσον με τις μεταβολές αυτές δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών — εκκαλούντων
ως προς την ακώλυτη χρήση των κοινόχρηστων μερών και δη του ακαλύπτου
χώρου, το σχετικό αίτημα της αγωγής
περί καθαίρεσης των επιδίκων προσθηκών στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής
πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο.
Επομένως το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την προσβαλλόμενη
απόφασή του δέχθηκε τα ίδια, ορθώς
το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και
τις προσκομισθείσες αποδείξεις εκτίμησε και τα αντιθέτως υποστηριζόμενα με
όλους τους λόγους της εφέσεως κρίνονται απορριπτέα ως αβάσιμα.

979/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ανδρέας Γάτσος, Γεώργιος Νιάρος).
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Πολυκατοικία. Οριζόντια ιδιοκτησία. Αγωγή μεταξύ συνιδιοκτητών. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. Περιστατικά.

Προκειμένου δε περί διαφοράς
μεταξύ ιδιοκτητών χωριστών (οριζόντιων
ή κάθετων) ιδιοκτησιών ή αυτών και του
διαχειριστή της πολυκατοικίας ή οικοδομής που έχει υπαχθεί στο σύστημα της
χωριστής ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης), απαραίτητα στοιχεία της αντίστοιχης αγωγής είναι: α) η ιδιότητα του διαδίκου ενάγοντος ή εναγομένου ως κυρίου οριζόντιας ιδιοκτησίας, β) η προέλευση από το νόμο ή από τη σύμβαση του
δικαιώματος ή της αξιώσεως, των οποίων ζητείται η ικανοποίηση και εάν αυτά
απορρέουν από τη σύμβαση, κυρίως
από την πράξη συστάσεως οριζόντιας
ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η
σύμβαση αυτή και εάν έχει μεταγραφεί
νόμιμα, διότι τότε μόνο δεσμεύει τους συνιδιοκτήτες, χωρίς να είναι απαραίτητο
να μνημονεύεται και ο τόμος και ο αριθμός μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο, και γ) η πρόβλεψη από την πράξη αυτή του συγκεκριμένου δικαιώματος
ή της συγκεκριμένης υποχρεώσεως των
συμβαλλομένων, των οποίων ζητείται η
ικανοποίηση ή η αποκατάσταση και ο
χρόνος και ο τρόπος που παραβιάστηκε
η αντίστοιχη διάταξη της πράξεως αυτής
(ΕφΑθ. 316/2008 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ. 91/2004 Πειρ.Ν. 2004.160, ΕφΑθ.
2351/2002 ΕΔΠ 2002.326).
Στην προκείμενη περίπτωση ‚ με
την κρινόμενη αγωγή, όπως προαναφέρθηκε, ζητείται από το Δικαστήριο η επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη
κατάσταση, ήτοι η καθαίρεση εκ μέρους
των εναγομένων των αυθαίρετων κατασκευών στις οποίες προέβησαν oι τελευταίοι επί του εξώστη του διαμερίσματός
τους, κατά σαφέστατη παράβαση του κα-

νονισμού της πολυκατοικίας, ο οποίος περιέχεται στην 2917/31.10.1994 συστατική της οροφοκτησίας πράξη της συμβολαιογράφου Πατρών Κ.Π ‚ νόμιμα μεταγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του
Υποθηκοφυλακείου Πατρών, ως οροφοκτησία. διανομή οριζόντιων ιδιοκτησιών
και κανονισμός πολυκατοικίας στον τόμο
2148 και με αύξοντα αριθμό 225.
Επομένως, το δικόγραφο της κρινόμενης αγωγής περιέχει όλα τα απαραίτητα κατά το άρθρο 216 ΚΠολΔ στοιχεία για το ορισμένο αυτής, είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 1000, 1002 και 1117 ΑΚ και
1, 2 παρ.1, 3, 4 παρ.1 ‚ 5 και 13 του ν.
3741/ 1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ’
ορόφους» και 945 ΚΠολΔ.
Με τα άρθρα 2, 3 παρ. 1 και 4
παρ.5 και 7 του Κανονισμού της παραπάνω πολυκατοικίας ορίζονται τα εξής:
«Κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι,
πράγματα και εγκαταστάσεις είναι ενδεικτικά: Το οικόπεδο κατά την καλυμμένη
από την οικοδομή επιφάνειά του και κατά
την ακάλυπτη…οι εξωτερικοί τοίχοι, οι
μεσότοιχοι που χωρίζουν αυτοτελείς ιδιοκτησίες από άλλες ή από κοινόκτητους
χώρους…τα εξωτερικά επιχρίσματα και
οι διακοσμήσεις και γενικά η εξωτερική
όψη της οικοδομής με τα εξωτερικά κουφώματα προς τους δρόμους…..και γενικά κάθε άλλο έργο, πράγμα ή εγκατάσταση που είναι από το νόμο αδιαίρετο κοινόκτητο και κοινόχρηστο και προορίζεται να εξυπηρετήσει περισσότερες
από μια οριζόντιες ιδιοκτησίες της οικοδομής και ακόμα που έχει σχέση με την
ασφάλεια, στερεότητα και εμφάνιση της
οικοδομής» (άρθρο. 2). «Κάθε ιδιοκτήτης
οριζόντιας ιδιοκτησίας έχει όλα τα δικαι-
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ώματα στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα
που ο νόμος ορίζει για τους συνιδιοκτήτες, ανάλογα με το είδος και τον προορισμό τους, με τον όρο να μην εμποδίζει τη χρήση τους από τους άλλους δικαιούχους συνιδιοκτήτες» (άρθρ.3 παρ.1).
«Ο κύριος οριζόντιας ιδιοκτησίας μπορεί και δικαιούται να μεταρρυθμίζει εσωτερικά την ιδιοκτησία του, κατά την κρίση του…..υπό τον όρο ότι τα έργα αυτά
δεν θα θίγουν τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, εγκαταστάσεις και
πράγματα, τους εξωτερικούς τοίχους της
ιδιοκτησίας του (άρθρ. 4 παρ.5 ) «Απαγορεύεται σε κάθε συνιδιοκτήτη η μεταρρύθμιση ή μεταβολή, ή επισκευή εξωτερικά της πρόσοψης της ιδιοκτησίας
του.... Απαγορεύεται επίσης κάθε μεταβολή της εξωτερικής εμφάνισης της πολυκατοικίας ή των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων....» (άρθρ .4 παρ.7).
Όμως από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε ότι οι εναγόμενοι κατά μήνα Ιούλιο του έτους 2005
προέβησαν στην τοποθέτηση επί του νότιου εξώστη (εσοχής) του διαμερίσματός
τους, που, από κατασκευής της πολυκατοικίας, διαχωρίζεται από το νότιο εξώστη του διαμερίσματος της ενάγουσας
με μεταλλική κατασκευή με ένθετα φύλλα πλεξιγκλάς, διαστάσεων 2,75 μέτρων
πλάτους και 2 μέτρων ύψους, αποτελούσα προέκταση της μεσοτοιχίας των παραπάνω διαμερισμάτων, και σε επαφή
με την άνω μεταλλική κατασκευή (διαχωριστικό), αλουμινοκατασκευής αποτελούμενης από τζαμαρία — πλεξιγκλάς,
διαστάσεων πλάτους 2,75 μέτρων και
ύψους 2,90 μέτρων, σε όλο το μήκος
των εξωστών και μέχρι την οροφή αυτών, κλείνοντας έτσι το τμήμα των 0,75
μέτρων που έμενε ανοικτό και διαμπερές. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι στο δυτικό εξώστη του διαμερίσματος των ενα-
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γομένων υπήρχε αλουμινοκατασκευή με
νάϋλον ‚η οποία κάλυπτε τμήμα εμβαδού 12,79 τ.μ. του εξώστη και είχε κατασκευασθεί από τους δικαιοπαρόχους
των εναγομένων κατά το έτος 1996. Οι
εναγόμενοι αμέσως μετά την εγκατάστασή τους στο διαμέρισμά τους κατά μήνα
Ιούλιο 2005, αντικατέστησαν το νάϋλον
με τζαμαρία, μετατρέποντας το παραπάνω τμήμα του πλάγιου (δυτικού) εξώστη
τους, σε κλειστό χώρο κύριας χρήσης.
Την παραπάνω αυθαίρετη κατασκευή η ενάγουσα κατήγγειλε εγγράφως στις 14.7.2005 στη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Αχαΐας και
μετά αυτοψία του αρμόδιου υπαλλήλου
της ανωτέρω Υπηρεσίας ‚ που έγινε στις
17.3.2006, διαπιστώθηκε η κάλυψη του
άνω τμήματος του εξώστη του διαμερίσματος των εναγομένων και η μετατροπή του σε κλειστό χώρο κύριας χρήσης
καθ’ υπέρβαση της 631/1994 οικοδομικής άδειας, κρίθηκε αυθαίρετη η κατασκευή αυτή και ως εκ τούτου κατεδαφιστέα, και επιβλήθηκε στους εναγομένους
πρόστιμο ανέγερσης ύψους 334 ΕΥΡΩ.
Οι παραπάνω επεμβάσεις στην
οριζόντια ιδιοκτησία των εναγομένων,
από τις οποίες η τελευταία αντιβαίνει
ευθέως στις πολεοδομικές διατάξεις ‚
αφού αποτελεί προσθήκη, που επηρεάζει το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου,
και ανεπίτρεπτη επέμβαση στο όλο οικοδόμημα, αποτελούν ευθεία παράβαση των διατάξεων του κανονισμού της
πολυκατοικίας ‚ που προαναφέρθηκαν,
εφόσον κατά τον ως άνω τρόπο μετεβλήθη η εξωτερική εμφάνιση του διαμερίσματός τους, η οποία δεν εναρμονίζεται πλέον με αυτήν των άλλων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.
Με τις άνω μεταβολές, που τροποποιούν την αρχιτεκτονική μελέτη της
οικοδομής και δημιουργούν ανομοιομορ-
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φία θίγεται αναμφιβόλως η αισθητική της
εξωτερικής όψης αυτής, σε όση έκταση
αυτή είναι ορατή από τους ενοίκους γειτονικών πολυκατοικιών ή τους διερχόμενους πεζούς που έχουν θέα προς την
πλάγια (δυτική) πλευρά της.
Οι εναγόμενοι αρνούμενοι την
αγωγή ισχυρίσθηκαν πρωτοδίκως και
επαναλαμβάνουν με την έφεσή τους ότι η
ενάγουσα δεν βλάπτεται από τις επίδικες
κατασκευές καθόσον αυτές έγιναν εντός
των εξωστών της αποκλειστικής τους κυριότητας και όχι επί κοινοχρήστων χώρων και πραγμάτων της πολυκατοικίας
τους, επί των οποίων απαγορεύονται
επενέργειες από τον κανονισμό.
Ο ισχυρισμός αυτός των εναγομένων ‚ που αποτελεί πρόσθετο λόγο
εφέσεως, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον με τις ως άνω κατασκευές προέβησαν σε μεταβολή της εξωτερικής πρόσοψης της οριζόντιας ιδιοκτησίας τους και της εξωτερικής εμφάνισης
της οικοδομής ήτοι σε ενέργειες που
ρητά απαγορεύονται από τον κανονισμό.
Έτσι, εφόσον οι ανωτέρω ενέργειές τους αντίκεινται σε ρητά οριζόμενες απαγορεύσεις του Κανονισμού και οι
παραπάνω κατασκευές μεταβάλλουν την
εξωτερική εμφάνιση της οικοδομής, ως
γενόμενες πέραν της αρχιτεκτονικής κατασκευής της, παραβλάπτουν τη χρήση
των άλλων οροφοκτητών και είναι ανεπίτρεπτες, σύμφωνα με τον κανονισμό και
με όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη
και ως εκ τούτου νομιμοποιείται η ενάγουσα να στραφεί κατά των εναγομένων
συνιδιοκτητών και να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με την άσκηση της κρινόμενης αγωγής και, συνεπώς, ο περί του
αντιθέτου ισχυρισμός των εναγομένων,
που αποτελεί και λόγο εφέσεως, είναι
αβάσιμος και απορριπτέος.
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Εξάλλου το γεγονός του επιτρεπτού της διατήρησης του παραπάνω διαχωριστικού των εξωστών των διαμερισμάτων των διαδίκων από τις κείμενες
πολεοδομικές διατάξεις (Ν. 1577/1985
και Ν. 2831/2000), δεν αίρει τον αντισυμβατικό χαρακτήρα της ενέργειας των εναγομένων ως προς την άνω κατασκευή, η
οποία, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί
σαφή παράβαση του κανονισμού της πολυκατοικίας, δεδομένου ότι οι πολεοδομικές διατάξεις και οι διατάξεις του ΓΟΚ,
αποβλέπουν σε άλλους σκοπούς και δεν
θίγουν το κύρος των συμφωνιών των
οριζόντιων ιδιοκτησιών, ούτε τα δικαιώματα των οροφοκτητών που απορρέουν από αυτές (βλ.ΟλΑΠ 583/1983 ΝοΒ
32.65, ΑΠ 489/2001 ΕλλΔνη 43.445, ΑΠ
968/1997 ΝοΒ 46.343).
Ενόψει όλων όσων προαναφέρθηκαν, η άσκηση του δικαιώματος της
ενάγουσας να ζητήσει την επαναφορά
των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με την καθαίρεση των επίμαχων
κατασκευών δεν υπερβαίνει προφανώς
τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα
χρηστά ήθη οι κοινωνικός και οικονομικός
σκοπός του δικαιώματος, εφόσον καμία
συμπεριφορά της δικαιούχου ενάγουσας
δεν προηγήθηκε της άσκησης αυτού, που
αυτή η ίδια και η πραγματική κατάσταση
που διαμορφώθηκε εξαιτίας της μέχρι την
άσκησή του να την φέρνουν σε προφανή
αντίθεση με τα όρια αυτά.
Τέτοια συμπεριφορά δεν μπορεί
να αποτελέσει απλώς και μόνο το γεγονός, που αποδείχθηκε, ότι η ενάγουσα
από το μήνα Δεκέμβριο του έτους 1998,
που εγκαταστάθηκε στο διαμέρισμά της,
μέχρι το μήνα Ιούλιο του έτους 2005 ανέχθηκε την αλουμινοκατασκευή με νάϋλον
που υπήρχε στο δυτικό εξώστη του διαμερίσματος των εναγομένων, κατά παράβαση του κανονισμού, αφού η κατά τα
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άνω αδράνειά της για χρονικό διάστημα
6 ½ ετών δεν μπορεί να θεμελιώσει την
προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ ένσταση περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος για την

άσκηση της κρινόμενης αγωγής. Ενόψει
όλων αυτών, η περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος της ενάγουσας ένσταση των εναγομένων δεν είναι βάσιμη και, συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί.

984/2009
(Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Γεωργία Βελέντζα, Παναγιώτης Χαλκιόπουλος).
Κάθετη ιδιοκτησία. Επί κοινού οικοπέδου ανεγείρονται περισσότερες οικοδομές. Καθένας από τους συνιδιοκτήτες έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί του οικοπεδικού τμήματος που αναλογεί στην κάθετη ιδιοκτησία του και περιβάλλει το οικοδόμημά του, που θα ανεγείρει σε αυτή, με τον όρο να μην παραβλάπτει τα δικαιώματα των
λοιπών συγκυριών. Ο κύριος κάθε οικοδομής θεωρείται έναντι μεν της πολιτείας συγκύριος του όλου οικοπέδου, έναντι δε του συνιδιοκτήτη του οικοπέδου και αποκλειστικού κυρίου χωριστής οικοδομής αυτοτελής κύριος. Περιστατικά.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1,
3, 4, 5 και 13 του ν. 3741/1929, 1002,
1117 Α.Κ. που ισχύουν και επί της κάθετης ιδιοκτησίας 1κ. επ. ν.δ. 1024/1971
προκύπτει ότι στην περίπτωση σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας, δηλαδή χωριστής ιδιοκτησίας επί περισσοτέρων οικοδομημάτων, τα οποία ανεγείρονται επί
ενιαίου οικοπέδου, αλλά σε ορισμένο για
κάθε συνιδιοκτήτη τμήμα του κοινού οικοπέδου, ο καθένας από τους συνιδιοκτήτες έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης
επί του οικοπεδικού τμήματος που αναλογεί στην κάθετη ιδιοκτησία του και περιβάλλει το οικοδόμημα που θα ανεγείρει
σε αυτή με τον όρο να μην παραβλάπτει
τα δικαιώματα των λοιπών συγκυρίων.
Περαιτέρω από τις ίδιες ως άνω
διατάξεις προκύπτει ότι σε περίπτωση
σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας σε περισσότερα οικοδομήματα που έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν σε ενιαίο οικόπεδο, αλλά σε ορισμένο ξεχωριστό για κάθε συνιδιοκτήτη τμήμα, ο κύρι-

ος κάθε χωριστής οικοδομής θεωρείται
έναντι μεν της πολιτείας συγκύριος του
όλου οικοπέδου, έναντι δε του συνιδιοκτήτη του οικοπέδου και αποκλειστικού
κυρίου χωριστής οικοδομής αυτοτελής
κύριος (Α.Π. 40/2007 Ελ. Δνη 48.496,
Α.Π. 115/2003 Ελ. Δνη 44.490).
Επίσης υπό τους όρους των άρθρων 4 και 13 του ν.δ. 1024/1971 όλοι οι
ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες αυτοτελών
οικοδομημάτων που υπάγονται στις διατάξεις της κάθετης ιδιοκτησίας μπορούν
με την αρχική συστατική πράξη (κανονισμός) ή με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών να κανονίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
της συνιδιοκτησίας, τόσο στα κοινά μέρη
που θα καθορίσουν, όσο και στις διαιρεμένες ιδιοκτησίες κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του νόμου αυτού που αποτελούν ενδοτικό δίκαιο και αν με τον κανονισμό απαγορεύεται η ενέργεια από
τους συνιδιοκτήτες μεταβολής στα κοινά μέρη, η απαγόρευση αυτή δεσμεύει
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όλους τους συνιδιοκτήτες, ακόμη και αν
από την απαγορευμένη ενέργεια δεν παραβλάπτεται η χρήση των άλλων συνιδιοκτητών ή των οικοδομημάτων, ούτε μεταβάλλεται ο συνήθης προορισμός τους.
…Παράλληλα με την ίδια ως άνω
συμ/κή πράξη οι ως άνω συγκυρίες του ενιαίου ακινήτου συνέστησαν νόμιμα επί αυτού κάθετη ιδιοκτησία και προσδιόρισαν επί
του ακινήτου τρία τμήματα, εμβαδού 129
τ.μ. το καθένα, ώστε κάθε συγκυρία να έχει
δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως και ανοικοδομήσεως επί συγκεκριμένου τμήματος.
Ειδικότερα: Α) Η Β. συζ. Θ.Μ
(έκτη ενάγουσα) έχει την αποκλειστική χρήση κατοχή και κάρπωσή του με
τον λατινικό αριθμό Ι τμήματος του όλου
ενιαίου ακινήτου…Β) Η Δ. συζ Κ.Κ (δικαιοπάροχος του εναγομένου) έχει την
αποκλειστική χρήση, κατοχή και κάρπωση του με τον λατινικό αριθμό ΙΙ τμήματος του όλου ενιαίου ακινήτου που εμφαίνεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα…αρκτικώς και μεσημβρινώς
ανά 21,50 μέτρα, συνορευόμενο ανατολικά με ιδιοκτησία Τ. και Ρ.Μ, δυτικά με
κοινοτική οδό, αρκτικώς με το πρώτο ως
άνω τμήμα του ενιαίου οικοπέδου με τον
λατινικό αριθμό Ι και μεσημβρινώς με το
παρακάτω τμήμα με τον λατινικό αριθμό
ΙΙΙ και Γ) Η Ι. συζ. Γ.Β έχει την αποκλειστική χρήση, κατοχή και κάρπωση του με
το λατινικό αριθμό ΙΙΙ τμήματος του όλου
ενιαίου ακινήτου, εμφαινομένου στο ως
άνω τοπογραφικό διάγραμμα με πλευρικές διαστάσεις κ.λ.π….
Με την ίδια πράξη συστάσεως συμφωνήθηκε ότι κάθε μία των ως άνω συγκυρίων θα έχει δικαίωμα ανεγέρσεως αυτοτελούς οικοδομής επί του εδαφικού τμήματος της ως άνω κάθετης ιδιοκτησίας
που της αντιστοιχεί, ενώ επί του εδαφικού
τμήματος της κάθετης ιδιοκτησίας της που
τυχόν θα μείνει ακάλυπτη θα έχει δικαίω-
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μα αποκλειστικής χρήσης και κάρπωσης.
Σύμφωνα με το ως άνω δικαίωμα που τους παρασχέθηκε με την πράξη συστάσεως οι τρεις ως άνω συγκυρίες του ενιαίου οικοπέδου ανήγειραν η
καθεμία στο εδαφικό τμήμα της κάθετης
ιδιοκτησίας της αυτοτελή διώροφη οικοδομή με υπόγειο, οι οποίες οικοδομές
έχουν πρόσωπο επί της οδού Εθνικής
Αντιστάσεως με αριθμούς 89, 91 και 93.
…Επομένως σύμφωνα με τις ως
άνω διατάξεις του ν.δ. 1024/1971 και του
ν. 3741/1929 κάθε συνιδιοκτήτης του
όλου ενιαίου οικοπέδου θα μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί το αυτοτελές τμήμα της δικής του διαιρεμένης ιδιοκτησίας, να ανεγείρει επί αυτού οικοδομή, να
περιφράσσει αυτό με τον αύλειο ακάλυπτο χώρο του, εφόσον ωστόσο δεν βλάπτει τους ως άνω άλλους συνιδιοκτήτες
του οικοπέδου, δεν παρακωλύει τη χρήση του κοινού ακινήτου και δεν παρεμποδίζει την άσκηση των δικαιωμάτων των
άλλων ειδικών συγκυρίων.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος, στον οποίο όπως προαναφέρθηκε, ανήκει η ευρισκόμενη στο μέσον του
ενιαίου οικοπέδου διαιρεμένη ιδιοκτησία
αριθμ. ΙΙ, τον Ιούλιο 2006, προκειμένου
να ξεχωρίσει τη δική του κάθετη ιδιοκτησία από τις άλλες δύο κάθετες ιδιοκτησίες
των υπολοίπων διαδίκων, βόρεια και νότια αυτής, κατασκεύασε τέσσερις συμπαγείς μανδρότοιχους στα όρια του οικοπεδικού τμήματος-κάθετης ιδιοκτησίας αυτού.
Ειδικότερα κατασκεύασε α) δύο
μανδρότοιχους στη βόρεια πλευρά…
δύο μανδρότοιχους στη νότια πλευρό
της κάθετης ιδιοκτησίας του (εναγομένου) και στο όριο της με την κάθετη ιδιοκτησία ΙΙΙ των τριών πρώτων των εναγόντων οι οποίοι μανδρότοιχοι εκκινούν από
τις δύο γωνίες του πρωτότοιχου της νότιας πλευράς της οικοδομής του, η οποία
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είναι και αυτή σε επαφή με την οικοδομή
των ως άνω εναγόντων και ο μεν ένας τοίχος φθάνει μέχρι το όριο του ενιαίου οικοπέδου στη δυτική πλευρά του στην οδό
Εθνικής Αντίστασης, είναι κατασκευασμένος από δρομικό τούβλο, μήκους 6,40 και
ύψους 1,70 μέτρων και ο άλλος φθάνει
μέχρι το όριο του ενιαίου οικοπέδου στην
ανατολική πλευρά του, που συνορεύει με
την ιδιοκτησία Τ. και Ρ.Μ είναι κατασκευασμένος από τσιμεντόπλινθους, μήκους
4,60 και ύψους 1,80 μέτρων.
Η μεγάλου ύψους περιτοίχιση
αυτή εκτός της αντιαισθητικής και ακαλαίσθητης μορφής της, πνίγει στην κυριολεξία τους μικρούς ακάλυπτους χώρους των κάθετων ιδιοκτησιών των εναγόντων, αφού το μεγάλο ύψος τους αποκρύπτει τη θέα από τις κατοικίες των εναγόντων, βόρεια και νότια αντίστοιχα αυτών καθώς και τον αερισμό τους που
παρεμποδίζεται από τους υψηλούς τοίχους που ορθώνονται σε μικρή απόσταση ενώπιόν τους, ενώ οι ενάγοντες πλέον δεν μπορούν, όπως πρώτα να κάθονται στο αύλειο χώρο των οικιών τους
και να παίρνουν αέρα.
Επίσης η ανέγερση των συγκεκριμένων μανδρότοιχων προσκρούει και
στη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 του
ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.), σύμφωνα με την
οποία τα συμπαγή τμήματα περιφραγμάτων, όπως στην προκειμένη περίπτωση
που πρόκειται για μανδρότοιχους, δεν
επιτρέπεται να έχουν ύψος μεγαλύτερο
του ενός μέτρου.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η
ανέγερση των επίδικων μανδρότοιχων
με τις ως άνω διαστάσεις έγινε από τον
εναγόμενο χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συγκυρίων εναγόντων και σε χρόνο
απουσίας αυτών από τις διαιρεμένες -κάθετες ιδιοκτησίες τους, τις οποίες χρησιμοποιούν ως εξοχικές κατοικίες. Αμέσως
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δε όταν οι ενάγοντες αντιλήφθηκαν την
ανέγερση των επιδίκων μανδροτοίχων
διαμαρτυρήθηκαν στον εναγόμενο εξάδελφο τους και ζήτησαν την καθαίρεσή
τους και τον περιορισμό του ύψους τους.
Ο εναγόμενος αβασίμως υποστηρίζει ότι η ανέγερση των επιδίκων μεγάλου ύψους μανδροτοίχων έγινε με τη συναίνεση των εναγόντων και μάλιστα ο
πρώτος αυτών τον συνέδραμε στην κατασκευή τους με την προμήθεια υλικών,
οπότε κατόπιν αυτού υποστηρίζει ότι η
άσκηση της υπό κρίση αγωγής και το
προβαλλόμενο αίτημα προς καθαίρεση
των μανδρότοιχων ασκείται κατά κατάχρηση δικαιώματος (άρθρ. 281 Α.Κ.). και
ζητεί την απόρριψή του από το λόγο αυτό.
Προς απόδειξη όμως του ισχυρισμού του αυτού ο εναγόμενος δεν προσκομίζει οποιαδήποτε αξιόπιστη απόδειξη, παρά εξεταζόμενος ο ίδιος στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου υποστήριζε ότι τους επίδικους μανδρότοιχους κατασκεύασε με τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών (εναγόντων), οι οποίοι του έδωσαν χρήματα, ενώ ο πρώτος ενάγων τον προμήθευσε και με πλίνθες για τη κατασκευή
των μανδρότοιχων, χωρίς όμως ο εναγόμενος αυτός να δώσει πειστική εξήγηση και να εξηγήσει τους λόγους που
οι ενάγοντες συνιδιοκτήτες του οικοπέδου μετέβαλαν συμπεριφορά και εναντιώθηκαν στην ύπαρξη του μανδροτοίχου.
Κατόπιν αυτού πειστική και επικρατέστερη κρίνεται η κατάθεση της μάρτυρος συζύγου του πρώτου ενάγοντος ότι
η κατασκευή των μανδρότοιχων έγινε χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών σε χρόνο που αυτοί απουσίαζαν, ενώ
όταν ο εναγόμενος εξέφρασε την επιθυμία του προς τον ενάγοντα σύζυγό της να
προβεί σε κατασκευή του επιδίκου έργου,
αυτός αρνήθηκε να συναινέσει.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κατόπιν αυτού ο ισχυρισμός του
εναγομένου περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος των εναγόντων, τον
οποίο πρότεινε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και ήδη επαναφέρει με την έφεση, να
ζητούν την καθαίρεση των επίδικων μανδρότοιχων κρίνεται ουσιαστικά αβάσιμος
και πρέπει να απορριφθεί, όπως ορθά
έκρινε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και
ο σχετικός λόγος εφέσεως που υποστηρίζει τα αντίθετα ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.
Με βάση τα παραπάνω που αναφέρθηκαν το μεγάλο ύψος ανέγερσης
(1,70 μέτρα και πλέον) των επιδίκων μανδρότοιχων με τις προαναφερόμενες επιπτώσεις στη χρήση των κάθετων ιδιοκτησιών των εναγόντων, αφού αποκρύπτουν
τη θέα και περιορίζουν τον αερισμό αυτών, οπωσδήποτε βλάπτει τα δικαιώματα των εναγόντων επί των δικών τους οικοδομών και των αυλείων χώρων τους.
Αντίθετα ο περιορισμός του ύψους
των μανδρότοιχων στο 1 μέτρο από τη
στάθμη του εδάφους, δεν προκαλεί καμία βλάβη στους ενάγοντες και δεν δυσχεραίνει τη χρήση των κάθετων ιδιοκτησιών τους και των επί αυτών οικοδομών.
Παράλληλα με τη διατήρηση των
μανδρότοιχων με περιορισμένο ύψος, 1
μέτρο από τη στάθμη του εδάφους εξυπηρετείται ο σκοπός ανέγερσης αυτών
από τον εναγόμενο προς προστασία της
ενδιάμεσης σε χαμηλότερο επίπεδο διαιρεμένης ιδιοκτησίας του από τον κίνδυνο πλημμύρας λόγω των βροχοπτώσεων από τις υπερκείμενες γειτονικές κάθετες ιδιοκτησίες των εναγόντων.
Επίσης προστατεύονται και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και το
λεβητοστάσιο του συστήματος θέρμανσης
της κατοικίας του εναγόμενου, ενώ το ύψος
αυτό του συμπαγούς μανδρότοιχου (περιφράγματος) — ένα μέτρο από τη στάθμη
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του εδάφους — είναι σύμφωνο και με τις
ως άνω διατάξεις (άρθρ. 18 του Γ.Ο.Κ.).
Έτσι με τα δεδομένα αυτά για να μη
παρεμποδίζονται οι ενάγοντες κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων περί διαιρημένης ιδιοκτησίας στη χρήση των κάθετων
ιδιοκτησιών τους θα πρέπει ο εναγόμενος
να μειώσει με μερική καθαίρεση το ύψος
των επιδίκων μανδρότοιχων στο 1 μέτρο
από τη στάθμη του εδάφους, όπως ζητούν
οι ενάγοντες, με το επικουρικό αίτημα της
αγωγής τους που πρέπει να γίνει δεκτό.
Επομένως το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφασή του δέχθηκε ότι ο εναγόμενος με την
ενέργειά του να προβεί σε κατασκευή των
επίδικων μανδρότοιχων παραβίασε διατάξεις της ως άνω συμβολαιογραφικής συστατικής πράξης της ένδικης κάθετης ιδιοκτησίας και παράλληλα η κατασκευή των
ίδιων μανδρότοιχων δυσχεραίνει την πρόσβαση και επικοινωνία των εναγόντων συνιδιοκτητών με τον κοινό βόθρο που ευρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του ενιαίου οικοπέδου και με βάση τις σκέψεις αυτές δέχθηκε την αγωγή κατά το κύριο αίτημα αυτής και διέταξε την ολοσχερή καθαίρεση των μανδρότοιχων, έσφαλε αφενός
περί την εκτίμηση των αποδείξεων, αφετέρου ερεύνησε παραβίαση και προσβολή δικαιώματος των εναγόντων συγκυρίων (δυνατότητα πρόσβασης στον κοινόχρηστο βόθρο) χωρίς οι ίδιοι να επικαλούνται τέτοια παραβίαση και προσβολή δικαιώματος αυτών από την κάθετη ιδιοκτησία
με το δικόγραφο της αγωγής τους.
Επομένως οι σχετικοί λόγοι εφέσεως με τους οποίους προβάλλεται ότι
κατ’ εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε την αγωγή κατά το κύριο αίτημα αυτής, ενώ έπρεπε να δεχθεί το επικουρικό ως άνω αίτημα, πρέπει να ήταν δεκτοί και ως ουσιαστικά βάσιμοι.
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14. δικηγοροι
488/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Οικονόμου-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόρος: Ευάγγελος Ματσούκης).
Δικηγόρος. Συμφωνία να αμείβεται μόνο με πάγια περιοδική αμοιβή. Τα κατώτατα όρια
της αμοιβής. Καθορισμός της αμοιβής. Περιστατικά.

Με την από 28.12.2006 αγωγή
της η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη, εκθέτει ότι προσελήφθηκε από το εναγόμενο ΝΠΔΔ την 1-4-2004, ως νομική σύμβουλος, με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατέχει έκτοτε οργανική θέση. Ζήτησε δε να
υποχρεωθεί το τελευταίο να της καταβάλει
το αναφερόμενο σ’ αυτήν χρηματικό ποσόν που αντιπροσωπεύει την προσαύξηση της αμοιβής της, καθώς και επιδόματα που χορηγήθηκαν με νόμο στους δικηγόρους με πάγια αντιμισθία των ΟΤΑ, οι
οποίοι έχουν τα ίδια με αυτήν προσόντα
διορισμού και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα και τα οποία αρνείται να της καταβάλει το εναγόμενο καθ’ όσον η άρνηση του
αυτή δημιουργεί αδικαιολόγητα δυσμενή
διάκριση σε βάρος της, κατά παράβαση
της συνταγματικής αρχής της ισότητας.
Επί της αγωγής εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση με την οποία έγινε εν
μέρει δεκτή η αγωγή. Ήδη κατά της αποφάσεως αυτής παραπονιέται με την υπό
κρίση έφεση το εναγόμενο για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν και ανάγονται σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων
από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Ζητεί
δε να γίνει δεκτή η έφεση, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση με σκοπό
να απορριφθεί η αγωγή.

Στο άρθρο 2 του Ν.1093/1980,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12
τον 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 8o 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 γι’ αυτούς 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, κανονισμών ή με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων, δικαιούνται προσαύξηση 10% στις
αποδοχές του μισθολογικού κλιμακίου
που ανήκουν».
Περαιτέρω στο άρθρο 21 του
Ν.3205/2003 ορίζεται ότι «Με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

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, καθώς και σε διαβαθμισμένους κληρικούς και δικηγόρους
με σχέση έμμισθης εντολής».
Κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας αυτής ρύθμισης εκδόθηκε και η ΥΑ
αρ.2/8250/0022/10.2.2004 ΚΥΑ 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 καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1093/1980,
όπως τροποποιήθηκαν 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.1816/1988».
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις
σε συνδυασμό και με την εισηγητική έκθεση του Ν.3205/2003 (βλ. Κωδ. Νομικού Βήματος σ.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 μέ-
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χρι τότε, με σκοπό την εξομάλυνση των
μισθολογικών διαφορών, που είχαν διαμορφωθεί, κατά το δικαιότερο τρόπο.
Έτσι με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση 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 παραπάνω νόμου, πλην όμως έχει βαθμολογική και μισθολογική αντιστοιχία με μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.
Περαιτέρω σύμφωνα με τις παρ.2
και 3 του άρθρου 21 του Ν.3274/2004
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.
β) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πάγια αντιμισθία των δικηγόρων των
Δήμων, των ΝΠΔΔ και των Ιδρυμάτων
τους, όπως αυτή διαμορφώνεται συνολικά κάθε φορά, από τις εκάστοτε ισχύουσες γι’ αυτούς διατάξεις, προσαυξάνεται 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, Διευθυντές των Νομικών Διευθύνσεων των
Δήμων καταβάλλεται και επίδομα θέσεως ίσο με ποσοστό 20% επί συνόλου
της κατά το προηγούμενο εδάφιο διαμορφωμένης αντιμισθίας τους. γ. Στους

650

παραπάνω δικαιούχους χορηγούνται τα
ποσά που προβλέπονται στην παρ.3 του
άρθρου 5 του Ν.2685/1999 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 δεν 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.
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 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 δυ-
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σμενή 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 καθιερωμένης 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 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
γενικά 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 διακρίσεως των εξουσιών, που 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 νόμου, που περιέχει ευνοϊκή ρύθμιση (ΟΛ ΑΠ 3/1997 ΕΕΔ 56, 585 ΟΛ ΑΠ
7/1993 Δνη 93, 1463, ΟΛ.ΑΠ 12/1992
Δνη 92.762, ΑΠ 596/2006 Δημοσίευση
Νόμος ΑΠ 933.2004 ΕΕργΔ 04, 1348
ΕφΑθ 1373/2004 Δνη 2005, 552).

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
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705/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Επαμεινώνδας Παπαγιαννόπουλος
Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Αριστέα Μαρούντα, Βασιλική Γκαβέρα).
Δικηγόροι. Αμοιβή συμφωνηθείσα για το δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό υπόθεσης. Δεν
είναι υπό αίρεση. Στοιχεία της αγωγής του δικηγόρου για διεκδίκηση της αμοιβής για να
είναι ορισμένη. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή. Αυτό το στοιχείο απαιτείται μόνο για την εργολαβία της δίκης
Υπόχρεος προς καταβολή της αμοιβής είναι εκείνος που έδωσε την εντολή και όχι ο κύριος της υπόθεσης. Διοικητικά δικαστήρια. Σχετικές αμοιβές του δικηγόρου. Περιστατικά.

Κατά το άρθρο 91 παρ.1 του ν.δ.
3064/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων» ο δικηγόρος δικαιούται να
λάβει παρά του εντολέως αυτού, πλην
των δαπανών και αμοιβή για κάθε εργασία αυτού δικαστική ή εξώδικη. Κατά
δε το άρθρο 92 παρ.1 του ιδίου Κώδικα
«τα της αμοιβής του δικηγόρου κανονίζονται κατά συμφωνίαν μετά του εντολέως αυτού ή αντιπροσώπου, περιλαμβάνουσαν είτε την όλην διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή κατ’ ιδίαν πράξεις αυτής
ή άλλης πάσης φύσεως νομικάς εργασίας, εν ουδεμία όμως περιπτώσει επιτρέπεται η αμοιβή να υπολείπεται των εν
άρθρω 98 και επόμενα ελαχίστων ορίων αυτής».
Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η αμοιβή του δικηγόρου κανονίζεται με συμφωνία αυτού
και του εντολέως του, η οποία μπορεί να
αφορά μία μόνο κατ’ ιδίαν πράξη ή το σύνολο των πράξεων που αφορούν συγκεκριμένη υπόθεση. Και αν δεν καταρτίστηκε συμφωνία για την αμοιβή ο δικηγόρος
δικαιούται ως αμοιβή, τα ελάχιστα όρια
αυτής, που ορίζονται από τα άρθρα 98
και επ. του Κώδικα περί Δικηγόρων. Η
σύμβαση μεταξύ του δικηγόρου και του
πρώτου πελάτη του, με την οποία ο δεύ-

τερος αναθέτει στον πρώτο το δικαστικό
ή εξώδικο χειρισμό μιας υποθέσεως του
και αναλαμβάνει την υποχρέωση να του
καταβάλει για το σύνολο των ενεργειών
του ορισμένη αμοιβή είναι καθαρά και
δεν τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς
εκβάσεως της δίκης (άρθρο 92 παρ.3, 4
και 5 του ίδιου Κώδικα).
Περαιτέρω, για να είναι ορισμένη
η αγωγή, με την οποία ο δικηγόρος ζητεί την επιδίκαση της αμοιβής που συμφωνήθηκε με τον εντολέα του για δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες συναφείς με
το δικηγορικό επάγγελμα, μετά την εκτέλεση τούτων, αρκεί στο δικόγραφο αυτής να μνημονεύονται :α) η συμφωνία
περί εντολής και το ύψος της αμοιβής
και β) η εκτέλεση της εντολής αυτής με
την ενέργεια των αναγκαίων για τη διεκπεραίωση της ανατεθείσας υποθέσεως δικαστικών και εξώδικων πράξεων,
ενώ σημειωτέον δεν απαιτείται να αναφέρονται αναλυτικά οι επιμέρους πράξεις του δικηγόρου, η επιτυχής έκβαση
της δίκης, καθώς και ότι ο δικηγόρος ανέλαβε την υποχρέωση να διεξαγάγει την
δίκη μέχρι τελεσιδικίας ως και ότι σε περίπτωση αποτυχίας δε δικαιούται να λάβει αμοιβή, αφού η μνεία των στοιχείων
αυτών είναι αναγκαία μόνο στη συμφω-
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νία περί εργολαβίας δίκης (ΑΠ 374/2007
αδημ. ΑΠ 57/2005 ΕλλΔνη 2005, 1429).
Υπόχρεος, κατά τη διάταξη του άρθρου
91 παρ.1 του Κώδικα των Δικηγόρων,
προς πληρωμήν της αμοιβής του δικηγόρου είναι εκείνος που έδωσε την εντολή προς διεξαγωγή ή υπεράσπιση της
υπόθεσης, για την οποία αφορά η αμοιβή και όχι ο κύριος της υπόθεσης όταν
αυτός δεν είναι εντολέας (ΑΠ 140/2007
ΕλλΔνη, 2007, 1386).
Εξάλλου κατά το άρθρο 152 του
ν.δ. 3026/1954 « Περί του Κώδικος Δικηγόρων», που είναι εντεταγμένο στο Ι Κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Εργασία εις διοικητικάς υποθέσεις», το οποίο ρυθμίζει ειδικώς την αμοιβή των δικηγόρων για τις εργασίες σε διοικητικές υποθέσεις, ορίζεται
: Δια την σύνταξιν αιτήσεως, υπομνήματος ή ενστάσεως ή προσφυγής ή αντιρρήσεων ή ανακοπής ή εφέσεως ή οιουδήποτε άλλου εγγράφου, απευθυνόμενων
κατά τους διοικητικούς, φορολογικούς, τελωνειακούς, στρατολογικούς, εκλογικούς
κ.λ.π., νόμους προς Ειρηνοδίκην ή διοικητικήν επιτροπήν ή άλλο διοικητικόν δικαστήριο, το ελάχιστο όριο της αμοιβής
είναι δρχ. 30, 2)Εάν τα ως άνω έγγραφα
απευθύνονται προς δευτεροβάθμιον δικαστήριον ή Επιτροπήν β΄ βαθμού, προς
Ειρηνοδίκην δικάζονται κατά β΄ βαθμόν,
το όριον τούτο είναι δραχμαί 40».
Μ ε το ά ρ θ ρ . 4 πα ρ . 2 το υ
ν.4507/1966 «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών των δικηγόρων»στο τέλος
του αρθρ. 155 του Κώδικα Δικηγόρων
προστέθηκε εδάφιο β΄ στο οποίο ορίζεται ότι «Δια τας ενώπιον των Φορολογικών Δικαστηρίων υποθέσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις οι αφορώσαι τας πολιτικάς υποθέσεις κατά την εξής διάκρισιν: α) Δια τας ενώπιον του μονομελούς
πρωτοβαθμίου δικαστηρίου οι διατάξεις
αφορώσαι τας ενώπιον του Πρωτοδι-
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κείου υποθέσεις, β)δια τας ενώπιον του
τριμελούς πρωτοβαθμίου δικαστηρίου οι
διατάξεις οι αφορώσαι τας ενώπιον του
Πρωτοδικείου υποθέσεις και γ)δια τας
ενώπιον του δευτεροβάθμιου φορολογικού δικαστηρίου (ανεξαρτήτως συνθέσεως) αι διατάξεις αι αφορώσαι τας ενώπιον του Εφετείου υποθέσεις.
Στη συνέχεια με το άρθρ. 8 του ν.
950/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών δικηγόρων» ορίσθηκε ότι : «Αι διατάξεις του άρθρου 155 του Ν.Δ. 3026/1954,
αι προστεθείσαι εις τούτο υπό της παρ.2
του άρθρ. 4 του ν.4507/1966 εφαρμόζονται και επί των ενώπιον παντός διοικητικού δικαστηρίου κατά πάσαν διαδικασίαν εκδικαζομένων υποθέσεων».
Με τις επιγενόμενες ως άνω
ρυθμίσεις δια των αρθρ. 4 παρ.2 του
ν.4507/1966 και 8 του ν.950/1979 σκοπήθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των δικηγόρων επί υποθέσεων στα μετά την θέσπιση των Κώδικα Δικηγόρων ιδρυθέντα
φορολογικά και ήδη διοικητικά δικαστήρια
κατά τρόπο ομοιόμορφο προς τα ισχύοντα επί πολιτικών υποθέσεων και έτσι καταργήθηκε σιωπηρώς το αρθρ. 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 ρυθμίζουν τα
των αμοιβών εν γένει των δικηγόρων επί
υποθέσεων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, να ισχύουν και οι αμοιβές των
δικηγόρων για τις ενώπιον των φορολογικών και ήδη διοικητικών δικαστηρίων
δικηγορικές εργασίες (Ολ.ΑΠ 7/2005),
ήτοι οι διατάξεις των άρθρων 100 επ.
του Κώδικα Δικηγόρων, κατά τις στις διατάξεις αυτές διακρίσεις.
Με βάση τις διακρίσεις αυτές το
ελάχιστο όριο της αμοιβής ορίζεται α)

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

για τη σύνταξη κυρίας αγωγής, προς
την οποία εξομοιούται και η κυρία παρέμβαση, σε ποσοστό 2% επί της αξίας
του αντικειμένου αυτής β) εάν το αντικείμενο της αγωγής δεν συνίσταται σε ορισμένη χρηματική απαίτηση (π.χ. αγωγές αναγνωριστικές, νομής, κυριότητας,
δουλειών, διανομής, ακυρότητας, διαλύσεως εταιρίας κ.λ.π.) με βάση την πραγματική αξία του αντικειμένου της αγωγής
γ) εάν το αίτημα της αγωγής είναι περιοδικές παροχές ή πρόσοδοι απροσδιορίστου χρόνου με βάση το δεκαπλάσιο
της ενιαύσιας παροχής ή προσόδου και
δ) εάν το αντικείμενο της αγωγής δεν
μπορεί από τη φύση το να αποτιμηθεί
σε χρήμα (πχ. αγωγές διαζυγίων, ακυρότητας γάμου, αποδοκιμασίας κ.λ.π.)
σε 20 δρχ. για τις ενώπιον του Ειρηνοδικείου αγωγές, δρχ.50 για τις ενώπιον
του Πρωτοδικείου και δρχ. 100 για τις
ενώπιον των λοιπών δικαστηρίων αγωγές (βλ.ΑΠ 1425/2006 προσκομιζόμενη).
Αποδείχθηκαν, κατά την κρίση
του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά: Η εφεσίβλητηενάγουσα, δικηγόρος συμφώνησε με τον
πρώτο εναγόμενο Δ.Κ, μη διάδικο στην
παρούσα δίκη, ο οποίος ενεργούσε κατ’
εντολή του εκκαλούντος δεύτερου εναγομένου, το Φεβρουάριο του 2005, να αναλάβει ως Δικηγόρος διορισμένη στο Πρωτοδικείο Πατρών, την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας του δεύτερου εναγομένου, που
βρισκόταν στην περιοχή « Έξω Αγυιά»
του Δήμου Πατρέων, το οποίο απαλλοτριωνόταν λόγω ρυμοτομίας, σε εκτέλεση το
από 15/4/1972 προεδρικού διατάγματος,
καθορίστηκε δε η οριστική τιμή αποζημίωσης του με την υπ’ αρ. 750/2003 απόφαση του Εφετείου Πατρών.
Επειδή όμως παρήλθαν οι νόμιμες προθεσμίες περί συντελέσεως της
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εν λόγω απαλλοτριώσεως, συνέτρεχε νόμιμος λόγος άρσεως αυτής. Έτσι, η ενάγουσα ανέλαβε τελικά την υπόθεση, αλλά
δεν αποδείχθηκε ότι τα μέρη συμφώνησαν ειδικά το ύψος της αμοιβής που θα
ελάμβανε και επομένως στην περίπτωση
αυτή θα είχε εφαρμογή ο Κώδικας Δικηγόρων κατά το χρόνο σύναψης της εντολής (ολ.ΑΠ 7/2005 Ελλ.Δνη 2005, 693).
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα σε εκτέλεση της ανατεθείσας εντολής από το δεύτερο εναγόμενο, προέβη
τις ακόλουθες ενέργειες και δικαιούτο την
αντίστοιχη αμοιβή και έξοδα:1) Για τη σύνταξη της από 4/3/2005 εξώδικης πρόσκλησης, που απέστειλε στο Δήμο Πατρέων, στη Διεύθυνση ΧΟΠ Νομού Αχαΐας, στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος και στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία τους καλούσε σε
εξώδικη επίλυση της διαφοράς (βλ.τις
σχετικές εκθέσεις επιδόσεως) δικαιούται (30 δρχ. κατ’αρθρ. 162 Κ.Δικ. Χ 140)
4.200 δρχ. ή 12, 32 ευρώ, η οποία αμοιβή πρέπει να αυξηθεί με τη συνδρομή
του άρθρου 98 του ίδιου Κώδικά λόγω
του είδους της υποθέσεως σε 130 ευρώ
και για έξοδα το ποσό των (16 ευρώ Χ 4
επιδόσεις βάσει της ΚΑΥ Οικονομικών
και Δικαιοσύνης 1118877/2240/Α0012/
Πολ.1314/21-2-2000) 62 ευρώ και συνολικά δικαιούται 192 ευρώ. 2) για έλεγχο
τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο Πατρών και
στο Κτηματολογικό Γραφείο Πατρών δικαιούτο (60 δρχ. κατ’ άρθρο 164 παρ.1
Κ.Δικ. Χ 140) 8.400 Δρχ. ή 24, 65 ευρώ,
αυξημένη όμως με τη συνδρομή του άρθρου 98 ίδιου Κώδικα σε 130 ευρώ, για τη
σύνταξη και υποβολή της υπ’ αρ. πρωτ.
3631/18-7-2005 αίτησης στον Υποθηκοφύλακα Πατρών για τη λήψη πιστοποιητικών μεταγραφής της υπέρ 10/1994
πράξης αναλογισμού και της υπ’ αρ.
1508.1995 επικυρωτικής απόφασης του
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Νομάρχη Αχαΐας (15 δραχ. κατ’άρθρο
164 παρ.2 Κ.Δικ. χ 140) 2.100 δρχ. ή 6,
16 ευρώ, αυξημένη όμως με τη συνδρομή του άρθρου 98 του ίδιου Κώδικα σε 20
ευρώ και για τα έξοδα λήψεως αντιγράφου του υπ’αρ. 57397./1982 δωρητηρίου
συμβολαίου, αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, πιστοποιητικού μεταγραφής, το ποσό των (27+19,50+4,50)
51 ευρώ και συνολικά για τις παραπάνω
αιτίες δικαιούτο το ποσό των 201 ευρώ
(130+20+51). 3)για σύνταξη της από
14/6/2005 με αρ. καταθέσεως 581/20-72005 προσφυγής–αιτήσεως ακυρώσεως
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών ενόψει ότι το αντικείμενο της δεν είναι αποτιμητό σε χρήμα, σε
συνδ. με το άρθρο 100 παρ.4 Κ.Δικ. (ολ.
ΑΠ 7/2005, Ελλ.Δνη 2005, 693), δικαιούτο το ποσό των (50 δρχ. κατ’ άρθρο 100
παρ.4 Κ.Δικ.Χ 140) 7.000 δρχ. ή 20, 54
ευρώ, λόγω όμως της επιστημονικής εργασίας που απαιτήθηκε, του χρόνου που
ανάλωσε η ενάγουσα και της σπουδαιότητας της υποθέσεως, δικαιούτο, με της
συνδρομή του άρθρου 98 Κ.Δικ., το ποσό
των 700 ευρώ.
Για έξοδα καταθέσεως, μαζί με το
παράβολο υπέρ του Δημοσίου, κατέβαλε 50 ευρώ και επομένως δικαιούτο συνολικά το ποσό των 750 ευρώ (700+50).
4)Για τις αναγκαίες μεταβάσεις της για
συλλογή του αποδεικτικού υλικού (σχεδιαγράμματα κ.λ.π) στο Δήμο Πατρέων,
στη Νομαρχία Αχαΐας, στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών,
στο Τ.Π Δανείων, Πρωτοδικείο και Εφετείο Πατρών, οι οποίες δεν προβλέπονται από το Κώδικα Δικηγόρων, δικαιούτο, σύμφωνα με το άρθρο 176 του
ως άνω Κώδικα, η αμοιβή ανάλογη με
αυτή που δικαιούται για την έρευνα στο
Υποθηκοφυλάκειο ήτοι [(15 δρχ. κατ’ άρθρο 164 παρ.2 Κ.Δικ.Χ 140) Χ 6] 12.600
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δρχ. ή 36, 97 ευρώ, λόγω όμως του χρόνου που ανάλωσε η ενάγουσα, δικαιούτο ως αμοιβή 150 ευρώ. 5) Για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών (άρθρο 39 Κ.Δικ.)
κατά τη συζήτηση της ως άνω προσφυγής-αίτησης ακυρώσεως, κατά τη δικάσιμο της 23/1/2006) 40 δρχ. κατ’ άρθρο
109 Κ.Δικ. Χ 140) 5.600 δρχ., ή 16, 43
ευρώ, αυξημένη όμως με τη συνδρομή
του άρθρου 98 του ίδιου Κώδικα, σε 700
ευρώ, ενόψει του είδους της υποθέσεως, ενώ πλήρωσε για τα τέλη συζητήσεως στο Δικηγορικό σύλλογο Πατρών,
ποσό 109, 27 ευρώ και έτσι η ενάγουσα δικαιούτο το ποσό των (700+109,27)
809,27 ευρώ. 6)Για τη σύνταξη του από
25/1/2006 υπομνήματος ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Δικαστηρίου Πατρών κατά τη συζήτηση της προσφυγής
δικαιούτο (50 δρχ. κατ’ άρθρο 143Κ.Δικ.
Χ 140) 7.000 δρχ. ή 20,54 ευρώ, αυξημένη όμως με τη συνδρομή του άρθρου
98 του ίδιου Κώδικα σε 400 ευρώ. 7) Τέλος, για τη μελέτη της υποθέσεως, συλλογή της βιβλιογραφίας, σύνταξη των
δικογράφων επί 50 ώρες, δικαιούτο (30
δρχ κατ’άρθρο 159 Κ.Δικ.Χ 140) 4.200
δρχ. ή 12, 32 ευρώ, αυξημένη όμως με
το άρθρο 98 του ίδιου ως άνω Κώδικα,
λόγω της φύσεως της υποθέσεως και της
επιστημονικής εργασίας, καθώς και του
χρόνου που απαιτήθηκε, σε 500 ευρώ.
Περαιτέρω δεν αποδείχθηκε ότι η
ενάγουσα χρειάστηκε να μεταβεί στην Αθήνα και στο αρμόδιο Υπουργείο για να επισπεύσει την υπόθεση και ότι δαπάνησε για
οδοιπορικά 300 ευρώ. Επομένως, το κονδύλιο αυτό είναι απορριπτέο ως αβάσιμο.
Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα επιμελήθηκε την σύντομη εγγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, αυτό υπέβαλε την 20/9/2005 την από 14/9/2005 αί-
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τηση της, η οποία έγινε δεκτή και ορίσθηκε δικάσιμος η 21/1/2006, ενώ η προηγούμενη της συζητήσεως κατέθεσε στη
Γραμματεία του Δικαστηρίου όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα. Δεν δικαιούται όμως αμοιβή για τις εν λόγω ενέργειες της κατ’ άρθρο 135 του Κώδικα Δικηγόρων. Επομένως, τα αιτούμενα κονδύλια από 100 ευρώ και 200 ευρώ αντίστοιχα, είναι μη νόμιμα και απορριπτέα. Συνεπώς, η συνολική αμοιβή που δικαιούτο
να λάβει η ενάγουσα ήταν 3.002,27 ευρώ
(1912+201+750+150+809,27 +400+500).
Παρόλο όμως την επιτυχή κατάληξη της υποθέσεως, με την έκδοση της
υπ’ αρ. 208/2006 αποφάσεως του παραπάνω Διοικητικού Δικαστηρίου, με την
οποία ακυρώθηκε η αρνητική απάντηση
του αρμόδιου Νομάρχη να εκδώσει βεβαιωτική πράξη για την αυτοδίκαιη άρση της
απαλλοτρίωσης του ακινήτου του εντολέως της ενάγουσας δεύτερου εναγομένου,
ο τελευταίος δεν κατέβαλε οποιοδήποτε
ποσό στην ενάγουσα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της τελευταίας.
Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε ότι
είχε συμφωνηθεί ως αμοιβή της ενάγουσας το ποσό των 2.500 ευρώ και
ότι το κατέβαλε ο δεύτερος εναγόμενος.
Επομένως, η ένσταση εξοφλήσεως που
πρόβαλε ο τελευταίος στο Πρωτόδικο,
αλλά και στο παρόν Δικαστήριο, πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμη, καθώς και
ο αντίστοιχος τρίτος λόγος της έφεσης
του. Επίσης, απορριπτέος κρίνεται και
ο πρώτος λόγος της έφεσης περί αοριστίας της αγωγής, αφού αυτή είναι κα-
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θόλα ορισμένη, περιέχουσα όλα τα κατά
το άρθρο 216 Κ.Πολ.Δικ. αναγκαία στοιχεία, όπως τη συμφωνία περί εντολής
και του ύψους της αμοιβής καθώς και
την υπόθεση που ανέλαβε η ενάγουσα
και τις πράξεις που έκανε προς εκτέλεση της εντολής.
Κατ’ ακολουθίαν, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκανε εν μέρει δεκτή
την αγωγή και επιδίκασε την ενάγουσα
το ποσό των 4.002, 27 ευρώ, έσφαλε ως
προς την εφαρμογή του νόμου και την
εκτίμηση των αποδείξεων και γιαυτό η
έφεση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ουσίαν βάσιμη, ως προς το δεύτερο λόγο
της, ενώ πρέπει να απορριφθεί ως ουσία
βάσιμη η αντέφεση, ως προς τον πρώτο
κύριο λόγο της περί επιδικάσεως 6.000
ευρώ, ως προς τον δεύτερο λόγο της
περί επιδικάσεως 8.502, 27 ευρώ, ως
μη νόμιμη, αφού το εν λόγω αιτούμενο
ποσό υπερβαίνει το αιτηθέν με την αγωγή ποσό των 6.000 ευρώ.
Μετά από αυτά, πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, κατ’ άρθρο
535 παρ.1 και μάλιστα προς όλες τις διατάξεις, για το ενιαίο της εκτελέσεως. Ακολούθως, αφού κρατηθεί και δικαστεί από
το Δικαστήριο αυτό η υπόθεση, πρέπει να
γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή που είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων
346, 361, 713 επ.ΑΚ, 68, 176 ΚΠολΔ και
να υποχρεωθεί ο δεύτερος εναγόμενος
Α.Κ του Δ να καταβάλει στην ενάγουσα
το ποσό των 3.002, 27 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.
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1 5 . Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ ΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
6/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός-Εισηγητής, Στεφανία Καρατζά, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Νικόλαος Παπαϊωάννου, Χρυσόστομος Γασπαράτος).
«Κτηματική ομάδα» που συνίσταται από την αρχή για την τακτοποίηση πολλών παρακειμένων οικοπέδων, η οποία προβαίνει σε παραχώρηση των τακτοποιηθέντων οικοπέδων στους δικαιούχους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται επείγουσα εφαρμογή του σχεδίου, ολόκληρη η καταλαμβανόμενη από την ομάδα έκταση, θεωρείται απαλλοτριούμενη σαν ενιαίο σύνολο υπέρ των ιδιοκτήτων ακινήτων που έχουν περιληφθεί στην
ομάδα για τη διανομή μεταξύ αυτών των οικοδομήσιμων χώρων που έχουν οριστεί στην
έκταση αυτή για εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Αποτελέσματα της έκδοσης της υπουργικής απόφασης για σύσταση «κτηματικής ομάδας». Παραχωρητήριο. Μετά τη μεταγραφή του συνεπάγεται κτήση της κυριότητας κατά τρόπο πρωτότυπο. Περιστατικά.

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 εξολοκλήρου το τελευταίο άρθρο (51) με το Ν.Δ.2934/1954
«περί τροποποιήσεως των περί σχεδίων
πόλεων κ.λπ. διατάξεων και ειδικών τινών
διατάξεων σχετικών με την ανοικοδόμηση των σεισμόπληκτων Ιονίων Νήσων»
συνάγεται ότι, όταν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ταυτόχρονης τακτοποιήσεως
πολλών παρακείμενων οικοπέδων, συνίσταται με απόφαση της Αρχής «Κτηματική Ομάδα», η οποία προβαίνει σε παραχώρηση των τακτοποιηθέντων οικοπέδων στους δικαιούχους.
Σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις,
κατά τις οποίες επιβάλλεται επείγουσα
εφαρμογή του σχεδίου, ολόκληρη η καταλαμβανόμενη από την ομάδα έκταση θεωρείται απαλλοτριούμενη σαν ενιαίο σύνολο υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων που
έχουν περιληφθεί στην ομάδα για διανομή μεταξύ αυτών οικοδομήσιμων χώρων
που έχουν οριστεί στην έκταση αυτή για

την εφαρμογή του σχεδίου. Ότι μετά την
έκδοση και τη δημοσίευση της υπουργικής
αποφάσεως περί συστάσεως «Κτηματικής
ομάδας» δημιουργείται νομική κατάσταση
που επηρεάζει τα πρώην περιουσιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών και κατ’ ακολουθίαν και τη νομή αυτών στις περιλαμβανόμενες στην ομάδα αυτή περιουσίες.
Στην νέα αυτή κατάσταση, ανεξάρτητα από τη βούληση του ιδιοκτήτη, όλα
τα τακτοποιητέα και προσκυρωτέα κτήματα που αποτελούν την κτηματική ομάδα
που συστάθηκε με την υπουργική απόφαση θεωρούνται απαλλοτριούμενα σαν
ενιαίο σύνολο υπέρ των παραπάνω ιδιοκτητών και κάθε έννομη σχέση που προϋπάρχει σ’αυτά αποσβήνεται σύμφωνα με
το νόμο, η δε κυριότητα που προσπορίζεται στο σύνολο των ιδιοκτητών και του
νομικού προσώπου της Κτηματικής Ομάδας και μέσω αυτής σε καθέναν από τους
δικαιούχους, μετά τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου, φέρει το χαρακτήρα της
πρωτότυπης και είναι ανεξάρτητη κάθε
κυριότητα δικαιοπαρόχου και αν ακόμη
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δόθηκε στο δικαιούχο το δικό του κτήμα,
καταργουμένης της προ της απαλλοτριώσεως σχέσεως νομής του προς το πράγμα. Ότι οι εκδιδόμενοι από την Κτηματική Ομάδα υπέρ των προς ους παραχωρούνται τα νέα ακίνητα τίτλοι ιδιοκτησίας (παραχωρητήρια) μεταγράφονται με
επιμέλεια των ενδιαφερομένων, της Κτηματικής Ομάδας ή της αρμόδιας επί της
εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας (άρθρο 51 παρ.8).
Επομένως, από και με τη μεταγραφή του τίτλου ιδιοκτησίας που εκδόθηκε (παραχωρητηρίου) προσπορίζεται στο δικαιούχο κυριότητα, η κτήση
της οποίας είναι πρωτότυπη και ισχύει έναντι κάθε άλλου που αξιώνει κυριότητα στο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε
και το ακίνητο που παραχωρήθηκε, μέχρι τη μεταγραφή του τίτλου ιδιοκτησίας
(παραχωρητηρίου) ανήκει κατά κυριότητα στην Κτηματική Ομάδα που αποτελεί
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που
υποκαθιστά τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που περιλήφθηκαν σ’αυτήν, υποχρεωτικά μάλιστα, όταν τούτο έχει επιβληθεί με την απόφαση του Υπουργού
και δεν είναι μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι
τη μεταγραφή του τίτλου δεκτικό νομής
και χρησικτησίας από μέρους άλλου και
μάλιστα τέως κυρίου, διότι διαφορετικά
θα μπορούσε να ματαιωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός με την καθιερούμενη από
τις παραπάνω διατάξεις ρύθμιση, που είναι η από και με τη μεταγραφή του τίτλου κτήση από το δικαιούχο κατά πρωτότυπο τρόπο της κυριότητας στο ακίνητο που παραχωρήθηκε σ’αυτόν κατ’ ανάλογη εφαρμογή και του άρθρου 4 του ΑΝ
1539/1936 «περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων», ο οποίος διατηρήθηκε
σε ισχύ με το άρθρο 53 του ΕισΝΑΚ και
με το άρθρο 21 του ΝΔ, 22 Απριλίου/16
Μαΐου 1926 «περί διοικητικής αποβο-
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λής από των κτημάτων της αεροπορικής αμύνης κ.λπ» (ΟλΑΠ 7/2003 ΝοΒ
51, 1405, ΑΠ 689/1592 ΕλλΔνη 35, 99).
Από τις ένορκες καταθέσεις των
μαρτύρων των διαδίκων που εξετάσθηκαν νόμιμα στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και οι οποίες περιέχονται στα υπ’ αριθμ. 576/2001 πρακτικά
συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας που προσκομίζουν και
επικαλούνται οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες
που προσκομίζουν και επικαλούνται οι
εκκαλούντες και θεωρούνται ιδιωτικά έγγραφα (άρθρο 444 αριθμ.3 του ΚΠολΔ),
από την υπ’ αριθμ. 341/2004 πραγματογνωμοσύνη του τοπογράφου μηχανικού
Β.Π που διατάχθηκε με την υπ’ αριθμ.
811/2003 μη οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας και
από την από 28.2.2003 γνωμάτευση της
πολιτικής μηχανικού Ε.Μ που προσκομίζεται από τους εκκαλούντες και η οποία
εκτιμάται ελεύθερα από το παρόν Δικαστήριο κατ’ άρθρο 390 του ΚΠολΔ. Τμήμα εμβαδού 27,84 τ.μ. από το παραπάνω οικόπεδο αποτελεί το επίδικο και βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου αυτού. Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Β.Π το επίδικο συνορεύει νοτιοανατολικά κ.λπ…
Το παραπάνω οικόπεδο περιήλθε
στη συγκυριότητα των εναγόντων κατά
τα παραπάνω ποσοστά δυνάμει του υπ’
αριθμ. 1075/8.12.1999 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου
Σάμης Δ.Ζ που μεταγράφηκε νόμιμα στα
βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αργοστολίου στον τόμο 356 και με
αύξοντα αριθμό 34 από αγορά από τους
συγκυρίους αυτού, δηλαδή : 1) Γερασιμοαργύριο Σ.Μ κ.λπ.. δυνάμει της υπ’
αριθμ. 1074/8.12.1999 πράξεως απο-
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δοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Σάμης Δ.Ζ που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αργοστολίου στον τόμο 356
και με αύξοντα αριθμό 33 κατά ποσοστό
1/28 ή 20/560 εξ αδιαιρέτου σε καθένα
από τους πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τετάρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη απ’αυτούς,
κατά ποσοστό 1/16 ή 35/560 εξ αδιαιρέτου στην ογδόη απ’αυτούς, κατά ποσοστό 3/80 ή 21/560 εξ αδιαιρέτου σε καθένα από τους ένατο, δέκατο, ενδέκατο,
δωδέκατη και δέκατη τρίτη απ’αυτούς,
κατά ποσοστό 1/16 ή 35/560 εξ αδιαιρέτου σε καθένα από τους δέκατη τετάρτη,
δέκατη πέμπτη, δέκατη έκτη και δέκατη
εβδόμη απ’αυτούς και κατά ποσοστό ¼
ή 140/560 στη δεκάτη ογδόη απ’αυτούς.
Το οικόπεδο αυτό προέκυψε από
τις υπ’αριθμ. 9203/1954, 9204/1954,
513/1955 και 2132/1955 πράξεις αναδασμού για την τακτοποίηση των οικοπέδων της πόλεως του Αργοστολίου,
οι οποίες κυρώθηκαν με την υπ’αριθμ.
Ε 42766/1954 απόφαση του Υφυπουργού Οικισμού και Σεισμοπλήκτων Νήσων και με τις υπ’αριθμ. Ε2187/1955 και
Ε21183/1955 αποφάσεις του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων
και την υπ’αριθμ. Ε16370/1955 απόφαση του ίδιου παραπάνω Προϊσταμένου.
Στη συνέχεια, το παραπάνω οικόπεδο παραχωρήθηκε στην αρχική δικαιοπάροχο των εναγόντων Β. χήρα Γ.Μ δυνάμει του υπ’αριθμ. 1685/8.7.1994 παραχωρητηρίου της Κτηματικής Ομάδας Αργοστολίου. Έτσι, αυτή κατέστη κυρία του
οικοπέδου αυτού κατά πρωτότυπο τρόπο
από τη μεταγραφή του παραχωρητηρίου
αυτού στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αργοστολίου στις 25.7.1994
στον τόμο 269 και με αύξοντα αριθμό 41.
Πλην όμως μέχρι την οριστική πα-
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ραχώρηση του οικοπέδου αυτού στην παραπάνω δικαιοπάροχο των εναγόντων Β.
χήρα Γ.Μ ανήκε στην αποκλειστική κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου κατά το
άρθρο 21 του Ν.Δ. 22 Απριλίου/16 Μαΐου 1926 «περί διοικητικής αποβολής από
των κτημάτων της αεροπορικής αμύνης
κ.λπ» και αυτό μέχρι τη μεταγραφή του
παραπάνω παραχωρητηρίου που έλαβε χώρα στις 25.7.1994 ήταν ανεπίδεκτο νομής και χρησικτησίας σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στην παραπάνω νομική σκέψη. Παρά ταύτα ο αρχικός δικαιοπάροχος του δεύτερου εναγομένου Α.Μ
του Δ. κατασκεύασε στο νοτιοδυτικό μέρος του όλου ακινήτου των εναγόντων
ένα μανδρότοιχο και κατέλαβε αυθαίρετα και χωρίς τη θέληση των δικαιοπαρόχων των εναγόντων το παραπάνω επίδικο τμήμα, αποβάλλοντας αυτούς από τη
νομή τους στο παραπάνω τμήμα μέχρι το
χρόνο του θανάτου του το 1976.
Μετά το θάνατο του εξακολούθησαν να κατέχουν παράνομα και αυθαίρετα
το επίδικο τμήμα οι κληρονόμοι του, δηλαδή η σύζυγος του Ε. χήρα Α.Μ και τα
αδέλφια του Α., Ν-Π και Β.Μ μέχρι το 1985
και μέχρι το θάνατο της το 1994 μόνη της
η παραπάνω σύζυγος του. Μετά το θάνατο της τελευταίας συνέχισε να το κατέχει ο κληρονόμος της, πρώτος εναγόμενος, μέχρι τις 28.2.2001 που αυτός το
πούλησε μαζί με το όμορο προς τα νοτιοδυτικά με το επίδικο τμήμα ακίνητο του
στο δεύτερο εναγόμενο δυνάμει του υπ’αριθμ. 6563/28.2.2001 αγοραπωλητηρίου
συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αργοστολίου Ε.-Α.Π-Ν που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αργοστολίου στον τόμο 376
και με αύξοντα αριθμό 70.
Έκτοτε ο δεύτερος εναγόμενος
κατέχει παράνομα και αυθαίρετα το επίδικο εδαφικό τμήμα και αρνείται να το
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αποδώσει στους ενάγοντες, ισχυριζόμενος ότι το απέκτησε δυνάμει του παραπάνω συμβολαίου. Αλλά ο δεύτερος
εναγόμενος δεν κατέστη κύριος του επίδικου τμήματος, διότι οι δικαιοπάροχοι
του δεν απέκτησαν την κυριότητα σ’αυτό
με χρησικτησία, αφού στο επίδικο αυτό
δεν μπορούσε να χωρήσει χρησικτησία,
δεδομένου ότι ο χρόνος της χρησικτησίας σ’αυτό αρχίζει από τη μεταγραφή του
παραπάνω παραχωρητηρίου το 1994
και μέχρι τότε το επίδικο ανήκε στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου σε βάρος του οποίου δεν χωρεί χρησικτησία.
Επομένως, η ένσταση ιδίας κυριότητας που προτείνεται από το δεύτερο εναγόμενο σύμφωνα με την οποία
οι απώτεροι δικαιοπάροχοι του νέμονταν συνεχώς το επίδικο τμήμα που περιλαμβάνεται στο παραπάνω οικόπεδο
από το έτος 1970 μέχρι το έτος 2001 που
έγινε η πώληση στο δεύτερο εναγόμενο
του όμορου με τους ενάγοντες ακινήτου
υπ’αριθμ.3 του ίδιου υπ’ αριθμ. 216 οικοδομικού τετραγώνου, στο οποίο κατά
τους ισχυρισμούς του δεύτερου εναγομένου συμπεριλαμβάνεται και το επίδικο
τμήμα και ότι αυτοί κατέστησαν συγκύριοι του επίδικου πράγματος με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας πρέπει
να απορριφθεί ως κατ’ουσίαν αβάσιμη.
Εξάλλου, τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου και στη συγκεκριμένη
περίπτωση της Κτηματικής Ομάδας Αργοστολίου επί του παραπάνω οικοπέδου
μέχρι τη μεταγραφή του παραπάνω παραχωρητηρίου το έτος 1994 δεν υπόκει-

νται σε καμία παραγραφή και το επίδικο
τμήμα ήταν ανεπίδεκτο νομής και χρησικτησίας από μέρους των εναγομένων,
ενώ κατά το χρονικό διάστημα από τη μεταγραφή του παραπάνω παραχωρητηρίου και μετά, δηλαδή από το 1944 έως το
2001 δε συμπληρώνεται ο απαραίτητος
χρόνος κτήσεως της κυριότητας είτε με
τα προσόντα της τακτικής χρησικτησίας
(10 έτη) είτε με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας (20 έτη).
Επομένως, η ένσταση παραγραφής που προτείνεται από το δεύτερο εναγόμενο σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα των εναγόντων στο επίδικο τμήμα έχει
υποπέσει στην εικοσαετή παραγραφή πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ουσίαν αβάσιμη.
Τέλος, η ένσταση καταχρηστικής
ασκήσεως του δικαιώματος των δικαιοπαρόχων των εναγόντων που προτείνεται από
το δεύτερο εναγόμενο πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, καθόσον οι δικαιοπάροχοι των εναγόντων κατά το κρίσιμο χρονικό
διάστημα από το 1970 μέχρι το 1994 δεν
ήταν συγκύριοι του επιδίκου, αφού αυτό
ανήκε στο Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα στην Κτηματική Ομάδα Αργοστολίου και ως εκ τούτου δεν είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα τους σ’αυτό.
Ενόψει όσων εκτέθηκαν παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η από
21.8.2002 αγωγή ως κατ’ουσίαν βάσιμη, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό και να καταδικαστεί ο δεύτερος εναγόμενος στα δικαστικά έξοδα των εναγόντων και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας
κατά τα άρθρα 176 και 183 του ΚΠολΔ.

259/2009
(Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Δημήτριος Ρέκκας-Εισηγητής, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Ιάκωβος Μπαλτάς, Χρήστος Σιαμαντάς, Κωνσταντίνος Ζαμπετάκης).
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ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. 14/27-7-1999). Θεσμοθετήθηκε νέα
διαδικασία (διαφορετική από τη ρυμοτομία των ν.δ. της 17/7/1923 και 797/1971). Προβλέπεται υποχρέωση των ιδιοκτητών να διαθέσουν χωρίς αποζημίωση μέρος του ακινήτου τους της οικιστικής περιοχής και προβλέπεται ο τρόπος υλοποίησης της διαχείρισης με την έκδοση Πράξης Εφαρμογής, όπου καθορίζεται το ποσοστό εισφοράς σε
γη, που αναλογεί για καθεμία ιδιοκτησία και ο τρόπος διάθεσης χωρίς αποζημίωση σε
τμήματα, είτε απευθείας για τη δημιουργία κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, είτε
με άλλους τρόπους. Πράξη εφαρμογής. Εκδίδεται και κυρώνεται με απόφαση του Νομάρχη και μεταγράφεται οπότε από τη μεταγραφή επέρχονται όλες οι αναφερόμενες
στην πράξη μεταβολές στις ιδιοκτησίες. Εξαιρέσεις. Σχέδιο πόλης του Μεσολογγίου.
Κατάθεση της αποζημίωσης από τις αιτούσες και άρνηση της ιδιοκτήτριας (καθ’ ης η
αίτηση) να παραδώσει το ακίνητο της. Αίτημα να διαταχθεί η αποβολή. Περιστατικά.

Από τις διατάξεις των άρθρων
45-48 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής
Νομοθεσίας (Π.Δ 14/27.7.1999 - Φ.Ε.Κ
Δ΄ 580) προκύπτει ότι με αυτόν θεσμοθετήθηκε νέα διαδικασία (διαφορετική
από τη ρυμοτομία των ν.δ. της 17.7.1923
και 797/1971) συνολικής διαχείρισης των
ακινήτων της οικιστικής περιοχής, με την
υποχρέωση των ιδιοκτητών να διαθέσουν
χωρίς αποζημίωση μέρος του ακινήτου
τους και προβλέπεται ο τρόπος υλοποίησης της διαχείρισης με την έκδοση Πράξης Εφαρμογής, στην οποία καθορίζεται
αφενός μεν το ποσοστό εισφοράς σε γη,
που αναλογεί για καθεμία ιδιοκτησία και
ο τρόπος διάθεσης χωρίς αποζημίωση σε
τμήματα, είτε απευθείας για τη δημιουργία
κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων,
είτε για μετατροπή τους σε χρηματική εισφορά, είτε για αποκατάσταση άλλων ιδιοκτησιών που δεσμεύθηκαν για τον ίδιο
σκοπό για την καλύτερη αξιοποίηση της
γης, αφετέρου δε τα προσκυρωτέα τμήματα σε γειτονικά οικόπεδα.
Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 48§7 ορίζεται ότι η πράξη εφαρμογής κυρώνεται με απόφαση του νομάρχη
και αποτελεί ταυτόχρονα πράξη βεβαίωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη όπως και κάθε μεταβολής που επέρχεται στα ακίνητα, σύμ-

φωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου και μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο, ότι με τη μεταγραφή επέρχονται όλες οι αναφερόμενες στην πράξη
εφαρμογής μεταβολές στις ιδιοκτησίες,
εκτός από αυτές που οφείλεται αποζημίωση για τη συντέλεση των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του
ν.δ. από 17.7.1923 και του ν.δ. 797/1971
και ότι αμέσως μετά την κύρωση και μεταγραφή των πράξεων εφαρμογής, ο οικείος Ο.Τ.Α., 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 αποζημιώσεις της προηγούμενης περίπτωσης α΄.
Από την ως άνω διάταξη, η οποία
εντάσσεται στα πλαίσια του νέου θεσμού
της υποχρεωτικής και χωρίς αποζημίωση εισφοράς σε γη, από τους συμμετέχοντες ιδιοκτήτες περιοχής που εντάσσεται
στο σχέδιο πόλης ή όπου εκτείνεται το
σχέδιο πόλης, προκύπτει ότι οι εν λόγω
εδαφικές μεταβολές που προβλέπονται
στην οικεία πράξη εφαρμογής διακρίνονται: α) σ’ εκείνες που αφορούν αφαίρεση εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησιών και
διάθεση αυτών για τη δημιουργία κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων, την
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παραχώρηση οικοπέδων για την αποκατάσταση άλλων ιδιοκτησιών της πολεοδομικής μελέτης και την μετακίνηση των
τμημάτων αυτών για την καλύτερη αξιοποίηση της εισφοράς σε γη και β) σ’ εκείνες που αφορούν κάθε ακίνητο χωριστά
και αφορούν προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις και ρυμοτομήσεις ή και δεσμεύσεις
ακινήτων για την ανέγερση κοινωφελών
κτιρίων, πέραν της οφειλόμενης εισφοράς σε γη. Με τη μεταγραφή της πράξης
εφαρμογής επέρχονται οι εμπράγματες
μεταβολές της παραπάνω πρώτης κατηγορίας χωρίς να χρειάζεται άλλη διαδικασία το δε δικαίωμα κτήσης κυριότητας επί των εν λόγω εκτάσεων, από τον
οικείο Ο.Τ.Α, το Δημόσιο ή τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη, αποκτάται πρωτοτύπως.
Αντίθετα, οι μεταβολές των ιδιοκτησιών της δεύτερης κατηγορίας θα
επέλθουν σύμφωνα με το άρθρο 17§2
του ισχύοντος Συντάγματος, όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες (προσδιορισμός αποζημίωσης, συντέλεση απαλλοτρίωσης) και όχι από την μεταγραφή της ως άνω πράξης εφαρμογής (ΑΠ
563/2006 ΕλΔνη 47.823, ΑΠ 1175/2005
ΕλΔνη 46.1119, ΕφΘράκης 111/2004
ΕλΔνη 46.271, ΣτΕ 3500/2004 Intracom
NOMOΣ, ΕφΠατρ 39/2004 ΔΔΝ,1369).
Εν προκειμένω, με την αίτηση
τους, οι αιτούσες ισχυρίζονται ότι η καθεμία είναι κυρία ενός λεπτομερώς περιγραφομένου κατά θέση, έκταση και όρια οικοπέδου, το οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο
της Ιεράς Πόλεως του Δήμου Μεσολογγίου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1/2001
πράξη εφαρμογής, που κυρώθηκε με την
υπ’αριθμ. 1426/16.9.2002 απόφαση του
Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του
Δήμου Μεσολογγίου. Ότι τμήμα του οικοπέδου της πρώτης, εμβαδού 32,90 τετραγωνικών μέτρων και τμήμα του οικοπέδου
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της δεύτερης, εμβαδού 42,73 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία περιγράφονται
επαρκώς κατά θέση και όρια, προσκυρώθηκαν στα οικόπεδα τους από την όμορη ιδιοκτησία της καθ’ης. Ότι αν και παρά
κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων στο όνομα της τελευταίας το
ποσό της αποζημίωσης, που καθόρισε
για τα παραπάνω τμήματα η Επιτροπή
του άρθρου 1 του ΠΔ 5/1985 και παρόλο που εκάλεσαν, με τις από 28.8.2006
εξώδικες δηλώσεις τους, την καθ’ ης να
τους τα παραδώσει, η τελευταία αρνείται. Ζητούν δε να διαταχθεί η αποβολή
της καθ’ ης από τα επίδικα, να απειληθεί
κατ’ αυτής χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση και να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα τους.
Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με
την εκκαλουμένη απόφαση του, απέρριψε την αίτηση, κρίνονται ότι η προσκύρωση των συγκεκριμένων ακινήτων
συνιστά μεταβολή στην ιδιοκτησία της
καθ’ ης για την οποία έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 17§2 του
Συντάγματος.
Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται οι εκκαλούσες, με τους λόγους της κρινομένης εφέσεως τους, που
ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου και ζητούν την εξαφάνιση της εκκαλουμένης αποφάσεως
με το σκοπό να γίνει δεκτή η αίτηση τους.
Προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ.
44313/23.5.1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 406Δ΄, όπως αυτή επαναδημοσιεύθηκε με την υπ’αριθμ.
80854/5438/1.9.1992 απόφαση του
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, κινήθηκε η διαδικασία σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Ιεράς Πόλεως του
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Δήμου Μεσολογγίου.
Στη συνέχεια, με το από 3.4.1998
Π.Δ., που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.
294Δ΄/7.5.1998, εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη των πολεοδομικών ενοτήτων «ΒΙΓΛΑ» (ΠΕ 4), «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΠΕ 5), και «ΚΑΛΛΟΝΗ» (ΠΕ
6), του ανωτέρω Δήμου.
Περαιτέρω, με την υπ’αριθμ.
1426/2002 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας, κυρώθηκε η υπ’ αριθμ.
1/2001 Πράξη Εφαρμογής της μελέτης
αυτής, με την οποία, από το οικόπεδο της καθ’ ης, που βρίσκεται στη θέση
«ΚΑΛΛΟΝΗ» και στο οικοδομικό τετράγωνο 45 (κωδικός κτηματογράφησης
0115010), αρχικής έκτασης 1.226,20 τετραγωνικών μέτρων, προσκυρώθηκαν,
σε ιδιοκτησίες άλλων ιδιοκτητών: α) τμήμα 23,76 τ.μ. στο οικόπεδο 02 του Ο.Τ.
Σ57, ιδιοκτησίας Α.Σ κ.τ.λ…
Οι αιτούσες ισχυρίζονται, με τον
πρώτο λόγο της εφέσεως τους, ότι η καθ’
ης είχε το δικαίωμα, μέσα στην εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία του άρθρου
12 §3εδ.β΄ ν. 1337/1983, να προσφύγει
στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, ώστε
να χωρήσει προσωρινός καθορισμός
της αποζημιώσεως, πλην όμως δεν το
άσκησε με αποτέλεσμα να έχει αποδεχθεί την τιμή που καθορίσθηκε διοικητικά από την Επιτροπή του άρθρου 1 του
Π.Δ. 5/1986 και να οφείλει να αποδώσει τα ως άνω προσκυρωθέντα ακίνητα. Πλην όμως στην επικαλούμενη από
τις αιτούσες, προς επίρρωση του ισχυρισμού τους, υπ’ αρ. 5367/3.4.2004 αίτηση της καθ΄ης, η τελευταία ζητεί να μάθει
«ποία είναι η χρηματική αποζημίωση και
πότε μπορεί να της καταβληθεί».Επομένως, εφόσον δεν γνώριζε το ύψος της
συγκεκριμένης αποζημιώσεως, δεν εί-
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ναι δυνατόν να γίνει εμφρόνως αποδεκτό
ότι την αποδέχτηκε εκ των προτέρων.
Σημειωτέον ότι η καθ’ης έχει ήδη
αιτηθεί την ακύρωση της υπ’ αρ. 1/2001
Πράξης Εφαρμογής, που κυρώθηκε
από τον Νομάρχη Αιτωλ/νίας με την υπ’
αρ. 1426/2002 απόφαση του, που εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών. Μάλιστα, επί αιτήσεως της,
για αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω 194/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Μεσολογγίου, το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, με την
υπ’αρ. 57/2006 απόφαση του, απέρριψε μεν την αίτηση αυτή, κρίνοντας ότι
δεν συντρέχει κίνδυνος ανεπανόρθωτης
βλάβης της, δέχθηκε όμως σαφώς ότι «η
παρακατάθεση της αποζημίωσης προηγείται της κατάληψης των προσκυρουμένων τμημάτων και η αιτούσα (Α.Τ) δύναται, εφόσον, όπως υποστηρίζει δεν έχει
υπάρξει νόμιμη αποζημίωση της κ.λ.π.,
να αρνηθεί την παράδοση των τμημάτων του ακινήτου της, που της αφαιρούνται με την πράξη εφαρμογής, στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 48 §7
εδ.β΄ του Κ.Β.Π.Ν. ενώπιον των αρμοδίων Πολιτικών Δικαστηρίων και να προστατευθεί στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις της
κατάληψης…».
Κατόπιν των προεκτεθέντων η
καθ’ης, που αρνήθηκε να παραδώσει
στις αιτούσες τα προσκυρωθέντα από
την ιδιοκτησία της τμήματα, νομίμως
ενήργησε καθόσον η προσκύρωση αυτών, ενόψει και όσων εκτίθενται στην νομική σκέψη, συνιστά μεταβολή στην ιδιοκτησία της για την οποία όντως όφειλε
να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 17
§ 2 του Συντάγματος.
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647/2009
(Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών).
(Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Ελένη Κούφη-Εισηγήτρια, Εφέτες).
(Δικηγόροι: Θεόδωρος Αχείμαστος, Μιχαήλ Τσουμάνης).
Πέργκολα. Για την κατασκευή της δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. Περιφραγμένο οικόπεδο. Απαγορεύεται το ύψος να είναι μεγαλύτερο από 2,5μ. Αυτός ο περιορισμός
όμως δεν ισχύει προκειμένου περί ειδικών κτιρίων των οποίων ο κύριος περιορισμός
δεν είναι η κατοικία.(ξενοδοχεία). Περιστατικά.

Οι εναγόμενοι είχαν κατασκευάσει από ετών προς την πλευρά του οικοπέδου τους που συνορεύει με το οικόπεδο των εναγόντων, τσιμεντένιο τοιχείο μήκους 18 μ. και ύψους 1 μ. περίπου προς το δυτικό μέρος του και 2μ.
περίπου προς τα βορειοανατολικά, για
επιστήριξη στο σημείο εκείνο του υπερυψωμένου οικοπέδου τους.
Το έτος 2005 οι εναγόμενοι μερίμνησαν και εκδόθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολ/κων Εφαρμογών της Ν.Α.
Λευκάδας, επ’ονόματι της δεύτερης των
εναγομένων η υπ’ αριθμ. 1758/17-6-2005
άδεια εργασιών μικρής κλίμακας προκειμένου να κατασκευάσουν προς την πλευρά του ακινήτου τους που συνορεύει με το
ακίνητο των εναγόντων, περίφραξη ύψους
2 μ., αποτελούμενη από συμπαγές τοιχείο
κατά το ένα μέτρο της και σιδερένιους στύλους και ξύλινη εγκατάσταση για στήριξη
φυτών (πέργολα) στο υπόλοιπο ύψος της.
Δυνάμει της άδειας αυτής οι εναγόμενοι τοποθέτησαν στις αρχές Ιουνίου
του έτους 2006 επί του τσιμεντένιου τοιχείου, που είχαν, όπως προαναφέρθηκε, κατασκευάσει από ετών, σιδερένιους
στύλους, οι οποίοι έφθαναν το ύψος των
5 μ. περίπου προς το βορειοανατολικό
μόνο μέρος του τοιχείου και όχι σε όλο
το μήκος του, λόγω του επικλινούς του
εδάφους, τους οποίους συνέδεσαν οριζοντίως με σιδερένιες βέργες.

Επί του δημιουργηθέντος αυτού
μεταλλικού πλέγματος τοποθέτησαν
προς την δική τους πλευρά ξύλινη πέργκολα, στην οποία και έχουν αναρριχηθεί φυτά και προς την πλευρά των εναγόντων ελαιόπανα σκούρου χρώματος.
Μετά από καταγγελία εκ μέρους
του πρώτου ενάγοντος, στις 22-8-2006
έγινε αυτοψία στο οικόπεδο των εναγόμενων από αρμοδίους υπαλλήλους του
Τμήματος Πολεοδομίας και Πολ/κων
Εφαρμογών της Ν.Α Λευκάδας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι είχε κατασκευαστεί
υπερυψωμένη περίφραξη, κατά παράβαση της προαναφερόμενης άδειας του
άρθρου 18 παρ. 2 του Γ.Ο.Κ. Οι εναγόμενοι υπέβαλαν στην Επιτροπή Αυθαιρέτων Ν. Λευκάδας ένσταση κατά της έκθεσης αυτοψίας, η οποία ένσταση έγινε
δεκτή, γιατί κρίθηκε ότι η κατασκευή των
εναγόμενων δεν αποτελεί περίφραξη και
δεν αποτελεί αντικείμενο οικοδομικής
άδειας. Πράγματι η κατασκευή των εναγομένων δεν αποτελεί περίφραξη και δεν
αποτελεί αντικείμενο οικοδομικής άδειας.
Πράγματι η κατασκευή της πέργκολας δεν ήταν παράνομη, γιατί δεν
ήταν απαραίτητη η λήψη της οικοδομικής
άδειας εκ μέρους των εναγόμενων (άρθρο 17 του ν.1577/1985 (Γ.Ο.Κ.)) ούτε
ήταν απαγορευτικό το ύψος της από τη
διάταξη του άρθρου 18 του ίδιου νόμου
που ορίζει ότι τα περιφράγματα του οικο-
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πέδου σε κανένα σημείο δεν επιτρέπεται
να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 2, 50 μ.
Και τούτο γιατί ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει προκειμένου περί ειδι-
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κών κτιρίων, δηλαδή κτιρίων των οποίων
ο κύριος προορισμός δεν είναι η κατοικία (άρθρο 21 του ν. 1577/1985), όπως
στην προκειμένη περίπτωση.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
(Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και
ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση).
Α

Δημήτριος Ζηνόζης

Αγρότες
Πωλητές αγροτικών προϊόντων. Οι αγρότες- πιστωτές και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί κατατάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 974 παρ. 4 ΚΠολΔ. 999/416

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
Πωλητές αγροτικών προϊόντων. Οι αγρότες- πιστωτές και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί κατατάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 974 παρ. 4 ΚΠολΔ. 999/416

Αγωγή
Μίσθωση. Αγωγή αναπροσαρμογής του μισθώματος με βάση το άρθρο 288 ΑΚ. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής για να είναι ορισμένη. Περιστατικά και λόγοι αοριστίας. 139/56
Συγκυριότητα. Συγκύριος, που έκανε δαπάνες στο κοινό, δικαιούται να τις ζητήσει από τους
συνιδιοκτήτες, αν τις έκανε είτε με απόφαση της παμψηφίας ή πλειοψηφίας ή έπειτα από δικαστική απόφαση ή λόγω επικείμενου κινδύνου για τη συντήρηση του κοινού είτε προς το συμφέρον των συγκυρίων και σύμφωνα με την πραγματική ή εικαζόμενη θέλησή τους. Χωρεί και
αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού του νομέα για τα υλικά που ενώθηκαν με το ξένο ακίνητο
εφόσον με αυτές αυξήθηκε η αξία του κοινού, ανεξάρτητα αν είναι καλόπιστος ή όχι. Αυτός δικαιούται να ζητήσει σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό από τον κύριο
του ακινήτου την αξία τους ,εφόσον από αυτά αυξήθηκε η αξία του ακινήτου, όχι όμως και την
ωφέλεια από την εργασία που κατέβαλε αυτός για την ένωση ή τρίτος προστηθείς από αυτόν.
Πότε εξαιρείται του κανόνα αυτού. Διαφορετική αξία κατά το χρόνο καταβολής και τον χρόνο
άσκησης της αγωγής για την διεκδίκηση της αξίας της ωφέλειας. Χωρεί αναπροσαρμογή αν
μεσολαβήσει υποτίμηση του νομίσματος. Στοιχεία μιας τέτοιας αγωγής. Περιστατικά. 521/80
Αναπηρία ή παραμόρφωση (931ΑΚ). Επιδικάζεται αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον
του παθόντος και αφορά περιουσιακή ζημία και μάλιστα μελλοντική και όχι χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που αποκαθίσταται με το άρθρο 932 ΑΚ. Εργατικό
ατύχημα. Αγωγή με βάση το άρθρο 931 ΑΚ. Είναι νομικά αβάσιμη όταν ο εργαζόμενος
υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Περιστατικά. 672/99
Χρησιδάνειο. Είναι σύμβαση ενοχικού χαρακτήρα και δύναται να καταρτισθεί και ατύπως
έστω και αν αφορά ακίνητο. Ο χρήστης του ακινήτου δύναται να το αναζητήσει είτε με την
αγωγή από το χρησιδάνειο είτε με διεκδικητική αγωγή που βασίζεται στο δικαίωμα κυρι-
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ότητας. Η διεκδικητική αγωγή γεννιέται όχι από την παραλαβή του πράγματος αλλά από
τότε που ο χρησάμενος παύει να νέμεται για λ/σμό του χρήστη και νέμεται για τον εαυτό
του και έλαβε γνώση ο χρήστης. Η επιμονή του χρησάμενου να χρησιμοποιεί το ακίνητο παρά τις αντιρρήσεις του χρήστη, συνιστά αποβολή από τη νομή του. 825/133, 404
Εντολή. Υποχρέωση του εντολοδόχου να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε για την
εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεση της. Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε αντικείμενο, υλικό ή άυλο. Για την άσκηση χωρεί ακόμα και διεκδικητική αγωγή. Αγωγή άρθρου 949
ΚΠολΔ. Πότε εγγράφεται στα βιβλία των διεκδικήσεων. Αγωγή του άρθρου 919 ΑΚ με βάση
τα χρηστά ήθη. Έννοια. Αρκεί η γνώση του εναγομένου ότι με τη συμπεριφορά του μπορεί
να προκαλέσει ζημία, το ενδεχόμενο της οποίας αποδέχεται. Γενικό καθήκον να μην ζημιώνει
υπαιτίως τον άλλο. Στοιχεία. Περιστατικά. Πλειστηριασμός. Συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και
τρίτου να πλειοδοτήσει με δικά του χρήματα στο όνομά του ο τρίτος, και όταν ο οφειλέτης θα
του αποδώσει τις δαπάνες και πλειστηρίασμα, να αναμεταβιβάσει τα ακίνητα στον οφειλέτη.
Συμφωνία για την αναμεταβίβαση. Μπορεί να είναι άτυπη. Παρά ταύτα είναι νόμιμη. 969/147
Αρνητική αγωγή (1108ΑΚ). Δικαιώματα κυρίου. Πραγματική δουλεία. Αποσβένεται όχι μόνο
όταν είναι αδύνατη η άσκησή της από πραγματικούς λόγους αλλά και όταν αυτή κατέστη περιττή ή μάταιη, διότι μετά τη σύσταση της, το δεσπόζον εξυπηρετείται κατά τον ίδιο τρόπο και
κατά το ίδιο μέτρο από άλλη οδό. Οπότε παύει πλέον ο λόγος ύπαρξης της δουλείας, αφού δεν
παρέχεται πλέον χρησιμότητα και δεν υπάρχει ανάγκη του δεσπόζοντος που έχει αποκτήσει
πλέον αυτάρκεια. Μερική ικανοποίηση. Διατηρείται ακέραιη λόγω του αδιαιρέτου της δουλείας.
Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της δουλείας όταν έχει διανοιγεί άλλη οδός. Ο κύριος
της δουλείας μπορεί να επιδιώξει δικαστικώς την αναγνώριση της καταχρηστικής άσκησης της
δουλείας από τον κύριο του δεσπόζοντος και να ζητήσει την απαγόρευση άσκησης της δουλείας στο μέλλον. Αρνητική αγωγή. Δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου. 841/174
Διεκδικητική αγωγή. Διεκδίκηση τμήματος μεγαλύτερου κτήματος. Ο ενάγων πρέπει να προσδιορίσει τη θέση(του τμήματος) μέσα στο μεγαλύτερο ακίνητο. Η περιγραφή του ακινήτου μπορεί να γίνεται και με αποτύπωση με τοπογραφικό διάγραμμα του οποίου η μη ενσωμάτωση
στην αγωγή δεν επιφέρει σύγχυση. Περιστατικά. Ο νομέας μπορεί να αρνηθεί την απόδοση
του πράγματος αν έχει έναντι του κυρίου δικαίωμα να νέμεται ή να κατέχει το πράγμα. Η ένσταση αυτή προτείνεται επί καταψηφιστικής διεκδικητικής αγωγής και όχι αναγνωριστικής. Αφαίρεση πράγματος ή βλάβη παράνομα και υπαίτια. Ο νομέας του και ο κάτοχος του έχει δικαίωμα αποζημίωσης (987.2 ΑΚ). Προϋποθέσεις αδικοπραξίας. Περιστατικά. 892/176
Αρνητική αγωγή. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. Δεν είναι απαραίτητο για την πληρότητα η αναφορά στο δικόγραφο των ΚΑΕΚ βάσει των οποίων είναι καταχωρημένα στο Κτηματολόγιο. 1013/183
Αγωγή διατροφής με βάση το άρθρο 1391ΑΚ. Πρέπει να αναφέρονται οι ανάγκες του
δικαιούχου, που αρκεί ν’ αποτιμώνται συνολικά στο ποσό που αξιώνεται με την αγωγή
χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεση τους ούτε προσδιορισμός του ποσού που είναι αναγκαίο για την κάλυψη κάθε μιας από τις ανάγκες αυτές. Το ίδιο ισχύει και για τη
διατροφή τέκνου στη διάσταση των γονέων ή στη λύση του γάμου. 7/188
Αγωγή διανομής ακινήτου. Κάθε διανομή εξώδικη ή δικαστική περιέχει διάθεση και μάλιστα απαλλοτρίωση με αντάλλαγμα και συνεπώς προϋποθέτει κυριότητα επί των διανεμητέων αντικειμένων. Κληρονομιαία αντικείμενα είναι και εκείνα στα οποία ο κληρονομούμενος όταν ζούσε είχε δικαίωμα νομής ή κατοχής, ακόμα και αν κατά το χρόνο που
ζούσε ο κληρονομούμενος είχε αποβληθεί. Δηλαδή στην αγωγή περί κλήρου δεν εξετάζεται η κυριότητα του κληρονομουμένου ως προς τη διανομή του ακινήτου. Ιόνιος Πολι-
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τικός Κώδικας. Στοιχεία που απαιτούνται για θανάτους προ της ισχύος του ΑΚ για να γίνει κάποιος κληρονόμος. Τριαντακονταετής παραγραφή (προ του Α.Κ.). Απαιτείται για τη
κτήση κυριότητας συνεχής και αδιάκοπη δηλαδή ήσυχη και απηλλαγμένη βίας, δημόσια,
δηλαδή φανερή, ασκούμενη απέναντι εκείνων που είχαν συμφέρον να γνωρίζουν. 71/232
Αγωγή περί κλήρου και αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς. Αν στρέφεται κατά του μεριδούχου μπορεί να ασκηθεί με το ίδιο δικόγραφο. Περιστατικά. 184/249
Συγκληρονόμος. Δημιουργείται απλή ομοδικία. Το ίδιο ισχύει και στην αγωγή περί κλήρου. 1000/260
Αγωγή. Ο ενάγων ως εκκαλών μπορεί να προτείνει νέους ισχυρισμούς. Εξαιρέσεις.(527
και 269 ΚΠολΔ). Αυτεπάγγελτα λήψη υπόψη από το δικαστήριο διακοπτικών γεγονότων
της παραγραφής. Περιστατικά. 664/379
Άσκηση αγωγής ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου. Εφόσον η αγωγή αυτή είναι εκκρεμής γιατί δεν περατώθηκε με νόμιμο τρόπο και ασκηθεί άλλη αγωγή όμοια κατά περιεχόμενο μεταξύ των ίδιων διαδίκων, αναστέλλεται η δίκη της δεύτερης αγωγής έστω και αν διεξάγεται στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, έως ότου περατωθεί η πρώτη δίκη. Δεν απαγορεύεται η άσκηση
νέας αγωγής σε δικαστήριο άλλης δικαιοδοσίας (π.χ. διοικητικό). Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα.
Τα δικαστήρια (πολιτικά και διοικητικά) όταν δικάζουν αγωγές που στρέφονται κατά Ν.Π.Δ.Δ
και έχουν αξιώσεις που συνδέονται με δαπάνες του που υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να προσκομίζουν ορισμένες βεβαιώσεις που το περιεχόμενο τους εξαρτάται από το αν έχει αποφανθεί η όχι το Ε.Σ.(άρθρο 17 ν. 2145/1993). Αλλιώς διατάσσονται η αναστολή τους της έκδοσης οριστικής αποφάσεως. Εξαιρέσεις. 684/380
Αγωγή για μισθούς. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. 698/382
Αγωγή για ακύρωση σύμβασης πώλησης ακινήτου λόγω πλάνης αλλιώς λόγω εικονικότητας, υπάγεται στο Πολ.Πρωτοδικείο γιατί τέτοιες αγωγές είναι ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης. 827/405
Επιταγή ακάλυπτη. Στοιχεία αγωγής με βάση την αδικοπραξία, για να είναι ορισμένη.
Προσωπική κράτηση από αδικοπραξία. Στοιχεία. Αρχή αναλογικότητας. Τόκοι. Αν η αγωγή στηρίζεται στην απλήρωτη επιταγή, αρχίζουν από την επόμενη της εμφάνισης και μη
πληρωμής. Αν η αγωγή στηρίζεται στην αδικοπραξία, τότε αρχίζουν από την επίδοση
ή την επίδοση της αγωγής. Προσωπική κράτηση. Η απόφαση που στηρίζεται στην αδικοπραξία και διατάσσει την προσωπική κράτηση δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. 485/440
Αγωγή κατά νομικού προσώπου για ατύχημα. Απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται και το
καταστατικό όργανο του οποίου η πράξη κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του προκάλεσε το ατύχημα. Αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη. Χειριστής μηχανήματος χωρίς την
νόμιμη άδεια της αρμόδιας αρχής. Συνέπειες. Περιστατικά. 94/463
Ασφάλιση αυτοκινήτου. Παρεμπίπτουσα αγωγή του ασφαλιστή κατά του ιδιοκτήτη και
του οδηγού, λόγω έλλειψης της νόμιμης άδειας οδήγησης. (Σημείωση: Αναλυτικότερα
για τα ζητήματα του ασφαλιστηρίου βλ. ΕΠ 278/2009). 19/556
Σωματική βλάβη. Επιδίκαση στον παθόντα της ειδικής αποζημίωσης (χρηματικής παροχής) του άρθρου 931 του Α.Κ. και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης με
προγενέστερη αγωγή. Προϋποθέσεις για την επιδίκαση με μεταγενέστερη αγωγή περαιτέρω αποζημίωσης λόγω επιδείνωσης της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης. Απόρριψη της αγωγής. Περιστατικά. 185/589
Αγωγή του εργολάβου. Ο εργολήπτης είναι τρίτος και συνεπώς δεν νομιμοποιείται ενεργητικά για την άσκηση της αγωγής του άρθρου 684 ΚΠολΔ. Περιστατικά. 123/621
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Πολυκατοικία. Οριζόντια ιδιοκτησία. Αγωγή μεταξύ συνιδιοκτητών. Στοιχεία για να είναι
ορισμένη. Περιστατικά. 979/640

Άδεια
Αγωγή για καταβολή μισθών υπερημερίας. Στοιχεία απαραίτητα για να είναι ορισμένη.
Στοιχεία για να είναι ορισμένη αγωγή για ικανοποίηση αξιώσεων από υπερωριακή απασχόληση. Κατάτμηση της άδειας. Πότε επιτρέπεται και τι διατυπώσεις απαιτούνται. Αγωγή για καταβολή αποδοχών αδείας. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. 56/276

Άδεια αρμόδιας αρχής
Αγωγή κατά νομικού προσώπου για ατύχημα. Απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται και το
καταστατικό όργανο του οποίου η πράξη κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του προκάλεσε το ατύχημα. Αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη. Χειριστής μηχανήματος χωρίς την
νόμιμη άδεια της αρμόδιας αρχής. Συνέπειες. Περιστατικά. 94/463

Άδεια διοικητικής αρχής
Μίσθωση. Πραγματικό ελάττωμα του μισθίου. Τέτοιο είναι και η έλλειψη της απαιτούμενης κατά νόμο άδειας της αρμόδιας διοικητικής αρχής για τη δυνατότητα της λειτουργίας του μισθίου για τη χρήση που εκμισθώθηκε. Περιστατικά. 707/105

Άδεια ικανότητας
Οδήγηση αυτοκινήτου από ανήλικο ο οποίος εστερείτο της σχετικής άδειας ικανότητας. Παραμέληση της εποπτείας αυτού από τους γονείς του, οι οποίοι δεν είχαν ασφαλίσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου τους σε μέρος απρόσιτο σε αυτόν. Θανάτωση του οδηγού και του συνεπιβάτη σε τροχαίο
ατύχημα. Συνυπαιτιότητα κατά ποσοστό 20% του συνεπιβάτη, ο οποίος επιβιβάστηκε στο όχημα
αν και εγνώριζε ότι ο οδηγός του δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδηγού. Περιστατικά. Δεκτή η παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας κατά των γονέων του ανηλίκου οδηγού. 369/592
Άδεια λειτουργίας
Μίσθωση. Ελάττωμα του πράγματος. Απαιτείται κατάσταση τέτοια που επηρεάζει την
προσφορότητα για την λειτουργική χρήση του μισθίου. Τέτοιο ελάττωμα είναι η έλλειψη
της απαιτούμενης για το μίσθιο ακίνητο από το διοικητικό δίκαιο άδειας λειτουργίας του
για τη συμφωνημένη χρήση. Τότε ο μισθωτής έχει δικαίωμα στη μη καταβολή ή μείωση
του μισθώματος. Πραγματικά περιστατικά. 804/394

Άδεια οδήγησης
Ασφάλιση αυτοκινήτου. Παρεμπίπτουσα αγωγή του ασφαλιστή κατά του ιδιοκτήτη και του
οδηγού, λόγω έλλειψης της νόμιμης άδειας οδήγησης. Για τον αποκλεισμό από την ασφαλιστική κάλυψη αρκεί η έλλειψη της άδειας οδήγησης χωρίς να απαιτείται και η ύπαρξη
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αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της έλλειψης της άδειας και της ζημίας. (Σημείωση: Αναλυτικότερα για τα ζητήματα του ασφαλιστηρίου βλ. ΕΠ 278/2009). 19/556

Άδεια οικοδομής
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Ενάγει για την αμοιβή του μέλους του. Η νόμιμη αμοιβή για τη σύνταξη της μελέτης δέον να κατατίθεται πριν την υποβολή της συνταχθείσας
μελέτης προς έγκριση ή έκδοση της απαιτούμενης άδειας και όχι όπως γενικά στις συμβάσεις έργου που η αμοιβή καταβάλλεται συγχρόνως με την παράδοση του έργου. Αν
δεν καταβληθεί η αμοιβή και δεν προσκομισθεί στην αρμόδια αρχή η απόδειξη κατάθεσης ο φάκελος είναι ελλιπής και δεν επιτρέπεται να εκδοθεί άδεια οικοδομής. Στη σύμβαση μεταξύ μηχανικού-εργοδότη ισχύει η διάταξη των άρθρων 686 επ.Α.Κ. για το δικαίωμα της υπαναχώρησης του εργοδότη. Περιστατικά. 468/69
Οικοδομή με δύο ισόγεια διαμερίσματα με δύο ξεχωριστούς ιδιοκτήτες (αδελφούς) με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ο ένας, με παράνομη άδεια, ανήγειρε δεύτερο όροφο πάνω
από το διαμέρισμα του που αντί για ταράτσα κατασκεύασε κεραμοσκεπή στέγη. Στην πράξη της οριζόντιας ιδιοκτησίας δεν υπάρχει κανονισμός της οικοδομής ούτε καθορίζονται
τα κοινόχρηστα μέρη. Συνεπώς, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συνιδιοκτητών, ως μόνων αναγκαστικών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων κατ’ ανάλογη μερίδα επί των κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της καθώς και ποιά συγκεκριμένα είναι αυτά, καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων του ν.3741/1929 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 1002 και 1117 ΑΚ. Άρα το δώμα-ταράτσα, το κλιμακοστάσιο και η αυλή της οικοδομής αποτελούν κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής επί των οποίων η ιδιοκτησία είναι αδιαίρετη γιατί χρησιμεύει προς κοινή χρήση. Προσβολή του δικαιώματος χρήσης στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσα, κλιμακοστάσιο κ.λ.π.). Δικαιώματα του προσβληθέντος. Δικαίωμα υψούν εφόσον επιτρέπεται από τους πολεοδομικούς νόμους είναι διάφορο από
το δικαίωμα χρήσης του δώματος. Το νέο δώμα καθίσταται κοινόχρηστο και κοινόκτητο
πράγμα και καθένας από τους συνιδιοκτήτες έχει δικαίωμα χρήσεως. Περιστατικά. 253/624

Αδέσποτα ακίνητα
Δάσος. Τεκμήριο κυριότητας του δάσους υπέρ του δημοσίου δεν προκύπτει από καμία διάταξη πλην της περιστάσεως εκείνης κατά την οποία το δάσος υφίστατο πριν την έναρξη
του ισχύος του β.δ. της 16/11/1836 και δεν υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης από το
ίδιο διάταγμα προθεσμίας οι τίτλοι ιδιοκτησίας στη γραμματεία των Οικονομικών. Τα δάση
του τούρκικου δημοσίου περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο όπως περιήλθαν ως αδέσποτα
και τα ακίνητα που ανήκουν στους ιδιώτες μουσουλμάνους που τα εγκατέλειψαν. 541/166

Αδικαιολόγητος πλουτισμός
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Δεν διεκδικείται η ζημία αλλά μόνο ο πλουτισμός του εναγομένου. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της αξίας του πλουτισμού είναι εκείνος
κατά τον οποίο αυτός περιήλθε στον πλουτήσαντα. 499/74
Οικογενειακή στέγη. Έννοια. Περισσότερα ακίνητα για ειδικούς λόγους (π.χ για ασθένεια). Η
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οικογενειακή στέγη επεκτείνεται σε όλα τα ακίνητα. Διαρκεί από την τέλεση του γάμου ως τη
λύση του. Οι σύζυγοι μπορούν να ρυθμίζουν με συμφωνία προφορική ή γραπτή τα θέματα
της ζωής τους κατά τη διάσταση. Αν ο δικαιούχος σε χρήση αρνείται την απόδοση πράγματος μετά τη λήξη του δικαιώματος του, η άσκηση νομής ή κατοχής για λογαριασμό του συνιστά αποβολή του αληθούς νομέα η κατόχου από τη νομή ή κατοχή του πράγματος, οπότε ο
νομέας ή κάτοχος δικαιούται να ασκήσει τις αγωγές περί νομής ή κατοχής. Αν ένας σύζυγος
έχει εμπράγματο δικαίωμα στο πράγμα, εφόσον δεν είναι δικαιούχος οικογενειακής στέγης
(1393 ΑΚ) δεν δικαιούται σε κατοχή αλλά ασκεί νομή ή κατοχή του μέσω του άλλου συζύγου
που κατέχει το ακίνητο. Αν ο δικαιούχος όμως αντιποιείται τη νομή ή κατοχή του άλλου συζύγου και νέμεται ,κατέχει για δικό του λογαριασμό, τότε ο νομέας δικαιούται να αναζητήσει τη
νομή και κατοχή του και πριν από τη λήξη του δικαιώματος επί του πράγματος. Παράνομη
νομή η κατοχή πράγματος. Χωρεί αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού έστω και αν οι αγωγές περί προστασίας της νομής έχουν υποπέσει στην παραγραφή. Περιστατικά. 145/199
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Στοιχείο του πραγματικού είναι και η ανυπαρξία ή ελαττωματικότητα της αιτίας βάσει της οποίας έγινε η περιουσιακή μετακίνηση και επήλθε ο
πλουτισμός του λήπτη. Τέτοια έλλειψη υπάρχει και όταν η αιτία της παροχής είναι παράνομη εξ αιτίας απαγορευτικής διατάξεως νόμου. Αυτό συμβαίνει και στην παροχή εργασίας από εργαζόμενο που δεν έχει τα απαιτούμενα, κατά νόμο, τυπικά προσόντα για
τη συγκεκριμένη εργασία. Στοιχεία του δικογράφου αγωγής εργαζομένου που δεν έχει
τα τυπικά προσόντα για την παρεχόμενη εργασία και ασκεί αγωγή με επικουρική βάση
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι η επίκληση της ακυρότητας της συμβάσεως χωρίς
να απαιτείται να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η ακυρότητα. 45/460
Σύμβαση εργασίας. Επικουρική βάση αδικαιολογήτου πλουτισμού. Πρέπει να αναφέρεται
στο δικόγραφο ότι η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη, αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη. 652/497
Σωματική βλάβη της επιβάτιδας μοτοσικλέτας. Άκυρη σύμβαση εργασίας. Απώλεια των
εισοδημάτων από εργασία την οποία αυτή ασκούσε χωρίς να έχει το απαιτούμενο από
το νόμο βιβλιάριο εργασίας. Επιδίκαση των κονδυλίων με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. 875/608

Αδικοπραξία
Προσύμφωνο μεταβίβασης. Ο βάσει προσυμφώνου πωλητής, που μεταβιβάζει το πράγμα σε τρίτο, περιέρχεται σε υπαίτια αδυναμία σε σχέση με την παροχή που υποσχέθηκε με το προσύμφωνο. Ο αντισυμβαλλόμενος αγοραστής μπορεί να επιλέξει την εφαρμογή του άρθρου 380ΑΚ και να ζητήσει πίσω το τίμημα που κατέβαλε με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Δικαιώματα του αγοραστή να ζητήσει αποζημίωση με βάση την
απάτη ή αδικοπραξία όταν και χωρίς τη συμβατική σχέση ή διαπραττόμενη πράξη ή παράλειψη θα ήταν παράνομη γιατί αντίκειται στο άρθρο 914 ΑΚ. 601/26
Αδικοπραξία. Αποζημίωση. Μια ζημιογόνα ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, με την οποία
παραβιάζεται η σύμβαση, μπορεί να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία όταν η ενέργεια αυτή καθ’ εαυτή-και χωρίς προϋπάρχουσα συμβατική σχέση- θα
ήταν παράνομη, ως αντίθετη στο γενικό καθήκον να μην προκαλεί κανείς υπαίτια ζημία
σε άλλον κατά την ΑΚ 914. Περιστατικά. 70/48
Αδικοπραξία. Αποζημίωση του άρθρου 931ΑΚ για αναπηρία ή παραμόρφωση. Θεμελιώνεται αυτοτελής αξίωση για αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον του παθόντος. Επιδρά
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δε στο μέλλον του παθόντος αν δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς με τις παροχές που
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 929 και 932 ΑΚ. 151/57
Αδικοπραξία. Όροι για να δημιουργηθεί δικαίωμα προς αποζημίωση. Η βλάβη ή καταστροφή ξένου πράγματος αποτελεί παράνομη πράξη αφού αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου
17 του Συντάγματος, 973 και 1094 ΑΚ και 381 παρ.1 του ΑΚ που αποσκοπούν κυρίως
στην προστασία του ιδιωτικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Η πραγματική ζημία σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του πράγματος συνίσταται στην αναγκαία δαπάνη που
πρέπει να γίνει για την επισκευή ή την ανακατασκευή του ή την απόκτηση άλλου πράγματος στην κατάσταση που αυτό βρισκόταν κατά το χρόνο της βλάβης ή της καταστροφής
του ώστε να εξασφαλίζεται στον παθόντα η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το πράγμα και
να αντλεί από αυτό όλες τις ωφέλειες και χρησιμότητες που μπορούσε να αντλεί πριν από
τη βλάβη ή την καταστροφή. Καταστροφή ελαιώνος με εκσκαπτικά μηχανήματα και μεταβολή του σε γκρεμό. Είναι αδικοπραξία και οφείλεται αποζημίωση. Περιστατικά. 413/63
Δάνειο. Ο ένας από τους συμβαλλομένους μεταβιβάζει στον άλλο κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, και ο άλλος έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα
πράγματα της αυτής ποσότητας και ποιότητας (806ΑΚ). Οφειλέτης που καθίσταται υπερήμερος ως προς την απόδοση του δανείου. Ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει εκτός
από το κεφάλαιο, τόκους υπερημερίας, ανεξάρτητα αν είναι έντοκο ή άτοκο το δάνειο,
είτε επήλθε ζημία είτε δεν επήλθε σ’ αυτόν. Άλλη αποζημίωση ο δανειστής δεν δικαιούται
να ζητήσει εκτός αν ο οφειλέτης διαπράττει συγχρόνως και αδικοπραξία οπότε ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση αντί για τους τόκους υπερημερίας. Σύμβαση και
αδικοπραξία. Πότε μπορεί να συνυπάρχουν αν παραβιασθεί ενοχική σύμβαση. 510/75
Ο νομέας μπορεί να αρνηθεί την απόδοση του πράγματος αν έχει έναντι του κυρίου δικαίωμα να νέμεται ή να κατέχει το πράγμα. Η ένσταση αυτή προτείνεται επί καταψηφιστικής διεκδικητικής αγωγής και όχι αναγνωριστικής. Αφαίρεση πράγματος ή βλάβη παράνομη και υπαίτια. Ο νομέας του και ο κάτοχος του έχει δικαίωμα αποζημίωσης (987.2
ΑΚ). Προϋποθέσεις αδικοπραξίας. Περιστατικά. 892/176
Μνηστεία. Συνάπτεται άτυπα και σιωπηρά. Η συμβίωση με ολοκληρωμένη ερωτική σχέση είναι μνηστεία. Η αυθαίρετη διάλυση της δεν αποτελεί από μόνη της αδίκημα και επομένως δεν γεννά αναγκαίως αδικοπρακτική ευθύνη εκτός αν τελέσθηκε αυτοτελές αδίκημα όπως η παράβαση του άρθρου 919 ΑΚ. Η διάλυση της μνηστείας κατά τρόπο προσβλητικό για το άλλο μέρος μπορεί να προκαλέσει ηθική βλάβη στον εγκαταλειφθέντα
και δικαιούται να λάβει αποζημίωση. Περιστατικά. 403/342

Αδυναμία έκδοσης απόφασης
Αδυναμία έκδοσης απόφασης μετά τη συζήτηση. Ορίζεται νέα διαδικασία μετά την κλήτευση είτε από διάδικο είτε από τη γραμματεία του δικαστηρίου (307ΚΠολΔ). Η επαναλαμβανόμενη συζήτηση δεν είναι νέα αλλά συνέχεια της προηγούμενης. Άρα δεν απαιτείται κατάθεση νέων προτάσεων, η παράσταση του διάδικου δεν είναι απαραίτητη και
δικάζεται αντιμολία. Περιστατικά. 463/358
Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων
Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων (άρθρα 152 μέχρι 158 ΚΠολΔ). Η αίτηση εισάγεται
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στο δικαστήριο που εκκρεμεί η κυρία και η συζήτηση της γίνεται με τη συζήτηση της κύριας υποθέσεως εφόσον αυτή είναι εκκρεμής. Η προθεσμία άσκησης είναι τριάντα ημέρες από την άρση του εμποδίου που συνιστούσε την ανώτερη βία ή της γνώσης του δόλου. Δυνατή και η άσκηση της αίτησης να γίνει με ιδιαίτερο δικόγραφο που κοινοποιεί ο
διάδικος στον αντίδικο του μέσα στη προθεσμία των τριάντα ημερών. Περιστατικά. «Γραφείο» κατά την έννοια του άρθρου 124 παρ. 2 και 129 παρ.1 του ΚΠολΔ. Έννοια. 104/283

Άκυρη κατάθεση
Μάρτυρας που εξετάσθηκε χωρίς προηγούμενη όρκισή του. Είναι άκυρη η κατάθεση,
λαμβάνεται όμως υπόψη σε δίκες της διαδικασίας των άρθρων 670-676 ΚΠολΔικ. Αποκλειστική νοσοκόμος. Η αμοιβή της δεν καθορίζεται από συλλογική σύμβαση. Οι υπηρεσίες του τρίτου προσώπου που συνίστανται στην υποβοήθηση του παθόντος δεν είναι
ιατρικού χαρακτήρα με ειδικές ιατρικές γνώσεις. Η αμοιβή δεν υπολογίζεται με βάση τα
ελάχιστα όρια αποδοχών νοσοκόμων νοσηλευτικών ιδρυμάτων ώστε να χρειάζεται επίκληση συλλογικής σύμβασης που μάλιστα πρέπει τάχα να αναγράφεται στην αγωγή. Η
αμοιβή καθορίζεται με βάση τις ειθισμένες τιμές που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με
τις κρατούσες οικονομικές και νομισματικές συνθήκες στο χρόνο παροχής τους. 475/360

Άκυρες αποφάσεις Α.Ε.
Ανώνυμη εταιρία. Άκυρες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Περιπτώσεις (άρθρο 35α παρ.1
του ν. 2190/1920). Περίπτωση ακυρότητας αποφάσεως που προβλέπεται από το άρθρο 35γ
παρ.1 και 3 του ίδιου νόμου. Ακυρότητα δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά τη πάροδο διετίας από
την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου των πρακτικών της γενικής συνέλευσης (άρθρο 35α ).Περιπτώσεις ακυρότητος κατά παράβαση των διατάξεων για σύγκληση γενικής συνελεύσεως. Περίπτωση μη εμπρόθεσμης δημοσίευσης της πρόσκλησης για γενική συνέλευση στο δελτίο ανωνύμων εταιριών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Περιστατικά. 633/443

Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής
Ουσιώδης πλάνη για την ακύρωση της δικαιοπραξίας. Έννοια ουσιώδους πλάνης. Παραγωγικά αίτια της βούλησης. Πότε συνιστούν ουσιώδη πλάνη. Γονική παροχή γιατί το τέκνο
έδειξε συμπεριφορά αντίθετη προς τα συμφωνηθέντα με το συμβόλαιο. Περιστατικά. 99/14
Συμβόλαιο με κωφό, άλαλο ή κωφάλαλο συμβαλλόμενο (άρθρο 10 Κώδικα Συμβολαιογράφων). Περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης συντρέχει και όταν υπάρχει τύφλωση. Πρόσληψη διερμηνέα. Χωρίς αυτόν το συμβόλαιο είναι άκυρο. Παραγραφή της ακυρότητας αυτής λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Η διετία της παραγραφής αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της αποκάλυψης, της πλάνης ή απάτης ή παύση της απειλής.(αντένσταση). 481/72

Άλαλος

Συμβόλαιο με κωφό, άλαλο ή κωφάλαλο συμβαλλόμενο (άρθρο 10 Κώδικα Συμβολαιογράφων). Περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης συντρέχει και όταν υπάρχει τύφλωση. Πρόσληψη διερμηνέα. Χωρίς αυτόν το συμβόλαιο είναι άκυρο. 481/72
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Αλβανοί
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση αλβανού. Σε ελληνικό έδαφος. Δικαιούνται να λάβουν
αποζημίωση για ψυχική οδύνη αν και δεν προβλέπεται κατά το αλβανικό δίκαιο. 890/142
Σύμβαση εργασίας με αλλοδαπό (Αλβανό) που διαμένει στην Ελλάδα παράνομα. Είναι
άκυρη. Άκυρη είναι επίσης όταν ο μάγειρας στερείται βιβλιαρίου υγείας. 124/470

Αλλοδαποί
Αλλοδαπός, που δεν είναι υπήκοος κράτους –μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύμβαση εργασίας που συνάπτει στην Ελλάδα εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με τη νόμιμη
άδεια είναι απόλυτα άκυρη. Παρά ταύτα ο αλλοδαπός, μη υπήκοος μέλους της Ε.Ε. χωρίς άδεια εργασίας, σε περίπτωση βλάβης της υγείας του ή του σώματος του δικαιούται
να αξιώσει από τον υπόχρεο αποζημίωση του άρθρου 929ΑΚ. Αγωγή για βλάβη της υγείας ή του σώματος για να είναι ορισμένη. Στοιχείο η εργασία που ασκούσε ο ζημιωθείς.
Το δικαστήριο όμως μπορεί να δεχθεί κατά την εκτίμηση των αποδείξεων ότι ο ενάγων
ασκούσε άλλο επάγγελμα, από αυτό που αναφέρεται στην αγωγή. Περιστατικά. 693/499

Αναγγελία σε πλειστηριασμό
Καταδολίευση δανειστών. Η αγωγή στρέφεται κατά του οφειλέτη και του τρίτου. Έννοια του
τρίτου. Η διάρρηξη ενεργεί μόνο υπέρ των δανειστών που προσέβαλαν την απαλλοτρίωση.
Ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης σε βάρος
του οφειλέτη του, μπορεί να κατάσχει το αντικείμενο της απαλλοτρίωσης στο μέτρο της κατάσχεσης, σαν να μην είχε ποτέ αυτό μεταβιβασθεί στον τρίτο. Έτσι η εκτέλεση στρέφεται μόνο
κατά του οφειλέτη και όχι κατά του τρίτου. Όμως μόνο ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη
ευνοείται από αυτήν και όχι άλλοι εγχειρόγραφοι δανειστές του οφειλέτη οι οποίοι δεν δικαιούνται να αναγγελθούν στον πλειστηριασμό έστω και αν έχουν εκτελεστό τίτλο κατά του οφειλέτη. Η αναγγελία δεν χωρεί ακόμα και για το τυχόν υπόλοιπο μετά την ικανοποίηση του επισπεύδοντος. Δικαιούνται όμως οι ατομικοί δανειστές του τρίτου να κατάσχουν το πλεόνασμα
στα χέρια του συμβολαιογράφου. Δικαιώματα ενυπόθηκων δανειστών. Περιστατικά. 639/88
Αναγγελία δανειστών. Ο οφειλέτης μπορεί να την προσβάλει και να αμφισβητήσει την
απαίτηση των δανειστών (ανακοπή άρθρου 971 ΚΠολΔ) τόσο για τα ελαττώματα που
αναφέρονται στη διαδικασία (άρθρο 972.1 ΚΠολΔ) όσο και για λόγους που αφορούν την
απαίτηση που αναγγέλλεται. Λόγοι ανακοπής κατά την αναγκαστική εκτέλεση. Οι λόγοι
πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα ή ομολογία αλλιώς απορρίπτονται ως απαράδεκτοι, είτε ο επικαλούμενος αποσβεστικός λόγος ανάγεται σε χρόνο πριν την έκδοση της
εκτελούμενης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης είτε μεταγενέστερα. 542/374

Αναγκαστική απαλλοτρίωση
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Καθορισμός της αποζημίωσης από το Μον. Πρωτοδικείο. Αν
δεν ασκηθεί αίτηση ενώπιον του Εφετείου ή αποδέχθηκαν την απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου αμφότεροι οι διάδικοι, η απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου αποτελεί εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης. Αν ασκηθεί αίτηση τότε καθορίζεται η δικα-
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στική δαπάνη ενιαίως από το Εφετείο και περιλαμβάνει τα γενόμενα για τη διεξαγωγή και
παράσταση της δίκης απαραίτητα, την αμοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου για την παράσταση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου καθώς και για παράσταση ενώπιον του Εφετείου και την αμοιβή του δικηγόρου που αναφέρεται σε ποσοστό 3% της αποζημίωσης
για τη σύνταξη της αυτοτελούς αιτήσεως ή ανταίτησης, καθώς και των προτάσεων ενώπιον του Εφετείου και σε ποσοστό 2% για την άσκηση ανταίτησης με τις προτάσεις. 64/524
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου. Αντικείμενο της δίκης του καθορισμού αποζημιώσεως είναι η αποζημίωση στο σύνολο της, δηλαδή η χορήγηση αποζημιώσεως σε σχέση
με την αξία του απαλλοτριωθέντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με την απαλλοτρίωση και η δικαστική δαπάνη. Η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 2882/2001,
με την οποία περιορίζεται η αρμοδιότητα του Εφετείου μόνον στον οριστικό προσδιορισμό της αποζημιώσεως, είναι ανίσχυρη, αφού προσκρούει στο άρθρο 1 του Πρώτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Αν στα πλαίσια του οριστικού προσδιορισμού της
αποζημιώσεως υποβληθεί αίτημα περί αναγνώρισης δικαιούχου, το Εφετείο είναι αρμόδιο να εξετάσει ενιαίως κατά τη διαδικασία αυτή :τη χορήγηση αποζημίωσης, την αναγνώριση δικαιούχων αυτής και το αίτημα περί της δικαστικής δαπάνης. 77/525
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προθεσμίες για άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής μονάδας
αποζημίωσης από το Εφετείο (10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Μον.Πρωτ
και έξι μήνες από τη δημοσίευση της ίδιας απόφασης). Πρόκειται για αποσβεστικές προθεσμίες και συνεπώς λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Περιστατικά. 142/526
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση. Ανάκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2882/2001. Αρμοδιότητες του τριμελούς διοικητικού Πρωτοδικείου της περιοχής. Παρέλευση εύλογου
χρόνου και μη συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Αντίκειται στο άρθρο 17 του Συντάγματος (ν.2190/2002) και ακυρώνεται. Διαδικασία. 605/535
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Παραγραφές δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες που ορίζονται
από το ν.2882/2001 εφαρμόζονται και στις απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί από
1/2/1971 και εφεξής, ο δε χρόνος έναρξης είναι εκείνος που ορίζεται με τις νέες διατάξεις
για την περίπτωση άσκησης αιτήσεως για τον καθορισμό οριστικής αποζημίωσης (που
δεν προβλεπόταν από τον προηγούμενο νόμο), από την 7/5/2001. Δικαιούχος που δεν
κλητεύθηκε στη δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης. Είναι πενταετής και αρχίζει
από 7/5/2001. Αναίρεση. Επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν
δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αντιφατικές ή ανεπαρκείς κ.λ.π. Περιστατικά. 753/544
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δικαστική δαπάνη και αμοιβή του δικηγόρου. Τρόπος καθορισμού. Διαδικασία προσωρινού ή οριστικού καθορισμού της τιμής μονάδος. Το αντικείμενο είναι ένα και καθορίζεται με ορισμένους κανόνες. Περιστατικά. 763/548
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ολοκληρώνεται με την καταβολή της ή τη δημοσίευση στην
Ε.Κ. της κατάθεσης της αποζημίωσης στο Τ.Π.Δ. Από την ολοκλήρωση επέρχεται απόσβεση όχι μόνο κάθε δικαιώματος τρίτου πάνω στο πράγμα αλλά και λύση των ενοχικών συμβάσεων που έχουν σχέση και το πράγμα που απαλλοτριώθηκε και συνεπώς και της μίσθωσης, χωρίς να έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 614 ΑΚ που προϋποθέτει εκούσια μεταβίβαση. Η μίσθωση αλλοτρίου πράγματος είναι νόμιμη όχι όμως για πράγματα του δημοσίου. Μετά τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως ο πρώην κύριος του ακινήτου, ως αυθαίρετα κάτοχος του, δεν μπορεί να προβεί σε έγκυρη εκμίσθωση σε τρίτο. Περιστατικά. 851/550
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αντικείμενο της δίκης του καθορισμού αποζημίωσης είναι η
αποζημίωση εν συνόλω λαμβανομένη, δηλαδή η χορήγηση αποζημιώσεως σε σχέση με
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την αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, ο προσδιορισμός της ωφέλειας του ιδιοκτήτη
του, όπου η ύπαρξή της επηρεάζει την από την απαλλοτρίωση αξίωσή του, κάθε άλλο
θέμα συναφές με την απαλλοτρίωση και η δικαστική δαπάνη. Ο προβλεπόμενος από
τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.4 ν.2882/2001 περιορισμός είναι ανίσχυρος, γιατί προσκρούει στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. Συνεπώς αν στη δίκη του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, υποβληθεί αίτημα για την αναγνώριση του ιδιοκτήτη του απαλλοτριωμένου ακινήτου, που αποκτά πρόσωπο σε διανοιγόμενη εθνική οδό,
ότι δεν ήταν ωφελούμενος, το Εφετείο είναι αρμόδιο να εξετάσει ενιαία κατά τη διαδικασία αυτή το αίτημα αυτό. Δικαστική δαπάνη και αμοιβή δικηγόρου. Περιστατικά. 887/553
Απαλλοτρίωση. Τεκμήριο ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών. Μαχητό. Ισχυρισμός ότι δεν
υφίσταται τεκμήριο ωφέλειας και αίτημα για διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα. Διαδικασία με αίτηση προς τον φορέα του έργου για διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 33 του ν. 2971/2001. Απαράδεκτο αν δεν προσκομισθεί έκθεση
της Επιτροπής του άρθρου 33 παρ.3 ν.2971/2001 ως προς την ωφέλεια ή μη του ακινήτου
από την εκτέλεση του έργου για το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση. Περιστατικά. 197/622

Αναγκαστική εκτέλεση
Αναγκαστική εκτέλεση με βάση προσωρινά εκτελεστή απόφαση που στη συνέχεια εξαφανίστηκε (940.1 ΚΠολΔ). Ευθύνη προς αποζημίωση του επισπεύδοντος την εκτέλεση.
Για την θεμελίωση της αξίωσης προς αποζημίωση απαιτείται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ
πράξεως της εκτέλεσης και της ζημίας που επήλθε και υπαιτιότητα του επισπεύδοντος που
περιορίζεται στη γνώση ή από βαρεία αμέλεια άγνοια του για την ύπαρξη του δικαιώματος
υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και όχι μόνο για την ορθότητα της αποφάσεως που εκτελέστηκε. Εκτέλεση της αποφάσεως. Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ εκουσίας και αναγκαστικής εκτέλεσης ως προς την παράβαση του άρθρου 940.1 ΚΠολΔ αν η εκούσια συμμόρφωση του οφειλέτη έγινε υπό την απειλή αναγκαστικής εκτέλεσης. Περιστατικά. 160/299
Αναγκαστική εκτέλεση με βάση συμβολαιογραφικό έγγραφο. Γενικά στις δίκες της εκτέλεσης δεν
επιτρέπεται η εξέταση μαρτύρων. Η αδυναμία αμέσως «της παραχρήμα» απόδειξης με έγγραφα ή ομολογία δεν άγει σε ουσιαστική απόρριψη των αποσβεστικών ισχυρισμών, αλλά σε απόρριψη ως απαραδέκτων. Περιστατικά. Αντίθεση αναγκαστικής εκτέλεσης στο άρθρο 281 ΑΚ. Είναι ουσιαστικό ελάττωμα του τίτλου που μπορεί να προταθεί με ανακοπή. Αναγκαστική εκτέλεση ύστερα από 13 έτη καθυστέρησης της εξόφλησης του τιμήματος. Συνδυαζόμενη η καθυστέρηση και με άλλα γεγονότα καθιστά την εκτέλεση καταχρηστική και άκυρη. Περιστατικά. 529/367
Αναγκαστική εκτέλεση. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Πότε και σε ποιους κοινοποιείται με
ποινή ακυρότητας σε περίπτωση μη κοινοποίησης και χωρίς βλάβη. Η ανακοπή κατά πλειστηριασμού μπορεί να προβληθεί μέσα σε 90 ημέρες από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής
έκθεσης (934 παρ.1 περ.γ ΚΠολΔ) από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Οι προθεσμίες των
άρθρων 934 και 972 ΚΠολΔ έχουν δικονομικές συνέπειες και συνεπώς υπάγονται και στη
ρύθμιση της επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση (152ΚΠολΔ). 710/384
Ανακοπή άρθρου 933 παρ.2 ΚΠολΔ. Εκτέλεση για ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης. Πρώτη
μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης για την κατάσχεση. Η δεκαπενθήμερη προθεσμία προς άσκηση ανακοπής αρχίζει όχι από την κατάσχεση αλλά από την επίδοση
στον καθού η εκτέλεση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης. Εκτελεστός τίτλος. Αφορά
το έγκυρο που αναφέρεται είτε σε τυπικούς λόγους είτε ουσιαστικούς που βάλλουν κατά των
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πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας όπως πχ. το συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι άκυρο.
Προθεσμία για την ανακοπή. Μέσα σ’ αυτή πρέπει να κατατεθεί και να κοινοποιηθεί στον καθ’
ού. Περιστατικά. Κατά της εκτέλεσης χωρεί η ένσταση της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος (281 ΑΚ). Άρθρο 933 παρ. 4 ΚΠολΔ. Περιλαμβάνει οποιοδήποτε λόγο απόσβεσης
της απαίτησης έστω και αν κατά το ουσιαστικό δίκαιο η σχετική ένσταση υπάγεται στις παρακωλυτικές της ασκήσεως του ουσιαστικού δικαιώματος ενστάσεις. Επομένως η παραχρήμα
απόδειξη περιλαμβάνει τους ισχυρισμούς περί εξοφλήσεως, ανανεώσεως, παραγραφής, καταχρήσεως της ασκήσεως δικαιώματος κ.λ.π. Δημόσια έγγραφα (άρθρο 441 ΚΠολΔ). Ως προς
το κύριο περιεχόμενο των δικαιοπρακτικών δηλώσεων (π.χ. μεταβίβαση ακινήτων) αποτελούν
πλήρη απόδειξη. Όμως χωρεί ανταπόδειξη χωρίς την ανάγκη προσβολής του εγγράφου ως
πλαστού. -αλλά όχι με μάρτυρες (393 παρ. 2 ΚΠολΔ). Περιστατικά. 120/288

Αναγκαστική ομοδικία
Δίκη διανομής. Διπλός χαρακτήρας της. Αναγκαστική ομοδικία στη δίκη διανομής και
έφεση. Η έφεση απευθύνεται όχι μόνο κατά των αναγκαίων ομοδίκων-αντιδίκων του εκκαλούντος αλλά, με ποινή απαραδέκτου, κατά του αναγκαίου ομοδίκου-συνεναγομένου
στην πρωτόδικη δίκη. Όχι δεύτερη έφεση από τον ίδιο διάδικο κατά της ίδιας απόφασης
ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο, εκτός αν η πρώτη απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. Αγωγή διανομής. Άσκηση πρώτης έφεσης κατά των αντιδίκων του εκκαλούντος μόνο. Δεύτερη έφεση μόνο κατά του ομοδίκου. Απορρίπτονται αμφότερες. Περιστατικά. 188/315
Ανακοπή τρίτου κατ’άρθρο 936 ΚΠολΔ. Απευθύνεται κατά του δανειστή και του οφειλέτη μεταξύ των οποίων ιδρύεται σχέση αναγκαστικής ομοδικίας. Έφεση. Πρέπει να απευθύνεται κατά
όλων των αναγκαίων ομοδίκων διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν όμως ασκείται από κάποιον από τους αναγκαίους ομοδίκους και δεν απευθύνεται και κατά των λοιπών
δεν είναι απαράδεκτη, πρέπει όμως να καλούνται οι αναγκαίοι ομόδικοι του εκκαλούντος κατά
τη συζήτηση της έφεσης με ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως αφού με την έφεση καθίστανται αυτοδικαίως διάδικοι της έκκλητης δίκης και μπορούν να παρασταθούν στο ακροατήριο
καταθέτοντας προτάσεις. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση. Δημιουργείται αναγκαστική ομοδικία μεταξύ του παρεμβαίνοντος και του υπέρ ού η παρέμβαση. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση είναι και η κατ’ άρθρο 126 α.ν.2039/1939 πρόσθετη παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών σε δίκες που αφορούν στην υπέρ κοινωφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία. 372/332
Πίνακας κατάταξης των δανειστών για τη διανομή του εκπλειστηριάσματος. Αυτοτελής η
ανακοπή κάθε δανειστή που στρέφεται εναντίον εκείνων μόνον από τους δανειστές κατά
των οποίων επιδιώκει να εξέλθει νικητής και όχι εναντίον όλων των δανειστών, αφού μεταξύ των δανειστών που μετέχουν στη σχετική δίκη δεν υπάρχει αναγκαστική ομοδικία.
Έτσι, εκπρόθεσμη άσκηση ανακοπής εναντίον κάποιου δανειστή δεν συνεπάγεται απαράδεκτο της ανακοπής και κατ’ άλλου δανειστή, εναντίον του οποίου αυτή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Περιστατικά. 373/335

Αναγκαστική συγκυριότητα
Οριζόντια ιδιοκτησία. Ο προσδιορισμός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών της
πολυκατοικίας γίνεται είτε με τη συστατική δικαιοπραξία της οροφοκτησίας με σύμφωνη απόφαση όλων των οροφοκτητών (με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή).
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Αν δεν γίνει έτσι ο προσδιορισμός τότε ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ και διατάξεις του ν.3741/1929. Οποιοδήποτε μέρος του όλου ακινήτου που δεν ορίστηκε ή δεν ορίστηκε έγκαιρα, με το συστατικό
της οροφοκτησίας τίτλο, ότι αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής κυριότητας κάποιου
συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως από το νόμο στα αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας. Σε περίπτωση αμφιβολίας το μέρος του ακινήτου, για το οποίο δεν ορίστηκε
έγκαιρα και ρητά ότι αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής κυριότητας κάποιου συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως, από το νόμο στα αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας και θεωρείται κοινόκτητο και κοινόχρηστο μέρος του ακινήτου. Περιστατικά. 395/629

Αναγνώριση χρέους
Αφηρημένη αναγνώριση χρέους.(873 εδ.α ΑΚ). Για τη σύστασή της απαιτείται έγγραφο. Αν δεν
αναφέρεται η αιτία, η έγγραφη υπόσχεση ή η δήλωση αναγνωρίσεως εν αμφιβολία θεωρείται
ότι έγινε με τέτοιο σκοπό. Αν υπάρχει δήλωση που αναφέρει την αιτία, δεν μπορεί ο δικαστής να
καταλήξει στην κρίση ότι πρόκειται για αναιτιώδη σύμβαση, αν δεν διαπιστώσει από το περιεχόμενο του εγγράφου που απαιτείται γι’αυτή, από το σκοπό και από τις συνδεόμενες με τη σύμβαση αυτή υπόλοιπες συνθήκες, σαφή και αναμφίβολη θέληση των συμβαλλομένων για δημιουργία ενοχής ανεξάρτητης από την αιτία. Κύριος σκοπός της σύμβασης αναγνώρισης χρέους
είναι η δημιουργία νέου λόγου υποχρεώσεως για τον οφειλέτη. Περιστατικά. 546/83, 857/135

Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης
Λόγοι ανακοπής που αποβλέπουν όλοι στο ίδιο αποτέλεσμα δηλαδή στην ακύρωση πράξης εκτέλεσης. Αν γίνει δεκτός ένας, το δικαστήριο δεν μπορεί να προχωρήσει στην έρευνα των λοιπών λόγων, οι οποίοι ήδη μετά την ακύρωση της πράξης είναι χωρίς αντικείμενο. Ο ενάγων δύναται να καθορίσει δεσμευτικώς τη σειρά εξέτασης της συρρέουσας
αξίωσης της αγωγής. Αν ο ενάγων δεν καθορίσει σειρά επικουρικότητας το δικαστήριο
μπορεί ν’ αρχίσει την έρευνα από οποιαδήποτε βάση θέλει. 454/350
Αναγκαστική εκτέλεση. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Πότε και σε ποιους κοινοποιείται
με ποινή ακυρότητας σε περίπτωση μη κοινοποίησης και χωρίς βλάβη. Η ανακοπή κατά
πλειστηριασμού μπορεί να προβληθεί μέσα σε 90 ημέρες από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης (934 παρ.1 περ.γ ΚΠολΔ) από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Οι
προθεσμίες των άρθρων 934 και 972 ΚΠολΔ έχει δικονομικές συνέπειες και συνεπώς
υπάγονται και στη ρύθμιση της επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση
(152ΚΠολΔ). Περιστατικά. 710/384

α) Ανακοπή ερημοδικίας
Δικαστικό ένσημο. Ο μη καταβαλών δικ. ένσημο πρωτοδίκως δικάζεται ερήμην και μπορεί να ασκήσει αιτιολογημένη ανακοπή ή έφεση κατά της ερήμην αποφάσεως. 476/361
Ανακοπή ερημοδικίας. Ανώτερη βία που θεμελιώνει λόγο ανακοπής (551 ΚΠολΔ). Έννοια. Σιωπή του δικηγόρου κατά την εκφώνηση της έφεσης επειδή γνώριζε ότι η ανακοπή είναι αβάσιμη λόγω θανάτου προ της ασκήσεως της ανακοπής από τους αντίδικους
του. Περιστατικά. 996/414
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β) Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως
Πίνακας κατάταξης των απαιτήσεων σε πλειστηριασμό. Άσκηση ανακοπής (κατάθεση και επίδοση) κατά του πίνακα σε προθεσμία 12 ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα από τον
συμβολαιογράφο. Στην προθεσμία των 12 ημερών δεν περιλαμβάνονται οι Κυριακές, τα Σάββατα και οι λοιπές αργίες. Αν ο λόγος ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης συνίσταται σε αμφισβήτηση και άρνηση του ανακόπτοντος της απαίτησης του καθού ενώ έχει καταταγεί, αρκεί
μόνο η άρνηση αυτή για το ορισμένο του λόγου της ανακοπής ενώ ο καθού βαρύνεται με την
επίκληση και την ανάδειξη των παραγωγικών της απαίτησης του πραγματικών γεγονότων.
Αν ο καθού δεν αποδείξει την απαίτηση του, η ανακοπή γίνεται δεκτή. Περιστατικά. 27/269
Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης. Παράπονα ανακόπτοντα ότι εσφαλμένα προαφαιρέθηκαν από το εκπληστηρίασμα έξοδα από τον πίνακα εξόδων του δικ.επιμελητή που δεν είναι
νόμιμα, υπαρκτά ή υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
Σ΄ αυτή την περίπτωση η ανακοπή πρέπει να απευθύνεται κατά του δικαστικού επιμελητή. Ενώ αν με την ανακοπή αμφισβητείται μόνο αν τα έξοδα του επιμελητή έγιναν προς το
συμφέρον όλων, τότε η ανακοπή απευθύνεται κατά του επισπεύδοντα δανειστή. 907/411
Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Προσβάλλεται όχι η έως τον πλειστηριασμό διαδικασία της εκτέλεσης αλλά η ενώπιον του υπαλλήλου του πλειστηριασμού διαδικασία
της κατάταξης η οποία αρχίζει από την αναγγελία συνεχίζεται με την κατάθεση των εγγράφων και τις τυχόν παρατηρήσεις των δανειστών και λήγει με τη σύνταξη του πίνακα.
Άρα οι λόγοι της ανακοπής είναι δυνατό να στηρίζονται είτε στο ουσιαστικό δίκαιο και
να ανάγονται στη γένεση ή την ύπαρξη της απαίτησης του καθού η ανακοπή, η οποία
έχει αναγγελθεί είτε στο δικονομικό δίκαιο και να αναφέρονται στον προνομιακό χαρακτήρα της απαίτησης και την τάξη της κατάταξης. Ο περιορισμός του άρθρου 933 παρ.4
ΚΠολΔ ως προς την απόδειξη των ισχυρισμών που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης, που πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως - «παραχρήμα» και προβάλλονται μεταξύ δανειστών, ισχύει και στην ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. 999/416

γ) Ανακοπή του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ.
Ανακοπή άρθρου 933 παρ.2 ΚΠολΔ. Εκτέλεση για ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης.
Πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης για την κατάσχεση.
Η δεκαπενθήμερη προθεσμία προς άσκηση ανακοπής αρχίζει όχι από την κατάσχεση
αλλά από την επίδοση στον καθού η εκτέλεση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης. Εκτελεστός τίτλος. Αφορά το έγκυρο που αναφέρεται είτε σε τυπικούς λόγους είτε
ουσιαστικούς που βάλλουν κατά των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας όπως πχ.
το συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι άκυρο. Προθεσμία για την ανακοπή. Μέσα σ’ αυτή
πρέπει να κατατεθεί και να κοινοποιηθεί στον καθ’ ού. Περιστατικά. Κατά της εκτέλεσης
χωρεί η ένσταση της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος (281 ΑΚ). Άρθρο 933
παρ. 4 ΚΠολΔ. Περιλαμβάνει οποιοδήποτε λόγο απόσβεσης της απαίτησης έστω και
αν κατά το ουσιαστικό δίκαιο η σχετική ένσταση υπάγεται στις παρακωλυτικές της ασκήσεως του ουσιαστικού δικαιώματος ενστάσεις. Επομένως η παραχρήμα απόδειξη περιλαμβάνει τους ισχυρισμούς περί εξοφλήσεως, ανανεώσεως, παραγραφής, καταχρήσεως της ασκήσεως δικαιώματος κ.λ.π. Δημόσια έγγραφα (άρθρο 441 ΚΠολΔ). Ως προς
το κύριο περιεχόμενο των δικαιοπρακτικών δηλώσεων (π.χ. μεταβίβαση ακινήτων) απο-
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τελούν πλήρη απόδειξη. Όμως χωρεί ανταπόδειξη χωρίς την ανάγκη προσβολής του εγγράφου ως πλαστού. -αλλά όχι με μάρτυρες (393 παρ. 2 ΚΠολΔ). Περιστατικά. 120/288
Διαταγή πληρωμής. Άσκηση με το ίδιο δικόγραφο ανακοπής του άρθρου 632 παρ.1 και
ανακοπής κατά της εκτέλεσης του άρθρου 933 παρ.1 ΚΠολΔ επιτρεπτά σωρεύονται
αφού αμφότερες δικάζονται κατά την τακτική διαδικασία. 284/455

δ) Ανακοπή του άρθρου 936 Κ.Πολ.Δ.
Ανακοπή τρίτου κατ’ άρθρο 936 ΚΠολΔ. Απευθύνεται κατά του δανειστή και του οφειλέτη μεταξύ των οποίων ιδρύεται σχέση αναγκαστικής ομοδικίας. Έφεση. Πρέπει να απευθύνεται κατά
όλων των αναγκαίων ομοδίκων διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν όμως ασκείται από κάποιον από τους αναγκαίους ομοδίκους και δεν απευθύνεται και κατά των λοιπών
δεν είναι απαράδεκτη, πρέπει όμως να καλούνται οι αναγκαίοι ομόδικοι του εκκαλούντος κατά
τη συζήτηση της έφεσης με ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως αφού με την έφεση καθίστανται αυτοδικαίως διάδικοι της έκκλητης δίκης και μπορούν να παρασταθούν στο ακροατήριο
καταθέτοντας προτάσεις. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση. Δημιουργείται αναγκαστική ομοδικία μεταξύ του παρεμβαίνοντος και του υπέρ ού η παρέμβαση. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση είναι και η κατ’ άρθρο 126 α.ν.2039/1939 πρόσθετη παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών σε δίκες που αφορούν στην υπέρ κοινωφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία. 372/332

ε) Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής
Ανακοπή κατά επιταγής πληρωμής χρηματικού ποσού που στηρίζεται σε διαταγή πληρωμής.
Ο οφειλέτης αρκεί να αποδείξει την καταβολή και ο επισπεύδων μπορεί να αποδείξει ότι η
καταβολή έγινε για άλλα χρέη. Αποδεικτέοι ισχυρισμοί εκατέρωθεν. Οι ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαιτήσεως(933ΚΠολΔ) πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως δηλαδή με έγγραφα ή δικαστική ομολογία, διαφορετικά απορρίπτονται αυτεπαγγέλτως. 865/138

Αναπηρία ή παραμόρφωση
Αδικοπραξία. Αποζημίωση του άρθρου 931ΑΚ για αναπηρία ή παραμόρφωση. Θεμελιώνεται
αυτοτελής αξίωση για αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον του παθόντος. Επιδρά δε στο μέλλον του παθόντος αν δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς με τις παροχές που προβλέπονται από
τις διατάξεις των άρθρων 929 και 932 ΑΚ. Η αυτοτελής αξίωση αφορά στον καθορισμό και μόνον αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία και μάλιστα μελλοντική και όχι για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που αποκαθίσταται κατά το άρθρο 932 ΑΚ η οποία δεν μπορεί
να βρεί έρεισμα και στη διάταξη του άρθρου 931.ΑΚ. Παθών εργαζόμενος και ασφαλισμένος
στο ΙΚΑ. Δεν νομιμοποιείται παθητικά να αξιώσει από τον εργοδότη και αυτοτελή αποζημίωση κατά το άρθρο 931ΑΚ λόγω του περιουσιακού χαρακτήρα της. Η απαλλαγή του εργοδότη
υπάρχει έστω και αν ο εργοδότης δεν έχει καταβάλει οφειλόμενες εισφορές στο ΙΚΑ. Αρκεί αυτός να είναι ασφαλιστέος σ’ αυτό και χωρίς να απαιτείται να τις έχει λάβει. 151/57
Αναπηρία ή παραμόρφωση (931ΑΚ). Επιδικάζεται αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον
του παθόντος και αφορά περιουσιακή ζημία και μάλιστα μελλοντική και όχι χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που αποκαθίσταται με το άρθρο 932 ΑΚ. Εργατικό
ατύχημα. Αγωγή με βάση το άρθρο 931 ΑΚ. Είναι νομικά αβάσιμη όταν ο εργαζόμενος
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υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Περιστατικά. 672/99
Αναπηρία και παραμόρφωση (931 ΑΚ). Έννοια των όρων αυτών. Δεν απαιτείται βεβαιότητα δυσμενούς επιρροής της αναπηρίας ή παραμόρφωσης στο μέλλον του προσώπου. Αρκεί και απλή
δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Η αναπηρία ή παραμόρφωση ως τοιαύτη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζημίας. Προέχον και κρίσιμο είναι το γεγονός της αναπηρίας ή παραμόρφωσης ως βλάβης του σώματος ή της υγείας του
προσώπου ως ενός αυτοτελούς εννόμου αγαθού (άρθρο 21 παρ.3 και 6 του Συντάγματος). Κριτήριο για τον προσδιορισμό του ποσού της αποζημίωσης. Επιδίκαση αποζημίωσης για τραυματισμό υπερήλικα που δεν θα έχει τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης. Περιστατικά. 732/113
Πραγματικά περιστατικά. Τραυματισμός και δικαιώματα διατροφής. Αναπηρία και παραμόρφωση. Αποζημίωση. 81/188
Σωματική βλάβη. Επιδίκαση στον παθόντα της ειδικής αποζημίωσης (χρηματικής παροχής) του
άρθρου 931 του Α.Κ. και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης με προγενέστερη αγωγή. Προϋποθέσεις για την επιδίκαση με μεταγενέστερη αγωγή περαιτέρω αποζημίωσης λόγω
επιδείνωσης της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης. Απόρριψη της αγωγής. Περιστατικά. 185/589
Αναπηρία ή παραμόρφωση από αυτοκινητικό ατύχημα. Η διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ
παρέχει βάση για αξίωση εφόσον η αναπηρία ή η παραμόρφωση επιδρά στο οικονομικό, επαγγελματικό και κοινωνικό μέλλον του παθόντος που δεν μπορεί να καλυφθεί με τις
παροχές των άρθρων 929 και 932ΑΚ. Νεαρή αθλήτρια και καθηγήτρια ξένων γλωσσών.
Αναπηρία στο χέρι. Δικαιούται αποζημίωσης του άρθρου 931ΑΚ. Περιστατικά. 692/605

Αναπροσαρμογή
Οικοδομική άδεια. Εκδίδεται στο όνομα του ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών του οικοπέδου, χωρίς να συνάγεται το συμπέρασμα από αυτό ότι ο συγκύριος στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η
άδεια πλήρωσε και για την κατασκευή του έργου. Ανέγερση οικοδομής από συγκύριο σε κοινό οικόπεδο κατά τα έτη 1986-1988. Αναπροσαρμογή του ποσού της δαπάνης σε χρήματα του 2000
(χρόνο άσκησης της αγωγής). Περιστατικά. Τρόπος υπολογισμού της αναπροσαρμογής. 72/51
Διαφορετική αξία κατά το χρόνο καταβολής και τον χρόνο άσκησης της αγωγής για την
διεκδίκηση της αξίας της ωφέλειας. Χωρεί αναπροσαρμογή αν μεσολαβήσει υποτίμηση
του νομίσματος. Στοιχεία μιας τέτοιας αγωγής. Περιστατικά. 521/80
Αναπροσαρμογή της αξίας των παροχών που έκανε ο αποβιώσας όσο ζούσε στους κληρονόμους του ή τρίτους. Τρόπος αναπροσαρμογής. Περιστατικά. 184/249

Ανικανότητα στις γενετήσιες σχέσεις
Γάμος. Ισχυρός κλονισμός του γάμου. Τα γεγονότα που μπορούν να συνιστούν το κλονιστικό γεγονός του γάμου πρέπει να συνδέονται με το πρόσωπο του εναγομένου ή και
των δύο συζύγων. Αν αφορά μόνο το πρόσωπο του ενάγοντος δεν γεννιέται λόγος διαζυγίου. Υπαίτια γεγονότα: μοιχεία, διγαμία, εγκατάλειψη, επιβουλή της ζωής. Τέτοιες
πράξεις αλλά μη καταλογιστές είναι η μέθη όπως και όλες οι πράξεις που δεν συνδέονται καθόλου με υπαιτιότητα π.χ. ψυχικές παθήσεις, επικίνδυνες ή αποκρουστικές αρρώστιες, ανικανότητα στις γενετήσιες σχέσεις. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση ένστασης
του άρθρου 281 ΑΚ. Ανικανότητα εγκυμοσύνης της συζύγου. Ο γάμος λύεται λόγω ισχυρού κλονισμού αφού δεν εξετάζεται η υπαιτιότητα για το λόγο αυτό. Περιστατικά. 903/227

683

Αντέφεση
Αντέφεση. Αν ασκηθεί μέσα στην προθεσμία της έφεσης, αποτελεί αυτοτελή έφεση οπότε
ο αντεκκαλών μπορεί να προσβάλλει και άλλα κεφάλαια της αποφάσεως μη περιεχόμενα στην έφεση. Αναγκαίως συνεχόμενα κεφάλαια προς τα εκκληθέντα. Έννοια. Αξίωση
προς αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Είναι ανεξάρτητο κεφάλαιο η αξίωση για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Άρα δεν χωρεί αντέφεση αν η έφεση αναφέρεται μόνο στην
αποζημίωση και όχι στο κεφάλαιο της αποζημίωσης για ηθική βλάβη, όπως δεν χωρεί
αντέφεση για το κεφάλαιο της προσωπικής κράτησης γιατί είναι ανεξάρτητο. 450/348
Οριστική απόφαση. Αντικειμενική σώρευση αιτήσεων παροχής έννομης προστασίας στον
ίδιο ενάγοντα κατά του ίδιου εναγομένου σε ένα δικόγραφο. Η απόφαση που περατώνει τη δίκη ως προς μια αίτηση χωρίς να αποφαίνεται οριστικώς ως προς την άλλη δεν
υπόκειται σε προσβολή με τα ένδικα μέσα της έφεσης και αντέφεσης ιδίως όταν οι υποβληθείσες αιτήσεις τελούν μεταξύ τους σε σχέση εξαρτήσεως. 982/412
Διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών. Απλή ομοδικία μεταξύ των πλειόνων συνυποχρέων. Αντέφεση δεν δικαιούται να ασκήσει ο ομόδικος κατά του οποίου δεν απευθύνεται η
έφεση. Η οδήγηση στο μέσον του ρεύματος κυκλοφορίας και όχι στο άκρο δεξιό αυτού
δεν είναι ικανή να θεμελιώσει συνυπαιτιότητα στην πρόκληση της σύγκρουσης. Έννοια
της διάταξης του άρθρου 16 παρ.1 του Κ.Ο.Κ. Περιστατικά. 881/610

Αντικειμενική σώρευση αιτήσεων
Οριστική απόφαση. Αντικειμενική σώρευση αιτήσεων παροχής έννομης προστασίας στον ίδιο
ενάγοντα κατά του ίδιου εναγομένου σε ένα δικόγραφο. Η απόφαση που περατώνει τη δίκη ως
προς μια αίτηση χωρίς να αποφαίνεται οριστικώς ως προς την άλλη δεν υπόκειται σε προσβολή με τα ένδικα μέσα της έφεσης και αντέφεσης ιδίως όταν οι υποβληθείσες αιτήσεις τελούν
μεταξύ τους σε σχέση εξαρτήσεως. Έννοια της οριστικής αποφάσεως. Αυτή δεν μπορεί να
ανακληθεί από το δικαστήριο και με αυτή απεκδύεται το δικαστήριο από κάθε εξουσία του ως
προς το σχετικό κεφάλαιο της αγωγής ή ανταγωγής. Εκείνη όμως που απορρίπτει κάποια ένσταση του εναγομένου ή του ενάγοντος ή του αντεναγομένου και διατάσσει αποδείξεις για την
αγωγή ή την ανταγωγή, δεν είναι οριστική και μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο. 982/412

Αντίκλητος
Αντίκλητος. Η ιδιότητα αυτή αποκτάται εφόσον πρόκειται περί δικηγόρου είτε με το διορισμό
του ως πληρεξουσίου με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά είτε με αυτοτελή δήλωση στην γραμματεία του Πρωτοδικείου της κατοικίας του δηλούντος ή της πρωτεύουσας του Κράτους προκειμένου περί κατοίκου εξωτερικού. Ο
δικηγόρος που παραστάθηκε στην πρώτη συζήτηση δεν είναι για το λόγο αυτό αντίκλητος για
να παραλάβει νόμιμα κλήση για την μετ’ απόδειξη συζήτηση της αγωγής. Περιστατικά. 550/375

Αντιπροσωπεία
Εμπορικός αντιπρόσωπος. Λύση της συμβάσεως της εμπορικής αντιπροσωπείας. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος μετά τη λύση της συμβάσεως δικαιούται να λάβει αποζημίωση εφόσον
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κατά τη διάρκεια της έφερε νέους πελάτες ή προήγαγε σημαντικά τις υποθέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες και ο εντολέας διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από τις υποθέσεις
με τους πελάτες αυτούς. Ύψος της αποζημίωσης. Περίπτωση αντιπροσωπείας για ορισμένο
χρόνο. Και πάλι δικαιούται να λάβει αποζημίωση ο εμπορικός αντιπρόσωπος εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις του νόμου (π.δ. 219/1991). Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπρόσωπου κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Πότε δεν οφείλεται αποζημίωση. Για τη σύσταση της σύμβασης δεν απαιτείται έγγραφος τύπος και η σύμβαση μπορεί να αποδειχθεί με οποιοδήποτε
αποδεικτικό μέσο και μάρτυρες και δικαστικά τεκμήρια. Μοναδικός ή μη αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου δεν μπορεί να εξετασθεί ως μάρτυρας ούτε σε ένορκη βεβαίωση. 121/423

Αντιπρόσωπος
Πληρεξουσιότητα.(άρθρου 211 επ. ΑΚ). Δοθείσα με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανακαλείται μόνο με τον ίδιο τρόπο (220 ΑΚ). Καθορισμός του περιεχομένου της ουσιαστικής πληρεξουσιότητας, δηλαδή της αληθινής εξουσίας του αντιπροσώπου. Λαμβάνεται
υπόψη η γενικής κατευθύνσεως διάταξη του άρθρου του 200 ΑΚ και το γενικό καθήκον
το οποίο έχει ο αντιπρόσωπος όπως κάνει καλόπιστη και σύμφωνη με τα χρηστά ήθη
χρήση της πληρεξουσιότητας, γιατί το δικαίωμα του πληρεξουσίου δεν είναι απόλυτο,
και περιορίζεται και για τον τρίτο από τις διατάξεις των άρθρων 200, 281 και 288 Α.Κ.
Πράξη του αντιπροσώπου, που αντίκειται προφανώς στα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή
οικονομικό σκοπό της πληρεξουσιότητας απαγορεύεται και ο τρίτος δεσμεύεται από την
συμπεριφορά (συναλλακτική ευθύτητα) που υπαγορεύεται από καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Περιπτώσεις που ο τρίτος δεσμεύεται. 28/9

Ανώνυμη εταιρεία
Ανώνυμες εταιρίες. Αποτελέσματα συγχώνευσης ή απορρόφησης μεταξύ τους. Δεν επέρχεται διακοπή της δίκης ούτε αποκλείεται κάποια ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση
ή δήλωση επαναλήψεως. Περιστατικά. 710/384
Προσωπική κράτηση από μη πληρωμή επιταγής. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την
αποδοχή του αιτήματος της προσωπικής κράτησης του οφειλέτη και τη διάρκεια της προσωπικής κράτησης νομικών εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας, που γνώριζε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια αφού υπέγραψε υπό την εταιρική επωνυμία την επιταγή. Επιδίκαση αποζημίωσης όσο και το ποσό της επιταγής (15.000 €), 1000€ για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης και προσωπική κράτηση πέντε (5) μηνών ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης. 427/434
Ανώνυμη εταιρία. Άκυρες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Περιπτώσεις (άρθρο
35α παρ.1 του ν. 2190/1920). Περίπτωση ακυρότητας αποφάσεως που προβλέπεται
από το άρθρο 35γ παρ.1 και 3 του ίδιου νόμου. Ακυρότητα δεν μπορεί να αντιταχθεί
μετά τη πάροδο διετίας από την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου των
πρακτικών της γενικής συνέλευσης (άρθρο 35α ).Περιπτώσεις ακυρότητος κατά παράβαση των διατάξεων για σύγκληση γενικής συνελεύσεως. Περίπτωση μη εμπρόθεσμης
δημοσίευσης της πρόσκλησης για γενική συνέλευση στο δελτίο ανωνύμων εταιριών της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Περιστατικά. 633/443
Ανώνυμη εταιρία. Δικαίωμα του μετόχου για το μέρισμα. Απόφαση της γενικής συνέλευ-

685

σης. Μπορεί να προσβληθεί από όποιον έχει συμφέρον μέσα σε προθεσμία δύο ετών
από την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου πρακτικών της Γ.Σ. κατά
την οποία λήφθηκε η απόφαση. Περιστατικά. 691/448

Ανώτερη βία
Ανακοπή ερημοδικίας. Ανώτερη βία που θεμελιώνει λόγο ανακοπής (551 ΚΠολΔ). Έννοια. Σιωπή του δικηγόρου κατά την εκφώνηση της έφεσης επειδή γνώριζε ότι η ανακοπή είναι αβάσιμη
λόγω θανάτου προ της ασκήσεως της ανακοπής από τους αντίδικους του. Περιστατικά. 996/414

Αξία εις κάλυψη, προς είσπραξη, κατά πληρεξουσιότητα
Οπισθογράφηση της επιταγής με μία από τις τρεις ρήτρες που αναφέρεται στο σώμα της «αξία
εις κάλυψη», «προς είσπραξη», «κατά πληρεξουσιότητα». Δεν έχουμε σ’αυτές τις ρήτρες μετάσταση της κυριότητας του τίτλου αλλά ο κομιστής λόγω πληρεξουσιότητας ασκεί από την
επιταγή δικαιώματα πάντοτε ως εκπρόσωπος του εντολέα και όχι στο δικό του όνομα. Αυτή η
λόγω της πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση γίνεται με χρησιμοποίηση μιας από τις πιο πάνω
ρήτρες χωρίς να αποκλείεται όμως και η καλυπτόμενη λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση που γίνεται βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας χωρίς τη χρήση τύπου, οπότε ο οπισθογράφος
μπορεί να αποδείξει και στη συνέχεια να ασκήσει τα δικαιώματα του. Ο ίδιος ο οπισθογράφος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για ηθική βλάβη από το αδίκημα. Περιστατικά. Τύχη
του ισχυρισμού της εναγομένης ότι δεν τη συνδέει κανένας δεσμός με την ενάγουσα. 39/420

Αξία κληρονομιάς
Συγκληρονόμος. Δημιουργείται απλή ομοδικία. Το ίδιο ισχύει και στην αγωγή περί κλήρου.
Άρα αν εκδοθεί οριστική απόφαση για ένα διάδικο, μπορεί να ασκήσει έφεση μόνο για λογαριασμό του. Αξία κληρονομίας. Βρίσκεται με «εκτίμηση» και το αποτέλεσμα της συμπίπτει
υπό ομαλές οικονομικές συνθήκες με την αγοραία αξία. Συνεισφορά. Η παροχή που λαμβάνεται υπόψη όταν πρέπει να καταλογισθεί στη νόμιμη μοίρα (1833ΑΚ) υπολογίζεται σ΄ αυτήν με τη μισή μόνο αξία. Συνεισφορά πριν την ισχύ του νόμου 1329/1983. Τι υπολογίζεται
προς συνεισφορά. Αναγωγή της αξίας κάθε παροχής σε δραχμές, αξίας χρόνου του θανάτου αφού ληφθεί υπόψη η αγοραστική αξία της χρυσής λίρας Αγγλίας κατά το χρόνο της παροχής και κατά το χρόνο του θανάτου, αφού ληφθεί υπόψη και η χωρήσασα στο μεταξύ μεταβολή (αύξηση) του τιμαρίθμου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαλαμβάνει αναλυτικώς στον
ισχυρισμό του ο διάδικος που ζητεί την αναγωγή της αξίας της παροχής που έγινε στον κληρονομούμενο. Διαφορετικά η αγωγή περί κλήρου απορρίπτεται ως αόριστη. Θάνατος διαθέτη το 1991. Περιουσία θανόντος αξίας κατά το χρόνο του θανάτου 95.450.000 δρχ. Λαμβάνεται υπόψη και η εκτίμηση της Δ.Ο.Ε. για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιάς. Κληρονόμοι του διαθέτη 9 τέκνα και σύζυγος. Εξεύρεση του ποσού της νόμιμης μοίρας. Ένσταση των εναγομένων κληρονομιών στη πρώτη συζήτηση να καταλογισθούν στη νόμιμη μοίρα δυο εναγόντων παροχής γενομένης από τον κληρονομούμενο, όταν ζούσε, με αναγωγή της αξίας του το χρόνο του θανάτου του. Προσκόμιση βεβαίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος όπου αναφέρεται η μισή τιμή της χρυσής λίρας από το 1952 έως το χρόνο του θανάτου. Η ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη γιατί οι ενιστάμενοι δεν επικαλούνται την τιμή της
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χρυσής λίρας κατά το χρόνο εκάστης παροχής και μετά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου με αναπροσαρμογή της αξίας τους κατά τον κρίσιμο ως άνω χρόνο καθώς και τις μεταβολές στον δείκτη των δύο αυτών χρονικού σημείου διάστημα. Η ένσταση απορρίπτεται
ως αόριστη και όχι ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Περιστατικά. 1000/260

Αξιόγραφα
Αξιόγραφα. Απαραίτητο στοιχείο για το κύρος εγγράφου ως αξιογράφου είναι η ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη του στις τραπεζικές επιταγές και συναλλαγματικές. Τραπεζική επιταγή και συναλλαγματική που δεν φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη τoυς
είναι άκυρες. Όχι δυνατότητα κήρυξής τους ανίσχυρες ως αξιόγραφα αφού στερούνται
οποιουδήποτε κύρους. Διαφορετικές οι «λευκές» επιταγές και συναλλαγματικές που
με συμφωνία με τον εκδότη επιτρέπεται να συμπληρωθούν εκ των υστέρων. 169/426

Αοριστία λόγων εφέσεως
Απόφαση οριστική. Έννοια αυτής. Ο εναγόμενος δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει
έφεση όταν η αγωγή απορρίφθηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ως νομικά αβάσιμη.
Τροχαίο ατύχημα που οφείλεται σε συγκλίνουσα υπαιτιότητα περισσοτέρων. Απαγόρευση προβολής κατά του ζημιωθέντος εκ μέρους ενός εξ αυτών της ένστασης συνυπαιτιότητας των λοιπών συνυπαιτίων. Η σχετική ένσταση απορρίπτεται ως απαράδεκτη ελλείψει
έννομου συμφέροντος, αφού όλοι ευθύνονται έναντι του ζημιωθέντος αλληλεγγύως. Αοριστία των λόγων εφέσεως και συνέπειες αυτής. (Σημείωση Βλ. και ΕΠ 87/2009). 84/563

Απαγορευτική διάταξη νόμου
Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Στοιχείο του πραγματικού είναι και η ανυπαρξία ή ελαττωματικότητα της αιτίας βάσει της οποίας έγινε η περιουσιακή μετακίνηση και επήλθε ο
πλουτισμός του λήπτη. Τέτοια έλλειψη υπάρχει και όταν η αιτία της παροχής είναι παράνομη εξ αιτίας απαγορευτικής διατάξεως νόμου. Αυτό συμβαίνει και στην παροχή εργασίας από εργαζόμενο που δεν έχει τα απαιτούμενα, κατά νόμο, τυπικά προσόντα για
τη συγκεκριμένη εργασία. Στοιχεία του δικογράφου αγωγής εργαζομένου που δεν έχει
τα τυπικά προσόντα για την παρεχόμενη εργασία και ασκεί αγωγή με επικουρική βάση
τον αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι η επίκληση της ακυρότητας της συμβάσεως χωρίς
να απαιτείται να αναφέρονται και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η ακυρότητα. 45/460

Απαγωγή διεθνής παιδιών
Tέκνα. Διεθνής απαγωγή παιδιών. Σύμβαση της από 25/10/1980 της Χάγης «για τα αστικά
θέματα της διεθνούς απαγωγής τέκνων». Η σχετική διαφορά εκδικάζεται κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων και η απόφαση προσβάλλεται με έφεση. Περιστατικά. 268/202

Απάτη
Προσύμφωνο μεταβίβασης. Ο βάσει προσυμφώνου πωλητής, που μεταβιβάζει το πράγ-
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μα σε τρίτο, περιέρχεται σε υπαίτια αδυναμία σε σχέση με την παροχή που υποσχέθηκε με το προσύμφωνο. Ο αντισυμβαλλόμενος αγοραστής μπορεί να επιλέξει την εφαρμογή του άρθρου 380ΑΚ και να ζητήσει πίσω το τίμημα που κατέβαλε με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Δικαιώματα του αγοραστή να ζητήσει αποζημίωση με βάση την
απάτη ή αδικοπραξία όταν και χωρίς τη συμβατική σχέση ή διαπραττόμενη πράξη ή παράλειψη θα ήταν παράνομη γιατί αντίκειται στο άρθρο 914 ΑΚ. 601/26
Διαζύγιο συναινετικό. Απαραίτητα η δήλωση των συζύγων για τη λύση του γάμου πρέπει να γίνει δύο φορές σε συνεδριάσεις του δικαστηρίου (εκούσια δικαιοδοσία) που να
απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έξι μήνες. Μετά την έκδοση της οριστικής αποφάσεως, ανάκληση της συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου δε μπορεί να γίνει.
Προσβολή της οριστικής απόφασης με ένδικο μέσο χωρεί μόνο για ελαττώματα της δήλωσης βούλησης όπως πλάνη, απάτη, απειλή. Περιστατικά. 490/210

Απειλή
Διαζύγιο συναινετικό. Απαραίτητα η δήλωση των συζύγων για τη λύση του γάμου πρέπει να γίνει δύο φορές σε συνεδριάσεις του δικαστηρίου (εκούσια δικαιοδοσία) που να
απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έξι μήνες. Μετά την έκδοση της οριστικής αποφάσεως, ανάκληση της συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου δε μπορεί να γίνει.
Προσβολή της οριστικής απόφασης με ένδικο μέσο χωρεί μόνο για ελαττώματα της δήλωσης βούλησης όπως πλάνη, απάτη, απειλή. Περιστατικά. 490/210

Αποδεικτικά μέσα
Μη νόμιμη η επίκληση αποδεικτικών μέσων, με ενσωμάτωση των προτάσεων της πρωτόδικης δίκης στις προτάσεις της δευτεροβάθμιας. Περιστατικά. 88/282
Εφετείο. Νέα αποδεικτικά μέσα. Κατά κανόνα είναι παραδεκτά στην κατ’ έφεση δίκη νέα
αποδεικτικά μέσα. Αν δεν τα απορρίψει το Εφετείο για κάποιο νομικό λόγο (στρεψοδικία
ή αμέλεια κλπ, 529ΚΠολΔ) τότε δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία για την αποδοχή τους.
Διαδικασία εργατικών διαφορών. Τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσαχθούν μέχρι το
τέλος της συζήτησης. Πότε είναι παραδεκτή η προσαγωγή τους. Περιστατικά. 620/376

Απόδειξη
Υπαναχώρηση. Το δικαίωμα για αυτήν γεννιέται από σύμβαση (389ΑΚ) που μπορεί να συμφωνηθεί και μετά την κατάρτιση της σύμβασης και από το νόμο. Με την υπαναχώρηση η σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε καταρτίσθηκε. Δικαιώματα υπαναχωρήσαντος. Μερική υπαναχώρηση αποκλείεται εκτός αν έχει συμφωνηθεί. Απόδειξη. Απαραίτητη η προσαγωγή και η επίκληση.
Πότε είναι σαφής η επίκληση και ορισμένη. Περιστατικά και συμβατική υπαναχώρηση. 1001/154

Απόδειξη παραχρήμα
Η παραχρήμα απόδειξη περιλαμβάνει τους ισχυρισμούς περί εξοφλήσεως, ανανεώσε-
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ως, παραγραφής, καταχρήσεως της ασκήσεως δικαιώματος κ.λ.π. 120/288
Αναγκαστική εκτέλεση με βάση συμβολαιογραφικό έγγραφο. Γενικά στις δίκες της εκτέλεσης δεν επιτρέπεται η εξέταση μαρτύρων. Η αδυναμία αμέσως «της παραχρήμα»
απόδειξης με έγγραφα η ομολογία δεν άγει σε ουσιαστική απόρριψη των αποσβεστικών ισχυρισμών, αλλά σε απόρριψη ως απαραδέκτων. 529/367

Απόδοση πράγματος
Απόδοση πράγματος. Προϋποθέσεις για αυτούσια απόδοση πράγματος που υπεξαιρέθηκε με παράνομη πράξη. Αποζημίωση. 41/41
Αποδοχές μισθωτού
Αποδοχές μισθωτού. Αντικείμενο της δίκης για αποδοχές μισθωτού είναι οι ακαθάριστες
(μικτές) αποδοχές του. Όχι αοριστία του δικογράφου αν δεν καθορίζεται σε αυτό ότι οι
καταβολές του εργοδότη αφορούν καθαρά ή ακαθάριστα ποσά. Αίτημα περί καταβολής
χρηματικής ικανοποίησης λόγω προσβολής της προσωπικότητας από τη μη καταβολή
των αποδοχών. Μη νόμιμο αφού η μη καταβολή των αποδοχών συνιστά μεν ποινικό
αδίκημα, όχι όμως και αδικοπραξία. 353/479
Αποδοχές πλοιάρχου και πληρώματος
Αποδοχές πλοιάρχου και πληρώματος. Παραγράφονται σε ένα έτος, που αρχίζει από το τέλος
του έτους που συμπίπτει η αφετηρία της. Αν διακοπεί η παραγραφή (με άσκηση αγωγής ή με
άλλη διαδικαστική πράξη) αρχίζει νέα παραγραφή από τη λήξη του έτους κατά το οποίο συνέβη
η διαδικαστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 270 ΑΚ. Λεπτομέρειες. Η ένσταση παραγραφής
προτείνεται και με τις προτάσεις χωρίς να απαιτείται άσκηση εφέσεως. Περιστατικά 619/494

Αποζημίωση
Αδικοπραξία. Αποζημίωση του άρθρου 931ΑΚ για αναπηρία ή παραμόρφωση. Θεμελιώνεται αυτοτελής αξίωση για αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον του παθόντος. Επιδρά δε στο
μέλλον του παθόντος αν δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς με τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 929 και 932 ΑΚ. Η αυτοτελής αξίωση αφορά στον καθορισμό και μόνον αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία και μάλιστα μελλοντική και όχι για
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που αποκαθίσταται κατά το άρθρο 932 ΑΚ η
οποία δεν μπορεί να βρεί έρεισμα και στη διάταξη του άρθρου 931.ΑΚ. Παθών εργαζόμενος και ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Δεν νομιμοποιείται παθητικά να αξιώσει από τον εργοδότη
και αυτοτελή αποζημίωση κατά το άρθρο 931ΑΚ λόγω του περιουσιακού χαρακτήρα της. Η
απαλλαγή του εργοδότη υπάρχει έστω και αν ο εργοδότης δεν έχει καταβάλει οφειλόμενες
εισφορές στο ΙΚΑ. Αρκεί αυτός να είναι ασφαλιστέος σ’αυτό και χωρίς να απαιτείται να τις έχει
λάβει. Οικοδομικές εργασίες και εργατικό ατύχημα. Π.Δ. 778/1980 περί μέτρων ασφαλείας
κ.λ.π. Υπεύθυνος για τα εργατικά ατυχήματα είναι ο κύριος του έργου, ο εργολάβος αλλά και
ο υπεργολάβος για την κατασκευή τμημάτων ή ορισμένων εργασιών του όλου έργου. Εργολάβος και υπεργολάβος και επιβλέπων μηχανικός. Ευθύνες για ατυχήματα από το ρεύμα της
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ΔΕΗ. Εργατικό ατύχημα. Λαμβάνεται υπόψη το συντρέχον πταίσμα του παθόντος. 151/57
Πραγματικά περιστατικά. Τραυματισμός και δικαιώματα διατροφής. Αναπηρία και παραμόρφωση. Αποζημίωση. 81/188
Οι αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης κατατάσσονται στην τρίτη τάξη των προνομίων του άρθρου 975 ΚΠολΔ ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. Περιστατικά. 373/335

Αποκλειστική νοσοκόμος
Μάρτυρας που εξετάσθηκε χωρίς προηγούμενη όρκισή του. Είναι άκυρη η κατάθεση,
λαμβάνεται όμως υπόψη σε δίκες της διαδικασίας των άρθρων 670-676 ΚΠολΔικ. Αποκλειστική νοσοκόμος. Η αμοιβή της δεν καθορίζεται από συλλογική σύμβαση. Οι υπηρεσίες του τρίτου προσώπου που συνίστανται στην υποβοήθηση του παθόντος δεν είναι
ιατρικού χαρακτήρα με ειδικές ιατρικές γνώσεις. Η αμοιβή δεν υπολογίζεται με βάση τα
ελάχιστα όρια αποδοχών νοσοκόμων νοσηλευτικών ιδρυμάτων ώστε να χρειάζεται επίκληση συλλογικής σύμβασης που μάλιστα πρέπει τάχα να αναγράφεται στην αγωγή. Η
αμοιβή καθορίζεται με βάση τις ειθισμένες τιμές που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με
τις κρατούσες οικονομικές και νομισματικές συνθήκες στο χρόνο παροχής τους. 475/360
Σωματική βλάβη. Παροχή υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμου και περιποιήτριας στον
υπερήλικα παθόντα από την κόρη του. Επιδίκαση των ποσών τα οποία αυτός θα καταβάλει σε τρίτο πρόσωπο για να καλύψει αυτές τις ανάγκες του. Βελτιωμένη τροφή. Για
την επιδίκαση του σχετικού κονδυλίου δεν απαιτείται βεβαίωση ιατρού. (Σημείωση: Σχετικές και οι ΕΠ 133/2009 και 152/2009). 103/571

Αποκτήματα
Αποκτήματα. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1400 ΑΚ. Αγορά από το σύζυγο διαμερίσματος με δάνειο από το Τ.Π.Δ. που το ποσό του δεν είχε εξοφληθεί κατά τη λύση του
γάμου. Χωρίς έννομη σημασία τέτοιος ισχυρισμός αφού το διαμέρισμα υπάρχει στην περιουσία του συζύγου, ανεξάρτητα αν οφείλεται μέρος του τιμήματος. Περιστατικά. 274/207
Αποκτήματα. Η αγωγή πρέπει να ασκείται μετά τη στιγμή που θα λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο γάμος ή που θα συμπληρωθεί τριετία στη διάσταση των συζύγων. Αν ασκηθεί νωρίτερα απορρίπτεται η αγωγή ως μη νόμιμη. Περιστατικά. 545/212
Αποκτήματα. Προϋποθέσεις προς άσκηση της σχετικής αγωγής. Έννοια του τεκμηρίου
ποσοστού (1/3) και δικαιώματα κάθε συζύγου. Περιστατικά. 640/213
Αποκτήματα. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της τελικής περιουσίας θεωρείται στην
περίπτωση λύσης του γάμου με διαζύγιο ή ακύρωσής του, ο χρόνος του αμετακλήτου
της σχετικής απόφασης και στη περίπτωση της τριετούς διάστασης ο χρόνος συμπλήρωσης της τριετίας Εξεύρεση της χρηματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της τελικής περιουσίας. Κρίσιμος είναι ο χρόνος της εγέρσεως της αγωγής και της τυχόν μέχρι την πρώτη συζήτηση της διαφοροποίησης. 687/217
Απόλυση εργαζομένου
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Απόλυση εργαζομένου για οικονομικοτεχνικούς λόγους. Ελέγ-
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χεται ο αιτιώδης σύνδεσμος της επιλογής και της καταγγελίας συγκεκριμένου εργαζόμενου ως
έσχατου μέσου αντιμετώπισης των προβλημάτων της επιχείρησης και αφετέρου ο τρόπος επιλογής του εν λόγω εργαζομένου ως απολυτέου η οποία (επιλογή) πρέπει να πραγματοποιείται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως δηλαδή επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά
ήθη. Κριτήρια επιλογής. Στοιχεία της σχετικής αγωγής και απόρριψή της για αοριστία αν και
το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Περιστατικά. 474/491

Αρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολ.Δ.
Δήλωση ότι δεν θα παραστούν οι πληρεξούσιοι κατά τη συζήτηση της έφεσης (242 παρ.2
ΚΠολΔ). Πρωτόδικη συζήτηση ερήμην ενός διαδίκου. Άσκηση έφεσης με κοινή δήλωση των πληρεξουσίων ότι δεν θα παραστούν επικαλούμενοι τη διάταξη του άρθρου 242
παρ.2ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι επιτρεπτή η με κοινή δήλωση συζήτηση
της υποθέσεως. Η απαγόρευση της παράστασης με δήλωση ισχύει όχι μόνο για το διάδικο που δικάστηκε στον πρώτο βαθμό σαν να ήταν παρών αλλά και για τον αντίδικο
του που κανονικά είχε παραστεί στον πρώτο βαθμό. 441/347
Εκούσια δικαιοδοσία. Έφεση. Δεν επιτρέπεται η συζήτησή της με παράσταση δικηγόρου
με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 ΚΠολΔ. Αν όμως απουσιάζει και ο αντίδικος του εκκαλούντος, τότε ματαιώνεται η συζήτηση και δεν απορρίπτεται η έφεση. Περιστατικά. 539/374

Αρμοδιότητα καθ’ ύλην
Δάνειο. Στοιχείο για την τελείωση του δανείου η μεταβίβαση του δανείσματος (χρημάτων
ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων) κατά κυριότητα από το δανειστή στον οφειλέτη. Συνεπώς τα στοιχεία της αγωγής για την απόδοση του δανείου είναι η καταρτισμένη σύμβαση και η μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. Αν δεν έχει καθορισθεί ο χρόνος
της επιστροφής ή δεν συνάγεται από τις περιστάσεις τότε για να δικαιούται σε απόδοση
ο δανειστής πρέπει να προβεί προηγουμένως σε καταγγελία και να παρέλθει μήνας από
αυτόν. Έννοια της καταγγελίας. Μπορεί να γίνει και με την αγωγή. Περιστατικά. 778/121

Αρχή αναλογικότητας
Επιταγή ακάλυπτη. Στοιχεία αγωγής με βάση την αδικοπραξία, για να είναι ορισμένη.
Προσωπική κράτηση από αδικοπραξία. Στοιχεία. Αρχή αναλογικότητας. 485/440
Αρχή της αναλογικότητας Έννοια. Εφαρμογή και στο άρθρο 932ΑΚ. 909/503
Αρχή ίσης μεταχείρισης
Διαφορετική αποζημίωση στους απολυμένους εργάτες και υπαλλήλους. Δεν αντίκειται
στην αρχή της ισότητας και της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία γιατί πρόκειται για
ρύθμιση διαφορετικών καταστάσεων. Αρχή ίσης μεταχειρίσεως των μισθωτών που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη. Ο εργοδότης δεν δικαιούται να εξαιρεί από αυτήν άλλους
μισθωτούς εφόσον οι τελευταίοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα, ανήκουν στην ίδια με αυτούς κατηγορία και παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις ίδιες συνθήκες, εκτός αν η εξαίρεση αυτή δικαιολογείται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Απαραίτητη προ-
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ϋπόθεση εφαρμογής της αρχής αυτής είναι να παρέχει ο μισθωτός τις υπηρεσίες του
στον ίδιο εργοδότη. Αν ο εργοδότης έχει πολλές επιχειρήσεις και δίδει παροχές στους
μισθωτούς μιας επιχείρησης δεν δικαιούνται και οι άλλοι μισθωτοί των άλλων εκμεταλλεύσεων του ίδιου εργοδότη να ζητήσουν τις πρόσθετες παροχές. Περιστατικά. 168/472

Αστικά ακίνητα
Δημόσια κτήματα. Αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας (αρθ. 4 ν.3027/2003) στα αστικά
ακίνητα, στο νομέα αυτών αν α)νέμεται το ακίνητο μέχρι 29/3/2003 αδιαταράκτως για 10
έτη με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει
καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23/2/1945 εκτός αν είναι κακόπιστος ή β)αν το νέμεται μέχρι της έναρξης ισχύς του νόμου αυτού αδιαταράκτως επί 30 έτη εκτός αν είναι
κακόπιστος. Στο χρόνο της νομής προσμετράται ο χρόνος του δικαιοπαρόχου. Δηλαδή
αναγνωρίζεται στους ιδιώτες το δικαίωμα να επικαλεσθούν τρόπο κτήσης κυριότητας έναντι του ελληνικού δημοσίου με χρησικτησία τακτική ή έκτακτη κατά τη κτήση της αυτών ή
του δικαιοπαρόχου τους, εκτός αν κατά την κτήση της νομής ήταν κακόπιστοι. 813/130

Αστική ευθύνη
Εργατικό ατύχημα. Ο παθών από ατύχημα που έγινε έπειτα από βίαιο συμβάν κατά την
εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, δηλαδή έπαθε στον τόπο της εργασίας του που βρίσκεται μέσα σε ασφαλιστική περιοχή του
ΙΚΑ, οπότε θεωρείται αυτοδικαίως ασφαλισμένος σ’ αυτό (ήδη η ασφάλιση του ΙΚΑ επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με το άρθρο 3 του ν.1305/1982). Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται ο εργοδότης της υποχρέωσης για αποζημίωση του ν.551/1914 αλλά και το κοινού δίκαιο ευθύνης εκτός αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν. Η απαλλαγή καλύπτει και την περίπτωση της ειδικής αμέλειας, διατηρεί
όμως ο παθών για διεκδίκηση της αποζημίωσης για ηθική βλάβη (ή ψυχική οδύνη). Για
τη διεκδίκηση της αποζημίωσης αυτής αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτών. Συντρέχον πταίσμα του παθόντος. Λαμβάνεται υπόψη με τον καθορισμό της αποζημίωσης για ηθική βλάβη. Πρόστηση. Ευθύνη για
τις πράξεις των προστηθέντων. Με τη βούληση του προστήσαντος επιτρέπεται η πρόσληψη υποπροστηθέντος από τον προστηθέντα. Ευθύνη και για αυτούς του προστήσαντος. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης που περιλαμβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άμεσα για ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης και γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες είχε συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη. Ο τρίτος που ζημιώθηκε από τον ασφαλισμένο δεν μπορεί να στραφεί κατά της
ασφαλιστικής εταιρείας (εξαίρεση για την ασφάλιση των αυτοκινήτων). Σύμβαση ελευθερώσεως. Έννοια. Ζημία που προέρχεται από μηχάνημα εκχύσεως ετοίμου σκυροδέματος από αυτοκίνητο που είναι διασκευασμένο κατάλληλα. Δεν υπάγεται στην έννοια
του αυτοκινήτου. Αγωγή κατά νομικού προσώπου για ατύχημα. Απαραίτητα πρέπει να
αναφέρεται και το καταστατικό όργανο του οποίου η πράξη κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του προκάλεσε το ατύχημα. Αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη. Χειριστής μηχανήματος χωρίς την νόμιμη άδεια της αρμόδιας αρχής. Συνέπειες. Περιστατικά. 94/463
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Ασφάλιση αυτοκινήτου
Ασφάλιση αυτοκινήτου. Παρεμπίπτουσα αγωγή του ασφαλιστή κατά του ιδιοκτήτη και του
οδηγού, λόγω έλλειψης της νόμιμης άδειας οδήγησης. Πότε συντελείται η ασφαλιστική σύμβαση. Προϋποθέσεις ισχύος των γενικών όρων ασφάλισης και αποκλεισμού από την ασφαλιστική κάλυψη, όταν το ασφαλιστήριο δεν φέρει την υπογραφή του ασφαλισμένου αλλά ούτε
έχει παραληφθεί από αυτόν. Για τον αποκλεισμό από την ασφαλιστική κάλυψη αρκεί η έλλειψη της άδειας οδήγησης χωρίς να απαιτείται και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της
έλλειψης της άδειας και της ζημίας. Η ένσταση του ασφαλισμένου για καταχρηστική άσκηση
του αναγωγικού δικαιώματος εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας απορρίπτεται. Περιστατικά. (Σημείωση: Αναλυτικότερα για τα ζητήματα του ασφαλιστηρίου βλ. ΕΠ 278/2009). 19/556
Ασφάλιση αυτοκινήτου. Παράλειψη του υποχρέου να δηλώσει το τροχαίο ατύχημα στον
ασφαλιστή μέσα στη νόμιμη προθεσμία και συνέπειες αυτής. Προϋποθέσεις για την βάσιμη προβολή του σχετικού ισχυρισμού από τον ασφαλιστή και περιεχόμενο της σχετικής ένστασης. Περιστατικά. 92/568

Ασφαλιστήριο
Ασφάλιση αυτοκινήτου. Παρεμπίπτουσα αγωγή του ασφαλιστή κατά του ιδιοκτήτη και
του οδηγού, λόγω έλλειψης της νόμιμης άδειας οδήγησης. Πότε συντελείται η ασφαλιστική σύμβαση. Προϋποθέσεις ισχύος των γενικών όρων ασφάλισης και αποκλεισμού
από την ασφαλιστική κάλυψη, όταν το ασφαλιστήριο δεν φέρει την υπογραφή του ασφαλισμένου αλλά ούτε έχει παραληφθεί από αυτόν. Για τον αποκλεισμό από την ασφαλιστική κάλυψη αρκεί η έλλειψη της άδειας οδήγησης χωρίς να απαιτείται και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της έλλειψης της άδειας και της ζημίας. Η ένσταση του ασφαλισμένου για καταχρηστική άσκηση του αναγωγικού δικαιώματος εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας απορρίπτεται. Περιστατικά. (Σημείωση: Αναλυτικότερα για τα ζητήματα του ασφαλιστηρίου βλ. ΕΠ 278/2009). 19/556

Ασφαλιστής
Αυτοκίνητα. Ασφαλιστική σύμβαση υποχρεωτική (ν.489/1976 άρθρο 2). Ενστάσεις πού
μπορεί να προτείνει ο ασφαλιστής κατά του ζημιωθέντος και ποιές δεν δικαιούται να προτείνει. Η ασφαλιστική κάλυψη προϋποθέτει κατ’ αρχήν ότι το ατύχημα συνέβη σε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί σε δημόσια οδό. Με δημόσια οδό εξομοιώνεται η κυκλοφορία και
σε άλλους χώρους έστω και ιδιωτικούς που είναι προσιτοί στο κοινό και όταν επίσης κυκλοφορεί αόριστος και απροσδιόριστος εκ των προτέρων αριθμός προσώπων ή οχημάτων που δικαιούνται να συχνάζουν σε αυτούς όπως λατομεία, ορυχεία, χώροι αποθήκευσης, συνεργεία αυτοκινήτων, εργοτάξια κλπ. Περιστατικά. 934/616

Ασφαλιστικά μέτρα
Tέκνα. Διεθνής απαγωγή παιδιών. Σύμβαση της από 25/10/1980 της Χάγης «για τα αστικά
θέματα της διεθνούς απαγωγής τέκνων». Η σχετική διαφορά εκδικάζεται κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων και η απόφαση προσβάλλεται με έφεση. Περιστατικά. 268/202
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Ε.Π.Ε. Δικαίωμα κάθε εταίρου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη καθενός ημερολογιακού τριμήνου και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας
και να λαμβάνει αντίγραφα με δικές του δαπάνες. Ο έλεγχος μπορεί να αφορά όχι μόνο
το τρίμηνο αλλά και απεριόριστο χρονικό διάστημα. Ο εταίρος μπορεί να λάβει και φωτοαντίγραφα. Αν η εταιρεία αντιδρά, χωρούν ασφαλιστικά μέτρα. Μη άσκηση της αγωγής μετά την προθεσμία των 30ημερών κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
(693ΚΠολΔ). Προβλήματα και ενστάσεις. Περιστατικά. 473/438

Ασφαλιστική σύμβαση
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Μεταβίβαση του αυτοκινήτου από τον ασφαλισθέντα
σε τρίτο. Επέρχεται αυτοδικαίως η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης, αν μέσα σε 15 ημέρες από τη μεταβίβαση δεν ειδοποιηθεί έγγραφα η ασφαλιστική εταιρεία από τον πωλητή
,αγοραστή ή κάτοχο του ακινήτου. Ο ασφαλιστής δικαιούται να αποποιηθεί εγγράφως την
αίτηση μέσα σε 15 ημέρες. Πότε ευθύνεται ο ασφαλιστής έναντι του ζημιωθέντος. 417/432
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Η ακύρωση ή λήξη ή αναστολή της μπορεί να αντιταχθεί κατά του τρίτου που ζημιώθηκε μόνο αφού το ατύχημα συνέβη μετά πάροδο 16
ημερών από την εκ μέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση της ακύρωσης ή λήξης ή αναστολής. Πρέπει η γνωστοποίηση να γίνεται στην κατοικία ή διαμονή του ασφαλισμένου
με επιστολή του ασφαλιστή (συστημένη ή επί αποδείξει) που να έχει παραληφθεί από
τον αντισυμβαλλόμενο-ασφαλισμένο. Επί συστημένης επιστολής δεν αρκεί η εγχείρηση
από τον ταχυδρόμο της γραπτής ειδοποίησης στον παραλήπτη ή στη ρίψη του ειδοποιητηρίου ή της επιστολής στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη αλλά απαιτείται η παραλαβή να γίνει αυτοπροσώπως από τον παραλήπτη, οπότε εξασφαλίζεται η δυνατότητα
γνώσεως του περιεχομένου εκ μέρους του. Μπορεί η επίδοση να γίνει και με δικαστικό
επιμελητή αυτοπροσώπως στον ασφαλισμένο. Περιστατικά. 382/593
Αυτοκίνητα. Ασφαλιστική σύμβαση υποχρεωτική (ν.489/1976 άρθρο 2). Ενστάσεις πού
μπορεί να προτείνει ο ασφαλιστής κατά του ζημιωθέντος και ποιές δεν δικαιούται να προτείνει. Η ασφαλιστική κάλυψη προϋποθέτει κατ’ αρχήν ότι το ατύχημα συνέβη σε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί σε δημόσια οδό. Με δημόσια οδό εξομοιώνεται η κυκλοφορία και
σε άλλους χώρους έστω και ιδιωτικούς που είναι προσιτοί στο κοινό και όταν επίσης κυκλοφορεί αόριστος και απροσδιόριστος εκ των προτέρων αριθμός προσώπων ή οχημάτων που δικαιούνται να συχνάζουν σε αυτούς όπως λατομεία, ορυχεία, χώροι αποθήκευσης, συνεργεία αυτοκινήτων, εργοτάξια κλπ. Περιστατικά. 934/616

Ασφαλιστικές εισφορές
Αυτοκινητικό ατύχημα. Σωματική βλάβη. Απώλεια μελλοντικών εισοδημάτων βοηθού
σερβιτόρου. Επιδίκαση σε αυτόν και των ασφαλιστικών εισφορών που θα εβάρυναν τον
εργοδότη. Περιστατικά. 319/591

Ατύχημα
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Η ακύρωση ή λήξη ή αναστολή της μπορεί να αντιταχθεί
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κατά του τρίτου που ζημιώθηκε μόνο αφού το ατύχημα συνέβη μετά πάροδο 16 ημερών από την
εκ μέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση της ακύρωσης ή λήξης ή αναστολής. Πρέπει η γνωστοποίηση να γίνεται στην κατοικία ή διαμονή του ασφαλισμένου με επιστολή του ασφαλιστή
(συστημένη ή επί αποδείξει) που να έχει παραληφθεί από τον αντισυμβαλλόμενο-ασφαλισμένο.
Επί συστημένης επιστολής δεν αρκεί η εγχείρηση από τον ταχυδρόμο της γραπτής ειδοποίησης στον παραλήπτη ή στη ρίψη του ειδοποιητηρίου ή της επιστολής στο γραμματοκιβώτιο του
παραλήπτη αλλά απαιτείται η παραλαβή να γίνει αυτοπροσώπως από τον παραλήπτη, οπότε εξασφαλίζεται η δυνατότητα γνώσεως του περιεχομένου εκ μέρους του. Μπορεί η επίδοση
να γίνει και με δικαστικό επιμελητή αυτοπροσώπως στον ασφαλισμένο. Περιστατικά. 382/593

Αυλη εμπορική αξία
Επαγγελματική μίσθωση. Παράταση της μίσθωσης για δωδεκαετή διάρκεια της. Η παράταση που δόθηκε με το ν.2235/1999 (άρθρο 2 παρ.8) που δόθηκε για εννέα ετών διάρκεια, καταλαμβάνει και τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί με μίσθωση προηγούμενη του
νόμου. Το ίδιο ισχύει και με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.6 του ν.2741/1999 που η νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης είναι δωδεκαετής έστω και αν η μίσθωση είχε συναφθεί πριν
τη προετοιμασία της ισχύος του νόμου αυτού (28/9/1999). Αν μετά τη λήξη της δωδεκαετίας δεν ασκηθεί αγωγή μέσα σε εννιά μήνες από τη λήξη της μίσθωσης, τότε θεωρείται ότι
έχει παραταθεί για μία τετραετία οπότε μετά τη λήξη της μπορεί ο εκμισθωτής να ζητήσει
την έξωση χωρίς πληρωμή αποζημίωσης για άϋλη εμπορική αξία. Περιστατικά. 527/516

Αυτοκίνητα
Αναπηρία ή παραμόρφωση από αυτοκινητικό ατύχημα. Η διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ
παρέχει βάση για αξίωση εφόσον η αναπηρία ή η παραμόρφωση επιδρά στο οικονομικό, επαγγελματικό και κοινωνικό μέλλον του παθόντος που δεν μπορεί να καλυφθεί με
τις παροχές των άρθρων 929 και 932ΑΚ. Νεαρή αθλήτρια και καθηγήτρια ξένων γλωσσών. Αναπηρία στο χέρι. Δικαιούται αποζημίωσης του άρθρου 931ΑΚ. Περιστατικά. Αυτοκίνητα, οχήματα, μοτοσικλέτες. Τρόπος μεταβίβασης (με εγγραφή στο ειδικό βιβλιάριο). Γεωργικά μηχανήματα, ελκυστήρες και μοτοποδήλατα. Μεταβιβάζονται κατά κυριότητα σύμφωνα με το άρθρο 1034ΑΚ. Περιστατικά. 692/605
Αυτοκίνητα. Ασφαλιστική σύμβαση υποχρεωτική (ν.489/1976 άρθρο 2). Ενστάσεις πού
μπορεί να προτείνει ο ασφαλιστής κατά του ζημιωθέντος και ποιές δεν δικαιούται να προτείνει. Η ασφαλιστική κάλυψη προϋποθέτει κατ’ αρχήν ότι το ατύχημα συνέβη σε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί σε δημόσια οδό. Με δημόσια οδό εξομοιώνεται η κυκλοφορία και
σε άλλους χώρους έστω και ιδιωτικούς που είναι προσιτοί στο κοινό και όταν επίσης κυκλοφορεί αόριστος και απροσδιόριστος εκ των προτέρων αριθμός προσώπων ή οχημάτων που δικαιούνται να συχνάζουν σε αυτούς όπως λατομεία, ορυχεία, χώροι αποθήκευσης, συνεργεία αυτοκινήτων, εργοτάξια κλπ. Περιστατικά. 934/616
Αυτοκίνητο. Ζημία που προκλήθηκε από αυτοκίνητο και υπάγεται η σχετική διαφορά στην
ειδική διαδικασία του άρθρου 681ΑΚΠολΔ. Προϋποθέσεις. Αν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται περισσότερο ως εργαλείο εργασίας και όχι ως μέσο μετακίνησης όπως σε περίπτωση γερανοφόρων που έχει ακινητοποιηθεί σε ορισμένο σημείο και στερεώνεται έστω και
προσωρινά στο έδαφος με ειδικά πέδιλα και χρησιμοποιείται για την φόρτωση ή εκφόρτω-
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ση αντικειμένων και προκαλεί ατύχημα κατά τη χρήση και λειτουργία του, η διένεξη δεν είναι αυτοκινητικό ατύχημα και συνεπώς δεν υπάγεται στην ειδική διαδικασία (681ΑΚΠολΔ)
αλλά στην τακτική διαδικασία όπως και η διένεξη με τις ασφαλιστικές εταιρίες. 994/619

Αυτοκινητικό ατύχημα
Πώληση κινητού (αυτοκινήτου) με παρακράτηση της κυριότητας μέχρι να αποπληρωθεί
το τίμημα. Ο αγοραστής με αυτόν τον όρο νομιμοποιείται να στραφεί κατά τρίτου που
κατάστρεψε το πράγμα όπως και ο κύριος του πράγματος, εφόσον βεβαία παρέλαβε
το πράγμα και το εκμεταλλεύεται. Άρα σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος και ολικής καταστροφής του οχήματος ο αγοραστής είναι δικαιούχος της αποζημίωσης. 422/65
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση Αλβανού σε ελληνικό έδαφος. Δικαιούνται να λάβουν
αποζημίωση για ψυχική οδύνη αν και δεν προβλέπεται κατά το αλβανικό δίκαιο. Δικαίωμα διατροφής έχει ο σύζυγος του θανατωθέντος υπό προϋποθέσεις. Μεταβιβαστικό
αποτέλεσμα της έφεσης και χωρίς ειδικό παράπονο. Περιστατικά. 890/142
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση προσώπου. Διεκδίκηση διατροφικής αποζημίωσης
από τον υπερήλικα πατέρα και αδελφό του θανόντος κατά του υπαιτίου. Προϋποθέσεις
για την θεμελίωση αυτής της αξίωσης στο πρόσωπο του αδελφού και περιεχόμενο της.
Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Ποια πρόσωπα περιλαμβάνονται στην
«οικογένεια» του θύματος. Περιστατικά. 63/559
Αυτοκινητικό ατύχημα με τραυματισμό γέροντα 86 ετών. Αγωγή για ηθική βλάβη και αποζημίωση του άρθρου 931 ΑΚ (αναπηρία και παραμόρφωση). Για τη θεμελίωση της αξίωσης αυτής (του άρθρου 931ΑΚ) δεν αρκεί απλώς η πρόκληση αναπηρίας ή παραμόρφωσης, διότι οι συνέπειες στην περίπτωση αυτή καλύπτονται από την αποζημίωση για
διαφυγόντα κέρδη και τη χρηματική ικανοποίηση ‚αλλά απαιτείται η συνδρομή περιστατικών πέραν εκείνων που θεμελιώνουν την αξίωση προς αποζημίωση για θετική ζημία
και διαφυγόντα κέρδη. Περιστατικά. 118/572
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών (αρθ. 681 Α ΚΠολΔικ). Προϋποθέσεις υπαγωγής της διαφοράς σε αυτή τη διαδικασία. Ατύχημα που προκλήθηκε από τη λειτουργία εκσκαπτικού μηχανήματος έργων κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών εκσκαφής. Δεν θεωρείται ότι συνέβη κατά τη χρήση του μηχανήματος ως αυτοκινήτου, αλλά ως εργαλείου και για το λόγο αυτό δεν υπάγεται στην ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών, αλλά στην τακτική διαδικασία. Περιστατικά.
Παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο. Αυτεπάγγελτη παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο κατά την αρμόζουσα διαδικασία. Περιστατικά. 132/577
Αυτοκινητικό ατύχημα. Σύγκρουση σε διασταύρωση με πινακίδα STOP, η οποία κατά την
στιγμή του ατυχήματος είχε αφαιρεθεί από την θέση της. Αποκλειστική υπαιτιότητα του
οδηγού που είχε στην πορεία του την πινακίδα STOP. Περιστατικά. 155/586
Αυτοκινητικό ατύχημα. Κύρια παρέμβαση του Ι.Κ.Α. κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, το
οποίο υποκαταστάθηκε στις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής εταιρίας που ανακλήθηκε η
άδειά της. Η κύρια παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά στο Εφετείο, εφόσον
τα σχετικά κονδύλια έχουν μεταβιβαστεί προς κρίση σε αυτό με την έφεση. Προϋπόθεση
για την άσκηση κύριας παρέμβασης από το Ι.Κ.Α. είναι η ύπαρξη κονδυλίων στη κύρια
δίκη, στα οποία αυτό έχει υποκατασταθεί αυτοδικαίως. Η κύρια παρέμβαση του Ι.Κ.Α.
απορρίπτεται, διότι η υποκατάσταση αυτού στις ασφαλιστικές παροχές που χορήγησε
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στον ασφαλισμένο του, δεν χωρεί κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου. Αυτό ισχύει ακόμα και αν είχε εναχθεί αρχικά ο ασφαλιστής του οποίου μεταγενέστερα ανακλήθηκε η
άδεια και στη θέση του υπεισήλθε το Ε.Κ. (Σημείωση: βλ. και την ΕΠ 317/2009). 171/587
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ολική καταστροφή αυτοκινήτου και υπολείμματα αυτού. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους. Ο ισχυρισμός ότι από την αξία του καταστραφέντος αυτοκίνητου πρέπει να αφαιρεθεί η αξία των υπολειμμάτων αυτού αποτελεί ένσταση που
προβάλλεται από τον υπόχρεο σε αποζημίωση. Προϋποθέσεις για το ορισμένο της ένστασης και απόρριψη αυτής λόγω αοριστίας. Διαζευκτική ευχέρεια του ενάγοντος σε περίπτωση προβολής αυτής της ένστασης. Περιστατικά. 302/590
Αυτοκινητικό ατύχημα. Σωματική βλάβη. Απώλεια μελλοντικών εισοδημάτων βοηθού
σερβιτόρου. Επιδίκαση σε αυτόν και των ασφαλιστικών εισφορών που θα εβάρυναν τον
εργοδότη. Περιστατικά. 319/591
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγικό κονδύλιο για τη μείωση της αξίας αυτοκινήτου. Απαραίτητα στοιχεία για να μην είναι αόριστο. Συμπλήρωση των στοιχείων. Περιστατικά. 415/595
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή παθόντος για θετική ζημία, διαφυγόν κέρδος και χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη. Αοριστία αγωγής. Στοιχεία της αγωγής για τη θετική ζημία, διαφυγόν
κέρδος, αποζημίωση διατροφής και ηθική βλάβη. Τ.Ε.ΒΕ. Δεν είναι νόμιμο το αγωγικό κονδύλιο
που κατέβαλε ο παθών κατά το χρόνο της ανικανότητας προς εργασία. Περιστατικά. 613/602
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θάνατος με συνυπαιτιότητα του ίδιου του θανόντος κατά ποσοστό 40%.
Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 60.000 ευρώ για κάθε έναν από τους γονείς, 30.000
ευρώ για κάθε έναν από τους αδελφούς και 12.000 ευρώ για την γιαγιά του θανόντος. Σωματική
βλάβη της επιβάτιδας μοτοσικλέτας. Άκυρη σύμβαση εργασίας. Απώλεια των εισοδημάτων από
εργασία την οποία αυτή ασκούσε χωρίς να έχει το απαιτούμενο από το νόμο βιβλιάριο εργασίας. Επιδίκαση των κονδυλίων με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. 875/608

Αφαίρεση πράγματος
Παράνομη αφαίρεση πράγματος. Είναι υπερήμερος από το χρόνο αφαίρεσης (934ΑΚ). Ο
δικαιούχος μπορεί να ζητήσει αποκλειστικά την αυτούσια απόδοση του πράγματος με την
προσιδιάζουσα κατά περίπτωση αγωγή καθώς και ορισμένη αποζημίωση για τη στέρηση
του. Πλήρη αποζημίωση δικαιούται να ζητήσει μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αυτούσιας
απόδοσης του πράγματος ή έλλειψης συμφέροντος του στην αυτούσια απόδοση του. 41/41
Αφαίρεση πράγματος ή βλάβη παράνομα και υπαίτια. Ο νομέας του και ο κάτοχος του έχει
δικαίωμα αποζημίωσης (987.2 ΑΚ). Προϋποθέσεις αδικοπραξίας. Περιστατικά. 892/176

Άφεση χρέους
Η συμφωνία για την άφεση χρέους που συνάπτεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και
του ζημιωθέντος τρίτου δεν ενεργεί απαλλακτικά και για τον ασφαλισμένο σε αυτήν υπαίτιο
του ατυχήματος, εφόσον τούτο δεν αναφέρεται στη σχετική συμφωνία. Περιστατικά. 92/568

Β
Βελτιωμένη τροφή
Βελτιωμένη τροφή. Για την επιδίκαση του σχετικού κονδυλίου δεν απαιτείται βεβαίωση ιατρού.
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Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Επιδικάζονται 8.000 ευρώ έναντι 2.000 ευρώ
που επιδίκασε το πρωτοδικείο. (Σημείωση: Σχετικές και οι ΕΠ 133/2009 και 152/2009). 103/571
Σωματική βλάβη και θανατηφόρα σωματική βλάβη. Βελτιωμένη τροφή. Απορρίπτεται το
κονδύλιο αυτό, διότι δεν προσκομίζεται σχετική ιατρική βεβαίωση. Αποζημίωση του επιζώντος συζύγου για τη στέρηση των υπηρεσιών της θανούσας συζύγου του. Απόρριψη
του αιτήματος της διατροφικής αποζημίωσης της ενήλικης κόρης σπουδάστριας, λόγω
θανάτου της μητέρας της. Περιστατικά. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης
της κόρης και ηθικής βλάβης 60.000 ευρώ και 15.000 ευρώ, αντίστοιχα, έναντι 45.000
ευρώ και 8.000 ευρώ του επιδίκασε το πρωτοδικείο. 125/574

Βιβλία διεκδικήσεων
Εγγραφή αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων. Όχι νέα εγγραφή μετά τη ματαίωση συζήτησης της αγωγής. 178/310

Βιβλιάριο εργασίας
Σωματική βλάβη της επιβάτιδας μοτοσικλέτας. Άκυρη σύμβαση εργασίας. Απώλεια των
εισοδημάτων από εργασία την οποία αυτή ασκούσε χωρίς να έχει το απαιτούμενο από
το νόμο βιβλιάριο εργασίας. Επιδίκαση των κονδυλίων με βάση τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. 875/608

Βιβλιάριο υγείας
Σύμβαση εργασίας με αλλοδαπό (αλβανό) που διαμένει στην Ελλάδα παράνομα. Είναι άκυρη. Άκυρη είναι επίσης όταν ο μάγειρας στερείται βιβλιαρίου υγείας. Περιστατικά. 124/470

Βλαπτική μεταβολή
Σύμβαση εργασίας. Βλαπτική μεταβολή των όρων της αορίστου διάρκειας συμβάσεως
εργασίας. Τέτοια αποτελεί και η ανάθεση στον ενάγοντα καθηκόντων υποδεέστερης ειδικότητας ή θέσης στην επιχείρηση που συνεπάγεται δυσμενείς υλικές ή ηθικές ως προς
το κύρος και την προσωπικότητα του συνέπειες. Δικαιώματα του εργαζομένου στην περίπτωση αυτή. Δικαίωμα του μισθωτού είναι και η απόκρουση της μεταβολής, δηλώνοντας στον εργοδότη ότι δεν αποδέχεται τη μεταβολή και ότι προσφέρεται να παρέχει την
εργασία όπως και πριν. Τότε ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος. Διευθυντικό δικαίωμα
του εργοδότη. Περιεχόμενο. Πότε είναι η άσκηση του καταχρηστική. Υπόθεση που αφορά υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας. Περιστατικά για την απόρριψη της αγωγής. 96/467

Βοσκήσιμες γαίες
Βοσκήσιμες γαίες των νομών Ακαρνανίας και Αιτωλίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος και των
περιοχών Λεβαδείας και Θηβών. Παραχωρούνται με το ν. ΚΘ΄/1864 στην κατά παράκληση κατοχή των δήμων που στην περιοχή τους βρίσκονται, για να ενοικιάζονται με
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δημοπρασία προς όφελος «και των οικείων επαρχιών». Μετά ταύτα παραχωρήθηκαν
κατά κυριότητα και νομή στην κοινότητα στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι βοσκήσιμες γαίες (β.δ. από 17-4/31.7.1936. Τελικά οι βοσκήσιμες γαίες ανήκουν κατά κυριότητα στην οικεία κοινότητα και στο δημόσιο ανήκουν κατά κυριότητα και νομή τα δάση.
Σειρά νομοθετημάτων για την τύχη των βοσκήσιμων γαιών επί των οποίων χωρεί και
έκτακτη χρησικτησία αν η τριακονταετία έχει συμπληρωθεί μέχρι 15/9/1915. 430/533

Βούληση
Ουσιώδης πλάνη για την ακύρωση της δικαιοπραξίας. Έννοια ουσιώδους πλάνης. Παραγωγικά αίτια της βούλησης. Πότε συνιστούν ουσιώδη πλάνη. Περιστατικά. 99/14

Γ
Γαμικές διαφορές
Γαμικές διαφορές. Παράσταση δικηγόρων χωρίς πληρεξουσιότητα. Θεωρούνται ως μη
παριστάμενοι και η συζήτηση ματαιώνεται. 376/337
Γαμικές διαφορές μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δίκη διαζυγίου. Με προσαγωγή εγγράφου ειδικής πληρεξουσιότητας Δίδεται προθεσμία στο διάδικο προς προσκόμιση σχετικής ειδικής πληρεξουσιότητας. Περιστατικά. 480/363

Γάμος
Γάμος. Ισχυρός κλονισμός του γάμου. Τα γεγονότα που μπορούν να συνιστούν το κλονιστικό γεγονός του γάμου πρέπει να συνδέονται με το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο
συζύγων. Αν αφορά μόνο το πρόσωπο του ενάγοντος δεν γεννιέται λόγος διαζυγίου. Υπαίτια
γεγονότα: μοιχεία, διγαμία, εγκατάλειψη, επιβουλή της ζωής. Τέτοιες πράξεις αλλά μη καταλογιστές είναι η μέθη όπως και όλες οι πράξεις που δεν συνδέονται καθόλου με υπαιτιότητα
π.χ. ψυχικές παθήσεις, επικίνδυνες ή αποκρουστικές αρρώστιες, ανικανότητα στις γενετήσιες
σχέσεις. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση ένστασης του άρθρου 281 ΑΚ. Ανικανότητα εγκυμοσύνης της συζύγου. Ο γάμος λύεται λόγω ισχυρού κλονισμού αφού δεν εξετάζεται η υπαιτιότητα για το λόγο αυτό. Κατάχρηση δικαιώματος που απορρίπτεται. Περιστατικά. 903/227

Γαμπρός
Ψυχική οδύνη. Δικαιούνται και οι πεθερός, γαμπρός, νύφη. Όχι όμως οι σύζυγοι των
αδελφών και τα παιδιά των αδελφών καθώς και τα αδέρφια των γονέων. Οι μνηστοί δικαιούνται. Έξοδα κηδείας. Τα περιλαμβάνουν. 805/129

Γενική Συνέλευση Α.Ε.
Ανώνυμη εταιρία. Δικαίωμα του μετόχου για το μέρισμα. Απόφαση της γενικής συνέλευσης. Μπορεί να προσβληθεί από όποιον έχει συμφέρον μέσα σε προθεσμία δύο ετών
από την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου πρακτικών της Γ.Σ. κατά
την οποία λήφθηκε η απόφαση. Περιστατικά. 691/448
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Γενικός Κανονισμός Λιμένος
Ταχύπλοα σκάφη. Γενικός Κανονισμός Λιμένος. Προϋποθέσεις μίσθωσης σε τρίτους. Υποχρεώσεις εκμισθωτή και μισθωτή. Περιστατικά και θάνατος μισθωτή. Ευθύνες. 901/612

Γενικός Κανονισμός ΟΣΕ
Γενικός Κανονισμός του ΟΣΕ. Προαγωγές του προσωπικού κατ’ επιλογή από συμβούλιο
προαγωγών. Προσβολή της κρίσης του συμβουλίου για κατάχρηση δικαιώματος. Ο κατά
κατάχρηση δικαιώματος μη προαχθείς μισθωτός δικαιούται να ζητήσει την καταδίκη του
εργοδότη σε δήλωση περί της προαγωγής του και αποζημίωση αν η καταχρηστική παράλειψη είναι υπαίτια και παράνομη. Περιεχόμενο της αποζημίωσης. Περιστατικά. 362/481

Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΟΤΕ
ΟΤΕ. Σύμβαση εργασίας με το προσλαμβανόμενο προσωπικό. Μόνιμο και δόκιμο. Αν το
κράτος δεν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα, συνεπάγεται την άμεση ισχύ της στην εσωτερική έννομη τάξη του κράτους-μέλους που είναι ο αποδέκτης της. Η ισχύς της όμως εκτείνεται μόνο
κατά του κράτους-μέλους που παρέλειψε να την καταστήσει «εθνικό δίκαιο» και των αντίστοιχων κρατικών φορέων και όχι και στις μεταξύ των ιδιωτών σχέσεις (κάθετη και όχι οριζόντια ισχύς). Οδηγία 1999/70 Ε.Κ του Συμβουλίου της 28/6/1999. Προβλέπει ότι οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου είναι και θα συνεχίσουν να είναι η γενική μορφή εργασιακών
σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, οι δε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
ανταποκρίνονται σε ορισμένες περιστάσεις, στις ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των
εργαζομένων. Η οδηγία αυτή προβλέπει ακόμα πότε οι διαδοχικές συμβάσεις χαρακτηρίζονται συμβάσεις ή σχέσεις αορίστου χρόνου. Η οδηγία όμως αυτή είναι φανερό ότι δεν περιέχει κανόνες κοινοτικού δικαίου σαφείς και ορισμένους, δεκτικούς εφαρμογής στην ελληνική έννομη τάξη. Πάντως στόχος είναι ή αποτροπή της κατάχρησης να συνάπτονται διαδοχικές συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αλλά αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα προσαρμογής που θα λάβει ο εθνικός νομοθέτης. Το π.δ.81/2003 που εκδόθηκε προς συμμόρφωση της ελληνικής πολιτείας προς την οδηγία 1999/70/ΕΚ αναφέρει ότι
οι διατάξεις του εφαρμόζονται σε συμβάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας
που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ του π..δ 81/2003 που εκδόθηκε προς συμμόρφωση
της ελληνικής πολιτείας προς την Οδηγία 1999/70/ΕΚ δηλαδή από τις 2/4/2003. Περιστατικά που αναφέρονται σε πρόσληψη εργάτη στις 26/8/2002 για εργασία οκτώ μηνών αλλά εργάστηκε 22μήνες οπότε έπαψε ο ΟΤΕ να δέχεται τις υπηρεσίες του. Η αγωγή (κατά το Εφετείο) δεν είναι νόμιμη γιατί οι τρεις συμβάσεις εργασίας ήταν ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν υπό το καθεστώς του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΟΤΕ που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου και απαγορεύει τη μετατροπή τους σε σύμβαση αορίστου χρόνου. 42/456
Γερανοφόρο
Αυτοκίνητο. Ζημία που προκλήθηκε από αυτοκίνητο και υπάγεται η σχετική διαφορά στην
ειδική διαδικασία του άρθρου 681ΑΚΠολΔ. Προϋποθέσεις. Αν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται περισσότερο ως εργαλείο εργασίας και όχι ως μέσο μετακίνησης όπως σε περίπτωση γερανοφόρων που έχει ακινητοποιηθεί σε ορισμένο σημείο και στερεώνεται έστω και
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προσωρινά στο έδαφος με ειδικά πέδιλα και χρησιμοποιείται για την φόρτωση ή εκφόρτωση αντικειμένων και προκαλεί ατύχημα κατά τη χρήση και λειτουργία του, η διένεξη δεν είναι αυτοκινητικό ατύχημα και συνεπώς δεν υπάγεται στην ειδική διαδικασία (681ΑΚΠολΔ)
αλλά στην τακτική διαδικασία όπως και η διένεξη με τις ασφαλιστικές εταιρίες. 994/619

Γεωργικά μηχανήματα
Γεωργικά μηχανήματα, ελκυστήρες και μοτοποδήλατα. Μεταβιβάζονται κατά κυριότητα
σύμφωνα με το άρθρο 1034ΑΚ. Περιστατικά. 692/605

Γ.Ο.Κ.
Μεταβολή ή προσθήκη των κοινών μερών της οικοδομής ή προσθήκη. Επιτρέπεται η
μεταβολή των κοινοχρήστων έστω και αν είναι αντίθετη προς τις πολεοδομικές διατάξεις (Γ.Ο.Κ). Περιστατικά. 954/636

Γονείς και σωματική βλάβη τέκνων
Σωματική βλάβη ανηλίκου. Αξίωση των γονέων του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης τους, που προέκυψε από τον τραυματισμό του τέκνου τους. Απόρριψη αυτής, διότι οι γονείς
θεωρούνται «τρίτοι» και δεν δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης. Η μητέρα του παθόντος ανηλίκου δεν έχει αξίωση για την απώλεια των εισοδημάτων της κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του
τέκνου της, διότι αυτή είναι έμμεσα ζημιούμενο πρόσωπο. Περιστατικά. Περιστατικά. 152/584

Γονική μέριμνα
Γονική μέριμνα. Αφαίρεσή της ολικά από τον πατέρα και ανάθεσή της στον παππού και
γιαγιά του ανηλίκου. Περιστατικά. 803/221
Διαφορές που αφορούν στην άσκηση γονικής μέριμνας κατ’ άρθρο 681 Β΄ παρ.1. Στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας, η παράλειψη του οποίου τάσσεται με ποινή απαραδέκτου και λαμβάνεται υπ’όψη αυτεπαγγέλτως. Περιλαμβάνει την έρευνα από τα όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και την
υποβολή στο Δικαστήριο σχετικής αναλυτικής έκθεσης, καθώς και την προσπάθεια του
Δικαστηρίου για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Η απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς γίνεται «πριν από κάθε συζήτηση», άρα και στο Εφετείο. 360/326

Γονική παροχή
Γονική παροχή σε τέκνο που έδειξε συμπεριφορά αντίθετη προς τα συμφωνηθέντα με
το συμβόλαιο. Περιστατικά. 99/14
Νόμιμη μοίρα. Δωρεά εν ζωή του κληρονομούμενου που υπολογίζεται στην κληρονομία.
Στην περίπτωση της γονικής παροχής, υπολογίζεται ως δωρεά μόνο ως προς το ποσό που
υπερβαίνει το μέτρο το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις. Όταν με αγωγή μέμψης προσβάλλεται γονική παροχή που έγινε προς μεριδούχο, τότε πρέπει για το ορισμένο της αγωγής, να
εκτίθεται ποια είναι τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η γονική παροχή είναι δωρεά στο
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σύνολο της ή μερικώς, δηλαδή υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις που κρίνεται σε κάθε περίπτωση με ορισμένα κριτήρια (αριθμός τέκνων κλπ.). Περιστατικά. 10/231
Δωρεά εν ζωή και γονική παροχή. Πότε υπολογίζονται για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας. Δωρεά εν ζωή. Ανατρέπεται εφόσον η κληρονομιά που υπάρχει κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα. Γονική παροχή. Είναι δωρεά ως προς το ποσό που υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Σε μέμψη υπόκεινται μόνο οι δωρεές που σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1831.2 ΑΚ προστίθεται στην κληρονομιά όπως αυτό ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 1835 ΑΚ. Αν η γονική παροχή είναι μέσα στα όρια που επιβάλλουν οι περιστάσεις
δεν προσβάλλεται ως άστοργη έστω και αν θίγει την νόμιμη μοίρα. Περιστατικά. 78/234

Γραφείο κατά την έννοια του άρθρου 124 Κ.Πολ.Δ.
«Γραφείο» κατά την έννοια του άρθρου 124 παρ. 2 και 129 παρ.1 του ΚΠολΔ. Έννοια. 104/283

Δ
Δάνειο
Δάνειο. Ο ένας από τους συμβαλλομένους μεταβιβάζει στον άλλο κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, και ο άλλος έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα
πράγματα της αυτής ποσότητας και ποιότητας (806ΑΚ). Οφειλέτης που καθίσταται υπερήμερος ως προς την απόδοση του δανείου. Ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει εκτός
από το κεφάλαιο, τόκους υπερημερίας, ανεξάρτητα αν είναι έντοκο ή άτοκο το δάνειο,
είτε επήλθε ζημία είτε δεν επήλθε σ’ αυτόν. Άλλη αποζημίωση ο δανειστής δεν δικαιούται να ζητήσει εκτός αν ο οφειλέτης διαπράττει συγχρόνως και αδικοπραξία οπότε ο δανειστής δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση αντί για τους τόκους υπερημερίας. 510/75
Δάνειο. Στοιχείο για την τελείωση του δανείου η μεταβίβαση του δανείσματος (χρημάτων
ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων) κατά κυριότητα από το δανειστή στον οφειλέτη. Συνεπώς τα στοιχεία της αγωγής για την απόδοση του δανείου είναι η καταρτισμένη σύμβαση και η μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. Αν δεν έχει καθορισθεί ο χρόνος
της επιστροφής ή δεν συνάγεται από τις περιστάσεις τότε για να δικαιούται σε απόδοση
ο δανειστής πρέπει να προβεί προηγουμένως σε καταγγελία και να παρέλθει μήνας από
αυτόν. Έννοια της καταγγελίας. Μπορεί να γίνει και με την αγωγή. Περιστατικά. 778/121
Δάνειο. Στοιχεία για την τελείωση του δανείου είναι η μεταβίβαση του δανείσματος κατά
κυριότητα στο δανειολήπτη. Η μετάθεση της κυριότητας στο δανειολήπτη του αντικειμένου του δανείου αποτελεί προϋπόθεση για την απόδοση του δανείου και της υποχρέωσης για καταβολή τόκων αν τέτοιοι συμφωνήθηκαν. 960/145

Δαπάνες
Συγκυριότητα. Συγκύριος, που έκανε δαπάνες στο κοινό, δικαιούται να τις ζητήσει από τους
συνιδιοκτήτες, αν τις έκανε είτε με απόφαση της παμψηφίας ή πλειοψηφίας ή έπειτα από δικαστική απόφαση ή λόγω επικείμενου κινδύνου για τη συντήρηση του κοινού είτε προς το συμφέρον των συγκυρίων και σύμφωνα με την πραγματική ή εικαζόμενη θέλησή τους. Χωρεί και
αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού του νομέα για τα υλικά που ενώθηκαν με το ξένο ακίνητο
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εφόσον με αυτές αυξήθηκε η αξία του κοινού, ανεξάρτητα αν είναι καλόπιστος ή όχι. Αυτός δικαιούται να ζητήσει σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό από τον κύριο
του ακινήτου την αξία τους ,εφόσον από αυτά αυξήθηκε η αξία του ακινήτου, όχι όμως και την
ωφέλεια από την εργασία που κατέβαλε αυτός για την ένωση ή τρίτος προστηθείς από αυτόν.
Πότε εξαιρείται του κανόνα αυτού. Διαφορετική αξία κατά το χρόνο καταβολής και τον χρόνο
άσκησης της αγωγής για την διεκδίκηση της αξίας της ωφέλειας. Χωρεί αναπροσαρμογή αν
μεσολαβήσει υποτίμηση του νομίσματος. Στοιχεία μιας τέτοιας αγωγής. Περιστατικά. 521/80
Νόμιμη μοίρα. Εγκατάσταση κατιόντος επί δήλου πράγματος που όμως δεν καλύπτει
τη νόμιμη μοίρα του. Υπολογισμός της. Συνεισενεκτέες παροχές του κληρονομουμένου
μεταξύ αυτών και η δαπάνη σπουδών στο εξωτερικό εφόσον όμως υπερβαίνουν το μέτρο που ήταν ανάλογο προς την περιουσιακή κατάσταση του κληρονομουμένου. Ποιες
υπολογίζονται. Προσδιορισμός της αξίας τους. Περιστατικά. 177/239
Κοινωνία. Χρησιμοποίηση του κοινού μόνο από ένα συγκύριο. Υποχρέωση του να αποζημιώσει τους άλλους συγκύριους σύμφωνα με τη μισθωτική αξία του μεριδίου στο κοινό. Η αποζημίωση αυτή δεν είναι μίσθωμα αφού δεν υπάρχει μίσθωση. 37/271

Δασική έκταση
Δάσος και δασική έκταση. Έννοια. Τεκμήρια κυριότητας υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Πότε
υφίσταται το τεκμήριο αυτό. Έκτατη χρησικτησία του ιδιώτη σε ακίνητα του ελληνικού δημοσίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα δάση και δασικές εκτάσεις, κατά το προηγούμενο
του Α.Κ. δίκαιο. Προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η τριακονταετής νομή πρέπει να έχει
συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915. Δασικός χαρακτήρας μιας έκτασης. Κριτήρια. Περιστατικά
που αποδεικνύουν την έλλειψη κυριότητας του ιδιώτη σε δάσος και δασική έκταση. 93/160

Δάσος
Δάσος και δασική έκταση. Έννοια. Τεκμήρια κυριότητας υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Πότε
υφίσταται το τεκμήριο αυτό. Έκτατη χρησικτησία του ιδιώτη σε ακίνητα του ελληνικού δημοσίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα δάση και δασικές εκτάσεις, κατά το προηγούμενο
του Α.Κ. δίκαιο. Προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η τριακονταετής νομή πρέπει να έχει
συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915. Δασικός χαρακτήρας μιας έκτασης. Κριτήρια. Περιστατικά
που αποδεικνύουν την έλλειψη κυριότητας του ιδιώτη σε δάσος και δασική έκταση. 93/160
Δάσος. Τεκμήριο κυριότητας του δάσους υπέρ του δημοσίου δεν προκύπτει από καμία διάταξη πλην της περιστάσεως εκείνης κατά την οποία το δάσος υφίστατο πριν την έναρξη του
ισχύος του β.δ. της 16/11/1836 και δεν υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης από το ίδιο
διάταγμα προθεσμίας οι τίτλοι ιδιοκτησίας στη γραμματεία των Οικονομικών. Τα δάση του
τούρκικου δημοσίου περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο όπως περιήλθαν ως αδέσποτα και τα
ακίνητα που ανήκουν στους ιδιώτες μουσουλμάνους που τα εγκατέλειψαν. Επτάνησος πολιτεία.(νησιά του Ιονίου). Ίσχυε άλλο καθεστώς. Δημόσια δάση ως περιουσία του Κράτους
δεν υπήρχαν αλλά μόνο περιουσία κάθε μίας νήσου που ανήκε στην τοπική κυβέρνηση. Το
ελληνικό κράτος δεν απέκτησε ιδιοκτησία στα δάση στην Επτάνησο. Τί στοιχεία απαιτούνται
για να αποκτήσει το ελληνικό δημόσιο κυριότητα στα δάση της Επτανήσου. Αδέσποτα ακίνητα. Έννοια. Τρόπος κτήσεως κυριότητας από το δημόσιο. Περιστατικά. 541/166
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Δάση τούρκικου δημοσίου
Δάσος. Τεκμήριο κυριότητας του δάσους υπέρ του δημοσίου δεν προκύπτει από καμία διάταξη πλην της περιστάσεως εκείνης κατά την οποία το δάσος υφίστατο πριν την έναρξη του
ισχύος του β.δ. της 16/11/1836 και δεν υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης από το ίδιο
διάταγμα προθεσμίας οι τίτλοι ιδιοκτησίας στη γραμματεία των Οικονομικών. Τα δάση του
τούρκικου δημοσίου περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο όπως περιήλθαν ως αδέσποτα και τα
ακίνητα που ανήκουν στους ιδιώτες μουσουλμάνους που τα εγκατέλειψαν. Επτάνησος πολιτεία.(νησιά του Ιονίου). Ίσχυε άλλο καθεστώς. Δημόσια δάση ως περιουσία του Κράτους
δεν υπήρχαν αλλά μόνο περιουσία κάθε μίας νήσου που ανήκε στην τοπική κυβέρνηση. Το
ελληνικό κράτος δεν απέκτησε ιδιοκτησία στα δάση στην Επτάνησο. Τί στοιχεία απαιτούνται
για να αποκτήσει το ελληνικό δημόσιο κυριότητα στα δάση της Επτανήσου. Αδέσποτα ακίνητα. Έννοια. Τρόπος κτήσεως κυριότητας από το δημόσιο. Περιστατικά. 541/166

Δεδικασμένο
Απορριπτέος ως αόριστος και ανεπίδεκτος δικαστικής εκτίμησης ο ισχυρισμός περί ύπαρξης
ουσιαστικού δεδικασμένου αν δεν αναφέρεται ο αριθμός της απόφασης και το δικαστήριο που
την εξέδωσε. Ομοίως απορριπτέοι τυγχάνουν οι ακατάληπτοι ισχυρισμοί των διαδίκων. 156/298
Δεδικασμένο. Αποτελούν οι τελεσίδικες αποφάσεις για το ουσιαστικό ζήτημα που κρίθηκε και δεν περιλαμβάνει και τις αιτιολογίες της απόφασης ούτε αφορά δικαιώματα ή έννομες σχέσεις που δεν αποτέλεσαν αναγκαία προϋπόθεση του δικαιώματος που κρίθηκε αλλά προβλήθηκαν στο δικαστήριο και εξετάσθηκαν από αυτό ως χρήσιμα για την
κατανόηση της κρίσης του για το ένδικο δικαίωμα. Περιστατικά. Συμψηφισμός δικαστικής δαπάνης από το πρωτόδικο δικαστήριο ως λόγος εφέσεως. Περιστατικά καταχρηστικής αναγκαστικής εκτελέσεως. 454/350

ΔΕΗ
Ευθύνες για ατυχήματα από το ρεύμα της ΔΕΗ. Εργατικό ατύχημα. Λαμβάνεται υπόψη
το συντρέχον πταίσμα του παθόντος. 151/57

ΔΕΥΑΠ
ΔΕΥΑΠ. Ευθύνη για ζημία από σωλήνα που έσπασε και μπήκαν νερά σε κατάστημα. Διαφυγόν κέρδος. Πρέπει να προσδιορίζεται με βάση ένα αριθμητικό κέρδος επί της αγοραστικής
αξίας του προϊόντος. Τρόπος υπολογισμού. Η ακριβής ή μη τήρηση των φορολογικών διατάξεων από μέρους του παθόντος δεν ασκεί έννομη επιρροή στη δίκη για τη διεκδίκηση της ζημίας. Διεκδικείται επίσης και ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε από τον ενάγοντα. Περιστατικά. 666/97

Δήλο πράγμα
Νόμιμη μοίρα. Εγκατάσταση κατιόντος επί δήλου πράγματος που όμως δεν καλύπτει
τη νόμιμη μοίρα του. Υπολογισμός της. Συνεισενεκτέες παροχές του κληρονομουμένου
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μεταξύ αυτών και η δαπάνη σπουδών στο εξωτερικό εφόσον όμως υπερβαίνουν το μέτρο που ήταν ανάλογο προς την περιουσιακή κατάσταση του κληρονομουμένου. Ποιες
υπολογίζονται. Προσδιορισμός της αξίας τους. Περιστατικά. 177/239
Νόμιμη μοίρα. Η κατάλειψη της μπορεί να γίνει και με εγκατάσταση σε δήλο πράγμα όταν
προκύπτει ότι ο διαθέτης ήθελε εγκατάσταση του μεριδούχου ως κληρονόμου, με καταλογισμό των δήλων πραγμάτων στη μερίδα του. Αν δεν καλύπτεται το ποσοστό της νόμιμης
μοίρας, κατά το μέρος αυτό ο μεριδούχος είναι αυτοδικαίως συγκληρονόμος στα κληρονομιαία πράγματα αποκτώντας εμπράγματο δικαίωμα κατά το ανάλογο ποσοστό σε όλα
τα στοιχεία της κληρονομιάς που ασκεί με την περί κλήρου αγωγή. Πραγματική κληρονομική ομάδα. Έννοια. Αποτελείται από όλα τα δεκτικά κληρονομικής διαδοχής περιουσιακά
στοιχεία που υπάρχουν κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου από τα οποία
αφαιρούνται τα χρέη της κληρονομιάς. Αν προστεθούν, με την αξία που είχαν κατά το χρόνο της παροχής, οτιδήποτε ο κληρονομούμενος παραχώρησε όσο ζούσε, χωρίς αντάλλαγμα σε μεριδιούχο είτε με δωρεά που έκανε ο κληρονομούμενος στα τελευταία δέκα χρόνια πριν από το θάνατο του, εκτός αν την επέβαλαν λόγοι ευπρέπειας ή ηθικό καθήκον,
είτε με άλλο τρόπο δημιουργείται η πλασματική ομάδα κληρονομίας. Με βάση την πλασματική ομάδα εξευρίσκεται η νόμιμη μοίρα του μεριδούχου. Τρόπος υπολογισμού. Αφού
αφαιρείται από τη νόμιμη μοίρα η αξία του δήλου πράγματος στο οποίο εγκαταστάθηκε ο
μεριδούχος αφαιρείται συγχρόνως και από τον παρανομαστή του κλάσματος που προκύπτει με αριθμητή την αξία του δήλου και παρανομαστή την αξία του πράγματος της κληρονομικής ομάδας, από την οποία θα λάβει ο μεριδιούχος το ελλείπον ποσοστό της νόμιμης μοίρας του. Αναπροσαρμογή της αξίας των παροχών που έκανε ο αποβιώσας όσο
ζούσε στους κληρονόμους του ή τρίτους. Τρόπος αναπροσαρμογής. Διαδοχικές δωρεές.
Προσβάλλεται με τη σειρά από την τελευταία προς τις προηγούμενες με τη χρονολογική
σειρά τους. Αγωγή περί κλήρου και αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς. Αν στρέφεται κατά
του μεριδούχου μπορεί να ασκηθεί με το ίδιο δικόγραφο. Περιστατικά. 184/249

Δημαρχιακή Επιτροπή
Δήμος. Άσκηση αγωγής ή εφέσεως από Δήμο. Απαραίτητη η προηγούμενη άδεια της Δημαρχιακής Επιτροπής για την άσκησή της εκτός αν υπάρχει κίνδυνος. Η έλλειψη της απόφασης αυτής
αναφέρεται στη δημόσια τάξη και εξετάζεται σε κάθε στάση της δίκης. Αν δεν υπάρχει η άδεια αναβάλλεται η πρόοδος της δίκης και τάσσεται προθεσμία για τη συμπλήρωση της έλλειψης. 267/324
Δήμοι και Κοινότητες. Ο δικηγόρος προσλαμβάνεται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής. Διορισμός δικηγόρου με δήλωση του δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ.1
και 2 ΚΠολΔ. δεν αρκεί. Αν δεν υπάρχει απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής, λείπει η
πληρεξουσιότητα και αναβάλλεται η πρόοδος της δίκης και τάσσεται προθεσμία προκειμένου να συμπληρωθεί η έλλειψη της πληρεξουσιότητας. Περιστατικά. 812/401

Δήμος ή Κοινότητα
Δήμος. Άσκηση αγωγής ή εφέσεως από Δήμο. Απαραίτητη η προηγούμενη άδεια της
Δημαρχιακής Επιτροπής για την άσκησή της εκτός αν υπάρχει κίνδυνος. Η έλλειψη της
απόφασης αυτής αναφέρεται στη δημόσια τάξη και εξετάζεται σε κάθε στάση της δίκης.
Αν δεν υπάρχει η άδεια αναβάλλεται η πρόοδος της δίκης και τάσσεται προθεσμία για
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τη συμπλήρωση της έλλειψης. 267/324
Έφεση. Μισθωτικές διαφορές. Η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως στις διαφορές αυτές από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α(Δήμος) είναι 30 ημερών και αναστέλλεται κατά τις
δικαστικές διακοπές(1 Ιουλίου-15 Σεπτεμβρίου). Μισθωτική διαφορά. Τέτοια είναι και η
αγωγή αποζημίωσης του μισθωτού σε περίπτωση μη παραχώρησης του μισθίου. Το ίδιο
ισχύει και για το δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει. 804/394
Δήμοι και Κοινότητες. Ο δικηγόρος προσλαμβάνεται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής. Διορισμός δικηγόρου με δήλωση του δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ.1
και 2 ΚΠολΔ. δεν αρκεί. Αν δεν υπάρχει απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής, λείπει η
πληρεξουσιότητα και αναβάλλεται η πρόοδος της δίκης και τάσσεται προθεσμία προκειμένου να συμπληρωθεί η έλλειψη της πληρεξουσιότητας. Περιστατικά. 812/401
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προθεσμίες για άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής μονάδας
αποζημίωσης από το Εφετείο (10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Μον.Πρωτ
και έξι μήνες από τη δημοσίευση της ίδιας απόφασης). Πρόκειται για αποσβεστικές προθεσμίες
και συνεπώς λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Ελληνικό δημόσιο. Ουδεμία προθεσμία τρέχει σε βάρος του κατά τις θερινές διακοπές (1/7 έως 15/9). Οι ιδιώτες διάδικοι
που αντιδικούν με το δημόσιο, νόμιμα επικαλούνται την αναστολή της ίδιας προθεσμίας κατά
τις δικαστικές διακοπές γιατί η σχετική διάταξη για το δημόσιο μόνον (άρθρο 11 του Κωδ/Δ/τος
της 26.6/10-7-1944) είναι αντισυνταγματική και αντίθετη προς Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα ίδια ισχύουν και στους Δήμους και Κοινότητες. Περιστατικά. 142/526
Δήμος. Συμφωνία με ιδιώτη επισκευής αυτοκινήτου του και άρνησή του να καταβάλει
την αμοιβή του επισκευαστή. Πρόκειται περί διαφοράς ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται
στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. 300/528

Δημόσια έργα
Δημόσια έργα. Επιμετρήσεις του έργου. Διαδικασία. Αφανείς εργασίες. Διαδικασία επιμέτρησης. Τελική επιμέτρηση. Διαδικασία. Συγκριτικός πίνακας και πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Διαδικασία. Περιστατικά και λεπτομέρειες. 683/536

Δημόσια κτήματα
Δημόσια κτήματα. Αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας (αρθ. 4 ν.3027/2003) στα αστικά
ακίνητα, στο νομέα αυτών αν α)νέμεται το ακίνητο μέχρι 29/3/2003 αδιαταράκτως για 10
έτη με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει
καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23/2/1945 εκτός αν είναι κακόπιστος ή β)αν το νέμεται μέχρι της έναρξης ισχύς του νόμου αυτού αδιαταράκτως επί 30 έτη εκτός αν είναι
κακόπιστος. Στο χρόνο της νομής προσμετράται ο χρόνος του δικαιοπαρόχου. Δηλαδή
αναγνωρίζεται στους ιδιώτες το δικαίωμα να επικαλεσθούν τρόπο κτήσης κυριότητας έναντι του ελληνικού δημοσίου με χρησικτησία τακτική ή έκτακτη κατά τη κτήση της αυτών ή
του δικαιοπαρόχου τους, εκτός αν κατά την κτήση της νομής ήταν κακόπιστοι. 813/130

Δημοσιεύματα
Προσωπικότητα (άρθρο 57 ΑΚ). Προσβολή με δημοσιεύματα (ν.1178/1981) και προσβολή
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με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές (άρθρο 4 παρ.10 του ν.2328/1995). Ποιός νοείται
ως εκδότης και διευθυντής στο ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ως ελάχιστο ποσό αποζημίωσης
σε τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, ορίζεται το ποσό των 100.000.000 δραχμών
χωρίς να απαγορεύεται στο δικαστή η μείωση του ποσού αυτού κατά την κρίση του. Πότε
ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Η ελευθερία του τύπου
υπάγεται στο γενικό περιορισμό της τηρήσεως των νόμων του κράτους. Περιστατικά. 404/18
Δημόσιο
Έφεση. Μισθωτικές διαφορές. Η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως στις διαφορές αυτές από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α(Δήμος) είναι 30 ημερών και αναστέλλεται κατά τις
δικαστικές διακοπές(1 Ιουλίου-15 Σεπτεμβρίου). Μισθωτική διαφορά. Τέτοια είναι και η
αγωγή αποζημίωσης του μισθωτού σε περίπτωση μη παραχώρησης του μισθίου. Το ίδιο
ισχύει και για το δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει. 804/394

Διαδικασία των άρθρων 664-676 ΚΠολ.Δ.
Διαδικασία των άρθρων 664-676 ΚΠολΔ. (εργατικών διαφορών). Η μνηστή προσφέρει υπηρεσίες στο κατάστημα του υποψηφίου συζύγου χωρίς αμοιβή. Διάλυση της μνηστείας. Αγωγή
της μνηστής για εργατικούς μισθούς. Η αγωγή δεν έχει βάση τη σύμβαση εργασίας γι’ αυτό
εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία εκτός αν από πριν από τη μνηστεία υπήρχε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Αγωγή από την αδικοπραξία. Και αυτή η αγωγή εκδικάζεται κατά
την τακτική διαδικασία αν η μνηστή δεν επικαλείται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 403/342

Διαδικασία ειδική
Έφεση. Μισθωτικές διαφορές. Η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως στις διαφορές αυτές από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α(Δήμος) είναι 30 ημερών και αναστέλλεται κατά τις δικαστικές διακοπές(1 Ιουλίου-15 Σεπτεμβρίου). Μισθωτική διαφορά. Τέτοια είναι και η αγωγή αποζημίωσης του μισθωτού σε περίπτωση μη παραχώρησης του μισθίου. Το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει. Ειδικές διαδικασίες. Οι
διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς προφορικά κατά τη
συζήτηση στο ακροατήριο και επί πλέον οι ισχυρισμοί αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά
με σαφή, έστω και συνοπτική έκθεση των γεγονότων, εκτός αν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προφορική πρόταση των
ισχυρισμών που σημειώνεται στα πρακτικά. Μίσθωση. Ελάττωμα του πράγματος. Απαιτείται κατάσταση τέτοια που επηρεάζει την προσφορότητα για την λειτουργική χρήση του
μισθίου. Τέτοιο ελάττωμα είναι η έλλειψη της απαιτούμενης για το μίσθιο ακίνητο από το
διοικητικό δίκαιο άδειας λειτουργίας του για τη συμφωνημένη χρήση. Τότε ο μισθωτής έχει
δικαίωμα στη μη καταβολή ή μείωση του μισθώματος. Πραγματικά περιστατικά. 804/394

Διαδικασία εργατικών διαφορών
Εφετείο. Νέα αποδεικτικά μέσα. Κατά κανόνα είναι παραδεκτά στην κατ’ έφεση δίκη νέα
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αποδεικτικά μέσα. Αν δεν τα απορρίψει το Εφετείο για κάποιο νομικό λόγω (στρεψοδικία
ή αμέλεια κλπ, 529ΚΠολΔ) τότε δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία για την αποδοχή τους.
Διαδικασία εργατικών διαφορών. Τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσαχθούν μέχρι το
τέλος της συζήτησης. Πότε είναι παραδεκτή η προσαγωγή τους. Περιστατικά. 620/376

Διαδικασία εκούσια
Κτηματολόγιο. Αρχική εγγραφή για το ακίνητο ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Η διόρθωση μπορεί να γίνει με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο δικαίωμα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και μέχρις
ότου οριστεί αυτός στο Μον. Πρωτ. της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες και περιστατικά. 902/178
Διαζύγιο
Αγωγή διατροφής τέκνου και συζύγου κατά του άλλου γονέα. 748/218
Διαζύγιο. Θάνατος συζύγου πριν λυθεί ο γάμος και έχει υποβληθεί αγωγή διαζυγίου από
τον άλλο σύζυγο (1822 ΑΚ). Λόγοι διαζυγίου οι προβλεπόμενοι από τα άρθρα 1439-1440
ΑΚ. Ο λόγος διαζυγίου δεν είναι απαραίτητο να οφείλεται σε υπαιτιότητα του επιζώντος
συζύγου. Την αγωγή εγείρουν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος αφού η αγωγή διαζυγίου που είχε ασκήσει ο αποβιώσας δεν μεταβιβάζεται στους κληρονόμους και η σχετική εκκρεμής δίκη καταργείται. Συναινετικό διαζύγιο. Αν ο ένας σύζυγος αποβιώσει πριν
τη δεύτερη συζήτηση, δεν αποστερεί από το σύζυγο που επιζεί τα δικαιώματα του. Αν ο
θάνατος μετά τη δεύτερη συζήτηση, ο σύζυγος στερείται από τα δικαιώματα του. Πολιτικός γάμος. Προϋποθέσεις για να είναι έγκυρος. Περιστατικά. 880/222
Κλήτευση των διαδίκων (288 ΚΠολΔ) για κατοίκους εξωτερικού (90 ημέρες). Αν ο εναγόμενος προσέλθει κατά την ορισθείσα δικάσιμο χωρίς νόμιμη κλήτευση, θα πρέπει να
αποδείξει ότι από την παράλειψη της τήρησης των διατάξεων περί επιδόσεων υπέστη
δικονομική βλάβη που δεν μπορεί να επανορθωθεί παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας της επίδοσης. Δικονομική βλάβη. Έννοια. Περιστατικά. Διαζύγιο λόγω τετραετούς διάστασης. Στοιχεία της αγωγής. Περιστατικά. 742/387

Διαζύγιο συναινετικό
Διαζύγιο συναινετικό. Απαραίτητα η δήλωση των συζύγων για τη λύση του γάμου πρέπει να γίνει δύο φορές σε συνεδριάσεις του δικαστηρίου (εκούσια δικαιοδοσία) που να
απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έξι μήνες. Μετά την έκδοση της οριστικής αποφάσεως, ανάκληση της συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου δε μπορεί να γίνει.
Προσβολή της οριστικής απόφασης με ένδικο μέσο χωρεί μόνο για ελαττώματα της δήλωσης βούλησης όπως πλάνη, απάτη, απειλή. Περιστατικά. 490/210
Συναινετικό διαζύγιο. Αν ο ένας σύζυγος αποβιώσει πριν τη δεύτερη συζήτηση, δεν αποστερεί από το σύζυγο που επιζεί τα δικαιώματα του. Αν ο θάνατος μετά τη δεύτερη συζήτηση, ο σύζυγος στερείται των δικαιωμάτων του. Πολιτικός γάμος. Προϋποθέσεις για
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να είναι έγκυρος. Περιστατικά. 880/222

Διακοπή δίκης
Διακοπή της δίκης. Από τις διατάξεις 286 περ.α, 287 και 290 ΚΠολΔ που εφαρμόζονται, κατά το
άρθρο 524 παρ.1 του ίδιου Κώδικα και στην κατ’ έφεση δίκη, συνάγεται ότι το αποτέλεσμα της
διακοπής της δίκης επέρχεται εφόσον η γνωστοποίηση του θανάτου έγινε από το νόμιμο κληρονόμο του αποβιώσαντος διαδίκου ή τον μέχρι της στιγμής της επελεύσεως του θανάτου πληρεξούσιο του αποβιώσαντος, αλλιώς δεν υπάρχει στάδιο διακοπής της δίκης. Περιστατικά. 281/325

Διαπραγματεύσεις
Διαπραγματεύσεις. Ευθύνη αν ένα μέρος είχε δώσει σαφείς διαβεβαιώσεις στον αντισυμβαλλόμενο ότι θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η τυπική κατάρτιση της σύμβασης,
και μετά ταύτα ματαιώθηκε εξ υπαιτιότητός του. Ως ζημία είναι το αρνητικό της σύμβασης διαφέρον και όχι το διαφέρον εκπλήρωσης της σύμβασης. 823/30

Διαταγή πληρωμής
Ανακοπή κατά επιταγής πληρωμής χρηματικού ποσού που στηρίζεται σε διαταγή πληρωμής.
Ο οφειλέτης αρκεί να αποδείξει την καταβολή και ο επισπεύδων μπορεί να αποδείξει ότι η
καταβολή έγινε για άλλα χρέη. Αποδεικτέοι ισχυρισμοί εκατέρωθεν. Οι ισχυρισμοί που αφορούν την απόσβεση της απαιτήσεως(933ΚΠολΔ) πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως δηλαδή με έγγραφα ή δικαστική ομολογία, διαφορετικά απορρίπτονται αυτεπαγγέλτως. 865/138
Αν η προσημείωση έχει γραφεί με διαταγή πληρωμής, τότε διατάσσεται με απόφαση
του δικαστηρίου που έκδωσε τη διαταγή πληρωμής. Δεν απαιτείται δικαστική απόφαση
για την εξάλειψη της προσημείωσης στην περίπτωση που δεν ετράπη η προσημείωση
μέσα σε 90 μέρες από την τελεσιδικία της απόφασης που επιδικάζει την απαίτηση. Στην
περίπτωση αυτή εξαλείφεται με ενέργεια του υποθηκοφύλακα όταν διαπιστώσει το γεγονός αυτό της παρόδου της προθεσμίας. Υποθήκη. 983/181
Διαταγή πληρωμής. Άσκηση με το ίδιο δικόγραφο ανακοπής του άρθρου 632 παρ.1 και
ανακοπής κατά της εκτέλεσης του άρθρου 933 παρ.1 ΚΠολΔ επιτρεπτά σωρεύονται
αφού αμφότερες δικάζονται κατά την τακτική διαδικασία. 284/455

Διατροφή
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση Αλβανού σε ελληνικό έδαφος. Δικαιούνται να λάβουν
αποζημίωση για ψυχική οδύνη αν και δεν προβλέπεται κατά το αλβανικό δίκαιο. Δικαίωμα
διατροφής έχει ο σύζυγος του θανατωθέντος υπό προϋποθέσεις. Περιστατικά. 890/142
Πραγματικά περιστατικά. Τραυματισμός και δικαιώματα διατροφής. Αναπηρία και παραμόρφωση. Αποζημίωση. 81/188

Διατροφή μετά το διαζύγιο
Διατροφή μετά το διαζύγιο. Προϋποθέσεις και λόγοι επιδίκασης της διατροφής αυτής
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(1442 ΑΚ). Η βασική προϋπόθεση της αξίωσης διατροφής δηλαδή η αδυναμία εξασφαλίσεως της διατροφής του πρώην συζύγου από τα εισοδήματα ή την περιουσία του πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησης της αγωγής διατροφής, η δε πρόσθετη προϋπόθεση της αδυναμίας ενάρξεως ή συνεχίσεως της ασκήσεως επαγγέλματος
(1442 αρ.1ΑΚ) ή της υπάρξεως λόγω επιείκειας για την παροχή διατροφής (1442.4ΑΚ)
πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο «εκδόσεως του διαζυγίου». Βασική προϋπόθεση για
τη γέννηση του δικαιώματος διαζευγμένου συζύγου είναι αφενός η ευπορία του υποχρέου και αφετέρου η απορία του δικαιούχου. Περιστατικά και υπολογισμοί. 82/195

Διατροφή τέκνων
Αγωγή διατροφής με βάση το άρθρο 1391ΑΚ. Πρέπει να αναφέρονται οι ανάγκες του
δικαιούχου, που αρκεί ν’ αποτιμώνται συνολικά στο ποσό που αξιώνεται με την αγωγή
χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεση τους ούτε προσδιορισμός του ποσού που είναι αναγκαίο για την κάλυψη κάθε μιας από τις ανάγκες αυτές. Το ίδιο ισχύει και για τη
διατροφή τέκνου στη διάσταση των γονέων ή στη λύση του γάμου. 7/188

Διατροφική αποζημίωση
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση προσώπου. Διεκδίκηση διατροφικής αποζημίωσης
από τον υπερήλικα πατέρα και αδελφό του θανόντος κατά του υπαιτίου. Προϋποθέσεις
για την θεμελίωση αυτής της αξίωσης στο πρόσωπο του αδελφού και περιεχόμενο της.
Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Ποια πρόσωπα περιλαμβάνονται στην
«οικογένεια» του θύματος. Περιστατικά. 63/559
Ασφαλιστικές παροχές στα μέλη της οικογένειας του θανόντος σε τροχαίο ατύχημα. Υποκατάσταση του ΙΚΑ και προϋποθέσεις αυτής. Διατροφική αποζημίωση της συζύγου και
του ανηλίκου τέκνου του θανόντος ασφαλισμένου και τρόπος υπολογισμού αυτής. Περιστατικά. (Σημείωση Βλ. και ΕΠ 87/2009). 84/563
Διατροφική αποζημίωση της συζύγου λόγω θανάτου του συζύγου της, ο οποίος ήταν
τεχνίτης οικοδόμος και αγρότης. Τρόπος υπολογισμού της σχετικής αποζημίωσης. Περιστατικά. Περιστατικά. 128/575

Διαφυγόν κέρδος
Αδικοπραξία. Καταστροφή πράγματος. O ζημιωθείς δικαιούται να ζητήσει την αξία του πράγματος (θετική ζημία)και το διαφυγόν κέρδος από την καταστροφή μέχρι την πρώτη συζήτηση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου όσο και για το μεταγενέστερο μέχρι την πληρωμή της αποζημίωσης. Δικαιούται επίσης να ζητήσει τους τόκους επί του διαφυγόντος κέρδους που ανάγεται
στο προ της επιδόσεως της αγωγής χρονικό διάστημα. Δεν δικαιούται όμως να ζητήσει τόκους
για την αξία του καταστραφέντος πράγματος για όσο χρόνο μέχρι την πληρωμή της ζητεί και διαφυγόν κέρδος. Μπορεί να ζητήσει τόκους για όσο χρόνο δεν διεκδικεί διαφυγόντα κέρδη. 263/61
ΔΕΥΑΠ. Ευθύνη για ζημία από σωλήνα που έσπασε και μπήκαν νερά σε κατάστημα. Διαφυγόν κέρδος. Πρέπει να προσδιορίζεται με βάση ένα αριθμητικό κέρδος επί της αγοραστικής
αξίας του προϊόντος. Τρόπος υπολογισμού. Η ακριβής ή μη τήρηση των φορολογικών διατά-
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ξεων από μέρους του παθόντος δεν ασκεί έννομη επιρροή στη δίκη για τη διεκδίκηση της ζημίας. Διεκδικείται επίσης και ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε από τον ενάγοντα. Περιστατικά. 666/97
Επικουρικό κεφάλαιο. Οι περιπτώσεις του καθορίζονται περιοριστικά (άρθρα 16-19 της
κωδικοποίησης με το π.δ. 237/1986). Περίπτωση που ο υπαίτιος του ατυχήματος είναι
άγνωστος. Στοιχεία σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. Μέλλουσα ζημία από διαφυγόν κέρδος. Δεν απαιτείται βεβαιότητα αλλά αρκεί πιθανότητα κατά τη συνηθισμένη
πορεία των πραγμάτων. 429/597
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή παθόντος για θετική ζημία, διαφυγόν κέρδος και χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη. Αοριστία αγωγής. Στοιχεία της αγωγής για τη θετική
ζημία, διαφυγόν κέρδος, αποζημίωση διατροφής και ηθική βλάβη. 613/602

Διαφέρον
Διαπραγματεύσεις. Ευθύνη αν ένα μέρος είχε δώσει σαφείς διαβεβαιώσεις στον αντισυμβαλλόμενο ότι θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η τυπική κατάρτιση της σύμβασης,
και μετά ταύτα ματαιώθηκε εξ υπαιτιότητός του. Ως ζημία είναι το αρνητικό της σύμβασης διαφέρον και όχι το διαφέρον εκπλήρωσης της σύμβασης. 823/30

Διαφορές από τα άρθρα 1003, 1108 και 1113 Α.Κ.
Ειρηνοδικείο. Υπάγονται οι διαφορές από τα άρθρα 1003, 1108 και 1113 ΑΚ στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου. Αν η αγωγή ασκηθεί ενώπιον του Μον.Πρ. και ασκηθεί έφεση, η
αναρμοδιότητα αυτή δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. 985/414

Διαχειριστής του κοινού
Διαχειριστής του κοινού. Αν δεν καταβάλλεται αμοιβή η σχέση μεταξύ διαχειριστή και κοινωνών είναι σχέση εντολής. Αποφάσεις της κοινωνίας. Απόφαση της πλειοψηφίας για την
διοίκηση και διαχείριση του κοινού. Αν με την απόφαση της πλειοψηφίας δεν καθορίζεται ο
προσήκων τρόπος τακτικής διοίκησης και διαχείρισης, η απόφαση προσβάλλεται από τη
μειοψηφία, η οποία (μειοψηφία) δικαιούται να προσβάλει την ίδια απόφαση ως αντίθετη
προς το άρθρο 281ΑΚ. Δαπάνες στο κοινό από συγκοινωνό. Προϋποθέσεις για την αναζήτηση των όσων κατέβαλε πέρα από την μερίδα που τον επιβαρύνει. Περιστατικά. 37/271

Διγαμία
Γάμος. Ισχυρός κλονισμός του γάμου. Τα γεγονότα που μπορούν να συνιστούν το κλονιστικό γεγονός του γάμου πρέπει να συνδέονται με το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο
συζύγων. Αν αφορά μόνο το πρόσωπο του ενάγοντος δεν γεννιέται λόγος διαζυγίου. Υπαίτια
γεγονότα: μοιχεία, διγαμία, εγκατάλειψη, επιβουλή της ζωής. Τέτοιες πράξεις αλλά μη καταλογιστές είναι η μέθη όπως και όλες οι πράξεις που δεν συνδέονται καθόλου με υπαιτιότητα
π.χ. ψυχικές παθήσεις, επικίνδυνες ή αποκρουστικές αρρώστιες, ανικανότητα στις γενετήσιες
σχέσεις. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση ένστασης του άρθρου 281 ΑΚ. Ανικανότητα εγκυμοσύνης της συζύγου. Ο γάμος λύεται λόγω ισχυρού κλονισμού αφού δεν εξετάζεται η υπαιτιότητα για το λόγο αυτό. Κατάχρηση δικαιώματος που απορρίπτεται. Περιστατικά. 903/227
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Διεκδίκηση μέρους ακινήτου
Διεκδικητική αγωγή. Διεκδίκηση τμήματος μεγαλύτερου κτήματος. Ο ενάγων πρέπει να
προσδιορίσει τη θέση(του τμήματος) μέσα στο μεγαλύτερο ακίνητο. Η περιγραφή του
ακινήτου μπορεί να γίνεται και με αποτύπωση με τοπογραφικό διάγραμμα του οποίου
η μη ενσωμάτωση στην αγωγή δεν επιφέρει σύγχυση. Περιστατικά. Ο νομέας μπορεί
να αρνηθεί την απόδοση του πράγματος αν έχει έναντι του κυρίου δικαίωμα να νέμεται
ή να κατέχει το πράγμα. Η ένσταση αυτή προτείνεται επί καταψηφιστικής διεκδικητικής
αγωγής και όχι αναγνωριστικής. Περιστατικά. 892/176

Διερμηνέας
Συμβόλαιο με κωφό, άλαλο ή κωφάλαλο συμβαλλόμενο (άρθρο 10 Κώδικα Συμβολαιογράφων). Περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης συντρέχει και όταν υπάρχει τύφλωση. Πρόσληψη διερμηνέα. Χωρίς αυτόν το συμβόλαιο είναι άκυρο. Παραγραφή της ακυρότητας αυτής λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Η διετία της παραγραφής αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της αποκάλυψης, της πλάνης ή απάτης ή παύση της απειλής.(αντένσταση). 481/72

Διευθυντικό δικαίωμα
Διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Περιεχόμενο. Πότε είναι η άσκηση του καταχρηστική. Υπόθεση που αφορά υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας. Περιστατικά για την απόρριψη της αγωγής. 96/467

Δικαιοδοσία
Διαζύγιο συναινετικό. Απαραίτητα η δήλωση των συζύγων για τη λύση του γάμου πρέπει να
γίνει δύο φορές σε συνεδριάσεις του δικαστηρίου (εκούσια δικαιοδοσία) που να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έξι μήνες. Μετά την έκδοση της οριστικής αποφάσεως, ανάκληση της
συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου δε μπορεί να γίνει. Περιστατικά. 490/210
Εκούσια δικαιοδοσία. Έφεση. Δεν επιτρέπεται η συζήτησή της με παράσταση δικηγόρου
με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 ΚΠολΔ. Αν όμως απουσιάζει και ο αντίδικος του εκκαλούντος, τότε ματαιώνεται η συζήτηση και δεν απορρίπτεται η έφεση. Περιστατικά. 539/374
Άσκηση αγωγής ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου. Εφόσον η αγωγή αυτή είναι εκκρεμής γιατί δεν περατώθηκε με νόμιμο τρόπο και ασκηθεί άλλη αγωγή όμοια κατά περιεχόμενο μεταξύ των ίδιων διαδίκων, αναστέλλεται η δίκη της δεύτερης αγωγής έστω και αν διεξάγεται στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, έως ότου περατωθεί η πρώτη δίκη. Δεν απαγορεύεται η άσκηση
νέας αγωγής σε δικαστήριο άλλης δικαιοδοσίας (π.χ. διοικητικό). Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα.
Τα δικαστήρια (πολιτικά και διοικητικά) όταν δικάζουν αγωγές που στρέφονται κατά Ν.Π.Δ.Δ
και έχουν αξιώσεις που συνδέονται με δαπάνες του που υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να προσκομίζουν ορισμένες βεβαιώσεις που το περιεχόμενο τους εξαρτάται από το αν έχει αποφανθεί η όχι το Ε.Σ.(άρθρο 17 ν. 2145/1993). Αλλιώς διατάσσονται η αναστολή τους της έκδοσης οριστικής αποφάσεως. Εξαιρέσεις. 684/380
Εκούσια δικαιοδοσία. Ποιοί νομιμοποιούνται να ασκήσουν έφεση. Δεν απαιτείται ύπαρξη έννομου συμφέροντος για την άσκηση εφέσεως και είναι επιτρεπτή η άσκησή της και
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στο διάδικο που νίκησε πρωτόδικα. Εκκαθάριση εταιρείας. Αντικατάσταση του εκκαθαριστή. Προτεινόμενοι λόγοι. Περιστατικά. 1011/417

Δικαιοπραξία
Δικαιοπραξία άκυρη λόγω παράβασης των χρηστών ηθών (178ΑΚ). Ποιά στοιχεία πρέπει να συντρέχουν για την ακυρότητα. 25/9

Δικαίωμα υψούν
Δικαίωμα υψούν εφόσον επιτρέπεται από τους πολεοδομικούς νόμους είναι διάφορο από
το δικαίωμα χρήσης του δώματος. Το νέο δώμα καθίσταται κοινόχρηστο και κοινόκτητο
πράγμα και καθένας από τους συνιδιοκτήτες έχει δικαίωμα χρήσεως. Περιστατικά. 253/624

Δικαστήρια πολιτικά
Τα πολιτικά δικαστήρια ελέγχουν τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων, δηλαδή την
αντίθεση τους προς το Σύνταγμα ή τους νόμους, εφόσον από το κύρος τους εξαρτάται
η διάγνωση της κρινόμενης διαφοράς ιδιωτικού δικαίου. Πράξη εφαρμογής. Καθίσταται
οριστική και αμετάκλητη μετά την κύρωση της. 505/163

Δικαστική δαπάνη
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Καθορισμός της αποζημίωσης από το Μον. Πρωτοδικείο. Αν δεν
ασκηθεί αίτηση ενώπιον του Εφετείου ή την αποδέχθηκαν αμφότεροι οι διάδικοι, η απόφαση
του Μον. Πρωτοδικείου αποτελεί εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης. Αν
ασκηθεί αίτηση τότε καθορίζεται η δικαστική δαπάνη ενιαίως από το Εφετείο και περιλαμβάνει
τα γενόμενα για τη διεξαγωγή και παράσταση της δίκης απαραίτητα, την αμοιβή του δικηγόρου
του δικαιούχου για την παράσταση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου καθώς και για παράσταση
ενώπιον του Εφετείου και την αμοιβή του δικηγόρου που αναφέρεται σε ποσοστό 3% της αποζημίωσης για τη σύνταξη της αυτοτελούς αιτήσεως ή ανταίτησης, καθώς και των προτάσεων
ενώπιον του Εφετείου και σε ποσοστό 2% για την άσκηση ανταίτησης με τις προτάσεις. 64/524
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Ακινήτου. Αντικείμενο της δίκης του καθορισμού αποζημιώσεως είναι η αποζημίωση στο σύνολο της, δηλαδή η χορήγηση αποζημιώσεως σε σχέση
με την αξία του απαλλοτριωθέντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με την απαλλοτρίωση και η δικαστική δαπάνη. Η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 2882/2001,
με την οποία περιορίζεται η αρμοδιότητα του Εφετείου μόνον στον οριστικό προσδιορισμό της αποζημιώσεως, είναι ανίσχυρη, αφού προσκρούει στο άρθρο 1 του Πρώτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Αν στα πλαίσια του οριστικού προσδιορισμού της
αποζημιώσεως υποβληθεί αίτημα περί αναγνώρισης δικαιούχου, το Εφετείο είναι αρμόδιο να εξετάσει ενιαίως κατά τη διαδικασία αυτή:τη χορήγηση αποζημίωσης, την αναγνώριση δικαιούχων αυτής και το αίτημα περί της δικαστικής δαπάνης. 77/525
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δικαστική δαπάνη και αμοιβή του δικηγόρου. Τρόπος καθορισμού. Διαδικασία προσωρινού ή οριστικού καθορισμού της τιμής μονάδος. Το αντικείμενο είναι ένα και καθορίζεται με ορισμένους κανόνες. Περιστατικά. 763/548
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Δικαστικές διακοπές
Έφεση. Μισθωτικές διαφορές. Η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως στις διαφορές αυτές
από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α(Δήμος) είναι 30 ημερών και αναστέλλεται κατά τις δικαστικές
διακοπές(1 Ιουλίου-15 Σεπτεμβρίου). Μισθωτική διαφορά. Τέτοια είναι και η αγωγή αποζημίωσης του μισθωτού σε περίπτωση μη παραχώρησης του μισθίου. Το ίδιο ισχύει και για
το δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει. Πραγματικά περιστατικά. 804/394

Δικαστικό ένσημο
Αρνητική αγωγή. Δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου. 841/174
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή. Απορρίπτεται η αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Ο ερημοδικασθείς μπορεί να ασκήσει έφεση, να καταβάλει το δικαστικό ένσημο και τότε εξαφανίζεται η απόφαση που το δίκασε ερήμην. Τιμή και υπόληψη του ατόμου. 256/319
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή σε δίκες για ζημίες από αυτοκίνητο. Απορρίπτεται η αγωγή και ο ενάγων δικάζεται ερήμην. Αυτό δεν είναι ασυμβίβαστο με τη διάταξη του άρθρου
672 ΚΠολΔ που εφαρμόζεται και στις αγωγές για αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα, οπότε αν κάποιος διάδικος δεν εμφανισθεί πρωτόδικα η διαδικασία προχωρά
σαν να ήταν παρόντες όλοι (πραγματική ερημοδικία). Ο μη καταβαλών δικ. ένσημο πρωτοδίκως δικάζεται ερήμην και μπορεί να ασκήσει αιτιολογημένη ανακοπή ή καταβαλών
το δικαστικό ένσημο μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της ερήμην αποφάσεως. 476/361

Δικαστικός επιμελητής
Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης. Παράπονα ανακόπτοντα ότι εσφαλμένα προαφαιρέθηκαν από το εκπλειστηρίασμα έξοδα από τον πίνακα εξόδων του δικ.επιμελητή που
δεν είναι νόμιμα, υπαρκτά ή υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα από τις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις. Σ΄ αυτή την περίπτωση η ανακοπή πρέπει να απευθύνεται κατά του δικαστικού επιμελητή. Ενώ αν με την ανακοπή αμφισβητείται μόνο αν τα έξοδα του επιμελητή έγιναν προς το συμφέρον όλων, τότε η ανακοπή απευθύνεται κατά του επισπεύδοντα δανειστή. 907/411

Δίκη
Κοινοπραξία. Υποκείμενα της δίκης είναι και τα κατ’ ιδίαν μέλη των κοινοπραξιών και όχι
μόνο η κοινοπραξία. Άρα μπορούν να ενάγουν ή τα ενάγοντα (τα μέλη) είτε αυτοτελώς
είτε μαζί με την κοινοπραξία. 56/276

Δίκη διαζυγίου
Γαμικές διαφορές μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δίκη διαζυγίου. Με προσαγωγή εγγράφου ειδικής πληρεξουσιότητας Δίδεται προθεσμία στο διάδικο προς προσκόμιση σχετικής ειδικής πληρεξουσιότητας. Περιστατικά. 480/363
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Δίκη διανομής
Δίκη διανομής. Διπλός χαρακτήρας της. Αναγκαστική ομοδικία στη δίκη διανομής και
έφεση. Η έφεση απευθύνεται όχι μόνο κατά των αναγκαίων ομοδίκων-αντιδίκων του εκκαλούντος αλλά, με ποινή απαραδέκτου, κατά του αναγκαίου ομοδίκου-συνεναγομένου
στην πρωτόδικη δίκη. Όχι δεύτερη έφεση από τον ίδιο διάδικο κατά της ίδιας απόφασης
ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο, εκτός αν η πρώτη απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. Αγωγή διανομής. Άσκηση πρώτης έφεσης κατά των αντιδίκων του εκκαλούντος μόνο. Δεύτερη έφεση μόνο κατά του ομοδίκου. Απορρίπτονται αμφότερες. Περιστατικά. 188/315
Δικηγόροι
Πληρεξουσιότητα. Δικαστική. Τρόπος διορισμού και περιεχόμενο. Ένορκες βεβαιώσεις.
Νόμιμα δίδεται η κλήση για την εξέταση μαρτύρων στον Ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφο
όπως και η κλήση για τη συζήτηση της αγωγής στο δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή
γιατί θεωρείται κατ’ αμάχητο τεκμήριο ότι είναι πληρεξούσιος του ενάγοντος. Όλες οι διαδικαστικές πράξεις που ενεργήθηκαν από το δικηγόρο που υπέγραψε την αγωγή μέχρι
την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο ωφελούν και βλάπτουν το διάδικο και γενικά τον δεσμεύουν ανεξάρτητα αν συνέχισε άλλος δικηγόρος τη δίκη που διορίστηκε νόμιμα. 89/159
Γαμικές διαφορές. Παράσταση δικηγόρων χωρίς πληρεξουσιότητα. Θεωρούνται ως μη
παριστάμενοι και η συζήτηση ματαιώνεται. 376/337
Αντίκλητος. Η ιδιότητα αυτή αποκτάται εφόσον πρόκειται περί δικηγόρου είτε με το διορισμό του ως πληρεξουσίου με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που
καταχωρίζεται στα πρακτικά είτε με αυτοτελή δήλωση στην γραμματεία του Πρωτοδικείου της κατοικίας του δηλούντος ή της πρωτεύουσας του Κράτους προκειμένου περί κατοίκου εξωτερικού. Ο δικηγόρος που παραστάθηκε στην πρώτη συζήτηση δεν είναι για
το λόγο αυτό αντίκλητος για να παραλάβει νόμιμα κλήση για την μετ’ απόδειξη συζήτηση της αγωγής. Περιστατικά. 550/375
Δήμοι και Κοινότητες. Ο δικηγόρος προσλαμβάνεται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής. Διορισμός δικηγόρου με δήλωση του δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ.1
και 2 ΚΠολΔ. δεν αρκεί. Αν δεν υπάρχει απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής, λείπει η
πληρεξουσιότητα και αναβάλλεται η πρόοδος της δίκης και τάσσεται προθεσμία προκειμένου να συμπληρωθεί η έλλειψη της πληρεξουσιότητας. Περιστατικά. 812/401
Έφεση. Παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση. Μπορεί να γίνει και από το δικηγόρο του
παραιτούμενου διαδίκου. 825/133, 404
Διόρθωση αποφάσεως (315 ΚΠολΔ). Απαράδεκτη σε μη κλήτευση των διαδίκων εκτός
αν η διόρθωση δεν έχει έννομη συνέπεια για τον κληθέντα ή μη κλητευθέντα διάδικο και
μη παριστάμενο. Η κλήση πρέπει να επιδίδεται στον ίδιο τον διάδικο και όχι στον πληρεξούσιο δικηγόρο στον οποίο επιδίδεται μόνο η οριστική απόφαση. Περιστατικά. 863/409
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Καθορισμός της αποζημίωσης από το Μον. Πρωτοδικείο.
Αν δεν ασκηθεί αίτηση ενώπιον του Εφετείου ή την αποδέχθηκαν αμφότεροι οι διάδικοι,
η απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου αποτελεί εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης. Αν ασκηθεί αίτηση τότε καθορίζεται η δικαστική δαπάνη ενιαίως από
το Εφετείο και περιλαμβάνει τα γενόμενα για τη διεξαγωγή και παράσταση της δίκης
απαραίτητα, την αμοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου για την παράσταση ενώπιον του
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Μον. Πρωτοδικείου καθώς και για παράσταση ενώπιον του Εφετείου και την αμοιβή του
δικηγόρου που αναφέρεται σε ποσοστό 3% της αποζημίωσης για τη σύνταξη της αυτοτελούς αιτήσεως ή ανταίτησης, καθώς και των προτάσεων ενώπιον του Εφετείου και σε
ποσοστό 2% για την άσκηση ανταίτησης με τις προτάσεις. 64/524
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δικαστική δαπάνη και αμοιβή του δικηγόρου. Τρόπος καθορισμού. Διαδικασία προσωρινού ή οριστικού καθορισμού της τιμής μονάδος. Το αντικείμενο είναι ένα και καθορίζεται με ορισμένους κανόνες. Περιστατικά. 763/548
Δικαστική δαπάνη και αμοιβή δικηγόρου. Περιστατικά. 887/553
Δικηγόρος. Συμφωνία να αμείβεται μόνο με πάγια περιοδική αμοιβή. Τα κατώτατα όρια
της αμοιβής. Καθορισμός της αμοιβής. Περιστατικά. 488/648
Δικηγόροι. Αμοιβή συμφωνηθείσα για το δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό υπόθεσης. Δεν
είναι υπό αίρεση. Στοιχεία της αγωγής του δικηγόρου για διεκδίκηση της αμοιβής για να
είναι ορισμένη. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή. Αυτό το στοιχείο απαιτείται μόνο για την εργολαβία της δίκης
Υπόχρεος προς καταβολή της αμοιβής είναι εκείνος που έδωσε την εντολή και όχι ο κύριος της υπόθεσης. Περιστατικά. 705/651

Δικόγραφο
Δικόγραφο αγωγής. Ο ενάγων επιτρεπτά μπορεί να διευκρινίσει, συμπληρώσει και διορθώσει με τις προτάσεις του κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο πρωτόδικο
δικαστήριο (224 ΚΠολΔ). Στη δευτεροβάθμια δίκη όμως δεν εφαρμόζεται το άρθρο 224
ΚΠολΔ και οι λόγοι της έφεσης δεν μπορούν συμπληρωθούν με τις προτάσεις. 502/365

Δικονομική βλάβη
Κλήτευση των διαδίκων (288 ΚΠολΔ) για κατοίκους εξωτερικού (90 ημέρες). Αν ο εναγόμενος προσέλθει κατά την ορισθείσα δικάσιμο χωρίς νόμιμη κλήτευση, θα πρέπει να
αποδείξει ότι από την παράλειψη της τήρησης των διατάξεων περί επιδόσεων υπέστη
δικονομική βλάβη που δεν μπορεί να επανορθωθεί παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας της επίδοσης. Δικονομική βλάβη. Έννοια. Περιστατικά. Περιστατικά. 742/387

Διοικητικά δικαστήρια
Διοικητικά δικαστήρια. Σχετικές αμοιβές του δικηγόρου. Περιστατικά. 705/651

Διοικητικές διαφορές ουσίας
Διοικητικές διαφορές ουσίας. Ενέχουν άσκηση δημόσιας εξουσίας με προέχον στοιχείο
την επιβολή της υπέρτερης μονομερούς βουλήσεως του δημοσίου, χωρίς να αποκλείονται και εκείνες που προκύπτουν από υλικές ενέργειες των οργάνων, όταν αυτές απορρέουν από την οργάνωση και λειτουργία του δημοσίου και δημοσίων υπηρεσιών και δεν
αφορούν την ιδιωτική διαχείριση του δημοσίου ούτε οφείλονται σε προσωπικό πταίσμα
του οργάνου που ενήργησε εκτός του κύκλου των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Περιστατικά. 59/279
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Διοικητικές πράξεις
Δήμος. Συμφωνία με ιδιώτη επισκευής αυτοκινήτου του και άρνησή του να καταβάλει
την αμοιβή του επισκευαστή. Πρόκειται περί διαφοράς ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται
στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. 300/528

Διόρθωση απόφασης
Διόρθωση αποφάσεως (315 ΚΠολΔ). Απαράδεκτη σε μη κλήτευση των διαδίκων εκτός
αν η διόρθωση δεν έχει έννομη συνέπεια για τον κληθέντα ή μη κλητευθέντα διάδικο και
μη παριστάμενο. Η κλήση πρέπει να επιδίδεται στον ίδιο τον διάδικο και όχι στον πληρεξούσιο δικηγόρο στον οποίο επιδίδεται μόνο η οριστική απόφαση. Περιστατικά. 863/409

DNA
Τέκνο. Γνησιότητα τους. Αποδεικνύεται με διάφορα αποδεικτικά μέσα και κυρίως με εξέταση του DNA. Περιστατικά. 111/199

Δουλεία πραγματική
Πραγματική δουλεία. Αποσβένεται όχι μόνο όταν είναι αδύνατη η άσκησή της από πραγματικούς λόγους αλλά και όταν αυτή κατέστη περιττή ή μάταιη, διότι μετά τη σύσταση
της, το δεσπόζον εξυπηρετείται κατά τον ίδιο τρόπο και κατά το ίδιο μέτρο από άλλη οδό.
Οπότε παύει πλέον ο λόγος ύπαρξης της δουλείας, αφού δεν παρέχεται πλέον χρησιμότητα και δεν υπάρχει ανάγκη του δεσπόζοντος που έχει αποκτήσει πλέον αυτάρκεια.
Μερική ικανοποίηση. Διατηρείται ακέραιη λόγω του αδιαιρέτου της δουλείας. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της δουλείας όταν έχει διανοιγεί άλλη οδός. Ο κύριος της
δουλείας μπορεί να επιδιώξει δικαστικώς την αναγνώριση της καταχρηστικής άσκησης
της δουλείας από τον κύριο του δεσπόζοντος και να ζητήσει την απαγόρευση άσκησης
της δουλείας στο μέλλον. 841/174
Δουλεία πραγματική. Αν συμφωνηθεί να βαρύνει το δουλεύον πράγμα πέραν της ανάγκης του δεσπόζοντος, κατά το μέρος αυτό κατά το οποίο έγινε υπέρβαση της ανάγκης,
δεν υφίσταται πραγματική δουλεία, έστω και αν χωρήσει μεταγραφή του τίτλου. 1013/183

Δύτης
Ιχθυοτροφικές μονάδες. Ατύχημα σε δύτη. Ευθύνη των υπευθύνων. Λεπτομέρειες. Συνυπαιτιότητα δύτη (κατά 20%) για το θάνατο του. Αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Δικαιούχοι είναι και οι αγχιστείς πρώτου βαθμού (πεθερός, πεθερά, γαμβρός και νύφη) όχι
όμως ο επ’ αδελφή γαμβρός και τα ανίψια Καθορισμός αποζημίωσης. Κριτήρια για τον
καθορισμό του ύψους της. Περιστατικά. 680/100

Δωρεά
Εικονικότητα σύμβασης πώλησης που υποκρύπτει δωρεά. Στοιχεία που αποδεικνύουν την

717

εικονικότητα. Η καταβολή ή μη του τιμήματος δεν έχει έννομη σημασία για το κύρος της πώλησης. Η μη καταβολή του όμως μπορεί να θεωρηθεί ως τεκμήριο της εικονικότητας. 179/
Δωρεά εν ζωή και γονική παροχή. Πότε υπολογίζονται για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας. Δωρεά εν ζωή. Ανατρέπεται εφόσον η κληρονομιά που υπάρχει κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα. Γονική παροχή. Είναι δωρεά ως προς το ποσό που υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Σε μέμψη υπόκεινται μόνο οι δωρεές που σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1831.2 ΑΚ προστίθεται στην κληρονομιά όπως αυτό ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 1835 ΑΚ. Αν η γονική παροχή είναι μέσα στα όρια που επιβάλλουν οι περιστάσεις
δεν προσβάλλεται ως άστοργη έστω και αν θίγει την νόμιμη μοίρα. Περιστατικά. 78/234

Δωρεά εν ζωή κληρονομούμενου
Νόμιμη μοίρα. Δωρεά εν ζωή του κληρονομούμενου που υπολογίζεται στην κληρονομία.
Στην περίπτωση της γονικής παροχής, υπολογίζεται ως δωρεά μόνο ως προς το ποσό
που υπερβαίνει το μέτρο το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις. Όταν με αγωγή μέμψης
προσβάλλεται γονική παροχή που έγινε προς μεριδούχο, τότε πρέπει για το ορισμένο
της αγωγής, να εκτίθεται ποια είναι τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η γονική παροχή είναι δωρεά στο σύνολο της ή μερικώς, δηλαδή υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις που κρίνεται σε κάθε περίπτωση με ορισμένα κριτήρια (αριθμός τέκνων κλπ.). Περιστατικά. 10/231

Ε
Έγγραφα
Αποδεικτικά μέσα. Έγγραφα. Μη νόμιμη η κατ’ έφεση επίκληση εγγράφου όταν στις προτάσεις του Εφετείου περιέχεται γενική μόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα που είχε επικαλεσθεί και προσκομίσει ο διάδικος δίχως παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των πρωτόδικων προτάσεων, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου. Μη νόμιμη η επίκληση αποδεικτικών μέσων, με ενσωμάτωση των προτάσεων της πρωτόδικης δίκης στις προτάσεις της δευτεροβάθμιας. Περιστατικά. 88/282

Εγγυητική επιστολή
Πλειστηριασμός. Υποχρέωση του εργοδότη να καταθέσει σε μετρητά ή εγγυητική επιστολή ή τραπεζική επιταγή το 1/3 της τιμής της πρώτης προσφοράς. Υποχρέωση του
συμ/φου σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής. Αν δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα στις επόμενες πέντε ημέρες, ανατρέπεται η κατακύρωση και καλούνται οι επόμενοι πλειοδότες. Περιστατικά. 496/363

Εγγυοδοσία
Μίσθωση εμπορική. Εγγυοδοσία. Πότε επιστρέφεται. Πότε καθίσταται ληξιπρόθεσμη.
Υποχρεωτική αναφορά στην αγωγή του λόγου για τον οποίο συμφωνήθηκε και δόθηκε
η αιτία για την οποία υπάρχει υποχρέωση επιστροφής. 100/55
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Εγκυμοσύνη
Ανικανότητα εγκυμοσύνης της συζύγου. Ο γάμος λύεται λόγω ισχυρού κλονισμού αφού
δεν εξετάζεται η υπαιτιότητα για το λόγο αυτό. Κατάχρηση δικαιώματος που απορρίπτεται. Περιστατικά. 903/227

Εθνική Τράπεζα
Σύμβαση εργασίας. Βλαπτική μεταβολή των όρων της αορίστου διάρκειας συμβάσεως
εργασίας. Τέτοια αποτελεί και η ανάθεση στον ενάγοντα καθηκόντων υποδεέστερης ειδικότητας ή θέσης στην επιχείρηση που συνεπάγεται δυσμενείς υλικές ή ηθικές ως προς
το κύρος και την προσωπικότητα του συνέπειες. Δικαιώματα του εργαζομένου στην περίπτωση αυτή. Δικαίωμα του μισθωτού είναι και η απόκρουση της μεταβολής, δηλώνοντας στον εργοδότη ότι δεν αποδέχεται τη μεταβολή και ότι προσφέρεται να παρέχει την
εργασία όπως και πριν. Τότε ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος. Διευθυντικό δικαίωμα
του εργοδότη. Περιεχόμενο. Πότε είναι η άσκηση του καταχρηστική. Υπόθεση που αφορά υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας. Περιστατικά για την απόρριψη της αγωγής. 96/467

Εικονικότητα
Εικονικότητα σύμβασης πώλησης που υποκρύπτει δωρεά. Στοιχεία που αποδεικνύουν την
εικονικότητα. Η καταβολή ή μη του τιμήματος δεν έχει έννομη σημασία για το κύρος της πώλησης. Η μη καταβολή του όμως μπορεί να θεωρηθεί ως τεκμήριο της εικονικότητας. 179/15
Προσημείωση. Συναίνεση του οφειλέτη για εγγραφή της. Δεν αποκλείει την εικονικότητα της σύμβασης του δανείου. 960/145
Αγωγή για ακύρωση σύμβασης πώλησης ακινήτου λόγω πλάνης αλλιώς λόγω εικονικότητας, υπάγεται στο Πολ.Πρωτοδικείο γιατί τέτοιες αγωγές είναι ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης. 827/405

Ειρηνοδικείο
Ειρηνοδικείο. Υπάγονται οι διαφορές από τα άρθρα 1003, 1108 και 1113 ΑΚ στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου. Αν η αγωγή ασκηθεί ενώπιον του Μον.Πρ. και ασκηθεί έφεση, η
αναρμοδιότητα αυτή δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. 985/414

Εκκαθάριση εταιρείας
Εκούσια δικαιοδοσία. Ποιοί νομιμοποιούνται να ασκήσουν έφεση. Δεν απαιτείται ύπαρξη έννομου συμφέροντος για την άσκηση εφέσεως και είναι επιτρεπτή η άσκησή της και
στο διάδικο που νίκησε πρωτόδικα. Περιστατικά. 1011/417

Εκκαθαριστής εταιρίας
Εκκαθάριση εταιρείας. Αντικατάσταση του εκκαθαριστή. Προτεινόμενοι λόγοι. Περιστατικά. 1011/417
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Εκκρεμοδικία
Άσκηση αγωγής. Συνεπάγεται εκκρεμοδικία, η οποία παύει με την έκδοση οριστικής απόφασης με την οποία περατώνεται η δίκη. Δεν παύει όμως σε περίπτωση έκδοσης παραπεμπτικής λόγω αναρμοδιότητας απόφασης γιατί η διαφορά εξακολουθεί να είναι εκκρεμής. Περιστατικά. 43/41

Εκσκαπτικά μηχανήματα
Καταστροφή ελαιώνος με εκσκαπτικά μηχανήματα και μεταβολή του σε γκρεμό. Είναι
αδικοπραξία και οφείλεται αποζημίωση. Περιστατικά. 413/63
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών (αρθ. 681 ΚΠολΔικ). Προϋποθέσεις υπαγωγής της διαφοράς σε αυτή τη διαδικασία. Ατύχημα που προκλήθηκε από τη λειτουργία εκσκαπτικού μηχανήματος έργων κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών εκσκαφής. Δεν θεωρείται ότι συνέβη κατά τη χρήση του μηχανήματος
ως αυτοκινήτου, αλλά ως εργαλείου και για το λόγο αυτό δεν υπάγεται στην ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών, αλλά στην τακτική διαδικασία. Περιστατικά. 132/577

Ελάττωμα πράγματος
Μίσθωση. Ελάττωμα του πράγματος. Απαιτείται κατάσταση τέτοια που επηρεάζει την
προσφορότητα για την λειτουργική χρήση του μισθίου. Τέτοιο ελάττωμα είναι η έλλειψη
της απαιτούμενης για το μίσθιο ακίνητο από το διοικητικό δίκαιο άδειας λειτουργίας του
για τη συμφωνημένη χρήση. Τότε ο μισθωτής έχει δικαίωμα στη μη καταβολή ή μείωση
του μισθώματος. Πραγματικά περιστατικά. 804/394
(βλ. 707/09)

Ελάττωμα πραγματικό
Μίσθωση. Πραγματικό ελάττωμα του μισθίου. Τέτοιο είναι και η έλλειψη της απαιτούμενης κατά νόμο άδειας της αρμόδιας διοικητικής αρχής για τη δυνατότητα της λειτουργίας του μισθίου για τη χρήση που εκμισθώθηκε. Περιστατικά. 707/105
(βλ. και 804/09)

Ελεγκτικό Συνέδριο
Τα δικαστήρια (πολιτικά και διοικητικά) όταν δικάζουν αγωγές που στρέφονται κατά Ν.Π.Δ.Δ
και έχουν αξιώσεις που συνδέονται με δαπάνες του που υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να προσκομίζουν ορισμένες βεβαιώσεις που το περιεχόμενο τους εξαρτάται από το αν έχει αποφανθεί η όχι το Ε.Σ. (άρθρο 17 ν. 2145/1993).
Αλλιώς διατάσσεται η αναστολή της έκδοσης οριστικής αποφάσεως. Εξαιρέσεις. 684/380

Ελληνικό Δημόσιο
Δάσος και δασική έκταση. Έννοια. Τεκμήρια κυριότητας υπέρ του ελληνικού δημοσίου.
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Πότε υφίσταται το τεκμήριο αυτό. Έκτατη χρησικτησία του ιδιώτη σε ακίνητα του ελληνικού δημοσίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα δάση και δασικές εκτάσεις, κατά το
προηγούμενο του Α.Κ. δίκαιο. Προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η τριακονταετής νομή
πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915. Δασικός χαρακτήρας μιας έκτασης. Κριτήρια. Περιστατικά που αποδεικνύουν την έλλειψη κυριότητας του ιδιώτη σε δάσος και
δασική έκταση. 93/160
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προθεσμίες για άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής
μονάδας αποζημίωσης από το Εφετείο (10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Μον.Πρωτ και έξι μήνες από τη δημοσίευση της ίδιας απόφασης). Πρόκειται για
αποσβεστικές προθεσμίες και συνεπώς λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Ελληνικό δημόσιο. Ουδεμία προθεσμία τρέχει σε βάρος του κατά τις θερινές διακοπές (1/7 έως 15/9). Οι ιδιώτες διάδικοι που αντιδικούν με το δημόσιο, νόμιμα επικαλούνται την αναστολή της ίδιας προθεσμίας κατά τις δικαστικές διακοπές γιατί η σχετική
διάταξη για το δημόσιο μόνον (άρθρο 11 του Κωδ/Δ/τος της 26.6/10-7-1944) είναι αντισυνταγματική και αντίθετη προς Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα
ίδια ισχύουν και στους Δήμους και Κοινότητες. Περιστατικά. 142/526

Εμπορική αντιπροσωπεία
Εμπορικός αντιπρόσωπος. Λύση της συμβάσεως της εμπορικής αντιπροσωπείας. Ο
εμπορικός αντιπρόσωπος μετά τη λύση της συμβάσεως δικαιούται να λάβει αποζημίωση εφόσον κατά τη διάρκεια της έφερε νέους πελάτες ή προήγαγε σημαντικά τις υποθέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες και ο εντολέας διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς. Ύψος της αποζημίωσης. Περίπτωση
αντιπροσωπείας για ορισμένο χρόνο. Και πάλι δικαιούται να λάβει αποζημίωση ο εμπορικός αντιπρόσωπος εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις του νόμου (π.δ. 219/1991).
Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπρόσωπου κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Πότε δεν
οφείλεται αποζημίωση. Για τη σύσταση της σύμβασης δεν απαιτείται έγγραφος τύπος
και η σύμβαση μπορεί να αποδειχθεί με οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο και μάρτυρες και
δικαστικά τεκμήρια. Μοναδικός ή μη αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου δεν μπορεί
να εξετασθεί ως μάρτυρας ούτε σε ένορκη βεβαίωση. 121/423

Εμπορικός αντιπρόσωπος
Εμπορικός αντιπρόσωπος. Λύση της συμβάσεως της εμπορικής αντιπροσωπείας. Ο
εμπορικός αντιπρόσωπος μετά τη λύση της συμβάσεως δικαιούται να λάβει αποζημίωση εφόσον κατά τη διάρκεια της έφερε νέους πελάτες ή προήγαγε σημαντικά τις υποθέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες και ο εντολέας διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς. Ύψος της αποζημίωσης. Περίπτωση
αντιπροσωπείας για ορισμένο χρόνο. Και πάλι δικαιούται να λάβει αποζημίωση ο εμπορικός αντιπρόσωπος εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις του νόμου (π.δ. 219/1991).
Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπρόσωπου κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Πότε δεν
οφείλεται αποζημίωση. Για τη σύσταση της σύμβασης δεν απαιτείται έγγραφος τύπος
και η σύμβαση μπορεί να αποδειχθεί με οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο και μάρτυρες και
δικαστικά τεκμήρια. Μοναδικός ή μη αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου δεν μπορεί
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να εξετασθεί ως μάρτυρας ούτε σε ένορκη βεβαίωση. 121/423

Εναγωγή διαζευκτική ή επικουρική
Αν το δικόγραφο είναι ελλειπές ως προς τα στοιχεία της ενεργητικής ή παθητικής νομιμοποίησης, η αγωγή είναι αόριστη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ζήτημα αν, με
ποιόν αντίδικο και για ποιο θέμα θα γίνει δίκη, δεν επιτρέπεται να εξαρτηθεί από οποιαδήποτε αίρεση. Η άσκηση της αγωγής είναι συνεπώς ανεπίδεκτη αιρέσεως (219 παρ.1
ΚΠολΔ). Απαγορεύεται η διαζευκτική ή επικουρική εναγωγή γιατί το πρόσωπο του δικαιούχου εναγωγής και το πρόσωπο του υπόχρεου εναγομένου πρέπει να είναι ορισμένο
και θετικό και να συνάπτεται με τα πραγματικά περιστατικά που δικαιολογούν την ιδιότητα
αυτού ως ενάγοντος ή εναγομένου. Διαζευκτική εναγωγή. Έννοια. Περιστατικά. 251/317

Ένορκες βεβαιώσεις
Ένορκες βεβαιώσεις που λήφθηκαν χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Εκτιμούνται για την
συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αν δεν έχουν ληφθεί για να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο για την παρούσα δίκη. 960/145
Ένορκες βεβαιώσεις. Νόμιμα δίδεται η κλήση για την εξέταση μαρτύρων στον Ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφο όπως και η κλήση για τη συζήτηση της αγωγής στο δικηγόρο
που υπογράφει την αγωγή γιατί θεωρείται κατ’ αμάχητο τεκμήριο ότι είναι πληρεξούσιος του ενάγοντος. 89/159

Ένσταση συνυπαιτιότητας των γονέων σε ατύχημα ανηλίκου
Σωματική βλάβη ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του. Δεν
μπορεί να αντιταχθεί κατ’ αυτού ένσταση συνυπαιτιότητας του στην πρόκληση του τραυματισμού του, αφού αυτός είναι ακαταλόγιστος. Τέτοια ένσταση δεν επιτρέπεται να προβληθεί ούτε κατά των γονέων του, για την παραμέληση της δέουσας εποπτείας του ανηλίκου, όταν με την αγωγή ασκούνται αξιώσεις του ίδιου του ανηλίκου. Στην περίπτωση αυτή
ο αποζημιώσας τον ανήλικο έχει το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά των γονέων του.
Αν ασκούνται αξιώσεις των ίδιων των γονέων για τον τραυματισμό του ανηλίκου τέκνου
τους, π.χ. λόγω στέρησης υπηρεσιών ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης
τους σε περίπτωση θανάτου του, τότε επιτρέπεται η προβολή κατά των γονέων τόσο της
ένστασης συνυπαιτιότητας τους λόγω παραμέλησης της εποπτείας του ανηλίκου όσο και
της συνυπαιτιότητας του ίδιου του ανηλίκου. Δυνατότητα μείωσης του ποσού της αποζημίωσης που οφείλεται στον ανήλικο για λόγους επιεικείας. Προϋποθέσεις προβολής της σχετικής ένστασης από τον εναγόμενο και απόρριψη αυτής κατ’ ουσίαν. Περιστατικά. 133/579

Εντολή
Εντολή. Υποχρέωση του εντολοδόχου να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε για
την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεση της. Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε
αντικείμενο, υλικό ή άυλο. Για την άσκηση χωρεί ακόμα και διεκδικητική αγωγή. 969/147
Διαχειριστής του κοινού. Αν δεν καταβάλλεται αμοιβή η σχέση μεταξύ διαχειριστή και κοι-
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νωνών είναι σχέση εντολής. 37/271

Εξάλειψη κατάσχεσης
Κατάσχεση. Εξάλειψη από τα βιβλία κατασχέσεων γίνεται είτε με ανακοπή του καθ’ ού
η εκτέλεση κατά το άρθρο 933 παρ.1 ΚΠολΔ λόγω δικονομικής ακυρότητας είτε με ανατροπή της κατά το άρθρο 1019 παρ.1 ΚΠολΔ εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός
μέσα σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Αρμόδιο το Ειρηνοδικείο ή αρμόδιο
το δικαστήριο του άρθρου 931 παρ.1ΚΠολΔ με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.
Εξόφληση απαιτήσεων εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η κατάσχεση και των αναγγελθεισών δανειστών καθώς και των εξόδων έχει ως συνέπεια της άρση της κατάσχεσης.
Τότε η ματαίωση του πλειστηριασμού πρέπει να προκύπτει από έκθεση του υπαλλήλου
επί του πλειστηριασμού ώστε να καθίσταται εφικτή η εξάλειψη της κατάσχεσης από το
βιβλίο κατασχέσεων. Περιστατικά. 106/286

Έξοδα κηδείας
Έξοδα κηδείας. Ποιός τελικά είναι ο δικαιούχος. Στοιχεία σχετικής αγωγής. 446/68
Έξοδα κηδείας. Τα περιλαμβάνουν. 805/

Εξώδικη λύση διαφοράς
Απόπειρα εξώδικης λύσης της διαφοράς (214 Α ΚΠολΔ). Απαράδεκτη η συζήτηση λόγω
παράλειψης της. Μπορεί να προταθεί και λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως μόνο
κατά την πρώτη συζήτηση της διαφοράς στον πρώτο βαθμό. 719/111

Επίδοση στο δημόσιο
Επίδοση στο δημόσιο. Γίνεται τόσο στο αρμόδιο όργανο όσο και στον Υπουργό Οικονομικών με ποινή απαραδέκτου στις δίκες του ΚΕΔΕ, ακυρότητας δε στις λοιπές δίκες,
που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. 373/335

Επαναλαμβανόμενη συζήτηση
Αδυναμία έκδοσης απόφασης μετά τη συζήτηση. Ορίζεται νέα διαδικασία μετά την κλήτευση είτε από διάδικο είτε από τη γραμματεία του δικαστηρίου (307ΚΠολΔ). Η επαναλαμβανόμενη συζήτηση δεν είναι νέα αλλά συνέχεια της προηγούμενης. Άρα δεν απαιτείται κατάθεση νέων προτάσεων, η παράσταση του διάδικου δεν είναι απαραίτητη και
δικάζεται αντιμολία. Περιστατικά. 463/358

Επαναφορά πραγμάτων
Οι προθεσμίες των άρθρων 934 και 972 ΚΠολΔ έχουν δικονομικές συνέπειες και συνεπώς υπάγονται και στη ρύθμιση της επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση (152 ΚΠολΔ). 710/384
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Αναγκαστική εκτέλεση. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Πότε και σε ποιους κοινοποιείται.
Με ποινή ακυρότητας σε περίπτωση μη κοινοποίησης και χωρίς βλάβη. Η παράλειψη
μπορεί να προβληθεί μέσα σε 90 ημέρες από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης (934 παρ.1περ.γΚΠολΔ) από όποιον έχει έννομο συμφέρον με ανακοπή. Οι προθεσμίες των άρθρων 943 και 972 ΚΠολΔ είναι δικονομικές και συνεπώς υπάγονται και σε
ρύθμιση της επαναφοράς των πραγμάτων την πρότερη κατάσταση (152ΚΠολΔ) Ανώνυμες εταιρίες. Αποτελέσματα συγχώνευσης ή απορρόφησης μεταξύ τους. Δεν επέρχεται διακοπή της δίκης ούτε απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διατύπωση για τη συνέχιση δήλωση επαναλήψεως. Περιστατικά. 750/389

Ε.Π.Ε.
Ε.Π.Ε. Δικαίωμα κάθε εταίρου να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων κατά το πρώτο δεκαήμερο από τη λήξη καθενός ημερολογιακού τριμήνου και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας
και να λαμβάνει αντίγραφα με δικές του δαπάνες. Ο έλεγχος μπορεί να αφορά όχι μόνο
το τρίμηνο αλλά και απεριόριστο χρονικό διάστημα. Ο εταίρος μπορεί να λάβει και φωτοαντίγραφα. Αν η εταιρεία αντιδρά, χωρούν ασφαλιστικά μέτρα. Μη άσκηση της αγωγής μετά από προθεσμία των 30ημερών κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
(693ΚΠολΔ). Προβλήματα και ενστάσεις. Περιστατικά. 473/438
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο και καθορισμό της αξίας της εταιρικής του μερίδας. Αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο
που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.ΚΠολΔ. Κατά της αποφάσεως χωρεί έφεση (εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της απόφασης). Λεπτομέρειες για την
έξοδο του εταίρου από την εταιρία. Έννοια σπουδαίου λόγου. Κριτήρια για τον καθορισμό της αποζημίωσης του εξερχομένου. Περιστατικά. 764/452

Επιβουλή της ζωής
Γάμος. Ισχυρός κλονισμός του γάμου. Τα γεγονότα που μπορούν να συνιστούν το κλονιστικό γεγονός του γάμου πρέπει να συνδέονται με το πρόσωπο του εναγομένου ή και
των δύο συζύγων. Αν αφορά μόνο το πρόσωπο του ενάγοντος δεν γεννιέται λόγος διαζυγίου. Υπαίτια γεγονότα: μοιχεία, διγαμία, εγκατάλειψη, επιβουλή της ζωής. Τέτοιες
πράξεις αλλά μη καταλογιστές είναι η μέθη όπως και όλες οι πράξεις που δεν συνδέονται καθόλου με υπαιτιότητα π.χ. ψυχικές παθήσεις, επικίνδυνες ή αποκρουστικές αρρώστιες, ανικανότητα στις γενετήσιες σχέσεις. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση ένστασης του άρθρου 281 ΑΚ. Ανικανότητα εγκυμοσύνης της συζύγου. Ο γάμος λύεται λόγω
ισχυρού κλονισμού αφού δεν εξετάζεται η υπαιτιότητα για το λόγο αυτό. Κατάχρηση δικαιώματος που απορρίπτεται. Περιστατικά. 903/227

Επικουρικότητα
Αν ο ενάγων δεν καθορίσει σειρά επικουρικότητας, το δικαστήριο μπορεί να αρχίσει την
έρευνα από οποιαδήποτε βάση θέλει. 257/427
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Επικουρικό Κεφάλαιο
Η κύρια παρέμβαση του Ι.Κ.Α. απορρίπτεται, διότι η υποκατάσταση αυτού στις ασφαλιστικές παροχές που χορήγησε στον ασφαλισμένο του, δεν χωρεί κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου. Αυτό ισχύει ακόμα και αν είχε εναχθεί αρχικά ο ασφαλιστής του οποίου
μεταγενέστερα ανακλήθηκε η άδεια και στη θέση του υπεισήλθε το Ε.Κ. Σημείωση: βλ.
και την ΕΠ 317/2009. 171/587
Επικουρικό κεφάλαιο. Οι περιπτώσεις του καθορίζονται περιοριστικά (άρθρα 16-19 της
κωδικοποίησης με το π.δ. 237/1986). Περίπτωση που ο υπαίτιος του ατυχήματος είναι
άγνωστος. Στοιχεία σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. Μέλλουσα ζημία από διαφυγόν κέρδος. Δεν απαιτείται βεβαιότητα αλλά αρκεί πιθανότητα κατά τη συνηθισμένη
πορεία των πραγμάτων. 429/597
Επικουρικό κεφάλαιο. Προϋποθέσεις προς καταβολή αποζημίωσης. Παθητική νομιμοποίηση. Πρέπει να αναφέρονται στην αγωγή τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία
προκύπτει ότι ο ενάγων, καίτοι κατέβαλε τη συνήθη επιμέλεια των συναλλαγών, εντούτοις δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας κανενός από τα άνω ευθυνόμενα
πρόσωπα. Αν δεν αποδεχθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι ο ενάγων κατέβαλε την
αναφερόμενη στην αγωγή, κατά τρόπο πλήρως ορισμένο, συνηθισμένη στις συναλλαγές επιμέλεια, η αγωγή είναι απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη. Περιστατικά. 498/600

Επιστολή ασφαλιστή
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Η ακύρωση ή λήξη ή αναστολή της μπορεί να αντιταχθεί κατά του τρίτου που ζημιώθηκε μόνο αφού το ατύχημα συνέβη μετά πάροδο 16
ημερών από την εκ μέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση της ακύρωσης ή λήξης ή αναστολής. Πρέπει η γνωστοποίηση να γίνεται στην κατοικία ή διαμονή του ασφαλισμένου
με επιστολή του ασφαλιστή (συστημένη ή επί αποδείξει) που να έχει παραληφθεί από
τον αντισυμβαλλόμενο-ασφαλισμένο. Επί συστημένης επιστολής δεν αρκεί η εγχείρηση
από τον ταχυδρόμο της γραπτής ειδοποίησης στον παραλήπτη ή στη ρίψη του ειδοποιητηρίου ή της επιστολής στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη αλλά απαιτείται η παραλαβή να γίνει αυτοπροσώπως από τον παραλήπτη, οπότε εξασφαλίζεται η δυνατότητα
γνώσεως του περιεχομένου εκ μέρους του. Μπορεί η επίδοση να γίνει και με δικαστικό
επιμελητή αυτοπροσώπως στον ασφαλισμένο. Περιστατικά. 382/593

Επιστολή συστημένη του ασφαλιστή
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Η ακύρωση ή λήξη ή αναστολή της μπορεί να αντιταχθεί κατά του τρίτου που ζημιώθηκε μόνο αφού το ατύχημα συνέβη μετά πάροδο 16
ημερών από την εκ μέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση της ακύρωσης ή λήξης ή αναστολής. Πρέπει η γνωστοποίηση να γίνεται στην κατοικία ή διαμονή του ασφαλισμένου
με επιστολή του ασφαλιστή (συστημένη ή επί αποδείξει) που να έχει παραληφθεί από
τον αντισυμβαλλόμενο-ασφαλισμένο. Επί συστημένης επιστολής δεν αρκεί η εγχείρηση
από τον ταχυδρόμο της γραπτής ειδοποίησης στον παραλήπτη ή στη ρίψη του ειδοποιητηρίου ή της επιστολής στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη αλλά απαιτείται η παραλαβή να γίνει αυτοπροσώπως από τον παραλήπτη, οπότε εξασφαλίζεται η δυνατότητα
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γνώσεως του περιεχομένου εκ μέρους του. Μπορεί η επίδοση να γίνει και με δικαστικό
επιμελητή αυτοπροσώπως στον ασφαλισμένο. Περιστατικά. 382/593

Επίσχεση
Δικαίωμα επίσχεσης. Προϋποθέσεις για την άσκηση του. Περιστατικά. 43/41
Δικαίωμα επίσχεσης για δαπάνες επί του πράγματος. Περιστατικά. 657/93

Επιταγή ακάλυπτη
Επιταγή ακάλυπτη. Στοιχεία αγωγής με βάση την αδικοπραξία, για να είναι ορισμένη.
Προσωπική κράτηση από αδικοπραξία. Στοιχεία. Αρχή αναλογικότητας. Τόκοι. Αν η αγωγή στηρίζεται στην απλήρωτη επιταγή, αρχίζουν από την επόμενη της εμφάνισης και
μη πληρωμής. Αν η αγωγή στηρίζεται στην αδικοπραξία, τότε αρχίζουν από την επίδοση της αγωγής. 485/440

Επιταγή Τραπεζική
Πλειστηριασμός. Υποχρέωση του εργοδότη να καταθέσει σε μετρητά ή εγγυητική επιστολή ή τραπεζική επιταγή το 1/3 της τιμής της πρώτης προσφοράς. Υποχρέωση του
συμ/φου σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής. Αν δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα στις επόμενες πέντε ημέρες, ανατρέπεται η κατακύρωση και καλούνται οι επόμενοι πλειοδότες. Περιστατικά. 496/363
Αξιόγραφα. Απαραίτητο στοιχείο για το κύρος εγγράφου ως αξιογράφου είναι η ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη του στις τραπεζικές επιταγές και συναλλαγματικές. Τραπεζική επιταγή και συναλλαγματική που δεν φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη τoυς
είναι άκυρες. Όχι δυνατότητα κήρυξής τους ανίσχυρες ως αξιόγραφα αφού στερούνται
οποιουδήποτε κύρους. Διαφορετικές οι «λευκές» επιταγές και συναλλαγματικές που
με συμφωνία με τον εκδότη επιτρέπεται να συμπληρωθούν εκ των υστέρων. 169/426
Επιχείρηση
Αγωγή για μισθούς. Στοιχεία της για να είναι ορισμένη. Μεταβίβαση επιχειρήσεως. Έννοια και συνέπειες για τον εργαζόμενο. Ευθύνη παλαιού και νέου εργοδότη. Διακρίσεις.
Περιστατικά. 698/382

Επτάνησος πολιτεία
Επτάνησος πολιτεία (νησιά του Ιονίου). Ίσχυε άλλο καθεστώς για τα δάση. Δημόσια δάση
ως περιουσία του Κράτους δεν υπήρχαν αλλά μόνο περιουσία κάθε μίας νήσου που ανήκε στην τοπική κυβέρνηση. Το ελληνικό κράτος δεν απέκτησε ιδιοκτησία στα δάση στην
Επτάνησο. Τί στοιχεία απαιτούνται για να αποκτήσει το ελληνικό δημόσιο κυριότητα στα
δάση της Επτανήσου. Αδέσποτα ακίνητα. Έννοια. Τρόπος κτήσεως κυριότητας από το
δημόσιο. Περιστατικά. 541/166
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Εργάσιμη ημέρα και αργία
«Εργάσιμη ημέρα» και «ημέρα αργίας». Το Σάββατο δεν είναι εργάσιμη ημέρα ούτε αργία. Άρα όταν ο νόμος τάσσει προθεσμία για την επιχείρηση ορισμένης διαδικαστικής
πράξεως που αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες, δεν πρέπει να προσμετράται το Σάββατο (όπως και η Κυριακή), αφού κατά το Σάββατο δεν είναι δυνατή η επιχείρηση πράξεων για τις οποίες τάσσεται προθεσμία. 27/269

Εργάτης
Σύμβαση εργασίας. Μισθωτός. Κριτήριο της διάκρισης μεταξύ υπαλλήλου και εργάτη είναι
η παρεχομένη από αυτόν, κατά κύριο χαρακτήρα, εργασία πνευματική ή σωματική. Λαμβάνεται υπόψη η κύρια απασχόληση τους ενώ η ευκαιριακή και κατ’ εναλλαγή με άλλους
εργαζόμενους απασχόληση του και σε άλλη απασχόληση δεν αρκεί για να του προσδώσει την ιδιότητα του υπαλλήλου. Διαφορετική αποζημίωση στους απολυμένους εργάτες
και υπαλλήλους. Δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία γιατί πρόκειται για ρύθμιση διαφορετικών καταστάσεων. Περιστατικά. 168/472

Εργατικό ατύχημα
Αδικοπραξία. Αποζημίωση του άρθρου 931ΑΚ για αναπηρία ή παραμόρφωση. Θεμελιώνεται αυτοτελής αξίωση για αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον του παθόντος. Επιδρά δε στο
μέλλον του παθόντος αν δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς με τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 929 και 932 ΑΚ. Η αυτοτελής αξίωση αφορά στον καθορισμό και μόνον αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία και μάλιστα μελλοντική και όχι για
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που αποκαθίσταται κατά το άρθρο 932 ΑΚ η
οποία δεν μπορεί να βρεί έρεισμα και στη διάταξη του άρθρου 931.ΑΚ. Παθών εργαζόμενος και ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Δεν νομιμοποιείται παθητικά να αξιώσει από τον εργοδότη
και αυτοτελή αποζημίωση κατά το άρθρο 931ΑΚ λόγω του περιουσιακού χαρακτήρα της. Η
απαλλαγή του εργοδότη υπάρχει έστω και αν ο εργοδότης δεν έχει καταβάλει οφειλόμενες
εισφορές στο ΙΚΑ. Αρκεί αυτός να είναι ασφαλιστέος σ’αυτό και χωρίς να απαιτείται να τις έχει
λάβει. Οικοδομικές εργασίες και εργατικό ατύχημα. Π.Δ. 778/1980 περί μέτρων ασφαλείας
κ.λ.π. Υπεύθυνος για τα εργατικά ατυχήματα είναι ο κύριος του έργου, ο εργολάβος αλλά και
ο υπεργολάβος για την κατασκευή τμημάτων ή ορισμένων εργασιών του όλου έργου. Εργολάβος και υπεργολάβος και επιβλέπων μηχανικός. Ευθύνες για ατυχήματα από το ρεύμα της
ΔΕΗ. Εργατικό ατύχημα. Λαμβάνεται υπόψη το συντρέχον πταίσμα του παθόντος. 151/57
Εργατικό ατύχημα. Ο παθών από ατύχημα που έγινε έπειτα από βίαιο συμβάν κατά την
εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Δηλαδή αν έπαθε σε τόπο που βρίσκεται μέσα σε ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, τότε θεωρείται αυτοδικαίως ασφαλισμένος σ’ αυτό (ήδη η ασφάλιση του ΙΚΑ επεκτάθηκε σε όλη
τη χώρα με το άρθρο 3 του ν.1305/1982). Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται ο εργοδότης της υποχρέωσης για αποζημίωση του ν.551/1914 αλλά και το κοινού δίκαιο ευθύνης εκτός αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν. Η
απαλλαγή καλύπτει και την περίπτωση της ειδικής αμέλειας, διατηρεί όμως ο παθών για
διεκδίκηση της αποζημίωσης για ηθική βλάβη (ή ψυχική οδύνη). Για τη διεκδίκηση της
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αποζημίωσης αυτής αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτών. Συντρέχον πταίσμα του παθόντος. Λαμβάνεται υπόψη για τον
καθορισμό της αποζημίωσης για ηθική βλάβη. Ο τρίτος που ζημιώθηκε από τον ασφαλισμένο δεν μπορεί να στραφεί κατά της ασφαλιστικής εταιρείας (εξαίρεση για την ασφάλιση των αυτοκινήτων). Ζημία που προέρχεται από μηχάνημα εκχύσεως ετοίμου σκυροδέματος από αυτοκίνητο που είναι διασκευασμένο κατάλληλα. Δεν υπάγεται στην έννοια
του αυτοκινήτου. Αγωγή κατά νομικού προσώπου για ατύχημα. Απαραίτητα πρέπει να
αναφέρεται και το καταστατικό όργανο του οποίου η πράξη κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του προκάλεσε το ατύχημα. Αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη. Χειριστής μηχανήματος χωρίς την νόμιμη άδεια της αρμόδιας αρχής. Συνέπειες. Περιστατικά. 94/463

Εργοδότης
Σύμβαση έργου. Υποχρεώσεις εργολάβου και εργοδότη. Δικαιώματα εργολάβου. Ελλείψεις του έργου (ουσιώδη και επουσιώδη ελαττώματα και έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων). Και αν ακόμα το έργο είναι άχρηστο, ο εργοδότης δεν έχει την ένσταση της μη
εκπληρώσεως ή της μη προσηκούσης εκτελέσεως της συμβάσεως, σε αγωγή του εργολάβου για την αμοιβή του, αλλά μόνο αξίωση της μείωσης της αμοιβής, αναστροφής
ή καταβολής αποζημίωσης (άρθρα 688 έως 690 ΑΚ). Μόνο αν το εκτελεσθέν έργο είναι
εντελώς διαφορετικό από το συμφωνηθέν, δικαιούται ο εργοδότης να αρνηθεί την καταβολή της αμοιβής. Κακής ποιότητας ύλη που χορηγήθηκε από τον εργοδότη. Ο εργολάβος απαλλάσσεται της ευθύνης προς αποζημίωση εφόσον έγκαιρα επεσήμανε προς
τον εργοδότη τον βέβαιο ή πιθανό κίνδυνο εμφάνισης ελαττωμάτων από τη χρήση της
κακής ποιότητας υλικού (ή του γηπέδου). 608/86

Εργολαβία δίκης
Δικηγόροι. Αμοιβή συμφωνηθείσα για το δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό υπόθεσης. Δεν είναι υπό αίρεση. Στοιχεία της αγωγής του δικηγόρου για διεκδίκηση της αμοιβής για να είναι ορισμένη. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή. Αυτό το στοιχείο απαιτείται μόνο για την εργολαβία της δίκης Υπόχρεος προς καταβολή της αμοιβής είναι εκείνος που έδωσε την εντολή και όχι ο κύριος της
υπόθεσης. Διοικητικά δικαστήρια. Σχετικές αμοιβές του δικηγόρου. Περιστατικά. 705/651

Εργολάβος
Σύμβαση έργου. Υποχρεώσεις εργολάβου και εργοδότη. Δικαιώματα εργολάβου. Ελλείψεις του έργου (ουσιώδη και επουσιώδη ελαττώματα και έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων).Και αν ακόμα το έργο είναι άχρηστο, ο εργοδότης δεν έχει την ένσταση της μη
εκπληρώσεως ή της μη προσηκούσης εκτελέσεως της συμβάσεως, σε αγωγή του εργολάβου για την αμοιβή του, αλλά μόνο αξίωση της μείωσης της αμοιβής, αναστροφής
ή καταβολής αποζημίωσης (άρθρα 688 έως 690 ΑΚ). Μόνο αν το εκτελεσθέν έργο είναι
εντελώς διαφορετικό από το συμφωνηθέν, δικαιούται ο εργοδότης να αρνηθεί την καταβολή της αμοιβής. Κακής ποιότητας ύλη που χορηγήθηκε από τον εργοδότη. Ο εργολάβος απαλλάσσεται της ευθύνης προς αποζημίωση εφόσον έγκαιρα επεσήμανε προς
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τον εργοδότη τον βέβαιο ή πιθανό κίνδυνο εμφάνισης ελαττωμάτων από τη χρήση της
κακής ποιότητας υλικού (ή του γηπέδου). 608/86

Εταιρία αφανής
Αφανής εταιρία. Εφαρμόζονται οι περί των εταιριών διατάξεις του ΑΚ δηλαδή τα άρθρα
741 επ. στο μέτρο που δεν αντίκεινται στον ιδιάζοντα χαρακτήρα της. Ό,τι αποκτήσει ο διαχειριστής υποχρεούται να το καταστήσει κοινό όλων των λοιπών εταίρων κατά το λόγο
της εταιρικής μερίδας του καθενός. Κέρδη. Ότι απομείνει μετά την αφαίρεση των εξόδων.
Στην αγωγή περί διανομής των κερδών απαραίτητο στοιχείο είναι ο ακριβής προσδιορισμός τους. Τα έξοδα είναι αρνητικός ισχυρισμός και όχι στοιχείο της αγωγής. Η διανομή
των κερδών δεν προϋποθέτει αναγκαίως εκκαθάριση. Στην αφανή εταιρία, εκκαθάριση με
την έννοια του άρθρου 777 ΑΚ δεν νοείται. Αγωγή αφανούς εταίρου προς απόδοση της
μερίδας που ανήκει σ’αυτόν από τα εταιρικά κέρδη, καθώς και τις εισφορές του. Εισφορά
του αφανούς εταίρου σε χρήμα. Λύση της εταιρίας. Διεκδίκηση των χρημάτων ή των εταιρικών πραγμάτων που αγοράσθηκαν με την εισφορά χρημάτων. Αποτελούν στοιχεία προς
διανομή του ενεργητικού της εταιρίας. Λεπτομέρειες. Αόριστη σχετική αγωγή. 434/436

Εταιρία εμπορίας υγρών καυσίμων
Σύμβαση μίσθωσης μεταξύ εταιρείας εμπορίας υγρών καυσίμων και ιδιοκτήτη ακινήτου. Ο
ιδιοκτήτης-πρατηριούχος αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την επωνυμία, τα διακριτικά
γνωρίσματα, τα σήματα και την τεχνογνωσία της εταιρείας υγρών καυσίμων υποχρεούμενος
από την πλευρά του να διαθέτει (να αγοράζει και μεταπωλεί) αποκλειστικά τα προϊόντα της
από συγκεκριμένο χώρο (πρατήριο), η χρήση του οποίου παραχωρείται σ’αυτόν από την
εταιρεία, είτε με σύμβαση μίσθωσης όταν το ακίνητο και οι εγκαταστάσεις ανήκουν σ’αυτήν
είτε με σύμβαση υπομισθώσεως, όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει το μισθωτικό δικαίωμα με
εξουσία υπομίσθωσης. Η σύμβαση αυτή σε ότι αφορά την αυτοτελή μίσθωση καλύπτεται
από το άρθρο 3 του π.δ.34/1995. Λεπτομέρειες λύσεως της συμβάσεως. Περιστατικά. 43/41

Εταιρία με νομική προσωπικότητα
Εταιρείες με νομική προσωπικότητα. Σ’ αυτές ανήκει η εταιρική περιουσία και όχι στους
εταίρους. Συνεπώς μόνη η εταιρεία νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά να μετέχει
στις σχετικές δίκες. Η εις ολόκληρον ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων (άρθρο 22ΕμπΝ)
ανάγεται μόνο στην παθητική και όχι στην ενεργητική νομιμοποίηση. Σε περίπτωση αδικοπραξίας δικαιούχος της αποζημίωσης (914 και 932 ΑΚ) είναι μόνο η εταιρεία γιατί
αυτή μόνο ζημιώθηκε και όχι οι εταίροι που ζημιώθηκαν έμμεσα. Περιστατικά. 397/431

Εταιρική περιουσία
Εταιρείες με νομική προσωπικότητα. Σ’ αυτές ανήκει η εταιρική περιουσία και όχι στους
εταίρους. Συνεπώς μόνη η εταιρεία νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά να μετέχει
στις σχετικές δίκες. Η εις ολόκληρον ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων (άρθρο 22ΕμπΝ)
ανάγεται μόνο στην παθητική και όχι στην ενεργητική νομιμοποίηση. Σε περίπτωση αδι-
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κοπραξίας δικαιούχος της αποζημίωσης (914 και 932 ΑΚ) είναι μόνο η εταιρεία γιατί
αυτή μόνο ζημιώθηκε και όχι οι εταίροι που ζημιώθηκαν έμμεσα. Περιστατικά. 397/431

Ευθύνη για ζώα - Κατοικίδια
Ζώα. Ζημία από αυτά σε βάρος τρίτου. Αντικειμενική ευθύνη και νόθος αντικειμενική ευθύνη του κατόχου(στα κατοικίδια). Κατοικίδια είναι και τα πρόβατα. Κάτοχος των ζώων.
Έννοια. Περιστατικά. 878/139
Μεταβίβαση επιχειρήσεως. Έννοια και συνέπειες για τον εργαζόμενο. Ευθύνη παλαιού
και νέου εργοδότη. Διακρίσεις. Περιστατικά. 698/382

Έφεση
Έφεση. Αν ασκηθεί κατά του νόμιμου εκπροσώπου του ανηλίκου μετά την ενηλικίωση
του, απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη. Περιστατικά. 107/197
Tέκνα. Διεθνής απαγωγή παιδιών. Σύμβαση της από 25/10/1980 της Χάγης «για τα αστικά
θέματα της διεθνούς απαγωγής τέκνων». Η σχετική διαφορά εκδικάζεται κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων και η απόφαση προσβάλλεται με έφεση. Περιστατικά. 268/202
Έφεση. Προθεσμία. Η έφεση κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά την ειδική διαδικασία των
άρθρων 666 επ, και αφορούν αποζημιώσεις περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης που προκλήθηκαν δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ασκείται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την επίδοση της απόφασης, αν ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα. 136/292
Έφεση. Προθεσμία. Άσκηση έφεσης μετά την πάροδο της προθεσμίας 3 ετών από την δημοσίευση της απόφασης. Αίτηση της εκκαλούσας για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση σύμφωνα με τα άρθρα 152 έως 158 του ΚΠολΔ με τον ισχυρισμό ότι
απώλεσε την προθεσμία άσκησης της έφεσης από δόλο του αντιδίκου. Επίκληση προφορικής συμφωνίας για παραίτηση εκατέρωθεν από το δικαίωμα για άσκηση έφεσης. Απορρίπτει την ως άνω αίτηση διότι δεν αποδείχθηκε δόλια συμπεριφορά του αντιδίκου. 141/292
Έφεση. Ερήμην πρωτόδικη απόφαση. Εξαφανίζεται η απόφαση μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους εφόσον αυτή (η έφεση) είναι παραδεκτή και εμπρόθεσμη. Έφεση κατά απόφασης που εκδόθηκε κατ’ αντιμωλία. Εξαφανίζεται αν υπάρχει κάποιος λόγος βάσιμης κατ’ ουσίαν. Περιστατικά. 150/293
Έφεση. Θάνατος του νικήσαντα διαδίκου η έφεση. Εναντίον ποιών απευθύνεται. Προϋποθέσεις. Πρόσθετοι λόγοι. Κοινοποίηση του δικογράφου τους στον εφεσίβλητο 30 μέρες πριν από την ημέρα συζήτησης της έφεσης. Ποια είναι η ΄΄ημέρα συζήτησης΄΄ της
έφεσης. Καθ’ύλην αρμοδιότητα σε δίκη διανομής. Εγγραφή αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων. Όχι νέα εγγραφή μετά τη ματαίωση συζήτησης της αγωγής. 178/310
Δίκη διανομής. Διπλός χαρακτήρας της. Αναγκαστική ομοδικία στη δίκη διανομής και
έφεση. Η έφεση απευθύνεται όχι μόνο κατά των αναγκαίων ομοδίκων-αντιδίκων του εκκαλούντος αλλά, με ποινή απαραδέκτου, κατά του αναγκαίου ομοδίκου-συνεναγομένου
στην πρωτόδικη δίκη. Όχι δεύτερη έφεση από τον ίδιο διάδικο κατά της ίδιας απόφασης
ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο, εκτός αν η πρώτη απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. Αγωγή διανομής. Άσκηση πρώτης έφεσης κατά των αντιδίκων του εκκαλούντος μόνο. Δεύτερη έφεση μόνο κατά του ομοδίκου. Απορρίπτονται αμφότερες. Περιστατικά. 188/315
Έφεση από διάδικο που πρωτόδικα δικάστηκε ερήμην. Οι προτάσεις του πρέπει να κα-
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τατεθούν στο εφετείο προ είκοσι ημερών, αλλιώς δικάζεται ερήμην και απορρίπτεται η
έφεση του. Περιστατικά. 396/339
Δήλωση ότι δεν θα παραστούν οι πληρεξούσιοι κατά τη συζήτηση της έφεσης (242 παρ.2 ΚΠολΔ).
Πρωτόδικη συζήτηση ερήμην ενός διαδίκου. Κοινή δήλωση των πληρεξουσίων ότι δεν θα παραστούν επικαλούμενοι τη διάταξη του άρθρου 242 παρ.2ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι επιτρεπτή η με κοινή δήλωση συζήτηση της υποθέσεως. Η απαγόρευση της παράστασης
με δήλωση ισχύει όχι μόνο για το διάδικο που δικάστηκε στον πρώτο βαθμό σαν να ήταν παρών
αλλά και για τον αντίδικο του που κανονικά είχε παραστεί στον πρώτο βαθμό. 441/347
Έφεση από το διάδικο που νικήθηκε πρωτόδικα. Αν είχε ασκηθεί πρόσθετη παρέμβαση
πρωτόδικα υπέρ του νικήσαντος διαδίκου δεν απαιτείται και η έφεση να στρέφεται και
κατά του παρεμβάντος πρωτοδίκως. Όμως η έφεση που ασκείται και κατ΄αυτού θα θεωρηθεί ως κλήση προς συζήτηση αφού με ποινή του απαραδέκτου πρέπει να καλείται
ο παρεμβάς πρωτόδικα στην κατ’ έφεση δίκη(82 εδ.β ΚΠολΔ). 461/354
Δικόγραφο αγωγής. Ο ενάγων επιτρεπτά μπορεί να διευκρινίσει, συμπληρώσει και διορθώσει με τις προτάσεις του κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο πρωτόδικο
δικαστήριο (224 ΚΠολΔ). Στη δευτεροβάθμια δίκη όμως δεν εφαρμόζεται το άρθρο 224
ΚΠολΔ και οι λόγοι της έφεσης δεν μπορούν συμπληρωθούν με τις προτάσεις. 502/365
Έφεση. Ο εφεσίβλητος μπορεί να προτείνει ισχυρισμούς που δεν είχε προτείνει πρωτόδικα εφόσον αυτοί συντελούν σε υπεράσπιση κατά της έφεσης. Όμως ισχυρισμοί που
αναφέρονται σε κεφάλαια, τα οποία δεν προσβάλλονται με την έφεση, είναι απαράδεκτοι
γιατί είναι άσχετοι προς το αντικείμενο της δευτεροβάθμιας δίκης. Περιστατικά. 509/366
Έφεση κατά αποφάσεως που είναι κατά ένα μέρος οριστική. Δεν επιτρέπεται άσκηση εφέσεως ούτε κατά των οριστικών διατάξεων πριν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη. Έννοια της οριστικής αποφάσεως. Σε αντικειμενική σώρευση αιτήσεων παροχής έννομης
προστασίας του ίδιου ενάγοντος κατά του ιδίου εναγομένου σε ένα δικόγραφο, η απόφαση που περατώνει τη δίκη ως προς μια αίτηση, χωρίς να αποφαίνεται οριστικώς ως προς
την άλλη, δεν υπόκειται σε προσβολή με έφεση ιδίως όταν οι υποβληθείσες αξιώσεις τελούν μεταξύ τους σε σχέση εξαρτήσεως, ήτοι η μία είναι παρεπόμενη της άλλης. Απόφαση που αναγνωρίζει το κληρονομικό δικαίωμα των εναγόντων αλλά διατάσσει πραγματογνωμοσύνη για το αίτημα της διανομής, δεν προσβάλλεται με έφεση. Περιστατικά. 756/393
Έφεση. Μισθωτικές διαφορές. Η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως στις διαφορές αυτές
από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α(Δήμος) είναι 30 ημερών και αναστέλλεται κατά τις δικαστικές
διακοπές(1 Ιουλίου-15 Σεπτεμβρίου). Μισθωτική διαφορά. Τέτοια είναι και η αγωγή αποζημίωσης του μισθωτού σε περίπτωση μη παραχώρησης του μισθίου. Το ίδιο ισχύει και για
το δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει. Πραγματικά περιστατικά. 804/394
Προσεπίκληση υποχρέου προς αποζημίωση. Άσκηση εφέσεως από τον προσεπικαλούντα και μη απεύθυνση αυτής και κατά προσεκαλουμένου προς αποζημίωση υποχρέου. Η
προσεπίκληση και η ενωμένη με αυτή αγωγή αποζημίωσης δεν μεταβιβάζεται στο Εφετείο και συνεπώς αν το Εφετείο δεχθεί την έφεση του ενάγοντος και αυξήσει το επιδιωκόμενο ποσό, η απόφαση αυτή δεν επεκτείνεται και σε βάρος του κατά την πρωτόδικη
δίκη προσεπικληθέντος εφόσον κατ’ αυτών δεν στρέφεται η έφεση. 816/403
Έφεση. Παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση. Μπορεί να γίνει και από το δικηγόρο του
παραιτούμενου διάδικο. 825/133, 404
Έφεση. Παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση. Μπορεί να γίνει και από δικηγόρο του
παραιτούμενου διάδικου που τον εκπροσωπεί κατά τη συζήτηση και έχει γενική μόνο
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πληρεξουσιότητα αφού ειδική πληρεξουσιότητα απαιτείται μόνο για την παραίτηση από
το δικαίωμα άσκησης ένδικου μέσου και όχι από το ένδικο μέσο που έχει ασκηθεί (98
εδ.β ΚΠολΔ). Η παραίτηση επιφέρει κατάργηση της δίκης με έκδοση σχετικής απόφασης
και τα έξοδα καταβάλλονται πάντοτε στον παραιτηθέντα διάδικο. Περιστατικά. 827/405
Κατάθεση της έφεσης στη γραμματεία του Μον.Πρωτοδικείου ενώ έπρεπε να κατατεθεί στη
γραμματεία του Πολ.Πρωτοδικείου. Η έφεση είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται. 877/411
Οριστική απόφαση. Αντικειμενική σώρευση αιτήσεων παροχής έννομης προστασίας στον
ίδιο ενάγοντα κατά του ίδιου εναγομένου σε ένα δικόγραφο. Η απόφαση που περατώνει τη δίκη ως προς μια αίτηση χωρίς να αποφαίνεται οριστικώς ως προς την άλλη δεν
υπόκειται σε προσβολή με τα ένδικα μέσα της έφεσης και αντέφεσης ιδίως όταν οι υποβληθείσες αιτήσεις τελούν μεταξύ τους σε σχέση εξαρτήσεως. 982/412
Εκούσια δικαιοδοσία. Ποιοί νομιμοποιούνται να ασκήσουν έφεση. Δεν απαιτείται ύπαρξη έννομου συμφέροντος για την άσκηση εφέσεως και είναι επιτρεπτή η άσκησή της και
στο διάδικο που νίκησε πρωτόδικα. Περιστατικά. 1011/417

Εφετείο
Εφετείο. Νέα αποδεικτικά μέσα. Κατά κανόνα είναι παραδεκτά στην κατ’ έφεση δίκη νέα
αποδεικτικά μέσα. Αν δεν τα απορρίψει το Εφετείο για κάποιο νομικό λόγω (στρεψοδικία ή
αμέλεια κλπ, 529ΚΠολΔ) τότε δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία για την αποδοχή τους. 620/376

Ζ
Zημία αποθετική
Μίσθωση αυτοκινήτου. Για περίπτωση ζημίας σε βάρος τρίτου, ο ζημιωθείς μπορεί να στραφεί κατά του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Όμως η απαίτηση του σε αυτή την περίπτωση παραγράφεται στη διετία του άρθρου 7 του ν. ΓΠΝ/1911 και όχι του άρθρου 937 ΑΚ. Αποζημίωση που έχει επιδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση. Παραγράφεται σε 20ετή προθεσμία
που αρχίζει από την τελεσιδικία της αποφάσεως που επιδικάζει το ποσό (268 ΑΚ). Αποθετική ζημία για χρόνο μεταγενέστερο εκείνου για τον οποίο επιδικάσθηκε η αποζημίωση.
Ισχύει και για την απαίτηση αυτή η 20ετία αλλά για αξιώσεις που δεν έχουν παραγραφεί
με βάση τη διετή παραγραφή μέχρι της τελεσιδικίας της απόφασης. Περιστατικά. 518/76

Ζημία
Όταν από το ζημιογόνο γεγονός προέκυψε για τον ζημιωθέντα εκτός από τη ζημία και
κέρδος, τότε εφόσον αυτό τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το ζημιογόνο γεγονός επιβάλλεται με εφαρμογή της από το άρθρο 288 ΑΚ προβλεπόμενης συναλλακτικής καλής πίστης να συμψηφισθεί το κέρδος αυτό στη ζημία και έτσι η αποζημίωση να περιοριστεί
στη διαφορά που θα προκύψει από την αφαίρεση του κέρδους. Περιστατικά. 782/124
Ζημία από πολλούς που ευθύνονται εις ολόκληρον. Αν ο ζημιωθείς ενάγει μόνον έναν
υπαίτιο και συνοφειλέτη, ισχυρισμός του εναγομένου ότι συνυπαίτιος για το ατύχημα είναι και άλλο πρόσωπο είναι μη νόμιμος. 87/568
Επικουρικό κεφάλαιο. Οι περιπτώσεις του καθορίζονται περιοριστικά (άρθρα 16-19 της κωδικοποίησης με το π.δ. 237/1986). Περίπτωση που ο υπαίτιος του ατυχήματος είναι άγνωστος. Στοι-
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χεία σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. Μέλλουσα ζημία από διαφυγόν κέρδος. Δεν απαιτείται βεβαιότητα αλλά αρκεί πιθανότητα κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων. 429/597
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή παθόντος για θετική ζημία, διαφυγόν κέρδος και χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη. Αοριστία αγωγής. Στοιχεία της αγωγής για τη θετική
ζημία, διαφυγόν κέρδος, αποζημίωση διατροφής και ηθική βλάβη. Περιστατικά. 613/602

Ζώα
Ζώα. Ζημία από αυτά σε βάρος τρίτου. Αντικειμενική ευθύνη και νόθος αντικειμενική ευθύνη του κατόχου(στα κατοικίδια). Κατοικίδια είναι και τα πρόβατα. Κάτοχος των ζώων.
Έννοια. Περιστατικά. 878/139

Η
Hθική βλάβη
Εργατικό ατύχημα. Ο παθών από ατύχημα που έγινε έπειτα από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Δηλαδή έπαθε στον
τόπο της εργασίας του που βρίσκεται μέσα σε ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, οπότε θεωρείται
αυτοδικαίως ασφαλισμένος σ’ αυτό (ήδη η ασφάλιση του ΙΚΑ επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με το
άρθρο 3 του ν.1305/1982). Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται ο εργοδότης της υποχρέωσης
για αποζημίωση του ν.551/1914 αλλά και το κοινού δίκαιο ευθύνης εκτός αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν. Η απαλλαγή καλύπτει και την περίπτωση
της ειδικής αμέλειας, διατηρεί όμως ο παθών για διεκδίκηση της αποζημίωσης για ηθική βλάβη (ή ψυχική οδύνη). Για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης αυτής αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτών. Συντρέχον πταίσμα του παθόντος.
Λαμβάνεται υπόψη με τον καθορισμό της αποζημίωσης για ηθική βλάβη. Περιστατικά. 94/463

Ημέρα αργίας
«Εργάσιμη ημέρα» και «ημέρα αργίας». Το Σάββατο δεν είναι εργάσιμη ημέρα ούτε αργία.
Άρα όταν ο νόμος τάσσει προθεσμία για την επιχείρηση ορισμένης διαδικαστικής πράξεως
που αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες, δεν πρέπει να προσμετράται το Σάββατο (όπως και
η Κυριακή), αφού κατά το Σάββατο δεν είναι δυνατή η επιχείρηση πράξεων για τις οποίες
τάσσεται προθεσμία. Πίνακας κατάταξης των απαιτήσεων σε πλειστηριασμό. Άσκηση ανακοπής (κατάθεση και επίδοση) κατά του πίνακα σε προθεσμία 12 ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα από τον συμβολαιογράφο. Στην προθεσμία των 12 ημερών δεν περιλαμβάνονται οι Κυριακές, τα Σάββατα και οι λοιπές αργίες. Περιστατικά. 27/269

Θ
Θανατηφόρα σωματική βλάβη
Σωματική βλάβη και θανατηφόρα σωματική βλάβη. Βελτιωμένη τροφή. Απορρίπτεται το
κονδύλιο αυτό, διότι δεν προσκομίζεται σχετική ιατρική βεβαίωση. Αποζημίωση του επιζώντος συζύγου για τη στέρηση των υπηρεσιών της θανούσας συζύγου του. Απόρριψη
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του αιτήματος της διατροφικής αποζημίωσης της ενήλικης κόρης σπουδάστριας, λόγω
θανάτου της μητέρας της. Περιστατικά. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης
της κόρης και ηθικής βλάβης 60.000 ευρώ και 15.000 ευρώ, αντίστοιχ, έναντι 45.000
ευρώ και 8.000 ευρώ του επιδίκασε το πρωτοδικείο. 125/574

Θάνατος διαδίκου
Έφεση. Θάνατος του νικήσαντα διαδίκου. Η έφεση εναντίον ποιών απευθύνεται. Προϋποθέσεις. 178/310

Θάνατος μετά τη δεύτερη συζήτηση
Διαζύγιο. Θάνατος συζύγου πριν λυθεί ο γάμος και έχει υποβληθεί αγωγή διαζυγίου από
τον άλλο σύζυγο (1822 ΑΚ). Λόγοι διαζυγίου οι προβλεπόμενοι από τα άρθρα 1439-1440
ΑΚ. Ο λόγος διαζυγίου δεν είναι απαραίτητο να οφείλεται σε υπαιτιότητα του επιζώντος
συζύγου. Την αγωγή εγείρουν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος αφού η αγωγή διαζυγίου που είχε ασκήσει ο αποβιώσας δεν μεταβιβάζεται στους κληρονόμους και η σχετική εκκρεμής δίκη καταργείται. Συναινετικό διαζύγιο. Αν ο ένας σύζυγος αποβιώσει πριν
τη δεύτερη συζήτηση, δεν αποστερεί από το σύζυγο που επιζεί τα δικαιώματα του. Αν ο
θάνατος μετά τη δεύτερη συζήτηση, ο σύζυγος στερείται από τα δικαιώματα του. Πολιτικός γάμος. Προϋποθέσεις για να είναι έγκυρος. Περιστατικά. 880/222

Ι
Ιατρική βεβαίωση για βελτιωμένη διατροφή
Σωματική βλάβη και θανατηφόρα σωματική βλάβη. Βελτιωμένη τροφή. Απορρίπτεται το
κονδύλιο αυτό, διότι δεν προσκομίζεται σχετική ιατρική βεβαίωση. Αποζημίωση του επιζώντος συζύγου για τη στέρηση των υπηρεσιών της θανούσας συζύγου του. Απόρριψη
του αιτήματος της διατροφικής αποζημίωσης της ενήλικης κόρης σπουδάστριας, λόγω
θανάτου της μητέρας της. Περιστατικά. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης
της κόρης και ηθικής βλάβης 60.000 ευρώ και 15.000 ευρώ, αντίστοιχα, έναντι 45.000
ευρώ και 8.000 ευρώ του επιδίκασε το πρωτοδικείο. 125/574

Ιδιόρρυθμη υπερωριακή εργασία
Περιστατικά. Υπερωριακή απασχόληση και ιδιόρρυθμη υπερωριακή εργασία. Έννοια.
Άδεια. Υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες και όχι οι Κυριακές και οι αργίες και οι
ημέρες ασθενείας που εμπίπτουν στο διάστημα της άδειας. Στοιχεία για να είναι ορισμένη αγωγή για ικανοποίηση αξιώσεων από υπερωριακή απασχόληση. Κατάτμηση της
άδειας. Πότε επιτρέπεται και τι διατυπώσεις απαιτούνται. Αγωγή για καταβολή αποδοχών αδείας. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. 56/276

Ι.Κ.Α.
Αναπηρία ή παραμόρφωση (931ΑΚ). Επιδικάζεται αποζημίωση αν επιδρά στο μέλλον
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του παθόντος και αφορά περιουσιακή ζημία και μάλιστα μελλοντική και όχι χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που αποκαθίσταται με το άρθρο 932 ΑΚ. Εργατικό
ατύχημα. Αγωγή με βάση το άρθρο 931 ΑΚ. Είναι νομικά αβάσιμη όταν ο εργαζόμενος
υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Περιστατικά. 672/99
Προσωπικό ΚΤΕΛ. Η αδικαιολόγητη άρνηση του μισθωτού να παρέχει τις υπηρεσίες του συνιστά σιωπηρή καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Δεν θεωρείται καταγγελία
η αποχή από την εργασία του μισθωτού λόγω αποδεδειγμένης ασθένειας του. Υποχρέωση
του μισθωτού του ΚΤΕΛ να ειδοποιήσει εγκαίρως την υπηρεσία του και να υποβάλει γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ, αλλιώς καμία αποχή από την εργασία λόγω ασθένειας δεν δικαιολογείται Β.Δ της 25-6/6-8-1956. Κανονισμός προσωπικού των ΚΤΕΛ. 85/461
ΙΚΑ. Ασφαλιστικές παροχές στα μέλη της οικογένειας του θανόντος σε τροχαίο ατύχημα.
Υποκατάσταση του ΙΚΑ και προϋποθέσεις αυτής. Διατροφική αποζημίωση της συζύγου
και του ανηλίκου τέκνου του θανόντος ασφαλισμένου και τρόπος υπολογισμού αυτής.
Περιστατικά. (Σημείωση Βλ. και ΕΠ 87/2009). 84/563

Ικανότητα για παράσταση στο δικαστήριο
Ικανότητα για την παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου. Ο ανήλικος δεν δύναται να παρίσταται με το δικό του όνομα. Εκπροσωπείται από τους δύο γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα από κοινού. Αν έχει διακοπεί η συμβίωση των δύο γονέων και το τέκνο έχει αξίωση διατροφής κατά του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, την αγωγή την ασκεί αυτός που έχει την
επιμέλεια και αν δεν την έχει κάποιος, τότε την ασκεί αυτός με τον οποίο διαμένει το τέκνο.
Ενηλικίωση του ανηλίκου. Αυτοδικαίως ο ανήλικος παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του
όνομα χωρίς διακοπή της δίκης. Έφεση. Αν ασκηθεί κατά του νόμιμου εκπροσώπου του ανηλίκου μετά την ενηλικίωση του, απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη. Περιστατικά. 107/197
Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας
Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας. Στοιχεία που απαιτούνται για θανάτους προ της ισχύος του
ΑΚ για να γίνει κάποιος κληρονόμος. 71/232

Ιχθυοτροφικές μονάδες
Ιχθυοτροφικές μονάδες. Ατύχημα σε δύτη. Ευθύνη των υπευθύνων. Λεπτομέρειες. Συνυπαιτιότητα δύτη (κατά 20%) για το θάνατο του. Αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Δικαιούχοι είναι και οι αγχιστείς πρώτου βαθμού (πεθερός, πεθερά, γαμβρός και νύφη) όχι
όμως ο επ’ αδελφή γαμβρός και τα ανίψια Καθορισμός αποζημίωσης. Κριτήρια για τον
καθορισμό του ύψους της. Περιστατικά. 680/100

Κ
Κάθετη ιδιοκτησία
Ο προσδιορισμός των κοινόκτητων και κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας γίνεται
είτε με τη συστατική πράξη της οροφοκτησίας είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων
των συνιδιοκτητών. Αν αυτό δεν γίνει τότε για τα κοινόχρηστα και κοινόκτητα πράγμα-
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τα (όπως π.χ. η αυλή), ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπεται από τις διατάξεις του
ν.3741/1929. Επομένως μπορεί με τη συστατική πράξη να ορισθεί ότι η αποκλειστική
χρήση της αυλής ανήκει σε ορισμένο ή ορισμένους συνιδιοκτήτες. Οι συνιδιοκτήτες της
πολυκατοικίας μπορούν να ρυθμίσουν ελεύθερα, με σύμβαση που καταρτίζεται συμβολαιογραφικώς, με τη σύμπραξη τους και μεταγράφεται, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο ως προς τα αναγκαστικώς αδιαίρετα (κοινά) μέρη της οικοδομής όσο και ως
προς τις χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ορόφους ή διαμερίσματα και μάλιστα κατά
παρέκκλιση από τις ενδοτικού δικαίου διατάξεις του ν.3741/29 του ΑΚ οπότε οι κατά τον
τρόπο αυτό δημιουργούμενοι περιορισμοί της κυριότητας έχουν το χαρακτήρα δουλείας και δεσμεύουν και τους εξ αρχής συμβληθέντες και εκείνους που προσχώρησαν μεταγενέστερα στον καταρτισθέντα με τη σύμβαση κανονισμό. Η απαγόρευση αυτή ισχύει
είτε βλάπτεται η χρήση είτε θίγονται τα δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών είτε μειώνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών της. Συνεπώς η απαγόρευση ισχύει και όταν από την
απαγορευμένη πράξη τόσο στην κάθετη όσο και στην οριζόντια συνιδιοκτησία, δεν παραβλάπτεται η χρήση ούτε μειώνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών τους ή του όλου οικοδομήματος και την περίπτωση που προσβάλλεται στη χρήση αυτή κάθε συνιδιοκτήτης
δικαιούται να ζητήσει την άρση της προσβολής και την απαγόρευση στο μέλλον. Αν δεν
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών για τον τρόπο χρήσης των
κοινοκτήτων και κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται
να προβαίνει σε απόλυτη χρήση των εν λόγω μερών, να ενεργεί επισκευές και ανανεώσεις τους, καθώς και μεταβολές και προσθήκες αυτών, με τον όρο όμως ότι δεν θα παραβλάπτει τη χρήση των άλλων συνιδιοκτητών και των δικαιωμάτων τους. Μεταβολή ή
προσθήκη των κοινών μερών της οικοδομής. Επιτρέπεται η μεταβολή των κοινοχρήστων
έστω και αν είναι αντίθετη προς τις πολεοδομικές διατάξεις (Γ.Ο.Κ). Περιστατικά. 954/636
Κάθετη ιδιοκτησία. Επί κοινού οικοπέδου ανεγείρονται περισσότερες οικοδομές. Καθένας από τους συνιδιοκτήτες έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί του οικοπεδικού
τμήματος που αναλογεί στην κάθετη ιδιοκτησία του και περιβάλλει το οικοδόμημά του,
που θα ανεγείρει σε αυτή, με τον όρο να μην παραβλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών
συγκυριών. Ο κύριος κάθε οικοδομής θεωρείται έναντι μεν της πολιτείας συγκύριος του
όλου οικοπέδου, έναντι δε του συνιδιοκτήτη του οικοπέδου και αποκλειστικού κυρίου χωριστής οικοδομής αυτοτελής κύριος. Περιστατικά. 984/644

Καθυστέρηση καταβολής μισθών
Προσωπική κράτηση για καθυστέρηση καταβολής μισθών κλπ του άρθρου μόνου του
ν.690/1945 που προβλέπει ποινικές κυρώσεις κατά των εργοδοτών, διευθυντών κλπ που
δεν καταβάλλουν εμπροθέσμως τις οφειλόμενες στους εργαζόμενους συνεπεία συμβάσεως ή σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές τους. Προσωπική κράτηση μπορεί να
διαταχθεί επί αδικοπραξίας μόνο όταν η αξίωση για την είσπραξη της οποίας απαγγέλλεται δημιουργείται πρωτογενώς από την αδικοπραξία. Συνεπώς η πιο πάνω προϋπόθεση
συντρέχει μόνο όταν ο εργαζόμενος αιτείται αποζημίωση για τη ζημία του από την υπαίτια καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών του και όχι και όταν αιτείται την πληρωμή των
ίδιων αποδοχών του αφού μόνο στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για πρωτογενή από το
παραπάνω αδίκημα αξίωση και όχι και στη δεύτερη γιατί μόνο η παράλειψη του εργοδότη
να καταβάλει εμπροθέσμως τις αποδοχές, δεν συνεπάγεται απώλεια τους ώστε να προκα-
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λείται στον εργαζόμενο ισόποση με τις αποδοχές του ζημία, η οποία να έχει ως αίτιο το παραπάνω αδίκημα. Άρα όταν ο ενάγων εργαζόμενος ζητεί με την αγωγή του μόνη την καταβολή των αποδοχών του και όχι αποζημίωση για ζημία που υπέστη από υπαίτια καθυστέρηση, δεν μπορεί να ζητείται η απαγγελία προσωπικής κράτησης του εργοδότη. 167/471

Καλαθοσφαίριση
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και σύμβαση έργου. Διαφορές προσδιοριστικές μεταξύ τους. Πρόσληψη σε εταιρία καλαθοσφαίρισης,
για παρακολούθηση οικονομικών εντολών της διεύθυνσης της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας και άλλες υπηρεσίες συναφείς προς τον σκοπό της εταιρείας. Πρόκειται
περί συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Περιστατικά. 975/513

Κανονισμός προσωπικού ΚΤΕΛ
Προσωπικό ΚΤΕΛ. Η αδικαιολόγητη άρνηση του μισθωτού να παρέχει τις υπηρεσίες του συνιστά σιωπηρή καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Δεν θεωρείται καταγγελία
η αποχή από την εργασία του μισθωτού λόγω αποδεδειγμένης ασθένειας του. Υποχρέωση
του μισθωτού του ΚΤΕΛ να ειδοποιήσει εγκαίρως την υπηρεσία του και να υποβάλει γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ, αλλιώς καμία αποχή από την εργασία λόγω ασθένειας δεν δικαιολογείται Β.Δ της 25-6/6-8-1956. Κανονισμός προσωπικού των ΚΤΕΛ. 85/461

Καρποί
Κοινωνία. Καρποί. Περιέρχονται σε όλους του κοινωνούς ανάλογα με τη μερίδα τους.
Όμως οι κοινωνοί μπορούν να μεταβάλλουν το ποσοστό κάθε κοινωνού και με απόφαση της πλειοψηφίας αφού ο καθορισμός του ύψους των μερίδων στους καρπούς συνιστά πράξη διοικήσεως. Περιστατικά. 425/66

Καταγγελία σιωπηρή

Σύμβαση έργου. Καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη (700ΑΚ). Η καταγγελία
μπορεί να γίνει μέχρι την πραγματική εκτέλεσή του και χωρίς υπαιτιότητα του εργολάβου και χωρίς αιτιολογία. Η τυχόν αναλήθεια των λόγων της καταγγελίας δεν επηρεάζει
το κύρος της καταγγελίας. Καταγγελία σιωπηρή (με ανάθεση της συνέχισης κατασκευής του έργου σε άλλον εργολάβο). Ο εργολάβος έχει αξίωση καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής για το τμήμα του έργου που εκτέλεσε. 831/133

Καταγγελία σύμβασης έργου
Σύμβαση έργου. Καταγγελία της από τον εργοδότη (700 ΑΚ) πριν την περάτωση του έργου. Τότε οφείλεται στον εργολάβο η αμοιβή που συμφωνήθηκε(με αφαίρεση ορισμένων
ποσών). Η σύμβαση λύεται για το μέλλον και ο εργοδότης υποχρεούται να παραλάβει
το έργο στην κατάσταση που βρίσκεται κατά την καταγγελία και να καταβάλει στον εργολάβο ολόκληρη τη συμφωνημένη αμοιβή, από την οποία, μετά την ένσταση του εργοδότη, μπορούν να αφαιρεθούν ορισμένα ποσά. 714/108
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Σύμβαση έργου. Καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη (700ΑΚ). Η καταγγελία
μπορεί να γίνει μέχρι την πραγματική εκτέλεσή του και χωρίς υπαιτιότητα του εργολάβου και χωρίς αιτιολογία. Η τυχόν αναλήθεια των λόγων της καταγγελίας δεν επηρεάζει
το κύρος της καταγγελίας. Καταγγελία σιωπηρή (με ανάθεση της συνέχισης κατασκευής του έργου σε άλλον εργολάβο). Ο εργολάβος έχει αξίωση καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής για το τμήμα του έργου που εκτέλεσε. 831/133

Καταδολίευση δανειστών
Καταδολίευση δανειστών. Η αγωγή στρέφεται κατά του οφειλέτη και του τρίτου. Έννοια
του τρίτου. Η διάρρηξη ενεργεί μόνο υπέρ των δανειστών που προσέβαλαν την απαλλοτρίωση. Ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης σε βάρος του οφειλέτη του, μπορεί να κατάσχει το αντικείμενο της απαλλοτρίωσης στο μέτρο της κατάσχεσης, σαν να μην είχε ποτέ αυτό μεταβιβασθεί στον τρίτο. Έτσι
η εκτέλεση στρέφεται μόνο κατά του οφειλέτη και όχι κατά του τρίτου. Όμως μόνο ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη ευνοείται από αυτήν και όχι άλλοι εγχειρόγραφοι δανειστές του οφειλέτη οι οποίοι δεν δικαιούνται να αναγγελθούν στον πλειστηριασμό έστω
και αν έχουν εκτελεστό τίτλο κατά του οφειλέτη. Η αναγγελία δεν χωρεί ακόμα και για το
τυχόν υπόλοιπο μετά την ικανοποίηση του επισπεύδοντος. Δικαιούνται όμως οι ατομικοί δανειστές του τρίτου να κατάσχουν το πλεόνασμα στα χέρια του συμβολαιογράφου.
Δικαιώματα ενυπόθηκων δανειστών. Περιστατικά. 639/88

Κατακύρωση
Πλειστηριασμός. Υποχρέωση του υπερθεματιστή να καταθέσει σε μετρητά ή εγγυητική
επιστολή ή τραπεζική επιταγή το 1/3 της τιμής της πρώτης προσφοράς. Υποχρέωση του
συμ/φου σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής. Αν δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα στις επόμενες πέντε ημέρες, ανατρέπεται η κατακύρωση και καλούνται οι επόμενοι πλειοδότες. Περιστατικά. 496/363

Καταστροφή πράγματος
Αδικοπραξία. Καταστροφή πράγματος. O ζημιωθείς δικαιούται να ζητήσει την αξία του
πράγματος (θετική ζημία) και το διαφυγόν κέρδος από την καταστροφή μέχρι την πρώτη συζήτηση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου όσο και για το μεταγενέστερο μέχρι την πληρωμή της αποζημίωσης. Δικαιούται επίσης να ζητήσει τους τόκους επί του
διαφυγόντος κέρδους που ανάγεται στο προ της επιδόσεως της αγωγής χρονικό διάστημα. Δεν δικαιούται όμως να ζητήσει τόκους για την αξία του καταστραφέντος πράγματος για όσο χρόνο μέχρι την πληρωμή της ζητεί και διαφυγόν κέρδος. Μπορεί να ζητήσει τόκους για όσο χρόνο δεν διεκδικεί διαφυγόντα κέρδη. 263/61
Ολική καταστροφή οχήματος. Απαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο του σχετικού κονδυλίου της αγωγής. Περιστατικά. 152/584
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ολική καταστροφή αυτοκινήτου και υπολείμματα αυτού. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους. Ο ισχυρισμός ότι από την αξία του καταστραφέντος αυτοκίνητου πρέπει να αφαιρεθεί η αξία των υπολειμμάτων αυτού αποτελεί ένσταση που
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προβάλλεται από τον υπόχρεο σε αποζημίωση. Προϋποθέσεις για το ορισμένο της ένστασης και απόρριψη αυτής λόγω αοριστίας. Διαζευκτική ευχέρεια του ενάγοντος σε περίπτωση προβολής αυτής της ένστασης. Περιστατικά. 302/590
Σύγκρουση αυτοκινήτων. Το ότι ο οδηγός αναγκάστηκε να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα από
εξωτερικά αίτια (δήγμα εντόμου) δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας. Ολική καταστροφή αυτοκινήτου και δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι προσφέρει τα σωζόμενα υπολείμματα αυτού στον
εναγόμενο. Καταδίκη του τελευταίου στην καταβολή της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου υπό
τον όρο της ταυτόχρονης παράδοσης σε αυτόν των υπολειμμάτων. Περιστατικά. 883/611

Κατάσχεση
Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων (άρθρα 152 μέχρι 158 ΚΠολΔ). Η αίτηση εισάγεται
στο δικαστήριο που εκκρεμεί η κυρία και η συζήτηση της γίνεται με τη συζήτηση της κύριας υποθέσεως εφόσον αυτή είναι εκκρεμής. Η προθεσμία άσκησης είναι τριάντα ημέρες
από την άρση του εμποδίου που συνιστούσε την ανώτερη βία ή της γνώσης του δόλου.
Δυνατή και η άσκηση της αίτησης να γίνει με ιδιαίτερο δικόγραφο που κοινοποιεί ο διάδικος στον αντίδικο του μέσα στη προθεσμία των τριάντα ημερών. Περιστατικά. 104/283
Κατάσχεση. Εξάλειψη από τα βιβλία κατασχέσεων γίνεται είτε με ανακοπή του καθ’ ού
η εκτέλεση κατά το άρθρο 933 παρ.1 ΚΠολΔ λόγω δικονομικής ακυρότητας είτε με ανατροπή της κατά το άρθρο 1019 παρ.1ΚΠολΔ εφόσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός
μέσα σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε η κατάσχεση. Αρμόδιο το Ειρηνοδικείο ή αρμόδιο
το δικαστήριο του άρθρου 931 παρ.1ΚΠολΔ με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.
Εξόφληση απαιτήσεων εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η κατάσχεση και των αναγγελθέντων δανειστών καθώς και των εξόδων έχει ως συνέπεια της άρση της κατάσχεσης.
Τότε η ματαίωση του πλειστηριασμού πρέπει να προκύπτει από έκθεση του υπαλλήλου
επί του πλειστηριασμού ώστε να καθίσταται εφικτή η εξάλειψη της κατάσχεσης από το
βιβλίο κατασχέσεων. Περιστατικά. 106/286
Κατάσχεση. Μετά ταύτα εγγραφή προσημείωσης στο κατασχεθέν. Δεν αντιτάσσεται η
προσημείωση κατά του κατασχόντος έστω και αν ο προσημειούχος δανειστής είναι ο
ίδιος ο επισπεύδων τον πλειστηριασμό. Περιστατικά. 658/378

Κατάταξη απαιτήσεων
Πλειστηριασμός. Κατάταξη των απαιτήσεων από παροχή εξαρτημένης εργασίας. Οι αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης κατατάσσονται στην τρίτη τάξη των προνομίων του άρθρου 975 ΚΠολΔ ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. Περιστατικά. 373/335

Κατάταξη επικουρική
Προσημείωση. Η απαίτηση κατατάσσεται τυχαίως δηλαδή υπό την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης η οποία μπορεί να λήγει και μετά τον πλειστηριασμό. Ο
συμ/φος πρέπει να προβλέψει με τον πίνακα κατάταξης πού θα περιέλθει το μέρος του
πλειστηριάσματος για το οποίο κατατάσσει τον προσημειούχο δανειστή σε περίπτωση
μη τελεσίδικης επιδίκασης (επικουρική κατάταξη). 807/401

Καταχρηστική άσκηση (βλ. και κατάχρηση δικαιώματος)

739

Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της δουλείας όταν έχει διανοιγεί άλλη οδός. Ο
κύριος της δουλείας μπορεί να επιδιώξει δικαστικώς την αναγνώριση της καταχρηστικής άσκησης της δουλείας από τον κύριο του δεσπόζοντος και να ζητήσει την απαγόρευση άσκησης της δουλείας στο μέλλον. Αρνητική αγωγή. Δεν απαιτείται η καταβολή
δικαστικού ενσήμου. 841/174
Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται μόνο όταν πρόκειται για δικαιώματα που απορρέουν από διατάξεις του ουσιαστικού και όχι από διατάξεις του δικονομικού δικαίου. 881/610

Κατάχρηση δικαιώματος (βλ. και καταχρηστική άσκηση δικαιώματος)
Κατάχρηση δικαιώματος. Μακροχρόνια αδράνεια. Είναι καταχρηστική άσκηση δικαιώματος όταν συνοδεύεται και από άλλες ειδικές περιστάσεις που συνάδουν με προηγούμενη συμπεριφορά του δικαιούχου και ο ίδιος μεταβάλλει στάση και επιχειρεί εκ των υστέρων ανατροπή της κατάστασης που έχει ήδη διαμορφωθεί και παγιωθεί με δυσμενείς
επιπτώσεις στα συμφέροντα του υποχρέου. Περιστατικά. 891/38
Γάμος. Ισχυρός κλονισμός του γάμου. Τα γεγονότα που μπορούν να συνιστούν το κλονιστικό γεγονός του γάμου πρέπει να συνδέονται με το πρόσωπο του εναγομένου ή και
των δύο συζύγων. Αν αφορά μόνο το πρόσωπο του ενάγοντος δεν γεννιέται λόγος διαζυγίου. Υπαίτια γεγονότα: μοιχεία, διγαμία, εγκατάλειψη, επιβουλή της ζωής. Τέτοιες
πράξεις αλλά μη καταλογιστές είναι η μέθη όπως και όλες οι πράξεις που δεν συνδέονται καθόλου με υπαιτιότητα π.χ. ψυχικές παθήσεις, επικίνδυνες ή αποκρουστικές αρρώστιες, ανικανότητα στις γενετήσιες σχέσεις. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση ένστασης του άρθρου 281 ΑΚ. Ανικανότητα εγκυμοσύνης της συζύγου. Ο γάμος λύεται λόγω
ισχυρού κλονισμού αφού δεν εξετάζεται η υπαιτιότητα για το λόγο αυτό. Κατάχρηση δικαιώματος που απορρίπτεται. Περιστατικά. 903/227

Κατοχή
Αν ο δικαιούχος σε χρήση αρνείται την απόδοση πράγματος μετά τη λήξη του δικαιώματος του, η άσκηση νομής ή κατοχής για λογαριασμό του συνιστά αποβολή του αληθούς
νομέα η κατόχου από τη νομή ή κατοχή του πράγματος, οπότε ο νομέας ή κάτοχος δικαιούται να ασκήσει τις αγωγές περί νομής ή κατοχής. Αν ένας σύζυγος έχει εμπράγματο δικαίωμα στο πράγμα, εφόσον δεν είναι δικαιούχος οικογενειακής στέγης (1393 ΑΚ) δεν δικαιούται σε κατοχή αλλά ασκεί νομή ή κατοχή του μέσω του άλλου συζύγου που κατέχει το
ακίνητο. Αν ο δικαιούχος όμως αντιποιείται τη νομή ή κατοχή του άλλου συζύγου και νέμεται ,κατέχει για δικό του λογαριασμό, τότε ο νομέας δικαιούται να αναζητήσει τη νομή και
κατοχή του και πριν από τη λήξη του δικαιώματος επί του πράγματος. Παράνομη νομή η
κατοχή πράγματος. Χωρεί αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού έστω και αν οι αγωγές περί
προστασίας της νομής έχουν υποπέσει στην παραγραφή. Περιστατικά. 145/199

ΚΕΔΕ
Επίδοση στο δημόσιο. Γίνεται τόσο στο αρμόδιο όργανο όσο και στον Υπουργό Οικο-

740

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

νομικών με ποινή απαραδέκτου στις δίκες του ΚΕΔΕ, ακυρότητας δε στις λοιπές δίκες,
που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. Περιστατικά. 373/335

Κέρδος
Όταν από το ζημιογόνο γεγονός προέκυψε για τον ζημιωθέντα εκτός από τη ζημία και
κέρδος, τότε εφόσον αυτό τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το ζημιογόνο γεγονός επιβάλλεται με εφαρμογή της από το άρθρο 288 ΑΚ προβλεπόμενης συναλλακτικής καλής πίστης να συμψηφισθεί το κέρδος αυτό στη ζημία και έτσι η αποζημίωση να περιοριστεί
στη διαφορά που θα προκύψει από την αφαίρεση του κέρδους. Περιστατικά. 782/124
Αφανής εταιρία. Εφαρμόζονται οι περί των εταιριών διατάξεις του ΑΚ δηλαδή τα άρθρα 741
επ. στο μέτρο που δεν αντίκεινται στον ιδιάζοντα χαρακτήρα της. Ό,τι αποκτήσει ο διαχειριστής υποχρεούται να το καταστήσει κοινό όλων των λοιπών εταίρων κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός. Κέρδος. Ό,τι απομείνει μετά την αφαίρεση των εξόδων. Στην αγωγή περί διανομής των κερδών απαραίτητο στοιχείο είναι ο ακριβής προσδιορισμός τους. Τα
έξοδα είναι αρνητικός ισχυρισμός και όχι στοιχείο της αγωγής. Η διανομή των κερδών δεν
προϋποθέτει αναγκαίως εκκαθάριση. Στην αφανή εταιρία, εκκαθάριση με την έννοια του άρθρου 777 ΑΚ δεν νοείται. Αγωγή αφανούς εταίρου προς απόδοση της μερίδας που ανήκει
σ’αυτόν από τα εταιρικά κέρδη και καθώς και τις εισφορές του. Εισφορά του αφανούς εταίρου σε χρήμα. Λύση της εταιρίας. Διεκδίκηση των χρημάτων ή των εταιρικών πραγμάτων
που αγοράσθηκαν με την εισφορά χρημάτων. Αποτελούν στοιχεία προς διανομή του ενεργητικού της εταιρίας. Λεπτομέρειες. Αόριστη σχετική αγωγή. 434/436

Κληρονομιά
Κληρονομητήριο. Αρκεί η απόφαση παροχής του να συμπεριλάβει κατ’ ανέλεγκτη ευχέρεια του δικαστηρίου είτε μόνο τις κληρονομικές μερίδες του καθενός είτε μόνο τα αντικείμενα τα οποία περιέρχονται στον καθένα είτε αμφότερα. Κληρονομούμενος με τέσσερες διαθήκες χωρίς όμως να εξαντλείται η περιουσία του με αυτές και να μένει αδιάθετο
ένα ποσοστό της. Χορηγείται κληρονομητήριο ότι το ποσοστό της αδιάθετης με τις διαθήκες ποσοστό της κληρονομιάς περιέρχεται στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους. 517/253

Κληρονομητήριο
Κληρονομητήριο. Αρκεί η απόφαση παροχής του να συμπεριλάβει κατ’ ανέλεγκτη ευχέρεια του δικαστηρίου είτε μόνο τις κληρονομικές μερίδες του καθενός είτε μόνο τα αντικείμενα τα οποία περιέρχονται στον καθένα είτε αμφότερα. Κληρονομούμενος με τέσσερες διαθήκες χωρίς όμως να εξαντλείται η περιουσία του με αυτές και να μένει αδιάθετο
ένα ποσοστό της. Χορηγείται κληρονομητήριο ότι το ποσοστό της αδιάθετης με τις διαθήκες ποσοστό της κληρονομιάς περιέρχεται στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους. 517/253

Κλήτευση
Κλήτευση των διαδίκων (288 ΚΠολΔ) για κατοίκους εξωτερικού (90 ημέρες). Αν ο εναγόμενος προσέλθει κατά την ορισθείσα δικάσιμο χωρίς νόμιμη κλήτευση, θα πρέπει να
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αποδείξει ότι από την παράλειψη της τήρησης των διατάξεων περί επιδόσεων υπέστη
δικονομική βλάβη που δεν μπορεί να επανορθωθεί παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας της επίδοσης. Δικονομική βλάβη. Έννοια. Περιστατικά. 742/387

Κλοπή ζώων
Κλοπή ζώων. Υπολογισμός ζημίας του ιδιοκτήτη. Περιστατικά. 662/95

Κοινόκτητα – Κοινόχρηστα μέρη πολυκατοικίας
Οριζόντια ιδιοκτησία. Ο προσδιορισμός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών της
πολυκατοικίας γίνεται είτε με τη συστατική δικαιοπραξία της οροφοκτησίας με σύμφωνη απόφαση όλων των οροφοκτητών (με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή).
Αν δεν γίνει έτσι ο προσδιορισμός τότε ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ και διατάξεις του ν.3741/1929. Οποιοδήποτε μέρος του όλου ακινήτου που δεν ορίστηκε ή δεν ορίστηκε έγκαιρα, με το συστατικό
της οροφοκτησίας τίτλο, ότι αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής κυριότητας κάποιου
συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως από το νόμο στα αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας. Σε περίπτωση αμφιβολίας το μέρος του ακινήτου, για το οποίο δεν ορίστηκε
έγκαιρα και ρητά ότι αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής κυριότητας κάποιου συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως, από το νόμο στα αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας και θεωρείται κοινόκτητο και κοινόχρηστο μέρος του ακινήτου. Περιστατικά. 395/629
Ο προσδιορισμός των κοινόκτητων και κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας γίνεται
είτε με τη συστατική πράξη της οροφοκτησίας είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων
των συνιδιοκτητών. Αν αυτό δεν γίνει τότε για τα κοινόχρηστα και κοινόκτητα πράγματα (όπως π.χ. η αυλή), ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπεται από τις διατάξεις του
ν.3741/1929. Επομένως μπορεί με τη συστατική πράξη να ορισθεί ότι η αποκλειστική
χρήση της αυλής ανήκει σε ορισμένο ή ορισμένους συνιδιοκτήτες. Οι συνιδιοκτήτες της
πολυκατοικίας μπορούν να ρυθμίσουν ελεύθερα, με σύμβαση που καταρτίζεται συμβολαιογραφικώς, με τη σύμπραξη τους και μεταγράφεται, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο ως προς τα αναγκαστικώς αδιαίρετα (κοινά) μέρη της οικοδομής όσο και ως
προς τις χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ορόφους ή διαμερίσματα και μάλιστα κατά
παρέκκλιση από τις ενδοτικού δικαίου διατάξεις του ν.3741/29 του ΑΚ οπότε οι κατά τον
τρόπο αυτό δημιουργούμενοι περιορισμοί της κυριότητας έχουν το χαρακτήρα δουλείας και δεσμεύουν και τους εξ αρχής συμβληθέντες και εκείνους που προσχώρησαν μεταγενέστερα στον καταρτισθέντα με τη σύμβαση κανονισμό. Η απαγόρευση αυτή ισχύει
είτε βλάπτεται η χρήση είτε θίγονται τα δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών είτε μειώνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών της. Συνεπώς η απαγόρευση ισχύει και όταν από την
απαγορευμένη πράξη τόσο στην κάθετη όσο και στην οριζόντια συνιδιοκτησία, δεν παραβλάπτεται η χρήση ούτε μειώνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών τους ή του όλου οικοδομήματος και την περίπτωση που προσβάλλεται στη χρήση αυτή κάθε συνιδιοκτήτης
δικαιούται να ζητήσει την άρση της προσβολής και την απαγόρευση στο μέλλον. Αν δεν
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών για τον τρόπο χρήσης των
κοινοκτήτων και κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται
να προβαίνει σε απόλυτη χρήση των εν λόγω μερών, να ενεργεί επισκευές και ανανεώ-
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σεις τους, καθώς και μεταβολές και προσθήκες αυτών, με τον όρο όμως ότι δεν θα παραβλάπτει τη χρήση των άλλων συνιδιοκτητών και των δικαιωμάτων τους. Μεταβολή ή
προσθήκη των κοινών μερών της οικοδομής. Επιτρέπεται η μεταβολή των κοινοχρήστων
έστω και αν είναι αντίθετη προς τις πολεοδομικές διατάξεις (Γ.Ο.Κ). Περιστατικά. 954/636

Κοινοπραξία
Κοινοπραξία. Υποκείμενο της δίκης είναι και τα κατ’ ιδίαν μέλη των κοινοπραξιών και όχι
μόνο η κοινοπραξία. Άρα μπορούν να ενάγουν ή τα ενάγοντα (τα μέλη) είτε αυτοτελώς
είτε μαζί με την κοινοπραξία. 56/276

Κοινωφελής σκοπός
Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση. Δημιουργείται αναγκαστική ομοδικία μεταξύ του παρεμβαίνοντος και του υπέρ ού η παρέμβαση. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση είναι και
η κατ’άρθρο 126 α.ν.2039/1939 πρόσθετη παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών σε
δίκες που αφορούν στην υπέρ κοινωφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία. 372/332

Κοινόχρηστοι χώροι
Οικοδομή με δύο ισόγεια διαμερίσματα με δύο ξεχωριστούς ιδιοκτήτες (αδελφούς) με
σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ο ένας, με παράνομη άδεια, ανήγειρε δεύτερο όροφο
πάνω από το διαμέρισμα του που αντί για ταράτσα κατασκεύασε κεραμοσκεπή στέγη.
Στην πράξη της οριζόντιας ιδιοκτησίας δεν υπάρχει κανονισμός της οικοδομής ούτε καθορίζονται τα κοινόχρηστα μέρη. Συνεπώς, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο
συνιδιοκτητών, ως μόνων αναγκαστικών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων κατ’ ανάλογη μερίδα επί των κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της καθώς και ποιά συγκεκριμένα είναι
αυτά, καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων του ν.3741/1929 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 1002 και 1117 ΑΚ. Άρα το δώμα-ταράτσα, το κλιμακοστάσιο και η
αυλή της οικοδομής αποτελούν κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής επί των οποίων η ιδιοκτησία είναι αδιαίρετη γιατί χρησιμεύει προς κοινή χρήση. Προσβολή του δικαιώματος χρήσης στους κοινόχρηστους χώρους (ταράτσα, κλιμακοστάσιο κ.λ.π.). Δικαιώματα του προσβληθέντος. Δικαίωμα υψούν εφόσον επιτρέπεται από τους πολεοδομικούς
νόμους είναι διάφορο από το δικαίωμα χρήσης του δώματος. Το νέο δώμα καθίσταται
κοινόχρηστο και κοινόκτητο πράγμα και καθένας από τους συνιδιοκτήτες έχει δικαίωμα
χρήσεως. Περιστατικά. 253/624

Κοινωνία

Κοινωνία. Καρποί. Περιέρχονται σε όλους του κοινωνούς ανάλογα με τη μερίδα τους.
Όμως οι κοινωνοί μπορούν να μεταβάλλουν το ποσοστό κάθε κοινωνού και με απόφαση της πλειοψηφίας αφού ο καθορισμός του ύψους των μερίδων στους καρπούς συνιστά πράξη διοικήσεως. Περιστατικά. 425/66
Κοινωνία. Χρησιμοποίηση του κοινού μόνο από ένα συγκύριο. Υποχρέωση του να αποζημιώσει τους άλλους συγκύριους σύμφωνα με τη μισθωτική αξία του μεριδίου στο κοινό. Η αποζημίωση αυτή δεν είναι μίσθωμα αφού δεν υπάρχει μίσθωση. Διαχειριστής του
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κοινού. Αν δεν καταβάλλεται αμοιβή η σχέση μεταξύ διαχειριστή και κοινωνών είναι σχέση εντολής. Αποφάσεις της κοινωνίας. Απόφαση της πλειοψηφίας για την διοίκηση και
διαχείριση του κοινού. Αν με την απόφαση της πλειοψηφίας δεν καθορίζεται ο προσήκων
τρόπος τακτικής διοίκησης και διαχείρισης, η απόφαση προσβάλλεται από τη μειοψηφία, η οποία (μειοψηφία) δικαιούται να προσβάλει την ίδια απόφαση ως αντίθετη προς
το άρθρο 281ΑΚ. Δαπάνες στο κοινό από συγκοινωνό. Προϋποθέσεις για την αναζήτηση των όσων κατέβαλε πέρα από την μερίδα που τον επιβαρύνει. Περιστατικά. 37/271

Κοινωνική Υπηρεσία
Διαφορές που αφορούν στην άσκηση γονικής μέριμνας κατ’ άρθρο 681 Β΄ παρ.1. Στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας, η παράλειψη του οποίου τάσσεται με ποινή απαραδέκτου και λαμβάνεται υπ’όψη αυτεπαγγέλτως. Περιλαμβάνει την έρευνα από τα όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και την
υποβολή στο Δικαστήριο σχετικής αναλυτικής έκθεσης, καθώς και την προσπάθεια του
Δικαστηρίου για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Η απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς γίνεται «πριν από κάθε συζήτηση», άρα και στο Εφετείο. 360/326

Κοίτη ποταμού μη πλεύσιμου
Κοίτη ποταμού μη πλεύσιμου που εγκαταλείφθηκε, ανήκει στους κυρίους των παραποτάμιων κτημάτων.(1071 ΑΚ). Απαιτείται εκτροπή του μη πλεύσιμου ποταμού η οποία είναι
οριστική και μόνιμη, χωρίς να γίνεται διάκριση ως προς την αιτία εγκαταλείψεως. Η κυριότης αποκτάται πρωτοτύπως και αυτοδικαίως, μόλις πληρωθούν οι προϋποθέσεις του νόμου χωρίς να απαιτείται καμιά ενέργεια του κυρίου του παραποτάμιου κτήματος ή πράξη
της πολιτείας. Όταν όμως η εγκατάλειψη της κοίτης επήλθε συνεπεία της εκτέλεσης τεχνικών έργων (ν.550/1915), τότε δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 1072 ΑΚ. 505/163
Κοίτη ποταμού μη πλεύσιμου που εγκαταλείφθηκε ανήκει στους κυρίους των παραποταμίων
κτημάτων (1072ΑΚ). Στη διάταξη δεν γίνεται λόγος για μερική εγκατάλειψη. Ως εγκατάλειψη νοείται η πλήρης και ολοκληρωτική εγκατάλειψη της παλαιάς κοίτης του με το σχηματισμό νέας
κοίτης. Αν η κοίτη περιορίσθηκε κατά τρόπο ώστε μεταξύ της ιδιοκτησίας τρίτου και της περιορισθείσας κοίτης παρεμβάλλεται έκταση, αυτή εξακολουθεί να ανήκει στο δημόσιο. 617/170

Κ.Ο.Κ
Κ.Ο.Κ. Μόνο η παράβαση διατάξεών του δεν αρκεί για να θεμελιώσει πταίσμα του οδηγού για το ατύχημα χωρίς τη διαπίστωση ότι αυτή η παράβαση συνετέλεσε στο βλαπτικό αποτέλεσμα. 872/607
Διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών. 881/610

Κ.Τ.Ε.Λ.
ΚΤΕΛ. Προβλήματα πρόσληψης προσωπικού και εφαρμογής π.δ. 229/94 ¨Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων¨ (Κ.Τ.Ε.Λ.). 461/354
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Κτηματική ομάδα
«Κτηματική ομάδα» που συνιστάται από την Αρχή για την τακτοποίηση πολλών παρακειμένων οικοπέδων, η οποία προβαίνει σε παραχώρηση των τακτοποιηθέντων οικοπέδων
στους δικαιούχους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται επείγουσα εφαρμογή
του σχεδίου, ολόκληρη η καταλαμβανόμενη από την ομάδα έκταση, θεωρείται απαλλοτριούμενη σαν ενιαίο σύνολο υπέρ των ιδιοκτήτων ακινήτων που έχουν περιληφθεί στην
ομάδα για τη διανομή μεταξύ αυτών των οικοδομήσιμων χώρων που έχουν οριστεί στην
έκταση αυτή για εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Αποτελέσματα της έκδοσης της υπουργικής απόφασης για σύσταση «κτηματικής ομάδας». Παραχωρητήριο. Μετά τη μεταγραφή του συνεπάγεται κτήση της κυριότητας κατά τρόπο πρωτότυπο. Περιστατικά. 6/657

Κτηματολόγιο
Κτηματολόγιο. Αρχική εγγραφή για το ακίνητο ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Η διόρθωση μπορεί να γίνει με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο δικαίωμα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και μέχρις
ότου οριστεί αυτός στο Μον. Πρωτ. της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες και περιστατικά. 902/178

Κτηματολογικός Δικαστής
Κτηματολόγιο. Αρχική εγγραφή για το ακίνητο ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Η διόρθωση μπορεί να γίνει με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο δικαίωμα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και μέχρις
ότου οριστεί αυτός στο Μον. Πρωτ. της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες και περιστατικά. 902/178

Κτηματολογικός πίνακας
Απαλλοτρίωση. Τεκμήριο ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών. Μαχητό. Ισχυρισμός ότι δεν
υφίσταται τεκμήριο ωφέλειας και αίτημα για διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα. Διαδικασία με αίτηση προς τον φορέα του έργου για διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 33 του ν. 2971/2001. Απαράδεκτο αν δεν προσκομισθεί έκθεση
της Επιτροπής του άρθρου 33 παρ.3 ν.2971/2001 ως προς την ωφέλεια ή μη του ακινήτου
από την εκτέλεση του έργου για το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση. Περιστατικά. 197/622

Κυοφορούμενος εγγονός
Κυοφορούμενος εγγονός. Κατά το χρόνο του θανάσιμου τραυματισμού του παππού
του. Επιδικάζεται αποζημίωση και γι’ αυτόν (τον κυοφορούμενο). Περιστατικά. 128/575

Κυριακή
Εργασία την Κυριακή ή το Σάββατο, όπου ισχύει η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, απα-
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γορεύεται, και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη κατά τις διατάξεις του
αδικαιολόγητου πλουτισμού, χωρίς να υπολογίζονται χρονοεπιδόματα και οικογενειακά επιδόματα. Οι ώρες εργασίας κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας, επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, και κατά την Κυριακή, δεν προσμετρώνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν
υπάρχει υπέρβαση του ανωτάτου επιτρεπόμενου νομίμου ωραρίου εβδομαδιαίας εργασίας και να γεννηθεί έτσι αξίωση του μισθωτού για υπερωριακή απασχόληση, ούτε θεωρούνται ως υπερωριακή εργασία. Αίτημα περί καταβολής χρηματικής ικανοποίησης λόγω προσβολής της προσωπικότητας από τη μη καταβολή των αποδοχών. Μη νόμιμο αφού η μη
καταβολή των αποδοχών συνιστά μεν ποινικό αδίκημα, όχι όμως και αδικοπραξία. 353/479

Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας
Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. 14/27-7-1999). Θεσμοθετήθηκε νέα
διαδικασία (διαφορετική από τη ρυμοτομία των ν.δ. της 17/7/1923 και 797/1971). Προβλέπεται υποχρέωση των ιδιοκτητών να διαθέσουν χωρίς αποζημίωση μέρος του ακινήτου τους της οικιστικής περιοχής και προβλέπεται ο τρόπος υλοποίησης της διαχείρισης με την έκδοση Πράξης Εφαρμογής, όπου καθορίζεται το ποσοστό εισφοράς σε γη,
που αναλογεί για καθεμία ιδιοκτησία και ο τρόπος διάθεσης χωρίς αποζημίωση σε τμήματα, είτε απευθείας για τη δημιουργία κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, είτε με
άλλους τρόπους. Πράξη εφαρμογής. Εκδίδεται και κυρώνεται με απόφαση του Νομάρχη και μεταγράφεται οπότε από τη μεταγραφή επέρχονται όλες οι αναφερόμενες στην
πράξη μεταβολές στις ιδιοκτησίες. Εξαιρέσεις. Σχέδιο πόλης του Μεσολογγίου. Κατάθεση της αποζημίωσης από τις αιτούσες και άρνηση της ιδιοκτήτριας (καθ’ ης η αίτηση)
να παραδώσει το ακίνητο της. Αίτημα να διαταχθεί η αποβολή. Περιστατικά. 259/659

Κώδικας Συμβολαιογράφων
Συμβόλαιο με κωφό, άλαλο ή κωφάλαλο συμβαλλόμενο (άρθρο 10 Κώδικα Συμβολαιογράφων). Περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης συντρέχει και όταν υπάρχει τύφλωση. Πρόσληψη διερμηνέα. Χωρίς αυτόν το συμβόλαιο είναι άκυρο. Παραγραφή της ακυρότητας αυτής λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Η διετία της παραγραφής αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της αποκάλυψης, της πλάνης ή απάτης ή παύση της απειλής.(αντένσταση). 481/72

Κωφάλαλος
Συμβόλαιο με κωφό, άλαλο ή κωφάλαλο συμβαλλόμενο (άρθρο 10 Κώδικα Συμβολαιογράφων). Περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης συντρέχει και όταν υπάρχει τύφλωση. Πρόσληψη διερμηνέα. Χωρίς αυτόν το συμβόλαιο είναι άκυρο. Παραγραφή της ακυρότητας αυτής λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Η διετία της παραγραφής αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της αποκάλυψης, της πλάνης ή απάτης ή παύση της απειλής.(αντένσταση). 481/72

Κωφός
Συμβόλαιο με κωφό, άλαλο ή κωφάλαλο συμβαλλόμενο (άρθρο 10 Κώδικα Συμβολαιογράφων). Περίπτωση αδυναμίας ανάγνωσης συντρέχει και όταν υπάρχει τύφλωση. Πρόσλη-
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ψη διερμηνέα. Χωρίς αυτόν το συμβόλαιο είναι άκυρο. Παραγραφή της ακυρότητας αυτής λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Η διετία της παραγραφής αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της αποκάλυψης, της πλάνης ή απάτης ή παύση της απειλής.(αντένσταση). 481/72

Μ
Μάρτυρες
Μάρτυρες προς απόδειξη δανείου όταν υπάρχει κατά το χρόνο της κατάρτισης ηθική
αδυναμία (φιλία, συγγένεια κ.λπ) κτήσης εγγράφου. Περιστατικά. 778/121
Μάρτυρας. Είναι εξαιρετέος δικηγόρος που εξετάζεται ως μάρτυρας του εντολέως του
που είχε την ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα για την επιμέλεια και διαχείριση των υποθέσεων του έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής κ.α. Περιστατικά. 116/288
Μάρτυρας που εξετάσθηκε χωρίς προηγούμενη όρκισή του. Είναι άκυρη η κατάθεση, λαμβάνεται όμως υπόψη σε δίκες της διαδικασίας των άρθρων 670-676 ΚΠολΔικ. 475/360

Μέθη
Γάμος. Ισχυρός κλονισμός του γάμου. Τα γεγονότα που μπορούν να συνιστούν το κλονιστικό γεγονός του γάμου πρέπει να συνδέονται με το πρόσωπο του εναγομένου ή και
των δύο συζύγων. Αν αφορά μόνο το πρόσωπο του ενάγοντος δεν γεννιέται λόγος διαζυγίου. Υπαίτια γεγονότα: μοιχεία, διγαμία, εγκατάλειψη, επιβουλή της ζωής. Τέτοιες
πράξεις αλλά μη καταλογιστές είναι η μέθη όπως και όλες οι πράξεις που δεν συνδέονται καθόλου με υπαιτιότητα π.χ. ψυχικές παθήσεις, επικίνδυνες ή αποκρουστικές αρρώστιες, ανικανότητα στις γενετήσιες σχέσεις. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση ένστασης του άρθρου 281 ΑΚ. Ανικανότητα εγκυμοσύνης της συζύγου. Ο γάμος λύεται λόγω
ισχυρού κλονισμού αφού δεν εξετάζεται η υπαιτιότητα για το λόγο αυτό. Κατάχρηση δικαιώματος που απορρίπτεται. Περιστατικά. 903/227

Μείωση αξίας αυτοκινήτου
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγικό κονδύλιο για τη μείωση της αξίας αυτοκινήτου. Απαραίτητα στοιχεία για να μην είναι αόριστο. Συμπλήρωση των στοιχείων. Περιστατικά. 415/595

Μέρισμα
Ανώνυμη εταιρία. Δικαίωμα του μετόχου για το μέρισμα. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Μπορεί να προσβληθεί από όποιον έχει συμφέρον μέσα σε προθεσμία δύο ετών
από την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου πρακτικών της Γ.Σ. κατά
την οποία λήφθηκε η απόφαση. Περιστατικά. 691/448

Μεταβίβαση αυτοκινήτου και ασφάλιση
Ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου. Μεταβίβαση του αυτοκινήτου από τον ασφαλισθέντα
σε τρίτο. Επέρχεται αυτοδικαίως η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης, αν μέσα σε 15 ημέρες από τη μεταβίβαση δεν ειδοποιηθεί έγγραφα η ασφαλιστική εταιρεία από τον πωλητή
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,αγοραστή ή κάτοχο του ακινήτου. Ο ασφαλιστής δικαιούται να αποποιηθεί εγγράφως την
αίτηση μέσα σε 15 ημέρες. Πότε ευθύνεται ο ασφαλιστής έναντι του ζημιωθέντος. 417/432

Μεταβίβαση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κ.κ.π.
Αυτοκίνητα, οχήματα, μοτοσικλέτες. Τρόπος μεταβίβασης (με εγγραφή στο ειδικό βιβλιάριο). Γεωργικά μηχανήματα, ελκυστήρες και μοτοποδήλατα. Μεταβιβάζονται κατά κυριότητα σύμφωνα με το άρθρο 1034ΑΚ. Περιστατικά. 692/605

Μεταβολή ή προσθήκη κοινών μερών οικοδομής
Αν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών για τον τρόπο χρήσης
των κοινοκτήτων και κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται να προβαίνει σε απόλυτη χρήση των εν λόγω μερών, να ενεργεί επισκευές και ανανεώσεις τους, καθώς και μεταβολές και προσθήκες αυτών, με τον όρο όμως ότι δεν θα παραβλάπτει τη χρήση των άλλων συνιδιοκτητών και των δικαιωμάτων τους. Μεταβολή ή
προσθήκη των κοινών μερών της οικοδομής. Επιτρέπεται η μεταβολή των κοινοχρήστων
έστω και αν είναι αντίθετη προς τις πολεοδομικές διατάξεις (Γ.Ο.Κ). Περιστατικά. 954/636

Μέτοχος και μέρισμα
Ανώνυμη εταιρία. Δικαίωμα του μετόχου για το μέρισμα. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Μπορεί να προσβληθεί από όποιον έχει συμφέρον μέσα σε προθεσμία δύο ετών
από την υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου του αντιγράφου πρακτικών της Γ.Σ. κατά
την οποία λήφθηκε η απόφαση. Περιστατικά. 691/448

Μήνυση ψευδής
Με την υποβολή ψευδούς μηνύσεως θίγεται η προσωπικότητα του ατόμου και επιδικάζεται αποζημίωση για ηθική βλάβη. 91/55

Μηχάνημα εκχύσεως ετοίμου σκυροδέματος
Ζημία που προέρχεται από μηχάνημα εκχύσεως ετοίμου σκυροδέματος από αυτοκίνητο
που είναι διασκευασμένο κατάλληλα. Δεν υπάγεται στην έννοια του αυτοκινήτου. 94/463

Μηχανικοί
Οικοδομικές εργασίες και εργατικό ατύχημα. Π.Δ. 778/1980 περί μέτρων ασφαλείας κ.λ.π.
Υπεύθυνος για τα εργατικά ατυχήματα είναι ο κύριος του έργου, ο εργολάβος αλλά και ο
υπεργολάβος για την κατασκευή τμημάτων ή ορισμένων εργασιών του όλου έργου. Εργολάβος και υπεργολάβος και επιβλέπων μηχανικός. Ευθύνες για ατυχήματα από το ρεύμα της
ΔΕΗ. Εργατικό ατύχημα. Λαμβάνεται υπόψη το συντρέχον πταίσμα του παθόντος. 151/57
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Μίσθωση
Μίσθωση. Αγωγή αναπροσαρμογής του μισθώματος με βάση το άρθρο 288 ΑΚ. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής για να είναι ορισμένη. Περιστατικά και λόγοι αοριστίας. 139/56
Μίσθωση. Πραγματικό ελάττωμα του μισθίου. Τέτοιο είναι και η έλλειψη της απαιτούμενης κατά νόμο άδειας της αρμόδιας διοικητικής αρχής για τη δυνατότητα της λειτουργίας του μισθίου για τη χρήση που εκμισθώθηκε. Περιστατικά. 707/105
Έφεση. Μισθωτικές διαφορές. Η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως στις διαφορές αυτές από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α(Δήμος) είναι 30 ημερών και αναστέλλεται κατά τις δικαστικές διακοπές(1 Ιουλίου-15 Σεπτεμβρίου). Μισθωτική διαφορά. Τέτοια είναι και η αγωγή αποζημίωσης του μισθωτού σε περίπτωση μη παραχώρησης του μισθίου. Το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει. Ειδικές διαδικασίες. Οι
διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς προφορικά κατά τη
συζήτηση στο ακροατήριο και επι πλέον οι ισχυρισμοί αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά
με σαφή, έστω και συνοπτική έκθεση των γεγονότων, εκτός αν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προφορική πρόταση των
ισχυρισμών που σημειώνεται στα πρακτικά. Μίσθωση. Ελάττωμα του πράγματος. Απαιτείται κατάσταση τέτοια που επηρεάζει την προσφορότητα για την λειτουργική χρήση του
μισθίου. Τέτοιο ελάττωμα είναι η έλλειψη της απαιτούμενης για το μίσθιο ακίνητο από το
διοικητικό δίκαιο άδειας λειτουργίας του για τη συμφωνημένη χρήση. Τότε ο μισθωτής έχει
δικαίωμα στη μη καταβολή ή μείωση του μισθώματος. Πραγματικά περιστατικά. 804/394

Μίσθωση αλλοτρίου πράγματος
Η μίσθωση αλλοτρίου πράγματος είναι νόμιμη όχι όμως για πράγματα του δημοσίου. 851/550

Μίσθωση αυτοκινήτου
Μίσθωση αυτοκινήτου. Σε περίπτωση ζημίας σε βάρος τρίτου, ο ζημιωθείς μπορεί να
στραφεί κατά του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Όμως η απαίτηση του σε αυτή την περίπτωση παραγράφεται στη διετία του άρθρου 7 του ν. ΓΠΝ/1911 και όχι του άρθρου 937
ΑΚ. Περιστατικά. 518/76

Μίσθωση εμπορική
Μίσθωση εμπορική. Εγγυοδοσία. Πότε επιστρέφεται. Πότε καθίσταται ληξιπρόθεσμη.
Υποχρεωτική αναφορά στην αγωγή του λόγου για τον οποίο συμφωνήθηκε και δόθηκε
και η αιτία για την οποία υπάρχει υποχρέωση επιστροφής. 100/55

Μίσθωση επαγγελματική
Επαγγελματική μίσθωση. Παράταση της μίσθωσης για δωδεκαετή διάρκεια της. Η παράταση που δόθηκε με το ν.2235/1999 (άρθρο 2 παρ.8) που δόθηκε για εννέα ετών διάρκεια, καταλαμβάνει και τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί με μίσθωση προηγούμενη του
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νόμου. Το ίδιο ισχύει και με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.6 του ν.2741/1999 που η νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης είναι δωδεκαετής έστω και αν η μίσθωση είχε συναφθεί πριν
την ημερομηνία της ισχύος του νόμου αυτού (28/9/1999). Αν μετά τη λήξη της δωδεκαετίας δεν ασκηθεί αγωγή μέσα σε εννιά μήνες από τη λήξη της μίσθωσης, τότε θεωρείται ότι
έχει παραταθεί για μία τετραετία οπότε μετά τη λήξη της μπορεί ο εκμισθωτής να ζητήσει
την έξωση χωρίς πληρωμή αποζημίωσης για άϋλη εμπορική αξία. Περιστατικά. 527/516
Επαγγελματική μίσθωση. Χώροι που αποκλείονται από την προστασία του π.δ. 34/1995. Χώροι
εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινόχρηστων χώρων, ζώνη λιμένα κ.λ.π). Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ ( Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ). Εκμίσθωση χώρου για κυλικείο που βρίσκεται εντός της ζώνης του
λιμένος Πατρών δεν προστατεύεται από το προεδρικό διάταγμα 34/1995. Περιστατικά. 636/521

Μίσθωση έργου
Μίσθωση έργου. Αγωγή του εργολάβου κατά του εργοδότη για τη διεκδίκηση της αμοιβής του. Στοιχεία της αγωγής για να είναι ορισμένη. 520/79

Μισθωτικές διαφορές
Έφεση. Μισθωτικές διαφορές. Η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως στις διαφορές αυτές από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α(Δήμος) είναι 30 ημερών και αναστέλλεται κατά τις δικαστικές διακοπές(1 Ιουλίου-15 Σεπτεμβρίου). Μισθωτική διαφορά. Τέτοια είναι και η αγωγή αποζημίωσης του μισθωτού σε περίπτωση μη παραχώρησης του μισθίου. Το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει. Ειδικές διαδικασίες. Οι
διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς προφορικά κατά τη
συζήτηση στο ακροατήριο και επι πλέον οι ισχυρισμοί αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά
με σαφή, έστω και συνοπτική έκθεση των γεγονότων, εκτός αν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προφορική πρόταση των
ισχυρισμών που σημειώνεται στα πρακτικά. Μίσθωση. Ελάττωμα του πράγματος. Απαιτείται κατάσταση τέτοια που επηρεάζει την προσφορότητα για την λειτουργική χρήση του
μισθίου. Τέτοιο ελάττωμα είναι η έλλειψη της απαιτούμενης για το μίσθιο ακίνητο από το
διοικητικό δίκαιο άδειας λειτουργίας του για τη συμφωνημένη χρήση. Τότε ο μισθωτής έχει
δικαίωμα στη μη καταβολή ή μείωση του μισθώματος. Πραγματικά περιστατικά. 804/394

Μνηστεία
Διαδικασία των άρθρων 664-676 ΚΠολΔ.(εργατικών διαφορών). Η μνηστή προσφέρει
υπηρεσίες στο κατάστημα του υποψηφίου συζύγου χωρίς αμοιβή. Διάλυση της μνηστείας. Αγωγή της μνηστής για εργατικούς μισθούς. Η αγωγή δεν έχει βάση τη σύμβαση εργασίας γιαυτό εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία εκτός αν από πριν από τη μνηστεία υπήρχε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Αγωγή από την αδικοπραξία. Και αυτή
η αγωγή εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία αν η μνηστή δεν επικαλείται σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας. Μνηστεία. Συνάπτεται άτυπα και σιωπηρά. Η συμβίωση με ολοκληρωμένη ερωτική σχέση είναι μνηστεία. Η αυθαίρετη διάλυση της δεν αποτελεί από
μόνη της αδίκημα και επομένως δεν γεννά αναγκαίως αδικοπρακτική ευθύνη εκτός αν
τελέσθηκε αυτοτελές αδίκημα όπως η παράβαση του άρθρου 919 ΑΚ. Η διάλυση της
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μνηστείας κατά τρόπο προσβλητικό για το άλλο μέρος μπορεί να προκαλέσει ηθική βλάβη στον εγκαταλειφθέντα και δικαιούται να λάβει αποζημίωση. Περιστατικά. 403/342

Μνηστοί
Ψυχική οδύνη. Αποζημίωση. Οι μνηστοί δικαιούνται. 805/129
Διαδικασία των άρθρων 664-676 ΚΠολΔ. (εργατικών διαφορών). Η μνηστή προσφέρει
υπηρεσίες στο κατάστημα του υποψηφίου συζύγου χωρίς αμοιβή. Διάλυση της μνηστείας. Αγωγή της μνηστής για εργατικούς μισθούς. Η αγωγή δεν έχει βάση τη σύμβαση εργασίας γιαυτό εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία εκτός αν από πριν από τη μνηστεία υπήρχε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Αγωγή από την αδικοπραξία. Και αυτή
η αγωγή εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία αν η μνηστή δεν επικαλείται σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας. Μνηστεία. Συνάπτεται άτυπα και σιωπηρά. Η συμβίωση με ολοκληρωμένη ερωτική σχέση είναι μνηστεία. Η αυθαίρετη διάλυση της δεν αποτελεί από
μόνη της αδίκημα και επομένως δεν γεννά αναγκαίως αδικοπρακτική ευθύνη εκτός αν
τελέσθηκε αυτοτελές αδίκημα όπως η παράβαση του άρθρου 919 ΑΚ. Η διάλυση της
μνηστείας κατά τρόπο προσβλητικό για το άλλο μέρος μπορεί να προκαλέσει ηθική βλάβη στον εγκαταλειφθέντα και δικαιούται να λάβει αποζημίωση. Περιστατικά. 403/342

Μοιχεία
Γάμος. Ισχυρός κλονισμός του γάμου. Τα γεγονότα που μπορούν να συνιστούν το κλονιστικό γεγονός του γάμου πρέπει να συνδέονται με το πρόσωπο του εναγομένου ή και
των δύο συζύγων. Αν αφορά μόνο το πρόσωπο του ενάγοντος δεν γεννιέται λόγος διαζυγίου. Υπαίτια γεγονότα: μοιχεία, διγαμία, εγκατάλειψη, επιβουλή της ζωής. Τέτοιες
πράξεις αλλά μη καταλογιστές είναι η μέθη όπως και όλες οι πράξεις που δεν συνδέονται καθόλου με υπαιτιότητα π.χ. ψυχικές παθήσεις, επικίνδυνες ή αποκρουστικές αρρώστιες, ανικανότητα στις γενετήσιες σχέσεις. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση ένστασης του άρθρου 281 ΑΚ. Ανικανότητα εγκυμοσύνης της συζύγου. Ο γάμος λύεται λόγω
ισχυρού κλονισμού αφού δεν εξετάζεται η υπαιτιότητα για το λόγο αυτό. Κατάχρηση δικαιώματος που απορρίπτεται. Περιστατικά. 903/227

Μοτοποδήλατο
Οδήγηση μοτοποδηλάτου υπό την επήρεια οινοπνεύματος και χωρίς ο οδηγός του να
κατέχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης. Κρίση ότι οι παραβάσεις αυτές δεν συνέβαλαν στην
επέλευση του ατυχήματος. Περιστατικά. Η συμφωνία για την άφεση χρέους που συνάπτεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του ζημιωθέντος τρίτου δεν ενεργεί απαλλακτικά και για τον ασφαλισμένο σε αυτήν υπαίτιο του ατυχήματος, εφόσον τούτο δεν
αναφέρεται στη σχετική συμφωνία. Περιστατικά. 92/568

Μοτοσικλέτες
Αυτοκίνητα, οχήματα, μοτοσικλέτες. Τρόπος μεταβίβασης (με εγγραφή στο ειδικό βιβλιάριο). Γεωργικά μηχανήματα, ελκυστήρες και μοτοποδήλατα. Μεταβιβάζονται κατά κυ-
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ριότητα σύμφωνα με το άρθρο 1034ΑΚ. Περιστατικά. 692/605

Ν
Νομέας
Ο νομέας μπορεί να αρνηθεί την απόδοση του πράγματος αν έχει έναντι του κυρίου δικαίωμα να νέμεται ή να κατέχει το πράγμα. Η ένσταση αυτή προτείνεται επί καταψηφιστικής διεκδικητικής αγωγής και όχι αναγνωριστικής. Αφαίρεση πράγματος ή βλάβη παράνομα και υπαίτια. Ο νομέας του και ο κάτοχος του έχει δικαίωμα αποζημίωσης (987.2
ΑΚ). Προϋποθέσεις αδικοπραξίας. Περιστατικά. 892/176

Νομή
Πράξεις νομής σε ακίνητο που οδηγούν σε έκτακτη χρησικτησία. Αποτελούν οι υλικές και
εμφανείς πράξεις στο ακίνητο που προσιδιάζουν στην φύση και τον προορισμό του και
είναι δηλωτικές εξουσιάσεως αυτού με διάνοια κυρίου δηλαδή με την θέληση να το έχει
δικό του. Αυτές οι υλικές πράξεις πρέπει να αναφέρονται στην αγωγή από αυτόν που
επικαλείται έκτακτη χρησικτησία. Η μη αναφορά τέτοιων πράξεων καθιστά την αγωγή ή
την ένσταση ίδιας κυριότητας αόριστη. 89/159
Χρησικτησία. Συνυπολογισμός της νομής του δικαιοπαρόχου στο χρόνο χρησικτησίας
του δικαιοδόχου. Προϋποθέσεις. Αν ο προκάτοχος συμπλήρωσε στο πρόσωπό του το
χρόνο χρησικτησίας, τότε γίνεται κύριος του πράγματος οπότε δεν υφίσταται ζήτημα να
προσμετρήσει ο διάδοχος το χρόνο της νομής του χρησιδεσπόζοντος αφού ο τελευταίος έγινε κύριος και η διάταξη του άρθρου 1051 ΑΚ είναι εξ ορισμού ανεφάρμοστη και
μπορεί να μεταβιβαστεί το πράγμα σε τρίτο. 414/163
Οικογενειακή στέγη. Έννοια. Περισσότερα ακίνητα για ειδικούς λόγους (π..χ για ασθένεια). Η οικογενειακή στέγη επεκτείνεται σε όλα τα ακίνητα. Διαρκεί από την τέλεση του
γάμου ως τη λύση του. Οι σύζυγοι μπορούν να ρυθμίζουν με συμφωνία προφορική ή
γραπτή τα θέματα της ζωής τους κατά τη διάσταση. Αν ο δικαιούχος σε χρήση αρνείται
την απόδοση πράγματος μετά τη λήξη του δικαιώματος του, η άσκηση νομής ή κατοχής
για λογαριασμό του συνιστά αποβολή του αληθούς νομέα η κατόχου από τη νομή ή κατοχή του πράγματος, οπότε ο νομέας ή κάτοχος δικαιούται να ασκήσει τις αγωγές περί
νομής ή κατοχής. Αν ένας σύζυγος έχει εμπράγματο δικαίωμα στο πράγμα, εφόσον δεν
είναι δικαιούχος οικογενειακής στέγης (1393 ΑΚ) δεν δικαιούται σε κατοχή αλλά ασκεί
νομή ή κατοχή του μέσω του άλλου συζύγου που κατέχει το ακίνητο. Αν ο δικαιούχος
όμως αντιποιείται τη νομή ή κατοχή του άλλου συζύγου και νέμεται ,κατέχει για δικό του
λογαριασμό, τότε ο νομέας δικαιούται να αναζητήσει τη νομή και κατοχή του και πριν
από τη λήξη του δικαιώματος επί του πράγματος. Παράνομη νομή η κατοχή πράγματος. Χωρεί αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού έστω και αν οι αγωγές περί προστασίας
της νομής έχουν υποπέσει στην παραγραφή. Περιστατικά. 145/199

Νόμιμη μοίρα
Νόμιμη μοίρα. Δωρεά εν ζωή του κληρονομούμενου που υπολογίζεται στην κληρονομία.
Στην περίπτωση της γονικής παροχής, υπολογίζεται ως δωρεά μόνο ως προς το ποσό
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που υπερβαίνει το μέτρο το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις. Όταν με αγωγή μέμψης
προσβάλλεται γονική παροχή που έγινε προς μεριδούχο, τότε πρέπει για το ορισμένο
της αγωγής, να εκτίθεται ποια είναι τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η γονική παροχή είναι δωρεά στο σύνολο της ή μερικώς, δηλαδή υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις που κρίνεται σε κάθε περίπτωση με ορισμένα κριτήρια (αριθμός τέκνων κλπ.). Περιστατικά. 10/231
Δωρεά εν ζωή και γονική παροχή. Πώς υπολογίζονται για την εξεύρεση της νόμιμης μοίρας. Δωρεά εν ζωή. Ανατρέπεται εφόσον η κληρονομιά που υπάρχει κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα. Γονική παροχή. Είναι δωρεά ως προς το ποσό που υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Σε μέμψη υπόκεινται μόνο οι δωρεές που σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1831.2 ΑΚ προστίθεται στην κληρονομιά όπως αυτό ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 1835 ΑΚ. Αν η γονική παροχή είναι μέσα στα όρια που επιβάλλουν οι περιστάσεις
δεν προσβάλλεται ως άστοργη έστω και αν θίγει την νόμιμη μοίρα. Περιστατικά. 78/234
Νόμιμη Μοίρα. Νόμιμο ποσοστό αναγκαίων κληρονόμων. Αυτοδίκαιη σχετική ακυρότητα διατάξεων που προσβάλλουν τη νόμιμη μοίρα. Τρόπος υπολογισμού νόμιμης μοίρας.
Νόμιμη μοίρα. Προσβολή της με διαθήκη. Αυτοδίκαιη ακυρότητά της κατά το ποσοστό
που προσβάλλεται η νόμιμη μοίρα. Διαθήκη με ένα κληρονόμο μόνο και αναγκαίο κληρονόμο. Ένσταση του εναγομένου ότι ο μεριδούχος είχε λάβει χρήματα από το διαθέτη όσο ζούσε αυτός. Υπολογισμός της αξίας της νόμιμης μοίρας και των χρημάτων που
έλαβε ο ενάγων- μεριδιούχος. Αν είναι περισσότερα τα ληφθέντα από την αξία της νόμιμης μοίρας, η αγωγή απορρίπτεται. Περιστατικά. 80/237
Νόμιμη μοίρα. Εγκατάσταση κατιόντος επί δήλου πράγματος που όμως δεν καλύπτει
τη νόμιμη μοίρα του. Υπολογισμός της. Συνεισενεκτέες παροχές του κληρονομουμένου
μεταξύ αυτών και η δαπάνη σπουδών στο εξωτερικό εφόσον όμως υπερβαίνουν το μέτρο που ήταν ανάλογο προς την περιουσιακή κατάσταση του κληρονομουμένου. Ποιες
υπολογίζονται. Προσδιορισμός της αξίας τους. Περιστατικά. 177/239
Νόμιμη μοίρα. Η κατάλειψη της μπορεί να γίνει και με εγκατάσταση σε δήλο πράγμα όταν
προκύπτει ότι ο διαθέτης ήθελε εγκατάσταση του μεριδούχου ως κληρονόμου, με καταλογισμό των δήλων πραγμάτων στη μερίδα του. Αν δεν καλύπτεται το ποσοστό της νόμιμης μοίρας, κατά το μέρος αυτό ο μεριδούχος είναι αυτοδικαίως συγκληρονόμος στα
κληρονομιαία πράγματα αποκτώντας εμπράγματο δικαίωμα κατά το ανάλογο ποσοστό
σε όλα τα στοιχεία της κληρονομιάς που ασκεί με την περί κλήρου αγωγή. Πραγματική κληρονομική ομάδα. Έννοια. Αποτελείται από όλα τα δεκτικά κληρονομικής διαδοχής περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου από τα οποία αφαιρούνται τα χρέη της κληρονομιάς. Αν προστεθεί, με την αξία
που είχαν κατά το χρόνο της παροχής τα πράγματα που παραχώρησε ο κληρονομούμενος όσο ζούσε, χωρίς αντάλλαγμα σε μεριδιούχο είτε με δωρεά που έκανε ο κληρονομούμενος στα τελευταία δέκα χρόνια πριν από το θάνατο του, εκτός αν την επέβαλαν
λόγοι ευπρέπειας ή ηθικό καθήκον, είτε με άλλο τρόπο δημιουργείται η πλασματική ομάδα κληρονομίας. Με βάση την πλασματική ομάδα εξευρίσκεται η νόμιμη μοίρα του μεριδούχου. Τρόπος υπολογισμού. Αφού αφαιρείται από τη νόμιμη μοίρα η αξία του δήλου
πράγματος στο οποίο εγκαταστάθηκε ο μεριδούχος αφαιρείται συγχρόνως και από τον
παρανομαστή του κλάσματος που προκύπτει με αριθμητή την αξία του δήλου και παρανομαστή την αξία των πραγμάτων της κληρονομικής ομάδας, από την οποία θα λάβει
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ο μεριδιούχος το ελλείπον ποσοστό της νόμιμης μοίρας του. Αναπροσαρμογή της αξίας των παροχών που έκανε ο αποβιώσας όσο ζούσε στους κληρονόμους του ή τρίτους.
Τρόπος αναπροσαρμογής. Διαδοχικές δωρεές. Προσβάλλεται με τη σειρά από την τελευταία προς τις προηγούμενες με τη χρονολογική σειρά τους. Αγωγή περί κλήρου και
αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς. Αν στρέφεται κατά του μεριδούχου μπορεί να ασκηθεί με το ίδιο δικόγραφο. Περιστατικά. 184/249

Νομικό πρόσωπο
Νομικό πρόσωπο. Ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης. Όταν ο ζημιώσας είναι όργανο, εφαρμόζεται το άρθρο 71ΑΚ και όχι η διάταξη του άρθρου 922ΑΚ.
Η ευθύνη όμως του νομικού προσώπου για πράξεις μη οργάνων του θεμελιώνεται στο
άρθρο 922ΑΚ. Έτσι δεν είναι απαραίτητο για την πληρότητα της αγωγής αποζημίωσης
κατά του νομικού προσώπου να διευκρινίζεται αν την υπαίτια πράξη ή παράλειψη έκανε όργανο του νομικού προσώπου ή άλλο πρόσωπο που προσλήφθηκε απ’αυτό στην
υπηρεσία του νομικού προσώπου αφού ταυτόσημες είναι οι προϋποθέσεις ευθύνης του
νομικού προσώπου και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Περιστατικά. 680/100

Νύφη
Ψυχική οδύνη. Δικαιούνται και οι πεθερός, γαμπρός, νύφη. Όχι όμως οι σύζυγοι των
αδελφών και τα παιδιά των αδελφών καθώς και τα αδέρφια των γονέων. Οι μνηστοί δικαιούνται. 805/129

Ο
Οδήγηση αυτοκινήτου από ανήλικο
Οδήγηση αυτοκινήτου από ανήλικο ο οποίος εστερείτο της σχετικής άδειας ικανότητας.
Παραμέληση της εποπτείας αυτού από τους γονείς του, οι οποίοι δεν είχαν ασφαλίσει
τα κλειδιά του αυτοκινήτου τους σε μέρος απρόσιτο σε αυτόν. Θανάτωση του οδηγού
και του συνεπιβάτη σε τροχαίο ατύχημα. Συνυπαιτιότητα κατά ποσοστό 20% του συνεπιβάτη, ο οποίος επιβιβάστηκε στο όχημα αν και εγνώριζε ότι ο οδηγός του δεν κατείχε
άδεια ικανότητας οδηγού. Περιστατικά. Δεκτή η παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας κατά των γονέων του ανηλίκου οδηγού. 369/592

Οδηγία 1999/70 Ε.Κ.
Οδηγίες της Ε.Ο.Κ. Αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δεσμεύουν κάθε κράτοςμέλος της κοινότητας στο οποίο απευθύνεται και το οποίο έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει το αποτέλεσμα αυτό μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, με μέσα που θα επιλέξει αυτό. Αν το κράτος δεν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα, συνεπάγεται την άμεση ισχύ της
στην εσωτερική έννομη τάξη του κράτους-μέλους που είναι ο αποδέκτης της. Η ισχύς της
όμως εκτείνεται μόνο κατά του κράτους-μέλους που παρέλειψε να την καταστήσει «εθνι-
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κό δίκαιο» και των αντίστοιχων κρατικών φορέων και όχι και στις μεταξύ των ιδιωτών σχέσεις (κάθετη και όχι οριζόντια ισχύς). Οδηγία 1999/70 Ε.Κ του Συμβουλίου της 28/6/1999.
Προβλέπει ότι οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου είναι και θα συνεχίσουν να είναι
η γενική μορφή εργασιακών σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, οι δε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ανταποκρίνονται σε ορισμένες περιστάσεις, στις ανάγκες
τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Η οδηγία αυτή προβλέπει ακόμα πότε οι
διαδοχικές συμβάσεις χαρακτηρίζονται συμβάσεις ή σχέσεις αορίστου χρόνου. Η οδηγία
όμως αυτή είναι φανερό ότι δεν περιέχει κανόνες κοινοτικού δικαίου σαφείς και ορισμένους, δεκτικούς εφαρμογής στην ελληνική έννομη τάξη. Πάντως στόχος είναι ή αποτροπή της κατάχρησης να συνάπτονται διαδοχικές συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου αλλά αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα προσαρμογής που θα λάβει ο εθνικός νομοθέτης. Το π.δ.81/2003 που εκδόθηκε προς συμμόρφωση της ελληνικής πολιτείας προς την οδηγία 1999/70/ΕΚ αναφέρει ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται σε συμβάσεις
ή ανανεώσεις συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ του
π..δ 81/2003 που εκδόθηκε προς συμμόρφωση της ελληνικής πολιτείας προς την Οδηγία
1999/70/ΕΚ δηλαδή από τις 2/4/2003. Περιστατικά που αναφέρονται σε πρόσληψη εργάτη
στις 26/8/2002 για εργασία οκτώ μηνών αλλά εργάστηκε 22μήνες οπότε έπαψε ο ΟΤΕ να
δέχεται τις υπηρεσίες του. Η αγωγή (κατά το Εφετείο) δεν είναι νόμιμη γιατί οι τρεις συμβάσεις εργασίας ήταν ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν υπό το καθεστώς του Γενικού
Κανονισμού Προσωπικού του ΟΤΕ που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου και απαγορεύει τη
μετατροπή τους σε σύμβαση αορίστου χρόνου. 42/456
Συμβάσεις μίσθωσης έργου που είχαν συναφθεί με το δημόσιο και τα ΝΠΔΔ και ήσαν εν
ενεργεία κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 164/2004. Διαδικασία κρίσεως αν πρόκειται για σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποκλείστηκαν τα πολιτικά δικαστήρια να κρίνουν τη φύση αυτών των συμβάσεων αφού μάλιστα είναι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς οι διαφορές που προκύπτουν από αυτές είναι ιδιωτικές. Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας. Οδηγία 1999/70/ΕΚ του συμβουλίου της 28/6/1999. Περιορισμοί και όροι που τίθενται με το π.δ. 164/2004. Αν υπάρχει παράβαση των όρων αυτού
του π.δ., ως κύρωση προβλέφθηκε (άρθρο 71 η αυτοδίκαιη ακυρότητα των διαδοχικών
συμβάσεων με ειδικά δικαιώματα του εργαζομένου. Περιστατικά. 405/485

Οδηγίες της Ε.Ο.Κ.
ΟΤΕ. Σύμβαση εργασίας με το προσλαμβανόμενο προσωπικό. Μόνιμο και δόκιμο. Οδηγίες της Ε.Ο.Κ. Αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δεσμεύουν κάθε κράτος-μέλος
της κοινότητας στο οποίο απευθύνεται και το οποίο έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει το αποτέλεσμα αυτό μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, με μέσα που θα επιλέξει αυτό. Αν το κράτος δεν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα, συνεπάγεται την άμεση ισχύ της
στην εσωτερική έννομη τάξη του κράτους-μέλους που είναι ο αποδέκτης της. Η ισχύς της
όμως εκτείνεται μόνο κατά του κράτους-μέλους που παρέλειψε να την καταστήσει «εθνικό δίκαιο» και των αντίστοιχων κρατικών φορέων και όχι και στις μεταξύ των ιδιωτών σχέσεις (κάθετη και όχι οριζόντια ισχύς). Οδηγία 1999/70 Ε.Κ του Συμβουλίου της 28/6/1999.
Προβλέπει ότι οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου είναι και θα συνεχίσουν να είναι
η γενική μορφή εργασιακών σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, οι δε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ανταποκρίνονται σε ορισμένες περιστάσεις, στις ανάγκες

755

τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Η οδηγία αυτή προβλέπει ακόμα πότε οι
διαδοχικές συμβάσεις χαρακτηρίζονται συμβάσεις ή σχέσεις αορίστου χρόνου. Η οδηγία
όμως αυτή είναι φανερό ότι δεν περιέχει κανόνες κοινοτικού δικαίου σαφείς και ορισμένους, δεκτικούς εφαρμογής στην ελληνική έννομη τάξη. Πάντως στόχος είναι ή αποτροπή της κατάχρησης να συνάπτονται διαδοχικές συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου αλλά αυτό προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα προσαρμογής που θα λάβει ο εθνικός νομοθέτης. Το π.δ.81/2003 που εκδόθηκε προς συμμόρφωση της ελληνικής πολιτείας προς την οδηγία 1999/70/ΕΚ αναφέρει ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται σε συμβάσεις
ή ανανεώσεις συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ του
π..δ 81/2003 που εκδόθηκε προς συμμόρφωση της ελληνικής πολιτείας προς την Οδηγία
1999/70/ΕΚ δηλαδή από τις 2/4/2003. Περιστατικά που αναφέρονται σε πρόσληψη εργάτη
στις 26/8/2002 για εργασία οκτώ μηνών αλλά εργάστηκε 22μήνες οπότε έπαψε ο ΟΤΕ να
δέχεται τις υπηρεσίες του. Η αγωγή (κατά το Εφετείο) δεν είναι νόμιμη γιατί οι τρεις συμβάσεις εργασίας ήταν ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν υπό το καθεστώς του Γενικού
Κανονισμού Προσωπικού του ΟΤΕ που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου και απαγορεύει τη
μετατροπή τους σε σύμβαση αορίστου χρόνου. 42/456

Οικογενειακή στέγη
Οικογενειακή στέγη. Έννοια. Περισσότερα ακίνητα για ειδικούς λόγους (π..χ για ασθένεια). Η
οικογενειακή στέγη επεκτείνεται σε όλα τα ακίνητα. Διαρκεί από την τέλεση του γάμου ως τη
λύση του. Οι σύζυγοι μπορούν να ρυθμίζουν με συμφωνία προφορική ή γραπτή τα θέματα
της ζωής τους κατά τη διάσταση. Αν ο δικαιούχος σε χρήση αρνείται την απόδοση πράγματος
μετά τη λήξη του δικαιώματος του και η άσκηση νομής ή κατοχής για λογαριασμό του συνιστά αποβολή του αληθούς νομέα η κατόχου από τη νομή ή κατοχή του πράγματος, οπότε ο
νομέας ή κάτοχος δικαιούται να ασκήσει τις αγωγές περί νομής ή κατοχής. Αν ένας σύζυγος
έχει εμπράγματο δικαίωμα στο πράγμα, εφόσον δεν είναι δικαιούχος οικογενειακής στέγης
(1393 ΑΚ) δεν δικαιούται σε κατοχή αλλά ασκεί νομή ή κατοχή του μέσω του άλλου συζύγου
που κατέχει το ακίνητο. Αν ο δικαιούχος όμως αντιποιείται τη νομή ή κατοχή του άλλου συζύγου και νέμεται ,κατέχει για δικό του λογαριασμό, τότε ο νομέας δικαιούται να αναζητήσει τη
νομή και κατοχή του και πριν από τη λήξη του δικαιώματος επί του πράγματος. Παράνομη
νομή η κατοχή πράγματος. Χωρεί αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού έστω και αν οι αγωγές περί προστασίας της νομής έχουν υποπέσει στην παραγραφή. Περιστατικά. 145/199

Οικοδομή
Οικοδομή με δύο ισόγεια διαμερίσματα με δύο ξεχωριστούς ιδιοκτήτες (αδελφούς) με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ο ένας, με παράνομη άδεια, ανήγειρε δεύτερο όροφο πάνω
από το διαμέρισμα του που αντί για ταράτσα κατασκεύασε κεραμοσκεπή στέγη. Στην πράξη της οριζόντιας ιδιοκτησίας δεν υπάρχει κανονισμός της οικοδομής ούτε καθορίζονται τα
κοινόχρηστα μέρη. Συνεπώς, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συνιδιοκτητών,
ως μόνων αναγκαστικών εξ αδιαιρέτου συγκυρίων κατ’ ανάλογη μερίδα επί των κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της καθώς και ποιά συγκεκριμένα είναι αυτά, καθορίζονται από
τις διατάξεις των άρθρων του ν.3741/1929 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1002
και 1117 ΑΚ. Άρα το δώμα-ταράτσα, το κλιμακοστάσιο και η αυλή της οικοδομής αποτελούν
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κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής επί των οποίων η ιδιοκτησία είναι αδιαίρετη γιατί χρησιμεύει προς κοινή χρήση. Προσβολή του δικαιώματος χρήσης στους κοινόχρηστους χώρους
(ταράτσα, κλιμακοστάσιο κ.λ.π.). Δικαιώματα του προσβληθέντος. Περιστατικά. 253/624

Οικοδομικές εργασίες
Οικοδομικές εργασίες και εργατικό ατύχημα. Π.Δ. 778/1980 περί μέτρων ασφαλείας κ.λ.π.
Υπεύθυνος για τα εργατικά ατυχήματα είναι ο κύριος του έργου, ο εργολάβος αλλά και
ο υπεργολάβος για την κατασκευή τμημάτων ή ορισμένων εργασιών του όλου έργου.
Επιβλέπων μηχανικός. Ευθύνες για ατυχήματα από το ρεύμα της ΔΕΗ. Εργατικό ατύχημα. Λαμβάνεται υπόψη το συντρέχον πταίσμα του παθόντος. 151/57

Οικοδομική άδεια
Οικοδομική άδεια. Εκδίδεται στο όνομα του ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών του οικοπέδου, χωρίς να συνάγεται το συμπέρασμα από αυτό ότι ο συγκύριος στο όνομα του οποίου
εκδόθηκε η άδεια ότι ο συγκύριος αυτός πλήρωσε και για την κατασκευή του έργου. 72/51
Περιφραγμένο οικόπεδο. Απαγορεύεται το ύψος να είναι μεγαλύτερο από 2,5μ. Αυτός
ο περιορισμός όμως δεν ισχύει προκειμένου περί ειδικών κτιρίων των οποίων ο κύριος
περιορισμός δεν είναι η κατοικία.(ξενοδοχεία). Περιστατικά. 647/663

Οικόπεδο
Πέργκολα. Για την κατασκευή της δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. Περιφραγμένο οικόπεδο. Απαγορεύεται το ύψος να είναι μεγαλύτερο από 2,5μ. Αυτός ο περιορισμός όμως
δεν ισχύει προκειμένου περί ειδικών κτιρίων των οποίων ο κύριος περιορισμός δεν είναι η κατοικία.(ξενοδοχεία). Περιστατικά. 647/663

Οινόπνευμα
Ασφάλιση αυτοκινήτου. Παράλειψη του υποχρέου να δηλώσει το τροχαίο ατύχημα στον
ασφαλιστή μέσα στη νόμιμη προθεσμία και συνέπειες αυτής. Προϋποθέσεις για την βάσιμη προβολή του σχετικού ισχυρισμού από τον ασφαλιστή και περιεχόμενο της σχετικής ένστασης. Οδήγηση μοτοποδηλάτου υπό την επήρεια οινοπνεύματος και χωρίς ο
οδηγός του να κατέχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης. Κρίση ότι οι παραβάσεις αυτές δεν
συνέβαλαν στην επέλευση του ατυχήματος. Περιστατικά. 92/568

Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ
Επαγγελματική μίσθωση. Χώροι που αποκλείονται από την προστασία του π.δ. 34/1995.
Χώροι εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινόχρηστων χώρων, ζώνη λιμένα κ.λ.π). Ο.Λ.ΠΑ
ΑΕ ( Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ). Εκμίσθωση χώρου για κυλικείο που βρίσκεται
εντός της ζώνης του λιμένος Πατρών δεν προστατεύεται από το προεδρικό διάταγμα
34/1995. Περιστατικά. 636/521
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Ομοδικία
Συγκληρονόμος. Δημιουργείται απλή ομοδικία. Το ίδιο ισχύει και στην αγωγή περί κλήρου. Άρα αν εκδοθεί οριστική απόφαση για ένα διάδικο, μπορεί να ασκήσει έφεση μόνο
για λογαριασμό του. Συνεισφορά. 1000/260

Οριζόντια ιδιοκτησία
Οριζόντια ιδιοκτησία. Η ειδική διαδικασία του άρθρου 648 ΚΠολΔ εφαρμόζεται όταν η διαφορά υφίσταται μεταξύ κυρίων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών –ορόφων ή διαμερισμάτων της ίδιας οικοδομής και όχι τρίτων. Αγωγή του εργολάβου. Ο εργολήπτης είναι
τρίτος και συνεπώς δεν νομιμοποιείται ενεργητικά για την άσκηση της πιο πάνω αγωγής και μάλιστα κατά το άρθρο 648 ΚΠολΔ. Περιστατικά. 123/621
Οριζόντια ιδιοκτησία. Ο προσδιορισμός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών της
πολυκατοικίας γίνεται είτε με τη συστατική δικαιοπραξία της οροφοκτησίας με σύμφωνη απόφαση όλων των οροφοκτητών (με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή).
Αν δεν γίνει έτσι ο προσδιορισμός τότε ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ και διατάξεις του ν.3741/1929. Οποιοδήποτε μέρος του όλου ακινήτου που δεν ορίστηκε ή δεν ορίστηκε έγκαιρα, με το συστατικό
της οροφοκτησίας τίτλο, ότι αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής κυριότητας κάποιου
συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως από το νόμο στα αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας. Σε περίπτωση αμφιβολίας το μέρος του ακινήτου, για το οποίο δεν ορίστηκε
έγκαιρα και ρητά ότι αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής κυριότητας κάποιου συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως, από το νόμο στα αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας και θεωρείται κοινόκτητο και κοινόχρηστο μέρος του ακινήτου. Περιστατικά. 395/629
Οριζόντια ιδιοκτησία. Παραβάσεις πολεοδομίας στην οικοδομή από ιδιοκτήτες οριζόντιας ιδιοκτησίας. Αγωγή αποζημίωσης για μείωση της αξίας του άλλου δικαιοπαρόχου και
υποχρέωση αποζημίωσης των άλλων συγκυριών λόγω αδικοπραξίας και ηθικής βλάβης. Περιστατικά. 627/632
Ο προσδιορισμός των κοινόκτητων και κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας γίνεται
είτε με τη συστατική πράξη της οροφοκτησίας είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων
των συνιδιοκτητών. Αν αυτό δεν γίνει τότε για τα κοινόχρηστα και κοινόκτητα πράγματα (όπως π.χ. η αυλή), ισχύει ο προσδιορισμός που προβλέπεται από τις διατάξεις του
ν.3741/1929. Επομένως μπορεί με τη συστατική πράξη να ορισθεί ότι η αποκλειστική
χρήση της αυλής ανήκει σε ορισμένο ή ορισμένους συνιδιοκτήτες. Οι συνιδιοκτήτες της
πολυκατοικίας μπορούν να ρυθμίσουν ελεύθερα, με σύμβαση που καταρτίζεται συμβολαιογραφικώς, με τη σύμπραξη τους και μεταγράφεται, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο ως προς τα αναγκαστικώς αδιαίρετα (κοινά) μέρη της οικοδομής όσο και ως
προς τις χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ορόφους ή διαμερίσματα και μάλιστα κατά
παρέκκλιση από τις ενδοτικού δικαίου διατάξεις του ν.3741/29 του ΑΚ οπότε οι κατά τον
τρόπο αυτό δημιουργούμενοι περιορισμοί της κυριότητας έχουν το χαρακτήρα δουλείας και δεσμεύουν και τους εξ αρχής συμβληθέντες και εκείνους που προσχώρησαν μεταγενέστερα στον καταρτισθέντα με τη σύμβαση κανονισμό. Η απαγόρευση αυτή ισχύει
είτε βλάπτεται η χρήση είτε θίγονται τα δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών είτε μειώνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών της. Συνεπώς η απαγόρευση ισχύει και όταν από την
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απαγορευμένη πράξη τόσο στην κάθετη όσο και στην οριζόντια συνιδιοκτησία, δεν παραβλάπτεται η χρήση ούτε μειώνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών τους ή του όλου οικοδομήματος και την περίπτωση που προσβάλλεται στη χρήση αυτή κάθε συνιδιοκτήτης
δικαιούται να ζητήσει την άρση της προσβολής και την απαγόρευση στο μέλλον. Αν δεν
υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών για τον τρόπο χρήσης των
κοινοκτήτων και κοινόχρηστων μερών της πολυκατοικίας κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται
να προβαίνει σε απόλυτη χρήση των εν λόγω μερών, να ενεργεί επισκευές και ανανεώσεις τους, καθώς και μεταβολές και προσθήκες αυτών, με τον όρο όμως ότι δεν θα παραβλάπτει τη χρήση των άλλων συνιδιοκτητών και των δικαιωμάτων τους. Μεταβολή ή
προσθήκη των κοινών μερών της οικοδομής. Επιτρέπεται η μεταβολή των κοινοχρήστων
έστω και αν είναι αντίθετη προς τις πολεοδομικές διατάξεις (Γ.Ο.Κ). Περιστατικά. 954/636
Πολυκατοικία. Οριζόντια ιδιοκτησία. Αγωγή μεταξύ συνιδιοκτητών. Στοιχεία για να είναι
ορισμένη. Περιστατικά. 979/640

Οριστική απόφαση
Έφεση κατά αποφάσεως που είναι κατά ένα μέρος οριστική. Δεν επιτρέπεται άσκηση εφέσεως ούτε κατά των οριστικών διατάξεων πριν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη. Έννοια της οριστικής αποφάσεως. Σε αντικειμενική σώρευση αιτήσεων παροχής έννομης
προστασίας του ίδιου ενάγοντος κατά του ιδίου εναγομένου σε ένα δικόγραφο, η απόφαση που περατώνει τη δίκη ως προς μια αίτηση, χωρίς να αποφαίνεται οριστικώς ως προς
την άλλη, δεν υπόκειται σε προσβολή με έφεση ιδίως όταν οι υποβληθείσες αξιώσεις τελούν μεταξύ τους σε σχέση εξαρτήσεως, ήτοι η μία είναι παρεπόμενη της άλλης. Απόφαση που αναγνωρίζει το κληρονομικό δικαίωμα των εναγόντων αλλά διατάσσει πραγματογνωμοσύνη για το αίτημα της διανομής, δεν προσβάλλεται με έφεση. Περιστατικά. 756/393
Οριστική απόφαση. Αντικειμενική σώρευση αιτήσεων παροχής έννομης προστασίας
στον ίδιο ενάγοντα κατά του ίδιου εναγομένου σε ένα δικόγραφο. Η απόφαση που περατώνει τη δίκη ως προς μια αίτηση χωρίς να αποφαίνεται οριστικώς ως προς την άλλη
δεν υπόκειται σε προσβολή με τα ένδικα μέσα της έφεσης και αντέφεσης ιδίως όταν οι
υποβληθείσες αιτήσεις τελούν μεταξύ τους σε σχέση εξαρτήσεως. Έννοια της οριστικής
αποφάσεως. Αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο και με αυτή απεκδύεται
το δικαστήριο από κάθε εξουσία του ως προς το σχετικό κεφάλαιο της αγωγής ή ανταγωγής. Εκείνη όμως που απορρίπτει κάποια ένσταση του εναγομένου ή του ενάγοντος
ή του αντεναγομένου και διατάσσει αποδείξεις για την αγωγή ή την ανταγωγή, δεν είναι
οριστική και μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο. Περιστατικά. Αίτηση αναβολής της
συζητήσεως απορρίπτεται αν η αναίρεση είναι απαράδεκτη γιατί οι ενστάσεις του εναγομένου δεν είναι οριστικές και μπορεί να ανακληθούν. 982/412
Απόφαση οριστική. Έννοια αυτής. Διατροφική αποζημίωση της συζύγου και του ανηλίκου τέκνου του θανόντος ασφαλισμένου και τρόπος υπολογισμού αυτής. Περιστατικά.
(Σημείωση Βλ. και ΕΠ 87/2009). 84/563

Όρκιση
Μάρτυρας που εξετάσθηκε χωρίς προηγούμενη όρκισή του. Είναι άκυρη η κατάθεση,
λαμβάνεται όμως υπόψη σε δίκες της διαδικασίας των άρθρων 670-676 ΚΠολΔικ. Απο-
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κλειστική νοσοκόμος. 475/360

Ορκοδοσία πραγματογνωμόνων
Πραγματογνωμοσύνη. Κατά την ορκοδοσία των πραγματογνωμόνων δεν απαιτείται κλήτευση των διαδίκων ή των τεχνικών συμβούλων. Επίσης κατά τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης δεν είναι απαραίτητο να κλητευθούν οι διάδικοι. Η παράλειψη κοινοποίησης της αποφάσεως που διορίζει ή αντικαθιστά πραγματογνώμονα δεν έχει ορισθεί με ποινή ακυρότητας εκτός αν επήλθε βλάβη (159.3 ΚΠολΔ). Περιστατικά. 550/375

ΟΤΕ
ΟΤΕ. Σύμβαση εργασίας με το προσλαμβανόμενο προσωπικό. Μόνιμο και δόκιμο. 42/456

Οχήματα
Αυτοκίνητα, οχήματα, μοτοσικλέτες. Τρόπος μεταβίβασης (με εγγραφή στο ειδικό βιβλιάριο). Γεωργικά μηχανήματα, ελκυστήρες και μοτοποδήλατα. Μεταβιβάζονται κατά κυριότητα σύμφωνα με το άρθρο 1034ΑΚ. Περιστατικά. 692/

Π
Παθητική νομιμοποίηση Ε.Κ.
Επικουρικό κεφάλαιο. Προϋποθέσεις προς καταβολή αποζημίωσης. Παθητική νομιμοποίηση. Πρέπει να αναφέρονται στην αγωγή τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι ο ενάγων, καίτοι κατέβαλε τη συνήθη επιμέλεια των συναλλαγών, εντούτοις δεν
κατέστη δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας κανενός από τα άνω ευθυνόμενα πρόσωπα. Αν δεν αποδεχθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι ο ενάγων κατέβαλε την αναφερόμενη στην αγωγή, κατά τρόπο πλήρως ορισμένο, συνηθισμένη στις συναλλαγές επιμέλεια,
η αγωγή κατά του Ε.Κ. είναι απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη. Περιστατικά. 498/600

Παραγραφή
Παραγραφή των αξιώσεων του άρθρου 250ΑΚ. Είναι πενταετής αλλά διακόπτεται και
με την αναγνώριση της αξιώσεως. Προϋποθέσεις. Συμψηφισμός μισθού και ανταπαίτηση του εργοδότη (664ΑΚ). Προϋποθέσεις. 891/38
Παραγραφή της ακυρότητας λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Η διετία της παραγραφής αρχίζει από την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης, της πλάνης ή απάτης ή παύση
της απειλής.(αντένσταση). 481/72
Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας. Στοιχεία που απαιτούνται για θανάτους προ της ισχύος του
ΑΚ για να γίνει κάποιος κληρονόμος. Τριακονταετής παραγραφή (προ του Α.Κ.). Απαιτείται για τη κτήση κυριότητας συνεχής και αδιάκοπη δηλαδή ήσυχη και απηλλαγμένη
βίας, δημόσια, δηλαδή φανερή, ασκούμενη απέναντι εκείνων που είχαν συμφέρον να
γνωρίζουν. 71/232
Αγωγή. Ο ενάγων ως εκκαλών μπορεί να προτείνει νέους ισχυρισμούς. Εξαιρέσεις.(527
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και 269 ΚΠολΔ). Αυτεπάγγελτα λήψη υπόψη από το δικαστήριο διακοπτικών γεγονότων
της παραγραφής. Περιστατικά. 664/379
Παραγραφή. Διακοπή με την έγερση της αγωγής. Απόρριψη της αγωγής για τυπικούς
λόγους. Επανέγερση της αγωγής μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την τελεσιδικία
της απορριπτικής απόφασης. Ο ενάγων προτείνει την αντένσταση της παραγραφής
(263ΑΚ). Για την πληρότητα της αντενστάσεως αυτής και το παραδεκτό της πρέπει κατά
την πρώτη συζήτηση στον πρώτο βαθμό να προταθούν από τον αντενιστάμενο ενάγοντα τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν αληθινά, οπότε επιφέρουν τη διακοπή της παραγραφής και συγχρόνως να διατυπώνεται αίτημα περί απορρίψεως της ενστάσεως περί παραγραφής. Περιστατικά. 840/407
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Παραγραφές δικαιωμάτων. Οι προθεσμίες που ορίζονται
από το ν.2882/2001 εφαρμόζονται και στις απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί από
1/2/1971 και εφεξής, ο δε χρόνος έναρξης είναι εκείνος που ορίζεται με τις νέες διατάξεις
για την περίπτωση άσκησης αιτήσεως για τον καθορισμό οριστικής αποζημίωσης (που
δεν προβλεπόταν από τον προηγούμενο νόμο), από την 7/5/2001. Δικαιούχος που δεν
κλητεύθηκε στη δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης. Είναι πενταετής και αρχίζει
από 7/5/2001. Αναίρεση. Επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν
δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αντιφατικές ή ανεπαρκείς κ.λ.π. Περιστατικά. 753/544

Παραίτηση από δικόγραφο
Παραίτηση από δικόγραφο αγωγής. Προϋποθέσεις. 43/41
Έφεση. Παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση. Μπορεί να γίνει και από δικηγόρο του
παραιτούμενου διάδικου που τον εκπροσωπεί κατά τη συζήτηση και έχει γενική μόνο
πληρεξουσιότητα αφού ειδική πληρεξουσιότητα απαιτείται μόνο για την παραίτηση από
το δικαίωμα άσκησης ειδικού μέσου και όχι από το ένδικο μέσο που έχει ασκηθεί (98
εδ.β ΚΠολΔ). Η παραίτηση επιφέρει κατάργηση της δίκης με έκδοση σχετικής απόφασης και τα έξοδα επιβάλλονται πάντοτε στον παραιτηθέντα διάδικο. Περιστατικά. 827/405

Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο
Παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο. Αυτεπάγγελτη παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο κατά την αρμόζουσα διαδικασία. Συμψηφισμός των δικαστικών εξόδων, λόγω
της δυσχέρειας της ερμηνείας του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε. Περιστατικά. 132/577

Παράσταση με δήλωση
Δήλωση ότι δεν θα παραστούν οι πληρεξούσιοι κατά τη συζήτηση της έφεσης (242 παρ.2
ΚΠολΔ). Πρωτόδικη συζήτηση ερήμην ενός διαδίκου. Άσκηση έφεσης με κοινή δήλωση των πληρεξουσίων ότι δεν θα παραστούν επικαλούμενοι τη διάταξη του άρθρου 242
παρ.2ΚΠολΔ. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι επιτρεπτή η με κοινή δήλωση συζήτηση
της υποθέσεως. Η απαγόρευση της παράστασης με δήλωση ισχύει όχι μόνο για το διάδικο που δικάστηκε στον πρώτο βαθμό σαν να ήταν παρών αλλά και για τον αντίδικο
του που κανονικά είχε παραστεί στον πρώτο βαθμό. 441/347
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Παρέμβαση πρόσθετη και κύρια
Ανακοπή τρίτου κατ’άρθρο 936 ΚΠολΔ. Απευθύνεται κατά του δανειστή και του οφειλέτη
μεταξύ των οποίων ιδρύεται σχέση αναγκαστικής ομοδικίας. Έφεση. Πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των αναγκαίων ομοδίκων διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όταν όμως ασκείται από κάποιον από τους αναγκαίους ομοδίκους και δεν απευθύνεται και κατά των λοιπών δεν είναι απαράδεκτη, πρέπει όμως να καλούνται οι αναγκαίοι
ομόδικοι του εκκαλούντος κατά τη συζήτηση της έφεσης με ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως αφού με την έφεση καθίστανται αυτοδικαίως διάδικοι της έκκλητης δίκης και
μπορούν να παρασταθούν στο ακροατήριο καταθέτοντας προτάσεις. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση. Δημιουργείται αναγκαστική ομοδικία μεταξύ του παρεμβαίνοντος και
του υπέρ ού η παρέμβαση. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση είναι και η κατ’άρθρο 126
α.ν.2039/1939 πρόσθετη παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών σε δίκες που αφορούν στην υπέρ κοινωφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία. 372/332
Πρόσθετη παρέμβαση. Κατά του προσθέτως παρεμβαίνοντος δεν στρέφεται η έφεση,
πρέπει όμως να καλείται στη συζήτηση της έφεσης για να ενημερώνεται για την εξέλιξη
της δίκης και να ασκεί τα δικαιώματα που αναγνωρίζει σ’ αυτόν ο νόμος. Αλλιώς κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για όλους τους διαδίκους. Περιστατικά. 401/340
Έφεση από το διάδικο που νικήθηκε πρωτόδικα. Αν είχε ασκηθεί πρόσθετη παρέμβαση
πρωτόδικα υπέρ του νικήσαντος διαδίκου δεν απαιτείται και η έφεση να στρέφεται και
κατά του παρεμβάντος πρωτοδίκως. Όμως η έφεση που ασκείται και κατ΄αυτού θα θεωρηθεί ως κλήση προς συζήτηση αφού με ποινή του απαραδέκτου πρέπει να καλείται
ο παρεμβάς πρωτόδικα στην κατ’ έφεση δίκη(82 εδ.β ΚΠολΔ). 461/354
Αυτοκινητικό ατύχημα. Κύρια παρέμβαση του Ι.Κ.Α. κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου,
το οποίο υποκαταστάθηκε στις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής εταιρίας που ανακλήθηκε
η άδειά της. Η κύρια παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά στο Εφετείο, εφόσον τα σχετικά κονδύλια έχουν μεταβιβαστεί προς κρίση σε αυτό με την έφεση. Προϋπόθεση για την άσκηση κύριας παρέμβασης από το Ι.Κ.Α. είναι η ύπαρξη κονδυλίων στη
κύρια δίκη, στα οποία αυτό έχει υποκατασταθεί αυτοδικαίως. Η κύρια παρέμβαση του
Ι.Κ.Α. απορρίπτεται, διότι η υποκατάσταση αυτού στις ασφαλιστικές παροχές που χορήγησε στον ασφαλισμένο του, δεν χωρεί κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου. Αυτό ισχύει ακόμα και αν είχε εναχθεί αρχικά ο ασφαλιστής του οποίου μεταγενέστερα ανακλήθηκε η άδεια και στη θέση του υπεισήλθε το Ε.Κ. ΕΠ 317/2009. 171/587

Παρόδιοι ιδιοκτήτες
Απαλλοτρίωση. Τεκμήριο ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών. Μαχητό. Ισχυρισμός ότι
δεν υφίσταται τεκμήριο ωφέλειας και αίτημα για διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα.
Διαδικασία με αίτηση προς τον φορέα του έργου για διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 33 του ν. 2971/2001. Απαράδεκτο αν δεν προσκομισθεί έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 33 παρ.3 ν.2971/2001 ως προς την ωφέλεια ή μη του ακινήτου από την εκτέλεση του έργου για το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση. Περιστατικά. 197/622
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Παροχές συνεισενεκτέες
Νόμιμη μοίρα. Εγκατάσταση κατιόντος επί δήλου πράγματος που όμως δεν καλύπτει
τη νόμιμη μοίρα του. Υπολογισμός της. Συνεισενεκτέες παροχές του κληρονομουμένου
μεταξύ αυτών και η δαπάνη σπουδών στο εξωτερικό εφόσον όμως υπερβαίνουν το μέτρο που ήταν ανάλογο προς την περιουσιακή κατάσταση του κληρονομουμένου. Ποιες
υπολογίζονται. Προσδιορισμός της αξίας τους. Περιστατικά. 177/239

Παραχωρητήριο
«Κτηματική ομάδα» που συνιστάται από την Αρχή για την τακτοποίηση πολλών παρακειμένων οικοπέδων, η οποία προβαίνει σε παραχώρηση των τακτοποιηθέντων οικοπέδων
στους δικαιούχους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται επείγουσα εφαρμογή
του σχεδίου, ολόκληρη η καταλαμβανόμενη από την ομάδα έκταση, θεωρείται απαλλοτριούμενη σαν ενιαίο σύνολο υπέρ των ιδιοκτήτων ακινήτων που έχουν περιληφθεί στην
ομάδα για τη διανομή μεταξύ αυτών των οικοδομήσιμων χώρων που έχουν οριστεί στην
έκταση αυτή για εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Αποτελέσματα της έκδοσης της υπουργικής απόφασης για σύσταση «κτηματικής ομάδας». Παραχωρητήριο. Μετά τη μεταγραφή του συνεπάγεται κτήση της κυριότητας κατά τρόπο πρωτότυπο. Περιστατικά. 6/657

Πεθερός
Ψυχική οδύνη. Δικαιούνται και οι πεθερός, γαμπρός, νύφη. 805/129

Πενθήμερη εργασία
Πενθήμερη εργασία. Εργαζόμενος που εργάσθηκε το Σάββατο. Η απασχόληση του την
ημέρα αυτή θεωρείται άκυρη, γιαυτό δικαιούται να λάβει αποζημίωση κατά τον αδικαιολόγητο πλουτισμό έστω και αν εργάσθηκε λιγότερες ώρες από το εβδομαδιαίο ωράριο
(40 ώρες). Υπερωρίες. Λεπτομέρειες. 949/505
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. Απασχόληση επί 40
ώρες εβδομαδιαία με ορισμένο μισθό. Αν η εργασία κάθε εβδομάδα είναι εξαήμερη, λαμβάνει πάλι τον ίδιο μισθό. Ο ίδιος μισθός καταβάλλεται και στην περίπτωση της υπερημερίας του εργοδότη. 416/596

Πέργκολα
Πέργκολα. Για την κατασκευή της δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. 647/663

Πίνακας εξόδων δικαστικών επιμελητών
Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης. Παράπονα ανακόπτοντα ότι εσφαλμένα προαφαιρέθηκαν από το εκπλειστηρίασμα έξοδα από τον πίνακα εξόδων του δικ.επιμελητή που δεν είναι
νόμιμα, υπαρκτά ή υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
Σ΄ αυτή την περίπτωση η ανακοπή πρέπει να απευθύνεται κατά του δικαστικού επιμελη-
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τή. Ενώ αν με την ανακοπή αμφισβητείται μόνο αν τα έξοδα του επιμελητή έγιναν προς το
συμφέρον όλων, τότε η ανακοπή απευθύνεται κατά του επισπεύδοντα δανειστή. 907/411

Πίνακας κατάταξης
Πίνακας κατάταξης των απαιτήσεων σε πλειστηριασμό. Άσκηση ανακοπής (κατάθεση και
επίδοση) κατά του πίνακα σε προθεσμία 12 ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα από
τον συμβολαιογράφο. Στην προθεσμία των 12 ημερών δεν περιλαμβάνονται οι Κυριακές,
τα Σάββατα και οι λοιπές αργίες. Περιστατικά. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Αν ο
λόγος ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης συνίσταται σε αμφισβήτηση και άρνηση του
ανακόπτοντος της απαίτησης του καθού ενώ έχει καταταγεί, αρκεί μόνο η άρνηση αυτή
για το ορισμένο του λόγου της ανακοπής ενώ ο καθού βαρύνεται με την επίκληση και την
ανάδειξη των παραγωγικών της απαίτησης του πραγματικών γεγονότων. Αν ο καθού δεν
αποδείξει την απαίτηση του, η ανακοπή γίνεται δεκτή. Περιστατικά. 27/269
Πίνακας κατάταξης των δανειστών για τη διανομή του εκπλειστηριάσματος. Αυτοτελής η
ανακοπή κάθε δανειστή που στρέφεται εναντίον εκείνων μόνον από τους δανειστές κατά
των οποίων επιδιώκει να εξέλθει νικητής και όχι εναντίον όλων των δανειστών, αφού μεταξύ των δανειστών που μετέχουν στη σχετική δίκη δεν υπάρχει αναγκαστική ομοδικία.
Έτσι, εκπρόθεσμη άσκηση ανακοπής εναντίον κάποιου δανειστή δεν συνεπάγεται απαράδεκτο της ανακοπής και κατ’ άλλου δανειστή, εναντίον του οποίου αυτή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. 373/335

Πλάνη
Ουσιώδης πλάνη για την ακύρωση της δικαιοπραξίας. Έννοια ουσιώδους πλάνης. Παραγωγικά αίτια της βούλησης. Πότε συνιστούν ουσιώδη πλάνη. Ακυρότητα γονικής παροχής γιατί το τέκνο έδειξε συμπεριφορά αντίθετη προς τα συμφωνηθέντα με το συμβόλαιο. Περιστατικά. 99/14
Διαζύγιο συναινετικό. Απαραίτητα η δήλωση των συζύγων για τη λύση του γάμου πρέπει να γίνει δύο φορές σε συνεδριάσεις του δικαστηρίου (εκούσια δικαιοδοσία) που να
απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έξι μήνες. Μετά την έκδοση της οριστικής αποφάσεως, ανάκληση της συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου δε μπορεί να γίνει.
Προσβολή της οριστικής απόφασης με ένδικο μέσο χωρεί μόνο για ελαττώματα της δήλωσης βούλησης όπως πλάνη, απάτη, απειλή. Περιστατικά. 490/210

Πλασματική ομάδα κληρονομιάς
Με βάση την πλασματική ομάδα εξευρίσκεται η νόμιμη μοίρα του μεριδούχου. Τρόπος
υπολογισμού. Αφού αφαιρείται από τη νόμιμη μοίρα η αξία του δήλου πράγματος στο
οποίο εγκαταστάθηκε ο μεριδούχος αφαιρείται συγχρόνως και από τον παρανομαστή
του κλάσματος που προκύπτει με αριθμητή την αξία του δήλου και παρανομαστή την
αξία του πράγματος της κληρονομικής ομάδας, από την οποία θα λάβει ο μεριδιούχος
το ελλείπον ποσοστό της νόμιμης μοίρας του. 184/249
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Πλαστογραφία – Πλαστότητα
Προσωπικότητα. Προσαγωγή στο δικαστήριο εγγράφου που χαρακτηρίζεται από τον καθού ως πλαστό. Καταδίκη αυτών που ισχυρίσθηκαν την πλαστότητα του εγγράφου από
το ποινικό δικαστήριο. Άλλη μήνυση κατά του δήθεν πλαστογράφου και απαλλαγή του.
Αγωγή για προσβολή της τιμής και υπόληψης. Περιστατικά. 755/27

Πλειστηρίασμα
Πλειστηριασμός. Υποχρέωση του εργοδότη να καταθέσει σε μετρητά ή εγγυητική επιστολή ή τραπεζική επιταγή το 1/3 της τιμής της πρώτης προσφοράς. Υποχρέωση του
συμ/φου σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής. Αν δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα στις επόμενες πέντε ημέρες, ανατρέπεται η κατακύρωση και καλούνται οι επόμενοι πλειοδότες. Περιστατικά. 496/363

Πλειστηριασμός
Πλειστηριασμός. Συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και τρίτου να πλειοδοτήσει με δικά του
χρήματα στο όνομά του ο τρίτος, και όταν ο οφειλέτης θα του αποδώσει τις δαπάνες και
πλειστηρίασμα, να αναμεταβιβάσει τα ακίνητα στον οφειλέτη. Συμφωνία για την αναμεταβίβαση. Μπορεί να είναι άτυπη. Παρά ταύτα είναι νόμιμη. 969/147
Πλειστηριασμός. Υποχρέωση του εργοδότη να καταθέσει σε μετρητά ή εγγυητική επιστολή ή τραπεζική επιταγή το 1/3 της τιμής της πρώτης προσφοράς. Υποχρέωση του
συμ/φου σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής. Αν δεν καταβάλει το πλειστηρίασμα στις επόμενες πέντε ημέρες, ανατρέπεται η κατακύρωση και καλούνται οι επόμενοι πλειοδότες. Περιστατικά. 496/363

Πληρεξουσιότητα
Πληρεξουσιότητα.(άρθρου 211 επ.ΑΚ). Δοθείσα με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανακαλείται
μόνο με τον ίδιο τρόπο (220 ΑΚ). Καθορισμός του περιεχομένου της ουσιαστικής πληρεξουσιότητας, δηλαδή της αληθινής εξουσίας του αντιπροσώπου. Λαμβάνεται υπόψη η γενικής κατευθύνσεως διάταξη του άρθρου 200 ΑΚ και το γενικό καθήκον το οποίο έχει ο αντιπρόσωπος όπως κάνει καλόπιστη και σύμφωνη με τα χρηστά ήθη χρήση της πληρεξουσιότητας, γιατί το δικαίωμα του πληρεξουσίου δεν είναι απόλυτο, και περιορίζεται και για τον τρίτο από τις
διατάξεις των άρθρων 200, 281 και 288 Α.Κ. Πράξη του αντιπροσώπου, που αντίκειται προφανώς στα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό της πληρεξουσιότητας απαγορεύεται και ο τρίτος δεσμεύεται από την συμπεριφορά (συναλλακτική ευθύτητα) που υπαγορεύεται από καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Περιπτώσεις που ο τρίτος δεσμεύεται. 28/9
Πληρεξουσιότητα. Δικαστική. Τρόπος διορισμού και περιεχόμενο. 89/159

Πληρεξουσιότητα ειδική
Γαμικές διαφορές μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δίκη διαζυγίου. Μη προσαγωγή εγγράφου ειδικής πληρεξουσιότητας, δίδεται προθεσμία στο διάδικο προς προ-
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σκόμιση σχετικής ειδικής πληρεξουσιότητας. Περιστατικά. 480/363

Πολεοδομία
Οριζόντια ιδιοκτησία. Παραβάσεις πολεοδομικής νομοθεσίας στην οικοδομή από ιδιοκτήτες οριζόντιας ιδιοκτησίας. Αγωγή αποζημίωσης για μείωση της αξίας του άλλου ιδιοκτήτου και υποχρέωση αποζημίωσης των άλλων συγκυριών λόγω αδικοπραξίας και
ηθικής βλάβης. Περιστατικά. 627/632

Πολιτικός γάμος
Πολιτικός γάμος. Προϋποθέσεις για να είναι έγκυρος. Περιστατικά. 880/222

Πολιτικά Δικαστήρια
Συμβάσεις μίσθωσης έργου που είχαν συναφθεί με το δημόσιο και τα ΝΠΔΔ και ήσαν εν
ενεργεία κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 164/2004. Διαδικασία κρίσεως αν πρόκειται για σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποκλείστηκαν τα πολιτικά δικαστήρια να κρίνουν τη φύση αυτών των συμβάσεων αφού μάλιστα είναι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς οι διαφορές που προκύπτουν από αυτές είναι ιδιωτικές. Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας. Οδηγία 1999/70/ΕΚ του συμβουλίου της 28/6/1999. Περιορισμοί και όροι που τίθενται με το π.δ. 164/2004. Αν υπάρχει παράβαση των όρων αυτού του π.δ., ως κύρωση προβλέφθηκε (άρθρο 71) η αυτοδίκαιη ακυρότητα των διαδοχικών συμβάσεων με ειδικά δικαιώματα του εργαζομένου. Περιστατικά. 405/485
Δήμος. Συμφωνία με ιδιώτη επισκευής αυτοκινήτου του και άρνησή του να καταβάλει
την αμοιβή του επισκευαστή. Πρόκειται περί διαφοράς ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται
στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. 300/528

Πολυκατοικία
Πολυκατοικία. Υπόγειο με μετατροπή του εν μέρει σε διαμέρισμα. Το υπόγειο και ημιυπόγειο είναι μέρη του εδάφους και αυτοδικαίως είναι αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας όλων των συγκυριών εκτός αν στη συστατική πράξη της οροφοκτησίας καθορίστηκαν ως αντικείμενα αποκλειστικών κυριοτήτων, δηλαδή ως όροφος ή διαμέρισμα ή ως διαιρεμένος χώρος, βοηθητικός χώρος υπαγόμενος σε ορόφους ή διαμερίσματα. Χωριστή ιδιοκτησία σε όροφο ή διαμέρισμα δεν είναι δυνατό να συσταθεί με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία. 935/635
Πολυκατοικία. Οριζόντια ιδιοκτησία. Αγωγή μεταξύ συνιδιοκτητών. Στοιχεία για να είναι
ορισμένη. Περιστατικά. 979/640

Πράγμα
Αδικοπραξία. Όροι για να δημιουργηθεί δικαίωμα προς αποζημίωση. Η βλάβη ή καταστροφή ξένου πράγματος αποτελεί παράνομη πράξη αφού αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου
17 του Συντάγματος, 973 και 1094 ΑΚ και 381 παρ.1 του ΑΚ που αποσκοπούν κυρίως
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στην προστασία του ιδιωτικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Η πραγματική ζημία σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του πράγματος συνίσταται στην αναγκαία δαπάνη που
πρέπει να γίνει για την επισκευή ή την ανακατασκευή του ή την απόκτηση άλλου πράγματος στην κατάσταση που αυτό βρισκόταν κατά το χρόνο της βλάβης ή της καταστροφής
του ώστε να εξασφαλίζεται στον παθόντα η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το πράγμα και
να αντλεί από αυτό όλες τις ωφέλειες και χρησιμότητες που μπορούσε να αντλεί πριν από
τη βλάβη ή την καταστροφή. Καταστροφή ελαιώνος με εκσκαπτικά μηχανήματα και μεταβολή του σε γκρεμό. Είναι αδικοπραξία και οφείλεται αποζημίωση. Περιστατικά. 413/63

Πραγματική ομάδα κληρονομιάς
Πραγματική κληρονομική ομάδα. Έννοια. Αποτελείται από όλα τα δεκτικά κληρονομικής
διαδοχής περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου από τα οποία αφαιρούνται τα χρέη της κληρονομιάς. 184/249

Πραγματογνωμοσύνη
Πραγματογνωμοσύνη. Η διάταξη πραγματογνωμοσύνης, η διάταξη νέας ή επαναλήψεως ή συμπληρώσεως της αρχικής πραγματογνωμοσύνης με τους ίδιους ή άλλους πραγματογνώμονες εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου της ουσίας. Πότε
διατάσσεται επανάληψη, νέα ή συμπλήρωση της πραγματογνωμοσύνης είτε με αίτηση
των διαδίκων είτε αυτεπαγγέλτως. 399/340
Πραγματογνωμοσύνη. Κατά την ορκοδοσία των πραγματογνωμόνων δεν απαιτείται κλήτευση των διαδίκων ή των τεχνικών συμβούλων. Επίσης κατά τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης δεν είναι απαραίτητο να κλητευθούν οι διάδικοι. Η παράλειψη κοινοποίησης της αποφάσεως που διορίζει ή αντικαθιστά πραγματογνώμονα δεν έχει ορισθεί
με ποινή ακυρότητας εκτός αν επήλθε βλάβη (159.3 ΚΠολΔ). 550/375
Απόφαση που αναγνωρίζει το κληρονομικό δικαίωμα των εναγόντων αλλά διατάσσει πραγματογνωμοσύνη για το αίτημα της διανομής, δεν προσβάλλεται με έφεση. Περιστατικά. 756/393

Πρακτορεία
Πρακτορεία. Έννοια στον Εμπ.Ν. Θεωρείται η σύμβαση για την ανάληψη με αντάλλαγμα υποχρέωσης παροχής στο κοινό ιδιωτικών υπηρεσιών ποικίλης φύσεως. Πράκτορες
είναι και οι πράκτορες ταξιδίων όπως αυτός που κρατάει θέσεις για αεροπορικό ταξίδι
και εκδίδει εισιτήριο με καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος. Η εσωτερική σχέση αεροπορικού μεταφορέα και πράκτορα είναι η εντολή. Αν ο εντολοδόχος δεν αποδώσει χρήματα που εισέπραξε κατά την εκτέλεση της εντολής διαπράττει υπεξαίρεση. 257/427

Πράκτορες ταξιδίων
Πρακτορεία. Έννοια στον Εμπ.Ν. Θεωρείται η σύμβαση για την ανάληψη με αντάλλαγμα υποχρέωσης παροχής στο κοινό ιδιωτικών υπηρεσιών ποικίλης φύσεως. Πράκτορες
είναι και οι πράκτορες ταξιδίων όπως αυτός που κρατάει θέσεις για αεροπορικό ταξίδι
και εκδίδει εισιτήριο με καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος. Η εσωτερική σχέση αερο-
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πορικού μεταφορέα και πράκτορα είναι η εντολή. Αν ο εντολοδόχος δεν αποδώσει χρήματα που εισέπραξε κατά την εκτέλεση της εντολής διαπράττει υπεξαίρεση. 257/427

Πράξη εφαρμογής
Πράξη εφαρμογής. Καθίσταται οριστική και αμετάκλητη μετά την κύρωση της. 505/163
Πράξη εφαρμογής. Εκδίδεται και κυρώνεται με απόφαση του Νομάρχη και μεταγράφεται οπότε από τη μεταγραφή επέρχονται όλες οι αναφερόμενες στην πράξη μεταβολές
στις ιδιοκτησίες. 259/659

Πρατηριούχος
Σύμβαση μίσθωσης μεταξύ εταιρείας εμπορίας υγρών καυσίμων και ιδιοκτήτη ακινήτου. Ο
ιδιοκτήτης-πρατηριούχος αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την επωνυμία, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα σήματα και την τεχνογνωσία της εταιρείας υγρών καυσίμων υποχρεούμενος από την πλευρά του να διαθέτει (να αγοράζει και μεταπωλεί) αποκλειστικά τα προϊόντα της από συγκεκριμένο χώρο(πρατήριο), η χρήση του οποίου παραχωρείται σ’αυτόν
από την εταιρεία, είτε με σύμβαση μίσθωσης όταν το ακίνητο και οι εγκαταστάσεις ανήκουν
σ’αυτήν είτε με σύμβαση υπομισθώσεως, όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει το μισθωτικό δικαίωμα με εξουσία υπομίσθωσης. Η σύμβαση αυτή σε ότι αφορά την αυτοτελή μίσθωση
καλύπτεται από το άρθρο 3 του π.δ.34/1995. Λεπτομέρειες λύσεως της συμβάσεως. 43/41

Προαίρεση
Σύμβαση άκυρη γιατί δεσμεύει υπερβολικά την ελευθερία του προσώπου (179 ΑΚ). Όμως
αν η υποχρέωση του προσώπου δεν προέρχεται από δικαιοπραξία αλλά από το νόμο,
δεν είναι άκυρη η σύμβαση. Στη μισθωτική σύμβαση δικαίωμα προαιρέσεως είναι το δικαίωμα ο όρος του μισθωτηρίου με τον οποίο η αρχική σύμβαση θα παρατείνεται κατά
την ανεξέλεγκτη κρίση του μισθωτού για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα με μονομερή δήλωση του. Αποδοχή της δηλώσεως δεν απαιτείται εκ μέρους του εκμισθωτή.
Το δικαίωμα προαιρέσεως είναι κληρονομητό και ο μισθωτής μπορεί να το ασκήσει και
κατά του κληρονόμου του αρχικού εκμισθωτή. Περιστατικά. 528/517

Πρόβατα
Ζώα. Ζημία από αυτά σε βάρος τρίτου. Αντικειμενική ευθύνη και νόθος αντικειμενική ευθύνη του κατόχου(στα κατοικίδια). Κατοικίδια είναι και τα πρόβατα. Κάτοχος των ζώων.
Έννοια. Ζημιές σε μοτοσικλέτα που η αποκατάσταση της απαιτεί μεγαλύτερη δαπάνη
από την αξία της. Είναι ολική καταστροφή. Περιστατικά. 878/139

Πρόγραμμα πλειστηριασμού
Αναγκαστική εκτέλεση. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Πότε και σε ποιους κοινοποιείται με
ποινή ακυρότητας σε περίπτωση μη κοινοποίησης και χωρίς βλάβη. 710/384
Αναγκαστική εκτέλεση. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Πότε και σε ποιους κοινοποιεί-
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ται. Ακυρότητα σε περίπτωση μη κοινοποίησης και χωρίς βλάβη. Η παράλειψη μπορεί
να προβληθεί μέσα σε 90 ημέρες από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης (934
παρ.1περ.γΚΠολΔ) από όποιον έχει έννομο συμφέρον για άσκηση ανακοπής. 750/389

Προθεσμία άσκησης ανακοπής
Ανακοπή άρθρου 933 παρ.2 ΚΠολΔ. Εκτέλεση για ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης.
Πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης για την κατάσχεση.
Η δεκαπενθήμερη προθεσμία προς άσκηση ανακοπής αρχίζει όχι από την κατάσχεση
αλλά από την επίδοση στον καθού η εκτέλεση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης. Εκτελεστός τίτλος. Αφορά το έγκυρο που αναφέρεται είτε σε τυπικούς λόγους είτε
ουσιαστικούς που βάλλουν κατά των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας όπως πχ.
το συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι άκυρο. Προθεσμία για την ανακοπή. Μέσα σ’ αυτή
πρέπει να κατατεθεί και να κοινοποιηθεί στον καθ’ ού. Περιστατικά. 120/288

Προπονητής
Προπονητής. Συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με το φορέα στον οποίο παρέχει τις εργασίες του. Η σχετική σύμβαση για πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση είναι σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας και το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατίθεται και να θεωρείται στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δυνατό η σύμβαση να είναι ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Ο προπονητής πρέπει να έχει σχετική άδεια της Γ.Γ.Α. Αν δεν έχει άδεια δικαιούται ο προπονητής να διεκδικήσει τις αποδοχές του, το επίδομα αδείας και τα δώρα, απευθείας από το νόμο. 652/497

Προσεπικαλών
Προσεπίκληση υποχρέου προς αποζημίωση. Άσκηση εφέσεως από τον προσεπικαλούντα και μη απεύθυνση αυτής και κατά του προσεκαλουμένου προς αποζημίωση υποχρέου. Η προσεπίκληση και η ενωμένη με αυτή αγωγή αποζημίωσης δεν μεταβιβάζεται στο Εφετείο και συνεπώς αν το Εφετείο δεχθεί την έφεση του ενάγοντος και αυξήσει το επιδιωκόμενο ποσό, η απόφαση αυτή δεν επεκτείνεται και σε βάρος του κατά την
πρωτόδικη δίκη προσεπικληθέντος εφόσον κατ’ αυτού δεν στρέφεται η έφεση. 816/403

Προσεπίκληση
Προσεπίκληση υποχρέου προς αποζημίωση. Άσκηση εφέσεως από τον προσεπικαλούντα και μη απεύθυνση αυτής και κατά του προσεκαλουμένου προς αποζημίωση υποχρέου. Η προσεπίκληση και η ενωμένη με αυτή αγωγή αποζημίωσης δεν μεταβιβάζεται στο Εφετείο και συνεπώς αν το Εφετείο δεχθεί την έφεση του ενάγοντος και αυξήσει το επιδιωκόμενο ποσό, η απόφαση αυτή δεν επεκτείνεται και σε βάρος του κατά την
πρωτόδικη δίκη προσεπικληθέντος εφόσον κατ’ αυτού δεν στρέφεται η έφεση. 816/403

Προσημείωση
Προσημείωση. Συναίνεση του οφειλέτη για εγγραφή της. Δεν αποκλείει την εικονικότη-

769

τα της σύμβασης του δανείου. 960/145
Προσημείωση. Πώς εξαλείφεται (1330 ΑΚ). Η διαδικασία εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως για την εξάλειψη της προσημείωσης δεν καθορίζεται από το νόμο. Αν έγινε η εγγραφή της προσημείωσης με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, θα διαγραφεί με νεότερη απόφαση που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία. Αν η προσημείωση έχει γραφεί με
διαταγή πληρωμής, τότε διατάσσεται με απόφαση του δικαστηρίου που έκδωσε τη διαταγή πληρωμής. Δεν απαιτείται δικαστική απόφαση για την εξάλειψη της προσημείωσης στην περίπτωση που δεν ετράπη η προσημείωση μέσα σε 90 μέρες από την τελεσιδικία της απόφασης που επιδικάζει την απαίτηση. Στην περίπτωση αυτή εξαλείφεται
με ενέργεια του υποθηκοφύλακα όταν διαπιστώσει το γεγονός αυτό της παρόδου της
προθεσμίας. Υποθήκη. Αγωγή για την εξάλειψη της. Διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο με αγωγή κατά την τακτική διαδικασία. 983/181
Κατάσχεση. Μετά ταύτη εγγραφή προσημείωσης στο κατασχεθέν. Δεν αντιτάσσεται η
προσημείωση κατά του κατασχόντος έστω και αν ο προσημειούχος δανειστής είναι ο
ίδιος ο επισπεύδων τον πλειστηριασμό. Περιστατικά. 658/378
Προσημείωση. Η απαίτηση κατατάσσεται τυχαίως δηλαδή υπό την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης η οποία μπορεί να λήγει και μετά τον πλειστηριασμό. Ο
συμ/φος πρέπει να προβλέψει με τον πίνακα κατάταξης πού θα περιέλθει το μέρος του
πλειστηριάσματος για το οποίο κατατάσσει τον προσημειούχο δανειστή σε περίπτωση
μη τελεσίδικης επιδίκασης (επικουρική κατάταξη). 807/401

Πρόσθετη εργασία
Πρόσθετη εργασία μέσα στο νόμιμο ωράριο εντός του οποίου παρέχεται παράλληλα και
η κύρια εργασία. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος (εκτός εξαιρέσεων) να καταβάλει για
την πρόσθετη εργασία το συνηθισμένο μισθό, δηλαδή το μισθό που καταβάλλεται συνήθως για την ίδια εργασία σε άλλους εργαζομένους, με τα ίδια προσόντα και με τις ίδιες
συνθήκες εργασίας. Η πρόσθετη αυτή εργασία έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό. 547/493

Πρόστηση
Προστήσας και πρόστηση. Η πρόστηση μπορεί να στηρίζεται και σε πραγματικό γεγονός χωρίς δικαιοπρακτική σχέση ή να γίνεται ευκαιριακά για μία μόνο πράξη. Έτσι δεν έχει σημασία
ο τρόπος πρόσληψης του προστηθέντος ούτε αν η πρόσληψή του έγινε από άλλον και όχι
από τον προστήσαντα, αρκεί ότι ο προστηθείς ενεργούσε υπό τις οδηγίες και εντολές του τελευταίου ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων του. Νομικό πρόσωπο. Ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή
η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης. Όταν ο ζημιώσας είναι όργανο, εφαρμόζεται το άρθρο 71ΑΚ
και όχι η διάταξη του άρθρου 922ΑΚ. Η ευθύνη όμως του νομικού προσώπου για πράξεις μη
οργάνων του θεμελιώνεται στο άρθρο 922ΑΚ. Έτσι δεν είναι απαραίτητο για την πληρότητα
της αγωγής αποζημίωσης κατά του νομικού προσώπου να διευκρινίζεται αν την υπαίτια πράξη ή παράλειψη έκανε όργανο του νομικού προσώπου ή άλλο πρόσωπο που προσλήφθηκε
απ’αυτό στην υπηρεσία του νομικού προσώπου αφού ταυτόσημες είναι οι προϋποθέσεις ευθύνης του νομικού προσώπου και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Περιστατικά. 680/100
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Εργατικό ατύχημα. Παθών από ατύχημα που έγινε έπειτα από βίαιο συμβάν κατά την
εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής και υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ,
δηλαδή έπαθε στον τόπο της εργασίας του που βρίσκεται μέσα σε ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, οπότε θεωρείται αυτοδικαίως ασφαλισμένος σ’ αυτό (ήδη η ασφάλιση του
ΙΚΑ επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με το άρθρο 3 του ν.1305/1982). Στην περίπτωση αυτή
απαλλάσσεται ο εργοδότης της υποχρέωσης για αποζημίωση του ν.551/1914 αλλά και
το κοινού δίκαιο ευθύνης εκτός αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν. Η απαλλαγή καλύπτει και την περίπτωση της ειδικής αμέλειας, διατηρεί όμως ο παθών το δικαίωμα για διεκδίκηση της αποζημίωσης για ηθική βλάβη (ή ψυχική οδύνη). Για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης αυτής αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν. Συντρέχον πταίσμα του παθόντος. Λαμβάνεται υπόψη με τον καθορισμό της αποζημίωσης για ηθική βλάβη. Πρόστηση. Ευθύνη για τις πράξεις των προστηθέντων. Με τη βούληση του προστήσαντος
επιτρέπεται η πρόσληψη υποπροστηθέντος από τον προστηθέντα. Ευθύνη και για αυτούς του προστήσαντος. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης που περιλαμβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άμεσα για ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της
ασφάλισης και γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες είχε συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη. Περιστατικά. 94/463

Προσύμφωνο
Προσύμφωνο μεταβίβασης. Ο βάσει προσυμφώνου πωλητής, που μεταβιβάζει το πράγμα σε τρίτο, περιέρχεται σε υπαίτια αδυναμία σε σχέση με την παροχή που υποσχέθηκε με το προσύμφωνο. Ο αντισυμβαλλόμενος αγοραστής μπορεί να επιλέξει την εφαρμογή του άρθρου 380ΑΚ και να ζητήσει πίσω το τίμημα που κατέβαλε με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Δικαιώματα του αγοραστή να ζητήσει αποζημίωση με βάση την
απάτη ή αδικοπραξία όταν και χωρίς τη συμβατική σχέση ή διαπραττόμενη πράξη ή παράλειψη θα ήταν παράνομη γιατί αντίκειται στο άρθρο 914 ΑΚ. 601/26

Προσωπική κράτηση
Αντέφεση. Αν ασκηθεί μέσα στην προθεσμία της έφεσης, αποτελεί αυτοτελή έφεση οπότε
ο αντεκκαλών μπορεί να προσβάλλει και άλλα κεφάλαια της αποφάσεως μη περιεχόμενα στην έφεση. Αναγκαίως συνεχόμενα κεφάλαια προς τα εκκληθέντα. Έννοια. Αξίωση
προς αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Είναι ανεξάρτητο κεφάλαιο η αξίωση για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Άρα δεν χωρεί αντέφεση αν η έφεση αναφέρεται μόνο στην
αποζημίωση και όχι στο κεφάλαιο της αποζημίωσης για ηθική βλάβη, όπως δεν χωρεί
αντέφεση για το κεφάλαιο της προσωπικής κράτησης γιατί είναι ανεξάρτητο. 450/348
Προσωπική κράτηση κατά εμπόρων. Αν ο έμπορος δεν δύναται να εκπληρώσει συμβατική του υποχρέωση λόγω αδυναμίας δεν προσωποκρατείται (άρθρο 11 διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά δικαιώματα που έγινε νόμος του κράτους με τον ν.2462/1997).Την
αδυναμία προς πληρωμή πρέπει να την ισχυρισθεί και αποδείξει ο εναγόμενος έμπορος, ο δε ενάγων δανειστής δεν υποχρεούται να κάνει λόγο στην αγωγή του ότι παρόλο
που ο οφειλέτης έχει την ικανότητα να πληρώσει δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.
Δικαιώματα του κομιστή επιταγής (του ν.5960/1933) να ζητήσει είτε με βάση τη μεταξύ
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αυτού και του οφειλέτη σχέση είτε με βάση το αδίκημα που προέρχεται από την έκδοση
της επιταγής όταν δεν υπάρχουν κατατειθέμενα κεφάλαια στην τράπεζα. Αν ακολουθήσει την οδό της αδικοπραξίας, τότε με αγωγή του κατά την τακτική διαδικασία δύναται
να ζητήσει την προσωπική κράτηση του εκδότη της επιταγής. 39/420
Προσωπική κράτηση από μη πληρωμή επιταγής. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για
την αποδοχή του αιτήματος της προσωπικής κράτησης του οφειλέτη και τη διάρκεια της
προσωπικής κράτησης εκπροσώπου νομικών εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας, που
γνώριζε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια αφού υπέγραψε υπό την εταιρική επωνυμία την επιταγή. Επιδίκαση αποζημίωσης όσο και το ποσό της επιταγής (15.000 €),
1000€ για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης και προσωπική κράτηση πέντε (5) μηνών
ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης. 427/434
Επιταγή ακάλυπτη. Στοιχεία αγωγής με βάση την αδικοπραξία, για να είναι ορισμένη.
Προσωπική κράτηση από αδικοπραξία. Στοιχεία. Αρχή αναλογικότητας. Τόκοι. Αν η αγωγή στηρίζεται στην απλήρωτη επιταγή, αρχίζουν από την επόμενη της εμφάνισης και μη
πληρωμής. Αν η αγωγή στηρίζεται στην αδικοπραξία, τότε αρχίζουν από την επίδοση
της αγωγής. Προσωπική κράτηση. Η απόφαση που στηρίζεται στην αδικοπραξία και διατάσσει την προσωπική κράτηση δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. 485/440
Προσωπική κράτηση για καθυστέρηση καταβολής μισθών κλπ του άρθρου μόνου του
ν.690/1945 που προβλέπει ποινικές κυρώσεις κατά των εργοδοτών, διευθυντών κλπ που
δεν καταβάλλουν εμπροθέσμως τις οφειλόμενες στους εργαζόμενους συνεπεία συμβάσεως ή σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές τους. Προσωπική κράτηση μπορεί να
διαταχθεί επί αδικοπραξίας μόνο όταν η αξίωση για την είσπραξη της οποίας απαγγέλλεται δημιουργείται πρωτογενώς από την αδικοπραξία. Συνεπώς η πιο πάνω προϋπόθεση
συντρέχει μόνο όταν ο εργαζόμενος αιτείται αποζημίωση για τη ζημία του από την υπαίτια καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών του και όχι και όταν αιτείται την πληρωμή των
ίδιων αποδοχών του αφού μόνο στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για πρωτογενή από το
παραπάνω αδίκημα αξίωση και όχι και στη δεύτερη γιατί μόνο η παράλειψη του εργοδότη
να καταβάλει εμπροθέσμως τις αποδοχές, δεν συνεπάγεται απώλεια τους ώστε να προκαλείται στον εργαζόμενο ισόποση με τις αποδοχές του ζημία, η οποία να έχει ως αίτιο το παραπάνω αδίκημα. Άρα όταν ο ενάγων εργαζόμενος ζητεί με την αγωγή του μόνη την καταβολή των αποδοχών του και όχι αποζημίωση για ζημία που υπέστη από υπαίτια καθυστέρηση, δεν μπορεί να ζητείται η απαγγελία προσωπικής κράτησης του εργοδότη. 167/471

Προσωπικό ΚΤΕΛ
Προσωπικό ΚΤΕΛ. Η αδικαιολόγητη άρνηση του μισθωτού να παρέχει τις υπηρεσίες του συνιστά σιωπηρή καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Δεν θεωρείται καταγγελία
η αποχή από την εργασία του μισθωτού λόγω αποδεδειγμένης ασθένειας του. Υποχρέωση
του μισθωτού του ΚΤΕΛ να ειδοποιήσει εγκαίρως την υπηρεσία του και να υποβάλει γνωμάτευση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ, αλλιώς καμία αποχή από την εργασία λόγω ασθένειας δεν δικαιολογείται Β.Δ της 25-6/6-8-1956. Κανονισμός προσωπικού των ΚΤΕΛ. 85/461

Προσωπικότητα
Προσωπικότητα (άρθρο 57 ΑΚ). Προσβολή με δημοσιεύματα (ν.1178/1981) και προσβολή
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με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές (άρθρο 4 παρ.10 του ν.2328/1995). 404/18
Προσωπικότητα. Προσαγωγή στο δικαστήριο εγγράφου που χαρακτηρίζεται από τον καθού ως πλαστό. Καταδίκη αυτών που ισχυρίσθηκαν την πλαστότητα του εγγράφου από
το ποινικό δικαστήριο. Άλλη μήνυση κατά του δήθεν πλαστογράφου και απαλλαγή του.
Αγωγή για προσβολή της τιμής και υπόληψης. Περιστατικά. 755/27

Προτάσεις
Αποδεικτικά μέσα. Έγγραφα. Μη νόμιμη η κατ’ έφεση επίκληση εγγράφου όταν στις προτάσεις του Εφετείου περιέχεται γενική μόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα που είχε επικαλεσθεί και προσκομίσει ο διάδικος δίχως παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των πρωτόδικων προτάσεων, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου. Μη νόμιμη η επίκληση αποδεικτικών μέσων, η ενσωμάτωση των προτάσεων της πρωτόδικης
δίκης στις προτάσεις της δευτεροβάθμιας. Περιστατικά. 88/282
Έφεση από διάδικο που πρωτόδικα δικάστηκε ερήμην. Οι προτάσεις του πρέπει να κατατεθούν στο εφετείο προ είκοσι ημερών, αλλιώς δικάζεται ερήμην και απορρίπτεται η
έφεση του. Περιστατικά. 396/339

Πρωτόδικη δίκη
Αποδεικτικά μέσα. Έγγραφα. Μη νόμιμη η κατ’ έφεση επίκληση εγγράφου όταν στις προτάσεις του Εφετείου περιέχεται γενική μόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα που είχε επικαλεσθεί και προσκομίσει ο διάδικος δίχως παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των πρωτόδικων προτάσεων, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου. Μη νόμιμη η επίκληση αποδεικτικών μέσων, η ενσωμάτωση των προτάσεων της πρωτόδικης
δίκης στις προτάσεις της δευτεροβάθμιας. Περιστατικά. 88/282
Δήλωση ότι δεν θα παραστούν οι πληρεξούσιοι κατά τη συζήτηση της έφεσης (242 παρ.2
ΚΠολΔ). Πρωτόδικη συζήτηση ερήμην ενός διαδίκου. Κοινή δήλωση των πληρεξουσίων ότι δεν θα παραστούν επικαλούμενοι τη διάταξη του άρθρου 242 παρ.2ΚΠολΔ. Στην
περίπτωση αυτή δεν είναι επιτρεπτή η με κοινή δήλωση συζήτηση της υποθέσεως. Η
απαγόρευση της παράστασης με δήλωση ισχύει όχι μόνο για το διάδικο που δικάστηκε
στον πρώτο βαθμό σαν να ήταν παρών αλλά και για τον αντίδικο του που κανονικά είχε
παραστεί στον πρώτο βαθμό. 441/347

Πρωτοδικείο Πολυμελές
Έφεση. Παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση. Μπορεί να γίνει και από δικηγόρο του παραιτούμενου διάδικου που τον εκπροσωπεί κατά τη συζήτηση και έχει γενική μόνο πληρεξουσιότητα αφού ειδική πληρεξουσιότητα απαιτείται μόνο για την παραίτηση από το
δικαίωμα άσκησης ειδικού μέσου και όχι από το ένδικο μέσο που έχει ασκηθεί (98 εδ.β
ΚΠολΔ). Η παραίτηση επιφέρει κατάργηση της δίκης με έκδοση σχετικής απόφασης και
τα έξοδα επιβάλλονται πάντοτε στον παραιτηθέντα διάδικο. Περιστατικά. Αρμοδιότητες
Πολ.Πρωτοδικείου. Αγωγή για ακύρωση σύμβασης πώλησης ακινήτου λόγω πλάνης αλλιώς λόγω εικονικότητας, υπάγεται στο Πολ.Πρωτοδικείο γιατί τέτοιες αγωγές είναι ανεπίδεκτες χρηματικής αποτίμησης. 827/405
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Πταίσμα
Εργατικό ατύχημα. Ο παθών από ατύχημα που έγινε έπειτα από βίαιο συμβάν κατά την
εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, δηλαδή έπαθε στον τόπο της εργασίας του που βρίσκεται μέσα σε ασφαλιστική περιοχή του
ΙΚΑ, οπότε θεωρείται αυτοδικαίως ασφαλισμένος σ’ αυτό (ήδη η ασφάλιση του ΙΚΑ επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με το άρθρο 3 του ν.1305/1982). Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται ο εργοδότης της υποχρέωσης για αποζημίωση του ν.551/1914 αλλά και το κοινού δίκαιο ευθύνης εκτός αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του ιδίου ή του προστηθέντος
από αυτόν. Η απαλλαγή καλύπτει και την περίπτωση της ειδικής αμέλειας, διατηρεί όμως
ο παθών την αξίωση για διεκδίκηση της αποζημίωσης για ηθική βλάβη (ή ψυχική οδύνη).
Για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης αυτής αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια του
εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν. Συντρέχον πταίσμα του παθόντος. Λαμβάνεται υπόψη με τον καθορισμό της αποζημίωσης για ηθική βλάβη. Περιστατικά. 94/463

Πτώχευση
Πτωχευτικός Κώδικας (που κυρώθηκε με το ν. 3588/2007). Έναρξη εφαρμογής του η
16/9/2007. Ο οφειλέτης στην περίπτωση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών να ζητήσει την κήρυξη
σε κατάσταση πτωχεύσεως από το δικαστήριο. Αν δεν υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση, δεν κηρύσσεται απαράδεκτη αλλά εκτιμάται το στοιχείο αυτό για το συγγνωστό του
Πτωχευτικού Κώδικα. Προϋποθέσεις αρνητικές για την κήρυξη της πτώχευσης. Περιστατικά και ολόκληρο το διατακτικό. 762/449

Πτωχευτικός κώδικας
Πτωχευτικός Κώδικας (που κυρώθηκε με το ν. 3588/2007). Έναρξη εφαρμογής του η
16/9/2007. Ο οφειλέτης στην περίπτωση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών να ζητήσει την κήρυξη
σε κατάσταση πτωχεύσεως από το δικαστήριο. Αν δεν υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση, δεν κηρύσσεται απαράδεκτη αλλά εκτιμάται το στοιχείο αυτό για το συγγνωστό του
Πτωχευτικού Κώδικα. Προϋποθέσεις αρνητικές για την κήρυξη της πτώχευσης. Περιστατικά και ολόκληρο το διατακτικό. 762/449

Πώληση κινητού (αυτοκινήτου)
Πώληση κινητού (αυτοκινήτου) με παρακράτηση της κυριότητας μέχρι να αποπληρωθεί
το τίμημα. Ο αγοραστής με αυτόν τον όρο νομιμοποιείται να στραφεί κατά τρίτου που
κατέστρεψε το πράγμα όπως και ο κύριος του πράγματος, εφόσον βεβαία παρέλαβε το
πράγμα και το εκμεταλλεύεται. Άρα σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος και ολικής καταστροφής του οχήματος ο αγοραστής είναι δικαιούχος της αποζημίωσης. 422/65
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Ρ
Ραδιόφωνο
Προσωπικότητα (άρθρο 57 ΑΚ). Προσβολή με δημοσιεύματα (ν.1178/1981) και προσβολή με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές (άρθρο 4 παρ.10 του ν.2328/1995).
Ποιός νοείται ως εκδότης και διευθυντής στο ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ως ελάχιστο
ποσό αποζημίωσης σε τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, ορίζεται το ποσό των
100.000.000 δραχμών χωρίς να απαγορεύεται στο δικαστή η μείωση του ποσού αυτού
κατά την κρίση του. Πότε ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Η ελευθερία του τύπου υπάγεται στο γενικό περιορισμό της τηρήσεως των νόμων
του κράτους. Περιστατικά. 404/18

Ραδιοφωνικές ή Τηλεοπτικές εκπομπές
Έφεση. Προθεσμία. Η έφεση κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ, και αφορούν αποζημιώσεις περιουσιακής ζημίας ή ηθικής
βλάβης που προκλήθηκαν δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές,
ασκείται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την επίδοση της απόφασης, αν ο εκκαλών
διαμένει στην Ελλάδα. 136/292

Σ
Σάββατο
«Εργάσιμη ημέρα» και «ημέρα αργίας». Το Σάββατο δεν είναι εργάσιμη ημέρα ούτε αργία.
Άρα όταν ο νόμος τάσσει προθεσμία για την επιχείρηση ορισμένης διαδικαστικής πράξεως
που αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες, δεν πρέπει να προσμετράται το Σάββατο (όπως και
η Κυριακή), αφού κατά το Σάββατο δεν είναι δυνατή η επιχείρηση πράξεων για τις οποίες
τάσσεται προθεσμία. Πίνακας κατάταξης των απαιτήσεων σε πλειστηριασμό. Άσκηση ανακοπής (κατάθεση και επίδοση) κατά του πίνακα σε προθεσμία 12 ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα από τον συμβολαιογράφο. Στην προθεσμία των 12 ημερών δεν περιλαμβάνονται οι Κυριακές, τα Σάββατα και οι λοιπές αργίες. Περιστατικά. 27/269
Εργασία την Κυριακή ή το Σάββατο, όπου ισχύει η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία,
απαγορεύεται, και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, χωρίς να υπολογίζονται χρονοεπιδόματα και οικογενειακά επιδόματα. Οι ώρες εργασίας κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας, επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, και κατά την Κυριακή, δεν προσμετρώνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει υπέρβαση του ανωτάτου επιτρεπόμενου νομίμου ωραρίου εβδομαδιαίας εργασίας και να γεννηθεί έτσι αξίωση του μισθωτού για υπερωριακή
απασχόληση, ούτε θεωρούνται ως υπερωριακή εργασία. Αίτημα περί καταβολής χρηματικής ικανοποίησης λόγω προσβολής της προσωπικότητας από τη μη καταβολή των
αποδοχών. Μη νόμιμο αφού η μη καταβολή των αποδοχών συνιστά μεν ποινικό αδίκημα, όχι όμως και αδικοπραξία. 353/479
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Σκάφη ταχύπλοα
Ταχύπλοα σκάφη. Γενικός Κανονισμός Λιμένος. Προϋποθέσεις μίσθωσης σε τρίτους. Υποχρεώσεις εκμισθωτή και μισθωτή. Περιστατικά και θάνατος μισθωτή. Ευθύνες. 901/612

Σταθμός ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός
Προσωπικότητα (άρθρο 57 ΑΚ). Προσβολή με δημοσιεύματα (ν.1178/1981) και προσβολή με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές (άρθρο 4 παρ.10 του ν.2328/1995).
Ποιός νοείται ως εκδότης και διευθυντής στο ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ως ελάχιστο
ποσό αποζημίωσης σε τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, ορίζεται το ποσό των
100.000.000 δραχμών χωρίς να απαγορεύεται στο δικαστή η μείωση του ποσού αυτού
κατά την κρίση του. Πότε ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Η ελευθερία του τύπου υπάγεται στο γενικό περιορισμό της τηρήσεως των νόμων
του κράτους. Περιστατικά. 404/18

STOP
Αυτοκινητικό ατύχημα. Σύγκρουση σε διασταύρωση με πινακίδα STOP, η οποία κατά την
στιγμή του ατυχήματος είχε αφαιρεθεί από την θέση της. Αποκλειστική υπαιτιότητα του
οδηγού που είχε στην πορεία του την πινακίδα STOP. Περιστατικά. 155/586

Συγκληρονόμος
Συγκληρονόμος. Δημιουργείται απλή ομοδικία. Το ίδιο ισχύει και στην αγωγή περί κλήρου. Άρα αν εκδοθεί οριστική απόφαση για ένα διάδικο, μπορεί να ασκήσει έφεση μόνο
για λογαριασμό του. 1000/260

Σύγκρουση αυτοκινήτων
Σύγκρουση αυτοκινήτων. Το ότι ο οδηγός αναγκάστηκε να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα από εξωτερικά αίτια (δήγμα εντόμου) δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας. Ολική καταστροφή αυτοκινήτου και δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι προσφέρει τα σωζόμενα υπολείμματα αυτού στον εναγόμενο. Καταδίκη του τελευταίου στην καταβολή της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου υπό τον όρο της ταυτόχρονης παράδοσης σε αυτόν των υπολειμμάτων. Περιστατικά. 883/611

Συγκυριότητα
Συγκυριότητα. Συγκύριος, που έκανε δαπάνες στο κοινό, δικαιούται να τις ζητήσει από
τους συνιδιοκτήτες, αν τις έκανε είτε με απόφαση της παμψηφίας ή πλειοψηφίας ή έπειτα από δικαστική απόφαση ή λόγω επικείμενου κινδύνου για τη συντήρηση του κοινού
είτε προς το συμφέρον των συγκυρίων και σύμφωνα με την πραγματική ή εικαζόμενη
θέλησή τους. 521/80
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Σύμβαση
Αδικοπραξία. Αποζημίωση. Μια ζημιογόνα ενέργεια, πράξη ή παράλειψη, με την οποία
παραβιάζεται η σύμβαση, μπορεί να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία όταν η ενέργεια αυτή καθ’ εαυτή-και χωρίς προϋπάρχουσα συμβατική σχέση- θα
ήταν παράνομη, ως αντίθετη στο γενικό καθήκον να μην προκαλεί κανείς υπαίτια ζημία
σε άλλον κατά την ΑΚ 914. Περιστατικά. 70/48
Σύμβαση. Παραβίαση της από το συμβληθέντα. Δεν παράγεται από την παραβίαση αυτή
αδικοπραξία αν και είναι παράνομη. Δυνατό όμως μια πράξη ή παράλειψη με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Αυτό συμβαίνει όταν η ενέργεια αυτή καθ’ εαυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν
παράνομη γιατί είναι αντίθετη στο γενικό καθήκον που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 914
ΑΚ να μην προκαλεί κανένας υπαίτια ζημία σε άλλον. Με την υποβολή ψευδούς μηνύσεως
θίγεται η προσωπικότητα του ατόμου και επιδικάζεται αποζημίωση για ηθική βλάβη. 91/55

Σύμβαση άκυρη
Σύμβαση άκυρη γιατί δεσμεύει υπερβολικά την ελευθερία του προσώπου (179 ΑΚ). Όμως
αν η υποχρέωση του προσώπου δεν προέρχεται από δικαιοπραξία αλλά από το νόμο,
δεν είναι άκυρη η σύμβαση. Περιστατικά. 528/517

Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και σύμβαση έργου. Διαφορές προσδιοριστικές μεταξύ τους. Πρόσληψη σε εταιρία καλαθοσφαίρισης,
για παρακολούθηση οικονομικών εντολών της διεύθυνσης της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας και άλλες υπηρεσίες συναφείς προς τον σκοπό της εταιρείας. Πρόκειται
περί συμβάσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Περιστατικά. 975/513

Σύμβαση μικτή
Μικτή σύμβαση. Τέτοια είναι η σύμβαση μεταξύ εταιρίας εμπορίας υγρών καυσίμων και
ιδιοκτήτη ακινήτου. Κύρια σύμβαση η σύμβαση εμπορικής συνεργασίας ενώ η σύμβαση της μίσθωσης και η υπομίσθωση είναι παρεπόμενες συμβάσεις. Έτσι ή λύση ή λήξη
της κύριας σύμβασης επιφέρει αυτοδικαίως και τη λύση και τη λήξη και των παρεπόμενων συμβάσεων. Περιστατικά. 43/41

Συμβάσεις διαδοχικές
Περιστατικά που αναφέρονται σε πρόσληψη εργάτη στις 26/8/2002 για εργασία οκτώ μηνών
αλλά εργάστηκε 22 μήνες οπότε έπαψε ο ΟΤΕ να δέχεται τις υπηρεσίες του. Η αγωγή (κατά
το Εφετείο) δεν είναι νόμιμη γιατί οι τρεις συμβάσεις εργασίας ήταν ορισμένου χρόνου που
συνήφθησαν υπό το καθεστώς του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΟΤΕ που έχει ισχύ
ουσιαστικού νόμου και απαγορεύει τη μετατροπή τους σε σύμβαση αορίστου χρόνου. 42/456
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Συμβάσεις μίσθωσης έργου που είχαν συναφθεί με το δημόσιο και τα ΝΠΔΔ και ήσαν εν
ενεργεία κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 164/2004. Διαδικασία κρίσεως αν πρόκειται για σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποκλείστηκαν τα πολιτικά δικαστήρια να κρίνουν τη φύση αυτών των συμβάσεων αφού μάλιστα είναι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς οι διαφορές που προκύπτουν από αυτές είναι ιδιωτικές. Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας. Οδηγία 1999/70/ΕΚ του συμβουλίου της 28/6/1999. Περιορισμοί και όροι που τίθενται με το π.δ. 164/2004. Αν υπάρχει παράβαση των όρων αυτού
του π.δ., ως κύρωση προβλέφθηκε (άρθρο 71 η αυτοδίκαιη ακυρότητα των διαδοχικών
συμβάσεων με ειδικά δικαιώματα του εργαζομένου. Περιστατικά. 405/485

Σύμβαση ελευθερώσεως
Σύμβαση ελευθερώσεως. Έννοια. 94/463

Σύμβαση εργασίας
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο πριν τη λήξη της.
Αγωγή για καταβολή μισθών υπερημερίας. Στοιχεία απαραίτητα για να είναι ορισμένη.
Εργασία αναγκαία για τον εργοδότη πέρα από τη συμφωνημένη ή συνηθισμένη. Πρέπει να την παράσχει ο εργαζόμενος αν η άρνηση του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Βέβαια για την εργασία του αυτή ο εργαζόμενος δικαιούται συμπληρωματικής αμοιβής ανάλογα με το συμφωνημένο μισθό και τις ειδικές περιστάσεις. Άρθρο 659ΑΚ. Έννοια. Περιστατικά. Υπερωριακή απασχόληση και ιδιόρρυθμη υπερωριακή εργασία. Έννοια. Άδεια. Υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες και όχι οι Κυριακές και οι αργίες
και οι ημέρες ασθενείας που εμπίπτουν στο διάστημα της άδειας. Στοιχεία για να είναι
ορισμένη αγωγή για ικανοποίηση αξιώσεων από υπερωριακή απασχόληση. Κατάτμηση
της άδειας. Πότε επιτρέπεται και τι διατυπώσεις απαιτούνται. Αγωγή για καταβολή αποδοχών αδείας. Στοιχεία για να είναι ορισμένη. 56/276
ΟΤΕ. Σύμβαση εργασίας με το προσλαμβανόμενο προσωπικό. Μόνιμο και δόκιμο. Οδηγίες της Ε.Ο.Κ. Η οδηγία 1999/70 Ε.Κ προβλέπει ακόμα πότε οι διαδοχικές συμβάσεις
χαρακτηρίζονται συμβάσεις ή σχέσεις αορίστου χρόνου. Η οδηγία όμως αυτή είναι φανερό ότι δεν περιέχει κανόνες κοινοτικού δικαίου σαφείς και ορισμένους, δεκτικούς εφαρμογής στην ελληνική έννομη τάξη. Πάντως στόχος είναι ή αποτροπή της κατάχρησης να
συνάπτονται διαδοχικές συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αλλά αυτό
προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα προσαρμογής που θα λάβει ο εθνικός νομοθέτης. Το
π.δ.81/2003 που εκδόθηκε προς συμμόρφωση της ελληνικής πολιτείας προς την οδηγία 1999/70/ΕΚ αναφέρει ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται σε συμβάσεις ή ανανεώσεις
συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ του π..δ 81/2003
που εκδόθηκε προς συμμόρφωση της ελληνικής πολιτείας προς την Οδηγία 1999/70/
ΕΚ δηλαδή από τις 2/4/2003. Περιστατικά που αναφέρονται σε πρόσληψη εργάτη στις
26/8/2002 για εργασία οκτώ μηνών αλλά εργάστηκε 22 μήνες οπότε έπαψε ο ΟΤΕ να
δέχεται τις υπηρεσίες του. Η αγωγή (κατά το Εφετείο) δεν είναι νόμιμη γιατί οι τρεις συμβάσεις εργασίας ήταν ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν υπό το καθεστώς του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΟΤΕ που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου και απαγορεύει τη μετατροπή τους σε σύμβαση αορίστου χρόνου. 42/456
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Σύμβαση εργασίας. Βλαπτική μεταβολή των όρων της αορίστου διάρκειας συμβάσεως
εργασίας. Τέτοια αποτελεί και η ανάθεση στον ενάγοντα καθηκόντων υποδεέστερης ειδικότητας ή θέσης στην επιχείρηση που συνεπάγεται δυσμενείς υλικές ή ηθικές ως προς
το κύρος και την προσωπικότητα του συνέπειες. Δικαιώματα του εργαζομένου στην περίπτωση αυτή. Δικαίωμα του μισθωτού είναι και η απόκρουση της μεταβολής, δηλώνοντας στον εργοδότη ότι δεν αποδέχεται τη μεταβολή και ότι προσφέρεται να παρέχει την
εργασία όπως και πριν. Τότε ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος. 96/467
Σύμβαση εργασίας. Μισθωτός. Κριτήριο της διάκρισης μεταξύ υπαλλήλου και εργάτη είναι
η παρεχομένη από αυτόν, κατά κύριο χαρακτήρα, εργασία πνευματική ή σωματική. Λαμβάνεται υπόψη η κύρια απασχόληση τους ενώ η ευκαιριακή και κατ’ εναλλαγή με άλλους
εργαζόμενους απασχόληση του και σε άλλη απασχόληση δεν αρκεί για να του προσδώσει την ιδιότητα του υπαλλήλου. Διαφορετική αποζημίωση στους απολυμένους εργάτες
και υπαλλήλους. Δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία γιατί πρόκειται για ρύθμιση διαφορετικών καταστάσεων. Επιχειρησιακή συνήθεια καταβολής υπό ορισμένες προϋποθέσεις κατά το χρόνο παροχής υπηρεσιών παροχών είτε καταβολής αυτών στο μέλλον. Η αποδοχή εκ μέρους των εργαζομένων αυτών των
παροχών παρέχει τη βάση της συμβατικής δέσμευσης και αφαιρεί από την πράξη αυτή
το χαρακτήρα της μονομερούς και συνεπώς ελευθέρως ανακλητής απολύσεως. Παραβίαση από τον εργοδότη της γενικής, ομοιόμορφης και μακροχρόνιας αυτής συνήθειας διαμορφώνει κατά τον παραπάνω τρόπο την γέννηση ευθείας αξίωσης για την καταβολή αυτής της παροχής (648 ΑΚ). Αρχή ίσης μεταχειρίσεως των μισθωτών που απασχολούνται
στον ίδιο εργοδότη. Ο εργοδότης δεν δικαιούται να εξαιρεί από αυτήν άλλους μισθωτούς
εφόσον οι τελευταίοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα, ανήκουν στην ίδια με αυτούς κατηγορία και παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις ίδιες συνθήκες, εκτός αν η εξαίρεση αυτή δικαιολογείται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής της αρχής αυτής είναι να παρέχει ο μισθωτός τις υπηρεσίες του στον ίδιο εργοδότη. Αν ο εργοδότης έχει πολλές επιχειρήσεις και δίδει παροχές στους μισθωτούς μιας επιχείρησης δεν δικαιούνται και οι άλλοι μισθωτοί των άλλων εκμεταλλεύσεων του ίδιου εργοδότη να ζητήσουν τις πρόσθετες παροχές. Περιστατικά. 168/472
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Απόλυση εργαζομένου για οικονομικοτεχνικούς λόγους. Ελέγχεται ο αιτιώδης σύνδεσμος της επιλογής και της καταγγελίας συγκεκριμένου
εργαζόμενου ως έσχατου μέσου αντιμετώπισης των προβλημάτων της επιχείρησης και
αφετέρου ο τρόπος επιλογής του εν λόγω εργαζομένου ως απολυτέου η οποία (επιλογή) πρέπει να πραγματοποιείται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως δηλαδή επιβάλλουν η
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Κριτήρια επιλογής. Στοιχεία της σχετικής αγωγής
και απόρριψή της για αοριστία αν και το πρωτόδικο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως
ουσιαστικά αβάσιμη. Περιστατικά. 474/491
Σύμβαση εργασίας. Επικουρική βάση αδικαιολογήτου πλουτισμού. Πρέπει να αναφέρεται
στο δικόγραφο ότι η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη, αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη. 652/497
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου. Έννοιες. 734/501
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και σύμβαση έργου. Διαφορές προσδιοριστικές μεταξύ τους. 975/513
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. Απασχόληση επί 40
ώρες εβδομαδιαία με ορισμένο μισθό. Αν η εργασία κάθε εβδομάδα είναι εξαήμερη, λαμβάνει πάλι τον ίδιο μισθό. Ο ίδιος μισθός καταβάλλεται και στην περίπτωση της υπερη-
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μερίας του εργοδότη. 416/596

Σύμβαση εργασίας με αλλοδαπό (Αλβανό)
Σύμβαση εργασίας με αλλοδαπό (αλβανό) που διαμένει στην Ελλάδα παράνομα. Είναι άκυρη. Άκυρη είναι επίσης όταν ο μάγειρας στερείται βιβλιαρίου υγείας. Περιστατικά. 124/470

Σύμβαση έργου
Σύμβαση μεταξύ μηχανικού-εργοδότη. Ισχύει η διάταξη των άρθρων 686 επ.Α.Κ. για το
δικαίωμα της υπαναχώρησης του εργοδότη. Περιστατικά. 468/69
Σύμβαση έργου. Υποχρεώσεις εργολάβου και εργοδότη. Δικαιώματα εργολάβου. Ελλείψεις του έργου (ουσιώδη και επουσιώδη ελαττώματα και έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων).Και αν ακόμα το έργο είναι άχρηστο, ο εργοδότης δεν έχει την ένσταση της μη
εκπληρώσεως ή της μη προσηκούσης εκτελέσεως της συμβάσεως, σε αγωγή του εργολάβου για την αμοιβή του, αλλά μόνη αξίωση της μείωσης της αμοιβής, αναστροφή
ή καταβολή αποζημίωσης (άρθρα 688 έως 690 ΑΚ). Μόνο αν το εκτελεσθέν έργο είναι
εντελώς διαφορετικό από το συμφωνηθέν, δικαιούται ο εργοδότης να αρνηθεί την καταβολή της αμοιβής. Κακής ποιότητας ύλη που χορηγήθηκε από τον εργοδότη. Ο εργολάβος απαλλάσσεται της ευθύνης προς αποζημίωση εφόσον έγκαιρα επεσήμανε προς
τον εργοδότη τον βέβαιο ή πιθανό κίνδυνο εμφάνισης ελαττωμάτων από τη χρήση της
κακής ποιότητας υλικού (ή του γηπέδου). 608/86
Σύμβαση έργου. Καταγγελία της από τον εργοδότη (700 ΑΚ) πριν την περάτωση του έργου. Τότε οφείλεται στον εργολάβο η αμοιβή που συμφωνήθηκε(με αφαίρεση ορισμένων
ποσών). Η σύμβαση λύεται για το μέλλον και ο εργοδότης υποχρεούται να παραλάβει
το έργο στην κατάσταση που βρίσκεται κατά την καταγγελία και να καταβάλει στον εργολάβο ολόκληρη τη συμφωνημένη αμοιβή, από την οποία, μετά την ένσταση του εργοδότη, μπορούν να αφαιρεθούν ορισμένα ποσά. 714/108
Σύμβαση έργου. Καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδότη (700ΑΚ). Η καταγγελία
μπορεί να γίνει μέχρι την πραγματική εκτέλεσή του και χωρίς υπαιτιότητα του εργολάβου και χωρίς αιτιολογία. Η τυχόν αναλήθεια των λόγων της καταγγελίας δεν επηρεάζει
το κύρος της καταγγελίας. Καταγγελία σιωπηρή (με ανάθεση της συνέχισης κατασκευής του έργου σε άλλον εργολάβο). Ο εργολάβος έχει αξίωση καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής για το τμήμα του έργου που εκτέλεσε. 831/133
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και σύμβαση έργου. Διαφορές προσδιοριστικές μεταξύ τους. Περιστατικά. 975/513

Σύμβαση μίσθωσης έργου
Συμβάσεις μίσθωσης έργου που είχαν συναφθεί με το δημόσιο και τα ΝΠΔΔ και ήσαν
εν ενεργεία κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 164/2004. Διαδικασία κρίσεως αν
πρόκειται για σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποκλείστηκαν τα πολιτικά
δικαστήρια να κρίνουν τη φύση αυτών των συμβάσεων αφού μάλιστα είναι συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς οι διαφορές που προκύπτουν από αυτές είναι ιδιωτικές.
Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας. 405/485
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Σύμβαση Χάγης
Tέκνα. Διεθνής απαγωγή παιδιών. Σύμβαση της από 25/10/1980 της Χάγης «για τα αστικά
θέματα της διεθνούς απαγωγής τέκνων». Η σχετική διαφορά εκδικάζεται κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων και η απόφαση προσβάλλεται με έφεση. Περιστατικά. 268/202

Συμβιβασμός σε τραυματισμό από αυτοκίνητο
Συμβιβασμός (για τραυματισμό από αυτοκίνητο). Αν μετά τη σύναψή του επέλθουν περιστατικά, τα οποία βρίσκονται έξω από κάθε ανθρώπινη πρόβλεψη, σε τέτοιο βαθμό,
ώστε τα μέρη να μην μπορούσαν να τα σκεφθούν, θεωρείται τότε ότι τα περιστατικά δεν
αποτέλεσαν αντικείμενο συμβιβασμού. Περιστατικά. 736/116

Συμβολαιογράφοι
Καταδολίευση δανειστών. Η αγωγή στρέφεται κατά του οφειλέτη και του τρίτου. Έννοια του
τρίτου. Η διάρρηξη ενεργεί μόνο υπέρ των δανειστών που προσέβαλαν την απαλλοτρίωση.
Ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης σε βάρος
του οφειλέτη του, μπορεί να κατάσχει το αντικείμενο της απαλλοτρίωσης στο μέτρο της κατάσχεσης, σαν να μην είχε ποτέ αυτό μεταβιβασθεί στον τρίτο. Έτσι η εκτέλεση στρέφεται μόνο
κατά του οφειλέτη και όχι κατά του τρίτου. Όμως μόνο ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη
ευνοείται από αυτήν και όχι άλλοι εγχειρόγραφοι δανειστές του οφειλέτη οι οποίοι δεν δικαιούνται να αναγγελθούν στον πλειστηριασμό έστω και αν έχουν εκτελεστό τίτλο κατά του οφειλέτη. Η αναγγελία δεν χωρεί ακόμα και για το τυχόν υπόλοιπο μετά την ικανοποίηση του επισπεύδοντος. Δικαιούνται όμως οι ατομικοί δανειστές του τρίτου να κατάσχουν το πλεόνασμα
στα χέρια του συμβολαιογράφου. Δικαιώματα ενυπόθηκων δανειστών. Περιστατικά. 639/88

Συμβολαιογραφικό έγγραφο
Πληρεξουσιότητα.(άρθρου 211 επ.ΑΚ). Δοθείσα με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανακαλείται μόνο με τον ίδιο τρόπο (220 ΑΚ). 28/9
Αναγκαστική εκτέλεση με βάση συμβολαιογραφικό έγγραφο. 529/367

Συμφωνία
Εντολή. Υποχρέωση του εντολοδόχου να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε για
την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεση της. Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε αντικείμενο, υλικό ή άυλο. Για την άσκηση χωρεί ακόμα και διεκδικητική αγωγή. Αγωγή
άρθρου 949 ΚΠολΔ. Πότε εγγράφεται στα βιβλία των διεκδικήσεων αγωγή κ.λ.π. 969/147

Συμψηφισμός
Παραγραφή των αξιώσεων του άρθρου 250ΑΚ. Είναι πενταετής αλλά διακόπτεται και
με την αναγνώριση της αξιώσεως. Προϋποθέσεις. Συμψηφισμός μισθού και ανταπαίτηση του εργοδότη (664ΑΚ). Προϋποθέσεις. 891/38
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Λόγοι ανακοπής που αποβλέπουν όλοι στο ίδιο αποτέλεσμα δηλαδή στην ακύρωση πράξης εκτέλεσης. Αν γίνει δεκτός ένας, το δικαστήριο δεν μπορεί να προχωρήσει στην έρευνα των λοιπών λόγων, οι οποίοι ήδη μετά την ακύρωση της πράξης είναι χωρίς αντικείμενο. Ο ενάγων δύναται να καθορίσει δεσμευτικώς τη σειρά εξέτασης της συρρέουσας
αξίωσης της αγωγής. Αν ο ενάγων δεν καθορίσει σειρά επικουρικότητας το δικαστήριο
μπορεί ν’ αρχίσει την έρευνα από οποιαδήποτε βάση θέλει. Περιστατικά. Συμψηφισμός
δικαστικής δαπάνης από το πρωτόδικο δικαστήριο ως λόγος εφέσεως. Περιστατικά καταχρηστικής αναγκαστικής εκτελέσεως. 454/350
Συμψηφισμός των δικαστικών εξόδων, λόγω της δυσχέρειας της ερμηνείας του κανόνα
δικαίου που εφαρμόστηκε. Περιστατικά. 132/577

Συναλλαγματική
Αξιόγραφα. Απαραίτητο στοιχείο για το κύρος εγγράφου ως αξιογράφου είναι η ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη του στις τραπεζικές επιταγές και συναλλαγματικές. Τραπεζική επιταγή και συναλλαγματική που δεν φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη τoυς
είναι άκυρες. Όχι δυνατότητα κήρυξής τους ανίσχυρες ως αξιόγραφα αφού στερούνται
οποιουδήποτε κύρους. Διαφορετικές οι «λευκές» επιταγές και συναλλαγματικές που
με συμφωνία με τον εκδότη επιτρέπεται να συμπληρωθούν εκ των υστέρων. 169/426

Συνδικαλιστική Οργάνωση
Συνδικαλιστικές οργανώσεις. Κατά τη σύναψη της ΣΣΕ ασκούν νομοθετική (κανονιστική) εξουσία που είχε παραχωρηθεί σ’ αυτές από τη διάταξη του άρθρου 22 παρ.2 του
Συντάγματος. Οι ΣΣΕ, ως προς το κανονιστικό τους μέρος έχουν ισχύ ουσιαστικού νόμου. Γι΄ αυτό δεν απαιτείται να αναφέρονται ειδικά στο δικόγραφο της αγωγής με την
οποία ζητείται ή καταβολή ή η συμπλήρωση των νόμιμων αποδοχών του εργαζόμενου,
οι εφαρμοστέες Σ.Σ.Ε., οι οποίες εφαρμόζονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον εκτίθενται στην αγωγή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 στοιχ. α’
ΚΠολΔ, τα πραγματικά γεγονότα που επισύρουν την εφαρμογή τους, όπως είναι η υφιστάμενη μεταξύ των διαδίκων εργασιακή σχέση, το είδος, της ασκούμενης από τον εργοδότη επιχειρήσεως, το επάγγελμα ή η ειδικότητα του εργαζομένου και ο χρόνος για
τον οποίο αξιώνονται oι αποδοχές. Η συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύει μόνο έναντι
των μελών των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων που την έχουν συνάψει, αν δε
αυτή επεκτάθηκε με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η ισχύς της επεκτείνεται
και πέραν από τα πρόσωπα αυτά και δη στους εργαζομένους και εργοδότες του κλάδου ή του επαγγέλματος που η σύμβαση αυτή αφορά, οι οποίοι, θα μπορούσαν με τις
δραστηριότητές τους να είναι μέλη των Οργανώσεων των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτηση της προς τον υπουργό Εργασίας. Περιστατικά και λεπτομέρειες. 949/505

Συνεισφορά
Συνεισφορά. Η παροχή που λαμβάνεται υπόψη όταν πρέπει να καταλογισθεί στη νόμιμη μοίρα (1833ΑΚ) υπολογίζεται σ΄ αυτήν με τη μισή μόνο αξία. Συνεισφορά πριν την
ισχύ του νόμου 1329/1983. Τι υπολογίζεται προς συνεισφορά. Αναγωγή της αξίας κάθε
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παροχής σε δραχμές, αξία χρόνου του θανάτου αφού ληφθεί υπόψη η αγοραστική αξία
της χρυσής λίρας Αγγλίας κατά το χρόνο της παροχής και κατά το χρόνο του θανάτου,
αφού ληφθεί υπόψη και η χωρήσασα στο μεταξύ μεταβολή (αύξηση) του τιμαρίθμου.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διαλαμβάνει αναλυτικώς στον ισχυρισμό του ο διάδικος που
ζητεί την αναγωγή της αξίας της παροχής που έγινε στον κληρονομούμενο. Διαφορετικά η αγωγή περί κλήρου απορρίπτεται ως αόριστη. Θάνατος διαθέτη το 1991. Περιουσία θανόντος αξίας κατά το χρόνο του θανάτου 95.450.000 δρχ. Λαμβάνεται υπόψη και
η εκτίμηση της Δ.Ο.Ε. για τον υπολογισμό του φόρου κληρονομιάς. Κληρονόμοι του διαθέτη 9 τέκνα και σύζυγος. Εξαίρεση του ποσού της νόμιμης μοίρας. Ένσταση των εναγομένων κληρονόμων στην πρώτη συζήτηση να καταλογισθούν στη νόμιμη μοίρα δυο
εναγόντων παροχής γενόμενες από τον κληρονομούμενο, όταν ζούσε, με αναγωγή της
αξίας του το χρόνο του θανάτου του. Προσκόμιση βεβαίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος όπου αναφέρεται η τιμή της χρυσής λίρας από το 1952 έως το χρόνο του θανάτου.
Η ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη γιατί οι ενιστάμενοι δεν επικαλούνται την τιμή της
χρυσής λίρας κατά το χρόνο εκάστης παροχής και μετά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου με αναπροσαρμογή της αξίας τους κατά τον κρίσιμο ως άνω χρόνο καθώς και
τις μεταβολές στον δείκτη των δύο αυτών χρονικού σημείου διάστημα. Η ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη και όχι ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Περιστατικά. 1000/260

Σύνταγμα
Τιμή και υπόληψη του ατόμου. Προσβολή της. Δικαιώματα του προσβληθέντος και σχετική αγωγή του. Αν η προσβολή είναι και υπαίτια, τότε επιδικάζεται και αποζημίωση για
ηθική βλάβη. Ο άδικος χαρακτήρας όμως για την προσβολή ή εξύβριση αίρεται όταν ο
προσβολέας προβαίνει σε δυσφημιστικές ή υβριστικές εκδηλώσεις από δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Τέτοιο ενδιαφέρον απορρέει και από την ελευθερία του τύπου που προστατεύεται και από το Σύνταγμα. Ιδίως αυτό είναι επιτρεπτό για πρόσωπα που κατέχουν
δημόσια αξιώματα. Ευθύνη εκδότη ή διευθυντή της σύνταξης. Πότε υπάρχει. Ο εναγόμενος μπορεί να προτείνει τις ενστάσεις ότι το δημοσίευμα είναι αληθινό και η δημοσίευση του έγινε με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του κοινού καθώς και της καταχρηστικότητας του δικαιώματος. Περιστατικά. 256/319

Συνυπαιτιότητα
Οδήγηση αυτοκινήτου από ανήλικο ο οποίος εστερείτο της σχετικής άδειας ικανότητας.
Παραμέληση της εποπτείας αυτού από τους γονείς του, οι οποίοι δεν είχαν ασφαλίσει
τα κλειδιά του αυτοκινήτου τους σε μέρος απρόσιτο σε αυτόν. Θανάτωση του οδηγού
και του συνεπιβάτη σε τροχαίο ατύχημα. Συνυπαιτιότητα κατά ποσοστό 20% του συνεπιβάτη, ο οποίος επιβιβάστηκε στο όχημα αν και εγνώριζε ότι ο οδηγός του δεν κατείχε
άδεια ικανότητας οδηγού. Περιστατικά. Δεκτή η παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας κατά των γονέων του ανηλίκου οδηγού. 369/592

Συρροή αξιώσεων
Συρροή αξιώσεων. Έννοια και αποτελέσματα. 257/427
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Σχέδιο πόλεως
«Κτηματική ομάδα» που συνιστάται από την αρχή για την τακτοποίηση πολλών παρακειμένων οικοπέδων, η οποία προβαίνει σε παραχώρηση των τακτοποιηθέντων οικοπέδων
στους δικαιούχους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται επείγουσα εφαρμογή
του σχεδίου, ολόκληρη η καταλαμβανόμενη από την ομάδα έκταση, θεωρείται απαλλοτριούμενη σαν ενιαίο σύνολο υπέρ των ιδιοκτήτων ακινήτων που έχουν περιληφθεί στην
ομάδα για τη διανομή μεταξύ αυτών των οικοδομήσιμων χώρων που έχουν οριστεί στην
έκταση αυτή για εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Αποτελέσματα της έκδοσης της υπουργικής απόφασης για σύσταση «κτηματικής ομάδας». Παραχωρητήριο. Μετά τη μεταγραφή του συνεπάγεται κτήση της κυριότητας κατά τρόπο πρωτότυπο. Περιστατικά. 6/657

Σχέδιο πόλεως Μεσολογγίου
Σχέδιο πόλης του Μεσολογγίου. Κατάθεση της αποζημίωσης από τις αιτούσες και άρνηση της ιδιοκτήτριας (καθ’ ης η αίτηση) να παραδώσει το ακίνητο της. Αίτημα να διαταχθεί η αποβολή. Περιστατικά. 259/659

Σωματική βλάβη
Σωματική βλάβη. Παροχή υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμου και περιποιήτριας στον
υπερήλικα παθόντα από την κόρη του. Επιδίκαση των ποσών τα οποία αυτός θα καταβάλει σε τρίτο πρόσωπο για να καλύψει αυτές τις ανάγκες του. Βελτιωμένη τροφή. Για
την επιδίκαση του σχετικού κονδυλίου δεν απαιτείται βεβαίωση ιατρού. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Επιδικάζονται 8.000 ευρώ έναντι 2.000 ευρώ που επιδίκασε το πρωτοδικείο. Σημείωση: Σχετικές και οι ΕΠ 133/2009 και 152/2009. 103/571
Σωματική βλάβη και θανατηφόρα σωματική βλάβη. Βελτιωμένη τροφή. Απορρίπτεται το
κονδύλιο αυτό, διότι δεν προσκομίζεται σχετική ιατρική βεβαίωση. Αποζημίωση του επιζώντος συζύγου για τη στέρηση των υπηρεσιών της θανούσας συζύγου του. Απόρριψη
του αιτήματος της διατροφικής αποζημίωσης της ενήλικης κόρης σπουδάστριας, λόγω
θανάτου της μητέρας της. Περιστατικά. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης
της κόρης και ηθικής βλάβης 60.000 ευρώ και 15.000 ευρώ, αντίστοιχα, έναντι 45.000
ευρώ και 8.000 ευρώ του επιδίκασε το πρωτοδικείο. 125/574
Σωματική βλάβη ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του. Δεν
μπορεί να αντιταχθεί κατ’ αυτού ένσταση συνυπαιτιότητας του στην πρόκληση του τραυματισμού του, αφού αυτός είναι ακαταλόγιστος. Τέτοια ένσταση δεν επιτρέπεται να προβληθεί ούτε κατά των γονέων του, για την παραμέληση της δέουσας εποπτείας του ανηλίκου, όταν με την αγωγή ασκούνται αξιώσεις του ίδιου του ανηλίκου. Στην περίπτωση αυτή
ο αποζημιώσας τον ανήλικο έχει το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά των γονέων του.
Αν ασκούνται αξιώσεις των ίδιων των γονέων για τον τραυματισμό του ανηλίκου τέκνου
τους, π.χ. στέρηση υπηρεσιών ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης τους σε
περίπτωση θανάτου του, τότε επιτρέπεται η προβολή κατά των γονέων τόσο της ένστασης συνυπαιτιότητας τους λόγω παραμέλησης της εποπτείας του ανηλίκου όσο και της
συνυπαιτιότητας του ίδιου του ανηλίκου. Δυνατότητα μείωσης του ποσού της αποζημίωσης που οφείλεται στον ανήλικο για λόγους επιεικείας. Προϋποθέσεις προβολής της σχε-
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τικής ένστασης από τον εναγόμενο και απόρριψη αυτής κατ’ ουσίαν. Περιστατικά. 133/579
Σωματική βλάβη. Ρήξη σπληνός και σπληνεκτομή. Επιδίκαση στον παθόντα της επίδικης αποζημίωσης του άρθρου 931 Α.Κ. Προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν και
περιεχόμενο του δικογράφου της αγωγής, ώστε αυτή να είναι ορισμένη. Περιστατικά.
(Σχετικές και οι υπ’ αριθ. 159, 185, 178/2009). 143/582
Σωματική βλάβη ανηλίκου. Αξίωση των γονέων του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης τους, που προέκυψε από τον τραυματισμό του τέκνου τους. Απόρριψη αυτής, διότι οι γονείς θεωρούνται «τρίτοι» και δεν δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης. Η
μητέρα του παθόντος ανηλίκου δεν έχει αξίωση για την απώλεια των εισοδημάτων της
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του τέκνου της, διότι αυτή είναι έμμεσα ζημιούμενο πρόσωπο. Περιστατικά. Ολική καταστροφή οχήματος. Απαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο του σχετικού κονδυλίου της αγωγής. Περιστατικά. 152/584
Σωματική βλάβη. Επιδίκαση στον παθόντα της ειδικής αποζημίωσης (χρηματικής παροχής) του άρθρου 931 του Α.Κ. και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης με
προγενέστερη αγωγή. Προϋποθέσεις για την επιδίκαση με μεταγενέστερη αγωγή περαιτέρω αποζημίωσης λόγω επιδείνωσης της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης. Απόρριψη της αγωγής. Περιστατικά. 185/589
Αυτοκινητικό ατύχημα. Σωματική βλάβη. Απώλεια μελλοντικών εισοδημάτων βοηθού
σερβιτόρου. Επιδίκαση σε αυτόν και των ασφαλιστικών εισφορών που θα εβάρυναν τον
εργοδότη. Περιστατικά. 319/591
Σωματική βλάβη. Αγορά φαρμάκων. Προϋποθέσεις για να κριθεί ορισμένη η αγωγή ως
προς το κονδύλιο αυτό. Φιλοδωρήματα σε γιατρούς και νοσοκόμους. Απόρριψη του
κονδυλίου ως μη νόμιμου. Αποζημίωση του παθόντα για την καθυστέρηση των σπουδών του ένεκα της σωματικής του βλάβης. Απόρριψη του κονδυλίου κατ΄ ουσίαν. Αιτιολογία. Περιστατικά. 493/599

Τ
ΤΕΒΕ
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή παθόντος για θετική ζημία, διαφυγόν κέρδος και χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη. Αοριστία αγωγής. Στοιχεία της αγωγής για τη θετική ζημία, διαφυγόν
κέρδος, αποζημίωση διατροφής και ηθική βλάβη. Τ.Ε.ΒΕ. Δεν είναι νόμιμο το αγωγικό κονδύλιο
που κατέβαλε ο παθών κατά το χρόνο της ανικανότητας προς εργασία. Περιστατικά. 613/602

Τεκμήριο κυριότητας
Δάσος. Τεκμήριο κυριότητας του δάσους υπέρ του δημοσίου δεν προκύπτει από καμία
διάταξη πλην της περιστάσεως εκείνης κατά την οποία το δάσος υφίστατο πριν την έναρξη του ισχύος του β.δ. της 16/11/1836 και δεν υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης
από το ίδιο διάταγμα προθεσμίας οι τίτλοι ιδιοκτησίας στη γραμματεία των Οικονομικών.
Τρόπος κτήσεως κυριότητας από το δημόσιο. Περιστατικά. 541/166

Τέκνα
Τέκνο. Γνησιότητα τους. Αποδεικνύεται με διάφορα αποδεικτικά μέσα και κυρίως με εξέ-
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ταση του DNA. Περιστατικά. 111/199
Tέκνα. Διεθνής απαγωγή παιδιών. Σύμβαση της από 25/10/1980 της Χάγης «για τα αστικά
θέματα της διεθνούς απαγωγής τέκνων». Η σχετική διαφορά εκδικάζεται κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων και η απόφαση προσβάλλεται με έφεση. Περιστατικά. 268/202

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Ενάγει για την αμοιβή του μέλους του. Η νόμιμη αμοιβή για τη σύνταξη της μελέτης δέον να κατατίθεται πριν την υποβολή της συνταχθείσας
μελέτης προς έγκριση ή έκδοση της απαιτούμενης άδειας και όχι όπως γενικά στις συμβάσεις έργου που η αμοιβή καταβάλλεται συγχρόνως με την παράδοση του έργου. Αν
δεν καταβληθεί η αμοιβή και δεν προσκομισθεί στην αρμόδια αρχή η απόδειξη κατάθεσης ο φάκελος είναι ελλιπής και δεν επιτρέπεται να εκδοθεί άδεια οικοδομής. Στη σύμβαση μεταξύ μηχανικού-εργοδότη ισχύει η διάταξη των άρθρων 686 επ.Α.Κ. για το δικαίωμα της υπαναχώρησης του εργοδότη. Περιστατικά. 468/69

Τηλεόραση
Προσωπικότητα (άρθρο 57 ΑΚ). Προσβολή με δημοσιεύματα (ν.1178/1981) και προσβολή
με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές (άρθρο 4 παρ.10 του ν.2328/1995). Ποιός νοείται
ως εκδότης και διευθυντής στο ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ως ελάχιστο ποσό αποζημίωσης
σε τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, ορίζεται το ποσό των 100.000.000 δραχμών
χωρίς να απαγορεύεται στο δικαστή η μείωση του ποσού αυτού κατά την κρίση του. Πότε
ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Η ελευθερία του τύπου
υπάγεται στο γενικό περιορισμό της τηρήσεως των νόμων του κράτους. Περιστατικά. 404/18

Τιμή και υπόληψη
Τιμή και υπόληψη του ατόμου. Προσβολή της. Δικαιώματα του προσβληθέντος και σχετική αγωγή του. Αν η προσβολή είναι και υπαίτια, τότε επιδικάζεται και αποζημίωση για
ηθική βλάβη. Ο άδικος χαρακτήρας όμως για την προσβολή ή εξύβριση αίρεται όταν ο
προσβολέας προβαίνει σε δυσφημιστικές ή υβριστικές εκδηλώσεις από δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Τέτοιο ενδιαφέρον απορρέει και από την ελευθερία του τύπου που προστατεύεται και από το Σύνταγμα. Ιδίως αυτό είναι επιτρεπτό για πρόσωπα που κατέχουν
δημόσια αξιώματα. Ευθύνη εκδότη ή διευθυντή της σύνταξης. Πότε υπάρχει. Ο εναγόμενος μπορεί να προτείνει τις ενστάσεις ότι το δημοσίευμα είναι αληθινό και η δημοσίευση του έγινε με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του κοινού καθώς και της καταχρηστικότητας του δικαιώματος. Περιστατικά. 256/319

Τίτλος εκτελεστός
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Καθορισμός της αποζημίωσης από το Μον. Πρωτοδικείο.
Αν δεν ασκηθεί αίτηση ενώπιον του Εφετείου ή την αποδέχθηκαν αμφότεροι οι διάδικοι, η απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου αποτελεί εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη της
δικαστικής δαπάνης. 64/524
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Τίτλος νόμιμος ή νομιζόμενος
Νόμιμος ή νομιζόμενος τίτλος. Ο εικονικός τίτλος εν γνώσει του χρησιδεσπόζοντος δεν
μπορεί να χρησιμεύσει ούτε ως νομιζόμενος για τακτική χρησικτησία γιατί λείπει η καλή
πίστη. Περιστατικά. 179/15

Τόκος
Αδικοπραξία. Καταστροφή πράγματος. O ζημιωθείς δικαιούται να ζητήσει την αξία του
πράγματος (θετική ζημία)και το διαφυγόν κέρδος από την καταστροφή μέχρι την πρώτη
συζήτηση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου όσο και για το μεταγενέστερο μέχρι
την πληρωμή της αποζημίωσης. Δικαιούται επίσης να ζητήσει τους τόκους επί του διαφυγόντος κέρδους που ανάγεται στο προ της επιδόσεως της αγωγής χρονικό διάστημα. Δεν δικαιούται όμως να ζητήσει τόκους για την αξία του καταστραφέντος πράγματος για όσο χρόνο μέχρι την πληρωμή της ζητεί και διαφυγόν κέρδος. Μπορεί να ζητήσει τόκους για όσο χρόνο δεν διεκδικεί διαφυγόντα κέρδη. 263/61
Δάνειο. Στοιχεία για την τελείωση του δανείου είναι η μεταβίβαση του δανείσματος κατά
κυριότητα στο δανειολήπτη. Η μετάθεση της κυριότητας στο δανειολήπτη του αντικειμένου του δανείου αποτελεί προϋπόθεση για την απόδοση του δανείου και της υποχρέωσης για καταβολή τόκων αν τέτοια συμφωνήθηκαν. 960/145
Υποθήκη τοκοφόρος. Ποιοί τόκοι ασφαλίζονται. Περιστατικά. 637/171
Τόκοι. Αν η αγωγή στηρίζεται στην απλήρωτη επιταγή, αρχίζουν από την επόμενη της
εμφάνισης και μη πληρωμής. Αν η αγωγή στηρίζεται στην αδικοπραξία, τότε αρχίζουν
από την επίδοση της αγωγής. 485/440

ΤΠΔ
Αποκτήματα. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1400 ΑΚ. Αγορά από το σύζυγο διαμερίσματος με δάνειο από το Τ.Π.Δ. που το ποσό του δεν είχε εξοφληθεί κατά τη λύση του
γάμου. Χωρίς έννομη σημασία τέτοιος ισχυρισμός αφού το διαμέρισμα υπάρχει στην περιουσία του συζύγου, ανεξάρτητα αν οφείλεται μέρος του τιμήματος. Περιστατικά. 274/207

Τροχαίο ατύχημα
Απόφαση οριστική. Έννοια αυτής. Τροχαίο ατύχημα που οφείλεται σε συγκλίνουσα υπαιτιότητα περισσοτέρων. Απαγόρευση προβολής κατά του ζημιωθέντος εκ μέρους ενός εξ αυτών
της ένστασης συνυπαιτιότητας των λοιπών συνυπαιτίων. Η σχετική ένσταση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη ελλείψει έννομου συμφέροντος, αφού όλοι ευθύνονται έναντι του ζημιωθέντος
αλληλεγγύως. Συντρέχον πταίσμα επιβάτη οχήματος του οποίου ο οδηγός τελεί σε μέθη και
προϋποθέσεις για τη θεμελίωση αυτού. Περιστατικά. (Σημείωση βλ. και ΕΠ 87/2009). 84/563

Τύπος
Προσωπικότητα (άρθρο 57 ΑΚ). Προσβολή με δημοσιεύματα (ν.1178/1981) και προσβολή

787

με τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές (άρθρο 4 παρ.10 του ν.2328/1995). Ποιός νοείται
ως εκδότης και διευθυντής στο ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ως ελάχιστο ποσό αποζημίωσης
σε τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, ορίζεται το ποσό των 100.000.000 δραχμών
χωρίς να απαγορεύεται στο δικαστή η μείωση του ποσού αυτού κατά την κρίση του. Πότε
ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού. Η ελευθερία του τύπου
υπάγεται στο γενικό περιορισμό της τηρήσεως των νόμων του κράτους. Περιστατικά. 404/18
Δικαστικό ένσημο. Μη καταβολή. Απορρίπτεται η αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Ο ερημοδικασθείς μπορεί να ασκήσει έφεση, να καταβάλει το δικαστικό ένσημο και τότε εξαφανίζεται η απόφαση που το δίκασε ερήμην. Τιμή και υπόληψη του ατόμου. Προσβολή της.
Δικαιώματα του προσβληθέντος και σχετική αγωγή του. Αν η προσβολή είναι και υπαίτια,
τότε επιδικάζεται και αποζημίωση για ηθική βλάβη. Ο άδικος χαρακτήρας όμως για την
προσβολή ή εξύβριση αίρεται όταν ο προσβολέας προβαίνει σε δυσφημιστικές ή υβριστικές εκδηλώσεις από δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Τέτοιο ενδιαφέρον απορρέει και από
την ελευθερία του τύπου που προστατεύεται και από το Σύνταγμα. Ιδίως αυτό είναι επιτρεπτό για πρόσωπα που κατέχουν δημόσια αξιώματα. Ευθύνη εκδότη ή διευθυντή της
σύνταξης. Πότε υπάρχει. Ο εναγόμενος μπορεί να προτείνει τις ενστάσεις ότι το δημοσίευμα είναι αληθινό και η δημοσίευση του έγινε με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του κοινού καθώς και της καταχρηστικότητας του δικαιώματος. Περιστατικά. 256/319

Υ
Υπάλληλος
Υπάλληλος. Νόμιμα εξετάζεται ως μάρτυρας του εργοδότη γιατί δεν είναι εξαιρετέος (400
παρ. 3 ΚΠολΔ). 114/287
Σύμβαση εργασίας. Μισθωτός. Κριτήριο της διάκρισης μεταξύ υπαλλήλου και εργάτη είναι
η παρεχομένη από αυτόν, κατά κύριο χαρακτήρα, εργασία πνευματική ή σωματική. Λαμβάνεται υπόψη η κύρια απασχόληση τους ενώ η ευκαιριακή και κατ’ εναλλαγή με άλλους
εργαζόμενους απασχόληση του και σε άλλη απασχόληση δεν αρκεί για να του προσδώσει την ιδιότητα του υπαλλήλου. Διαφορετική αποζημίωση στους απολυμένους εργάτες
και υπαλλήλους. Δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία γιατί πρόκειται για ρύθμιση διαφορετικών καταστάσεων. Επιχειρησιακή συνήθεια καταβολής υπό ορισμένες προϋποθέσεις κατά το χρόνο παροχής υπηρεσιών παροχών είτε καταβολής αυτών στο μέλλον. Η αποδοχή εκ μέρους των εργαζομένων αυτών των
παροχών παρέχει τη βάση της συμβατικής δέσμευσης και αφαιρεί από την πράξη αυτή
το χαρακτήρα της μονομερούς και συνεπώς ελευθέρως ανακλητής απολύσεως. Παραβίαση από τον εργοδότη της γενικής, ομοιόμορφης και μακροχρόνιας αυτής συνήθειας διαμορφώνει κατά τον παραπάνω τρόπο την γέννηση ευθείας αξίωσης για την καταβολή αυτής της παροχής (648 ΑΚ). Αρχή ίσης μεταχειρίσεως των μισθωτών που απασχολούνται
στον ίδιο εργοδότη. Ο εργοδότης δεν δικαιούται να εξαιρεί από αυτήν άλλους μισθωτούς
εφόσον οι τελευταίοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα, ανήκουν στην ίδια με αυτούς κατηγορία και παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις ίδιες συνθήκες, εκτός αν η εξαίρεση αυτή δικαιολογείται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής της αρχής αυτής είναι να παρέχει ο μισθωτός τις υπηρεσίες του στον ίδιο εργοδότη. Αν ο εργοδότης έχει πολλές επιχειρήσεις και δίδει παροχές στους μισθωτούς μιας επιχείρησης δεν δικαιούνται και οι άλλοι μισθωτοί των άλλων εκμεταλλεύσεων του ίδιου ερ-
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γοδότη να ζητήσουν τις πρόσθετες παροχές. Περιστατικά. 168/472

Υπαίτιος ατυχήματος άγνωστος
Επικουρικό κεφάλαιο. Οι περιπτώσεις ευθύνης του καθορίζονται περιοριστικά (άρθρα
16-19 της κωδικοποίησης με το π.δ. 237/1986). Περίπτωση που ο υπαίτιος του ατυχήματος είναι άγνωστος. Στοιχεία σχετικής αγωγής για να είναι ορισμένη. Μέλλουσα ζημία
από διαφυγόν κέρδος. Δεν απαιτείται βεβαιότητα αλλά αρκεί πιθανότητα κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων. 429/597

Υπαναχώρηση
Υπαναχώρηση. Το δικαίωμα για αυτήν γεννιέται από σύμβαση (389ΑΚ) που μπορεί να
συμφωνηθεί και μετά την κατάρτιση της συμφωνίας και από το νόμο. Με την υπαναχώρηση η σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε καταρτίσθηκε. Δικαιώματα υπαναχωρήσαντος.
Μερική υπαναχώρηση αποκλείεται εκτός αν έχει συμφωνηθεί. Απόδειξη. Απαραίτητη η
προσαγωγή και η επίκληση. Πότε είναι σαφής η επίκληση και ορισμένη. Περιστατικά και
συμβατική υπαναχώρηση. 1001/154

Υπερωριακή αποσχόληση
Εργασία αναγκαία για τον εργοδότη πέρα από τη συμφωνημένη ή συνηθισμένη. Πρέπει να την παράσχει ο εργαζόμενος αν η άρνηση του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Βέβαια για την εργασία του αυτή ο εργαζόμενος δικαιούται συμπληρωματική αμοιβή
ανάλογα με το συμφωνημένο μισθό και τις ειδικές περιστάσεις. Άρθρο 659ΑΚ. Έννοια.
Περιστατικά. Υπερωριακή απασχόληση και ιδιόρρυθμη υπερωριακή εργασία. 56/276

Υποθήκη
Υποθήκη τοκοφόρος. Ποιοί τόκοι ασφαλίζονται. Περιστατικά. 637/171
Υποθήκη. Αγωγή για την εξάλειψη της. Διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο με αγωγή κατά την τακτική διαδικασία. 983/181

Υποθηκοφύλακας
Προσημείωση .Πώς εξαλείφεται (1330 ΑΚ). Η διαδικασία εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως
για την εξάλειψη της προσημείωσης δεν καθορίζεται από το νόμο. Αν έγινε η εγγραφή της
προσημείωσης με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, θα διαγραφεί με νεότερη απόφαση που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία. Αν η προσημείωση έχει γραφεί με διαταγή πληρωμής, τότε διατάσσεται με απόφαση του δικαστηρίου που έκδωσε τη διαταγή πληρωμής. Δεν
απαιτείται δικαστική απόφαση για την εξάλειψη της προσημείωσης στην περίπτωση που δεν
ετράπη η προσημείωση μέσα σε 90 μέρες από την τελεσιδικία της απόφασης που επιδικάζει
την απαίτηση. Στην περίπτωση αυτή εξαλείφεται με ενέργεια του υποθηκοφύλακα όταν διαπιστώσει το γεγονός αυτό της παρόδου της προθεσμίας. Υποθήκη. Αγωγή για την εξάλειψη
της. Διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο με αγωγή κατά την τακτική διαδικασία. 983/181
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Υποπροστηθείς
Με τη βούληση του προστήσαντος επιτρέπεται η πρόσληψη υποπροστηθέντος από τον
προστηθέντα. Ευθύνη και για αυτούς του προστήσαντος. 94/463

Υπόσχεση έγγραφη
Αφηρημένη αναγνώριση χρέους. Το έγγραφο είναι απαραίτητο και αναφέρεται σε χρέος υφιστάμενο και δημιουργεί ενοχή ανεξάρτητη από την αιτία του. Έγγραφη υπόσχεση ή δήλωση αναγνωρίσεως που δεν αναφέρει την αιτία του χρέους, εν αμφιβολία θεωρείται ότι έγινε με τέτοιο
σκοπό(873 εδ.β ΑΚ). Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ερμηνευτικός κανόνας ότι η δικαιοπραξία θεωρείται αναιτιώδης. Άρα αν υπάρχει δήλωση που αναφέρει την αιτία, δεν μπορεί ο δικαστής να καταλήξει στην κρίση ότι πρόκειται για αναιτιώδη σύμβαση, αν δεν διαπιστωθεί από το
περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο απαιτείται γιαυτή, σαφής και αναμφίβολη θέληση των δικαιοπρακτούντων για δημιουργία ενοχής ανεξάρτητα από την αιτία. Η σύμβαση της αναγνωρίσεως δημιουργεί νέα ενοχική σύμβαση που αποτελεί ιδιαίτερη βάση αγωγής και ο εναγόμενος
οφειλέτης δεν μπορεί να προτείνει ενστάσεις από την παλαιά σύμβαση. Περιστατικά. 857/135

Υπόσχεση ελευθερώσεως (478 ΑΚ)
Απλή υπόσχεση ελευθερώσεως (478 ΑΚ). Παράγει υποχρέωση μόνο απέναντι στον
οφειλέτη και όχι και έναντι του δανειστή. Περιστατικά. 725/111

Υπουργός Οικονομικών
Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση. Δημιουργείται αναγκαστική ομοδικία μεταξύ του παρεμβαίνοντος και του υπερ ού η παρέμβαση. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση είναι και
η κατ’άρθρο 126 α.ν.2039/1939 πρόσθετη παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών σε
δίκες που αφορούν στην υπέρ κοινοφελούς σκοπού δωρηθείσα περιουσία. 372/332
Επίδοση στο δημόσιο. Γίνεται τόσο στο αρμόδιο όργανο όσο και στον Υπουργό Οικονομικών με ποινή απαραδέκτου στις δίκες του ΚΕΔΕ, ακυρότητας δε στις λοιπές δίκες,
που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. 373/335

Υποτίμηση νομίσματος
Διαφορετική αξία κατά το χρόνο καταβολής και τον χρόνο άσκησης της αγωγής για την
διεκδίκηση της αξίας της ωφέλειας. Χωρεί αναπροσαρμογή αν μεσολαβήσει υποτίμηση
του νομίσματος. Στοιχεία μιας τέτοιας αγωγής. Περιστατικά. 521/80

Φ
Φάρμακα
Σωματική βλάβη. Αγορά φαρμάκων. Προϋποθέσεις για να κριθεί ορισμένη η αγωγή ως προς
το κονδύλιο αυτό. Φιλοδωρήματα σε γιατρούς και νοσοκόμους. Απόρριψη του κονδυλίου ως
μη νόμιμου. Αποζημίωση του παθόντα για την καθυστέρηση των σπουδών του ένεκα της σω-
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ματικής του βλάβης. Απόρριψη του κονδυλίου κατ΄ ουσίαν αιτιολογία. Περιστατικά. 493/599

Φιλοδώρημα σε γιατρούς και νοσοκόμους
Φιλοδωρήματα σε γιατρούς και νοσοκόμους. Απόρριψη του κονδυλίου ως μη νόμιμου. 493/599

Φ.Π.Α.
ΔΕΥΑΠ. Ευθύνη για ζημία από σωλήνα που έσπασε και μπήκαν νερά σε κατάστημα. Διαφυγόν κέρδος. Πρέπει να προσδιορίζεται με βάση ένα αριθμητικό κέρδος επί της αγοραστικής
αξίας του προϊόντος. Τρόπος υπολογισμού. Η ακριβής ή μη τήρηση των φορολογικών διατάξεων από μέρους του παθόντος δεν ασκεί έννομη επιρροή στη δίκη για τη διεκδίκηση της ζημίας. Διεκδικείται επίσης και ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε από τον ενάγοντα. Περιστατικά. 666/97

Χ
Χρηματική αποζημίωση
Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή παθόντος για θετική ζημία, διαφυγόν κέρδος και χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη. Αοριστία αγωγής. Στοιχεία της αγωγής για τη θετική
ζημία, διαφυγόν κέρδος, αποζημίωση διατροφής και ηθική βλάβη. 613/602

Χρησιδάνειο
Σύμβαση Χρησιδανείου. Έννοια, διάρκεια και χρόνος λήξης της συγκεκριμένης σύμβασης. Πότε ο
χρήστης δικαιούται να απαιτήσει το πράγμα πριν από τη λήξη της σύμβασης. Καταγγελία σύμβασης χρησιδανείου λόγω παραχώρησης του πράγματος ή μέρους αυτού σε τρίτο. Σε ποιον απευθύνεται η καταγγελία. Αμφισβήτηση κυριότητας χρησιδανεισθέντος πράγματος από το χρησάμενο
ή από τρίτο. Πότε μπορεί να ζητηθεί η αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος. Περιστατικά. 76/52
Χρησιδάνειο. Πότε και με ποιές προϋποθέσεις δικαιούται ο χρήστης του πράγματος να
ζητήσει από το χρησάμενο το πράγμα. Περιστατικά. 657/93
Χρησιδάνειο. Είναι σύμβαση ενοχικού χαρακτήρα και δύναται να καταρτισθεί και ατύπως
έστω και αν αφορά ακίνητο. Ο χρήστης του ακινήτου δύναται να το αναζητήσει είτε με την
αγωγή από το χρησιδάνειο είτε με διεκδικητική αγωγή που βασίζεται στο δικαίωμα κυριότητας. Η διεκδικητική αγωγή γεννιέται όχι από την παραλαβή του πράγματος αλλά από
τότε που ο χρησάμενος παύει να νέμεται για λ/σμό του χρήστη και νέμεται για τον εαυτό του και έλαβε γνώση ο χρήστης. Η επιμονή του χρησάμενου να χρησιμοποιεί το ακίνητο παρά τις αντιρρήσεις του χρήστη, συνιστά αποβολή από τη νομή του. 825/133, 404

Χρησικτησία
Δημόσια κτήματα. Αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας (αρθ. 4 ν.3027/2003) στα αστικά
ακίνητα, στο νομέα αυτών αν α) νέμεται το ακίνητο μέχρι 29/3/2003 αδιαταράκτως για
10 έτη με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που
έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά την 23/2/1945 εκτός αν είναι κακόπιστος ή β) αν το
νέμεται μέχρι της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού αδιαταράκτως επί 30 έτη εκτός αν εί-
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ναι κακόπιστος. Στο χρόνο της νομής προσμετράται ο χρόνος του δικαιοπαρόχου. Δηλαδή αναγνωρίζεται στους ιδιώτες το δικαίωμα να επικαλεσθούν τρόπο κτήσης κυριότητας
έναντι του ελληνικού δημοσίου με χρησικτησία τακτική ή έκτακτη κατά τη κτήση της αυτών
ή του δικαιοπαρόχου τους, εκτός αν κατά την κτήση της νομής ήταν κακόπιστοι. 813/130
Χωριστή ιδιοκτησία σε όροφο ή διαμέρισμα δεν είναι δυνατό να συσταθεί με τακτική ή
έκτακτη χρησικτησία. 935/635

Χρησικτησία έκτακτη
Πράξεις νομής σε ακίνητο που οδηγούν σε έκτακτη χρησικτησία. Αποτελούν οι υλικές και
εμφανείς πράξεις στο ακίνητο που προσιδιάζουν στην φύση και τον προορισμό του και
είναι δηλωτικές εξουσιάσεως αυτού με διάνοια κυρίου δηλαδή με την θέληση να το έχει
δικό του. Αυτές τις υλικές πράξεις πρέπει να αναφέρονται στην αγωγή από αυτόν που
επικαλείται έκτακτη χρησικτησία. Η μη αναφορά τέτοιων πράξεων καθιστά την αγωγή ή
την ένσταση ίδιας κυριότητας αόριστη. 89/159
Δάσος και δασική έκταση. Έννοια. Τεκμήρια κυριότητας υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Πότε
υφίσταται το τεκμήριο αυτό. Έκτατη χρησικτησία του ιδιώτη σε ακίνητα του ελληνικού δημοσίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα δάση και δασικές εκτάσεις, κατά το προηγούμενο
του Α.Κ. δίκαιο. Προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η τριακονταετής νομή πρέπει να έχει
συμπληρωθεί μέχρι 11/9/1915. Δασικός χαρακτήρας μιας έκτασης. Κριτήρια. Περιστατικά
που αποδεικνύουν την έλλειψη κυριότητας του ιδιώτη σε δάσος και δασική έκταση. 93/160
Έκτακτη χρησικτησία. Ο κοινωνός, συγκύριος εξ αδιαιρέτου και συννομέας, δεν μπορεί να
αντιτάξει κατά των λοιπών συγκοινωνών αποσβεστική ή κτητική παραγραφή προτού καταστήσει γνωστό στους λοιπούς συγκοινωνούς ότι νέμεται το κοινό πράγμα ολόκληρο ή κατά
ποσοστό μεγαλύτερο από την μερίδα του αποκλειστικά στο όνομα του ως κύριος και περάσει
από τη γνωστοποίηση αυτή, η προθεσμία της αποσβεστικής ή κτητικής παραγραφής. 178/310
Βοσκήσιμες γαίες των νομών Ακαρνανίας και Αιτωλίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος και των
περιοχών Λεβαδείας και Θηβών. Παραχωρούνται με το ν. ΚΘ΄/1864 στην κατά παράκληση κατοχή των δήμων που στην περιοχή τους βρίσκονται, για να ενοικιάζονται με
δημοπρασία προς όφελος «και των οικείων επαρχιών». Μετά ταύτα παραχωρήθηκαν
κατά κυριότητα και νομή στην κοινότητα στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι βοσκήσιμες γαίες (β.δ. από 17-4/31.7.1936. Τελικά οι βοσκήσιμες γαίες ανήκουν κατά κυριότητα στην οικεία κοινότητα και στο δημόσιο ανήκουν κατά κυριότητα και νομή τα δάση.
Σειρά νομοθετημάτων για την τύχη των βοσκήσιμων γαιών επί των οποίων χωρεί και
έκτακτη χρησικτησία αν η τριακονταετία έχει συμπληρωθεί μέχρι 15/9/1915. 430/533

Χρηστά ήθη
Δικαιοπραξία άκυρη λόγω παράβασης των χρηστών ηθών (178ΑΚ). Ποιά στοιχεία πρέπει να συντρέχουν για την ακυρότητα. 25/9
Πληρεξουσιότητα.(άρθρου 211 επ.ΑΚ). Δοθείσα με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ανακαλείται
μόνο με τον ίδιο τρόπο (220 ΑΚ). Καθορισμός του περιεχομένου της ουσιαστικής πληρεξουσιότητας, δηλαδή της αληθινής εξουσίας του αντιπροσώπου. Λαμβάνεται υπόψη η γενικής κατευθύνσεως διάταξη του άρθρου του 200 ΑΚ και το γενικό καθήκον το οποίο έχει ο αντιπρό-
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σωπος όπως κάνει καλόπιστη και σύμφωνη με τα χρηστά ήθη χρήση της πληρεξουσιότητας,
γιατί το δικαίωμα του πληρεξουσίου δεν είναι απόλυτο, και περιορίζεται και για τον τρίτο από
τις διατάξεις των άρθρων 200, 281 και 288 Α.Κ. Πράξη του αντιπροσώπου, που αντίκειται προφανώς στα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό της πληρεξουσιότητας απαγορεύεται και ο τρίτος δεσμεύεται από την συμπεριφορά (συναλλακτική ευθύτητα) που υπαγορεύεται από καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Περιπτώσεις που ο τρίτος δεσμεύεται. 28/9
Νόμιμος ή νομιζόμενος τίτλος. Ο εικονικός τίτλος εν γνώσει του χρησιδεσπόζοντος δεν
μπορεί να χρησιμεύσει ούτε ως νομιζόμενος για τακτική χρησικτησία γιατί λείπει η καλή
πίστη. Περιστατικά. 179/15
Χρηστά ήθη. Πράξεις του διαχειριστή κοινής οικοδομής αντίθετες προς αυτά. Προϋποθέσεις και συνέπειες. Περιστατικά. 150/293

Ψ
Ψυχική οδύνη
Ψυχική οδύνη. Δικαιούνται και οι πεθερός, γαμπρός, νύφη. Όχι όμως οι σύζυγοι των αδελφών
και τα παιδιά των αδελφών καθώς και τα αδέρφια των γονέων. Οι μνηστοί δικαιούνται. 805/129
Εργατικό ατύχημα. Ο παθών από ατύχημα που έγινε έπειτα από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, δηλαδή έπαθε
στον τόπο της εργασίας του που βρίσκεται μέσα σε ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, οπότε θεωρείται αυτοδικαίως ασφαλισμένος σ’ αυτό (ήδη η ασφάλιση του ΙΚΑ επεκτάθηκε σε όλη τη
χώρα με το άρθρο 3 του ν.1305/1982). Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται ο εργοδότης της
υποχρέωσης για αποζημίωση του ν.551/1914 αλλά και το κοινού δίκαιο ευθύνης εκτός αν το
ατύχημα οφείλεται σε δόλο του ιδίου ή του προστηθέντος από αυτόν. Η απαλλαγή καλύπτει και
την περίπτωση της ειδικής αμέλειας, διατηρεί όμως ο παθών για διεκδίκηση της αποζημίωσης
για ηθική βλάβη (ή ψυχική οδύνη). Για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης αυτής αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτών. Συντρέχον πταίσμα
του παθόντος. Λαμβάνεται υπόψη με τον καθορισμό της αποζημίωσης για ηθική βλάβη. 94/463
Αυτοκινητικό ατύχημα. Θανάτωση προσώπου. Διεκδίκηση διατροφικής αποζημίωσης
από τον υπερήλικα πατέρα και αδελφό του θανόντος κατά του υπαιτίου. Προϋποθέσεις
για την θεμελίωση αυτής της αξίωσης στο πρόσωπο του αδελφού και περιεχόμενο της.
Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Ποια πρόσωπα περιλαμβάνονται στην
«οικογένεια» του θύματος. Περιστατικά. 63/559

